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tundra ile Parısın bunun ıımanuaua nanı narh etmeleri belıeniuor 
ltalya harbe girmiyeceğ'ini ilan etti 

n i iZ· a ue i in n e ana ı: A~ı;;~~a~~~~.:~~~n 
Onuna a ar ar 1 acavız vardık!" diyorlar 

'' Alman hava kuvvetleri 15 Leh 
· 'ehrinl bombardıman ettiler! 

'' 
•• 
lngiliz parlô.mentosu lıük;iimete 500 
milyon Sterlin lıarb tahsisatı verdi 

· İngiliz ültümatomunun maddeleri: ''Alman ordusunun 
derhal Lehistanı tahliye etmesi ve bir daha böyle 

bir taarrui<Ia ba unmıyacar·-~a dair teminat vermesi,, 
Loodra 1 (Hususi) - İngilterenın Ber-ı 

lıin büyük elçisi Henderson Lehistan• 
b:rşı yapılan Alman taarruzunun derhal 
durduruhnası talebtni havi bir ültl:ma • 
tomu bu gece A.·man hariciye nazın Rib
bentropa tevdi eımı.ştir. 

Ribbentrop bu ültimatoma cevab ve. 
rel>ibnek için Hitlerie görüşeceğim bü • 
yük elçiye bildirmiştir. 

Fııansız sefiri de ayni mealde bir ül • 
timaıtoınu Alman hariciy(! nazınna ver • 

. ·-··· .... ·····--·--·····-··············----·-·-·· 1

VAZÜVET 
·········-YAZAN ...........• 

Emekli General 1 
H. Emir Erkilet 1 

ı "Son Posta,, nm askeri ı 
i bahisler muharriri 1 
························-······················· miftir. 

Polonya sefiri Berlinden aynldı 1 ·ıı d kunılacağı anlatılan harb Harb dün sabahtanberi, Almanya f. 
L~ndra 1 (Hu~usi) - Polonya hılk~ • ngı ka~:sf:rnı gireeek yeni simalar 1ıe Lehistan arasında bir emrivakidir. 

metı Varşovadaki Alman maslCıhatgu • Çörç61 Eden. İngilteı-. ile F.raruıe.nın B&rlin sefir • 
ıarınıa memleketi terk-etmesini bıldirmiş. 1-erl, Almanya ordulannı Lehistandan 
tir. Diğ.er taraf1an Berlindeki Leh sefırl maa 9QğuıJian Avam K811"..a=a&1 ha akıam geri almadığı ve bir daha böyle bir ha. 
de geri çağınlmıştır. saaıt 6 aa topl.anmıf ve vaziyeti anlatan nekete tasaddt etmemek için kuvvetli 

Poronya ayan ve meb'usan meclisleri Çem'berla.Ylli dinl5niftir. bir teminat vermediği takdirde pasa-
bugün !evka'!Ade bir toplantı yapın~ ve Batvekii p.yanı dikkıt b~yanatta bu • portmmı geri isttyeceklerinı Al -
Alınan taaITUzund.ln mütevellid vaziye. lumnuş, ezcüm~e demittlr kı : man harjciyıe nazırına beyan etmek 
ti müzaıkere ı~tm işlerdır. Toplantı gecıt - Bu ~ uzun boylu konu.şnııya ni • tçin dün hUkfunetlerindcn talimat a'L 
:yarısından sonra devam etmekte idi. yetim yok.tur. Söz vakti geçmlftir. Sıra dılar. Bu bir ültimatomdan batka bir. 

İngiliz Başvekilinin beyanatı icraata geçmıştir. Bundan 13 ay evvel şey olmıtdığı 1 
gfbi Almanyanın Lehls. 

Lehliler 16 Alman tayyaresi duşurdoler 
Alman ordulan dört noktadan hududu geçtiler, 

en müthiş çarpışmalar Silezyada o,uvor 

. 
ti TVAiVYA 

~°' 

~-~ J-1 ~.9TAN 

Londra 1 (Hususi) - · Fcv'.tal~de :1sti • (Devamı 7 nci sayfada) tandan kıt'alarını geri alması ihtima -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hdeme~udolma&~içink~tt~ı• A~~oo~~H ~&t~r~~ 

H U 
.. M u.A m 1 1 u 1 z ı· u 1 ı ı· Fransanm bugün yarın Alınanyaya [AGmanya ile Lehıstan arasında hü • OCıl>, Danııig seroest şeh.rı Alnwıy:ıya 

. 

harb ilAn etmeleri lflzım gelir; çünkü kWn sttrmekte olan gerginlik. dün sabah i:lhaıkınt ilan etmiştir. 
bunlar Lehistanı A!lman tecavüzünie şafakla beraber Alman ordularının Le - Saat 10 da Berlınc!c toplananRayhştag 
karsı defaatla garanti etmişlerdi. hilıtan üzerine yüniyüşü ile nihaye: har- meclisi, Hitlerm beyanatını din.tedikt.en 

h 1 S S 1 S 1
. u 1 11 ' l ı M ı· b 1 d ı· u 1 r F~kat Hitler dün, Rayiştağdaki be- be müncer olınuştuı:. sonra, Danziğin ilti.hakr:ıı tasv:b eyle • 

(Devamı 7 nci sayfada) Hitler, dün sabııh orduyn hitaben bir miştir. 
.............................................................. emri yevmi nıeşretmiştir. Bunu mütea • (Devaını 3 üncü sayfada) 

İngiliz Kralının ltalyan kabinesinin Kabine, dün Mareşalın 
iştirakile bir t·oplanh yaptı 
Akdenizde bulunan bütün vapurlarımıza sür'atla 

lstanbula avdet emri verildi 

Ankara 1 (Hu:;usi) - Cümhurreisi İs. kal~t ıbinasında. Mareşal Fevzı Çnkmağ!n 
met İnönü öğleden evvel Büyük ErkAnı. 1ştirakile toplanmı;ıtır. Toplantı iki saat 
harl»yeye gererek Mareşal Fevzı Çakmak devam etmiştir. 

ile bir müddet görüşmüştür. Haoer Ankarada nas,I du uldu? 
Vekiller heyeti toplandı "'' , ı:Ytli~t - Almanya ile Le. 

Ankara 1 (Hususi) ~ $ lilffrfı{; histan ar.asııida4rbin başladığı bu -

yeti öğleden sonrA saat 16,38. d~ BJıvS "f nci sayfada) 
1~ .... 

$ *'~ 

!~ ı~~!~ ~~!~!!.t verdiği karar 
lü da Reisicümhur İngiltere bil • 
yük el9i9I Sır Hugha Knatobull 
Hugessen'i kab~l etmişler ve Ha
riciye Vekili.nın huzurlarile etıi 
dao'kika nezdlermrl.? alakoymuşlnr. 
dır. 

Kabul esnasında İngiltere bü • 
yük elçisi kral altıncı Gcorg haz -
retlerinin fü:istcümhur-l bir husu. 
si .mesajını tevtli etmiştir. 

Mesajın meaH şudur: 
llr.vımn 3 üncü savfade) 

Hitler Mussoliniye gönderdiği bir telgrafta Almal'yanın 
balyadan askeri yardım istemediğini bildirdi 

Roma ı (A.A.) - Stefani bildiriyor: 1 :····· .. ••••• .. •• .. •••••••••• .............................. \ 
F"lhrer, Duçey~ aşağ1daki telgrafı gön- i 

1 
. . 

de~:amanlarda Alınanyaya ve Al • ta yanın vazıyetı -··-
rnanya.nın doğru haklann:ı yaptığınız Ulus Başmuharririnin 
diploonatik ve politik ya.rdımdan de>layı • 
size sa.mimi surette teşekkür ederiw_ tt . çok şayanı dıkkat yazısı 
u,erimize aldığımız vazlfeyi Almanya • 3 üncü sayfayı. bakınız! 

( 'Devaım 3 ÜD.CÜ 18.)'fac:la.) '\... • ......... ·-········· ••••••••••••••••••••••• .,/ 



2 Sayfer SON POSTA Eylul 2 

H •• 
. 1· esım ı lllakale: ~ Büyük felaket = 

Sözün kısası rg n 
Harb patlarnadan 
Orta Avrupada 

~. Neler düşünülüyordu? 
Yazan: Muhittin Bfrrn -~ ündenberi harb havadisleri ço. 

lbJI ğaldı: Biı' takını hududlar ka

pandı. Bir takını memleketler arasında 
demiryolu muvasalası kalmadı; bazıları 
arasında pek azaldı. Mesela, Peşte ile 

Viyana arasında günde ancak. iki tren il-
liyor. Semplon ekspre.:>i galiba işi.iyemi. 
yoc. Onun Merkezi Avrupadan g.eçen 
parçası Arlberg ekspresı, ancak l'eşteden 
kallkıp İstan:bula gidebiliyor. Lehistan. 
hududlarım Macaristana dahi kRpamış 
bu.l'unuyor. Ve ilh ... ve ilh ••• 

Ayaklı ajanslar 

.. lf. "" 
IE:)) esmi ajanslar, gazetler günün 
~ mühim haberlerini verirler • 

b!ın, bir yandan da aya.ıtb ajanslar faali. 
yete geçiyorlar: 

- Haberiniz var mı, beş yüz İngiliz 
tayy~ Berfuı.i bombndıman et:niş .• 

- Daha fenası Alınan tayyareleri Pn. 
risi mahvetmtşler. 

- Bu:nl:ar bir şey değil, Ameri1'adan 
h8l'El1ret eden filo b:itün Alman sahille • 
rini abluka etmiş. 

Bu haberl'er ağızdan ağza geçtikçe şt. 

Bu ahvale rağmen .l\1acarıstan sait.in
dir; Yuga.5kwyadan ve bütün B:tlkanlar. 
dan gelen haberler de o havalide sükll.. 
netin hü:küm sürdüğü:nıl gösteriyor. Bu
da~te siyasi mehafili, suTh~n muhafa. 
za edil1eceğine ve bugünkü gergin vazi. 
yetin yumuşayacağına kanı buhınduğu 
için Macaristanda hıçl>ir fevkaliıde ted. 
bir ydktur. Burada ~üküm süren bu sa. 
kin kanaate göre. eğer Londra ile Berlin 

Şiyor, kaharıyor ve öyle bir hal alıyor ki 
ha1kın gün?erdır devam eden harb so • 
zünden bozulmuş olan sinirleri bir tat 
dıaha bozuluyor. 

191 -" ' h"dise1 . zır. yıl farkla !"-=-..: bir L..]A~cın· 1t._:\.,,,,..ı-..;., İ.MTı.- gır· • "' muharebesi bittigi zaman geçmış a enn sey. ~ J.AlllQ .ı.~ __ __gw u.uo.u ........ .7..... y-- Ajanslar, dünya radyoları dünyada o • 
rini tesbit eden tarihçiler lıem€n müttefikan şu hükmü miş bulunuyoruz, flmdiden top tüfek sesleri arasında hm bi'tenl'eri muntazarna:ı haber verir • 
verdiler: yıkılan yuvalardan kurbanlann feryadlan yüksel.meğe rer, günün muayyen saatlerinde çıkan ga. 

- Felaketin önüne son dakikada dahi geçilebilirdi. Fa. bqlamıştır. Bu daki.knda kim bilir kaç aile başsız. kaç zeiıelcr bütün bu haberleri hatta kayd1 
kat harbi yapmak kuvvetini her zaman için kendisinde kadın dul, kaç çocuk yetim kalınıştn-, ve tarih bir müd- ilıtiJ'Stla oolAk:ki edilmesi !Azım gclenle-
bulmuş olan insan karşısındakile anlaşmak azmini hiç- :re de ayrıca işaret ederek neşrederler. 
bir zaman gösteremedi. Muhtelif menfaatlerin cazibesi det sonra bu yeni facianın sebebini araşhrırken ayni Bu böyle iken ayaklı ajanslaın uydurma 
önünde mağhib oldu, bu zafın cezasını da on milyon hilkmü verecek, harb yapmasını bilen insan sulh yap • haberlerine kulak vermek ve bunlnn ha.. 

arasında cereyan etmekte olan müzake. 
re ve münakaşa çıkmaz bir sokağa sapa
cak o]ıursa, öteden İtalya ortaya atılacak 
ve ili tarafın arasını bulacaktır. 

-=o~ .. l;,;:;ü~y,;;le~öde;;;;d;i;· =::ıı=:ıı:::m================~m;;;as;;;;ın;;;ı~b;;i;;;;lm€ın;;;.;;;;.;;;i;,;şti;,;.r;,;,'..,;d;;;;i~y;,ece;;;k:tir::ı::::.. :ı::::c====-===ı::ıs:s== kiloat., hatta hakikate biraz yakın telakki 

Bununla beraber, artık buhran, son 
haddini bullnuştur; sulh perısinin has. 
tahğı yemden son nöbetlerin· yapıyor. 

Ya, iyi olaca-k, yahud da ölecektir. Has. 

tanın başı ucunda bekliyen bütün insan
hk arasında, ben de onun bu nöbetle.re, 
dayanacağına inananlardanım. Hıtlerl.e 
Dalıadye arasında teati edılmiş olan mck. 
tubiarı okuya-nlar, bu mekıublan imza. 

İngilterPde çocukların 
Sığınak tara ilticası 
Tecriibell'ri 

r ................................................ --., 

! 
i . 

HergUn bir fıkra --
Hazırlanmak lazım 
Bir harb sonundıı harbi idare eden 

başkumandana: 

- Ha.rh bitti, kur:tuldunu.z! 
Demişler, baık-.ımandan giilmilş: 

Yeni Polonya 
Sefirimiz 
Varşovar·a 

~;~~~~~;~§~~~~ 
nevicad haıbcrlerı şuna buna sunmak, 
ondan büyük bir hata ve affolunmaz bir 
sucdur. 

Heyecan hiç bir zaman oyuncak değil· 
dir. Heyecanı tahrık etmek umumi ef • 
k!rda manasız vehimler peyda ettirmek 
insanlıkla kabili telıf olınıyan bir hare • 

1 lrettir. Böyleleri duyanlar onlara ha • 
be.rle:rlnin mehaz''.arını so~rlar. 

- Ben birinden duydum! 
- Ben böyle şeyteri duyarım! 

l:amış olaın ilti insandan ne biriLin, ne de 
diğerinin harb kararını da imzalatr.aya 
oesaretı ecfem.iyeccklerlnc kanaat get.h
rirler. Su1hün en buhranlı dakikalarında 
bu kadar nezaketle ve kar§'llıklı hürmet. 
l'e l:om.ıştuktan, harbin fenalıklarını şah
st tecrübelerlie teyid eyledikten sonra 
manası olmıyan bir sebebden dolayı in. 
sımlığı birbirine katmaya karar vermek. 
yapılabilir bir İl değildir. 

- Harb bltmif olabilır, fakat ben ~ 

i kurtulmadım. A.nl if fimıli ba§ladı, ~ 
#_ : • i gelecek harbe hazırlanmak lazım! i Gibi hmdine bir süs verecek kestirme 

bir cevalbla karşıladıkları zaman: 

* Bir bari> vukuunda. en evvel çocuk -

lamı en emin bir yere n.a.klini düşünen 
Şu da:kiJaadA m:inakaşa mevzuu ne 

Damig, ne de Koridor meseleleridir; da- İngiltere hQkfimeti IOD. günlerde hum • 
Vlat mahiyetini ve ruhunu büsbütün de- malı bir .faaliyet ile. icab eder etmez, bil. 

ğtştirip ba$a bir şekil amlıştır. Alman. tün mclrteb çocuklarının ne sureUe 11 -

ya, istediği !feyl zorla, kimseye bir şey iıruıJdare. götü.riil-ecelini g!Ssteren tecril... 
söylemeden, sırf kendi kuvvetiJE.- ve ken.. beler y~tıaımştır. ReBimde, böfle bir 
di dilediği şekilde almak usulünden vaz- denemede bulunan çocukları görüyor • 
geçecek midir? Yoksa, orduyu seferber 

8\IDUZ. 
edip, yumruğu maslyn vurup cşunu ve =======-========-::::11 
§Un.U, ihemen isteritn!> demekte devam m:;mya ile İngiltere arasındaki httkimlyet 
mı edecektir? 1 mücade?esi. 

Evet, mesele buradadır. Her zaman 1 !Evet, bu gorüş vaziyetın bu tarzda Ha. 
söylediğimiz gibi, ne Danzig, ne de Kn. desi craJıa doğrudur. Fakat, bu taraftan 
ridor mcsel'eleri bizatihi halledilmez şey. baktığımız zaman da, henüz her ik! ta
ler değikfir. Bilhassa Rusya ile ma!um r.afın da 9M"1'ışma kararını verme dev. 
anlaşmayı yaptıktan sonra. Almanya bu rine giımi§ old'uklannı zannetmiyonu. 
iki meseleyi, nasıl olsa halleder. Bu işi. Her i:lti ta:raf içm de çarpışmanın tehirini 
bir hamlede, nonnal müzakere yolile ya- toa.b ettirecek birçok .ıbebler vardır. Bu 
pılabil'eceği 6ibl. tedrici surette dt> temin sebe:bler, oclan muvakkat ta olsa bfr an. 
o1unamaz d~ld~. Şu halde, eğer bir l!aşmaya götü~ k:Afıdl!". Orta yerde 
harb çıkacaksa, bu, esastan dolayı değil, her ilki tarafın da üz.erlna'e durduğu. her 
şekilden dolayı çıkacaktır. Esa.-;ta Al. iki taraf için de gayet mü.hım olan bir 
manya halanz değildir. Onun haksız o!. mesele var: Şeref ve haysıyet meselesi. 
madığmı İngiltere ile Fransa da, dolayı- A.~ya, Danzıı ve Koridor meseleleri· 
si1e teyid ediyorlar. yani bu meselelerin nı bır §eref menuıı yaptı. İngiltere dr, 

' v Lehistan:a verdiği ıi'ı!l aynı suretle ,eret 
müzakcl-e yofile halledilecegfni tekrar vzuu y m b 1'un • ş hald<> h _ me ap tŞ u uyo;:. u ., •r 
tekrar soyleyip duruyorlar. Fakat, şekJl 1ki şeNfi de mubatua eden bir u~apna 
meselesiıtıde, Almanyarun haksız olduğu yolu bulmak IUımchr. Bu yolun bulun. 
muha.kkaktır. Mademki, esasında haklı ma.sı Jçin de, buradaki •iymİ meha!il, ltal 
o'lduğ'u ötedenberi teslim edilen bir dava yanın müxfah'a.te~ bekliyor. Buradaki 
münakaşa edtliyor, ıu halde, Almanya k.aın.aaie göre, Duce. aon dakikada bu işe 
§e'kil ~ ısrardan vazgeçmeğo müdahefe edeook ve bu suretle 1-uhran 
mecburdur. Bir §eki!f meselesinden dola. sona ereoe'kUr. 

yı lkarkunç bir harbe sebeb olmak. ağır. ~ fi / tD 
lığı cinayet kel'iınesı1e dahi ifade edile- (A{,,uhltün (,,(_)/.e9~n 

~----------------~ 
Dilnganın en 
DüşilndDrilctl ogunu 

- Evet, demelidirler. Sen böyle ıey .. 
feri yerinden d•ıyarsı:ı .. çünkü o yer se

Yeni PobıT-?r elçiliğine tayin edilen nin, fenalık dolu kalbmd!r. 

Oema.1' Hfuınü Ta.ray, merasim.le Varşo -

'\"ada ımeçh.ul askerın mezanna çelenk 

b:>yd'uktan sonra resimde gördüğünüz şe. 

~ el9illk binasın.a. dıönmüftür. 

Bir günlük belediye 
reis/itine seçilen sinema 

san'atkarz 

*** .............................................................• 
Almanyada 
Türk talebesi 
Kalmadı 
Ankara, 1 (Hususi) - Almanyada 

bulunan Türk talebesinin hemen hep. 
Aıner'ikan film kumpanyalarından bi- si Almanyayı terketmişlerdir. Bugün 

ri :telefon mucidi cGraham Bell'in ha • akşama doğru Berlindeki talebe mü -
yatı> adında büyük bir film çevirmiştir. f.ettişimiz.den alman :ınalfunaia göre 

Amerikan hükfuneti filmi çok beğen • halen Almanyada yalnız 1 O kadar ta. 
diğin&?ın buna uımi surette rekllm ya - lebe kalmıştır .... Bunlar da bugün ak • 
pı:1lnasını kararbı.ştırmıştı:. şama kadar Almanyayı terketmiş bu-

Buna bin~n film (Nevyork bcynebni- lunaca·klardır. 
lel sergisi) nde ve (San.Fransisko ser- Avdet edenlere yollarda Maarif Ve. 
gisi) nde halka takdim edilecektir. kaleti tarafından lazım gelen yardım-

Filmcre bat rolü yapmıı olan san'at • lar temin olunmuştur. 
Şatranç oyunu, oyunıar arasında en kdr Don Amecfe bu filmdeki güzel rolün- ---------

fazla dü§ilndünlc1l olanıdır. Herhalde den dolayı cSan..F:ranBiskO> şehrinin bir Muamele vergisi 
müptelAları eğer bugilnlerd~ de şalranç günlük belediye reisliğine seçilmiştir. 

oynamakta devam ediyorlarsa en mes'ud Ankalla ı (Hususi) - :Muamele ver • 
insanlar onlardır. Çünkü ıatranç oyunun. ,. A' h b • d ki h t gı·si kanununun b<>şinci maddesine tev • 

ıvıeş ur ır o orun aya ı 
da hangi taşı sftrmek lhım geldiğini dü. • fikan sanıayi mtiesseselerinın veqi rnilr-
§'Ünmek herhalde bugünkil ıiyasi vaziye- /ılme alınıyor tarını tayin etmek -üzere hazırlanan 1939 
ti d;;..11nmekten çok iyidir. B .. '"-;.,,. Alın . •1-A Emil y . mali yıh iptidai rn:ıödeicrtenzilat nishet. ""\'"' u.7~ an13naı..Aön anıngs . .. 1 .

1
A .b 

Alm.anyada mtlhUrı bir film çevirmPğe ler?1i go~n ~:dve.ın, tenzı at nıs et • 
baŞramıştır. Filmin imıı cRoben Koch> ı:rı bugu~de~ ıtıb~r~ sa!ılaccl: _ mamu-

tu:r B .. üık tıb o. t dı K h h t 1ııbn vcrgıJerme ta.blk echlmek uzore; 1 
t · t l . uy s a oc un aya mı . . ı ,. 
ıcare an aşmau ·--..: ed k 01.a b fil .. , l . ! .Teşrinievvel tarihınden it!l:aren :-ner :ye. WUjv•r ece n u m an ngsın . . 

