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teşebbü ünden iimfd ok! ('l'a.fsllAtB inci a fada) 
HALKfN 

HALK I N 

HALKIN 

Sene ıo - No. 3268 

• 
Yazı işleri telefonu: 20203 PAZAR 3 - EYL'ÖL 1939 Fiatı 1 Kurut 

talya yeni 
tesebb8s8nde 

' 

bir 
b 

sulh 
undu 

"Muhaeemab durdura
lım, beı devlet bir 
konferanı akdetslnler,, 

teklifinde bulundu 

"Lehistan tahliye 
edllsia, ıonra 

müzakereye 
olur alım " dedi ıan 

' 

1 tal yan teklifine 
vereceA'f cevab bu 
dakikaya kadar 
meçhul bulunuyor 

Teşebbüs netice vermezse 111.giltere 
ile ansa ba.gii.11 harbe girecekler 
Fransa, Almanya Lehliler 37 Alman 

hududundaki tayyaresi düşürdüler, 
şehirleri boşaltıyor 100 tank tahrib edildi 

Çemberlayn'in beyanatı : V AZIYE! Alm_anlar Varşovagı dün 
Yarın sulh mü, harb mi Harb_ hanuz. mav~udır sekız defa bombaladılar 

... b·ıd· v. va ıtalya 
y~~acagımızı ı ırecegız mevzii kalacakbr Alman baş umandanhğı ileri 

hareketinin devam ettiğin i bildiriyor 
En şiddetli ve muannldane muhar ebeler 

SJJez.ga Jlp, Sarlıi Prıı~gada o luy or 
l'ra sız u •• ••• ·--······· Y A Z A N ····--···i 
'iddetli bir nutuk slyledi H.E~lr E;kiı~t i 

Londraı, 2 (Husust) - Sulıh oephestne 1 ~ tKdJrde ~ Le.. "Son Posta,, mn askerli . ..,.-· ... · \ 
dahil ~ııerjn m~etlllerinde bu. hfstana allMı taanhttdlerml ,.nn. IMir· 1 bahisler muharriri 1 L 1 T v AN YA /' \ 
g.ü:n efkArı umuıniyeyf ışgal edıen yegtne mek üzere bu devletin YlllDıl b1ı111G ywr . ......................................... ....... : I V ) 
suhl ~ idi: . aıaoaıı, h~ yapdan ~ptta ~ Almeın • Leh muharebe oepheeMden •• •• ,_ ,.~· I 

- Ingilıtere ve Fransa Lehiste.na olan n<iz hiçbiır oevab almadık. A,U ~ gelıerı ha.berJ« aakerl hareGtit:ııı inlki fı ·\ i oWllna_ ı 
taahhüdlerini yerine gclirmek üzere ne yapan Frensa hükWneti de cevab aJrmı baünnda tam bir fikir verecek mah · p t. 

6 
f -~/ { j . ..-\ i < 

zaman taft;filrata gir:ışeOE(k.Jer? Yla!lıi ne değildiT. • ~ıwr. Anoak g"~'lü·yor ~ Almanıye • ıvım · .,..~. .J .. 
5 

.. o , 
"'&~ unı &.1 .' • Ellrnf -~ '. ~ rıln ,.. ,... 

zaman Allmaınya~.a ilanı haıı~T İtalyanın ıulb tqebbGd ardutan her fe'Ydeı evvel Kori&ırl& yüık.. • ,.;~.~ • • 'tj ... ,. (} ! 
Bu su.alıe bugun Londrada İngiıltere t sek Si.Je.zyay:ı zapta ı;altpyorJraır. Buralan L.Uffllw~..i.!tiıa';'. .... • .AU~n5t•iJJ • ... oGro 110 <" '

1 
V) 

h'Ülklunetıi iki resmi ağı?.den, iki mubte.. Bu tıeaiıhQre talya ~ tıan.fın. Alman1:aırın Lehistandeın . . . ~ ' s:ır~..I~ •o '03• , • ., i ~ 
lif yerde cevıab ve..m•...+fr. dan yapıaln bir sulh ve mürmRre t.efeb. . i8ted'i!k.ki )'el- .J> ~'· ., t .-._. Tomuı a· ı·sı~ \ ft. 

.u .. ~. büsiln<ln se!bEt> olduğunu .zannediyorum lıeıdir. ·~.... •' • o ı.ı ı/ ._ \ ~ 
Bu cevıarbları veren ÇemberJ.ayn i~e :t • A.mnanlaruı buralarmı tıamamile -ı...ı.ı.. ~cA,,~ibe ~... ~mdJv4 Q ~ ._ n-.'~f , _ _. __ A K ·ı L .-.:ılar talya, muhaaematın ~ cwu.ı.a. , .. ,. 

0 
-... 

.n.w:ı a~ı.ı.ı-. vRm amaıası ı ıe oı~ tan w Koridoru ort dıa ,,_ıu, _ _,_k {. ~ JP 0 .. , ofoltslc , 
K ..:ı_ ı._ •- b .. ı. ,, __ ,_ ve bEt elAık.adar devlet, ya İngiltere, a n ~'Ul tanı ....._ ~ ~"•" \ 

aımavasıın'-lö ~yanatwı w.'WlmUŞJ.an.u1\. .F'r Lehi sonra Danz:iıgI.e beraober Lehistaından · 1 · !.... H<>1ı~rı- • 

Bunl<ırdıan başka Fransız başvekil'i de- a~ b'- korıırtan, Almanya w İt• "· tediik:lezi.ni tamamile almu:ı bul ,..,,;t,.,~ l, o Po.ı.t:"'I Z• 14. VAıışOVA.B ,. ..... ı ., ~ 
'C'- ı· . . b' tuk sö l 'ctt' .rasınua Jll- ferans aılttiııi t.ekılıtf ec.. -·""':i uaııa""'ts...... "'"t"' ...., . 
.... ı.ansız .mec 1sına-e ır nu y emı,. .. u-. mekted1!T. ckm Leh.istanLa müta.re:keye ve muhase- _ll" . ;it00tJ1< ~ 

lngıltere Hariciye Nazırının İtdyaaun bu teJebbüaüntt takdir et. maıt.ı dıurdwımağa hazıc ol'duğunu beyan 
0 

\~!.~u 1'.~Sitclt .LoJ'I / 

beyanah mıe]cre ber.a.'ber istitr.aıdeu §'Ullu da sö lta.. ve ilAn etmesi umk. bir ihtimal olaTak • Giofdu ~ ... ,...~ L~~ ( 
Evvela Halifaksın bcyanatınd~ ba§- rneliyim ki biz teklifJni bu teldJde Yk:a.. be'.klenebilıir. Eğer 1ngi11cre ~ Fransa 0 )>ı #'\ V Sr""., ~ 

P,yayım: Lordrar KaınarasJ bugün öğle. bu~ ec:kmıeyiz. Alman kuvvetlen Leh top. ~a kadar henüz b:~fül harbe girme.. Brıd•~ ~ '·...,. 'Bdlt11•t•~Mv ;' 
den sonra toptanm1ş, ve İngiltere haric.;. ra:kları üzerinde bul'tındu~ Ahnan JlUf ıbulunur~ar ve Lehıstan da Aıllrnan. <: 3,..j• De.• / t-
Ye nazırının şu beyanatını dinlerntştir: teıyyarel'erinirı Leh topraklarmt ibombar. yanın bu teklifilli :kabule mütemayil o.. OpP 11 ;J f'toviç <:< ! llJ 

- Berlindeki sefirimiz 'baırafından, dunen ettikkvi ve Danzig statnSlnfüı bir iıursa Aknan - Leh haTbinin durdunılme.. --'( ı...i'1 ... 
0 

~.,..,..., •.l~"tslı" ! > 
dün, AJ.ıman hariciye nazırı Ribentropa, taraflıı olaraık fıhlU ecıldiği müddetçe b;. • .ve .niha~. erdirilmesi gene imkAn ~ ~r ~·) "'"•"•11 • ~ L~,.w f ~ > 
Alınan ıkuvvetlen Leh topraklanndan. (Devam1 8 inci sayfada) dıti.resine gınruş olur. Fakat bunwı ıçin ;;;- . '° ~ Prsuayjf 
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Aha rdula K d Te \ .,, ..... • ~w.,.....,...~ n o rının ori orlıa yuka.n Si. ..... • ""·~ 1 cJ) 

M 1 lezyıayı işgal t · · · · buk ... #aHf• ll .,. St~rıİşlav .\ 

Ussoll•nı• du•• n talya ıen ve ~n~rı:r;~: ;~:~;~ın ° ~~e; Vaziyeti gösterir ··\. ~a '·,·--·-.. ~ ·j~-.• 
kıadaT bılfı1l harbe baslamam1• -ı-- ı..- ' Z.. '· / 

K 1 
• ı b • şarttır. s --_. wı1111111aın kroki '\. ~k \ (" 

ra 1 1 e UZU n 1 r İngiılıtere ~le Fransa ~arbe. müdahale '· "Y "'·' 
~.lıer nu?. Bunda kımsenm biT şilp. .. •• ı A hesi yo!Gtur; fakat neden başlarmyorlar Lorıdra, 2 (Royter) - Gerek V8rf0Va., Varşova bugün tekrar Alman tayyweı ri m U aka t Ya Ptl ~ <hlıha doğrusu harbe nereden n.uıl gerekse Berlinden alınan ~~-g~r:_ _ _ (Devamı 8 inci sayfada) e 

(Deva1n1 2 nci yf da) ~~ .. n-~~4* ~-~ 

Asılsız şayiaı~r Almanyanın bedefflebistanın Romada '' ltalya demokras·lerin taarruzuna 
uğramadıkça Almanyanın yanında harbe 
girmiyecektir ,, deniliyor. Maamafih vaziyeti 
hatka şekillerde RÖrüp tefsir e var 1 

Plemlekette darlık ihtimali bududlarında esaslı bir 
yoktur, ekmek ucuzluyor! d ..., • •kt•k 
Bazı ecnebi ban~aların !.atili egışı_. J yapmak değilmiş ! 
ted ıyat edeceklerı de kat IJ80 f:ond~~' 2 (Royter BerlinJ~n haber alıyor) _ Bazı Alman malalel-

8SllS1zd1r 1 ~:,.neto·~areklAlma~yt?l'!.ın Lbehıatando ki ileri hareketinin h,.deli bütün 
,,. arını 11 ı a ve a memleket' h J J l J · (Yamı 4 üncü 1a7fada) .. • ·lılilı - - L d .. · . . ın u u arın o eaa.Lı bır de-

.... ya,,._ •riltlır. Y alna hır "-latl ttuh:hil. illt&la .ı~~ 



Z Sayfa 

Hergün 

Yazı Çolc O/dutu için 

Bugün Kanamadı 

-·················································-······-~ 

Vaziyet 

SON POSTA 

Resimli makale: = = Harb sesleri arasında 

Eylılll 3 

Sözün kısası 

Harbde Türk neferi 

""'---------- ~ * * (CS) u hikayeyi bana bir zabit ar'ka. 

lQ) daşım anolııtmıştı. Şimdi harb 

13.kırchsındıan başka bir şey 1ronuşu1ırruı.d
ğı için •ben de sıze onu aniatayım: 
- c Y'aptığımız müsademede düşmandan 
bir bo'lüğü esk' almışt-&. Esi.ıılıeri karar
gaha scvkettik, yal'nız ~en birt 
biraz hasta gi·bi görünüyordu. Ertesi gUnı 
göndermeyi. düşünerek altlroymuştuk. 
Ben nıeferlerden birini çağı!rdım, esiri 
mulıefazaya memur olduğunu söyledim. 
Nefer, csh"le bt>..raber yanımdan ayrıldt. 

(Bcııtanıfı l inci sa.yfada) 

başlıyadklaım bir ınesıe1edl:r. İtalyanın 
bitaraf kalınası 1ngatere ile l')ran.sanın 
Almanyaya. ancak ya müstahkem ga.rb 
cephesinden ~yabud bitarraf Belçika ve 
Holanda topraklarından taarruz imkin
tumı lbıraXmıştrr. F31tat bu ilki istilm. 
mette de mühim müşkülat va:rtl'l'I". Çün
kü Alman müstahkem ba1ı duvanna taı. 1 
aTrUZ peik büyük telefatJa beraber ~ 
ziyaını m.ucib olur. Belç:ıK.a ve Hol:anda 
üzerinden taarruz için ;5€ bu ilci memle
ketin bita:raflı:klanna riayet ediJıınemek 
ıa.z.ımdlT. 

Herhalde harb bugün fiilen yalnız Al. 
manya i:e Lehistan anısmda mevcudtlur. 
İngiltere ile Frans:ı h;ırbe fiilen m~da. 
hale etseler dahi, İtalya 'bita:rof kaldıkça, 
harb gene mevzii kalabilir. Görülüyor 
ki haJ1bin tedricen mili'et.lere sirayet e. 
dıerek bir Avrupa ve bir cih~ harbine 
mkılAbı için İtalyanın harbe :iştirnikl lA
zımdl:r. 

Dün akşam radyoda dört devlet adannnın seSlerini işit. 

tiniz. Bunlardan birincisi İngiliz ~ekiM idi, ·nclsi F:nııı. 
sız başvekili idi, ü~'Ünciisii Pol.Onya Cil.mhurre'isi, dörd'.in • 
cüsü de Alman ~t ıreisi •• 

Dört min.etle ibirl!kte medeniyetın de mu!kadderatmı el· 
lerinde tutan bu dört ~ hep ayni Jeyi söy~er: 

- Her d'ördü de hakdıan, ad~tten, kuvvetten bahsetti • 
ler, ve sem olarak da mferin mutlaka kmıdlllerlnde olaca • 
ğma emin old'uıkla:rını i~ve ettiler. 

Avnıpamn içine atı'IWğı yeni halle ıriyosf ve içtimai sa
halarda ne glbi d~ği.flkMlder ~cak? Bugünden: t:a.t'i -
yet.Je lrestirfiemez, ~lmn bir ihi)Ja:ne bağ}anamaz. Fakat 
bu haileyi i'dare edenlerin diEerine balmıız. hepsi de nihai 
~aferden emin ol<lu'k'Jıannı söyl6yoı1nr. Bnytlk adarn&ann 
hayatlannm bir bikAye;i olan tarihi gözden geçiriniz. b'l • 
yük adam'l•ann ibüyillt eser.Jıerl hep b5y1e dıefse itimad- ite 
~a.rırnış oh:fulklarını g6rü.rsündz, Jınsana muci'ıJeyi yaptır -
tnn bu nefse itimaddır. 

Geç vakit siperler grasında dolaşıyc:ı:r. 

dUm. Aşçı nefel"lerden biri elinde yemek
le gidiyordU. Nereye gittiğini, yemeğiı 

, ldme götürdüğünü sard'um. 
- Estrin yemeği kııma:ndanun,, götü

rüyorum! 
Dedi. 
Ben de onun arkası sıra ,.ıvaş yavaş 

yürüdüm. Aşçı neferin, yemeği esire u. 
zattığmı, fakat esirden evvel. esirin mu.. 
haf:ızasına memur ettiğim neferin yeme
ği a:hp yemeğe başladığını görtmm. Bu 
hal beni çok öfkelendirmişti. ~ koşa 
yanlarına gittim. Nefer beni görünce e
lıi.ndearl yemeği bırakıp se1Aln ve-di. EsJr 
de onu taldid etti. Es:r sıhhatllıi görun.:.ı. 

yorchı. Hastru~ğı geçmişti. H. E. Erkilet: 

Mussolini dun italya 
Krah ile uzun bir 

mülakat yapll 
C8astarafı 1 ind sayfada) 

da söylediği nutukta İt.alyanın buh 
ranın son haftalarında meselelerin mus 
lihane bir tarzda hall!i lehine olarak 
sar&ttiği gayretleri metıhüsena etmiş l 
olmasını tebarilz ettirmektedir. 

Siyasi mehafilde deniliyor ki: 

Mussolininin sulh davasına hizmet 
e~ çahfbğını bu beyanat d'a is. 
bat eder. 

Ruzvelt ve 
GazetecitPr 

Tefsirler Aımeri:1am. CtimhuıTeiısi Ruzvelt, her 
Londx.a, 2 (A.A.) - Times gaı:etesl.n.i.n Ça:rşamba gOınü, gazetecileri kabu'l! ede

Roma muhabirinin bildirdiğine göre İ. re'k onılar'lD flri saat~ Irom.ışur. Bu 
talyanın bitaraf kalacağına dair verdiği kxmfıeranstaı, gazeteciler Ollmhuııreisin. 
karar ile Hitııerin bu hususta~ telgrafı den istedi!ld-erini ~Lax. Son günlmin 
nnıhteMf şekiHerd€ te!sil" cdflınek.tedir. buhııanh ~ rağmen, ne Ruzve'lt, 

Müfessirl'er.in büyük bir kısmı İtalya.. ne de .Ameri.kAn ııa:zıetacilm-i ınutıı.d gün.. 

nın bu beyanatı He usulü dairesinde hi. de bu: kanferansı a1dttcn vazgeçmemiş. 
taraflığını tl&ı etmış o1<Juğu ve bunun lerddr. Rıesm.i:miz, Ruzvelti gaZıe'tecilerie 
Fransa ile İngilterenin Alnr.ınyaya kaı- birlikte bu konferam-ta gösteriyor. 

şı muhasem:ata başlamalarına ımani ol. 
ma<hğı kanaatini izhar etme'k'tedirlei". Dünyada en fazla ga/!nıur 
Böyle olması icab eder. çüniii İtafya, tn. yal!an yer neresidir? 

r ...................................... -" 
Hergun bir fıkra 
Harb ve siyaset 

AskeT, cıyni zamanda da 8iyMet 
adamı olan biTir.e ıormuflaT: 

- Ha.rble, siyas~ arasında ne 
fark vardır? 

- Esasta jark yoktuT, diye cevab 
verm~, yalnız teferrüatta bir küçük 
noktada aynlık göze çarpar. Harbde 
düşman karJıdan mın.ı!ur, siya.ette 
ise arkadan! 

---------------------' Garib bir 
Karı koca 

Pariste çocuklara 
Maske daiiılıldı 

Nefere bağırdım: 
- Bu yediğin yemek kimin yemeği! 
Soğukkanlı bir tavırlıa esin gösterdi: 
- Onun filmıanôanım! 
Neferin küsı,ahlığı, bütün kanımı bey-

nime çı.karmıştı: 
- Bllll'U söylemiye utanmıyorsun hal 
Nefer hiç istif ini b~: 
- Ne yapDyım kumandanım, benim 

yemeğim daha evv~ı c:'l'kmıştı. E ""' ver. 
<fim; yedi. Onunkini de şimdi ben yiyo.. 
ı'Ulll. Ne olsa o buruna ben'im rnisafirlnı! 
sayıJ.ıır. 