. . . . te konulması 193B cedvelinın Teşrınıev .. 
Almanya ile Etganı.stan aTasında akte. çoktan ben çevirmeği ötled'\lı bir mevzu 1 vele kadar mer'i tutulmas:& İcra Vekilleri 

dtl'en brr ~icaret anla.şrnasını takiben, Ef- ddi. H-ayetince kabul olunmuştu:-. 
gan hüktlmetl, Alman fabrikal:ırına bü • Filmin sen&ryo3Umı Wassermenn ve Bu hususta karnrname ve cedvel bu .. 
yük mi!ktarda çelik aiparişı vermiş bu • Di!l\!r terUb eyıem.lşlerdlr. günkü Resmi Gazete Ik ne§redllınlştir. 
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Almanya .. Ef ganistarı 

Yeni lln'iaşma, üç sene evvel yapılan d!an san'atkArl«r hep birinci ııınıf artnt. 
anlaşmanın tadil edlhniJ b!r şelt'lidir. ıtıero.ir. TAKViM 

m!yen lbir kabahat te~kil eder. Bunun i. -----=-=--==-~==----===--=-----..,,ı=::::o=====-===:::::c--==--=-=-==t:::111---
EYLÜL 

çin. Allnanyanın bu defa, eslti usuller. 
den arlık vazgeçmek 1Azım geldiğini an
lıyaoağım zannediyorum. Esasen, Al. 

maınyaınm o erki usulleri kullanmakta 
g~ ifrattır ki kendi başını bugün-

kü n:ıiitıküIAta iCVKettı. Almanyanın bu. 
nu anlaması, kendi siyasetinin selfunt>ti 
bakımından da elzemdir. 

* Bir bakını.dan dn denilebıH: ki bugünk:l 
"Vaziyetin ruhu, Danz.ig ve Koridor mese-

1 STER 1 NAN, IS TER INANMAI 
3 1 Ağustos Perşembe: 

Son Posta bütiln Tilrk gazeteleri arasında yalnız olarak: 
- Siyam vaziyetin son 24 saat içinde 'birdenbire va • 

himleştiğini yazmıştı. 

1 Ey lfıl Cuma: 
Bir muhterem arkadaşurnz: 
- Siyasi vaziyetin birdenbire vahimleştiği hakkında 

bazı gazetelerde verilmiş olan haberlerin tahakkuk et • 
mediği cümlesini kaydetti. Fakat hazin bir tesadüf ki, 

muhterem aricadaş.ımu.ın azamt nildıinlik gösterdiği sa • 
atte Alman ordulan Leh hududunu geçmişlerdi, Alman 
hava kuvvet~ri Leh şehirlerine bomba yağdırıyorlardı. 
FranSlz - İngiliz mec1i.5Jeri de va:r:iyete karşı koymak 
üzere toplantıya çağırılm~ardı ve bütün bu haberler de 
Son Postada tafsUAtı i!e yazılmıştı. 

Nikbinlik doğru malfirnata i.stinad ettiği takdirde mü. 
him bir kuvvettir, fakat aksi halde insanı 24 saat içinde 
mahcub eder. 
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2 EyJUI SON POSTA 

Danzig şehri de Alman 
Leh kıta/arı çarpıştılar 

Almanlar istasyon binasını işgal ettiler, Lehliler 
postahane binasında mukavemet ediyor!ar 

Dlilletler Cemiyeti mümessili Danzig'i terketti, 
mümessillik binasına . Alman bayrağı yekildi 

• 
1 ly 

• 
azı 

···························································· 
cdtalya, .4lman tecavüzüne so • 
nana kadar aleyhdarlık mı etti, 
yokıa iki müttefilı muharebeyi 
mevzileıtirm~k ümidile ltalya • 
nın bir müddet bitaraf kalmaıını 

mı tercih ettiler?>> •............................................................• 
Ulus Başmuharririnin 
şayanı dikkat bir yazısı 

Sayh ! 

e ilk silahlar dün patladı 
Ya1..an: Selim Ragıp Emeç 

<.e iyasi vaziyeti gözden geçirir
e;;;;I ken dün bu sütunlarda Alman. 

ya ile Lehistan arasında harbin ka~ınıı.. 
maz bir hale geldiği neticesine varmış
tım. Bu tahmin, esefle kaydedeyim ki 
bugün tahakkuk etmiş oldu. Aynı za.. 
manda çıkacak harbin lll€vzii kalıp kal. 
mıyacağma dair gözden geçirdiğim .1Jlllh· 
telif ihtimaller arasmda İtlyanın da şim. 
dill:k bitaraf kalmak vazıyetinde bulun. 
duğuna ~t etmiştim. Faraziyemin bu 
kısmı da bugün bir emri vakidir. 

Ankara ~ (Telefonla) - Falih Rıfkı 

Atay bugün (Ulus) da dünya vaziye

tini tahlil eden ibir makale yazmıştır. 

Muharrir, makalesinin bir yerinde şöy 
dd r Beıılinle Londra arasında cereyan e-

.. Bcrl~, 1 (Hususi) - ._Dan~.igdeki. Mi~~e-~le~. Cemiyeti hafızları ve Nazi kıt'aları arasında bugü_n şi .et 1 ~arpış • le söylüyor: den birkaç günlük bir müzakereden son. 
nıum~ssılı Burkbard, bugun Forster ıle goruştükten son. malar cereyan etm~tir. Nazi kıt'aları şımendıfer ıstasyo • cFilhrer, İtalyayıa şimdiye kadar ra, bütün dünya, taraHar için hayati say. 
ra maiyetile birEkte Danzig'den hareket etmiştir. v km. 1 d"r kk .. 

nunu ele geçirmiş ve binaya Alman bayragı çe ış er ı · yaptıgv ı yardımlardan dolayı teşe ur, madığı bir şehir ve bir koridor meselesi Burkbard'm işgal ettiği bina üzerine Alınan gamalı haç 
bayrağı çekilmiştir. Postane binasına toplanmış olan Leh muhafızları ise geç Alman milletinin bu hayat memat mü etrafında kanlı bir çarpışmaya varılnu-

Berlin, 1 (Hususi) - Danzig şehrinde Leh gümrük mu- vakte kadar mücadeleye <levam eylemişlerdir. cadelesinde hiçbir yabancı yardıma ih- yaıFakcağıt ~ı ~b. daki_kaytl3 ~dtar ınnh·. idd ~tti. 
tm. f B a uu gı ı vazıye erae arı ın auna 

tiyacı olmadığını beyan e ış ır. u kayde<M?geldiği suitcfehhümlerden birisi Almanlar "ilk günün 
hedeflerine vardık,, diyorlar 

İngiliz Krahnın .. 
Milli Şefe mesa11 

son fıkranın acaba manası nedir? !tal- daha husule geldi. Londranın tavsiyesıle 
ya, Alınan tecavüzüne sonuna kadar müza'k.e.re iç:in Lehistan;t müraco.at eden 
aleyhtarlık mı etti, yoksa iki müttefik A'lın:anllaır, ~kl-edikleri Leh murahhası. 

h ı...~ • evzilcştirmek ümidile İ- nın gelıne:mış olmasını ve hududda vu. 
mu are~yı m . k el b hAd· l ·1 k . ..dd t b"t f kalmasını ·ua g en azı a ıse erı vesı e sayara 

(Baştarafı 1 inci sayfada) talyanın bır mu e ı ara dün öğle üzeri Danzig ve Leh arazisiııe 
(Baştarafı 1 inci sayf cı.du) 

Bundan sonrakı harb vaziyetinı aşa • 
ğıda sıralamaktayız.1 

Alman başkumandanlıgmm 
ilk tebliği 

towitz, Krakau, Lemberg, Brest ve cZatı devıetıeriM hararetlı se • mı tercih ettiler?» taarruz ettiter. Böylece, ihtiyar Avrupa-
Terespol'da tayyare meydan ve karar lam.b.rımı ihlağa vesile ol·an bu ---------- nın itina ile kaçınmaya çalıştığı bir harb. 
gahlarını bombardıman etmiş ve as • fırsattan çok memnunum. Memle - •ıtalyan kabines. inin mevzii olarak patlak verdi. Hfıdıselcrin 
keri müesseseleri tahrib eylemiştir. lretlerinuzın bu endişeli anlarda cereyan şekli malum olmadığı ve vukuat, 

Harb gemileri, ordunun ilerlmesine dostluk rabıtahrile birbirlerine verd·ıg""'ı· karar dün sa'bahtanberi başdöndurilcü bir SJ. 
mahsus bir tarzda yardım etmiştir. ikaviyy:en bağiı olduklarını gör • ratle teakub ve inltişaf eylediği içın ilk 

Bcrlin, 1 - Alman yüksek kuman. Birçok tayyare kuvvetlerinin mer - mekten clerm m.ahzuziyet h:ss~th • • (Ba§tarafl 1 inci sayfada) s'ilıfıbın nerede ve nasıl ateşlenmi~ oldu. 
da heyeti tebliğ ediyor: kezi ve garbi Almanyada bulunması - ğimi temin i~e bahtiyarım.• ğıınu tesbit edebilmek güç olduğu gıbi 

Bu sabah Alman ordusu, Alınan - na rağmen, Alman tayyareleri, Polon Reisicumhur Inöniı. kral haz - nın askeri kuvvetleri ile başaracağıma e. bunun mümk!in olabi!eceğine de mad-
Leh hududu boyunca taarruza geç • ya havasına hakimdir. retJcrinin dostane mesajlarından minim. Buna nazaran İtalyanın askerl deten ihtimal verılemez. Fakat Lehista. 
ıniş ve Leh arazisine tecavüz eylemiş. Alman deniz kuvvetlerinin bir kı.-; • çok miiten:ıssir; olduklarını ve bil- yardunına ihtiyacım olmadığını sanıya. nı garanti etmış olmak ve davanın mü. 
tir. Askeri tayyareler, askeri hedefle. mı, Baltık denizini emniyet altına al- mu.ka'beıe hararetli selamlarının rum. Duçe, sıze istikbalde faşizm ve nas· aikere yolile halledilmesi:ıc tevessül o-
ri bombardıman etmeğe başlamışlardır. mak için Danzig ıkörfezi önünde vazi- kral hazretli?rine iblağını vr: bütün yonal sosya!izm müşterek davasına ya.. lunmadığı takdirde bu devlete müz:ahır 
Alınan harb filosu Baltık denizinde yet almıştır. dünya için ıztırablı olan şu zaman. pacaklarıruz için de teşekkür ederim•• olacaldannı vadeylcmiş bulunmak nok. 
toplanmıştır. Neufahwasser'<le demirli bulunan laroa Türkıye v~ İngilterenin bir - tasından İngiltere ve Fransanın da Leh. 
Alınan haberler, Alman kıt'alarmın Sohleswig _ Ho1stein meıkteb gemisi, birlerine dostlu~ rabıtalarile kuv. İtalyan hükumetinin karan lilerin yanıbaşında mevki aian.!.arı tabii 

hedeflerine doğru i!crl~i~_lerjn.i g~~ • Polonynlıiann işgali ahıında bulunan vetle bağlı oım:ılarmcta:ı kendile • Roma 1 (A.A.) _ Bugün toplanan dir. Ağlebi ihtimal bu maksadla Fransa 
termektedfr. Harekat buyuk bır su - W'esterplatte'yi bombardıman et~ rinin de çok memnun olduklarının naırztar meclisınin içtim:u nihayetind~ bugün umumi seferberliğini ilan ey;e. 
ratıc cereeyan etmek~ir. tir. ilaveten arzını büyük elçiden rica k dig~i gı"bi İnglliere det başvekü Çember .. 

neşredilen blr tebliğde şöyle denme te • 
d

. Askri ~lmıyan hedefler~ taarruz .. e: Gdynia limanı da tayyareler tara • etmişlerdir. laynin ağzından, kara, deniz ve havada 
ılmerncsı, kadın ve çocuklara muşfı. fından bombardıman edilmiştir. dir: her ihtimale karşı hazır bulunduğunu 

kane muamele yapılması emredilmiş • .............................................................. cKonsey, şimdiye kadar alinan ve ta- birkaç gün eV\•el beyan eylemiştir. De-

tir. Aksi bir muamele yapılmadığı tak Leh Başkumand anlıgmm Son Dakika rnamile ihtiyati mahıyeti haiz bulunup mele ki Almanya ile Lehistan arasında 
dirde harbin insani şartlar altında C&- tebliği Lehıı·ıer mukabı·ı hava bundan sonra da ayni mahiyeh muhafS.7.a dün öğle üzeri başlamış olan harb, haki. 
l'e'yan etmesine çalışılması bütün kıt'a edecek olan askert tedbirleri tarnanu1e katte, bir tarafta Almanyayı, diğer ta. 
kumandanlarına btldirilmi.ştir. Varşova, 1 (A.A.) - Ordu ba.~ku • ·ı tasvib etmiştir. rafta da Lehistan, İngiltere ve Franısayı 

Alman başkumandammn rnandanlığı genel kurmayının bir nu- tat. rruzuna geçtı er Konsey, mil1ete şu ciheti bildırir ki karşılaştırmış oluyo.-. Dünyanın belli 
maralı tebliği: ba .. ı b .. ··1 d ı 1 · · b · "k" · t bl"""" Lo d 2 (H i) V dan İtalya, her hangi bir askeri hareket te • i"1 en uyuK ev et erını ır prensıp 1 ini 9 1g1 1 Eylul 1939 sabahı şafakla bera • n ra usus - arşova ihtilafı yüzünden husumete sevkeden 

&rlin, r (A.A.) _ Umum. karar- ber, beklenmedik hava ve kara kuv • bildirildiğine göre, Leh tayyareleri ~~ şebbili.-ünıde bulunmıyacaktır.. bu davanın beşeriyet için yeniden birçok 
g~hııı ı·kı· numaralı teblı"<1i·. vetleri hücumu ile, Almanlar, evvel - sabah mukabil taarruza geçerek Şar ı ·--'"-- b" Mıl 
~ o• k" 1 l'f zar=ıw.ıa adi ola.cağı şüphesizdir. -
Silezya, Pomeranya ve şarki Prus • ce iJanıharb yapmadan, arazimize gir- Prusya ve Şer ı A manyanm muhte 1 Portekizde iki sınıf asker cadele henüz başlamış okluğuna güre 

yada yapılan askeri harekat esnasında, mişlerdir. şehirlerine akınlar yapmışlardır. Leh silah albna alındı harekatın istikametıni tayin eylemek bu. 
ilk günün bütün hedeflerine varılmış- Sabah erken yapılan Alman hava fa- tayyareleri buralardaki askeri hedef, günden yarına kabil değildir ve göstere. 
tır. aliyeti şudur: Alman tayyare kuvvet- le~i muvaffakiyetle bombardıman .. et- Lizbon, 1 (A.A.) - 1935 ve 1936 bileceği ihfil!At tehlikeleri de henüz te-
Dağlardan ilerliyen cenub kıt'alar], leri, Polonya arazisinin muhtelif nok- mış ve tekrar Leh topraklarına don • sınıflarının ihtiyatları silllh altına a • bellür ve tavazzuh etmiş sayılamaz. Or 

Neumarkt • Sucha hattına varmıştır. talarına muhtelif hücumlar yapmış - müşlerdir. tası bir yangın haline gelen Avrupanın 
Machrisch - Ostrau'un cenubunda, tır. Alman tayyarecileri, Augustow, Milletler Cemiyeti mümessili lınmıştır. kenardaki bütün devletleri, siliıhlan el. 
T~schen civarında Olso geçilıniştir. En Nowydwok, Ostrow - Mazowieka, Te. Londraya gidiyor ,. ............................................ - ......... .., lerinde olarak bağlandıklan prensip ve 

düstıi mıntakasının cenubunda, kuv - zew, Buck, Zambrow, Radomsko, To. Londra 2 (Hususi) - Milletler Ce- • M·ııı B k ı \ davalar için intizar halınde birer muh-
vetkrimiz, müfrezeler halinde Kato • r~n, Tunel, Krakow, Grono, ~rze?i - miyetinin Damıigteki mümessili Bur- 1 an a ar temel y.aırdımcı gibidirler. '.fürk vatanı .. 
Wioe hizasına gelmiştir. Silezyada ha. nıa, Jablo, Tomaszow - Marowıeekı ve kard, Kavrasa varmıştır. Buradan mai. I db• ld ı nın bu durumda arzattıği çehre ise, he. 
reket eden kıt'alarımız, Tschentochau Katowke mevkilerini bombardıman et yeti erkanile birlikte Londraya hareket 8 ır 8 1 ar piniz ve hepimizın görmekte olduğumuz 
istikametinde ve bu şehrin şimalinde mişlerdir. Alman !hava kuvvıetleıinin ed~ktı·r. veçhli1e kahraman ordusunun kuvvetin-

"'""' Son vaziyet dolayısile bazı mev-
i!lıerlemektedir. Korridor'<la kıt'aları • bombardıman ettiği şehirlerde sivil J Almanyaya müzaharet duat sahihlerinin müracaatlerini den emin, vekar~ı. sakin bir memleket 
-ız, Brahe'ye yaklaşmaktadır ve Na. halk arasında ölenler ve yaralılar var- aponya etıniy--..ı- manzarasıdır. Dua vı.: niyaz edelim ki 
.. , ~ tamamen karşılamak maksadile 
ltel cı·vannda Netze'ye gelmictir. Grau dır. Kutna civarında sivil halkı tahli- Allah bu millete zeval, bu orduya da hiç 

" Lo d a 2 (Hususi) Leh-Alman milli bankalar lazım ~ıen tedbir-.. d t k ve eden bir tren, mitralyöz ateşine tu • n r - . t>- bir zaman hib'ran vermesin. \,lenz'in yanında çarpışma evam e me - b · b h9eden Tokyo Sun leri almış bulunmaktadırlar. 
tedir. Şarki Prusyada hareket eden +ulmuş ve bombardıman edilmiştir. har im me;zu~ a . . • < . fl) ı:; 
kıt'alanmız, Polonya arazisinin olduk. Grodno'da kato1ik kilisesi, Bialapodlas hun gazetesı dıyor ki: k -... .......................................................... / .._)efi1n UC.a9ı.rı Gmllç 
ça içerisinde harb etmektedir. da Ortodoks kilisesi harab olmus • cAlmanyanın Sivyet Rusya ile a • ·····························-·····························································································-

Alman tayyareleri, ezcümle Bab _ tur. Devam eden bombardımanlar hak t~ttiği ademi tecavüz paktından sonra 
ı_,ında raporlar <1elmekte berdevamdır. Avrupada yeni bir umumi harb zuhuru ne!, Putzig, Graudenz, Pozen, Plock, "' !'> k b" 

(Devamı 7 nci sayfada) takdirinde Berlin Ulüktımeti artı ı -Lodz, Tomaszon, Radom, Buda, Kat • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ zim müzahe~timize ~venem~. 

yeni M e b, us İngiliz gazetelerinin miitaleaları Ruzoeltin 
Bir talebi 
Vaşington 1 - Ruzvelt, saat 4,30 d1 

llhnsa, İngiltere, İtalya, Almanya ve 
Polonyaya bir telg!"af çekerek sivıl aha. 

'linin bombardıman edilmemesinı tavsiye 
etmiştir. Ruzvelt, deriıal bir cevab ver:l
lneaini istemiştir. 

Fransa, İngiltere ve Polonya istenen 
oeva-bı derhal vermişler. fakat mukabele 
bilm.isi1 haklarını mahfuz tutmuşlardır. 

·--------
Ankarada hava passif korunma 

tecrübeleri yapılacak 
Ankara, 1 (Hususi) - Önümüzde -

'ki günlerde şehrimizde hava pasif ko-
ruma denemeleri yapılacaktır. l 

Namzl'dleri Londra ı (Hususi) - Bu sabahki 
im;iliz gazeteleri Almanvanljl'l I ~'hi51 
tana tecavüzünü mevzuubahsetmekte
dirler. 

Ankara 1 (A.A.) - Trabzon meb'usu 
Süleyman Sırrı Gedik. Edirne meb'u.su 
Şeref Aykut ve Isparta meb'usu İbrahım 
Demiralayın ölümlerile boşalan Trabzon 
meb'usluğuna Edim:? C. H. P. idare h~
yeti ve belediye reisi Şerıi Bilgen. Is • 

Taymis gazetesi ezcümle diyor ki: 
ıs sene zarfında ikinci defa olarak 

bize elim bir vazife terettüb etmekte-

parta meb'usluğuruı lspatra C. H. P. ve ciir. .. . . 
H.ıal!lrevi reısi Remzi 'Ünlü, Edirne Bu vazifemizi bu defa oyle bır şekıl
meb'usluğuna Trabzon belediye reisi Te- de ifa edereğjz ki, miistakbel nesiller. 
mel Göksel Parti genel başkanlık diva • miş artık yaşıyabilsinler. 
nınca Parti namzedi olarak kararlaştı • Deyli Mcyl gazetesi de şöyle yazmak. 
rılmışl.ardır. tadır: 

Sayın OOtıcı mlintehiblere bildirir W! Dün taarruza başlamış olan Hitlerin 
ilim ederim. crayesi Danzig, Lehistan vevahud mev-

C. H. P. Genel Başkan vekili zii herhangi bir gaye dei!i!. bütün Av. 
Başvekıl rupaya karşı tertib dilmiş olan şümullil 

Dr. Refik Saydam bir harekettir. 

Sal- ahtan Sabaha 

Bir balık avı 
Kıhç hahğı garib bir mahluktur. Müthiş kılıcı :le sandalları delecek, de. 

virecek kadar kuvvetlidır. Koca yunusl'aır bile ondan korkıırlar. Bu müthiı 
kuvvetine ragmcn kılıç balığı pek kolay avlanır. Balıkçı su yüzüne ağlıan· 
nı atar, bekter. Kılıç balığı burnundaki o müthiş ve keskin kılıcı ile aşağı. 
daın yukarı ok gibi fırlarken kılıcı ağların bir deliğine girer. Bu vaziyette 
kılıç balığı kendisıni serbest bırakıp torn.istan etse derhal kurtulur. Fakat 
Kalılı beladanberi hiçbir kılıç balığı tornistan etmemiştir. Burnunun dikine 
giden kılıç balıg-ı daima ileri gitmek için çabalar, çabaladıkç3 ağ sarılır. Ni
hayet yumak. halınde kımıljamıyacak hak gelir. Balıkçı onun korkunç 
çırpınışlannı sükunetle seyreder. Nihayet takatten kesilen avını rahatça 
sandalına aıır ve: hayatına nıhnyet verir. 
Çoğumuzun bildiği bu balık avı macerası bugünün siyasi vaziyetinde Al· 

manyayı hatırlatıyor. Geri dönmiyen, attığı adınu geri almıyan Almanyanın 
gitf:kçe sarpa sar:ın vaziyeti ile kılıcının dikine gidip bitab kalıncıya kadar 
müoadele eden meşhur balığın macerası arasında tam bir müşabehet ,,~ 
mutabak:ıt var. Tatil günlerini iskoçya gölllerinde balık avlamakla geçiren 
İngiliz t>aşvekili herhalde zeki ve mahir bir ba~ıltçı olacak? 

~Ul!ka1ı Cafıi.d 

n 
a 
z: 



4 Sayfa 

lstanbnl meb'nsları halkın 2501 

dileğini tesbit ettiler 
T erkos civarında 

bir kamyon devrildi 
ithalatçılar de Merkez Bankasmm 
bir kolaylık göstermesini istediler 

Vilayete aid 142 dilek dUnkU toplantlda 
okunarak tetkik olundu 

1 amele öldü ve 3 kişi 
yaralandı 

istihsal mınatakalanndan mal mevrudatı azaldı, 
piyasada emtia fiatlannda bir tahavvül olmadı 

Dil '" _._ -'ı- . d - 1 Dün, ithallt tüccarlan namına ına- runa da Türkiyeden 'maı yüklemesi bil 
n ıeı-AOS g.,.u cıvıınn :ı uç ame e. nit tu ı1ar bi liği ··---' ,_"tiıbi d ' ·lm·~; · . __ ,___ b" 

1 
i d ., a rac r uıuıu.u:u .&a mın ın ı'l1 ... r. 

nm Y--.-ı.uuası ve ır :ıme en n e o. - ..._ '-- .. .. . _ . 
-.....ını_ ~"'ti"""l k f · b" k l4AU t'icaret müdü.rlüğü:rıe mu:racaat Pıyasada emtia fuıtlarında bir ta • 
... ~ .""" V<;" Mıcn ço ecı ır amyon . .. 
k:a::zıası olmuştur. )ederek 'I1!care~ VekAıle11iniın ihracatçı. havvul olmanu.ştır. Yalnız sadeyağ fi-

lara gösterilen şanj riz.kine mr. .. a.bih atlarında fazla mubayaat yüzünden 
Sırlar id:a.resina aid mazot kamyonu ~ b' 

bir kolaylık gösterilmesini is+--ı .. tir. ır müddet'Mmlberi ibaşlıyan yükseliş elin içmde dört amefo olduğu haide d:in """'ili' de 
Ter!koe gdlü kenanndü:i b3tnklıklıua Birlik umumt ·kAtibi bankalarm bo- ,.v.am-·e·~-·.t.ır.·--------ııııı.. 

marot dökmek üzere gitmiştir. no 1skontncn.ınu kestiklerinden tücca- ,.. 
İşim biti.Ten Iramyon, dönüşte Kırık nn müşkü1 vaziyette olduğunu bil • 

lmlmn.m mevkhnde direksiyonuna ariz dirmiştir. Bu taleb tetkik edilerek Ve
cf.'an blı' sakatlik )"jzilnden aııi olarak kAlete bildirilecektir. 
devrilıni§, kamyonda bulunan dört amele Diğer taraftan ihracatçıların ecnebi 
kıa.myon altında kalmışlard'ıı-. paraları temevvücatma karşı korun • 

Etrıa.ftan ye~nleri:::ı yardımıle kaza _ mam için alınan ve dün tnld!irdiğimiz 
ıedeler kamyonun altından çıkarılmışlar- kararın izahnamesi bugün Cfunhuri -
sa da. yaraiıı dört a.mcleden yarası çok a. vet Merkez Bankasına bildirilmiş -
ğır ol.an Çivrilli '!'ursu!'\ ölımüştür. tir. 

Bunun fizerine bamta müdtirlüğü i

~e, mıntaka ticaret rnildfrrlüğü tema
Müddeiwnum.iH.k bu feci ölüm ve ka. sa geçerek tM:bikatta takib edtlecek u-

D~nkii toplan;ıdr. 7Mıl km dilekleri okunurken za had'isesine el koymuştur. ıru11er hakkında görüşmüşlerdir. Ha • 
Dün saat 18 da Partid'! İstanbul meb'usı Ziyıa - KapalıçaTJl tamir ed1lmeli • disatın en buhranlı devreye dahil ol _ 

lmilıe, v.alll ve belediye. vilayP.t, parti d!ir. Bir motosiklet kazasında masma rağmen dün mevduatlarını al-
eıüunın iştiraki ile bi!" toplantı yapıl • Vali - Biz bunu yapmak istedik. Çar. iki kişi yaralandı mak üzere müracaat edenler ~lki 
İmştır. Toplantıda İstanbul meb'uslan fldaki dükkan sahiblerıni bulmak güç o- günlere nazaran daha az olmuştur. Bu 
kazalan:faki tetkikler esnasında almış ol- Iuyor. Bize toplu bir hald! gelirlerse öu Evvelki gün Bomonti tramvay durak da vaziyetin inkişafınm umumt haleti 
dukla:n notla.n valiye anlatmış, dilek - ~ kdlayca ba~ır. yerinde lbir motosi~let kazası olmuş ve 

Diğerleri can:Curt.aranfa Beyoğlu ha~
tanesine kaldınlmış~rdır. 

Ankara borsası 
-···.,___ 

Atdlf - Kapanıı tiatlan ı. 9- 939 

Londra 
NeT - Yorlt 
Parti 
Mlllno 
~nene 

Ameateradm 
Berlln 
IBrtlbel 
At1na 
BofJa 
Prq 
Madrtd 
Vareo'fe. 
Budapefte 
Büueı 
~lgrad 

Y'okoh&ma 

ÇEK LEB 

Açılıf 
6.65 

J32.775 
8.1ff76 

-
30.41 
69.875 
bL8ı7ri 

22.8871 
.-

(.08 
.-.-.-

0.84 
.-
.-

Kapanış 
fi.l\ri 

129.80 
l.167.i 

-
80.41 
69.876 
lil..S:>75 
22.8875 

•.us 
.-
·-·-

leıün yerine getiriimesini istcmi-şlerdir. Ziya - HaL1ç amelesi 9, memurlan iki !ICişi yara1anmı,tır. Bomonti tramvay ruhiye üzerin~ daha ziyade müessir 
Me'b'uS1.ann tesbıt ettiği dilek ycklınu on sekiz saat Ç&LıJırmı1- Bu doğru mu - dur.ağında beklemekte olan Hasan Do - olduğu şeklinde tefsir edilmektedir. 'l}oıkova 

250 dir. Bunlardan 142 s~ ts~anbu! vHA.. dur? ğan, Şişli istibmetrnde.n gelmekte olan Dün piyasada ihraç muamelesi olma - 1---------------1 
.-tolı:holm 

yetine .aiddir. lıtanbul meb"usu Zıya Ka. Vali - H.aficin hukuki vaziyetini tes.. Armıanağın idaresındeki mot<.ısikleHn mış, ithalat eşyaları da gümrüklerden 1 8 T f K R A Z LA. B 
romürse1 142 i dilegi ayrı ayrı okumuş, bit ediyoruz. Hattç ifletmesi esas bir tek- çarpmasi'le yaralanmıştır. çekilmemiştir. İstihsal mıntakalanndan t--------.-A---.• ... ------1 

.,..,. Kapaıuı 
vd:i, bu dileklere l..lzım gelen cevab!an le so~ıdır. Bu Qarpma esnasmd:ı motosiklet te da mal devrudatı azalmıştır. Dün yal 
vermişt'ir. Ziya Kaııamürael: Bakırkôyünün su • müvazenesini kaybederek devriJmiş ve nı2 limanımızda bulunan Sovyet va -

Tth'k borcu I peıın 

' • .II ' 
• • ı ndell Ziya Karamürsei evveU Beşiktaşlıla- sulzulktan bahsetın.li- sular müdürü Av. üstünoo'ki Armanak ta başından ve vü • puruna deri ve yapcrk yüklenmesine 

~~~iohm~u~Be~k~~1IarA~ro~d~ma~M~lliil~~he~&-~~~n~h~ifyerl~nden~~e-d=e~v~a;m~e~d;il;m;i~~;ir~.=E=~~p~İ~n~g~il;iz~v:ap~u~-~~============~ 
ıııavudköyünde ilk mekteb istemektedir. kırköyüne su verilıeceğ!ni scylemiştır. mıştır. ""' 
Vali buna verdiği cevabdıı bu isteğin ye.. Diğer k.azalann diıekleri okunduktan Her i'1ci yaralı Şiş1i hastanesine kaldl. 11 illtii r işleri: MUteft!rrlk: 
rme getiti.Jeceğini söylemişti:-. rorı.:ro toplantıya nihayet verilmişti.:-. nhruşkıxdır. · 

Ziya Karamürsei - Karaköy civarın- . - Ortamekteb ve liselerde ilanal Liman ve Denizyollannda yeni barem 
da tahsil çatında..'t.i bakımsıı: çocuklann Bır a~ele arkadaşını bıçakla yaraladı J1 (} /i il f tf : imtihanlanna başlandı tatbik edildi 

himayesi is+.eniyor. • DenıZYQll~rı . ~allarm?an Ah • . ~ün, ortarnekteb ve liselerde ikmal Yeni barem kanunu dünden itibaren 
Vali - Buntan köy yatı oku~larına medre, KAmil bır ış rneselesınden kav. Bir leblebici bir çocuğu başından ımtı.hanl~rına başlanmıştır. tatbik mevJdine geçmiş, Liman ve De-

naklcdelim. Ve bütçeve 16 bin lira kor • ga etmişler, bu arada Kamil, hamil ol- Lıselerın 9 ve 1 O uncu suufları ile . 
m1c bu Jhtiyacı önlerı;. duğu bıçakla Afımedi kamından teh • yaraladı ortamekteblerin ikmal imtihanları 15 nızyoll~rı me~urlar~ EylO.l maaşlan • 

2Jiya _ Halkın üzerınde bıçak taban. likeli surette yaralamıştır. Yarası a • Karagümrükte oturan Kamil adın - EylU.le kadar devam edecektir. Lise _ nı ~em haremın tayın ettiği derece ü-
oa bulunmakta mus. ' ğır olan Ahmed !hastaneye kaldın! • da bir çocuk evvelki gün arkada~larile Ierin son sınıf ikmal .imtihanları ise 8 ı'Jermden alın~lardrr. !Bu idarelerdeki 

Emniyet müdürU _ Bunlar toplııtıl. mı.ş, KAmU yakalanmıştır. b~r~lkte. sokaktan ge~n seyyar leblev - Eylulde mhayet btilaca'k, 9 Ey'lfüde memurlard~ mütehassıs sıfatını haiz 
maktadır. Bir oksijen fabrikasında yangın çıktı bıcı Saıdle alay etmege ve kızdırmaga oıgunluk imti.hanlarına ·başlanacak • olanlarla, bır derece terfi hakkı bulu. 

Z±ya - Mahalle mümessillerindcm ,i. Evvelki gece, Ayvansaray caddesin. başlamışlardır. tır. nanlar da Vekaletten geleoek emre g3. 
liyet ediliyor. de Saide aid oksijen fabrikasındaki Fena halde kızan Said, çocukları bir Alman ve İtalyan mektebleri re, birkaç gün sonra maaş farkı~ 

Vali - Biz de- şikiyetçıyiz. Kanunun banyo odasından elektrik kablolannın müddet kovaladıktan sonra yakaladığı açılmıyacak alacaklardır. 
tııııd:flini teldi! ettik. Siz de Ankarada mPJ- kontak yapması yQzünden bir yangın Kamili elindeki çinko ile başından ya. Şehrimizde bulunan Alman ve İtal- ........................................................... ... 
gUl ohı.rsa.nız memmın kalırız. çıkmıştır. Odanın ıbölme tahtaları yan ralamıştır. K~mil tedavi altma alın • yan mekteblerinin bu iki hilkftmetin 

Ziya - Amele müteaddi\t şebekelcrdt dıktan sonra, yetişen itfaiyenin mü _ mış, asabi leblebici de ya'kalanmışıtır. seferber halde olması dolayısile bu yıl Her Hafta Bir Şaheser Hazırlıyan 

ayni bil:et1e gitmek istiyor. dahalesUe ateş etrafa sirayetine ~Y- Karpitle oymyan bir çocuk başından açılamıyacakları öğrenilmiştir. 
- Tarmay müd5rü tetktk edelim. dan V(!rllmeden söndürülmüştür. ,_ d Bunun için rnekteb idareleri bazı ha LALE yarawn ı 

Meyva satış birlikleri açıldı 
zırlıklar yapmaktadırlar. Şehrimi7'de 
bulunan İtalyan ve Alman mekteble -
rinde 2500 kadar talebe bulunmakta
dır. Bu talebenin vaziyeti de ayrıca 
tetkik olunacaktır. 

BugUne .kttdar yapılan TÜRKÇE 
fllaılerf o en gnzell olan 

Kaslıll1paşada Dörtkuyuçıkmaz mey
danında oturan 8 yaşlarında Muzaffer 
adında bir çocırk eline ~irdiei kar -
pit l!mbasını kfbritle tutuşturup pat
latmı.ştır. 

Bir otomobil bir kadına çarptı 
Cibalide oturan Nazfke, dün CibaH· 

caddesinden g~rken şof~r Rifatın 
- kullandıi!ı otomobil çarparak, kadının 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

İştial eden karpit, çocuğun tehlikeli 
suret~ başından yaralanmasını intnç 
ettiğinden, Beyoğlu hastanesine kal 
dınlınıştır. 

KESiF ALAYI 
' TÜRKÇE ŞAH8SER1 Gösteriyor 

ilaveten : 1 J ~::!?ı:r. Ma-

2 ) Metro Jurnal 
BugQn saat ı ve 2.30 Halle 

Matineleri 
Bir rençber bayı1tı1mcıya kadar 

dövüldü 

Ramide Cuma mahallesinde Edibe 
caddesinde oturan ve rençberlik ya -
pan Mustafa, dün domates tarlasında 

çalışmakta iken birkaç meçhul şahsın 
hücumuna maruz kalarak bir hayli dö 
vülmüştür. 

İfa~ veremiyecek de:reced dövülen 
ve baygın bir hale getirilen Mustafa, 
Gureba hastanesine kakhrılmıştır. Za
bıta meçhul mütecavizleri aramakta -

Pangattı m..:?jva Bcıtış 1:1irU~i dır. 

Bir ~Y. e:veı Y~Ş ~~yva ve ~bze sa • j meyvaffır maliyet fiatına satılarak, hem Bir kamyonet bir çocufa çarptı 
tış blı\liğmm şehrırnı%lll muhtelıf semt - ba:kfh.n ucuz meyva tedariki tenun edile. Evv Ik" . B dd bi 
"--=-d ....., t b" l "ğ ' t · d . e ı gün evazı a r çocuğun 
a.t: .. nu en on ~ .sa ış ır ı ı esıs e ece • oek ve hem de meyw fıatlarında bir w • 

,.._, 'U!ı...m•..+ık. .-Al:! • fi yaralanmasile neticelenen bır otomo • 
6 ..... J......-·~· nazmı AJ,IQ oyn.anaraıt meyva atlarının 

Meml:e'ketimizda bu yıı .....,,.yv k f .. J_~,_ . .-ı. ... ı .. ak Şehr . bil kazası olmuştur. - - ..... a ço aL yuAO:ıt:.»ııesıne ~i' ....... c tır. in dığer t . . 
ıb olduğunu ve kalite itibarile de nefiı semtlerinde de açılacak olım ~atış ~- :ramvay daresıne aıd ve havat tel-
yetişttiği ha:lde, ucuz meyva satılınadılm.1 zall1an tedricen sebzeye de teşmi.t edile • lerı kontrola mahsus §OtlSr Mahmudun 
nazarı diklkate alan teşkUat bu bırarını cektir. idaresindeki kamyonet, Beyazıd cad • 
tatbik mevkiine koymuştur. Dünden iti- BiEha.ssa son hAdisat do!ayısile ihraç d<!sinden ge~rıken 1w2 YB-?larmda Ni -
baron Pangaltı, Tophane, Aksaray, Be • edilmek üzere h:ınrlanan üzüm, kavun. had adında bir çocuga çarpmış ve ya • 
şi:ktaş ve Fatih semtlerind~ açılan satış karpuz vesair meyvala't' muntazam am- rnlanmasına sebeb dLmu.ştur. Yarahı 
i>irlik~ri fa:a.Eycce geçmiştir. Buralarda balaJl'ar derununda bu satıı birliklerinde çocuk tedavi altına al.ı.mnış, fOför ya-
mcm1ekefimizin her tarnfmcia yetişen j satışa çıkarılmış bulunmaktadır. kalanmıştır. 

Yaralı tedavi alıtına alınmı.ı, suçlu 
yakalanmıştır. ........................ _________ _ 

Raşid Rıza - ErtuOrul Sadi Tek 

Tiyatrosu 

Ba ıec• Tepebıııada 

Saç~arından Utan 
Vodvil 4 perde 

Yana: Mııbmut Yoaari 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Oençdur 

ve arkadaşları 
Bıı akııım Kocammtalapap 

Çıoardibi ıinemuıoda 
Büyük ıÜnDlt düRünü 

Analarm Günahı 
Zl ngio varyete • Cat>baı - Vo:lvit 

, ... HER AKŞAM 

Cağaloğlu Çifte Saraylar Sinema Bahçesinde 
Siuemııya ilave edilen Mısır Hak kasesi K 1 K l ve suz arkadaşları 

Sinemada: Bu akıamki program LE Y LAK LA R AÇA R K EN 
3 Eylül Pazar günü ~ çif~ tarafından heyecanlı boks maçlan geçen 

haftanın galıblerı Hakkı Tan:an - Ali 8 ravund 
5 EylOI Sah ak9amı M ON 1 R NUR E O O 1 N va arkada,ıarı 

Bugun S A K A R Y A s:nemasmda 4mm .. 

DOROT.HY LAMOUR'un 
en güzel filmi 

ORMANLAR PERiSi 

VE TRAKYA 

İlaveten şayanı hayret 
GANGSTERİN KARISI 
Hareketli ve kuvvetli bir film 

MANEVRALARI 



M~""3vvadan mamul sahte tank 

-

İneboluda kültür vel 
-Ha kevi faaliyeti 
İnebolu, (Humısf) - İnebohıda kültür 

hayatı ço'k ileridir. Halkevi ve spor klü. 
bO.nün faaliyeti oldukça iyidir. 

Sporcu gen91er, arasında ek.zersizler 
yapmakta v-e çok ımıvaffak olmaktadır-' Sivas muhabirimiz yazıyor: Sivasın iur.m bir sıcak su kaplıcası va dı 
Jar. Geçenlerde buraya gelen Kastamo-ı eslrl b.·~ ~arihe malik 01.nn kazaların •

1 

~a k 'buraya, Ytlanh çirmik dem~ 1': 
nu takımını da yenmişlerdir. dan bınsı de Kanga dır. Geçen mek • dır. Su 36 derece arasında ve çelik k 

Ha!kevinden daha fazla bir faaliyet tı_ı~larımda da Knngal tari~in.den ve bonat emlMum havidir. Bu sıcak : 
beltlenmektedir. İneboluya, güzel bir d ger çalış.'lla ardan ~~bnı~tim. Bu 1 k.aplıcas~.m romatizma& hastalara çok 
Halkevı binasının yap!.mlması çok yerin. ı defa dn~ Kangal ~ye ışlerı hakkın- şifa \"Cncı bir mahiyette olduğu .söy • 
de bir iş olacaktır. Esasen burada Ilalke- ı da malumat ~erecegı~~ knmektedir. Bu kaplıca evvelce yav • 
vi binası ve spor sahası en büyük ihti. Kaza be1edıye teşkilatı 319 yılında lası olduğu için Kavak köylüleri ell~de 
yaç!ardan ikisini teŞkil etmektedir. Mcr. kurulmuştur. Belediyenin büt~ nis • Nr müddet bakımsız bir halde kal:mış. 
kezinde birkaç tane ilk okulu olan kaza-

1 
b€t! çok dar bir Y:'k~n arzetm:kte. ol • tır. ~kin son yıllar içerisinde buraSl 

, nın üç yıl önce açılmı.ş bır de orta okulu d~~ndan kas~.ba 1htı~açlan uzerınde belechyenin eline geçmiş bulunmakta. 
vardır. Orta okul için yeni bina inşasına bır ılerleme gostermege çalışmaktadır. dır. Belediye buraya dört odalı bir kah 
başlanmıştır. Yakın zamanda inşaat hi. Ve bu meyanda kasabanın imar ve ba- vehane yaptırmıştır. 
tama erecektir. Orta okulun mevcudu yın<l~rlık j~lenne hız vere'bllmek me • Civardan yazlığa gel~n halk çadır 
da oldukça mühim bir yekfir.. tutmakta.. re bırçok ıcarhaneler yaptırılmış bu - kurmak suretile otururlar. Bugünkü 
dlr. Nahiye ve köylerinin eltserisinde de lunmaktadır. halde bu k lı ok · 
o"kullan olan İnebolucia eskiden bir tica. Bunlarla beraber umum! hizmetler l€'C k b" ap_ c~ ç i=enilebt • 
nS mektebi vardı. Bu okul muhite çok arasın.da su y-0Uannı kısmen ıslab et • e ır ~zı~ arze ir. Bu • 
iyi elemanlar yetiştirmiştir. Bu ticaret mc-k üzere çalışmalan arasına yol iş • ran.U:. lbel.edıye bUtç~nin artnm nis • 
mer'lrezinde böyi.e bır mekte~ ve kızlar lerini de katmış bulunmaktadır. Ay • betı uzennde ~leh edilmesi, hem ka • 
için de bir san'at enstitüsüne veya gece rıca halkın park ihtiyacını ön1emek ü- sa'bay_a bir ~hr ~em~ı ve hem de 
san'at mekteblerine ve kurslarına şıd • zere de 350 metre murabbalık 'bir sa. beledıye vandau üzerınde bir yüksel. 
detle :ihtiyaç hissedilmektedir. hayı güzel ve rntifadell bir park haline me göstereceği tabiidir. Kasabayı a • 

İnebornda eğlence ve mesire yeri an- geAtirmiştir. Bu ela umumun büyük bir ğaçlamak ve güzelleştirmek için gen~ 
cak: cPoyran. altmdakı meydancık gazi. alakasını .F\arşılamı.ştır. Ayrıca beledi. belediye reisi Şükrü Kolalı her sahada 
nolarıdır. Bundan ba~ka Hal'kevinin bir ve kasabanın ihtiyaçlan arasında yer bUyük çahşrnalar göstermektedir. Be • 
biIB.rdo salonu vardır. alan otel işini d_: karş~lamak üzere bir lediycler bankasından yapılacak istik.. 

Hnlk vinin güzel ve hayli zengin ki.. ot~l yaptırmak u.zıeredır. ı az1a kasabanın elektrik işi de halle • 
tabsarayı da okuma ihtıyacıru karşıla., Kangalın 1 O kilometre uzaklıkta bu. dilecektir. 

maktadır. - Bahkesir ve haval"sinda Bahkesirde bir adam kaza 
Bir yoJc~ tayy~rasi ~al!kesird~ yabani zeytinlikler kurşunile 01dU 

~lf nahıyeya mdt ~alıkesir (Hus~si) -:- Zi.r:ıat :veka -1 Balıksir (Hususi) _ Balıkesirde es. 
Bdh.kesr. (Husu.su - Devlet }fava- l~tı Merkez teknik mufettışı Nızamet- ki Belediye meydanında Ekmekçi Hüs 

yoPrarınıa aid İzmir • İstanbul arasında' tın Turgay, Balıkesir ve havalisinde nü adında birisi f bi k" k 
lf'iyen yoku tayyaresi müıntnaatı hava mevcud yabani zeytinlikleri tesbit et- ' mna r PY oru • 
dol:ayısile Salı günü Çağış nahiyesine ya. mek üzere Ankaradan gelmiştir. c~ tarafından bırakılan dolu blr çlf-
km bir yere inmek mecburl,Yetmde kal. , - . • teyı kurcalarken tüfek birdenbire ateş 
ımştır. İçinde 14 kiti bulunan tayyarenin Manısada beledıye otobUsler1 almış v·e saçmalar hamurlianede işill 
yokusu gönderilen bir otobüsle B:ılıke- Manisa (Hususi) - Belediye. vari • meşgul bulunan arkadaşı Hamdiye i . 
si:re gelınişlerdlr. datını artırmak için seyrüsefere koy • sabet ederek öldürmüştür. Hüsnü va • 

Tayyare Çarp.mba günil 1stanbula ha. duqu otobüsler günde 20.25 lira ara • kaJanmıştır. • 
1'eket etmiştir. sında bir varidat temin etmektedir. 

Bunun iyi bir netice vermesi üzerine Yurdda zafer bayramı 
12 yaşmda ~!r ÇOCUk belediye daha iki otobfuı alrnağa karar 30 Ağustos zafer bayramı :Manisada E 
arkadaşım OldUrdU vermiştir. Yeni otobüs1er Muradiye ve dirnede, Muradlıda coşkun tc-zahür~tı: 

Baiılresir, (Hususi) - Tuzakçı köyiin- Horoıköy arasında işliyece.ktir. kutlulan.m1'tır. 