*** _ ......................... _ ............................ _._ 
Edirnede marangozluk ve 

demircilik kursu 
Edirne (Husus!) - T:ra!kyada iki üg 

, senedenbe:ri yer yer açılan çqid:li ve fa:y 

Son giln!lerde Pariste hilkfunıeıt çocuk- dald bırslar arasına b•ı sene demircililı 
ve maırangQzluk kur lan trl , 

iann hayatt?ıa çok ehemmiyvtD. f8k:ildu ..--.:;:: 'f r A 4.t... ' .. ,... .. _.. • 
w u v:ı -a e~uıın oy ..,"""'a,)'-

a!lrucada.r 01:mejQ ~. bu arada '1 crruı aogruya giren bu kıymetti eserinin 
.bine ya!IQfi ÇOCutu Parlsten çıb.rarak el. de eğitmen, tanmbaşı ve ıuı'Jıband kurs. 
var viilayetlere göındennişttr. BfT'kıaç gün lan gibi köyiln bilg isiı.i artırmakta ve 
evwI de m ili! on yq uasmd:aki ço.. !ka1kmma h~tlerıni bıı:l'aOOırmaktıa 

mühim rol oynıyacağı şüphesizdir. Mtı: " 
culdara pd& birer gaz maskesi vermiş. 

rangozlulk ve demircilik kursu Birinci • 
ttr. Resimde çocukJ'ıan a:nala.:rınm refı:ı.- teşrin ayında açılmış buh.:nacaktır. Ha .. 
lmtinde maskelerini '!l''.M1ktan sonN. ev'le. zırlıklara devam olunmaktarur. 

rine döner?erken göriiyoTSUI1uz. 
Trakya tarımbaşı ziraat kursu 

ghltere ve Fransanın noktai nazarını bil. Dünyada en çok yatmur yağan yerı 
diği halde ve İngiliz paı-lamenıtosunun Assamda Çerapuncidedir. Haziran ayın- Fransız askeri kışlalara Ediı'M (Hususi) - Zir.a.at Veknleti -
lıçtima:ıından evvel karat"ını V'cmıiş bu.- dan bugüne kadar yani 11 hafta zarfında da11zlma emri bekliyor nin yardım ve programı ile yetişmekte 
lunnuı:ktadtr. Şu halde İtalyanın demok. 890 santim yağmur ya#mıftır. 5 oran tanmbaşı ziraat ktırsu da bu ayın 
rasilerin taarru?JUna uğramadığı takdirde ASkere çağırılan Fraıuu esnan efradı onunda imtihantan na bıışhyor. Kurs tzr.,, 
Aimanyaırun yanı başındıtı harbe giriş- Amerika eskiyor .Ame!rikada bir k3dm mahkemeye mü. kışlalara dağıtılma em.rıerini beklerken ı le'beieri imtihanlarını verirken kendile-
rniyeceği tahmin edilebilir. Kal'dı ki, dip. A.m.erlka kıt'ası senoden oı>Tı"""O haucu roca:at ederek kocasından boşanmak i~ k di la d h k' i n. ·ne .geçen sene'ki kurslarda cld\ığ.u gibi 
J 

• etı-~·11 d d-""- ·ı· · !tal ~·-.1 , . .,,. ~....,J 'ğin' ·· ,,ıı. • '--!L. ibe 1, en.. ~a . nn a oşça va ıt geç rmekte, ışlcrine yarayan avadan-hkfor venJecek. 
oması rn cuı n e t;ıı~ası enn • yıpramnağa, hayli eıldmeğe ibaşll<ımıştır. ı.çul ı so, ... emış, ve E"SUCl'ul mucı ora. türlu türlü oyuniar icad etmektedirler. . 

yaya tccavüz etmeleri hesab lmriclnde Amerllaıda.ki nehirler ve dereler de- raGt ta §Unları a"llatm:ıştır: t~-. Bunfann ış _başına geçmel~ri v~ 
tutulmaktadır. ntze doğru nruazzam mfttarda toprak, - Kocam ile revişcrck evkndik. Bir gece, elinde dolu bir tabanca ile karşıma i lbu ~eslek ~uzerı~~e ~ ~alı~ 

Diğer mü§Shidler, İtalyanın daha şun. tq ~ktedirler. .. i:1ci rene gayet mes'ııd biT hayata geçir- dikıiklıi: <Hayd1 tek b.'\~n:a dıanretl:ıt dedi • ..:ı~ ne ~kursaf' do suln rny vılar'IY ._ uzuker n • 
d'd 'h · t • · ıı.. - ter'- t:m' Am,_.:1-- "'-' 'ml · ...._ · \. - - • - ..ll:ı- +>-'--~- d 1 d .. 1• . 1,1. .. ...,,,~ . uıt: aşıcıu , ı ancı ık, anc '.J,Aj ııuv çu .. l en ıını ver sıyase ıru nenuz .l\.e ış =ııu1.u ı:uı erınm tet.kik'.l.Crine go. UJ,A • .ua.rmz e çı gmaı ans mupte ası ı. JtA.Once ~ yapıyor. sandım, gıWdüın. n~.1- • ilik 'b' "ihi bi ,_ t 
1 ~·ğun '--il b 1 m.ta İta! b' " :-~ t.- Bir?ın.c-ıı. Am · d.k B · } rl d •-- .:J' • Faka · · • :ıUA, peynırc gı ı mı m r _..1yme Oıuu a 11\.c.t u unmam&A ve :ya. re 1: sene '1Ç'u~e ya~ı.ız ."'S''"': en- ı : en ev. ış e n en, uv.J\:am ua vazı- t ışın ciddi ve aıa.y edecek taıra!ı ol:- belirecdktir. 

nm yapm~ olduğu beyanat ili;? biT açık ika Cümhuriyetı arazı.smden nX?lıırfor va. fesmden vakit ve fırsat bulur 'bulırnaz, ya madığını .anl:ayınca, dermanım b!si.lıincf. Diğ t fta b çıkan , . b . 
kapı lbroa!k.nuş olduğunu ilAve etmekt~. sıtasıle denizlere sürüklenen topıı.ık ve arlcadaŞlarımıza veyahud da eğrence yer- ye kadar bir balet artlsti gibi da.nsettim lra elr aroı'L.- dn ku ~ z· ~Ven~~ ı.t 
d,_,._ + .. ., :,,_. __ ,, 78? 000 000 t d 1. • 'd-l.. d ---~ d-""- G.. .. b . bu ··nı nun a na ·uttn ursunu ıraat e~ • 

ll.ll::'l~. ~ın ml!Aıı.cu.:ı-arı .. , , on ur. 1erıne gı t:'l"\.:h aıı~ıyor UIAo unun 1'- ve gu erce devam etti.. Artık taham- 1~ı· DM k k afl v-1-Al!..t 
t 1776 · d '--' de · ·· "ıuı. ...:-.:ı k w.· d ~....... p k .. 1 -.1~1- h 1. k .lıt:' ı ~-ır:ıca ve urs mnsr ıa:rı cnüıU.! 

Diğer taraftan Hitlerin taaJyanın is. senıesın en'-"='11 nıze 6\lTUıtUene'l rıuıue ocam ~m en ÇJ!uı. :ıra azana. mu ~'-~ a un almadı. Beni bu dans :ı..::ı • d d .. __ ,_ tile ._ ... 
:;ı___ . . ruu çesın en yar ım gonUUı>. sure Auıc 

t:tıroa!l'e muza:f olan mü?.a!hereti ruı!k!kın- Am.er.l:A.d..ll toprağının 11 tkilometre derln~ maz o1'du. Ta:bıatıle de eğlence yerle:ıine çtlgırundan kurtarınıı.> d d kö lband.1m b 
da.ki fıkrası manasız ad~ilmemektedir. iiğinde ve 1500 metre irtifaanda bir dağa gidip kırrdlaırımlZl dökemedik. Kocamı Mahkeme kıad'ının talebini haklı bu.J~ ~ evam eb .. et~ Y r.afl v...11ı-~ın1,,..inum 

b-.l' 1 "d ~. h b -~fl . . .. J:e b' d" .. -...a· ı•!.:J Nih b' :ı.. uun sonra u un masra an "".ıuı. """~ Q, 
İtalyanın Arnavudluk ve Ll'byadaki ... -ue o.ı uı;.. esa t:.1.0 mıştiT. gun ree ır uşunc::o...ıt" ıa uı. ayet ır muş ve voşamna kal"anm vermiştir. lacaktır. 

askerl hazırbklannı ıkın.al etmek arzu. Umumi Müfettişlik vildyetl'ere keyfi • 

=~~u::u:: ~~~~=n se::;~~ f s T E R 1 N A N' 1 s T E R 1 N A N M A 1 :.:.ı.i .. ~~~~.~:: .................................. _. 
lllElkte<tir. Bu mütalealarm hangisi doğ. Harbin ilk günlerinde~z, gazetelernc ktığıd sıkıntısı fü~. iptidai maddelednin bir kısmını hat'lçten getirtir. O da ih- T A K V 1 M 
rudtrr. Bu ba'bda bir şey söylıencrne"Z. Pa- ha şimdiden başladı. tiyac:ı k.olay!lkla Ct?vab verebilecek l ir ıvaziyette olmıya • 
kıat İtalryanın ittihaz etmış olduğu karar 'J'üıkıye :kağıdını hemen bütün dünya gibi şimali Av • caktrr. Fakat rn? de olSa. bir istinadgahtır. 
inşirah ve memnuniyetle karşılanır. rupadan getirtir, saha Baltık kıyıian, yol İskajerakchr. Btıkınız, şımdi hatırlıyoruz: Birkaç yı! evvel kağıd fab. 

Kırklarelinde hakem kursu 
Kırklareli (Hususi) - T. $. Kurumu 

zamanında iştirak ettiği hakem kur • 
sunda vesika alan ve bugün şehrimiz 
belediye mimarı bulunan Talfıt Özışık 
meI'kezi v:ilayet ve ımülhakatındaki bü
tiln imar işlerinden başka spor alanın
da heveskar gördüğü gençleri çalıştır. , 
maktadır. Haftanın Cumartesi günleri 
saat 1 7 den sonra gençlere bölg.e bina
sında ders verilmektedir. 

Biraz sonra .cıteş dalgası oradan geçecek, kağıd vapuru nasıl .rikasının açılma töreni yapı1d'ıktan sonra tanı&.klaruruz • 
gelir? dan biri iptidai maddelerinden bir kırnıımn .dışarıdan ~e-

Hiç değilse dalıa evvel yo".n çıkmıı:; clarılara kavuşabil -
sek, fakat onlardan d'a haber yok. Kim b illfr hangi limanın tirtilmesi dolayısfü· mcrrlleokette bir kağıd fabrikası tesisinf 
yo!unu tumtlar? 1enkıd etmi~ti. a1iıkad'arl:ard'an biri de şu cevabı vermişti: 

B:r dostıa derd yanıyorduk: -- Bu k\icük fabrika günün birınde siıin için hayatı bir 
-- İzmit fabrikasından istifade ed<mez misiniz? ehemmiyet olabHir, bu noktayı unutma-:,,mz. 
Diye ı;ordu. Ua'krkaten iş düzelmez!:c C'1"\ sonra müracaat Doğrusunu sorarsanız o zaman bu son cümleyi hemen 

c·dcceğimiz yer orasıdır, fakat İzmit fabri!J..-ası, yanıbaşıncfu herkes şüphe ile kaı'§ılamıştı, halbuki aradan dört bq sene 
yapılmakta o~an scllülöz fabrikasının bitmesine intizaren geçmeden son ümidimiz <> kilçük fobrik.aya kald'ı. 
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-3 Eyhil BON POSTA 

Alman taarruzu Amerikada 
büyük akisler uyandırdı 

Ruzvelt bugOn bir nutuk söyHyecek 

Gumuşane havalisinde 1 

bazı köyleri su bastı, 
3 ölü var 

S.yla • 

Güm~ane, 2 (A.A.) - İki günden. e Harbin üçüncü günü 
beri dolu ile karışık olarak yağmakta 

Yazan: Sellin Raflp Emet olan şiddetli yağmurlardan husule ge. 
len seller Kelkitin Elbizini köyünoo 
köylünün tarla ve harmanlarında bu • L eh. Alınan harbinin bugün üçün
lıtınan bütün mez.ruatını aroyün ve 11• CÜ günün.deyiz. Eğer müsellah 
ğıır hayvanatının tamamım ve 1 S ha- ihtilafın başlangıç zamanından bu ana 
neyi içindeki eşyasile birlikte söküp kadar geçen müddeti daha dakik w:rette 
götürm~tür. Bir kadın da boğulmuş. hesab edecek olursak ara®n tam üç gün 
tur. daıhi geçmiş sayılama;;. Bu kısa zaman 

Hitlerin 
şekli 

Ruzveltin 
hükumet 

• • J d "' b Ayni kazanın beş alh köyünde de zarfmdıa iki taraf .kı.ıvvetl'eri esaslı bir mesa Jına vermış o ugu ce va ın büyük hasarat vardır. Ckvezit köyün. rmıharebeye girişmiş ~ğillerdiı:. Lehli-

h f•ı• d h• dd •d tt• den rençber İskenderle refikası üı.e • lıer, !kuvvetli setir kıt"al.annın adım adım me a 1 ın e ı et te v u e 1 rine düşen yıldırım her ikisini de öl • mukavemetinden ıstifadic ederek ~i. 
· . . dürmüştür. Gümüşane _ Erzincan yolu yor. Almanlar da, ileri yürüyü§lern sek 

_ Nevyork 2 (A.A.) - Bütün sabahı ve gerginlikleri ortadan kaldlracak şe-jmiri gayrikabil bir hale gelmesını bek- üzerlinde dolu 'binlerce metre mikAb tey<' uğratınıya memur kuvvet1ieri geri 
far.eteleri, Alman taarruzunu takbih et kilde Amerika hükfunetinin vaziyetini lemiş olduğu söylenmektedir. teressübat bırakmış ve birçok menfez ite ite ilerliyorlar. Heı- nıe kadar asked 
~kte müttefik~ir~. Nev.York Herald gösterecektir. Ruzvelt'in beyanatı ~ istinad duvarlarım yıkmış ve yo • ih~ yaksa. ~a ~~ırekAtın oereyan 
'rribun: gaı.etesı, Hitler tar~fından kuv mtterin cevabı Vaşington 2 ( A.A.) Ruzvelt, lun 2 5 kilometrelik bir kısmını tama. şeklin.den ve ara~ı~m duz o'lmasllldan db. 
'7ete muracaat suretile indirilmiş olan . . tb t mümessillerine beyanııtta bu- men kapatmıştır. layı *la gıe~en ~ıkır şudur: 
darbelerin listesini tanzim etmiştir. V~ıngton 2 (A.A.) - Hıtler, Ruz • ~a u~ A . t' . kat'i bir Hava halen kapalı ve yağmurlar de- Lehlmer, ıJ..erhyen A'l!rnan kuvvet'leri!U 

Nev.York Times gaı.etesi de Hitlere velt'in sulh lehindeki mesajına ver - . u~ara vrup~ v~z~~e .~ndınk' .. 1 vam etmektedir hırp~faya hırpalaya mümkünse VtrfOVB 
L_ ' • ld • bd A ,__ •1 p 1stıkamet alacagı, onumuz e ı gun er · ı...~.ı--~ ~-.J-- """ı...... 
u.rşı sert bir lisan kullanmakta ve mış o ugu cev& a .n..uılilnya ı e o- . . . h h k ı· . t s . """t'udin.u;ca ~- \-'='-' .. tılk ve orada, Kızıl. 
L._ 1 da ı·h b. tte ıçınde Amerıkanın attı are e ını a ...ll.. ..,_, .b. V . 
11.uvvete rnüracaatin yalnız Nazi reji - onya arasın mus ı ane 1 ır sure . . ed k 1 A • Paris se'irimlz meçhul Oıuuya yapt1A1ar1 gı ı, ar~ova ıstihkim 
hline has bir imtiyaz olmadığını, ikti • halledemiyeceği hiçbir mesele rnevcud rıh .etmesıneA yardım . ~ . 0 a~l r ' '. l!anna da'Yanarak bir meydan harbi ve. 
dar mevkiindeki hükfunet ne olursa ol- olmadığını !bildirmiş ve bütün mes'u- m?rıkan efk~rı ~~umıyesı~L~_a ldısevı- Asker abıd~sine rip Almam kısmı küU'isin1 maflilb etme 

l. ti p 1 t h il t . . mme tamamıle ıtımad etm~IA:' o ugu ist' kl d. B b. t-..... . .3ı. 8Un Berlinde bu usullerin kullanılmış ıye o onyaya a m e mıştır. .. . . Çelenk koydu ııyeoe er ll". u, ır caumm1..ur. Esaı-
olduğunu yazmaktadır. Hitler'in cevabı müşarünileyh na • nu ~~vlemıştır. sen •böyle bir manevranın kabili tatbill 

Al 1 hat .. H Dıger taraftan Ruzvelt, kongreyi p · 2 (A A ) Tü. ki fi · n- ..... 1~-- ·k •-f lru ....... ,~-ln Eyalet gazeteleri, bütün sempatile • rnına man mas a guzarı ans . . b·t fl k arıs . . - r ye se ·rı !X:'• oıup 0.1ıu1..u1ktsı ı ı wıo. VV'l::'ı.M:ll'llı 
l'ini Fransa ve İngiltereye müteveccih Thomsen tarafından Hull'e tevdi edil- ıçtımaa davet .etme<l:n ve ~ ar:a ı hiç Erkin bu sabah meçhul asker abi. miktarına. bunların, kendflıerine ve. 
olduğunu gizlememekte ve İngiıltere m~tir: kanununu yenıde~ g~z~en geçırmh e~ desine bir çelenk koymuştur. rilnll§ olan vazifeyi yapıp yapamamafa. 
ile Fransanın imdadına koşabilmek i • «Hükı'.lmetin vermiş olduğu emirlere evv~l Avrupa v~zıvetın~n ~::aztzu. t~ rına bağlıdır. Maıımafiıh gerek askPrl 
. ""··fik . . ta 1 ,Am 'k mesıne erJ-:nınuyetle ısar~~ e mıs ır. y 1 A k .,,...1an k ,_. t ·ı·b 'l'e T _,_,~ 1 Çin bitaraflık kanununun tadilini is • ~ , an, sızın vası nnz a, en a . l'h d f 1 ugos a vyanın n ara ..... e, gere .ı<.:uvve ı ı arı .uemıı ere 

teın ktedi l Reisicümhuruna şunu beyan ederim ki Ruzvelt, Amerıkanın ha 1 azır a .nz a faile görünen Alman'lara !karşı Lehistarım 
e r.;:_ flık kan: kendisinin 25 ve 16 Ağustos tarihli b.~v söylemeı:'esini~ mmfa~i ~k • b ~·yük elçiliği müttefiki olıan İngatere ve Fraınsanın 

1 
ra unu mesajları Führer tarafından 18yıkile tı..,asından oldugu mutaleasm u • Belgrad, 2 (Hususi) - Yugos?a.v hü. bir.an evvel yardıma lkoşmaları icab e 

Vaşington, 2 (A.A.)- Siyasi mah. takd' ed'l . t' F .. h Al . Junmaktadır. Amerikanın herhangi bir k. . A ,_ d ki 1 ·ı·ğ· . 00. -n- der Esasen Leh l ··k· t• i b h··-·_.: 
e er e asıl olan kanaate göre, bita- le her çareye başvurmaktan hali kal- ihtilafa sürüklenin suruklenmıyecegı çi1iğe Gtaı1betm~tir. müttefiklerine va'Dmış dlduğu m.üracaet 

f. ıı d h ır ı ffilŞ Jr. U rer, manya ı-ı •• •• . •. umetl, nA•afa ~ e Çl 1 lill Yll'A. el. • l\l UDle m n U uawu .. 