~~~~l):: k~;~:a;!s::,ı:;~; [ Yurdda Zafıer Bayramı·] 
lıanndaki Ahmed! bıçakla yaralıyarak 

61dürmüştür. Katn çocuk yakalanımı~tır. 
. f 

Manisada ma1iye tayinlAri 
,Manisa (Hususi) - Manisa rnalive

sinde bir memurun istifası dzerine ~il 
tesel.sil olarak terfi eden memurlar 
fU11larda·: 

Milli Emlak kltibi MelAhat Yorgan
cının istifası üz&rine yerine MUlf Em • 
lAk katiblerinden Tevfik Alpagat, T.ev. 
fiğin yerine haı:ine vekilleri kAtibi 
Mehmcd Dalagan, ve onun Y"rlne Ern
liki Milliye kaleminde müstahdem Ah 
med Pekin ve Ahmed1n yerine hariç -
ten Manisanm mefhur kaptanı İsına -
Ü tayin cdilmittlT· ,-------
Ktrklarelinde jimnastik salonu 
Kırklareli (lhlswd) - Kırklareli 

Spor klübfi mevcud blnanm rütubet 
yapan dört ad.asını ymarak b{lyük bir 
salon haline getttmek. l>edm hareket. 
lerine \'e güre.şleN mdsaid bpalı ça -
hşma yeri temin etmek maksadlyle 
hm.geden ' 2 5 9 11ra lcadaı" para yardı ~ 
mı gömıii.1tilr. Yeni yap pltmm ya • Yumun her tarafında Zder bayramılBursada ve Edirned ba .. 1 
pa,n mimar Ta1lt Ô%!ş.1k ba ite derhal ~k coşkun 'bir ~!de kutkılanmış - m~. Resimler B:rsa,yr=:e~e: 
bqlam~tır. tır. Zonguldakda, Somada, Bileclkıte, f madaki bayramdan intıbelarchr. 

- Huan Bey, nihayeti 
pı 'AV?Upaı blllbl patladı. 

Pazar Ola Hasan Bey Oivor ki: 

. . • Şimdi birgok yerler 

·~ l9tnd9 ••• 

••• Fakat Almanlara ta
J.imU verllmft, harbde ta • 
nwnUe fnlant hareket e • 

clacaıklarmit--· 

Hasan Bey - İnsani ha
~ edıecKler ha, bunlar 
lruıJun yerine çiçek mi a. 
acaklar? .. 



6 Sayfa 

1 Hadiseler Kal'flsmda 1 ----
r 1 

ILJI arbstz tarafından b1r yan yaz- la halktım. Mektub Harbiyeden postaya 
U--U mak için oturmu§tunı, arka • veri1ım:işti. Zarlı açt.1m.. Tahmin ettiğim 

daŞDM'd'an 1:iirl: gibi tın.iş.. bir hıi mektubu •• 

- Ylaz bakallln, dedi, sen de harbi cBay muharrir, evimizde kan koca a. 
yaz. deta bir harb vaziyeti ya§lyoruz, kocam 

- Hayır ben harbı yazacak değilimi tUıitü sebeblerle her zaman bana hücum 

Tclefon çalındı. telefonu açtım: edjyor.. 

- Efendim, ben bir kariintz.. Bu da olmadı. Genı harb •• Zile bası • 

· - Buyunınuz, sizi dinliyorum. yon.mı, kehveci geldi. 

- Harıb vazıyet! nasıldır, bana tele • - Bana bir kahve getir •• 

fanla Uiraz malfunat verir mfmniz? K.ah"reci fırsatı ganimet bHmlf ola -
Ifurb vaziyeti hakkında duyduklanmı cıtk ild. bi'I"ÇCK kitid'etı sorup cevab ala

tclefondıa tekrar~adım. Teşekkür etti. Te- ma.dılı SOnı.f tarımdan belıli olan bir 
fefonu !kapadım, radyo açılm.1§ •• kulağı .. sualli bam da sordu: 

ma radyodan bir 1es geldi: - Şimdi Almanya mı harb iılln etıl, 

-Harb! yoksa Polonya mı? 

Haırl:mz tan.tından yazı yazacaktım. Ar.bk kafam kızmıştı: 
Matbaanın hademesi karşıma gelip eli • - Eh .faz!a geldin, ben sana ne de • 
itildi: dimse onu yap bir harb getır! 

- Ne istiyorsun. §imdi hf9 bir ,ey din- Kah\reai QÜıl(iyordu, kaıhve yerine 
ı~ ........ emı IJ:f~.. h:aTb ~m .• ne aksi ıey •• böyle gün -

Bir mektub uzattı. Mektub bana id1. 1lerde haroSi-z tarafından bir yazı yazmak 
İşte •bu iyi, muhakkak bir kari mek. ta mtımkün olamıyor. 
tubudur, bana harbsiz tarafında.n ya2a • 
cağını yazı için mevzu çıkar. Zarftak'l pu- "J cJ'ln~t :/.J.uLiWi. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Jngilterede sahte dilenciler 
nekadar para kazamrlar? 

J Danimarkalılarm şişmanlıkları
nı o sebebi nedir? .. 

SON POSTA 

~ 
Çizgili umaşlara 

uyan tayyör 

Eylftl 2 

Adliyeye suçlusu tayin 
edilemiyen bir.dava intikal etti 
Birkaç kişile münasebette bulunan bir kadın, aşıkla
rından birinin kendisini öldürmiye kalkıştığını iddia etti 

Sultanahmed 1 hıcl sulh ceza mah. «- Suçlu ben değilim:. demiş ve bir. 
kernesinde dün emsaline nadir rasla • birlerine atfı cürüm etmişlerdir. Ni · 
nan garlb bir davanın duruşmasına yazi. demi$ir ki: 
bavlanmıştır. - Herhalde benim bu ıişle alAkaı:ı;'I 

Bu garib h!disenin mahiyeti, dava yok. Fakat, belld Ziya da suçlu değl1ıı 
evrakına nazaran, fUdur: Edirnekapı dlr. Ne bileyim ben? Ley1Anın bir stL 
elvanın.da, Uzunyusufta oturan LeyilA ru dostu var. Kimbilir, hangisidir? 
isminde bk kadın, ayni zamanda bir • Mahkeme, h~disenin sarahat kesbet 
kaç erkekle birden tanışmakta ve mü- mesi iç'in, müşteki Leylfuıın ~lbinl 
nasebet tesis etmiş bulunmaktadıı-. karar vererek duruşmayı başka gilna 

Bundan •birkaç gün evvel, bir gece bırakmıştır. 

yarısı ev halkı Leyrn.nın çığlıklarile Bir kadın çanta hırsızhgmdan 
uykudan uyanarak, genç kadının o • h · • 
dasına koşmuışJardı.r. !çeri girdikleri mu akeme edıldı 
vakit Leyltıyı baygın bir halde bul • Kurnkapıda Nevart isminde bir kaıı 
muşlar, ayıltarak kendisinden ~ ol • dın. kencllsile ayni evde oturan Eli • 
duğunu sormu.şlardır. Uyku sırasında zadan davacıı olmuş ve Elizanın pal'C 
boğazına soğuk bir şeyin dokunduğu.. çantasını çaldığını iddia etmiştir. Z6 
nu söy11yen kadın; bıtaca evde yapılan bir arama som.m. 

- Bu, bıçaktı. Birinci dostum Ziya da, çalınan çanta fillhakika Elizamd 
beni kesiyordu. dolabından çıkmıştır. 
Dem~. HActtse, ooyflecıe karakola Diln bu suçla adli.yeye verllen ka • 

aksetmiş ve Ziya hakkında tahkikata dın, Sultana:hmed 1 inci sulh ~zadll 
' geçilrn~tr. Fakat, aradan iki gün geç- yapılan sorgusunda: 
Bu ~ne sır& sıra çlçek1erile çizgili ku. tikten sonra, tekrar karakola müraca- - Nevaııt, bu çantayı ben evoo yoj 

maş :tesirini yapan emprimeler; çizgiye at eden LeyIA, bu defa da demiştir ki: iken mahsus dolabıma koymuş ve sıoıS 
Danimarka l • pııtn.in ne kadar yaraştığını açıkça gös. ~ Geçen defa yanlış söylemiştm. ra bu iftirayı ortaya abnıştır, demiş • 

limlerlnln çotu terdi. Bunun için de emprıme; her bi- Benı öldürmek istiyen Ziya değil, Jıkin,. Ur. 

İngilterede di • 

lencilik ile ııd - / ' · 
dctli bir surette 1 
mücadele edil • 
mektedir. 

Dllencllik iJe 
mücadelede bu -~ - --.... 
lunmak üzere bir ~--..__----_ 

mühim bir me - ~ ~ her kuma•tan çok yayıldı. ci dostum Niyazidir. Duruşma, şahidlerin ce1bi için talil 
selenin tetkiki 1·1.. VU"'"""'u y B U edilm i '" Bu tecrübeden alınan netice; sonbaha.. unun zerine, hAdise .kmışık bir işt r. 

::t~ırıa~~ı:., : nn çizgili kumaşlarında aa pliyi dığer mahiyet aınu:ı, vak'ada hakfld ~ç1u - Oç casus suçlusu muhakeme 
fCYlere tercih t-tmek imkanını hazırlaım, nun hüviyıetti t.€Wbft edileınedlğlinden, • • 

sele fUdur: Dani - oldu. Bi-lhaese. tayyörlerde bu, büyük bir Ziya ve Nıyazi iltisi •birlikte adliyeye edıldl 
markalı1ar gün • ye:rlilik o'!aca:ktır. Geçen yıliar hep dar vesrilmltişlerhmdir. . Casusluk iddiasından maznun Sü • 

_ den güne semir • . ... u ant\ ed 1 ınd sulh ceza mah • leyman Nuri, Rıza Baker, Fuad Sa • 
Bu cemiyetin 1989 senesi Temmuz a- rnektodirler. Da • vıeya ·bolca ete..\lerl gördur::. Gl1neş pli.si kemesı"nd ,,_ d 1 

oamiyet bile teşkil edUm.iıtir. 

, e yapı..uın uruşma annda, bitin duruşmalarına, ağırcezada h~ 
yıncb. neşrettlği tebliğe göre İngilterede niınarkada fİf • henüz başhyordu. Dizlere, kalçalara, kal- her iki maznun da; celsede dün de devam edilmiştir. 
sahte dllenciltt her sene hal'ktan manlann sayısı her an .fevkal&de bir ça ldtına kads.T dikil. p liyi ise pek, pek 
300,000,000 frank para ıızdırmnktadır - surette artmaktadır. m; gör.müştük. Bu sena emprime saye. Caddebostamnda bir tramvayla 
m... taı'Bnuazarmesı e;uedhur~kında doktorların nok • sinde onlaro iyi.ce alı.§IDIŞ bulunuyoruz. araba çarplşfl, 2 yarah Yar 

lstinyede bir köşkte 
yangm çıktı Hattt dilencmfn biri senede 700.000 y K 1 - '--.ı "' h hald • o.ı.uyoo ~.umsıyece6ız er e. Dil ,. ı,....., 

frank bzanma.ta bUe muvaffa1&:: olm.Uf • Daııimarkalı!arın §iş:ınanlıklarına se • Böyle ibir (çizgıli • plili) eteğin üstiln- n ~m Cadd.Qbostanmkia bir Dün, İstfnyoo.e Fundpaşa y.ıllıshıd1 
tur. beb kaloriferdir. Eskiden Danimarkalı • .a-. gi .. ~~- t .. klA 'k d 

1 
tramvay kazası olmuş, Çif1Bhavuzlar. bir odada oturan Safiyenlıı sl5ndürın& * 1 \A:'lr .:1 ....... ~t:.l\. ayyor ası. ve sa e o ur. 

ar, soğukla mücadelede bulunmak ıçin dah iyi 
1 

Çü kil tek klf ' d da Vahranın idare ettiği 68 numaralı den ,bıraktığı mangaldan sıçrıyan ~ 
DUnya kaç yaşmda?... çok yemek yerlamıi§. sa ~ o ur. n. e 1 

ere- araba i~ Caddebostanına gelmekte (). kıvılcım köşkiln tahtalannı tu~ttır ~ 
Orada havalar k . tl k "'uk oede göz alacaktır. Bır başkalık olsun 1 muştur 

..ı. y n i 't 1 e serıye e ço aor; an tramvay çarplı§IIllşlardır · . 
&nerlkad!a megı.ur aıe "n Yerst ~ gitti~ fam yemenin pek ma--atı ~ ıreverl'er geniş yapılır, kollar gibi · "!:"~ ft u 1 ,_ tt itf 

Jl~1~. ..2.-..\d F K r1k d k . -.u N t' ced t .. 1 kı .l!l~ra an guren er Keyfiye en a • 
aııı:ıuı.=.a.ıuen uU&~O!' • ova ve 0 • görülmüyormuş. Kalor.tferln ı · OIÜRrın da kenarına herhangi ufak bir e 1 e ramvayın on cam arı • 
tor N 1. Ada.ınB'a göre dünya aanıldı - ev ere yer. . . . . . . lm tın y<1 .. d ğır iyeyi ıha'berdar etmişler, neticede köş. 
~ 12 000 000 000 sene daha yaşlı bu- leşmesi neticelinoo evlerden soğuk gide- (l'arnltür geçinlır. Alttan da fantezı bJr n ış ve va an zun en a yara. kün bir odası yan<lıktan sonra yangın 
,_ __ ._..adır ' • rilmlş. takat soluk d<?.fedildiğ:i halde faz. bllrı giynir. lamn~tır. Arabacı V~ran da ha.fJl ya söndürülmüştür. 
~JU.NSAL • --- ralıdır 

Bu d&ttorl'ar ge~nlerde Vaıtngtonda la yemek usulü b:lki kalıntı. Her kadın bilmelidir: . Bir tramvay bir kamyona çarptı 
cAmerican Physical Societyt hU%Urunda sene ~el ba§ılamıştır. Manyasta Yıl mazspor klUbU Sirkecide Yalıköşkü caddesinde daı 
vermif olduldan mühim bır konferanıtA: A-llml . . . Eşyalanmızı nasıl makta olan şoför Alinin idaresindcld 

enn yeıu. nazanyesl her tlftfta 
İaniıum, thorium, radium sayesinde mfrrnıka(laları mucib o'lma.ktadır. temizlemeliyiz? temsilleri kamyona arkadan gelen ve vatman Y~ 

cfimyaınm yqını kat'! su.rette tesbite mu- Amerikan papazları .'L.l'ıı...a bu Ali Süngerler· Bir litre !kaynar suyun sulun idare ettiği Maçka • Beyazıd haf.ı 
ki bild --'·lerdtr "'m ssa m. . Manyas (Husust) - Kaza.ımr.m Yıl-

wffak oldu annı iual.J.9 • lenin n.:azaıtiyel'enııe ıiddetle hücum •Y • içine 100 gram eoda atınız. Süngeri i- . tına işliyen tramvay arabası hızla çarp 
Sırf radiuma ia+Jnad eden eaki tarz • "'-...ıı........u_,._ Pana 1 . dü çinde ·bırakınız Su tlıkl~ı::mca süngeri mazspor kınbfi tE!!m8il kolu tarafından mıştır . 

.ı."::ıuu .. IA::7Ull~~~. -r z ara gore nya · ~ . 
d:akt te1kilrl.ere g6re dUn161lm yqı Hazreti Adiem ile başlam.ııtır. Bunun ak. birkaç kere sıkıp kirini çı:kannıız. Ve yHlık m~re yerinde (Yurdum i • Bu müsademede kamyon ha!ara t+ 
=~~~\ n~:·~u:·~0 ırene .,. sini iddia eylememn hırıstiyanlık ile ka- duru sudan geçiriın.i%. çin) piyesi temsil edilmiştir. Çok ka • ramı.ş, vatman yakalanmıştır. Zabıt. 

es ft bili teli! olm.ıcfığını ileri ıO.rrnektıedirler. * labahk bh' seyirci küt.le8! önnmt& veri- kaza etrafında tahkikata devam etmQ 
Bu fd Mimin bu üı; madd.e nyt'!inde 1 ..,_,_ • 1 hü Fırçalar: .ister sert, ister yumuşak. len bu temsile evvel! İstiidll ma-ne ted1 

-'LJ ,_.,_~ ,,_ d11. .l'1:lll7Ilref ıse papaz ara cum edere'k akl .1 t . 1 . Ark • .,.u r. 
y.npımf UIA,,luklan tetıı.ıııuere gure unya . amony ı 8U ı e ennz enır. asın. ba lanın ve 8 akta dtnlenfl • -----------
tam 13.9000,000.000 yafllldadır. i!bni teıtkfka.tın cdm, ile alakası olamı. dan 1ki kere yıkanır. Birincide sabun- ~ . . ış maqm y 

cHa,.t eseri· dQnyada 1,M0,1)00,000 yacatım blldlnnifl.erdıT. larur. İkinci suda yalnız çalkanır. Sa. mesını müteakib başlanan piyes alkur Deniz tılerl: 
.. - ..... --········--···-············-·············-··-·-··---·········..---·-··-·· ... ·-·- bun ~z. Hattal sade amonyaklı lar arasırıda devam etmişt.ir. Piyıes btt- . .. 

ruya batırmakla da tertemiz obnalan tikten 80nra bir perdelik komedl ile Tamir edilen hır motörde yangın çıktı 

Olıııgucularıma 

Cevablarım 
lı:m.irde Ba11 Kadri9e. 

c- Kadınlık gururu kadını ilk adı. 
m:r atmaktan meneder, bu, öyle bir 

lraided:ir ki onun haricine çık.an kadın 

şüphe fle karşılamr. hiç değilse cgay. 

ri t&bff:t görill!lr. :ırakat her kaidenin 

bfr istisnası olduğunu da kabul edlnhı. 

Mümldln<l'ür ki, bahsettiAinJz hldise 
bu müste.snG vaıtyetlcrden biri olsun. 

* Sıvasta Ba.y fB. D.,, ya: 

- Şüphe yok, ikinci defa kocaya 
va:rmış bir kadın ilk kocası ile ikinci 

kocası arasında zihı:ıi mukqeseler 71r 

pacaıktır, fakat her ıey bu mukayese. 
'.!eri yaptığını belll edip etmed1ğine 

'balkiar, sonra da tldnci kocanın böyle 
bir şeyderı fiipıh.e.ı.necek adam olup 
ohmdığı meaeleaıi val'dır. Fakat m.a. 

dem ki §imdiden bu noktaları dUşftn .. 
meye başladınız, .tze gene evde kal. 

ıınış, yeş?ıca btr kızla evlenmeyi tav. 

siye ederim. 