~fiık. kanununu:ı tadili şansları ge .• mamıştır. suret~nde ı?azeteciler tarafından soru- Halen Ankarada buiıman Yugoslav bu 'Iiizumun h~ihne'kte oldufunu gc,;_ 
niş mıkyasta çogalmt§tır. Kanun tadı! F"h d k'k d İ 'lt h" lan hır c;uale cevaib veren Ruzvelt, de- el .. ş k . b.. .k 1 . 1.ğ t f. terir edi . • . . . u rer, son a ı a a ngı ere u - . . . çısı u.men ovıç. uyu e :ç.ı ı e ~r ı · 
l ldıği takdırde Amerika demok~8:5ı. kftmetinin tavassut teklifini de kabul mıstır kı: .. . etmiş ve ayni vazifede :pka ecliıimiştir. Almanya, bugünkü siyasi ve askerl ctu 
ere .serbestçe ~alı.eme sev.kedebıle • etmiştir. Maamafih, Polonya hükume- Y:ılnız, boyle olmasım temennı et - ruma nazaran Danz.ig taaTrUzunıa, Jrendl 
aekt:ir. Rıuzvelt ın «Amerikayı harb t' . •tt'h tm· oldugu· hattı hare.. mekle kalmıvorum. Buna muvaffak o- I bakımından hesabh btr surette .m ... i.cnrıi• 
..__. · .ı- w mm 1 1 az e ış w d k 1' H"'k" t b sveçte --d faa t db• } • & .. r·· ır uıuı.cın'-4'C' tutmaga memur> bir komi - ket d la s'le bütün bu gayretler se- Jacagırna a ai ım. u ume u sa • mu a e ır e.rı görünüyor. Mıman ve Leh 1ruvvetlerinin 
teye riyaset etmesi ihtimali bulundu- meres~ ~~~~tır. hada elinden !!eleni yanacaktır. Niha. alındı 1cm-şı karşıya serbest ıkalmaiıaırı ne kadnr 
iu söylenmektedir. z . vet Ruzvelt, Almanvadaki Amerika se . .. uzun ıJaman devrun edETse. müttefUcler 

Bitaraflık kanununun tadil edilece. Tefsırler !irinin dün istifa etmiı:: ve bu istifası- St(jkholm, 2 (A.A.) - Kabıne mü.da. oephesi 0 niSbelt 11~ ka Çü-:ı...." 
.ı....._ f .3'\... . .ı • • k . ka.r e zaTa ~ı çı r. u:a.'14 
ıs111i iddia etmek zamanının gelmedi • Hitler'in Ru~lt'in mesajına ver • nm kahul edilmiş olduöunu bildir.mi~ ~ teu.u~.ıe~ını ta vıye~ ar vermış.. her geçen gün Leh <rrdusımun bir m.tk. 
it malum olmakla beraber tadil lehin- miş olduğu cevabın şekli hükumet me- tir. Mfü;tafi sefire haricive nezaretin- tiT. Bazı ihti~t sınıfları yıakında çağırı. bar yıpranmasını mucib olur. 
de bir cereyan başladığı muhakkak • hai'!.linde ve efkarı umumiyede hiddet de başka bir vazife veril~ektir. loca!ktır. Par}amento ağ;ebi ihtimal gele· Bu mü'!ahazaya göre İngrl'iz • Fransız 
tır. ve infial tevlld etmiştir. Bilhassa Füh italyanm ceYalıi cek hafta fevkalade içtımaa davet edi- ganmtisinin Lehistan ~bına biran ev. 

Ruzvelt hugftn nutuk söyliyecek rer'in Amerika Reisicümhuruna cevab VasinPton, 2 (A.A.) - Sivil aha • Ies-ektir. vet haırekJete gelmesi b?r zaın.m~tti.r. Bu 
u~aşington 2 (A.A.) - Riyaseticilm- vereceği yerde Alman maslahatgüza. linin bombardımanı hakkındaki Ruz - .• • vadi-de gösterilP.Cek her saniye sOrat, 
Re~~, ~~· p rı vasıtasile Amerika Hariciye Nazırı- .;elt'in notasına ttalva sefiri şifahl bir Dun Almanyadan hır harbin Mtibetini tayin ba.kınundan mfü-

ü 
ısıc ur .. ~zve t_ın azar.. : na cev~ V"ermty olcluiu ehemmiyetle oevab vererek, İtalva hükl'ımeti ihti - talebe kafilemiz de ha geldi tefiklerin lehindedir. 

rı saat 21 de soylıyeceği nutuk, uç bu kayded11mekted\r. IAf haricinde lt'tUmış olduau icin Ruz- 5 :. m 
~k radyo istasyonu tarafından neşre- Bundan başka Hitler'in Ruzvelt'in velt'in talE-bi İtalyayı alakadar etme- Dün sabah teahhurla saat 1 O da ge - •ll.nı. UCa9ı11- C,,,,.ç 
iilecektır. Bu nutukta şimdiki endişe teklifini reddetmek için vaziyetin ta- dii!ini bildirmiştir. len Scpmlon ekspresile Almanyada 
--==------------•-======-=------=--======-=======~==========-=ıı=== bulunan talebelerimizden 160 kifilik Polonyada Alman 

tebaalarını Holanda 
himaye edecek Molotof un Alman - Rus 

paktı hakkında yüksek 
mecliste beyanatı 

Holandada 
Haliharb 
• 
//arı edildi 
Lahaye 2 ( A.A.) - Bütün Holanda 

da haliharb ilan edilmiştir. askeri ma. 
kamlara alelade zamanlarda, sivil ma-

Moskova, 2 - Tass ajansı Moh:>tofun ı IIM!ktedir. Orada dahi varziyet mütemadi kamlara aid olan bazı salahiyetler ve. 
aı Ağustos tarihinde yüksek Sovyet mec. bir gergiınıiğıe doğru !rıldşaf etmişti!". rilmiştir. Hiçbir hususi tayyarenin Ho
"8inde Sovyet • Alman ademi tıecaviiz Bu şerait dahilinde .Aımanya ile Sov. landa topraklan üzerinden uçmasına 
l>alrtı ha!ldonda vaki beyanatını teblil yet ittihadı arasında harb tehdid5n.i ber .. müsaade edilmemektedir. 
eıtırnektedir. Molotof demiştir ki: taral eden Sovyet Rusya • Aılmanya ade.. 

- Yüksek Sovyetin üçüncü içtimauı ... mi tecavüz paıktının aktedıiJinesi büyü'k 
danberi beyneılıni~l vıız~t düzıehne. ve müSbet bir ehemrmyet- almaktadır. 
bldştir. Bil'akis daha gerginl.eşmiştir. Ba. Molotof, müteakıben, İngiliz, Fr-an..-..z, 
11!. hükümıetl~ tarafından bu gerginliğin Sovyet müzakerelerınin ~eçirdiği safha. 
izalesi zımnında yapılan teşebbüskr kA. lan geniş brr surette ;mlaıt:mıştır. 
t.f gelınerniş, netioesiz k&Jmıştır. Bu Av. Yüksek Sovylet mec1'si mesaisini 

Slovakya 
Almanyaya karşı 
cephe mi alıyor? 

tupayı ~reden safh.adU-. Şaıild As. bitirdi 
hıcfa dahi saWıa doğru biır değişikl!iık hu... Moskova 2 ( A.A.) - Yüksek Sov - . VıaTşova, 2 (A.A.) - P:ıt ajaMı bılôi. 
IU.le gelmemiştir. Eskisi gı'bi Japonya, yet Meclisinin fevkaUde içtima dev • ~yor: Slova:kyanın Vaf§ova sefiıt, harf. 
Ci!ıin lbapoa ,ehirl~inı ve arazasini.n resi dün mesaisini bitirmiştir. Meclis, oıye naz:ı:n Becke bir ınelctub göndere.. 
tlllllıi:m bir kısmını kıt~tının işgali al. zıraat verğisi kanunu ile askeri hizmet '":k, A1man tazyiki altında susmağa mah. 
bnaa ibul\Jl'ıdurmakta. Sovyet Rusya hak. hakkındaki kanunu ittifakla kabul et • :kılın olıaın Slovak millıetinin müstevHye 
lııı.nda hasmane harelretlE'n> devam et· 

1 

miştir. ka'I"§ı yapılan silahlı :nukavemete Pooon. 

M!sırda mektublara 
sansur kondu 

Milll Şef~n izmir 
belediye reisine telgrafı 

yanın ve müttefik med.en.t nrl.Uetlerin ya
nı.nda yer alarak iştirake hazır olduğımu 
b hlkiimıiştir. 

Londn, 2 (Hususi) .:_ Mısır hükUmeti İzmir, 2 (A.A.) - Zafeı· bayramı MÜ. 

lıazi.çle yacpıl:acak olan teiefon, telgraC ve nıase'beti:re Belediye Reisi Dr. Uz tan. 

Bulgaristanın 
bitaraflığı 

~z. anuhaverelerib mektublara ve cU. • . . 
hr h ..::-ı .. • + .. k fmdan çekilen tebrik ve tazim telgrafına Sofya ı (A A ) Ga""'t .. dü. 1 er ~u.uu neşrıya.a sansur oy.muş. · · - u.;; e mu re -
tur. Reisicümhur aşağıdaki cevablla mukahe- ri dün akşam kendilerine talimat veril-

Estonya ve Litvanya 
bitaraf kalacaklar 

lede bulunmuşlardır: mek üzere matbuat müdüriyetilıe da • 
vet edilmişlerdir. 

Dr. Beh~t Uz Belediye Reisi hmir, Gazete müdürlerine Bulgaristanm 
Zafer bayramını ben de size muhaıbbetle bitaraf kal.mak hususundaki arzusuna 

ı .. 'rallin 2 (A.A.) - Estonya bitaraf • • uym• ... tam bir bitaraflık dairesinde 
ıgın ·ıA tm• t' L•t da . kutluılanm. e.wu ı ı an e ış ır. ı vanya . bıta - hareket etmeleri hakkında talimat ve-

l'afı kalacaktır. 'met lwiJnl rilmi§ttr. 

bir kafile daha şehrimiı.e gelmiştir. 

Bahkesir nafia mUdUrlUgU 
Balıkesir, (Hususi) - Balikesir Na. La Haye, 2 (A.A.) - Ahnan h'!lkQme.. 

fıa Müdürii Samj, Trabzon - İran tran. tinin t:alıebi üzerine ~oianda hillaimetl 
mt yolu ikinei mıntaka müdürlüğüne, ye. PolonyOOaki diplomatik ve konsoıfuehık 
rine de Erzurum Nafuı Müdürü tayin ~ menfutllerini himaye etmeli bbW et. 
dt1miştir. mi§tir. 

·························································-.. ·········· ... -······-··············-···········---·· ... ·· 
Sal:ahtan Sataha 

Yarım kalan dua 
Versay muahedesiJe eli ayajı ba~Lanan AJ:manyacla o de\i irde Bl!'Y'hıt 

eden Türkler Alman miMetinden dalına fU duayı dinle.miş!erdi: 
- Ne olur, Tanrı l:tiJıe de bir Mwtafa Kemal yoUasai 
Bu milli vicdr.ndwı kopmwJ du'9dan sonra Atmanyadıı sıyasi hAcPIIP.Jer 

cHitleni doğurdu. İstinıaıd ndktul 8l1ayan Alman millctır.i etrafına topla • 
maıkta ıf.içruk çe'km;ye'l" B. Hitıer A'Lman tesanüdünü tel'li"l etti w Alman 
vahdetini yerine getirmek için harekete geçti. 

Versayı hazırJa.yanJs bağlarımış, gev,emiş, ağırlaşnuşlardı. Alınanya için 
lbu fırsatlardan ırlifade etrnıetc Itnmd:ı.. Kalkınma harek~H.J'li geınifleıne 
hareketleri takib etti. 'Oetilste yapılan hamlelerle Avustur •a, Çekoslovakya 
Memel gibi Al~a~yııyı har~ ~eı:ki hudu.dlannı da genişleten si,..t z:a _ 
ferler temin edıld1. Atman,_ ıqın kaız.amlması icab eden istikametler ole • 
bilirdi. Fakat e9ki aelıan]ar artık uyanmışlardı. Münihte Almaırı devlet rei. 
sini iyi tanıyan İl"gii~re i~ Fnllllll Alman yayılma siyasetinin hud'udlanm 
öğrenince bu siyasettn dWıya emnl~ti için tehlike teşkil ettiğin! anlaına« . 
ta gecikmetjil'.er ve derha! bu tehlikeYi önleyecek tedbirleri a:ldılıar. Ted • 
birler m.alllmdur. BugUıı Almanyanm kaTflSlnıa on milyon'luk bir İngih-ı.. 
F.ransız ordusu çı'lmııf bulU11uyor. Herkesin gördüğü bu r1f>ticeyi Alm.3n 
devlet reisinin ~örmem.Jş olmasına ihtimal verilemez. Bu~ rağmen son 
İngiliz notasını da fırlatıp &taraiı: orduhlrına hücum emri veren B. Hıtle • 
rin düne kadar kazaruhlı siyael muvaffakiyetleri b!r sinir ve irade zAfı ile 
bybe1:mesi ve selamete çıkardıll milletini Versayd~n dnha elJm bir .felA • 
kete sürüklemesi cesur lrurtancımn icabında fren yapm"stnı, Griva.set gös 
temmni hllmedi~ knrıaetini wrdL Bu noktadan vaktiie Ahnanlıann: • 

- Biııe de bir Mustafa Kemal Jbrrn! 

Aırzularının ta""lallrlle tahakkuk etrnedıği görfüüyo ... Çünkü 0 ibilyilk 
emealsiz dA:ht iki mühim siyut hAdisede derin bir nüfuzu nazsr1 ö le t ve 
1k1n!1 hııxelret e!mtşt.ir ki mabadına erdiği ha~de kimsenin burnu-e :ı_y,a an. 

Tll k . mı. nama -
mamJf ve r_ ı~e, o bu sayede pıı ve şerefini, millet de huzur ve saadetini 
muhafaza etmıştır. 



SON POSTA Eyl(ı) 3 

Bebek - lstinye yolunda 
istimlaklere yeniden başlanıldı 

J Şehir suyunun 
artırılması 

icin tedbirler 

istimlak muameleleri bazı müşkülat doğurduğu için 
yolun inşaah iki seneden fazla devam edecek 

Şehir suyu tesisatının takviyesine 
çalışılmaktadır. Havuzlardan şehir ha
ricine kadar bir kanalla gelen şehir 
suyu iıhtiyacı karşılamadığından, kanal 
adedinin ikiye çıkarılması düşünül • 

Münakalgt Vekili Ali Çet1nkaya, Vali ı mal şarllar altında devam etmektedir. müş, ikinci bir kanalın in~asına beş 
ve Belediye Reisi l,\ıtfi Kırdari:a be.ra. Yeni istimliık kanumınun tatbikıatına Ey- milyon lira sarfı lazım geldiği anlaşıl. 

Buğday fiatları 15 para düştü, bazı ecnebi banka lann 
tatili tediyat edecekleri de kat'iyen asılsızdır 

bel' Boğa1zçindeki yol inşaatım gözd{.'!l Julün birinden itibaren başlıanacağı için, mıştır. Dün piyasadaki durgunluk artmış, ! tedabir, kredi temin zaruretinde olan tıL 
geçirirken metruk bir hal'de bulunan i'stiım.Iak muameleleri bir müddetterıberJ M€vcud tek kanal herhanı:; bir ha • ithalat ve ihracat işleri ta~n de. caıret er.babını müşkül bir vazi~te sok. 
Baltalima.nmdak.i 1''erid p:.ışa yalısından• du.ııchıru.lmuştu. !stim:iak!er bugünden i. rici tesirle patladığı takdirde şehir baş nec.-ek derecede kesilmiş olduğu gibi, ma!ktadır. Dün yünlü, ipeldi, pamuklu 
i.5tifade edilmesini iled riirmiiştü. Yalıyı tfuaıren yeniden baflanımşt:ır. tanbasa susuz kalacaktır. Bu mahzu. toptan satışlar da azalmıştır. Peraken- mensucat :Lthalatçılan nannna Mmtak'a 
ve bahçeyi' tetıkik eden Vali Lutfi Kır. Yolun BaJtalimanı 1le Tokmak bı.ır. ru önlemek için ikinci kanala lüzum de satışlann da hissolu~ur derecede Ticaret Müdürlüğüne müracaat eden ma. 
dar, burnsı.n.uı modern 'bir otcl' ha.lııne nundalki :kısmında :fa&liyet ilerlemiştir. varsa da tahsisatın mevcud olmavışı azaldığı kaydedilmektedır. ·r . . . . . 
konul!masmı muvafık bu.'muş, etüdlett İstim?ak muamelesi bazı ~ürat do- buna şimdiJ",k imkan vcrmıemektedir. Dün şehrimize fazla buğday gelme- n:ı aturocılar bırhğı ·.:ımumi ldbbı, itha· 
baŞla.nmıştı. Yapılan ctüdler ilerremı~ ğurduğu için, İsttnyc _ Bebek asfaltı yolu diği VE: mevrudat yalnız 21 vagona in- latçılann Merkez Bırnkasma ol'an taah .. 
tir. ŞehirciMk mütehassısı P.rost gelecek Beledh"e, fevkalfide zamanlarda Sf'h hisar ettiği halde, buğday fiatlarında lhüdlerini ifa edebilmeleri için, elfuriın. 
hafta şehrimize gel.ctğ· C'Sllada fikri alı- iki sene zarfında bifü;.lemiyecek, temdid rin susuz kalmaması için başka çareye 1 S para bir düşüklük görülmüştür. A- dekı,i. ticari senedatın Merkez Bankasınca 
nacak, otıel ve gazinon~n projekri mü.te. zarureti h8sıl olacaktır. başvurmağa karar vermi'ltir. Hikadarlar alelumum hu·bulbat, kuru ~ıl'ı.k olarak kabul edilmuıi temem:ıt. 
hassıs mühendislere haızır1atı1'acaktır. Du Balta.Jimanında yapılan iki köprünün $3hri'n bazı semtlerinde arleziyen sebzeler, kuru meyvalar fiatlannda ~a sinde bulunmuştur. Talıriren yıapılruı ba 
civan İst~'Pa bağhyan afilalt yol, pek o civarın güzelliiti ile rnütenasib bir şe. kuyuları kazılacak, bu sulardan en el- tedricen bir ucuzluk başlıyacağını zık- müracaat Ti t 
ya.km zamanda tamamlanacağı için Bal. lciI<re inşasına çaıışılmnktacitr. verişlilerinde tesisat vücude getiri - retmektcdirler. Siyasi hadiseler devam cekf care Vekaletine bildirile,. 
talimanındaQd modern cıwl ve gazinoya Yoldaki -asfalt dC'şeme işi en sona hıra. lecek, ana bir boru ile bu sular şehir ettiği ve ihracat yapılamadığı takdir. ır. 
gidip ge~ k?laylaşaeaktır.. hl~cak ve yapılan hesablara göre~~- suyu ile birleştirilecektir. Havuzlardan de, bu vaziyet pek tabii görülm€kte - Alman ticaret anlaşması tecdid 

Bebeftt ı~ İstiny~ nrasmdaki asfalt ·yol İstuıye yolunun asfa!tla1unası kuık gunde Ş€hir dışına kadar şehir suyunu geti. dir. Buğdayda ~ukubulan ucuzluk, ek- f d"d d"f . 
lrışaat.ı şelhl:r haricınd€Ki kısımlarda nor. kabiıl ola<:aktır. ren kanaldan istifade imkanı kalma - mek narkı üzennde tesir edecek ma - ve em 1 e 1 medı 

dığı andan itibnrcn arteziyen kuvula • hiyettdir ve nark komisyonunun . ilk Ticaret Vekaleti tarafından 31 A • 
Muhtelif semtlerde Bir tramvayla araba rıooan e1de eanen sular şehir aahmn. toplantısında buğday tiatıan yenı?:n ğustos tan.hinde müddeti bitmiş olan 

Yeni.den orta t t deki Te rkos borularına sevkedri lıl?cek, n jsbetinde elanek fiatlarında tenzılat Türk • Alman ticaret anlalll'n!lsının n• 
çarpış ı, va ma, ve .JL.. tn .1At :t"'·- v 

halkın istifadesine arzolunoc.'lktH. nisbetin f~ ekmclt fiatlannuu zı a temdid ve ne de tecdit edilmemiş oldu-
mektebler açılıyor arabacı yaralandılar Beledive Sular İdaresi bu maksadın yapılacaktır. . . . ğu ~hrimizdeki alakadarlara bildiri! • 

Her yıl ilkmekteblerden çıkan tale. Kadıköyündıen Bostancıya gitmek • tahakkuku icin Avrupadan bir takım Maamafih Toprak Mahsulle:ı C?fıS1, miştir. 
be!Er gitt~ artmakta olduğundan, te olan vatman İs:mailin idaresindeki makineler getirtecek, mak;neler gel • şimdiyde 'k~&r ~~~~i!~e~=1~:. Resmi makamlar bunu derhal itha. 
mevcud ortamekteb ve liselerin ihti - tramvay arabası, Kızıl~opraktnn ge _ dikten sonra derhal faaliyete geçi1e - sonra a nazım ... 
yoc• kıar.şıbyamadııklan anlaşıılmış • Qerken mukabil taraftan gelen ve Va - cektir. rek piyasada bu~dayın düşmemesi f:V~ lat ve ihracatcılara tebliğ etmiştir. 
tır. han tarafından kullanılan 868 sayılı vüıkselmemesi temin edilecek ve ıa Siyasi vaziyetin saliıha yüz tutarak 

Maarif Vekfileti, bilhassa son iki se- çift atlı faytonla çarpışmıştır. Bu çar- p l'll fz f."' f pr/: düştükçe mübayaat yapılarak ve yü~- memleketimizden Almanyaya yeniden 
ne mrfında mevcud ortamekteblere pı.şma neticesinde tramvayın ön cam- !'elis zuhurunda piyasaya mal arzedı- i-hracat yapılması imkanlan hasıl ol .. 
haddi istiabından fazla talebe kabul ları kırılmış, vatman İsmail de duda - Karadeniz ve l\fannarada vapur lerek, istikrar mu\:ıfaza edi1ecekti.r. duğu takdirde, yeni bir ticaret anlaş • 

ğından yaralanmıştır. İhracı mutad olup ihraç edilemıyen ması yapılacağı tabiidir. 
etmek mecburiyeti haSll olduğunu göz seferleri devam ediyor d sır kn!;yemi, susam, kuru 
.. .. . Arabacı Vahan da başının iki yerin- çav ar, mı ' ~. . . w • f Fakat yeni anlaşmalar dış ticareti • 
onunde tutarak, bılhassa son derece d h . tl' t 1 d w Avrupada siyasi vaziyetin çok va bakla, nohud; zeytm; zeytınyagı, a • . . . 
druıhk hissedilen ı::ehdmizd'e, yeniden en e emrnıye ı sure te yara an ıgın- . . . dolayısı'le hu··kuA • 

1 
·.....,,.,.k. fındık' üzüm incir mıze venlmek ıstenen yeni veçhelerin 

. " dan, tedavi altına alınmıştır. hım bır şekıl alması su ve; mercı .. = . , • . .. A .. 
muhtelif semtlerde bazı orta mekteb • Kaza etrafında tahkikata d metimizin A:kdanizde bufonan bütün fiatlarının da müstahsili mutazarrır e. ıcaplarına uygun hukiımlere gore ya • 
Ier açmağa karar vermiştir. lunmaktadır. evam 

0 
- merakib için en yakın iskelelere sığın- decek şekilde düşmemesi için piyasaya pılmakta olduğundan, bunun da bu şe.. 