* Baycm. cC. A •• ya: 

- tkı kı~ kardeşt&n evvelrt btlyq<i 

evlenir, sonra kQçilğU, dcrk?r. Doğru, 

fakat bu. mutltdt blr lmide d-eğildir, 

fyli bir talibi çıktığı takdbıdo e"61A 
~ftn e~trlhnemeslni anla

num:ı. hatah b!r hareket bulunım. 
TEYZJI 

mümkündür. İlk seferde temiz olmazsa müsamereye nihaywt ~ri~. İyi bir Fenerde Mürselpaşa caddesinde Ht 
ameliye tekrar edilir. disiplin altında ça}!şe.n ve Manyaslı • san Şadinin kızağında İzzet kaptant . * . lara güzel bir gece geçirten Ylbnaupor aid 'l\ına moförü ~ksljenle tamir e • 
Alomınyom kap w iatre: Bunlara ldübtl lerl rek . e.sde dHmekte iken, motör kısmındaki ma , 

ne salbun ne de soda hiç yaramaz. Kay. genç ~ pıy w ~ • zatlar ateş almış .tse de itfaiye:nln vakıı 
nar su ve te-1 süngerle temizlemeli, bez- rene komedideki. rollerinde çok mu • tinde mildahalesile bir kazaya oobe~ 
le oğarak parlatmalıdlr. vaffaik o]muşlardır. yet vermeden söndürtllın~r. 

Bacaksızın 

__ ......................... --
maskaralıkları: Maymunu bulana 10 lira.. 1 

JııfAYH 
BU&.UA 

10 
tı..IR.A 
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• z ı: a t tı v 
(B(J.ftarafı l inci sayfada) h 

'' yanan meyanında İtalyaya şimdiye 
kadarki hizmetlerinden dolayı teşek • 

(BCJ.§ta.ro.fı l inci sayfada.) 1 Çe.mber1ayn, l,söz.l~ şöYJ.e bitir • kür etti ve Danzig ve koridor mesele. 

s ı a o 
Gize söyl.e:m.ijt:im ki bu memleketi bir miştir: . sinin sırf bir Alınan işi olm~sı hasebi
h:a:rbe stıı-aıdemek mes'uliyetinin ba"la Şurasını temin ederim ki Ingiltere, le bunu kendi başına yapacagım ve bwu 
ıtorettüb etmesinı kat'iyen arzu etmiyor. vicdanı müsterih olarak, doıninyonla • hususta başkalarına ihtiyacı olma.dı~ 
durn. Fakat buna rağm.an hAcliseler bu nn yardımı ve bütün dünya ekseriye- nı sarahatle söyledi. R?ma kabinesının 
mes'uliyeti omuzlarıma yültlettller.~ tinin manevi müzaheretile, sonuna ka. dünkü içtimaında da Italyanın askerl 

Çemberlayn bilAhare son günler zar - dar mücadeleye devam edecektir.> hareketlerde bulunmaması karar al • 
fında cereyan eden hAd.i.se'erı anlatmı§ Hükfıınetin talebleri ittifakla kabul tına alınmıştır .. ?ari:bdir ki, Çem~r : 
ve haıib mes'uliyetlni:ı AL-nanyaya te - edildi layn bile dünkü nutkunda 1:1ussolını-
rettüb ettiğini söyliyerek Leh • Alman ve bir çok kıymetli hizmetlennden do-
ilıtilafmın halEi içın cereyan eden muha· Başve~lin bı.ı ~ôzleri~den sonra mu • layı teşeld."Ür etmiştir. Bu suretle bir 
berelerin bir beyaı kitab §eklinde neı • ha1efet iıderlerıncien Gnnvud ve ~rçı .. - vakit1er Nkdeniile Mısır hududların-
redilıniş olduğunu bildirmiştir. b~ld Sinkler sez ala:ak muha~cfctın hu. da İngilbereye meydan okuyan ve ~a-

• kfunetc tamamen muwhır bulunduğunu K 'k Tunus Ci.buti dive bagı. 
Alınnn teklifleri İngiltere ve Lchistana söylemic:ı ve cebi.r ve istilA siyasetine ni- va, k oFrrsı a, karı... .ı'li ı"hm" 1 bir kem-

b'ldirilmi ~'dir -s • rara ansayı .u " 
ı Ş ~.... ha.yet vıcrdıiri'lınesi lüzumu üzerınde be- , t h 1. ·. d'rmiş bulunan bir hü-

'--~ ·· ı rln d mln de mıye a ıne m ı Çem~.a:ıyn !i'JZ e e eva ' • y.anatta bulunmuştard'rr. kfun tf ios' birdenbire Avrupanın 
~ir ki: 1 Moo11s l:filalıar-~ muhteli! kanun JAyi • b:. 

1
i.1
1
kreb. ı lhçusu olmuştur 

ıı.~- t r .lan ·1rn . . . . B ıt. en U\' ır su . . 
c- Dün gece .cuuıanya ara lilJ 1 u halannı ittıfokla kabuı etmıştır. u ·'\ • • . 1 

1 
b' 

edilen ve Lehistan tarafından reddedil - yihaılnr arasında askerlik mükellefiye - Ancak unutma~alıdı;. ~ı ta ya l• 

diği Berllnoe aöyıene:ı wklüler bize YC tini 18 yaşından 41 yaşın:ı çıkaran kanun taraflık i1§n etmış degıldır. O sa~ece 
LehIBtnruı kat'iyen bUdirilmemiştır. ray:ihasile 500 milyon sterlin harb tnh • agkkrl hareket1erde bulunrn:yacagım 

Tekrifler ımeak ayın 80 uncu günü ge. sisatı verilmesi hakkındaki layihalar dn kararlaştırmıştır. Bunun ~~kıki ~a. • 
nr.m Berlin seflrımize Alman hariciye na. nası acaba nedir? İşte bugun herKesın .........,. vardır. 

zınn:ın .makamında almanca olarak okun- Lordlnr Kamarasında tavzihine çalıştığı mühim ve mübhe~ 
muş, sefir tarafından. tekllflerin metni bir nokta budur. Filvaki İtalyanın bı-
isrencliğl ba?de artık vak.tın geçmiş ol • Bugün hariciye nazın Lord Halifaks dayette bir intizar vaziyeti almasının 
duğu dıfuri sürülerek verilmemiştir. ta Lorokır Kamarasında ayni :mealde be. İngiltere ve Fransanm b1taraflığını te-

Sefiriıın?ı.in Riıbbentropa hiç olmaz~a yanatta bulunmuştur. mln etmek ve harbi A1manya He Le-
Leh setir.inin ı;ağırılara.k bu tekli!lerın Londra, 1 ( A.A.) - Lord Halifa~s, histan arasında mevzileştirme'k ~ç.in 
ikendisine bildirilmesi temennisi de is'at Lordlar Kamarasında Çemberlayn ın b' tedbir olabileceği akla gelebıhr. 
obunnının.ış. Almanya hariciye :ıazın dü. Avam Kamarasında yaptığı beyanata F~kat bunun için evve1A İtalyanın tn. 
r(}şt 'bir tavu«a bajırarak eben kat'1yen müşabih bir beyanatta bulkun~~şt'ufr. giltere ve Fransaya, ken<lisinin ha

1
r
1
be 

Leh sefirini çağır:tnallb demiştir. Lordlar bu toplantıya as erı um ~r- girmooinin onların harbe müdalha e e. 
Öy'le ki biz Alınan tekliflerini ancak rnnlarına (labis olarak g~mişlerdır. . muallak olduğunu bildirmesi ik-

mdyodan işitmiş ve öğrenmii bulunuyo- Lordlar Kamarası bilahare iki muha • nne ed B dan başka İngiltere ile 
b üm--ıı· . B . . . . . hük' "'·- t' . t' t tıza er. un ıruz. Ya!!mz bir Le m ceın mm erıı. Iıf şefının.. wııe ın sıyase ıne a • Fransanın tekrar tekrar verdikleri ga. 

ne göndcr:ilmesıne dair olan Alman tale: mimle mll!zaheret ıeden beyanatlannı rantileri inkAr etmeJeri icab eyler. Hal
bi Vıarpa maundan bundan evvclkı bildirmiş ve Avam Kamaz:asından ta.s- buki bu şartların birincisi vaki olma • 
emsali ııamn dikknte alınarak kabul <>- vib edilerek gelen umu~ seferberlık dığı gibi ikincisi de varid değildir. Ya. 
!umna.mıştır. Bizım gtbt Alman teklifle. lle askeri kredi hakkındakı kanun pro- . 1tal a harekAta iştirak etse de et -
iline ancak radyo vasıtaaile muttali olan jesini tasvib eylemiştir. nı I İngı"ltere ile Fransanın Lehis-
T -'l.. ~-= Ribbe .. tl .. l . h b k b' . mese ue .LJt:ıı seıı:n ntro~ muracaa .. a m:.ı • ngıltere ar a ınesı tana bütün kuvvetlerile yardım et • 
savat esasına müstenid olmak u;:cre bu Londra ı (Hususi) - Yakında bir harb meleri ica'b etmektedir. 
şart~aırı. milzai:.ereyo Amade olduğunu ka-binesininı teşelcki.il edeceği anlaşılmak· 0 hald-e İtalyanın harb hareketlerin • 

(B~~araf1 l inci •al/fada) Tırhan vçurl.ariie. 15 kadar ~ilebe tel .. 
gün saat ona doğru §ehrimizde ~ayi oıl • siz çektlrotş v-e derhal İstnnbuln dönme • 
muş ve ibu facia haberi M: zamanda h. l.'er.i ~tir. 
rin her tarafında duyulınu§tur. Dün sahalı saat 10 da ilk seferim yap-

Racfyonun öğle servisinde verdiği taf. ma!k üzere 'Mer&ine kalkan Denizyollan 
sIMt bilgileri eksik: olanların bilgisini ta. idaresinin Kadeş vapuruna da saat 15 de 
maın.i"amıştır. geri d&mesi telsiz.le bildirihniş, Ka~ 

Anadolu Ajansının ve muhtelif ha- Tekirdağ önlerinden ger~ d<lııerek saat 
vadis ıder.ke;ıilerininl telefonlan gece 8 de ıld.manımıza gelmiştir. 
geç vakte kadar devamlı olarak çalış. Denizyolları idaresi ayrıca yeni bir 
mış, meraklılar hariçten gelen en son iş'ara kıaıda:r Akdenız limanları arasında. 
haberleri biran evvel öğrenmek için iki yolcu seferlerinin. lağvedilmesi emrini 
istical göstrmişlerdl.r. Billıassa Anka • almış ve İ:zmır, Mersin, Ayvalık ve 1m. 
ra, İstanbul, İzmir gibi bü ~k mer • roz batla:n arasında vapur seferleıi bu • 
kezler arasında telefon görllşmeleri lSğ günden itibaren l'Ağvedilmiştir. 
leden sonra tasavvurun. rev'kinde bir Bugünden itibaren ne yolcu vapuru, 
yükseliş göstermiştir. Bu göriişrnelerln ne de şilep olarak hlç bir Türk gemisi AK. 
b .. ..k bi k .. t 1 ö...;\......, denize g.itıniyecektir. uvu r ısmını mus ace g • "'"1 .... e- Ka.raden.i limanla f 
ler~ teşkil eylemiştir. Öyle bir an ol • ması L z da h .:ına sebe~ yapılma., 

ki 80 :'- 1 ıı...11...,.,,. ta'~'Lı u\L5'USUll en.uz yenı ır eınfr V!';ı muştur rn&ı.:jtace gu. ~ .. e ltıUt rilınif olınadığınctan, bu limanla -
kaydo1unmuştur. ra va • 

H "1-"'- t' . t-~ı.· 1 lmıd.. pu;rlar se!.er yapmakta devam edecektir 
uıuune ınıız ouuır er 8 :l .... r Ecneb' :lan da Ak · 

Verdiği söze, Türke yaraşır bir sa • ~ emri nl~ruzc 
dakatle bağlı olan Cümhurlyet b{lkQ. Siyasi vazi. t - ·· d llın 
metimiz her türlü tedbirlerlni alınış ,,.M1•vı.ıı.n dur;,~,..~zud n en anımızda 

• ~,, ~ el.UM...... eva."n. etmektedir. 
bulu~akta ve vaziyeti emni~et w Limanda Bıracat ve ithalat faaliyeti dun. 
hassasıyefle tak1b ey'remehled r. mm::'-~ G"-~•ı...t- d d bf 'k 

11 , • ..,.~u:ı.. u.uuuı:wc:r e e rı en ma ar 
Akdemzdekı vapurlarımıza tnccaırıc tarafıncla..-ı çekilmemektedir. 

lstanbula dönmeleri bildirildi _ Bi:ıb.ç 8iindenberi limanımızda yükü-
. . mı boşa.lbna;kta olan v~ evvelki gece Ka. 

Sıyasf vaziyetın ald.tk;. r.on ıekil ilze • radenia hareket ed A"- 1 d 
· M~:~ı--lat v '-Al . D . en ıman :.>an ırah rme, u.ı.IUlUi eAU etı, enızyolları Arkadya vapurunda d" · 

Üdil...ıı .. ,..,, ı· 1 1. . n sonra un lımana 
mnum m nue> .. ve ıman re s 1ğıne bir yeni lbtr Alman ve ft ı 
emir göndererek Akdenizde seferde ve li- nı.-n;~ Dün ..,...e'-' a yan vapuru! gkc1

11
• 

---~· ~· u. vapuru o ara -
manlaTda bul'Uruın bQtün vapurların '1 • manımıı:a yal""•z Ka d · d b' 1 +_. "" t"a enız en ır ngi. 
ratle ı.sıan~ul~ çajırılmasını blldirmi.J • :tiz ~ gelmişt:1r, Şımdflik limanda bir 
tir. Bu emır . uzerlne Akdenizde seferde gngiliz, btr Sovyet ve bir tsve va uru 
buhman Demzyollan idaresinin Anafar- bulit.ınmattad\r. l:cnebi vapurla; dap Ak· 
ta, Çanakkale, Bartın, Ege, Konya va denize Ç?kma.mak emrini abnışlardır. 

Almanlar " ilk gUnUn botun hedeflerine 
vardıkl,, diyorlar 

bildırnuş ise de buna cevab olarak Al - tncbr Bu kabineye Çörcil, Eden ve mu. , . d şu iki ihtimalden bcrl 
man ordusu bu sabab Leh hududlanna halef~t liderlerinin dahiı olacakları soy. den gerıB.U:~asb~ltı.ha....,. İngı'ltere tarafı- (Baştarafı ! ncü sayfada) 1 BU ile birlikte kat'f zafere doğru savaşta 

. olamaz: ınsı ı es u• D · tak da Gdyni 'y m..ı y ··...:ı . -~ ~axruz etm11tır. !ıemnektedir. k .. . dil'k b' intizar ya. anzıg mın asın ' a a ~"' • an yana y:u,u.yecuıuır.:ı> 
. . • na geçme uzere şım ı ır detli hl t hü pılınış 

İngılterenin ülthnatornu İngilterede saltant meclisi toplandı riyeti almak; tıpkı 1914 de olduğu gibi r ayyare cumu ye. • Alman Başkumandanlığının 
Bu vaziyet k.arşısmdıt Berlin sefiri • Lond'ra ı (Hususi) - Saltanat mcc - İldncisi de Ahn.anyanın Lehistanın işini tlrB "nkü 
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Alman beyanname-'Iİ 

mize şuı taılimatı verdik: lisi bu sabah ve akşamüstü iki toplantı bitirinciyıe kadar İtalyanın, ordwnınu ve ta ugu esi d~=~ a Po'lo ah • Berlin ı (Husust) _ Alman başku • 
- Alman aslrerlerinb Leh toprakla • yapmıştır. Aynca kabinede bir ~.oplantı hava ve deniz kuvvetlerini yıpratmıyarak la;:':r tayyare kaybetm~r. ny mandan'tığı bugün saat 11.40 da Alman 

nndan deı1ıal çeklbneeini ve Almanya - yıaparak iki salt devam eden muzake • bilahare Almanyanm .se~bes~ ~alacak o. Karnda'ki harekAt: hellamt httaben bir beyanname n<?şre • 
ınm yen.f hiç bir harekette bulunnuyaca. relerde bulunmuştur. ..., lan bııa ve hava ordularıle ~ı~l~kt~ ~~n- Hava hticumlarile ayni zamanda, Al c!erQ: bütün A1manyanın müdafaasını 
~a datr lmt'! ve tatmh:ı edic! teminat İngilterede umumi scfC'.l'berlik ilan e. saya yük'lenmek ve bunun ı.şmı bıtırdık. an kıt'a]arının harokAtı da başlamış deruhde etmiş oıldu#unu bHdirmiştir. 
vermmtni taleb edtn. Aksi takdirde İn - dfilımiştir. Bu sabahtan itibaren bütün ih·, ten sonra. Balkanlarda, Afrıkada ve do. m bu kıt'alar hudud mıntakasmın bir Kara k'U'vvetleri wnum kumandam Ge
gtı!terenin Lehistan.a karf1 olan taahhüd- tiynt ve gönüllüler mahalli mürettebre • ğu A.kdcn'i7J® İn~lltere ile ve alAkad~r ~k noktasından Polonya arazisine gtr neral &.v~ç ise Danzig halkına hitaben 
leri.ni üa e&!ceğini blldtrln ve pasaportu. cine harolret etıniye başlamışlardır. memleketlerle mucadel.eye girişmektır. ço • H d d tak d ki 
mızu ~· Lehistanın müracaatı Bu 50nıımcu ihtimal en mühim ve teh - miştır. u u mm a~ a çarpış • De§rettili beyannamede kendisine tabi o.. 

•Harbe hazırız!> li1ke'm old'uğu için elbette nazarı dikkate .malar devam etınclctedir. En şiddetli ~ ~ Prusya kumandanlığının Dan. 
Londra 1 (Hususi) - Kabine toplan. a'lınmak icab eder. çarpışma1ar, Sileıyadadır. . zıgdeld asken umura, Försterin ise as 

Böyle bir hareketin harb demek o1- tısını müteak.ib Lord Halifaks, Leh sc • Dün Lehistanda cereyan eden askcrl Harek!hmız esnasında, şnndiye ka- ~ ohıyım işlere bakacağını n.qn et • 
duğunu çok iyi bfliyoruz ve buna kar- fitini :kıabul etmıştir. Se!irin bu kab~l bare1retler hakkında alınan haberler çok dar topçu ateş11e lbfT düşman zırhlı m.i§ti!'. 
'1 da haz.ır bukınuyorm. esnıasında evvelce takarrur eden formu. . . di li kü Al ve Leh trenini tahrib ettik. Birkaç tank hare. Almanlann 

Bu vaziyet karşısında bir kısım ha- ıe tevfikan Lehistanın hayatı menfaa.t- ~~.~~~ bü~[ :ısımla:a:enüz te • ket etın~ bir bale konuldu. Bi~k ha. ecnebi radyo istaa-
fızalar, tabi! bir tedai ne 1914 ü ha - ler'iınin tclıaid editmiş olduğundan Jngıl- Ul"U\.U • 

1 
rd' rekAt noktasında esirler aldık. yonlannı dinlemeleri yasak 

h berd tt'~ mas etmenuş e ır. 
tırlıyacaklar ve belki dıe endişeye dü. tere hü'kfunetini resmen a ar e ıs~ Ahn h n Danzigde, Westerplatte'ye yapılan 3 Betlin l (Hwwf) _Bütün · Alman. 
şeoeklerdtr. Size şunu kat'iyet1e temin enlaşılmakta~ı'I'. Lehist~n . ayııi iekilde Dün ~:: h:,::rı;hrile :ra:; \'ıa~ Alınan hücınnu geri ptiskO:rtilhnÜf • yeda ecnebi ndyo utasyonlarını din .. 
ede'bilirlm ki 1914 e nazaran bugün P.arise de muracaat etml§tır. . l~ dört ~efa bombardıman ettıkle • tür. ~ fiddetle yuak e<Mlmiştir. Muha • 
90k daha kuVVoetli ve ~ daha hazır. Londra Alman sef arethanesınde :U ~ Lehlilerin bunlara topla ve avcı Öğleden evve!, Slovak aratisind:enı lif haretıette butu.nan~r k!irek cezasına 
llklı bulunuyoruz: yaugın çaklarfille mukabele ettıklerini göster • ~en Alman tayyareılerl, 3 defa malı5c1lm edil~r. 
Donanmamız Jruvv-etlkilr. Kara or - Lcmchıa ı (Hususi) _ Bugün öğleden ~ği gibi bir Alınan ordusunun şarkf Lwow şehrini bombardıman etmiştir. Hltlerin Ruzvelte cevabı 

dumuz mClkemm.eldtr. Hava ordumuz sonr-a: Alman .:;eiarethanesinin bacasından Prusyadan, l.-enubdan Varşove • Torn hat Hasar yo'ktur. .BeıiJn 1 (HU8USf) _ lfltlcr bugün 
her türHl methü~ya 1Ayıktır. BU • simsiyah bir dumanın yükselmekte ol • tınıa ve diğer biret" ordunun da g~rbt Varşova 4 defa bombardıman edtldl Ruzve!\e cıevab vererek. dcmietfr ki: cSul 
ttln bunlardan ba!fka 1914 e nazaran duğu ve yanmış kağıd parçalarının yere Pın.ısya ile Stıezyadan Pozen. L.odz. ı.s • Varşova 1 (A.A.) - Alman tayya- hü kurtannak l,.ln her türlü çareye bAa 
bir kuvvıetlt tarafıtmı daha vardır ki do'küld'iiğü görülmüştür. Zannedildiğine tibmetlerine dogru :i.lerledık.lerını bıl - relerinin Varşovaya :Uçüneü defa yap. vurdum, takat ~tstanın red cevnbı kc..;: 
o da Lonf Ofçncrm glinnlH1 toplamak göre bu hadise, Alman sefarethanesinin ld kl bombard a s t 9 40 
endişesinden bizim ........ _ tamamen A. km diNni§l'ıerdir. . - mı.ş 0 u arı . ım n aa · §lSlnda .mha müraca.&ttan ~a yol bu .. 

caı w;ıı. giz1~ muhaberatma aid dosyalan ya ıya E~ Leh ordusu geri çektlmez ve mu. da sona ermi.ştir. Hıçbir hAdise olma. 1mnaıckm.. 
zade buhmu.şumındur. teşebbüs etmesinden doğmuştur. tek.axrib Alınan kollarından birine taar. mamıştır. Dördünoil bombardıman, sa. -· .. -·-·····-·----... ···-·-···---
Şimdi biraz da g5rleıimizi maziye Berlindc bir mülakat . M.12 ederse birkaç gün içinde kat'! bir ne- at 1 O da yapılmıştır. 

değil, istikbale çevJrelbn: . Londra.' ~ (~:A.) ::- J>ı:ess. Assocı~- 'tiıoenin vukuuna intizar etmelidir. Fa : Bcrlindeki Leh rtefirlnin tebliği 
Mussollni'ye teşekkür tıonun bıldırdıgıne gore, Ingıltere bu- kat Leh ordusu işgal ve ri<.''a:. hareketlen Varşova ı (A.A.) _ Berllndeki Po. 