Bu hususta bir müddettenberi ya maları hususunda bir emir verdiğini müdahale edilecektir. . kilde müzakere me\·zuu teşkil edece .. 
pılmakta olan tetkikler sona ern;ıiş • R fi lfl:r iSIPri: yazmıştık. Mersin hattında yolda bu-1 Yalnız alelfımum gıda ma~dele~ı .. fı- ği anl~ılmaktadır. 
tir. lunan Çanakkale vapuru dün sabah li-ıatları toptan muamele!erde bır duşuk- Nitekim Fransıı ticaret anlnşınasım• 

Muallim rnuavinlicn imtihanları manunıza gelmiştir. Karadeniz hattın. Jük arzettHn halde, bır kısun halkım tak'ben ! mJ .
1 

b 1 .. . Bu yıl digv er orta mektebler ve lise. ..,. b k ıı...·1 adde er ı n~! ere ı e a.ş ayan muza • 
neticelendi da bugün için herhangi ihtiyati bir ted pçrakendeci1erden u aıuı m e> • • •• 

ler tedrisata başlarken, şehir içinde .. bir almağa ihtiyaç hissedilmediğinden mühayaa ederken esna~ ih_ti~ra . -P kcre!eri Amerıka ıle de bir muzakere 
Yeni bir orta mektel5 de faaliyete ge. Evvelki gün Universite konferans sn ~·1·· .. t d gı gorulmekte t ki ed w. zikr·~..J:lmekte b 

ı d l ı t t d · t vapurlar munta,.aman seferlerine de- mak temayu u gos er 1 • - a P eccgı 't.""UJ ve uruı 
ÇCC€ktir. onun a yapı mış o an or a e n.sa vam tm kte-dirler. Dün Karadeniz • dir. Bunun önüne geçilecektır. Her • delil tutulmaktadır. 

. . muallim muavinliği imtihon evrakı ht' r 
Bundan başka Fatıhtekı erkek orta d"' M "f "l'T kAl t' g" d .1 . t' (en Cümhuriyet vapuru limanımıza hangi bir darlık çekilmesi i una 1 

-·-······-----·---·---
•• w un aan veae:ıne onerı mışır. k "kselen EGE TIYATı.o=-:.u 

okulu da kız orta okulu halıne ürag Ev.rak, Maarif Vekalı<:!ti taırafından gelmiştir. Mudanya hattındaki vapur. yoktur. Piyasada bir mi tar yu .. Nurettin Oençdu; 
edilecek ve tedrisata lbu şekilde başlı. tayin edilmiş olan bir komisyon mari- lar dıı muntazam olarak seferlerini sade yai!lardır Ye bunlar da s~ gun. ve arkadaşları 

, yacaktır. fetiJe tetkik olunacak, neticesi önümüz yapmaktadır. lerde müteahlrdlerln .raz:ı.a mübayaa. Bu,ırün sr!iııdGı: Oılrüdu 
a ·1, • g"'lmektedır lnş'nh bııb~•ı ndo 

Kabataş Lisesi de Fer'iye sarayında deki hafta içerisinde alakadarlara bil- .............................................................. tın an ı~n "' · M E H C U R E 
üç sınıflı 5 şubeli bir orta mekteb aç. dirilecektir. Yeni sin~m• yı'ı Bankalar mevduat sahihlerinin 
maktadır. Bu yıl imtihana iştirak eden lise me Türk mmıerinln zafer yılıdır. paralarım taleb VUkUURda 

Bu suretle şehrin orta mekteb ihti- zunlanndan çoğu muvaffak bir imti - 1 K 51 N EM A 5 1 
yacı bu sene kısmen karşılanmış ola- han vermişlerdir. Orta mekteb mual- p E veriyorlar 

Bu alrpm Yenltehlr Cümla.
riyet bıhçeıindo Dc.tU1por khıbii modutino 

LOKMANZADE 
Miço Penı;ef "l•ryete1i 

caktır. Bu mekteblerin öğretmen kad. !imine !'!On derece ihtivac olduğundan, Pelı: yakında yeni sinema mevsimine Ev~llki gün gazet\?!crden biri İtalyan _ ........................................................... . 

1 d k k d imtihanda muvaffak olanların derhal başlıyor ba-n.....nn ........ m ıaı1·ı1· fa",tt"'°'t etmesi ihti-ro an a pe ya m a teşkil olunarak, ll'""""Cl.l ..... ,,,,.,,,,"' 

tayin edilecekleri anlaşılmaktadır. ı"pek ~ınemnsı halkımızın öz dlllne gö.s - '"""'al.inden b'ahsetmi!:tir. Bu neşriyat şeh. allkadarlara bildirilecektir. ,, ,,.. :r 
Alman ve ftalyan mektebleri terdiğl büyük rağbet.ten cesaret alarak bu rimn iktısadi mehafıJinde pek fena kar. 

sene programında kendi san'atk5.rlarımızın 11 mnıştı.r açılamıyacak şııa • 
çevirdiği hakiki türkçe filmlere büyük bir Alakadar resmi makamaıt memleıketi-

Şehrimizde bulunan ecnebi mekteb- yer ayırmıştır. mizdeki bütün iktısadi t.eşekkülierin 
~ecidiy1'kijy plirunda tadilat lerden Alman ve İtalyan mektebleri • Kıymetli artistıerimlzden Hazım, Vasfi, Türek kanunlarının hü.kürureri.ne tA.bi ~ 

nin bu yıl açılmaması ihtimali oldu - Feriha Tevfik, Hnlldc, Mahmudun çevirdiği n!kaı d k b ltalar ka.nu.-
yapılacak ğunu dün yazmışbk. TOSUNPAŞA Ertuğrul Muhsln1n baş roıü ba ar a eza ayrıca an 

Rafid Rıza • ErtuGrul Sadi 1 ek 
Tiyatrosu 

Saçlarından Şehir l11lerl: Utan 
V.dvil 4 peni. 

Yazan: Mahmud Yesari 

Paıarte•i BaA"!arb•t• Halede 

Nafıa Vekaleti imar müdürü Muam. Filhakika bu mekteblerde ö;n...,,tmen temsıı ettiği' ş!'=HVET KURB~. MÜ - nundaki mevzuata ria~e.te ~<:burek ol-
• · •· •• . . . . .., .~ NİR NUREr>DIN, HAZIM, FERIHA TEV- duklanndarı ve bunun ·ıçın ·butun ono. Her Hafta Bir Şıılıeser Hezırlıyan 

mer, Mecıdıyekoyunde yapılacak has. lık yapan bır kısım ecnebılerın mek • FİK HALİDE ve MUAMMERİN çevirdikleri 'k .. -..n.. ,~ı ' tıt'h -..Jı;;ı..m.., a,.,A,nA. .... 

tan · · · t t.k'k tmek .. f hl . . · mı 1A..'1·u :;ıuer ı ı az =• ....... •""'l """'t"""'"'"""'-
enın yennı e ı e uzere s • te enn açılmasına pek az hır zaman (ALJ,AHIN CENNETİ\ ve gene kıymetll Şe- _.:ı, .ı... 'dd' :_ .... :,.._....,.,. te,""~.11-~ et 

• w • ğuuuan, vu ı ıayı UJlA .... ->.... Jii:AllU -

tan.bul~ gelmiş, dun Vali ile konuş • kal~ıgı halde bugüne ~ada~ ~eml~ke:- hir Tiyıı.t.rosu san'a~kar~.arını!1 ~zırlamakta mcltted'iırlıcr. 
muş, lazım gelen izahatı alınıştır. ]ennden avdet etmediklerı ogrenılmış oldukları ıKAl:IVECI GUZELil Ipek sine - . . . f 1. et -.:ıı.. 

· masının bu sene göstereceği f11m1crın bn.şın- Mem:leketımızde ıcrayı aa ~y ~'-='n 
İmar planında Mecidiyekövü sayfi- tır. da gelmektedir. bankmar mevduat sahiblerinin paxalan-

ve yeri olarak ayrılmıştır Dün Vali İtalyan, Alman W Fransız mekteb • · m oaılmak hususundaki arzulıarını is'af et. · · ' ı · · 25 E lfıld l 1A d Bu filmlerden başkn !pek sineması bu . . 
Mecidiyeköyünü gezmiş, plfında yapıla erının . Y e açı ?1ası azım ır.. mevsim göstereceği filmlerin hemen hemen mektedirler. Bunun aksı halkın menafı!-
cak tadilatı tesbit etmiştir. Cocuklanle beraber hır kısım ecnebı dörtte üçünü türkçeye çevlrmcğe knrar ver- ni Jmruma'k i~ln hükfünetin derhal mu. 

ai1e\0 rin de mem1elre~erine gitiZı'kleri mlş bulunmnktadır. Bu :!11m1erln ismi §im - dahaı'lesini ımucib oladktır. 
Bir şehirdlik mütehassısı daha anlaşılmış oldueundan, mekteb idare. diden illin edilmektedir. Banka~ar yalnız açık hesab, emtia ve 

geliyor lerl vaziyet hakkında bir karar vere- •LEYLA ııe MECNUN• . •TARZAN'ın OG- teminat mukııbili avanslar1a. sen't'd!atı ti-
Şehircil'k m ·· teh p t 1 k memektedirler. LUıı, . LOREL HARDY KODESDE•, cÜÇ AH- oar~yi i.Slronto ctme.mektcdider. Bu 

h ft P 
1
• u ha~sı~ı ros .' ge ece Maamafih hakiki vaziyet ancak 15 PAB ÇAVUŞLAR SİRKDEıı, •DEMİR ~b. tedbirin de talcb vukuuncb mevduat sa. 

a a ansten şe rımıze gelirken be. ,.. ,.. d' . . . cÇÖL KIZI-. cBAGDAD HIRSIZb cOÖNUL- . 
rabcrinde Vaye isminde lbir şehir mü .. Evlulden sonra ha ısatın ınkışafı ıle LÜ KAlmAMAN•, cMARi: ~ANETıı, hib1crin~n paralarını venYrok zaru.retu~-
tehassıs oıı:>fucc kt' M·'teh V anlaşılacakhr. cLOREL HARDY FİL DOKTORU.., bu sene- den tew1lüd etme-ktedtr. 

ı u-- e ır. u assıs a. İkma ü ·~--' h alin batı m bu vı h' IA d ta 1 h 1 imtihanları tehir edilmedi nin yeni keşfi 3 Palavracılar, ç slUı.hşörler, Yıiliıız sı,40& a v ıca o 

A. 

LA.LE 
Bugtıne Klldttr yHpılun TÜRKÇE 

filmlerin en gtlzell olan 

KESiF ALAYI 
' TÜRKÇE ŞAHESERi Gösteriyor 

ilaveten: 
1) Trakya Manevraları 
2 ) Mt-tro Jurnal 

BugUn sııat 11 ve 1 de Halk 
Matineleri 

,,e, şe ır P anının e Y annı azırlı. . . . . . üç p.-ılnvrncılnr at yarışlarında, Leken kadın 
~~~~ _ ~~~~~ı~~rmb~larınmbu~~~dre~wg~~~e~ı•••••••••••••••••••••••••••••• 

üski.idar t eh. t .1 bazı scl>ebler yüzünden tehir ednatğı rn mmıerdendtr. 1 B V G (] N J p E K sı·nemasında ramvayı ş ır rnmvayı e h kk d kını 1 h be d ğr 
b• 1 t' ·ı k a ın a çı ş o an a r o u de-
ır eş ın ece ~ 'ld" Bunlardan maada Amerikan, Metro Oold- Ş l Q d T k M l 

Ü .. . . gı ır. vin Mayer, Foks, Unaytet Ye Paramunt şir- an 1 T UmUZUn ra ya anevra arı 
skudar. Traı:nvay İdaresının şehir Yalnız bir öğretmen hasta olduğun. ketlerinin en .son filmleri aruından seçlleıt Dikkat: Hakikt sesli ve 'l'Urkç~ sözlü 1000 metroluk 

tı:amvayı ıle bırJeştirilmesi için tet - dan, o dersin imtihanı 1 S gün kadar ge HC'CUM, SERSERİ KRAL, SEVİMLİ HAY -
kıkler yapılmaktadır. Şirketin İş Ban ri bırakılmıştır. Diğer ikmal imtihan • DUD, PROFESÖR ŞAKIN, KANATLI İN - Aynca programda : 
kasına ve Evkafa 7so bin lira borcu Jarı neşredilmiş olan progr - SANLAR, DENİZAIJI'I AVCJI GEMİSİ film • BOYOK VALS ve NEVYORKU Tll RETEN ADAM 
olduğu tesbit edilmi tir . . am mu lerl de tabll renkli ve fran.aısca olarak gö _ 

ş · cıbınce yapılmaktadır. receğimtz büyük fahcserlerdendir. ~--•••••••••••--••-•••••••••••ı•,I 



Çankırı ormanlarında 
kurulan sanayi 

Toprak a1hnda çürüyen köklerin istimalile işliyen 
katran imalathanesi memleket için bir kazançtır 

SON POSTA 

Kızllcahamamda 
şiddetli yağmurlar 

Kızılcahamam ( Husuai) - Birkaç gün 
denberi Kızılcahamamm her taxaıfında 
şiddetli yağmurlar devam etmektedi'r. 
Ya!nız :kasaba dahilinde yağan yağmur -
lar çarşıları kaplamış ortal'ık bl:r göl ha. 
lmi allnıştır. Henüz h:mnanlanm kal • 
d~ olan köylein harmanl.ard~ld 
mahsulfıtı su altın<la kalmıştır. Dağ koy-, 
lerindeki hasarat daha çoktur. Mıkdan 
henüz teSbit edHememiştir. Eğer bu-ıffen
lerde yağmurlar dıırup havallaır düzel • 
mezse ma!hsutatın çürümesi muhakkaik • 
tır. 

Qeltiik mahsulatında ~dfüık bir za -
rar görül(Yffiemekte ise dE bundan sonra 1 

. 
Sayı. 5 

C Yurddan resimli haberler =ı 
Edirne arıcıhk kursu çahşıyor 

-~--,.. 

ha'Vn açılarak bu mahsul güneş ve açık Edirne (Hususi muhabirimizden) -1 de şahadetnamelerillı al:ır:ı!k köy ve kon.. 
hnvnyn ki8vuşmudığı takdirde bunı'h:rın Ancılık kursu dün timumi Müfettişlik sa~larına dönecek?erdrr. 
da kü1liymli zarar göreceği §fiphesizdir. Ziraat Müşaviri Şevket Anmn nez.are - Kursa dev:am edenler ar8Slnda üç de 

Havaların Döyle yağmurlu ve soğuk tinde Kösehamz.a ve Sar:ıy A:ıtpınaır ıroy. kız vardır. 
gitmesi üzerine hamamola.ı: da bu sene }eri.Tide eilışer, altmışa:- cl1anilk toplu bu. Gönderdiğim resim köylerde fenn.1 b). 

çdlc vaktinden evvel Kızılcabeanamı ter. hman fenni kovanları ve makine ile aırı van1ar ü.zerind'e çall§alJ kurs talebeleri _ 
kederok hareJretlerinl. btran evvel tacil e.l:ınak usullerL'li görmüş ve bunlar üze- ııli, ıa.rıcılık mütehassısı Salih Zeki Çam. 
etımi.şler kasaba birdenbire boşaDar&k rinde çalışmışbr. Tarobeltt bu hafta için.. Jaca ile birlikte gösteriyor. 
sükUncl içinde kaJmı,tır. c ) 

Çankırıda yüzme havuzu yapıldı 
Zonguldak treninde bir --------------..-_.,,, 

tmalôtiıcınenitı umumt görünüf'I yankesicinin marifeti 
Çarı.'km (Huswıl) - Ç·uı'kmnın tabii zardan ormana yeni biT ~tem vere .. e«.. Çankırı (Hususi) - Ankaradan Zon • 

serveticri ormanlarıdır, diyebilıiriz. 1',a - Ur. guldağa gitmekte ol2ll posta trecın~. Ge. 
kat bu ormanlardan şimcUy~ kartar k-e • Bugüne .kadar ormanlann kesileıek rede kereste tüccarlarından İlyas Çıtnkm 
~en gayri bı!" istifade yapı?mış de • kereste ilıtiyacında Jrullanılm:tk ve ya • istasyonundan binmıştir. 
iildir. Son birkı::.ç yı~ içsrismıle crmın - .kılmaık suretlle mahrukat ~zar eyle • Daima ihtiyatı elden bırakmıyan bu 
lıarunızdan başka türlü istifade cdılme - mek usulleri O!'roan mahsulü diye ifti - zat üzerindeki p:ıramn 420 lirasını pan -
ıttni düşü.nen Şükrü Oğuı: Alpkaya bu u. I hıarJla kabul edilm;ş bır nazariye idı. talonun bir ~bine, diğer 600 lirasını da 
iuttıa bir sanayi doğurıl'luş oldu. Halbuki bn bu ııazanyenlrı ortadan ka!k diğer cebine !<oymuftur. 

Ilgaz ormanlann.ın eteklerinde katran masını ve daha müfıd bir şekilde malı - Yol uzayıp gece ilerleyince komp:ırtı. 
l'e nı~n ıstihsal eden bir una!at-1 sut alınması teminini ıscır._~af ediyoruz. manında diğer yolcular gibi o da uyuk • 
hane kurdu. Bunu gidip gö:nıek ye bu Size buna misal olarak ldlçuıt bir şey an- lam~ .•• 

hlJsusta kendisınden izahat almak arzu. Lafıayım: Sımucak istıısyonuıu gel.nce uykusun-
!aTımı kendisme a!:tığım zaman pek çc.k Ormanlarda kereste için Icesilmiş a dan uyanan İlyas, pantalonunun cebın n 
tneşga:ıesi bulunmasına rağmen arzumu ·ğaÇ'laırdıan mahalli tarifelere nazaran üzeri bir jiletle kesilmış ve 420 lira aşı • 
deriıaI yerine getırdi. vasati olarak :ığacın metre ınik'abından rılmış olduğunu görmüştür. Hemen me. 

Bacasından dumanı tüten, çalışmakta asgarl 3, azamf 8 lira bir rüsum alınarax muriara haber verilmiş. Çerkeı polisine 
0Ia.n basit bir •malıithaneceyiz. Gördü- istttade olunur. vaziyet anlatılmış. Fakat yank~ıcinin is
i\inı kazanlar, dist1leier, mnk.iıl{!ıer ynl. Ve ormanlarcı.a büyük cec;::ımetteki bir tasyonlann birinde indi~i ve blletıni Zon 

:~~ .~~ ~rk san'~tkarınw. kdfasından ağaçtan bu yoldA azamr ola?a.k 2~~ Jira guldak iÇin aldığı aılıaşılmı.?.ır. Çan.kın (Hususi) _ Çankırıda bele - /yunma odası ve at lam~ kum yerlon ya. 
'U.şill}uıı:ıu~ ve ~Iıle yapı~"tll§tır. Her kadar bir istifade yapılabı1ir. Karşıdan gelen katarla Çankırıyrı dÖ. diye tarafından. şehir ormanlığmda bir pıiacaktır. Havuz su ile dolduğu gün 

Şey feruu bı.r şekilde ve yerli yapılışta • Ha~ biz ise, yaptığırnı7 tecrübe • nen soyulan zat ~ankı~ pohsini va~iyet- yüzme havuzu yapılmıftlt'. Havuz 15 x 30 gençler ve çocuklar bayram yapmıılar. 
ş~ıaır . Jerle bır çam afacmo.m kaJm olduğu ten haberdar ctmış. Polis bu yankesıcının metre eb'adındadır. 'Yarın 1,30, diğer ya. i dır. Resim havuzu açıldJ.4\ gıln göater -

u B b tv. t.aıa. .. ~---tii· .. ı:ı..wt. w kıymeti asliyeaindcn hiçbir şey kim olduğunu bildiği~ ve yakında ele nsı da 3,50 derinliğindedir. Etrafa 24 so- mektedir. 
- u orman san.ayn tecrübe.crını:ı aç kaj'betmeksizin Jıer yıl 4 ıır. '*" 'l•T. ~ aöyliyere.k takioota başla. 

eenedlr çal~ı~ Mıksa~.ım m.~1~ • da temin edeceğini tesbit etmiş bulunu· mıştır. Yankesici headz eıe geç:nıeıuı~r. Arapkir Halkevinin köy gezileri ) 
lk.ıette ku~k .ıslenen aj ... endüstrıle- yoıuz.. Bu hAdiseleri derhal takib etmesi hu
~ nıevadfü ıptıdaiye yet~ırebılecek Bu nazariye ve tecrübe1ıerimiz alal:a • stmında Zonguldak btarında bir polis 
')'arciımcı kfiçiL1c bır san'ot tezgiht kur • ııuu ta.ıwfmdan tekık oJ.undulktan sonrn memurunun bulunmasına artık ihtiyaç 
lnaktır. şimdiki gibi ormanların kesmıek sureti • hasıl olmuştul' zannındayız. 

Gayem de a.sırlarclanbtti onr.anlım • l-e is:rıwf ed·ilmeıtınin önüne geçileceğine 
~çürüyüp had.er ol:ım, mruırukat ih.ıkaruim. Bursanm su derdi kökünden 
~~cında d'eğersiz bir şekilde israf edı - Diyeceksiniz ki; memleke1in kereste hallediliyor 
""~ orman enkazlarını millt se:-;cte ks!:. ihtiye.cn ne o}acak? Bunu da tecrilbe et-
~tmektir. mıe4lıtıe olld'uğumuz cyangmm önüne geç. Bursa (Husust) - Son Postanın neş-
. Bununla beraber, bunlardan yapılan meııı foırmürümtizün tahak'kı.ıku ile mem. ıiyatım nazarı itibara alan Belediye, 
f&tilıs•Iatın ve mevaddı iptidaiyc::nin sa • lıek.ette kereste ihtiyacı aıalacaktır. cıehrin su i~n! kökünden halletmeğc 
ll'ayiimizde llıtiyac1 bulunan maddeleri Bu fıormül ormandan bh nev1. ~bat- karar verrnıştir. Su şehri olan Bursa 
it.hal için her yıl milyonlarca liramwn ta t.abü ol:arak: bulunan kln'rü yü'kse'!c su· sene1erdenberi yae mevsiminde susu~ 
-dış piyasaıara kaçmasını önlemektir. ı Jann terkibinden hasıl o'lıacıık biT mayi kalmakta, halk bundan dolayı .haylı 

Bi!irsmiz ki bizde kimya san'ati an • ile tıemin edi~tir. müşkülatla karşılaşmakta idi. Önü -
Caı'k Cümhuriyet ae\.TİnUı rne..-nlt!kete he- ı Yapacağımız ahşab kısımlan bunun • müzdeki sene için esaslı tedbirler alı • 
diye ettiğ'i feyizli eserlerden birmı teş • l J;a tıeMn edikii~i takdırde yakıcı ho: • narak bu müşkülAtın kaldız:ılması ta -
kil eder. , • hang'i bir maddeden mıitee..qsfr olMıys • kaı·rür etmiş, bu hususta etildlere da -

Daha önceleri buna hiç ehcır.miyet caktır. Ahşab demCrteşecw'k. beion1aşa _ hi girişilmiştir. 
\r-eıilm~ ve memlekette bu sahanın oıı!k çürümek bHmiyecek. yamnı)'llcak ----
Pelc dar 1aıl!dıJlı görülmüştür. m. Karamanın yeni komiser 
..._Bizim tepat>büsilmüz b!rkaç nokt<ıı na. (Devam& 9 uncu sayfada) muavini 

C Gebzeda üzüm bayramı ) ""------....;,__-
Karama'1 (Hususı1 - Açık bulunan 

kıır:ıJnuz Enıniyet Komiser muavinliğine 
Ereğl'l Komiser muavini Durait Kirişçi 
tayin edilaniş ve vazif P.sine baflaanışhr. 

Bursa elektrifti 
Bursa (Husuel) - Şdırimfade OOlu .. 

nan ~trik idarestnln N.alia Veltiııetm .. 
oe satın alınarak beJıed:iyeye devn.ııdillni§ 
old'uğu. malfundur. Bu milnuebetle fev -
lmlade içtimalar yapan bel'edt~ umumi 
meclisi müzakerelerini intaç eimişttr. Sa 
at lkirofkırlle şube hattından a1ıınaın ayıda 
on beş kuruş Ücretin mJdmılması. teklif 
edilmiş, yaI:nız şimdilik §'Ube hsttıı bed'ıe--

1.inin alınmamasına karar verihniştir. 
Ele.ırtrik idareiinin dokiuz ayhk büt • 

çeei 241 bin lira olarak kabul ofı.manu§ • 
tur. • 

'--_B_ig_a~C_u_· m_h_u_r_iy_e_t_a_ı_a_n_ın_d_a __ k_ı· _m_a_z_a_r __ ta...:•;..•_) 
B~ ('HU91.l8f) -

Birkaç yıl önoe p. • 
h!r içinde bulun.an 
bilyi..i4t ıtnıeTm"lık. bq. 
ka yere ına!k.JedtWp 
te ornsı pank. yapııa • 
yor'ken nasılsa bir 
gmlet gösteril'Iniş. ll'Ö 

külm mezar tqla. 
nnd;fllı yuva:rlak blı 

sütun şEf,clindclki taş 

da hükfunet konağı 
önilndP.ki Cümhuri • 

)•et ıcl:ım olan ma -
• • ha'lle diki:lıniı,crtir. 

lzmıtte bir ÇOCUk boftuldU Sooınilan bu ta§ln bi!' IDC2.a!' taşı ol • ~ ile de ikaz edildiği halde- lıenilz 
~ İzmit (Hususi) - İmıitt.e Rıhtımda duğu dçin bu almıa dllci1mesi bütün manzaI"anın çitldnllği dü~iJ w 

İzmit ( HUSU3i ) - Gebzede Esldhi..ıyrzmışbk· Gündoğdu k8y{lnden 1.5 yaşında Feh • ~ve şehre gelip gidim yai>ancılarel' :rnmJldho tq ha:Den Ol'adan blıtırdınwns .. 
sar köyünde bir üzüm bayramı, yapıl • Bmm wınım ~ bir jÖ'C(i • mi isminde bir çocgk yıbmdııen ~ da uygun ol!madığı anlafıhmf ise die aıı. tır. Alakadarlann ~iden dikbt na • 
dliuu. baynmm ~ _.. aeçüjin4 ~ !arak ~ Ddarlar 1ılnlıMan -lbiıbç defa ga.ze.. zarlarmı oebdem. · 



6 Sayfa 

1 Hadiseler Karşısında 1 , ___ _. 

• 
zı r 

Btr numara - Beın sütcüyilin. Ben - Sen elle kim oluyorsun? 
Ben - Pek.Ali, faka't benıdm :ne isti. Beş numara - Marıg.arini tereya~ olıa-

yorsun, süt aı1ımış değfl1m, a!lma.ya n!ye-- rak saian <fudıikl:erl .. 
tim ydk. He1'e .silt al'Tm§ ta parasını ver. Ben - An:hışı~<fı. 
mem1ş oJd\lğum vaki değfld:fr. Altı iDuımara - cTamdm mı beni 8e'!\.> 

, Bir numara - Şimdi ne ~tımi cTanırsın !istersen.> 

an!krrs:ın.. a.ı'kamda dur8:11lrm görilyor Ben - Tanıdım tanıdml, şair değil mi? 
musun? Yedi mun:a:ra - Ağır ol, benli de dinre! 

. Ben - Gördiiın. Bu ~ kadınla Ben - Ağır mı. olayım, o da ne de-
oemmf.gafiri ar!kıana taklp bana geldin mek? •• 
ha... Misafirin başımın o.zerinde yerl Yedi numara - Dil alışıldığı, ben oto. 
vardır mmna, bu Jcactaır insanı ben nere .. büs ,oförilyilm de •• ha1b iyi muamele 
de barmdırırım. Evimtn ~ şöyl'e etmedi~ sôyle.rler. 
dursun, damı bile doJ'21'", gene b1r kısım Sekiz numara - Benmı için de öyle 
dışarıda kalır. BÖyl'erler. 

Bir numara - Ben ken<llin:i tanıttım, Ben - Sen de kimsin 7 
siitçilyürn .. hani bit zaman gazetelerin Seldz m.ımar.a - Kim ol'acağım. beni 
süte su !katar; diye balı3ettfı'kfıe:ıi sQtçü.. hiç gömreıniş gibi JA( söyfüyorsun, vere. 

Ben - Bilirim. siıyeci rneğazamn ıahmi ! 
Bir numara _ 'Ju va. nımda'""' ..... _b'. Dokuz numara - Alllnh .rızası için be. 

<l\.:l ~ n1 din'le. İki numara - ... ~eni .de tamY'1cabıruz... 
lkeç:i etini .koyun diye ~tar derler hani. Ben - Seni de dinl1yeıyim amma arıt-ık 

Ben - Tanıdım tamchm. Yamnızda:ki yeter, başını #f. 
v.aliden~ mt? Do'kuz numan - Ben dil~nciyim. 

ı~..: H Ben - All':aıtı wrsml Yahu :ı..._..z_ n""" . .r.." nunıara - wyJr. ~em. uc:ıı.~u " 

1.tç numara _ Aydl bent Wl'U'ttun mu.. istiyorsunuz? 
ikide bl'r ~nemdoo ~A~ edil'l.nd:f. Hep bir ağızdan - GaaJe'tel(Y.r bitt\lmç 

Ben - HM.lrladmı va.Hıdıacltlme gündQr bi'Zden bahsetmiyorlar, heJlbıiki 
Dört numara - Halimden ldm oMu- bizden bahs~i'lmf!'Sine co'k -a~ Bu 

ğum beHıi, şık kadın ~ tanılmm.. 1ro.. h~~drrgadık, senin tavassutunu isti

caana f.az:?a masraf ettirmedt hwyumnıu11 y 
Glinı(lıı sekiz cm saatini ayna ~· Ben - El'i:mde olsaydı, hayhay; tabt 
~. a elimde değil! 

Ben _ Ma1fun bay&n, faksıt benden 
00 

Hep bir ağızdan - Ya kimin e'J!lnıde! 
lltiyo!'SU?JUQı? Ben - İşte om.ı ben de bilmiyorum. 

Beş mımar.a - Hele beni de hatırla. Q cJ'm,id ./.J-u.LU.ri 

C Bunları biliyor mu idiniz?~ 
124 senelik yumurta 1 
N~ biT 

Yeşil tUylU köpek 
'.Amerikalının fh· \ \ \ ' · 
tima.m!a safttladığı ....... ' 
ve eedadından kıı.. 

hın bu pasmıya 

yumurtası 124 se.. .. 
nel:ilct1r. Geçenlıer. 

. de ga~ mutan'" 
tan bir merasimle. 

Şi!ICagodaı, İ1'L 
nois'da bir Ameri.. 
:kıaacrya m olan: bu 
köpeğtn tüyıteri 
yemyıeşilcüır. Şirnı. 

diye bıdar, dfiıı:. 
yamn birçok yer
«eriınde m'U:hteıil 

Ten~ pek 9Qk ~ 
milli müzeye kaldn'ılmı.ştı.T. 

* PIAtinli tilkiler 

peğc 4ıesadüf edilmiştir. Fa.kat bu Ame. 

ri!kahmn köpeği öyle biır renktedir ld, 

hayvana bu yüz.den bir hayli yiihıck pa.. 

ııa verenler olmlJft'l.lr. 

-\' 

22 sene gazete muvezzma; 
yapan adam 

Kadınlarca fevkalAde mergub bir ne. Bu MasaçÖ7Jeıtl!i 
vi kilrlk. vıardıT: Ona rönar arjante derler. odam, .22 sene mun 
ayni zamanda pek pahalıdır. tazaman gamte 

Son ayılar içinde İsveç k11rkçü ma~a • anüv~ğ!i yaıp.. 
za.lanndıa yeni bir cins kfirk ortaya çık - mış w hi9bir g(ln 
mıştır. Bu kürke cplAtinli kürk> ismi ve. anüşterlilerini gaı. 
rilmiştir. zetesiz bırahımıı. 

SON POSTA 

1914 harbinde 
intıbalar 

Düşmanı aldatma 

Fotoğrafçı 

EyIUJ 3 

Dört kişi muhakeme edilirken içlerinden 
biri suçu kendisinin işlediğini iddia etti 

Galatada cereyan eden bir hll'8ız - yapılan duruşması sonunda 4 ay 15 
lığın muhakemesine asliye 4 üncü ce. gün müddetle hapse mahkfun ve der. 
za mahkemesinde, dün bakılmıştır. hal tevkif edilmiştir. 

Suçlulardan Hrant ve KAmil, Mus. 9· I k d 
talanın tütüncü dü'kkfuıına bir gece ır ame e amyon an 
duvarı delmek suretile girerek, çek • dUşUp öldü 
mecedeki paralarla birlikte, bir mik • o · tel · · ·ı 