Çem'beır1ayn söıiksrirıln burasında yük elçisi bu akşa1? ~on Ribbentrop yapmnğı tercih ederse harb Lehistando lonya sefiri Llpsld, Alman htndlıne _ 
= 

SELANIK BANKASI 
Teai.I tarflıl : 1888 tekrar son gilnlertn hAdise1erine dön. tarafından kabul edılmıştir. mfidaeti şimdiden tayin olunamıyacak tine Lehistanın taarruza bütün kuv • 

müş, Mussolint'ntn sıulh ve tavassut te- Fransanm Ultimatomu kıadlar epey uzıyabilir. vetile mukavemet ve şeref ve lstiklA.. e 
şebbüsl~rlnden dolayı kendisine teşek- P:a .. J- 1 (H""'"sı·) _ Berlfndekı Fran • 1şte bu 2'9mandan İngiltere v. e Fransa. lini mildataa edeceğini bildirmi•ttr. ,.. M-..&... ts 

•Q .......... bll kl R ~ ware ~&dl : TANBUL (GALATA"' 
kki.lr ettikten sonra slSzlerine devamla sız sefirine İngiltere hükfunetinin Berrin nın nasıl istifade ede ece en ve us - Leh Cümhurreiıinin beyannamesi " 
demiştir ki: el~~ verdiği talımatın ayni verilnılş, yan.ın nl1la~t takib ehdeceğtii hare~~lt ~r: Varşova 1 (A.A.) - Polonya reisicUm 

Alma 'le • · · ..:ı,_k. günün en meraklı aya mesew erını • • nya ı flDlUD ıçm yam Polonya~ ı Alman kıt'alarının ge. zı . A k b 1 h k !buru Moscioki millete hitaben aşağıdaki 
"- ki k'bn 1 · i . -.J' t · ~1 etmektedır. nca un ar a • çarpışacn5... ...,, ri çe ı e erın garantı t:Uen ta mm ey- ·~ . . h . 1 d b 1 Aı. )>eyannaıooyi neşreylemiştir: 

ı- · · t · t .. t , Fr kında şnndıden ta mm er e u unmım - Bizim Alman ınflletile hiçbir ih- J,.;yıcı emına gos enımezre ansamn . . ·Bu gece, as1rlık düşmanımız. Polonya 
ti]Af ve ntzaımız yoktur. Bizim ihtilA : Lehi..c;ta:na karşı olan taahhüdlerini te • mevsirmız<hr. H. E. ErkilPt devlet.ine kıarşı taart"\1% harok.etine baş _ 
fımız Nazi rejimiledir. O Nazi rejimi reddüdsüz yerine getireceğini bildirme. ~tır. Bunu Tanrının ve inımnlann ö.. 
ki kendi ihtirasları w istila emelleri si tıc~iğ ~funmuştur. . diğer araa;id'e umumi seferberlık yapıl - nünde müqahede ederjm, Bu tarihf ancbı, 
yüzünden fasılalarla dünyayı yeni ye. Sefır musbet cevab almadl~ı tokdıroe masım emreden kararname. hürriyetini, istiklft.lıni ve şerefini mü • 
n1 buhranlara sürüklemekte, istiklAl • Berlinden hareket edecektir. Seferberliğin ilk günü, 2 EylUldür. dama eden Polonya milletinin başkuman-
lere saldırmakta, doymak bilmez fli - Frnnsnda mnumi seferberlik 2 - 89 Fransız departmanında, Bel • danın etrafında topla':l.arak Polonya • Al. 
t\191at gayeleri peşinde koşmaktadıır. Bugün reisicumhurun riyasetinde top- ford arazisinde ve Cezayirin üç clepart • mn.nyıa münasebatı tarihinde birçok ke -
Bizim yegAne emelimiz bu rnetodlara lnnrnış, Daladye tarafındnn tevdi edil • mnnında örfi idareyi tesis eden karar - reler cmsa'ti gödldükfi üzere mütaarn. 
bir nibayet vermektir. Eğer yapacağı • miş oran aşağıdaki kararnameleri tasvib naııne. a lAyfk olduğu cevabı vereceğine kani 
rmz m'Ucadele ile bunda muvaffak o • etmişUrı 8 - Ayft.n ve meb'uean meclislerini yn. dllaıııak bütün vata.ndql~rn hitab ecliyo • 

Tiirlıiyedeki Şabelerlı 

lSTANBUL (Galata ve Yenlcamf) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

-
Yunaniatancl akl Şubeleri ı 

SELAN!K - ATİNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

ursak ihtiyar~ bütün ledakAr- 1 - Bütün F'.rooslz arazisi ile Ceza • rm l9tn i~rnaa davet eden kararname. nım. Btltün Po?onyıa mtl:leti mulmd~s ve 
bk1ar mllk!fatmı a1ımf olacaktır.:1 yıixd1en. F.ra.nsı.z müstemlek~rinde v-e Mec~ saat IG ete to,p?anaoaktır. ~ dnvasındaıkt mAlcaclelesinde, ortJu. ~-~~ 

~~~~ ....... ~ 



8 Sayfa 

Bir vardı, bir yoktu.. Evvel zaman 
içinde uzak bir memlekette lbir baba 
ile oğlu yaşıyordu. Çocuk 15 yaşına 
geldiği zaman balbasr onu bir ustanın 
yanına çırak vermek istedi. Demirciye 
gitti: 

- Demirci, dedi, benim 15 yaşında 
bir oğlum var; senin yanına çırak ver
mek istiyorum, ne dersin? 

Demirci düşündü: 
- İhtiyar, dedi, vazgeç bu hevesten; 

biz demirci olduk da ne olduk? 
Baba bir ayakkabıcıya gitti; 
- Ayakkabıcı, dedi, benim 15 yaşın

da bir oğlum var; senin yanına çırak 

vermek istiyorum; ne dersin? 
Ayakkabıcı düşündü: 

- İhtiyar, dedi, vazgeç bu hevesten, 
bi7 ayakkabıcı olduk da ne olduk? 

Baba bir terziye gitti: 
- Terzi, dedi, benim 15 yaşında bir 

oğlum var, senin yanına çırak vermek 
istiyorum; ne dersin? 

- Terzi düşündü: 
- İhtiyar, dedi, vazgeç bu ~vesten, 

biz terzi olduk da ne olduk 
İhtiyar baba daha birkaç yere uğra. 

dı. onlardan da a~ ni cevabı aldı... . 
Düşüne düşüne evine dönerken yol. 

da hiç tanımadığı bir kadına rastgeldi. 
Kadın selamladı, ihtiyar verilen se

lamı aldı. Dereden, tepeden konuştu • 
lar. 

SON POSTA 

Sen tepinen tayı göstereceksin: 
- İşte oğlum!. 
Üçüncü seferde on iki delikanlı ola

cağız. Sen yüzlerimize dikkat et, be -
nim yanağıma ara sıra bi-r siyah sinek 
konacak. 

Sen yüzüne sinek konan delikanlıyı 
1 göstereceksin: 

- İşte oğlum!. 
Çocuk !babasının tekrar elini öptü, 

evden çıkınca tekrar bir güvercin olup 
uçtu, gitti. 

Ertesi gündü. Baba oğlunun 4ırif et
tiği yere gitti. 
Kadın ihtiyarı gülümsiyerek karşı -

ladı: 

- Çocuğuna bildiğim bütün hüner
leri öğrettim, tanıyahilirs"n al, götür, 
tanıyamazsan hayatının sonuna kadar 
benim vanımda kalacaktır. 

İhtiy~r oğlunu tanıdı. 
Kadın ihtiyara: 
- Mademki oğlunu tanıdın, al gö -

tür, fakat onu tanımana yaptığı hile • 
ler ~ebcb olmuştur. 

Baba oğul yola koyuldular. Az git -
tiler uz gittiler. Karşılarına avcılar 
cıkb. Avcılar bir köpeğin peşinden ko
şuyorlardı: Köpek de bir tilkinin pe • 
şinden ko.şuyordu. 

Çocuk bunu görünce babasına; 
- Baba ~mdi ben •bir ov köpeği o • 

' lacağım. Tilkiyi yakalayıp sana getiri-
Kadın sordu; rim. 
- Niçin, bu kadar müteessirsin ih • Avcılar bunu gördükleri zaman sa • 

ti yar? na; 
İhfvar baba ceva1> verdi; - Köpeği bize satar mı.c;ın? 
- Benim 15 yaşında bir oğlum vnr. Diyecekler. Sen çok para istersin, on 

EylM 2 

Bir ustanın yanına çırak vermek isti • .. .. .. Jar buna razı olurlarsa satarsın, fakat Muhtelif devir ve muhtelü devlet · 
yorum; kime gittimse kendi san'atın • Boylece uç sene de goz açıp kapa -ikincileri oluyorum .. Ötekiler, annele - sakın tasmayla ipimi.. vereyim deme. lere aid üç tane nakil vasıtası koyu 
dan şikayet etti... $imdi oğluma nasıl yn:ıcaya kadar geldi, geçti. ıini babalarını tanıyamadıkları için, Çocuk o anda bir av köpeği oldu. Til- yoruz. Bu nakil vasıtalarını kullanan. 
iş bulayım diye düşünüp üzülüyorum. Thtiyar baba, çok müteessirdi, oğlu- bütün hayatlarınca ustanın yanında kinin peşine düştü. Tilki koştu, köpek ıarın da resimleri var. Hangisinin han 
Kadın güldil: nu yabancı kadına teslim ettiği günü kalmıya mahkfun olmWilardır. Yann koştu .. çok geçmeden köpek tilkiye ye- gi nakil vasıtasını kullandığını bulm~ 
- Düşündüğün şeye bak ihtiyar, unutmuştu.. sen beni almaya geldiğin zaman hepi- tişti. Boğazından yakalayıp ihtiyara size dUiüyor. Bulursanız resmi gazet~ 

oğlun nerede?.. Odasında oturmuş; miz.i beyaz güvercin şeklinde karşına götürdü. den kesin ve numaralarla, yahud nakl 
- Evdedir... - Oğlumu kay!bediyorum! diye dil • çıkaracak. On iki güvercin birbirinin Avcılar ıbu hali görünce ihtiyarın vasıtasile onu kullananı ayni renge~ 
- Gel seninle beraber evine gide - şünüp ağlıyordu. tamamile ayni olacak- Yalnız hep be • yanına geldiler: yamak suretile işaretleyip bize gönde. 

lim. Uzaktan 'bu1ut1ann arasından beyaz. raber uçtuğumuz zaman ben ara sıra - Köpeği bize satar mısın? rin. Doğru halletmiş olanlardan bire!\ 
İhtiyar baba ile kadın eve gittiler ... bir güvercin uçarak geldi .. gagasını e. ötekilerden daha yüksekte uçacağım... Dediler. Uzun uzadıya pazarlık yap. kek okuyucumuza iki buçuk lira kıy • 

Çocuk 'kapının önünde duruyordu... vin kapısına çarptı, o anda güvercin Usta soracak: tılar. İhtiyar köpeği yüz liraya satmış. metinde üç kitab, iki laz okuyucumuza 
Kadın ihtiyara: genç, güzel bir delikanlı oldu .. Kapı - Oğlunu tanıdın mı? tı. Parasını aldı. birer kutu, bir çay veya yemek sofra • 
- Ben senin çoeuğunu yanıma ala • kendi kendine açıldı, delikanlı eve gir. Sen en üstteki güvercini gösterecek Boynundaki tasmayı çıkarmıştı. Av. sında lüzumlu ve sofrayı güzel göste c 

caiiım ... Üç senede ona hiç kimsenin eli, ihtiyann odasına çıktı, elini öptü.. ve di~eceksin ki·: cılar sordular; recek c1 işi bir peçetelik takımı vereceğiı, 
öğretemiyeceği bir san'ati öğretece • - Ben geldim baba, dedi. - Işte oğlum. - Bu tasma ne işe yarar? bu peçetelik takımları okuyucularım1ZJ.ıt1 

ce~im .. Tam üç sene sonra bugün ge • Bu delikanlı ihtiyarın oğlu idi. İkinci seferde on ikimtz on iki tay İhtiyar cevab verdi: hem işine yarayacak hem de el işi bf,,. 
Hr çocuğunu benden alırsın; yalnız Baba oğul üç senenin hasretile bir • olacağız... Birbirimize o kadar benzi • - Ben fakir bir adamım. Evimde bir gilerini artırmaya yarayacaktır. Diğ& • 
dikkat et dediğim günde gelmezsen bir birlerinin boynuna sanldılar; çocuk an yeceğiz ki hiç kimse içimizden birini çift takunye vardı. Meşinleri koptu. yüz okuyucumuza da ayrı ayrı ve bW. 
daha çocuğunu göremezsin... lattı: ayırd edeıpiyccek... Bu tasmayı onlann yerine mıhlayaca • birinden güzel hediyeler ver~ğiz. 
Kadın bir sihirbazdı... - Baba, yarın üç sene iamam olu • On iki tay uslu uslu oturacaklar yal- ğım. Bilmeceye cevab verme müddeti o:a 
Zamanın ölçüsü olur mu? Bazan ~iin yor, gel beni al... Biz kasabaya girer • nız ben ara sıra sağ ayağımla yerde te- Avcılar ses çıkarmadılar. Köpeği yan beş gündür. Bilmece cevabını bize gönı. 

olur aylar kadar uzun geçer; hazan yıl ken yolun sağ tarafındaki büyük hah. pineceğim. larında'ki iple bağladılar, tekrar avlan. derdiğiniz zarfın üzerine «Bilmece--
olur insan nasıl ~tiğinin farkına bile çeli evdeyiz .. Ustamın yanında ben • Usta soracak: maya b~ladılar. kelimesini ve bilmecenin gazetede çıh 
varmaz. den başka 11 çırak daha var, ben on i- - Oğlunu tanıdın mı? lDcvmnı 9 uncu sayfada) tığı tarihi yazınız. 
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AIİCllE SUlT AN 
.... ~ 

Uçüncü Selimin endişesi 
18 nm asırda lstanbula gele11 BohemyaJı 

Baron Wratislaw'm hatıraları: 57 
Tirtçeye çeviren: Sil~:n• Diinıea 

3 üncü Selim, asilere karşı mağlUb lşu dünyanın hali, ne acayip imiş. ı Musa paşa ile Ata Molla ve hatta 
olduğunu acı acı hissetti. Ve kalbi, l:ıu Diye söyleniyordu. bütün nizamı oedld aleyhtarları, 3 ün. 

Kadırg~ forsaları 
acının ateşlerile yana yana: * cü Ser · b f ö ·· go"r 

M deınki · k ım-.:ı N" Ah ımın u ermanını g rur • B" · .-; uh f z'lardan tese1 rini bunların ı·çın· d .. t••kleri fal - a , gayrı çare a i:IUl· ı. med Faiz efendi, Babıaliye gitti. d ede . mi 1 d . İ.şte, ızı; ge .... reın m a ı _ - . ' . . e uş u se e-
zamı cedidin ilgasını irade ettim ... ği zaman meclisi daha hail içtima ha. ~ı, son ~rec ~v:n şer ı. lüm eden Ahmed Reis, derhal ku:e~- tın .azametın~, .çekil~n ıztırabın, işkenı. 
Tezce bir ferman yazılıp, Babıaliye linde bulmu.c;tu. nıh~yet padı~ahı maglub :tmişler .. ve lere zincir1enmemiz emrini vermıştı. cenın dehşetını tasvır etmek mümknn 
gönderilsin. Meclis, ni~amı cedidin ilgası Iazım. yenıçerl oca~nın galebesınl temin e- Bu emir, bittabi derhal icra edilmişti. değildir. Yahud bir insan vücudünilıı 

Diye, emir verdi. geldiğine dair son kararını verdikten d-e~k murad ve maksadlanna ermiş- Yani hepimiz k.adirganın (yalı kütü. bu derece büyük sefaletlere, bu kadar 
F i f d. padi h b . d . . d h • • lerdı. ıı;.;;) • • l ;....t·ı. 1 1 az e en ı, şa ın u ıra esını sonra, a a hala ne bekliyordu? .. Dev. ıs" ne zıncır enm"l.1:1\.· acı ara nası daya~, tahammül et. 

yerine getirmek için huzurdan çıkar let erkanı, niçin daö-tlıp gı·tmiyordu? ... Musa paşa, bu formanın derhsl her Bir <>lurak üzerine ilişilerek bir tek nlİ!ı bul"""'bı·ı~gıw ·ru· bu h t t h-.. 
I'>· t f t · · · i k"t"bl · 1 i ---t l · ""'t -:ı ........... """'"" ' aya 1 auı.u-

ç:ım:az, içeriye, Bostancıbaşı Şakir bey . Ahmed Faiz efendi, bu !kadar büyük ar~ a am ımı _ıç n a ı ere emır er küreğini.~ f.orsa~n yan .~'r enn yanlara inandırmak kolay olmasa ge. 
gırdı. l:ıır heyecan içinde idi ki, bunu sorup v<'rıı'ken, $eyhıs1am AtA. Molla ds Ru. veya camlerln çektıgı bu (Jcadırga~ ~.e. rektir. 

- ŞevketlCi efendimiz! .. Vaziyet, git. ôi!renecx:k halde değildi. meli kazaskeri Muhtar, Anadolu kazas nilen muharebe gemisi hayli buyuk Kadirgalarda, yalı ikütüğüne, bilek. 
tikçe vahamet kesbediyor. Etmeyda- Halbuki bu d'h,et, çok mühimdi. keri Aşir efendi zade Hafid ve İstan. bir tekne idi. ]erinden ve ayaklarından · · 1 
nmda toplanan fisilerin, Atmeydanma Çünkü, Musa paşa ile AtA Molla, bir. hul kadısı Murad zade Mehmed Murad Bir kadirgads kürek çekmenin ne bü. b. f bed . l'""· zmcır aklenen 

·· - ckl · d · h b 1 ı· ır orsanın em evve a yaz sıc a. yuruyec erme aır a er er .~e ıyor. raz sonra oynıyacakları mühim ve fa. efendilerle fetva eminini alarak doğ. yük bir sefalet olduğunu kariime inan. ril ' . . . 
Ferman buyurulursa, sarayı hurnayun crnlı bir oyun için, hüku~t erkanını ruca Ağakapısına gitti. ~ırmak güçtür. Dünyada bu işten da • ..e yan~ olmaz, fa.kat denebılır kı bu 
kapılarını seddedeceğim. Ve, her iht:i. ellerinin altında bulundurmak istemiş- A il . h ih . Etm d ın ha ağır daha zor bir iş olacağını biç vucu~ .kı~:ıı~ bır et kitı~.e cm. 
malc kar§ı müdafaa tedbirleri görece. ler .. birer bahane ile onları alakoyarak, ~ e1rınd klrun~ . epAsı ~:ı, ey tan h- ımnnen:ıiyorum Çünkü forsalar, yani ner;. ikin~sı; boy le bedbaht lbır ınsan; 
;;.;..... . . da top an ı an ıçın, .sa.napısı en a ' kemik1en, damarlan çatlayıncıya ka. 
5 uu· • :ıdeta hapsetmışlerdi. icli. Yeni~ri ağası, henüz isyana işti. gemilerde kürek çeken tutsaklar, otur. - . . 
~:cü Ahmed Faiz efendi~. elindeki fermam rak etmemiş olan birkaç ocak zabittle duklan sıranın (oturağın) altına birer ta~. k~.r:~ ~ek m:b~rıyet~nd~lr. 

Selim, Bostancıbaşı Şakir ıvf usa paşaya, hattı humayunu da Şey. k a· d . . çekil k· ayaklarından zincirle bağlanıTlar, Bun. çuncusu, er an ya ır orsa ır acıı. 
beyin kendisine olan muhabbet ve sa- hislam Ata Mallaya verdi. Böyle~ va. · <'n 1 aıresın:. ere · 

1 
k u lann kımıldavabilecekleri mesafe ica- nın veyahud ıslak bir halatın sırtında 

.:ı k t· d .:ı d ed . d. ·r .. b·t· d'kte rt k B b - Aceb bu ışın encamı ne o ca ~1... . . kl • w ı....ı-'1 ...ıı. • h ua a m en ue son erec e emın ı. /.1 esını ı ır ı n sonra, a ı a ı- . . .. .. . . . hında kürek çekmek üzere sıra üzerı- şa ayacagını JJeK er ve cAsenya ay • 
Şimdi onun büyük endi~ ve helecan • fılide bir daki~a bile durmıyarak sa. Dıye, derm d~unceler ıçınde ıdi. ~ çıkılabilecek uzunluktadır. ]az bir çocuğun elinde bir kırbaç, otu. 
fa söylediği şu sÖ7Jeri dinlerken, viicu. rava a\•det ettı. (Arkası var) Forsaların kürek çekerken, sıcağın raktan oturağa atlıyaralt forsaları döv-
dü tepeden tırnağa kadar titredi, tüy. !i:i<ldetinden, Üzerlerindeki elbise veya nrekle !kendini eğlendirdiği ve esirle. 
len ürperdi. s • h • b w Dernek ki isyan, bu derecede alev. ı ır azın çıragı çamaşırları çıkarmamalan mümkün rln, dövülmekten mütevellid, duyduk. 

değildir. Ayaklarında yalnız ibirer pan.. ları e1eme kahkahalar attığı görillOr. 
lenmişti. Ve artık, taç ve tahtı ile bera. 
ber hayatı da ciddi bir tehlike içine talon bulunur. Herhangi biT ha:rb ge. (A,..bm vaTl 
girmişti. IR-.~farnfı 8 inci savfada) Evine götürdü. Ahıra bağladı. Sihirba- misi ister filo halinde, isetr tek başına --··-----·-·--·-----·······-

Padişah, :kalbinde ·adeta ölüm acısı Bu ' sefer karşılarına yine bir kurt zm bir kızı vardı. Kızına meseleyi an. Boğazhisardan (Çanakkale Boğazı) ge 
his!=:ederek: çıktı. Yeni aldıkları köpeği kurdun ar- ]attı. Kız ahıra indi. Atı gördü. Yuları çip açık denize çıktığı zaman, derhal 

- Hny, bre zalim asiler ... Ben on. kasından bıraktılar. Kurt koştu, köpek 1çok sıkı bağlıydı. Kız acıdı, yuları gev. forsaların bileklerine demir blleziker 
}ara neyledim? Ne işledimse, bu mülk koştu. Kurt gözden kayboldu, köpek şetmek .için bir parça çözdü. O anda .hittabi zinciTlere bağlı. geçirilir. Taki 
ve devletjn hayıTı için eyledim ... Me. gözden kay1boldu. at gemı azıya a~dı. . ~hırdan fırladı. Ti.irkler aleyhinde bir teşebbüse kalkı
~er, kabahat etmişim. Keski, ceddim Köpek arkasına baktı. Avcılar artık Kız atın kaçtıgını sıhırbaza anlattı. şamıyalar ... 
Selim gibi hareket etse imişim. Yazık. görünmüyorlardı, 'başını 'bir ağaça çarp Sihirbaz hemen bir kurt olup atın peşi İşte bu şekilde elleri ve aya'klan ıhı. 
lar olsun ki, cümleye hilmiyet ve mü- tı. O anda yine eskisi gibi insan oldu. S1ra ko.şmaya başladı. At koştu, kurt cirbend bulunan 'bir forsa: sırtındaki 
rüvvet gösterdim. Koşa koşa ba·be:t sının yanına döndü. Ba koştu. Tam kurt ata yetişe<:eği zaman ctld de. damgalanmış bir dana derisin. 

Diye söyle~di. .. ba ~~1 evlerine. gittiler. at başını bir ~ çarptı. Bir kurbağa de görü1ebi1en1er gibi, yanıklar ve ha. 
Sonra, Şakır beye donerek: Bır hafta geçtı. Kasabada pazar ku- oldu ve oradaki dereye atladı. Kurt da raretten yarıklar husule gelinceye ka. 
_ Şakir! .. Mademki iş bu merkezde- ruluyordu. Çocuk bunu haber aldı, ba. bir su yılanı oldu suya girdi. Kurbağa mır, f?eceli ve gündüzlü kürek çekmek 

dlr. Var, tedbirini gör. İmdi, sadakat basına: karsı ~mhile ulaşmıştı. Orada bir kız o- mecburiyetindedir. Meğer ki hava rüz-
ve hizmet ibrazı demi gelmişti. - Baba, ben bir at olacağım. Sen t · rd K b • b k gftrlı ola da forsanın küreklere yapış-

Diye, emir verdi. beni pazara götürür satarsın, amma sa- t u7.0 
.. ~·od ur Kaga .. a~ı~ ~tf. çarp masma ihtivaç görülmiye! .. 

3 iincü Selim, devlet idaresinde, lü- kın yularımı vereyim deme. Sonra bir ı .. uzut kt u.T ız byuzugu dg r u, pl ar- Bir forsa.nın başından ve alnından 
.. . h . .. --' magma a ı. am u esna a su yı anı 

zumundan fazla gostenlen gaflet ve da a benı goreme.uun. . . . . . . sızan terler gözlerine akar, bütün vücu 
hilnıiyetin, ne büyük bir hata olduğu. O anda kır renginde güzel bir at ol. zen~n .~1~ -~-da~ halıne girmıştı: Kız~. dünden fışkıranlar da kendisini sırsık. 
nu ancak şu dakikada idrak edebilmi~- muştu. İhtiyar atı pazara götürdü. Atı - Yuzügumu burada kaybethm, sız lam ederek ~ahibini büyük ıztırablar 
tt. Ve, şimdi kalbi en acı nedametlerle pazarda beğenmiyen kalmamıştı. Bir gördünüz mü? kinde kıvrandırır. Bu ıztırabı bflhas. 
s1z1aya sı1laya, Serdab köşkünü terke- zengin iki yüz lira verip satın aldı. Bu Dedi. Kız yüzüğü parmağından çı - hassa çalışmıya, işlemiye alışık olmı. r 
derek. doğruca harem dair€'Sine gir. 7'engin, cocuğa sihirbazlık öğreten ac;ıl karıp uzatırken yüzük elinden düştü. yan ipek elliler daha çok çekmektedir- r 
miş .. duvarlarının altın yaldızlı kabart sihirbazı~ ta kendisi idi .. İhtiyar yula. Birçok inci taneleri oldu. Zengin adam ler. Taliin -kendilerine küreklere yapış. 
maları. rengarenk bedii nakışlarile n çıkaracağı zaman itiraz etti: hemen bir horoz olmuştu ve incileri mak mecburiyetile karşılaştırdığı bu 
gözleri kamaştıran odasının şimşirliğe _ Olmaz, ben atı eve na!nl götüre • toplamaya başladı. Fakat inciler~n gibi adamların ellerin~ derhal müt-
nazır olan kösesine çekilmişti. vim! biri sansar oldu. Ve horozu parçaladı. hiş kabartılar husule gelir. Fakat kü. * Etrafta bulurnmlar da ah alana hak Sonra insan haline girip genç kıza gö. rek çekmekten vaz~çrniye imkAn mı 

ETMEYDANIDAN, 0 .1 ...,_, ·· ı·ra •ld.ıktan ründü var' Hele maazallah (Vardiyan ba • ver ı er. J..KI yuz r .. sonra · · 
ATMEYDANINA bir de atın yularını sökmek ayıbdı. Genç kız onu, o genç kızı beğenmiş- Şl) btr forsanın nefes aldığını veya 

Sultan Selim bu fermanı Ahmed Fa. İhtiyar kanmıştı. Sihirbaz da esasen ti. Ev1enmeve karar verdiler. Kırk ki\rek çekmeyi bırakıp dinlendiğini 
iz efendi He Ba'bıA'liye gönderirke?h atın kendi çırağı olduğunu biliyordu. gün kırk g~e düğün yaptılar. görsün- Bu takdirde, zaten çıplak oaln 
şu emri de verdi: forsanın sırtında ya bir (forsa kırbacı) 

- Şeyhislam e:ffendiye, var selam S J k Ç T nın veya deni7..de islatılmı.ş bir halat 
e:vle. Ulema zümresi, benim emin hu. atı J am omruğu pRr('asınm şakJadığı i~tilir Ve VÜCUOÜ. 

lfıC\'kArlarımdır. Kendisi, Kazasker efen J k niin her tarafında yol yol laın oturmuş 
dileri alıp Ağakapısına gitsin. Orada Devlet Orman şletmesf Karabft be-reler belirdiği görülUr. Bütün bu da 

biriken Asilere, nizam1 cedidin ref olun Revir Amlrlı•ğtndeıt .• yaklar altında sükutunuzu muhafaza 
duğunu föbar ve tebliğ etsin. Cümle- E>tmek rnecburiyetind€'Siniz, bu esnada 
8;ni yerl('ı yerine göndersin. Bu hiz.me. 1 - Karabükte klSprü başında istifte mevcud .1099, aded muadili c636. met. ™" size davak atanın yüzüne bakabilır 
ti. kendusünden belderim. re mikab c221. desımetre mikab çam tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. !iniz ve ne de bir: 

Dedi. 2 - Tomrukların ayrıca baş keime payları mevcud kabuklan soyu!mu§ _ Ah! .. 

Ve ayni zamanda, Faiz efendinin e~i- olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hcsablanm~tlr. Diye sikAyet savhası çıkarmalısınız. 
na bu yolda da bir hattı hümayun ver. 3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlüğ'jn. h ld t d kl '"' İ 1 0 Aksi a e sır ınız a şa ayacak kırbaç 
d. de Ankara, stanbul Orman Çevirge Müdürlüklerinde ve Karabükte Dev et r. 

ı. veya halat daT>beleri 1ki kat olduğu gi-
Faiz efendi, Babıalive gide dur~un, man İşletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. bi nstelik şu sözleri işitirsiniz: 

Bostancıbaşı Şakir bey de sarayın bU- 4 - Tomrukların muhammen bedeli .ıa, lira c65:t kuruştur. _ Bre gidi anasını. .. köpeği seni .. 
tün kapılarım kapattı. Zaten iki gün. 5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçcsile 6/9/1939 günü saat el~» de bir de ırlarsın ha? 
~...nberl silA.hlandıırııp hazır bulundur. Karabükte Revir merkezin~ müracaatları. c6550. 
duğu bostancıları sarayı ihata eden Benim bulunduğum mangada bir A. 
surların bedenlerine yerleştirerek mü. vusturyalı asilzade vardı .. bu kır saçlı 
dafaa tertibatı a1d1. Istanbul Defterdarlıı?ından: ad;ımcnğızın çıplak sırtında bir gün 

Muhammen aeneııt (Vardiyan) ın kırbacı birdenbire şak. 
Şimdi, Topkapı sarayında, adeta bir 

panik başlamıştı. Daha dün, padişahın 
zevk ~ safahate iştirak eden ve her 
vesile ile ona sadakat ve ubudiyetten 
bahseyleyen saray erkanından ve hal
lmldan birçokları, 'bugün birer iki~r 
ortadan kayboluyorlar.. birer tarafa 
sıvışıyorlardı. 

Sultan Selim, bunları haber alıyor, 
son derecede mahzun olarak: 

- Hey, gidi.. ihsan ve inama garket. 
ttğtrn kı kullarım böyle ederlerse, ca. 
hn yanUtklar ne işlemezler?. . Meğer 

kan Müddeti lam~ ve bu zavallı adam: 

Lıra 

Boğariçinde Baltalimanında Kuleli bo~an y.amnda taşlı 
bayır namile maruf lH dönfi.m 600 metre murabbaı srazi. 
niaı icarı. 98 3 sene 

Yukarıda mevkii yazılı gayrimenkul lılzasındaki muhammen bedel ve mQd. 
de't.ıle ftıal:C 2819/939 taıihıne müsadif PP.r~be günü saat 14 de kad.ar pazarlıkla 
kiraya veri1ecektir. Senelik kirası dört taksitte ve taksitler peşinendlr. 'Talih-
lerin % 7,5 pey akçelerin! vakti muayyenlindenı evvel yatınp bu müddet zarfın. 
da haftaaıın Pazartesi ve Perşembe günlleri 886t 14 de Milli EmlAık Müdürlü. 
ğünıde mü.1.ıeşckltll komisyona nr.iracaat! arı. (6903) 

- Afı!.. Aman.. allahaşkına beni 
dövme! .. 

Diye bağırnu.ştı. Vardiyan, şövalye. 
nin kendi dili1e söğüp saymakta bulun. 
duğunu sanarak vuruşlarını arttırmış 
ve bu suretle de zavallı şövalye böyle 
bir hal karşısında sük-nt etmenin en 
doğru ·bir hareket olduğunu pek acı bir 
suretle öğrenmiş bulunuyordu. 

* Forsalık hayatının hududsuz elemle-

Kull\ğınıza knpe ohmu 

n "'ı "'A'JYOLIN; çnnkn: 

~.ş uuı..lorlarının bQtUn hast.ıla
nna söylediği gibi dişleri liladeoe 
parlatmakla kalmıyarak onları m~ 
roplardan, muzır salyalardan ve ba
mıdardım temizleyip çelik gibi Hl
lamlık veren yegBne f kslrdJr. 

Ber ıaball, itle ve u
ıam ber 1emaktaa sonra 
glade 3 defa dlflarlald 

Radyolin 
l Diş macunile muntazamam 

fırçalayınız. 

ilan Tarif em iz 
Teıc stıtun nntıms ························-Birinci aahile 

i kinci aahile 
Üçüncü aahile 
Dördüncü aahile 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 1ru,,,, 
250 • 
200 • 
100 » 
60 
40 • 

» 
Muayyen bir müddet zar.ftnda 

fazlaca miktarda ilAıı yaptıracü. 
ıar ayrıca tenzilatlı t&ri!eın!zd 
utüade edeceklerdir. Tam, ,ar: 
ve çeyrek sayfa illnlar f..t .. 

~anı 

bir tarife derplf edilınifttr. 
Son Posta'nın ticari tanıaruı. 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

lılncılık KoDekW flrtı.U 
&alıra.ınann4e llaa 

Ankara eaclclell 
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~ IWI CASUS llAIDWNWN 
IHlA TınllAILAll / 

Ya.um: Martha Richard Çeviren: Hatice Hatib 

Korka ve delışet içinde 

Bana titriyen parmağını uzatmıştı: 
- Sen, içlerinde beni öldür:meık isti. 

yen yegnne insan sensin! Ben seni ta. 
nımazdım ... Sen şimdi buradasın ... Ve 
ben artık öleceğim! 

Gözleri sönük bir hal alrnu;tı. Böy
lece çehresi büsbütün solgun bir hale 
gelmişti. HalA rüyada gibi idi. Bu hali 
beni de son derlece asabileştiriyordu, 

,de1iliği bana da sirayet etmekte idi. 
Eğer elimde şu anda bir silAh olsavdı 
muhakkak onu vururdum. Onun ·öl
mesini, bütün bu kAbusun nihayete er 
mesini istiyordum. Ona yaklaştım. 

- Yerinde chır! Diye haykırdı. Ona, 
Madriddekine yaptığın yaptığın şeyi 
bana da yapacaksın! Bana da ona yap. 
bğın gibi ihanet edeceksin! Ona yap.. 
tığın gibi beni de aldatacaksın! Ben de 
onun gibi hiçbir sabah sağ olarak se
nin yanında uyanabileceğime emin ol-
mıyııcağım. 

Bana bu sözleri yalvaran bir sesle 
söylüyordu. Eğer on sene evvel olsay. 
dı onu öldilrürdüm. Halbuki şimdi!.. 
Nerede idik! Acaba harb bitmiş mi idi? 
Ben bu son seneleri o kadar herıkeeten 
uzak y~amıştım ki bir şey bilmiyor 
gibi idim! 

Yalnız anladığım bir şey varsa bu 
!On senelerde de erkeklerin h&IA biri. 
birlerile uğraşmakta oldukları dıd1! O 
ha !<le bu zaman zarfında kadınların ro 
Ju ne olmuştu? 

xxx bey, boğuk bir sesle halA söyle.. 
niyordu: 

- Sen beni öldürmek istedin! Bu 
hareketinle bana seni öldürmek hakkı-
nı vermiş o1dUn. Onlar, benim dostum 
Bolo Pacha'yı öldürdiiller .. Onu niçin 
öldürdüler? Sen de bilirsin ki o bir ca. 
sus değildi... Sadece bir pasifist idi. 
Zaten daha birçokları gibi... Belki de 
yalnız senin hatan yüzünden biz iki
miz şimdi biribirlmize dtişman mevki. 
indeyiz. Eğer sen istersen bundan son
ra yan yana gene düşman olarak yaşı. 
yabiliriz ... 

Bu bir deli gibi ·konuşan adamın kar
şısında bir şaşkına dönmüştüm. Kendi 
tahiri veçhile «Bir kadın amatörü> o. 