ta d tütün · 1 1 rdır smanıye sızı ı e Kemerburgaz ~ 

rş baa n ~~esaıb rei ça kmışdaal ·. rasında feci bir kaza olmuş, bir amele 
a n ve ~e se ar a ş an ıçe- mü · 1 k y'bed k ı.--

-'d gulk dı d ...x .. lil'k t va~nesın a ere ıuwuyondan n e meş en, şan an 6 vzcu e . . 
mişlerdir. düşme netıoesi, başı parçalanarak aı-

Suçlulardan Hrant ve KAmil hak - müştür. 
lannda tevkif karan verilmiş ve mu. Cesedi muayene eden adliye tabibi 
hakemelerine mevkufen ba.,ıanmış • Enver Karan, defnine ruhsat vermiş .. 
tır. tir. 

Dünkü anuhakemed.e 6dd!!SJUU1lesini -·---------
Polla t•: okuyan Müddeiumumi 4 maznunun da 

8UÇlarını delillerle sabit görmfu} ve her 
birinin tecziyesini tale'b etmiştir. Bir çocuk bisikletten düşiip yaralandı 

İddianameyi mnteakıb, heyecanla Beşiktaşta Kılıçalide oturan 12 vaft 
ayağa kalkan ~unlardan KAm!l, larında Adnan adında bir çocuk Yıl • 
arkadaşlarını göstererek: dız yoku.şundan bisikletle inerken dU, 

- Bay reis, bunlar masumdur. Suç. müş ve başından tehlikeli surette ya• 
lu ise benim. Duvarı delen de, içeri ralanmıştır. 
giren ve hırsızlığı yapan da, benim. Adnan tedavi altına alınmıştır. 
Cezayı bana veriniz, demlştir. Bir otomobille tramvay çarpıştı 

Suçlı..mun bu garib itirafından son • 
ra mahkeme karar wrilmesi için mu Bostancıdan hareket eden vatman 
bakemeyi başka güne bırakmLş~. Rızanın idaresindeki 38 sayılı tramvaY. 

8• h b" h k" • arabası, Kı~ltoprak elektrik deposu 
ır ırsız ır A ımın önünde bulunduğu sırada Fenerbah ... 

evini soydu çeden gelmekte olan Bohora aid 18! 

B. "dd t 1 h*kiml . sayıh otomobilin çarpmasile tramva • 
ır mu e evve ceza u erın -

OOn. Muzaffer Evromoswı Beyazıdda- yın ön losımlarını parçalamıştır. 
ki evinden para vesair kıymetli eşya Bu .arada otomobilin de fener ve cam 
çalan sabıkalı hırsızlardan Zekinin mu lan kırılmış olduğundan, tahkikatı 
hakemesine dtin asliye 2 nct cezada başlanmıştır. 

J mevkufen başlanmıştır. Dört şoför müşteri yliziindcn birbirini 

...r:--~- ~ Suçlu hırsız, dünkü sorgusunda, gir. yaraladılar 

I diği evin bir hakime aid olduğunu bil- Kasımpaşada Bahriye cnddes'inde <>' 
~ıt;:,.,.~.. mediğini, ve bilmiş olsa bu işi yapmı. turan Celalle, Mt;stafa, Zülfikar vaJ 

y~cağını söylemek suretile garib bir .ffaydar adlarında 4 oför bir müşteri 
itirafta bulun.muştur. yüzünden aralarında kavg.a çıkarmlfıı 

Zapt~ topraklardan geçen 
zırhlı tren Mü~loben Zekiyi eşyalan çalar • lar ve dövüşmeğe !başlamışlardır. Ne• 

lren goren ve yakalamak isterken mu- ticede dördüdıe bt ı1n1 yaraladlk-
vaffak olamıyan bir kadın, şahid • 
f til dfnl . ~.eft.ı_.ı_ 1 !arından. zabıtaca akalanmışlardır. a e enmış ve şu .ı.u:ıueoıe u un -
mu nır: Bir çocuk pencereden düştü 

c- Daha evvel evden ufaktefek eş. Galatada Külhan sokağında 15 sa • 
yalarımıs çalınmı.ştı. Bu sebeble çok yılı evde oturan Şirinin 6 yaşlarındald 
dikkatli hareket ediyor ve ~ yalnız oğlu Samuel adındaki çocuğu, evvelki 
bırakmıyorduk. 

gün pencereden sokağı seyrederken 
Tarihini hatırlıyamadığım bir gün, müva~-.nesini kaylbediel'E!k d~Hstü.r: 

evin alt katında bir gürültü işittim. . . 
v Bu sukut netıcesınde yaralanan ço • 

Usulcacık a.şagı indim. Bu hll"Sızın mi- cuk, hastaneye knldınlmıştır. 
iafir odasında öteyi berlyıiı karı§'tırdı. 
kını gördüm. Hem etraftan bağırarak Sönmemiş kireçler tutuşup yanguı 
yardım iıtedim, hem de ken.dimni ya- çıkardı 
kalamak teşebbüsünde bulundum. Fa. Beşi.ktaşta tramvay cnddesinde çivi 

l\li1hinaııat fabrilaılarmda çalışan kat muvaffak olamadım; beni itti, çal. fabrikası sahibi Hulôsinin evinin ta • 

Yerli ve çok kıymetli bir meta bulun. mışt:ı-r. Adam: cBu 
mam dOlıa.yısile İsveç hükOıneti bu tilki • lkıadıar sene ve bu 
!etin ih.mcıru ıneneylemi§ti.r. Fakat usta &adhr gayıretle ya 
ibfr lhırm:z bu tilldlerden tıç adedini çal • nız kazanç için d'e
ınağa muvaffak olm~ur. Bütün f sveç ğil, k<ıltür :faftli.. 
bu.mırı ~odusu ile meşgul bulunmak. yet~ de yardım 
/tadır. Acaba 1ı:im çaldı? .• Çalan her hal- maksadile çallf-

kadın dığı eşyalarla sokağa fırladı ve kaq • miri için getirttiği sönmemiş kl:reçleı 

----·- ----.---- tı.> dün ateş alarak, evin alt katını tut~ 
OtobUsçUler benzm Bundan sonra ubıt varakasını tan. turmuştur. 
·ı d'"' · b'ld' d"f zim eden ıabıta memurları dinlenmiş verı me ıgmı 1 ır 1 er ~lrniyen şahidlerln celbi için d : . itfaiyenin yardımne etrafa siraye • 

-···-············· ................. ·-·················-··-··········· .. ·--·-··-··-··-··- Dün otobüsçüler Belediyeye ııMLracaat ma başka bir güne bırakılını.şt~ ti~ meydan verilmeden ııöndürülmüf ------==;;;.;=:=m=;mm:.;-=;,;;;;;~~;;,;;;.~;;,;;;;;;;;,;;:=;~;;;;;;=;- cimif, bazı benzin kumpanyalarının ben.. • • • tür. 
do hududu a.şm:ışhr. tırn~ demektedir. 

L SLER 
. 

Fettan bir kız 
- cSenelerdenberi hayalimde ya. 

f&ttığım genç kıza hiç ummadığım 

dakik.ada rastgeldtm. Tanışmak, ko
nuşmak da güç olmadı. Bir sinema 
ımlonundayd:ık. Temsilden sonra ba. 
na adres verecekti, :filhakfka çıkar • 
ken cebime bir kAğıd koydu, sevinç 
içindeydim, fakat eve gidince ne 
göreyim? Bir sinema bileti değil mi 
~?> 

Bana bu satırları yazan okuyu • 
cum, yüksek tahsil hayatının sonu • 
na yaklaşmış bir gençtir. Ara sıra 
hayal Alemind-e yaşayabflir. Gençlik 
biraz ne.şeye muhtaçtır, fakat işe 
ciddiyet rengi vermeğe kalloştığı 
takdirde tahsilinin sekteye uğrama • 
sından korkanm. Mesele geçilemt • 
y~k hüdud tayin etmektec:tiı'. 

Genç kıza gelince; onun hakkında 
hiçbir şey söylemiyeceğim. .. 

Bayan cBe • ~ ye: 
- c .. , Manasız., sebebsiz bir kıs • 

kançlı.ğı kavga derecesine çıkararak 
nişan yüzüğümü geri yolladı, kend1ı.. 
sinden hak isteyemez miyim?> eli • 
yorsunuz. 

Bir dıefa kıskançlık manasız ve se
bebsiz olamaz. Muhakkak istinad 
ettiği bir sebeb, kuvvet aldığı bir 
kaynak vardır. 

- Kavga bir bfthaneydi, demek 
isteseydiniz me9e1e de~şfrdi, fakat 
J takdirde de yine bir sebeb anır • 
dırn ve muhakkak kabahati iki taraf. 
ta bulurdum. Sualinizin revabma 
gelinre: Hayır diyeceğim, bir hak 
iddia edemeı.sfntz, n1şan kanunt blr 
akid ootfldir, taahhtld ifade etme-z. 

TEnE 

zın vermedilalerlııi fildyet ~T. Bır arabacmın ceket1nı çalan Bir bisikletli ihtiyar bir kadına çuptı 
Belecli'ye. motörıü nakil vasıtıakı.:n.na ben. hırsız mahkOm edildi . 
zJn v~ kumpanyalulla temeB ve Yak.onun ıdaresindeki bisiklet dün 
stok mik:taıum kontrol edecekt!i:r. Sabıkalılardan Mustafa, Kasımpa - İ.sttklll caddesinden geçerken cadde • 
Yi~ ve içeoek fiatl-armın beyn~ şada Hüseyin isminde bir arabacının nin bir tarafından diğer tarafına geç.

milel lro.Iışık vaziyet y(izündıen yüksel- arabaya bıra~ olduğu ceketini çal- cıek istiyen 65 yaşlarında Angiligi a ~ 
dlA'f. gfuiMmekte, Belediye tanfınden mış, kaçarken yakalanmıştır. d.ında ihtiyar ibir kadına çarpmıştır. 
~ başlarunı§'tır. İhtikA.r yapan es.. Adliye~ verilen ruçlu, Sultan.ah • Kadın mstaneye kaldırılmıJ, Yako 
nal oeı:aıhmd:ınlacaktır. med 1 inci sulh oeza mahlreme.ııhıde yakalanmıştır. 

.. 

Bacaksızın 

• • • 

____ .. ..._ ..... _.._... 

maskaralıkları: 

' 
' • 

Korku 1 



3 Eylftl 

··y n ta zı 
orun bluz 

Oldukça işli bir model. Fakat orijinal 
sayılacağı için verilecek emeğe değt:ı. 
Biliyorsunuz ki bu cköylü tarza şimdi 
pek modadır. Kumaş elbiselerd2 bu· çok 
~id cri:ni görüyoı·uz. Örgüye de :;on de. 

1 
• 
1 

Moda: cNe yemlik yapayım da kadı • 
nın ~ar.arsız zevkini tatmin edeyim .• dl. 
y-e düşünürken akla gelmez şeylerden il
~am eJıyor. Şu modeli de harb buhran • 
lanndarn ilham alarak yapmış olsa ge • 
:rek... Epoletleri insana ilk bakışta bu 
hissi veriyor. 

Model; esas itibari!~ sadedir. Beli ke -
hnerI1, yakası dik, eteği düz, klfu."'ik bır 
tayyördür. Grogrenden yapılmıştır. Bu 
!ıalile kalsa idi göze çarprnazdı bile .. 
Beyaz saçak ve harıçten epoletlerile cebi 
onıa yepyeni bir casker tarzh w:rmiş. 

Zaten şıklıkba en çok aranılan şey: Tarz. 
dır. Nasıl' her yüzün bir manası varsa, 

biır manası olmak lazım ise elbiselerin 

de .kenc!ilcrıne göre birer mnr. :ısı yani 
tarzı olına'k şarttır. Kimi bahan canlan. 

dırır, kimi yaz neşes!ni ifad<: eder: ki -

misi tarihi dev?rl:e:ri !hatıırlatır ... 

Modeli ale!adelikten kurtaran bu man:ı, 
ıbu tarzdır. Büyük terzı evlerinin haki • 
ki cmodeb diye sunduk1arı eil.ıiselerde 

• 
1 
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c eya at lar 
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dünga ~ zetecilerinin 

merkezi oldu 

(Arkası var) 
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Çemberl3yn'in beyanatı : "Ya st ~ • 

mü, harb mı yapacağımızı b'I i eceğiz,, 
(~tarafı 1 inci sayfada) Almanya ilıe müzakere etmeğe hazır ol-

zi n minakere masasına oturmakl'ağıınıza duğu sırada Ahnanyanm neticeyi bc-klt-- • 
in k!in yoktur. meden taarruza geçtiğıni bildirmiştir. (B~taraft 1 inci sa.yfrda) J emri yeVInide Mareşal diyor ki:. desi.ne göre dün Varşovenm prlc ıl'l'ahaL 

Eğer Almanya, ~uvvetlerini Leh top. Cümhurreisi ve İngiltere ile Fransanm tarafından 7 defa bombardıman edılmiş.. cAskcrlcr, asırclıde düşmanımız Al- lelerine ıtaetm.ız eden ıtrıuhteiif ftlol~ 
r ı:klarında.n çekmeyi kabuJ ederse biz de btr harbin önüne geçilmesi için yaptık- tir. En son bombartluna.n akşam saaı be. manla:r cümhuriyetımi2:iu hudud1:a.rına kıi tayyarelerin adedi 41 ldi. Alınan tay. 
\ aziyete muhasemımn başlamasından lan teşe-'bbüslerin boşa g:ttiğini söyledik.. şi beş geçe 20 tayyare !aı-afınd:m yapıl- salduımış!:n-dı.r. Bu ~vüz. meyaanda yareJ.ıerine karşı harekete geçen bava ba
E velki ha:le rücu etmiş :r..aızarlle bakarak ten sonra ve Almanyar.ın cihan efkan u- mıştır. Tayyarelt"r dör-dcr, beşer tayya- hiçbir sebeb yok iken yapılmıştır. Kah.. tarynlarnım ntıeşi o kadaT müessir olmuş. 
aııüuııkereye başlıyab·~·ri.z mumiyesinin sesıni dınlt!lllt'd ği takd mt;! rel"k grupl3r halinde fan'iyette bulun. ramanlığı ile meşhur Leh askeri vatanı.. tur ki. tayyareler pelc yüksekten uçmak 

Bu müzakerel~in esasııım hayati 'l.P..h F:ransanm taahbüdlerine sadık kalacağı. muşlardır. Bombardıman yirmi dakika nın müdafaası emrinde kendisinden bel{. mecburiyetinde kalmışlard1r. Alman tay
rnenfaatlerini haleldar edecek mahiyet~ nı söyfemiştir. süıımüştüT. Leh avcı ta)~areleri düşman. lencn vazifeyi reuvaffakiyetle. ynpae<ık- yaırelerinden blri bfrdeınlbire alçalarak 
o:ınaması da şarttır. Cümhurreisinin mesajı şiddetli alk1s • la mücadele ve bunları takıö etmişler- tır. pek yakıruh.n, infillık kuvvetleri büyük 
Danzig'n iltihakını kabul etmiyonız: Jıarb. brşılanmış, müte'lkıben söz ı.ılan dlr. Netice ha'klnnd3 henüz ma'!furuıt alı- Harb ne kadar uzun sür.erse sürsiin, ohm altı bomba He b!Tlr.5ç y.angın bo!lı. 

İnıgilte:rıe hariciye raızn bunu mütea... Daladye spn htldiselerin tarihçesini yap. nnmoonıştır. ~ ihtiyarına mecbur olacağımız fedak:h:tık. bası atmıştır. Bombaların arsalara diıi-
bb demiştir ki: tılctan sonra Mussolininin sulh teşebbüs- Varşovadan m::ı.ada birçok şehirler dt? far ne kadar büyük olursa o!Sun şµna e. tüğü anlaşılmıştır. 

- İngiltere hükümPti Forster tarafın. Ierini takdirle yadetmiş ve muhasematın cbombardıman edilmi~tir. Bu meyanda min olmalıyız ki nihai zafer bizim ve Buın:ların dü§tfiğü yerlerden büyük si. 
dan Danz.igin Almanyaya iltihakı hak.kın durdurulması için sa:-fedılecek mesaiye Kutan kasabası yakmmda kadın ve C<). müttefiklerimizin tarafında iknla-ca'ktır.> yah duman sütunb:ırı ytlkse~. Tay ... 
da verilen ve ilun ecJ.!len karar ile Alman Fransanın her türlü m".izaherettc bulu. cuk1arı şehirlerden uzakhştıran bir tren Bir Leh tebliği yıarelerin hücumu o kadar ani olmuctur 
m~lisinın bu karan tasdik etmesini k.e- nacağını söylemiştir. de bom.balanmısttr. Paris, 2 (A.A.) - Polonya sefareti, ki, birçok ildmseler tchl:ilreyi unutarak 
enlemyekiın addetrnekteeir. Çünkü Dan- Başvekil sözlerine devam ederek de- Leh membalnrına gCire yıikarı Silez. Polonya • Almanya cephesindeki askeri saklanmağı düşünmeden manzaırayı ey. 
zig senatosu beynelmilel btr senatodur. m~tir ki: yada Vahm şehri civarında Almanların harekatın durmuş olduğuna dair olan ref:meğe baş'amışlartlır. Yapılan seri tah-
Böyle bir taraflı olarak red ve ilga o u.. c Mütearnz Leh tapraklannı ter • b'r hücumu esnasında 100 Alman tangı şayia1'an iekzıö ctmektooirler. kikaıt neticesinde varşovamn bomb:ırdı. 
namaz. ketmcli ve serbest müzakere prensi. tahrib edilmi~ir. 35 Alm-m tayyaresi dü- Polonya sefareti, ilave ediyor: cMuha. mandan müteessır olmadığı an1'aşım11ştır. 
Almanyanın cevabını bekliyoruz pini tatbik etmclidir. Bunun biran ev- şüriilmüş, ıgene yukarı SHezyanın başka rebe, cephenin muhtelif na'.ktalarındla in- Şehirde her gey normal:dir. Dört Al
Bu vaziyet karşısında AJmanyanm et'- vel yapılmasını istiyoruz. Vakit geç • bir no'lrtlismda 500 Alman neferi esir c- .lcişaf etmektedir. Alınan tayyarelerinin man tayyaırecısi mucize kabilinıd'en kur., 

-vabını beklemekteyiz. Bu ce'tmbı ne ka. mektedir. İngiltere -ve Fransa Avru • dilmiştir. Po.ııonya şehirl~rine kar§! yapmakta ol!. tuLinuştur. Bunların ta}1Y'l.releri ateş ala.. 
dar müddetle bekliyeceğimtz:i !k.mlr-laş.. pad'a bir Alman hegemonyasını kurr.ıak Gene Leh me.mbalıınna göre bfr tam:- du!kları taamız şiddetin~ atilt.rrmak:tıadu·.~ ra:Ji: yere _düşnüştür. Tayyarecilemen iki. 
t.uınalk üzere <fe Fronsa ıl~ istişıredre bu. isiıyen Hitler diktatörlüğünün karşı- tan Teşen (es'ki Çek hudud şehri) ve dı. Bir Alman tekzibi si paraşutıe atlıyarak canJ:arını kurtar-
lunuyoruz. şm<la seyirci kalamazlar. ğor taraftan Suchol1'.>ma (Şar!ld Prusya Berlin, 2 (A.A.) - D . N. B. ajansı, mışlardır. Diğerleri d~ öJ:mernişttr. 

Aıbcağımız cevab ım-nfi oha-sa veya Fran.c;ız milletine ve bütün milletle- civan) civannda ş\.:idetJt muha;rebeler Alman hava kuvvetlerinin sivil halkı Polonyada örfi idare 
beklediğimiz mfiddet1e gelmezse takıô re bir sual soruyorum: cereyan etmektedir. bombardıman ettiğine dair Polonya Va-rşova, 2 {A.A.) - Polonyada Öl"ft 

ed:ıeceğimiz hattıhareket ga.yet ~ihtir.. Almanyanın Avu:sturyaya. Çeko • Alman başkurnandanhğırun en son kaynaklanndan çıkan haberleri tekzi- f<fare i13n edilmfştf!'. ReJSicümhuır Moe. 
Çemberlaynm beyanatı Slovakya ve Polonyaya verdiği garan- tebliği ise vaziyeti şöyle bildirm!ktc- be salahiyettardır. cicki Mareşal Smigly.Rydzi Polmya or. 

Avam Kamarası bugün birl öğlt'Oert til'erin tanınmamasından sonra.' ç.i~e~ dir: ., . . w 

1 
Hitler, meçhul bir semte hareket d'usl.1 baş~~ndanl'.ığına ve reisiciiımhur-

·d· w • d akş . . ıma:ı.. .. mesinden sonra Alsas Lorenımız ıçın Karırkovının 40 mıl uzagında Yalof etti lukta inll'lliil Vllituun.lia lreırrd.isfne halef sonra, ıgen e am uZ"en o JI. uzcre . . . . . . . . · . . . 
iki toptanu yapmıştır. veri~en. garantinin ne ~ymetı vardır? .. ?eçı.dı ışgal edilmıştır: As~erlerırntz Paris, 2 (A.A.) _ Hiiler henüz baş- tayın etmıştır. 
Akşam toplantısında Başvekil Çem- J:Iıçbır Frans.ızın kalbinde Alman~ ~ıl 1le1: doğru muva~akiyetle ilerlemek- vekalette ise de bugün henüz malum BU S b ~ b ki 

berlayn muhale.fıet liderleı:in:ilo Lehis- letine karşı kin yoktur. Fakat bu tun tedırler. Yukarı Sılezyada Blez ka~ -. olınıyan. bir istikamete hareket edecek AJ..._ -

tan 1 t ahh··aı . Fransız milleti vazifesini yapmağa ha- basını işgal eden Alman kıt'alan Bı • ti t bl• v 1 a o an a u erın ne zaman ye • • w • r. son e ıg er 
rine getirileceği hakkındaki suallerile z.ırdır. Çünkü her Fransız biliyor ki vala ye dogru ilerlıyor~ar. Or<lu hergün askeri harekat hakkın 
kar~ılaşmıştır. Hatiblerin bu suallerde bizT.at tehlikede olan Fransanın mev • Şark~ Prusya ~~esınde Brahcu: ka. da bir bülten neşredecektir. . Lond'ra 3 {Hususi) - Bu vsaıbah B~r-
ısrarları üzerin Başv k"l d ·şt· ki· cutliyeti iç.in çarpı.şaeaktır. !-ia'basıı ışgal edilmı.ştır. Harekat Vıstul Dün Berlin<le IŞıkların söndürülme- tinde. A.l'm:an baŞ!OI!Iland.a.r.hgı tarafın 

_ İngilteren~ taa:ı,~dl;~~ ~a<lık Tahsisat knbul edildi nehrin~ doğru devam ve inkişaf e,.t ...:, &i emredilmiştir. Bu emir saat 19 da dan neşredilen bir tebliğde.~~ ki: 
kalını aca w hakkınd Kama d Daladye'nin nutkundan sonra mec • mekted1r. . . . . . .. .. .. Alınan hava kuvveten bütun harb 

1 
b'! dgık'k . . a 

1 
besra 

1
3 ve k. lis milli müdafaa için 7 milyar frank- Bugün Alman tayyareleri de büvük v~rıllmıştU:. Bütün caı:avar dud~~~. - sahasındaki hava hakimiyetini elde etmif 

~v 1~. a ı a ıç~?. 0 sun . enece lık b" kredi kabul etm; .. Hr. mikvasta faali et göstermiş ve bir Leh n ~arın ışareti vermı.şlerdir. Butün bulwmıaktadlrlar. 
bır şuphcd'en hukümt'linizın haşyet ır ~ YA • nakil vasıtalan durmuş sokakta bulu. Alınan kı 'ala 
d w • ı . ed . Proje, ayan mel::lisi tarafından da tayyare karargahını muvaffakıyetle ~ ' . t n ise, zırhlı otomobıllc "' 
uyacagına ernın o manızı nca enm. . . a· nanlar sığınaklara koşmuşlarclır. Nı • · · ti kile v· tül' ehr d w ·ı 
T hh.. . . kabul olunmuş ve parlamento, l'eisın bombardıman etmışler ır. . . . rın. ış ra ıs n ıne ogru ı er .. 

aa udlerımıze son derecede sadık 1.. 1 h' tti w. d t 1 k Leh A t bl" w..ı .zamname~e rıayet etınıyen far tevıkıf 1,, ...... 11 .. ve ·burada birka,. köprüyu·· tahril:i 
Id w b" ~ daha h uzumu ısse gı zama.n a op anma resım c ıgı d"l . 1 d" T 1 .ı:_ • • • • ""·~ T 

o ugu.muzu ır ere uzurunuz .. . f "h t i ı· V 2 (AA) Leh erkanıl nr e ı mış er ır. op ses eri u.t:: ışıtılmış • etmişlercliı: 
da ilan ediyorum. uz.ere ıç ımaa nı aye verm ş ır. o· ~rşova, . . · .. 2 - araI tebr~· - tir. Tecrübe bir çeyrek saat sürmüş, n·- t. ft Leh embafan Leh 
Alemşümul bir haileyi önlemek hu- Fransanın yeni tedbirleri ıyEeıl~umıik~esı.nı~- ~ ndu~ ı t J • fakıt Berlin biltiln gıeceyi karanlıkta n--vveııgelr ra_:.a an ffakmfy· 1 ___ ; __ 

d fak b. f t h d Bile 2 (AA) National 2'.ıeitu.tıg y w.un ıncı &runu uŞTnan ayy<l!'e- . U\..u ıe:rmm muva ete .uııu.&abe _ susun a en u ır ırsa zu urun a • • • - . - ,_ - . ,J,_ f li geçlnnlştır. r 

b ka k . te . b" d ....,_..esinin Alsastan aldığı haberlere na. len. bugun Leh toprakuırı uzennue aa · v--~-.a- __. Tedıe bulunduklarmı v mevzr1erinl mu. unu çırmn ıs rnıyen ır a am1m. 6"'""""" ll . de . 1 _a_ B ___ .z ~~- v~yet haf ~ı:ı.ı . . b" 
S Lh .. k . . 1 b" t zaran StraSburg halkı dün şehri tahliye- ye erme vam ctmış em.ı.r. u tu-.ıa aza c-L ruuennı ıldfrnrokfecfir. Ayni 

u .. v: muza ~ ıçın yapı an ır e. davet olunmu ur' R-en nehri lrena.. askeri ve gayri askerl mmtaka: ar bom. Va.rşova; 2 (A.A.) - VBJlO b;.. em'baEar tarihi bir ~ehir olan ve askeri 
şebbusun ne netice verecğtn1 anlamak ye 7t · b d edH.m' r V '"Ih dmlaT1U1 va ~n şehri. talil':lyesi i- hiç bir. hedef rı..il tın· <'.!'""- h 
üa:ere muvakkaten !ntizar vaziyete a:. rındaki Fransız kasabaları ve köyleri a:r ıman ışır. arşova veh mliul a- çin tedbirler al'mmutır . tei"" e ~yen ..x:wşova şe 

_ ha.Ikı. da . . d ğnı kibmc"kted" ıkıa.tı da clıııhil olmak üzere mu te şe. ··-y • rinln Ahnan tayyarelerı tarafından bom. 
nuş ~~lunuyoruz. Karşı tara~ b.u g.u- F:ransam~m:~nasıl verlldl? hirrer hava hücwnlanna maruz k.a!mıJ- _Diğer cihetten shdl.lerdıe ~Unan bü. bardmıan edildiğini ve on altıncı aslrdan. 
zel nı)etlere karşı anlayış zihnıyetıle t r A!nuın tayyanrlerinin şimdiye kadar tün siWıl-ar milsadere eddl'nllştir. Varşo- kalma bir kilise · . h b ld ,, ·ra 
hareket etmediği tak€Iirde taahlıüdle. Paris, 2 (A.A.) - Berlindeki Fran. 

1 
• tılklan taarruzlardan en ziyade sivil va civaınııdan avdet edaı gazetıecfiler tmekted'' nffi ara 

0 
ugunu 1 v' 

rfmizi ifa edeceğimize kat'iyen şüphe sız sefiri Oulandre dün saat 22 d~ v?~ ~:ik ırnuta:zarnr olmuştur. bombardıman esnasında ölen kadln ve e ır. 
yoktur. Rtôbentrop tarafından kabul edılmış- 2 - Düşman bava ıku~nin za. çocuk cesedle.rinin fotag:ra:fını çelmnfr. Buyuk muharebeler 
«Yarın öğleyin hcrşcy anlaşılnmk• tir. Sefir hükumeti namına. muhase - tı· lıerdir. 

Başvekil Ahnanyanuı cevaıbını ne ka matın de_rhal tatil edilmesini v~ Po • yı~n de dahil ohnak üz.CJ'le şimdiye ka.. Bu hadise bundan evvel bahsi geçen bekleniyor 
dar ~üddetle beklemenin muvafık o - l~nyad~~ı .Alm~n. kıtaatının gen çe • dar 37 Alınan tayyaresi duşiirillmüştür. trene tayyareler ta...'Clfında:n yapılan ta. 
lacagı~a dair Fransa ile istişare ya • ldlmesinı ıstemıştır. . w Ayni müddet zarfında biz 12 tayyare m:r:uza ve bir hastanenin bomba:rdimanı. Brülı•el 3 ( A.A.) - Belga ajan • 
ptldığıı hakkın.da Halifıaks tnrafmdan Von Ribbentrop, vernıı.ş oldugu ce - kaybettik. na fı]Ave edilecek olursn A.lman fu.yyare- sının Berlinden aldığı: bir habae gö
iLordlar Kamarasında verı1en malu - vabda, A1manyanın hiçbir tecavüz ha- Kara ordusunun faaliyeti: Düşman !-erinin ne derece taarruz azm.fle hareket re Almanyefnın harb meydanında 
matı teyid ve tekrar ederek demiştir ~etinde bufun.madtğını &lylenf~ir. pa.rbi Rütenya cephesinde ~ Czest:ocho. ettikleri an.~ılır. Bu taarruz1a:r tayya. uri bir netice almağa çalıthiı ıöy. 
ki: Von Ribbentrop, bu teşebbüs hak - wa istilraınetinde hücumianna devam et- relerin, Hitlerin söylediği gı"bi, yahıız lenmektedir. 

- Yann öğleüstü yapılacak toplan. kında HiHere malürnat vereceğini ve miştir. Dünkü muharebeler esnasında &Skeri hedeflere hficwn etm.ediklerln! de Müşahidler, pek yakında biiyülı 
tıda harb mi edeceğimizi, yoksa da bilahare icab eden cevabı ita edece • 100 Alınan tangı tahrib ~dilınişt:ir. göstermektedir. bir muharebe olacağını zannetmek· 
sulh Vt: müzakere masasına mı otura • ğini söylemiştir. Pomeranva ve Şarki Prusya cephe • v 2 (A.A d l 
cağımızı size lcat'iyetle- bildirecek va- Malfun olduğu vıeQlu1e Berlindeki sinde hudud mmtakasmda muannida • ar.şova, .) - M~hidlerin ifa- te ir er. 
ziyete gdeceğimi zannediyorum.:. İngiliz sefiri- de ayni şekilde bir te • ne muharebeler olmaktadır. Gydinya 

Avam Kamarası Başvekilin bu be- ~bbüste bulunmuştur. mıntakasında harb devam etmektedir. 
yanatına muttali olduktan sonra 16 İki sefir ayrı ayn kabul edilmişler • Vcsterplate şehri hücumlara mukave • 
den 4 r va.şına kadar olanların silah al- dir. met etmektedir. 

tına çağırılmaları hakkındaki kanun Son dakı·ka Varşovanın sekizinci defa 
layihasını ikinci defa müzakere ve tek bombardımanı 

rar müttefikan kabul etmiştir. Varşova 20 (A.A.) _ Saat 2,10 a 
Avam Kamarası yann Pazar olma- Almanya bu doğru Varşova şehri sekizinci d'ef.a o-

Son Dakika 
Almanya.ya getirilmiş olan 100 
bin Cek amelesi Sabotaj yapmıf 

sıpa ra!ıfmen öğ2Ieüstü toplanacaktır. b h 
9 5 

Jaratk ta---rer tarafmdarı: bom.budı.. 
in~ kUiııesiııia 1...:maı Sa a, & :1:1 ..... ""'' ~... 7 man edilmiştir. Padis 3 ( Havas ) - Lehistana karşı ı Bertin ve Bomadald Japon Sefirleri 

Kabine bugün öğleden sonra kısa bir b 1 ı ~-•- lif h -.ı.ıı.·t A'--- T-ı... .....-. ... 1. 

kadar Cevab Tayyare kurban1an ~ amış o an ~t:rı ar~11 oııııuya<1l va1 oya ~~.u.oTOr 
toplantı yapmış ve vaziyet hakkında haile tarafındıan hiç tc ll!~n:nuniyetle ltar. Londl"a 3 (Husww.) - lfomadan bildi· 

müzakerelerde bulunmuştur. Kab'ne- vermiA deg"' ildir L~~'7.~.a!~ esna~::~~n:: .. Şl·d:ı:~" şılanma:mıştır. Cepheye hareket eden r..i1d.iğine göre Japon sefll"i T.oşio Şira.t.oıi 
nin toplantısı esnasında Leh sefiri -, uvıı~~ -ı Arman askerleri kendilerine veril.en çi _ Tokyoya çağmlmıştır. Japon scfm:ethn-
Başvekili z yaret etmiştir. Müliikat Paris 3 (Hususi) - Londra ve Pa - ve ıs kLŞD yaralanmıştır. Mulhakatta çek demetlerini ceğltm.ceye gitmiyoruz, .ne ma~f~leri ~~ir~n .. sıhh! sebeblerden 
yalnız 5 dakika siinnüştür. riSte haklın olan kanaat sudur ki; Ber _ ekserisi ağır olmak üzere köylülerden süslcnmeğ lüzum yoktu!» diyerek red· _ dolayı ısti!a cttıgıru soylemektedırler. 

İngiliz kabinesinde tadilat - lin hirkimleti sürünceme Myasetini takıb 1 birçokları yaralanmıştır. ~ , Ramadaıki siyasi mahCeller ise, Mihver 
Lo d 12 (H ") t ·ı· ~ f--· L J ı·ı . k t• detmektedu;.er. n ro, ~-usı - ngı ız kau1- etme'ktedrr. ı..ıJ.örlız ve Fransız sefirıel"i c ı ı erın mu nvcme 1 A • • • devletleri ile Japonya ara51nda daha sıkı 

nesine- dört yeni simanın dahil olacak tarafmd.;ın Ribbentropa tevdı edi:en ü.t.ı. V-ır ova, 2 - G€ç vakit al naR ha • Hatta, bazı asker aıleler•run arurerleri bir teşriki mesa'ye taraftar olan Japon 
ları hakkında veril n haberler tahak matomır bu dak1kaya -kadar ce-vab wril-ı ber' r~ göre Danzigôe Vt'sterplate !{ar cepheye taşımakta olan tren yollarına sefirinın, Avrup::ıda cereyan eden sor. ha. 
knk e•n · ·r. İşçi partisi böyle b'r kom mem~ bana delil tutuimalctadır. ni nunda tahJ üd, e mi bulunan Leh kap ndıklan bildirilmektedir. dıselıe.r h~'kkmda hilkômctine malCrnat 
bin~-.ona ·rmeğ'c razı olmamakla be- Mmrhaza s~kı temas halmd' b lun:ı el" k rleri duşman hi.ıcumlarına muvaf-· Çekyadan Almanyaya getirilmiş olan vermek fizere Tokyoya çağınki1ğıru id • 
ra:b r h· rb zuhurunda hükfim!'tc tam Londra ve Paris Iıüku:nct erı, bu v 71 • rakı~tk rnukaYenıet etmekt~d·rıer. 100 bin Çek amelesıcin hasad işlerinde dia etmektedı,rl.er. 
~ekilde müzahcrett bulunacağını bil- yet kırsıı>ında kararlannı verm·ş bu un. Leh başkumandanını · mühim bir sabot.nj yaptıkları meydana Berllııe giden Sovyct möınessiller:f 
dlrmi tir. makt1dır.ar. Bu karar bugün ö ey·n n çıkarılıriı~trr •. Bu gibi nabotaj ve memrrn. Berli:n 3 (Hususi) - Dün akşam Sov-

D t d , • emri yevmisi 
a a ye nın beyanatı Lon:drada toplanacak oran Avam Kama. nıyetsfzl:k hareketlerinin önüne geçmek yet fevkalade a ·erl murahlıası General 

Paris. 2 (Hususi) - Pı:triameıtcmun rasmda başvekiI Çernbeı:i'ayn tarafından Londr~ 2 (Hu.51.isı) - Va.rşovndan alr- için alınacak tedbirler hususunda Alman Maxim Kurka.yel ile birlikte. Berline 
b ıgü:rrkü toplantısrnd:t başveık.it- Daladye iUn ediPece'ktfr. ?cıriste de ayni u~.a nan marumata gö're Leh ordusu. basku. gizli polis ~tı şefi Himler ile, ba.~. gelmiş olan yeni Sovyet elçmi bugün iti.. 
"'ilmhu.rreisi Lebrönün bfr :mesajını oku brr •beyaımame neFedileceği anJ!a:şılırıul'.- rrumdanı Mareşal Smfgli Ridız' ord'llya: hl- kumancfm General Kaytel Masındia ihtlor madnamesini büyük mP.ra6imla llitler• 
nuştur. Lebriin bu mes1jınd~ Lehistamn 1aıdıl.r.. ta'ben bir emri yevmi ~ Bu 1lii ~ettiği ae.. bil.'diriimektedir. takdim edecektir. 

' 
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Baron Wratis1aw'm hatıra1arı: 58 

Ata Molla, ne mahir bir aktÖT oldu-! - Bana verilen emir, bundan ibaret. lsakladığl pusulayı çıkardı. Ocak kitibi Forsaların şı·rketı• 
ğunu b~rada da gösterdi. Evve1a, fer· Sizm bir diyeceğiniz var mı?.. fsmail efendiye verdi. Ve sonra ağalara 

Sayfa 9 

manı bwnayundan bahsederek: - Yok. dönerek: _ _ _ 
- 1şte, nizamı cedid ilga edilmiştir. leonuşma, burada 1:ıitti. Delilbaşı 1\:ı. _Yoldaşlar!.. Din ve devleti harabe B.utun b?111ar..8, sumük1ü ve mendebur,peklere sunulduğunu kaç defa görmüş 

Fakat yamaklar da, devlet umuruna yafetli adam, Kabakçı Mustafayı hür. h inJeriıı isimJ.er:i okunacak diD- bır ~cugun sıze karşı yaptığı fena mu. bulunduğumu hatırlıyorum!. Halbuki 
mü~ahale. etm:1t~e, sanl;i iy~. ~ir iş mi metle selamhyan.k geri gerl Ç€kildi. ~=: a ameı:ıe~ yalnız. :a~8:'"1111ül etm~: sa. ~~z zavallı forsalar kıllı peynir ve küf. 
etmışlerdır? Sözu, ayaga duşurmeme- Orada, bir yeniçeri neferinin gezdir- ·0ca· bır gostermek, dihnızı tutmak degıl ve lu pesmetle yaptığımız bu sefilane y~ 
li idin, ağa:·· . Anlaşılıyor ki,_ iş bu diği bembeyaz köpük1ü ter içindeki atı Kati~ İsmail efendi, elindeki .üğıda fakat -~ınımıun?z müsai~ ~ yani ~- mekle, çekmekte ol<luğumuz (açlık e;. 
merkeze gc1ınceye kadar, meger sen, nm üstüne athyarak derhal meydanı b k k ıkek r ltekeli kumıya na erebilecek 1bir !erde ısenız. bu pıs lem ve ıztırablar)ımızı bir müddet için 
habu gaflet içinde imişsin. 'erketti. -·; b~ J~ra.' e ıye ye 

0 
ve me~debur çocugun. ellerini ve ayak-,teskin etmiye çalışıyorduk! .. Gıda ba-

Diyc, adeta yençeri ağasını tekdir et. Bu adam, Sekbanbaşınm harem kah. ş adı. A • İb . Nesim l~nnı operek ondan, sıze ~ızmaması i · kımından, ·ben kendi hesabıma, ekseri:. 
ti. Ve sonra: yası olup. muhtelif kıyafetlett girerek Ke~hudayı Sadrıali. rahim çın yalvarmanı~ lflznn gelır. ya bu köpeklere maalmemnuniye or. 

- İşte hattı hümayun .. Zatı .~ahane gizli emirlere vasıtalık etmekte idi. ef.endı. . Forsalara venlen gıdaya gelince: Bu. tak olmayı arzu ederdim! .. 
efendimiz ulema zümresine emniyet * Reis vekili Safi elendi tm ad~ma hi~ de kafi gelınlyen, kati Fakat irti'kab etmiş bu1unduğumuz 
ve itimad buyuruyorlar .. asilerin der. Bostancıbaşl Şakir bey. gelmesıne de imkan olıruyan fki parça günahlar yüzünden Cenabıhak bütün 
hal def'i hizmetini, bizlerden bekliyor. Bu adam Etmeydanmın cümle kapı- Devlet Kethüdası SelinikJi Muhsin < ga~eta) ~an ibare:tir. bu ıztırabları, haklı olarak, saltıh bul. 
lar .. amma ve liı.kin bu iş, sadece bfaim. ~ından çıkar çıJmıa.z. Kabakçı Mustafa. efendi. ZmC'Jrlı bu1undugunuz gemi, hıristi- mamız için bize çektiriyordu. Çünkü 
1e bitmez. Sizden de himmet ister .•• derhal harekete hazırlık emri verdi. D m N Bekir ~endi. yanlarla meskün adalardan birine uğ. bizler, evvelce hürriyetimize sahib iken 
F:t~aemin~'. efendiy~. . .E~eydanına Meydandaki Köisler, çalışmıya.. orta T:;;ana;eern::,n, (gizli sıtJna) Hacı rarsa bazan ~ilenmek fırsatını elde :'~ İsta~bulda her türlü zevk ve safa 
gonderecegım. Kend'ssıne, nufuz!lu ~ lann efradı, bzaniarım.n etrafında fb h. -• di eder veya -eger paranız varsa. şarab 1çınde ömür sürerken esirlerin n" de 

ra ım t:ı:en · ·b· ~ "b· = ,_ .., • cak erkanından bir.l""'' zat refakat et. toplanmıya başladı. . ~1..- .:ı y f ;.... gı 1• çorua gı ı ıçecel\. .şeyler sahn ala. rin bir sefalet ve musibet1~r 1·çı·nde ~ Vahde K~-uıuua-sı usu 85.... bT · · ~ 