lan bu biçimsiz adam mahvolmuş bir 
halde idi. 

İlk andanberi bu sahne beni dehşe. 
timden dondurmakta idi. Korkumdan 
titriyordum, ve kurtulmak: için onun 
ovnadığı bu oyuna iştirak etmekliğim 
icab ettiğini hissediyordum. Biz kadın
ların hayattaki rolü erkf!klcrin irade. 
!erine uymuş gibi görünmek değil mi 
idi? Onun de1i gözleri şimdi muannid 
bir tarzda üzerimden ayrılmıyordu. 

- Söyle istiyor musun? Benimle kal 
mı ya razı mısın? 

Diye mırıldandı. Bunları söylerken. 
P,'(l'ne o küçük kasarun içinden, titrek 
ellerle bir eroin şişesinı yakalamıştı. 
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Solda.n safa ye yukandan ._..tı: 
1 - Baf taramak için kullanılan te7 -

Şatranca benzlyen oyun. 
2 - Saati düzeltmek - Aptal 
a - Bir nnı üzüm - Göz rengi. 
f - Tamamlle kapalı olmıyan • cYob 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme soır:aır:, 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
-esimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir . 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURıtlY& 1400 750 4UU 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ ı1uo l 4VU 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kurll§tur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
800 

Yapı ve imar işleri 
Nafıa Vekaletinden: 

ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iı: Ankarada yaptırılmakta b1Jlunan gençlik parkı 
ikinci kısım inşaatıdır. 

Keşif bedeli 211,499 lira 93 kuruştur. 

2 - Eksiltme 11/9/P39 Pazartesi günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı ve imar 
işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 10 lira 58 kuruş bedel mu
kabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istcJdilerin 11,825 con bir b!n sekiz yüz yirmi 
beş• liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekaletinden bu işe girebile
ceklerine dair alınmış vesıka ibraz etmeleri muktezidir. 

Bu vesika için eksiltmenin yapılacağı günden en az Sf'kiz gün evvel bir istida 
ile isteklilerin Nafia Vekaletine m!iraca atları ve bu müracaatlnrın .ı şimdiye ka
dar yaptıkları benzeri işlere aid işl yaptırmış idarelerden aldık!arı vesikaları 
raptetmeleri lazı:ndır. Bu müddet zarfoıda vesika talebinde bulunmıyanlar ek _ 
siltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ihalegünü olan 11/9/1939 Pazartesi tjnü saat 
on dörde kadar eksiltme komisyonu reisl l ğine makbuz mukabilinde teslim ede -
celclerdir. 

Postada olacak ıeclkmeler kabul edamez. c3832t c63-40• 

--= -
Bir 

RADYO 

Ankara Radyosu 

Yarınkl program. 

* 

PAZARTESİ 4/ 9/ 39 

Hafta ilk 
PROGRAMI 

* ÇARŞAMBA 6/9139 

Eylul 2 

-----

12.30: Program. 12.35: Türk mlizl~ - Pl 
13: Memleket saat Ayarı, ajaruı Te meteor<>
lojl haberleri. 13 .. 15 - 14: Müzlt: (Rlyasetı-
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,.. Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıkdan yeni kalk nlar iç· g da: 

K NZUK BESLEViCi UNL RI 
Vitamin ve Kalöri cihetila çok zengindir, . KANZUK UNLARI, besler va kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuk
larda ishal gibi Barsak rahatsızhklarını mucib olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozul-
maz ve kurtlanmaz. KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU - KANZUK MERCiMEK 

UNU - KANZUK BEZEL YA UNU - KANZUK iRMİK UNU - KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyUk bakkaliyelerde vardır 

Umumi Depo: INGIL/Z - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 
latanbul perakende aabş yeri: Bahçekapı Zaman ıtriyat depl'IU 

lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

i 1 Bir haftabk 
Radyo programı 

Satılık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir AmirlJğinden: 
l<uruıu, tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Ziral ve iicarl t.tır nevi baniu mua 1 ılel lrl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BJil Lira 
iKRAMiYE VERECEı< 

Ziraat Bankasında kumbarah Ye ihbarsız tasarruf huablarında en u 
50 lirası bulunanlara ıenede • defa çekilecek kur'a ile qağıdaki pıina 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aced 1,000 Liralı,, 4,00) Lir.ı 

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,00{) u 

40 " 100 o 4,000 u 

100 n 50 tt 5,000 tt 

120 ti 40 " 4,800 .. 
160 " 20 u 3,200 " 

DIKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çLlctığı takdirde % 20 fazlasıle verilecektir •. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul. 1 Birincikiınun, 1 Mart vo 1 Hıuiran 
tarihl~rinde çekllecekth. 

Satılık Çam Tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman işletmesi 

Revir Amirliğinden 
ı _ Dursunbey devlet orman işletmesi istasyon deposunda istifte mevcud (7~2) 

aded muadili (454) metre mikab {0-:U) desimetre miknb çam tomruğu açık arttır. 
ma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 _ Tomruklann aynca başkesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmuş olup 
hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 

3 _ Tomruklara aid satış şartnamesi İstanbul, Ankara, Balıkesir Orman Çevir
ge Müdürlüklerinde ve Dursunbey Revir Amirliğinde görülebilir. Tomrukların be
her metre mi.kabımn muhammen bedeli (13) lira 35 k\lrU,ftur. 

4 _İsteklilerin% 7,'.) muvakkat pey akçesile 9/9/939 Cumartesi günü saat 11 de 
Dursunbey Revir amir!i.~inı:! müracaatları ilAn olunur. (6760) 

Mobilya Yaptırılacaktır. 
Ankara Dil ve Tarih- Coğrafya 
Fakültesi Direktörlüğünden: 

A - Fakültenin yeni binası için yaptınlacak muhtelif cinste mobilyanın ka
palı zarf usullle münakasa.-;ı keşif bedelleri de~irilerek tekrar münakasaya 
konulmuştur. 

B - Muhammen bedel 57463 lira 90 kuruştur. 

C - İstekliler fenni şartname ve resimcrl almak için Ankara Mektebler Mu. 
hascbeciliğine 25 lira yatıracaklar ve alacaklan makbuzla fakülte hesab me. 
tnurluğuna müracaat edeceklerdir. 

Ç - % 7,5 muvakkat teminat bedeli 4309 lira 79 kuruftur. 
D - İhale 8/9/939 Cuma günü saat 16 da Ankarada Mektebler Muhasebecf. 

liğinde yapılacaktır. Teklif mektublarının ihaleden bir saat evveline kadar mez
blr muhasebecilik veznesine tolim edilmi§ bulumruısı !Azım.dır. 

c4014> c65'l0> 

(Baştarafı 10 uncu sayfada) 
Şemsettın Ziya - Mahur tarkı: <Şu güzel 
blr kadın.) 4 - 1-k Varan - Mahur .şarkı: 
(Şu gümüş ırmağın.) 5 - Nlkolakl - Mahur 
snz semnJst. 21.30: Konuşma. 21.45: Neşeli 

plfıklar - R. 21.50: Müzik CBlr opera selek -
slyonu.) 22: Müzik (Küçük Orkestra - Şet: 

Neclb A§kın.) 1 - Walther Schrader - Ak
şam üzeri <Hazin parça.) 2 - Levtte - Hü
moresk. 3 - Gerhard Wlnkler - Donna Şl -
k1ta (İspanyol üvertnrü. 4 - Rublruıteln -
Kostümlll balo sfiltlnden: Toreador -ve En
dlilii.s. 5 - Frltz Köpp - Yaz akşamı ailltl. 
6 - Jac Grlt - Mayıa 1htl!}amı cvaıs.ı 7 -
Jnc Grlt - Marş. 23: Son a:ıaruı haberleri. 
zlraaL, esham ve tahvtl~t. kambiyo - nukut 
borsası cnat.) 23.20: Mlizlk (Cazband - Pl.) 
23 55 - 24: Yarınki program. 

* 
CUMA 8/9/39 

12.30: Program. 12.35: Türk müz1ğt - Pi. 
ıs· Memleket saat Ayan, ajans ve meteoro
loji haberleri. 13.15 - 14: Müzik CKnrıs1k 
procram - Modern müzik. PU 19: Program 
19.05: Müzik <Kabare müziği vs. Pl.) 19.30: 
Tiirk mfizlği Wasıl HeyetU 20.15: Konuşma 
(Spor aervlsl.) 20.80: Memleket saat Ayan, 
ajans ve meteoroloJI haberleri. 20.50: Türk 
rnü.,Jği; (Yeni şarkılar.) Okuyan: Sanye To
kay. Çalanlar: Hakin Derman, Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay. 1 - Pe~e'f. 2 -
SalAhattln Pınar - Hicaz şarkı: <Hasta kal
bim.) 3 - Kemani Haydar - Hicaz şarkı: 
CHJcran) 4 - Kanun taksimi - Ha.ııan otır. 
5 - 8. Pınar - Hicaz şartı: (Anladım se'f -
miyecebln.) 6 - 8. Pınar - Karcı ar şarkı: 
(Sana gönül verdim.) (21.15 - 21.SO: Mah -
mud Kanndaş ve Sadi Ya-ver Ataman ta -
rafından halk han.ları.) 21.80: Konuşma 
<Ancılık ve balcılık.) 21.45: Neşell plı\klar -
R. 21.50: Müzik (Opera aryaları.> 22: Mü -
zllc (Radyo Orkestrası): 1 - Bacb - Süit 
(Si minör.) 2 - Berlloz - Periler dansı. 3 -
LJ.cızt - cLe.s Preludes• senfonik parQB. 23: 
Son aJaruı hnberleı1, ziraat. e.,ham ve tahvt
JA.t, kambiyo - nukut bor~a.,ı crtat.) 23 .20: 
Müzik <Cazband - Pl.) 23 .55 - 24: Yarınki 
program. 

* 
CUMARTESİ 919/39 

13 80: Program. IS.35: Türk mOzt t: (E.!kl 
ve y~nt şarkılıı.r.) Okuyan: Müzeyyen Senar. 
Çalanlar: Fahire Fer.san, Refik Fersan, Cev
det Ça~la. ı - Htlzzam peşrevi. ! - Arif 
Bey - Hüzzam şarla: <Tal'nt eyler mJ diye 
meh suyl KAgıanede.> 3 - Mustafa Naft11· 

Hüzzam şarkı: COönHbn nice bir aenden u-
1..nk günleri saysın.) 4 - Sadettin Kaynat -
Hüzzam şarkı: (1..eylAtlann bayaıt.) 5 _ 
Şükrü - Hüzzam şar'lo: <Ay öperken.) 6 -

1 - Karabükte köprü başında istifte mevcud clOOO• aded muadili c447• met. 
re mikab .542. desi.metre mikAb köknar tomruğu açık arttırnu ile satılacaktJr. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud ve kabukları soyuJmuı 
olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlüğ-Jn. 
de, Ankara. İstanbul Orman Çevirge Müdürlüklerinde ve Karabükte Devlet Qr.. 
man İşletmesi Revir lunirıiğinde görülebilir. 

4 - Tomruklann muhammen bedeli cl2> lira c50:. kuruştur. 
5 - İsteklilerin % 7.5 muvakkat pey nkçesile 6/9/1939 günü saat cl4> de 

Karabükte Revir merkezine müracaatlalan. c6559, 

De let demiryalları ve limanları işlet'119si Uııu;n idırasi il~ıları 
Muhammen hedellerilc miktar ve vasıflan aşağıda yazılı iki grup malzeme 

ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 8.9.1939 Cuma günü saat (10,30) 
on buçukta Haydarpaşad.ı gar binasında ki komisyon tarafından açık eksiltme 
usulilc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve ka. 
nunun tayin ettiği vesaikle bırlikte eksiltme günü saatine kadar komısyona mil. 
racaatları lbımdır. 

Bu işe aid şartnameler 'komisyondan parasız olarak flağıtılmnktadır. 
1 - Muhtelif cins ve eb'atta 9 kalem kaynakcı ve dökümcü başhk, gözlük 

ve gözlük camları muhammen bedeli 1524 lira 25 kuruş ve muvakkat te. 
minatı 114 lira 32 kuruştur. 

2 - 1 aded boya ezme ve bir aded de macun ezme makinesi c380 volt trifa.ıe 
cereyan için tahrik motörı.i ile> muhammen bedeli 700 lira muvakkat 
teminatı 52 lira 50 kuruştur. (6609) 

~ 

g. ncu İşletmenin bazı banliyö istas;\'·onlarında yağlı boya ve badana işi mil. 
na.kasaya ç.ılmrıinuıtır. Malzemesi İşletmece verilecek ve işçıliği müteahhide 
aid olacaktır. 

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

Beher metre murabbaı boyanın muh:ı:mmen bedeli 35, beyaz badananın 5, ve 
renklinin 7 kuruştur. 

Muvakıkat wminat 524,55 liradır. 

Kapalı uır:f usulile 14/9/939 Perşembe günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bf. 
n.asında A. E. Komisyonu tarafından yapılacak olan işbu milnakasayıı talih o. 
}anların ;kapalı zarflarını ayni gün saat 10 na !kadar komisyona vermeleri ıa.. 

zırndır. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilmektedir. c6786. 

~ 

Muhammen bedeli 75000 lira alan 15000 ton linyit kömürii 15/9/939 Cuma gü ü 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiycnlerin (5000) liralık muvakkat teminat ile kanunun fa, n 
ettiği vesika.lan ve tek~iflerinı ayni gün saat 14 e kadar kom;syon reisllğıne ,. r. 

meleri lAzımdır. 
Şartn.ameler (875) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılınaktad r. 

(6829) 

Şühü - Hfi~am ~rb: (Adanın ~J ~- ~-----~---~~-~~~~~~-~----~---
lan.) 14: Memleket saat Ayarı, ajans 'Te me-
teoroloji haberleri. 14,10: Mtizik fMilzikll 
gezlnU.) 14.30: Müzft <DaM mfiz1RU 
15 - 15.30: Müzik (Şen oda mtlztğt - İbrahim 

Özgür ve At~böceklerl ) 18.30: Program. 
18.35: Mtlzlk CKüçftlt OI'kestra - Şef: Necıb 
Aşkın.) ı - Brahnu - Macar daıw No. I-2. 
2 - Spero Kochmann - Ebedt arkadaş. ıı _ 
Franz Könl.gschofter - T1rol Entennezzo. 
4 - Frederlck Hlpprnann - Seyahat şarkı -
ıarı <Fantezi.) 19.10: Türk müziği <Fasıl 
heyeti) 20: Memleket saat Ayan. 20: Tem
sU. 20.40: Aje.na ft meteoroloji haberleri. 
21: TOrk mtlzlğt: (Saz eserleri.) Qalanıar: 
Fahire Fersan, Reşat Erer, Refik Fersan. 
ı - Ret1t Fe.rsan - Şetaraban peşrev!. 2 _ 
Acemnş1ran saz se!TlaL~. 3 - Tanbur tat -
simi - Renk Fernn. • - Sultantyegtb - sır

t.o. (21.15 - 21.40:) Muhtelif-şarkılar: Oku -
yan: Mefharet SaRM.t. 1 - Ruşen itam -
Hlcazklir şarkı: <Bir ne'fcl'fandır, ~ubu 
candır.) 2 - Leyll hanım - H1cazkAr varkı: 
<Nerdestn nerde accı>.> 8 - Alt beyin ~ar -
clğar şarkı: <Aldın dU1 naşadımı.) 4 - Ka
nunl Rait bey - JMç şnrkl: fSebeb sevdayı 
aşkın ahu zare.) 5 - Sadullah a n - Şev _ 
kefza şarkı: <Açıldı nevbnhar bir gonceı 

Elektrik Tesisatı 
İskilip Belediyesinden: 

İskilip kasabasının Nafıa Vekaletince tasdikli Hidro ~lektrik tesisatının bend, 
direk, su kulesi. cebri boru, kanal, santral ve transformatör blnalarınm 
(37760) lira 80 kuruş bedelı keşifli kısmı 11 Ağustos 939 tarihinden itibaren 45 
gün müddetle \tapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Tesisata aid proje ve eksiltme fenni mukavele, şartnameler hül§.sası ile ke.. 
ıif cetvelleri beı lira mukabilinde İskilip Belediyesinden ihale günü olan sn 
Eyh11 939 Pazarte!!i gününe kadar alınır. 

İstekli olanlara pos~a ile adresine gönderilir. 
Mezkur ifin muvakkat teminat akçesi olan cyüzde yedi buçuk» kuruştan 

(2832) lira 6 kuruştur. 

Talihlerin ihaleye iştirak edebilmesi ;çin yüksek Nafıa Vekaletinden tJısdikli 
ehliyet vesikası ve bu işe benzer bir veya bir kaç iş başard1ğma aid bonserv!si 
ile ve 939 yılına aid Ticaret Odasından alınmış vesika ibraz eylemesi. 

Teklif mektublarını kanuni tarifleri dairesinde noksansız ve kapalı olaralC 
25 Eylul 939 Pazartesi günü saat on üçe kadar İskilip Beledıye Encümenine pos. 
ta ile veya elden verilmesi. 

İhale 25 Eyltil 939 Paz~rtesi günü İ.c;kilip Belediye binasında ve Belediye En
cümeninde saat 14 te yapılacaktır. Talihlerin usulü dairesinde 2490 sayılı kamı. 
nun tarifatına göre ihaleye iştirak etmeleri ilan olunur. (6183} 

gül,) 6 - Raif bey - Acemaşiran saı semt- -----------------------------
ısı. 21.40: Konuşma (1)ı., polltlka hldl.selerl.> 
21.55: Neşell plA.kla.r - R. 22: Haftalık posta 
kutusu CEcnebl dllierd.e.) 22.30: M11zlt (Ope
ret selekslyonlanJ 23: Son ajans haberleri, 
ıılraat, esham '9e 1ıahvtat, k:amb'ft - nukut 
borsası matJ 23.20: Mftztk ccazband - PJ.) 
2U5 - M: Yan~ program. 

Etibank Umum Müdürlüğilnden 
Bankamwn Murgul işletmesİ.lldc ıstihdam edilmek üzere bir Dizel mnkinistf 

alınıacaJctır. 

TaHblerln Ankmıda merkezimize ve İstanbuld'a Güven han Voyvoda cadcfe. 
mdıek:i 1atıaınbul Büromuza evraklarile berober müracaatJ.an. (4259) (6916) 



12 Sayfa -

YENi PLAKLARI 
HAMİYET 

Ax 2191 b:mir Fuan 
Hatay Türknın BD 5325 

"Palaiı glide,, 
Yeni Danı plAkı 

SEYYAN "Palais glide,, 
Horaey, Horaey AX 2190 Zehr~ .. Tango 

Cemıle Tango 
• 

ve acentalarında 

KANZUK % . 

.. K U ,V VE T· Ş U R U B U 

V İ ~TA L İN 
Kansızlık, Dermansızlık, iştahsızlık 'gibi vak 'a· 
larda kullantlan en tesirli şuruptur. Çocukların 
çabuk büyümeler in i temin eder. 

V 1 T .~ L l N Şurubu her eczanede bulunur. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi Beyog l u. lstanbul 

.. _____ ,. lzmir Göztepe " 

DEVRiM ORTAOKULU 
DIREKTÔRL0(i0NDEN: 

1 - Yatıll, Yabsız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıttır. 
2 - Eski talebelerimizin EylQl'On onuna kadar kayıtlarını yentleme

dlklerl takdirde yerleri yenileri tarahndan doldurulaoakhr. 
3 - Kabul şartlar. hakkında izahat almak tıtiyenlerin ffmdlden okul 

dlrektOrlUğQne başvurmıtları. 

latanbulun en güzel Ye en ucuz mesiresi 

ACIBADEM ÖRNEK BAGI AÇILDI 
Kadıköy Acıbadem Mecidiye mahalleai 

Koçuk Çamhcanm etrafı çamlarla muhat en gUzel mevkiinde 
En nefis ftzfimler, en ıaf haYa, en gilı:el manzara 

an ____ ,, 

EKZAMiN 
Ekzemanın lllcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eozanede kutusu M kuruştur. 

Satılık Çam Tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir Amirliiinden 
1 - Yalakkuzu bölgesi kat'iyatından Eırki.pazar istasyonunda i&tifte mevcud 

516 aded muadili 429 metre mikab (962) desimetre mikab çam tomruğu açık 
arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomruklar evsafı yüksek budaksız olup haf kemıe paylan mevcud ka
bukları soyulmuştur. Hacim orta kutur iizerinden heaablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Çankırı Orman Çeviı-ge Müdürlüğünde 
ve Karabük Devlet Orman İşletmesı Revir Amirliğinde göıillebiJ.ir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 13 lira 65 kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçe.sile 6/9/939 günü saat 11 de Kara. 
büktekJ Revir merkezine müracaatları. (6573) 

SON POSTA 

GençJJ• tazı görünmek 
istersnıd 

DRANIZA BiR KAflK .. 

KREM 
ö .. G .. 

heder. Çnn
k1l, pudranız 
cildin tabit 
yağlı ifraıabnı 

masseder. Yeni 
bir gOzellik ted
biri sayesinde bu 
halden kurtulaoak 
sınız. KullandıQınız 

pudra kutunuza bir 
kahve k8flAı miktarın
da •krem kOpllğQ • 
ııave ediniz ve kanştın
nız. Bu aayede pudranın 
olldin tazelltJni ma&1etme 
ılne mani olur ve yumuıak
Jıtı mubafaza ve idame eder. 
Halihazırda gayet ince ve son 
derece nefis ve ıizin için blm 
matıub nisbette •krem kOpü· 
tn • karıştırılmış pudradan te
darik edebilirsiniz. O da; Yeni 
Tokalon pudraııdır. Tokalon 
Pudrası terkibindeki krema 
kOpOğü sayesinde saatlerce 
111bit kalır, ne rü.ıgflr ve yağ-
murdan, ne de terden kat'ly-
yen moteeHir olmaz, tende 
temin ettiği • Mat ,. tazelik ve 
ıevlmlilitfnizi bozmaz, Tokaıon 
pudrasını tecrübe ediniz ve 
birkaç gOn zarhnda teninizde 
temin edece~i a-Uzelliği görü· 
nuz. 

Beyoğlunda 8 A K E R mağazalarında 
Başka hiçbir mO.esseee, hali hazırda 
kız ve erkek mekteb talabesine, 
geno bay ve bayanlara mahsus her· 
boyda Ye her ıevke uygun kostnm 
ler, empermeabiliıe pardeıOler, pal· 
tolar ve spor elbiseleri gibi zengin 
ve şık ıtyllecek eıya koleksiyonunu 
takdim edemez. Şartlar ve tıatıar 
her yerden mOsald ve ucuzdur. 
Daima BAKER etiketini tercih ediniz. 

[:

,.. Doktor. 1. Zati Oget 
Belediye kartısındakt muayeneha· 

esinde öğleden sonra hastalarını 

--•,. kabul eder. ~--r 
_. .......... --.... -----··· ..... _ _,...... __ 

Son Posta ~latbaua 

Mep'iyat Müdürü: S•lim Rag\p Zmat 

S. Ragıp "&MEÇ 
SAHİPLERİ: A. rıcrem UŞAK.I.IOtı. 

Saraçhanebaıında • Horhor cadduinde 

r 

Kız 

Erkek Hayrive Lisesi Yatalı 

Yat.sız 

Ana .İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi Usanı ilk ı:ıınırlardan itibaren başlar. 
Kızların yatılı kııımı tamRmfle ayn bir binadadır. Yabsız talebeyi nakletmek 1910 mektebin hueusl otobnı 
servisi vardır. ısteyenlere tarifname gOnderutr. Telefon : ~o. 

Lise ve Orta okulu bUttınlflme n engel imtıhanlanna 1 Eyıtll CUma gllntl ve olgunluk 

9 EylQ.l Cumartfsi gtlnü başlanacalchr· 

Eaki F eyriati 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yabsız 
na sı:ıırı va ilk kısın Bebekte eski Fransız mektebi bintısında, kız ve erkek kısımları ayrı dairelerde 

olmak üzere Lise ve Orta okul. 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Ksyıd için hergQn saat ondan on yediye kıııdar Çifte Saraylarda Okul DirektOrlOğüne m~raoaat edebllirler. 

~-----•••• latiJenlere mekteb tarlfnem-ef glnderlliP. Telefon: 345.210. --------

GOzel 
Olmak 

için 
Her ıeyden eYYel 11b

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz Ye düzgün bir cil
de malik olmak lhımdır. 

KREM 
PERTEV 
ıizin de cildinizi gti· 

ıelleıtirir, guddelerini bea
liyerek canlandınr. 

40 ıenelik bir tecrnbe mahsulü olan KREM PERTEV tertip 
Ye yapılıı tarzındaki incelik dolayı11yle, tenin faıla yağlanma, 
sına mAni olur. Yağ11z olarak hususi tüp Ye vazolarda aablır. 

Yüksek Tevettür Şebekesi 
Y aptırılaeak 

İskilip Belediyesinden: 
İskilip elektrik tesisatının makine kısnu alçak ve yükst:!k t~~ettür ı:~kesi. 

nin 4~115 lira 54 kuruş bedeli kefilli kısmı 11 Ağustos 939 tarıhınden ıtıbaren 
45 gün müddetle kap~lı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Elektrik tesisatına aid proje ve eksiltme, fenni ve mukavele prtnamelerl 

hülasası, keşi.f cetveileri beı lira mukabilinde İskilip Belediyesinden ihale günil. 
olan 25 Eylıll 939 Pazartesi gününe kadar alınır. İstekli olanlara posta ile adre
sine gönderilir. Mez.kür Iıin muvakkat teminat ~kçesi olan 3383 l ira 66 kuruf
tur. Talihlerin ihaleye iıtirai: edebilmeleri için Yüksek Nafıa VekA.lettndeıı. 
tasdikli ehliyet vesikası ve bu iıe benzer veya birkaç iıi muvaffakıyetle bapr .. 
dığına dair bonserviıieri ve 939 yılına aid Ticaret Odasın.dan alınmıı vufb 
ibraz eylemesi. 

Teklif mektublarının kanunun tarifleri dairesinde noksansız ve kapalı ola.. 
rak 2~ i:ylö.I 939 Pazartesi g(inil saat 13 e kadar Belediye Encümenine posta ııe 

veya elden verilmesi. 
lııale 25 EylQl 939 Paıarteat günü İ!kilip Belediye binasında ve Belediye lCn. 

cümeninde saat 14 te yapılacaktır. 
Taliblerin usulü dairesınde ve 2490 sayılı kanunun tarifatma göre ihaleye it-

tirakleri ilan olunur. (6184) 

Şirketi Hayriyeden 
Bebek iskelesile Küçükau plAjı iskelesi arasında diğer vapurlarımızla 

tarifede yaDlı seferlere kemakAn devam edilmek ümre yalnız mezkdr 
iki iskele arasında işle,e:n küçük araba vapuru servisine EylM'Un 
4 üncü Pa:ıartesi sabahından itibaren nihayet verileceji ilh olunur. 

Giimrilk Muhafaza Genel Komutan
lığı İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

1. _ Gümrük Muhafaza Genel Komu,tıaniığı teşkilatı eratı için satın alınacak 
2000 .aded erat kaputunun kapalı zarfta yapılacak olan 28/8/ 939 Pazartesi günil 
saat on beşteki eksiltmesine talib çıkmadığından 22/ 9/ 939 Cuma günli saat 1~ de 
kapalı zarfla yeniden euiltmeai yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 18,600 Ura H'k teminatı da 139~ liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi ve nfimune komisyondadır. Görüleb111r. 
' - dstekl'ilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanu. 

nun tarifi veçhlle hazırlıyacakları teklif mektublarını Galatada fühtım cadde-
6ind.e Veli Alemdar Han ikinci kattaki flcomisyonaı vemıeleri. •6824> 

Istanbul Defterdarlığından : 
Muhammen senelik 

Büyü'kderede Hacıosrn.an bayırında ve Tarabya yolu lrena
rında etııafı Milli Emlak arazisine mahdud 17 dönüm 600 

kirası Müddeti 

Lira Kf. 

metre murabbaı mlktarındalci anzi. 40 3 sene 
Eminönü kaz.ası Ahırkapı Cankurtaran mahalllesinde etra. 
fı duvarla çevril'i eşçarı ındsmireyı ve bir buçuk parmak 
suyu havi 2298 metre murabba boatan. 130 ı • 
Yenikapı Davudpaşa ilıe Kanalizasyon arasındaki deniz 
kumsaJ. rnevkiinde 100 metre murab~aı aııazi. 60 S • 

YUlcanda mevkileri yazıh gayrinıenkuUer hizala.rındaki muhammen ıeneUk 

icar bedellleri üzerind'e.'1 kiraya verilecektir. İıhaJe 11/9/939 tarihin~ müudif Pa.
zaırtesi günü ::;aat 14 dedir. Taliblerin 1:0 7,5 pey ak~lerini vakti muayyenlnden 
evvel yatıTıp rnezkl\.r g1Jn ve saatte MilU Ernlik Müdür?iiiünde mütepkk:tl ko. 
misyona müracaafbarı. (6902) 

M. M. V. Harta Gn. Drk. Satınalma Komisyonundan : 
1 - Harta kıt'ası eratı için (1200) çift fotin ikapalı ~rf usulile eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - Eksrn.me 11/Eylul/939 Perşembe günü saat 10,30 da Ankara: Cebeci Harta 
Gn. Drk. lük binasında Satınalma komisyonunda yapıla<'..&ktır. 

3 - Muhammen ~li 5~80 lira, muvakkat teminatı •118 lira 50 kuruı olup 
banka mektubu .veya maliye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliblerın 2490 sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddelerinde istenilen ve. 
~i'k ve teminatlarıle birlikte yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. (6'186) 