sin, &>rseı i ve derbeder dervişler toplan. Ahmed her 1 ırsınız. puyan o1makta bu1unduklan hakkında 

Dedi. mı~lar, ilahil~r dkuyorlar .. Bekta~ ba- İradı cedid defterdan · a;ınite_:imiz, böyle adalara yanaşıp bunlardan işttiklerlınizc inanmazdık! .• 
Yeniçeri ağası, vaziyet~n o kadar mü balan 'kaz.anların baş\arına g.eçerek gül Kapan naibi Lltif efendi. da uç, dort v-eya daha fazla, istirahat (Arkası var) 

tees~ir ve ıendi.şenak bir halde idi ki; b~mkl~ ç~kiyor1ardı. Sır katibi, Alımed Fevzi ~fendi. için, kaldı~mız .. günler, pamuk ipliğile .. ---· .. --.............. - .......................... _ 
Ata Mollanın tekdirlerine revab ver. KabakÇl Mustafa, sarı.ğm1'\ arasına (Arkası var} çorap: eldıven orerek satardık ve ka. Çankırı Ormanlarında 
miye muktedir olamadığı gibi, bu em. ~ 7.31ldıgımız para1arla da kendimize ba. 

rini de derhal yerine getirdi. Se )·aha t m e ıl rt u bla rı Zl H~v~ !!Ida_ ~?ddeleri alarak bunlan kurulan sanayi 
Orada bulunan yeniçeri zabitanın. l·~ gemunızde pışınrdik. (Baştarafı 5 inci sayfada) 

dan 71 inci cemaatin katibi Ömer efen. Kadirgamızın oturaklan küçük ol. İşte bu teşcb!>üs ıiile çıkh~ gün men 
di ile. 32 nci ortanın mütevellisi Ali (B t f 7 • .~~.:ıı-) 1 istemesi azı kolaylık;a koparmak i)in· rna1da beraber 'hE>r biri üzerinde bizler lekette 'kereste ihtiyacı az:ılacalc ve top. 

aş ara ı ncı sa, .woua den l...... • · 
efendiyi vıe bir de, Sekbanbaşı mazul. cak !kazanç membaıarının tatlı serabı ııe dir gibime ge.iyor. Führer, .G--desbergdc .. '""'j icış, ayaklaftmlzdan 2fncire roklanmız.ı siısley:en güzt-1 <ll"IDAn1ar1 • 
lerinden Osman ag· ay:a, Fetvaemininin 1 1 Ah , dönebilseler' J tecrübe eylediği metodu bır kere daha baırlı olarak, otururduk. Bit ve tahta. mız, asırlık çambmmız, narin ataçlan • oya anıyor ar. , ora) a · . . k . . . ._ 
refakatine verdi. Karlı iŞfere gınşmenın spacülasyon yap. tatbik etmek anusundadır. Hcrhal~e urusu ~bı hayvancıklar bızde meb- mu: ~atil baltalann insafsız tecavüzle • 

Bu zatlar, atlarına binerek asilere manın şimdi tam vakti. ben •. har~in ~ o kadar yakın oı:rıadıgı ~len b~lu_nuyordu. Fakat cildiıntz. üze Tinden yakayı kurtaracaktır. Ve kenıU 
nasihat vermek için Etmeydanına ~- Bu o1lmıyacak işe dua edıyorken, bir J fiknndeyın:ı· Bılnassa İtal~·anın agır al. n~.d~ hıçbır Anokta yoktu ki bu pis ve !erinden muhtaç olauğu-:nuz maddeleri 
derkrken kan terlere batmış -0lan bir yandan da boş durmuyorlar, hani ya1 ması, Berlın resmi mehatılını bıraz.c.'lk rnuzıç maHhiklar tarafından 151r:ıtma. de llctafetle.rln!, hayatıyetlerini, gü-zellik 
atlı doludizgin meydanın kapıs1ndan Para üzerine hava oyunları gırla gıdıyor. teenniye eevkedtyor. jmış olsun; bed~imiz hararetin şi<ide. lerini kaybetmeien verc:ce1derdir. 
içeri girdi. (Meydan Te1c:kesi) denilen Dolıar. altın satın alan alana!. A'llah versin! Lak.in bu meslektaşın tinden o katlar yanıp kavrulmuştu ki Şimdiki meşgalemiz, memleketin mUll 

caminin önünde atından atlıyarak, car Şivayrerhof oteliniıı kalabalık tarasa- aıikbinliğini teyid edecek emareler pek artık bu hayvanların bizi izaç etmeleri taç bulunduğu n~bati ırntr.ın'La esancı dö 
dakaltında oturan ağalara selam ver. sında bir köşeye çekıldim. Sağdan, 501. görünmüyoır. Oem.in<ien haber a'<tık ki imkanı kalmamıştı. trebantin ve kruazot gibi iptidai madde. 
di. dan top1adığım, ekseriya birihirini nak-1 Bay Hitler, Polonya üzerindeki iddiala- Her birimizin bitta-bi ikişer tane ma. leI'i istihsal ediyomz. Bunu piyasamıza 
Kabakçı Mustafa, bu adamı görür zeden haberlerın içinden çıkmağa çalışı.f rmdan bir .zeITesini bile feda etmiyece. vi gömleğimiz ve bir1r de kırmızımsı gönderiyoruz. Bır ae gaz ınruireleri iç\n 

g6rmez. llafifçe gülümsedi. Fakat onu yorum. ğini İngiliz elçisine kat'iyetle b.ldirmlf. renkte saltafarımız vardı. İşte üst qi. lüzwniu olan kömürü yapmıya ça~!J.§ıyo-
tanıdığın1 kimseye belli etmenrek için önce Fransa.dan g~enrer.. bun. Diğer taraft.a:ı, gene Berlinden gelen v~i olarak bir fcrsanın malik oldu- ruz. Bu mesalımz memlckE>tin neft ih 
Sll1ı::Uaac•:"" ~za etti. lara nazaran, hudud boyunda büyük bir başbl:an, oradw havanın tahammül e- ğu elbise bundan 'ibarettir. Bu gömlek tiyacım da :karşılamaktadır. 
Rumelı valllennın ( e i a. an 10. ~aMyet ~hud olmakta. Bütün kasaba dii'emez .bir hal aldığını söylüyorlar. So. ve saltalan yahuz geceleri giyerdik Bugünkü teşki!utmnzla g'inde 250 ki· 

yaletinde bulunan bu adam, KabakÇl ve köylerin beleiiiye bınalanna altı sını. ~· ~0.~~r. ~azınolar, lokanı.larda Hakikaten derin ve koyu bir sefalet 1o trebantin ve 500 kilo nebati katrnn ve 
Mu4Itafaya ikinci bir selam verdikten fı birden silAb altına çağıran resmi yaf· sıvil ahali gorulmuyormuı; eade ..a.r. içinde, elemler~ acılarla dolu bir ha. bir ton demir, bakn· sanay'iin~ kull~nJ.. 
sonra: talar yapıştınlmlş. Halk bunların önün. top ar.abaları. levazım ve cephane taşı- yat geçiriyorduk. öyle bir hayat ki ö _ lan çam kömurü alabiliyoruz. Teşvik ve 

- Ağa yoldaş! Eğer izniniz olursa, de toplanıyor, okuyor, .fikir beyan e.,f. yan k.a.nıyoniar- diyorlar ki bu vaziyet Jümden beter!.. rağbet görürsek müessesem;zi genişlet~. 
sizinle birkaç çift söz söyleşmek iste. yoc. Geçen senenin Eylül ayında vaziyet çoktan kara.rlaştınlnuş bir harbin mu. * oek ve istihsalatımızı a..--tıraca!k: k:lbHi • 
rim. bugünkü kadar vehamet arzetmemıst!. ~d~r. Al~~ atlım o kadar bü- Zaman zaman biz zavallı forsalara, yetteyiz. 

Dedi. Bununla beraller. bugün o vakitki te:nş ~tur ık.i ~t~k. hiçbı: wr.etle g~ı)e ıdi:i..lmermer ocakJannın bulunduğu, Mar. Diter taraftan b:zim dağlanm1zda 
Kabakçı Mustafa: ve heyecan yok. Acaba, işin gene tatlıyaj 111a!ı~ .. G~ı.ş~ce.k bad:rede lolon~a- mara adasının meşhur şarabından su. l:ii)gisiz köylülcrim•z ins.:ıfsıı.ca 0 'kad.a1' 

bağlanacağını rm ümid ediyorliaT? Ha!bu. ~ dordun.cu deıa taksune uğraıww dk narlar ve ~rcekten pek nef!s olan bu çok ağaç kesmışti.r ki rr evoddı iptictP.i -
- Hayhay. ki hazırlik1a:r hiç te bunu g&temıiyor, bü ı bır. me_:haleden ibarettir. Büyük devlet. şarab!a Ç€.ktifı;imiz elem ve lztıra~a- yıe olabilecek .milyonlarca eski kök vt 
Diye mırıldandı. Eli~ işaret ederek tün Fransız şehi.rlerinde, wı:m gelen yer- l:"ın zatı V.e ~zınızhğ~ yüzünden, Hitle- ırımızı biraz teSktn edip unutturmuş ve devrik ağaç mevcudı:fur. 

onu yanma çağırdı. Gizlice konuşmıya ıllire, tehlikeyi haber ve~en canavar dü.1 ~ıla~ıştihası bundan t>öyle doymak damarlarımıza biraz kuvvet gelmiş bu. Ydl.arca taşısa~ sök~ yine tüken • 
bqladı. d\ilcl'eri konmu~ Dün, bütün gün bunk· talıb.Y~ .. U:~ ~usus •. bu defa da me. lunmasına yardım etmiş olurlardı. !1le'Z. 

- Sekbanbaşı ağa, selim edip göz. nn tecrübelen ya~ıldı.. Sokaklardaki e. : onu akle aş egilecek oluna! Kezalik, Ulah diyarından ve M<)ldav bıraeatımız şimdiye kadar Ankara. 
lerinizden öperler. Gettk ağa v~ gıerek lektrik fenerlenni~ ampulleri değiştirj- _ ~=r a: pacü" yadan İstanbula getirilip satılan (IDab İstıatıbul, Mersin, Diyarba'Jtu, Maletya 
Köse paşa hazretleri, kazanılan mu. Uyor. Her yerde, ~Jediye, 'kahvelerin n· ::,~.ya • peyniri) de iştiha i]e, seve seve yedi- ve dahıa ban yerlere id'i. Bu yıl da Dev. 
Yaffakl-u- •"n ~---~e memnun t b:- k tm" ıye sor:'"u.a.ıa: gı•·m· 1 d b' .. d. ,...,. ..,,._. .,_ k J-l~lt ov ut:J.-...~ • Sla'8 Oll .ı:n.ı'e apanmalarını emre lŞ• v:...~:#~' "I b d. lZ nesne er en ln I J. S'Ç\. ~uryOWllrt Ve 8S ren fabrlka"J'ana 
durlar Mal''-munuz olsun· pa~:ıı:ah İsp'irt , '""-il · --'- A ı - ~llll! ceva ını ver ıın. UI h1 b · · ·· l taahhu-datt b ,__ ı.. · · · u • w~ 01u ı:.-... erın satışı y~cuw t arın 

0 1. 1. . '--~-- a ar u peynırı şoy e yapıyorlar: a uumnıar. surct!)ıe t\eft w 
efendimiz, nizamı cedidi ilga etti. ve k tı lan rd k. ki n bef sene evve ıne ge mcıye ~ Taze kes·ı · b. 'k · • d katran ihtiyç-alanm v~riy<YTln. 

Y"A~ tt• '? --le aş~ din ot u bemn1rıne 'ter. ı edo; d~l~ adımızı anmak istemiyenler, korku ve maıı· d'kkı mtlış t ılr eçhınlı~ erisini ke. ··-·-····-··· .. -····-····· .. ••• .. -·-·--···-- aaa .. e ı mı... '"'"' • ım o omo ı ere vaz ıye e ı 1- deh t bürüm- _ le . d.. 
1 

ı· a e u um a ınde yüzilvor. 
Ber · An yor. Hudud boyundaki mmtakada sivil ~~-şe_ . h ~ "'gofz . nnı. 0",.~şhar, lar, bu derinin kılb tarafı 1,,_n·, ı.:l•ız - ı, agam .• etti... cak şu var . _ A ı.cııazınm angt a.e esme gırece6ınuzı e- ta f d d -...- ııu " 

ki, ittifaka dahil ağalar~qn bazılar:, :~n~ormek hemen hemen imlcaru;ız. lecanle be.klivorlar. Çünid hepsi de tes. ra ı a ~~an geloek surette çeviri. 
murad ve maksud, yalnız bundan iba. a r yazlık keten üniforma giymi~ lim _,.a: _,_~ '-' Tür' 1.: • h k i vorl::ır ve bıraz da iğne jplik kullanıp 

Ankara borsası 
k l ile d l ~YUl"JlllC ~ ııuyenın em eımn • bö 1 b. 

ret sanırlar. Belki, .... aAic:ahın rermanı as er er o u. Techizatın mükemmeli. t h de k r· t·b .1 ğ 1 ğ Y ece ır tulum hazırlamış oluvor 
f'<"U'"-1 ı· · - li - . . ye , em ey ıvet j ı arı e a ır ı ı, o . B 1 .. . -

nAn edilir edilmez, daaılırlar. Gerek ye mı soy ye soylıye bıtiremiyorlar. t . . .. - d k b .. -k b. ı ::ır. u tu umu sut1e doldurup ag·zını 
,., + • erazının muvazenesm e ço uyu :r d.k. 1 Sekbanbaşı ve gerek Köse baba. bun- !lsvıçre ile Fransa a.rasındalti hudud- l b'li ı ıvor a ve bırakıy-0rlar. Süt, zaman. 

!aro •· .. k tak ro oynıya ı r. la ek · · k 11 ı 
dan korkuyorlar. a gumru yi~atı başladı. Harb Bu mektubumu, gazeteye u!aşıp olaş. şıyıp v~ '. ara kanşarak katıla-

vukumıda memleketın iaşesindc güçlük ~ d 1 kl b b şıvoT ve lezız bir lle\i peynir haline 
- Köse babanın da, Sekbanbaşı ağa. 

nın da ellerinden öperim. Kalbleri ra. 
hat olsun. Kendü taraflarından bir 
emir vaki olmadıkça, cemiyetimiz ba
kidir. 

- ~ka1a .. biraz 'Sonra, buraya bir 
heyet gelip, nasihat verecek.. ve her. 
kesin yerli yerine dağılmalannı taleb 
edecektir ... Bu heyetin nasihatleri din. 
lenerek. Fakat kabul edrnmiyecek ... 
Saray ve devlet erkanından on kişin!n 
keIJeleri istel\€Ce'k.. ve buradan kalkı
hp, (Atmeydanı) na gelinecek. 

- Başüstüne.. bu on kişi, kimler .. 

çekilmemesi için, !ederal meclis, dün- mıyacagın a~ edmın o marnEıa .J. derğ~l er, rrelince satısa ÇJ1c:anlıy-0r. 
d . "ba b • • gene YGZIP gon er1yorum. rnın e ı •m. Fo 1 ,_ h . 

en :ıtı ren azı emtıanın ıhracını husu- .. 'kü. B ak . . ı·t 1 h d d rsa 11\ avahmızda bız. altı 1..1"s1· • .. _ . ~ çun : u şam ıçın, a ya u u unun d . . 11. • 

sı musaadeyc tabı tutmaaa karar verdi d ı. ğ h kk d . tl aramız a bır S"ırket teşkil etrnir+ik· K1• . . .,. • a ~apanaca ı a ın a rıvaye er var. . . . . • . . '?' . -

Y1iyeoıik ma~de~an, yakılacak mayıat. Seferberliğin hummalı faaliyet; o ·ada da mımız ı~lık eV1rıyor, kimimiz de bun. 

'.ondra 
Ne-t • York 
P&rta 
\:llllno 
Ceııene 

'\me.sıeradm 

Bel' Un 
Br11ueı 

mad'enl-er.' yunlu ve pamuklu mensucat başlamış. Trenler. bu vaziy.et k.:11ısında Jı:ırı eJdıven ve oorab haline koyar:l'k: 
artık 1svıçredcn dışarıya çıkmıyacak. E.. b<>lki de gayri muntazam işli) 'cektir. sat!~~ çıkarıyorduk. Sirketimizfn elde 
sasen, akşama, sabaha şimendıfer yolla- Zaten dört gündenberidir bu ihtımall . ~ttun kazancla da yukarıda mahiveti. :~~~: 
rının da kapanması bekleniyor. derpiş eden yüzlerce kimse, hep bird:~ ni bi~d.irdii{im _bu kıllar1a 'kanşık ulah Praır 

Almanyada aa ayni faaliyet varmış. tren'lere hücum etmiş ve biran evvel. peynınnden şovle büvük<'<' bir pat'('a Madrtd 

Ne k~dar vesa.iti nakliye varsa, ciheti kenefi memleketlerine can atmağa koyul- alırdık. ~~. ~ynir, bizim o vakit sev(> ~:~':~ 
askerıyıece vaz ıye.i olunmuş. Harbi u. muşlardır. Ve tA, gelecek Cuma gününe SAve yedunmız. badem kurabivesinden Blikret 

~ide olduğu gibi, havayici zaruriye kadar ekspreste olsun, konvansiyonehe d~ha 1ezzetJi bulduğumuz (mübarek) '3eJ.grııd 
vesıkaya ba~?anınış. Dün akşam Berlin· olsun, bütün yerler ıimdiden tutulmuş hır gtda maddesi idi. Bu kıllı pevnir. Yokohnma 

-···---
2. 9. 939 

ÇEKLER 
Açıllı 
5.6.J 

114!.'571 
8.11\ 
6 .81 

~0.1776 

.-
f,J. ı:76 
28.617J 
J.0~26 

l.l.i~2S 

<.rıiS 

.-.-
o.sı 

82.40 

Kapanış 
11.116 

J82.4575 
3.16 
6-81 

80.8776 

11.6276 
22.6175 

1.02.2:> 
1.5425 
4 .115 

.-
0.81 

82.40 

- Adları, 'bu kağıdda yazılı. 

Delilbaşı kıyafetli adam, elini 'koynu. 
na daldırd. Çrkardığıc küçük bir pusu. 

den gelen bır Fransız muhabiri, intıba. buılunuyor. cien çorba yapar, küflü peksimetleri- tokholm 
larını şöyle hülasa ediyordu· 1iç günün içeri~nde, tsvtçrede hemen rnizi (pesrnetlerimizi) küçük parcalılr r'_ıos_k_on. _____ ..:.l_~_r;_.s_ıı_o __ 2li_._s_ıı.._ö_.. 

- AJmanya harbe azam; derecede ha· hemen hiçbir yabancı kalmadı. Otellerin halinde içine katar, kimseye bakmadnn t s T t K R A z L A B 

.-

~ayı Kabakçı Mustafaya uz-attı. 
Kabakçı Mustafa, bu pusulayı, 

iının arasına soktu. V4 sordu.· 
- Daha ..• 

zırlannnş o1msk1a berabe:-, silah atma. ekserisi kapılarını kapıyor. Müstakbel QOrbamızm kıfü olmasından utanç duv r-------.-------1 
dan mllnldına ereceğine henüz kani bu- Umumf Har'bin ilk vurgununu şimdiden mıvara'k hayrete değer büvük bir işti- Açılıı 

san. Jıunuyor. Onun i~in Alınan efkarı umu. seyahat acentalariJe demiryolu idareleri lıa ile bu orijinal yemeği kaşıklardık. Ttlrt borcu I peıtn -
miyeeini her yerdekinde-:. daha sakın, vurdular. Eh! .. Bo~myada iken en AJA pevnir. • » n • 
d-:ı..- -rLı..:_ • • I vadelı -

.u.w. •uıa.vin gördüm: Hitleri.D çok ıey Ercii.mend Ekrem Talu 1erden ve en iyi ~kınekkrden, yapılan 
eorbaların hatta en işe yaramaz aç kö. ,_ıı... ____________ .... , 
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~ 11ın1 <CASUS KADWINIWN Saç Fah 
Çeviren : Nimet Mustafa liHIJA TmlAlAll / Madam Trinke. eciş bücüş bir yazile de emniyetten hoşlanmıştı. Fakat ne ya

yaz~ o1.an bir mektub almıştı. Mek. pabilirdi, hatır için günlerce bir er~~ 
tub gayet kısa idi: peşinden koşup o erkeğin nerelere gıttı. 

dam gv ini, ne yaptığtnı öğrenemezdi ya! Ma. c~ ' b 
Yazan: Martha Richard 

Elden kaçırılmıgan 
Çeviren: Hatice 

şikllrlar 
Hatib 

cKocanıza dikkat ediniz. o sizi alda- dam Barbara uzun uzun düşündü ve u 
t.ıyor.> işi kısa yoldan halletmeye karar verdi: 

Madam Trinke şu veya bu şekilde ko. - Madmacığım, dedi, s~a ben bir. iyi-
oası aleyhinde söz söylenebileceğini ak. lik edeceğim. !~~canı~ haki~t~n sem al. 

Bir taraftan kürek çekiyor, bir ta. tanı oraya bırak.. rahat eti Sana bir casus'luk~ ~arb castl81uğunun a~aszı~- !hna getirirdi.. kocası için budala diye. da.tıp a.ldatmadıgını ogrencc~g~m. Bu ~a. 
raftan düşünüyordum: çay hazırlayayım. Hemen anlatmıya da pek buyuk fark v~~r~ ~ediğin • bilirlerdi. Gerçi budala değildi amma yet basit bir işdic. Benim gıbı Rus mul-

Yarın yuvama avdet edecektim, fa. başlama ... Biraz yorgunluk al... man ne k.adar hak~ı.mıışsı.n. Harb za- pek te zeki sayılmazdı •• kocuı için pinti tecisi olan bir kadın tanırım. Rus_:ada 
kat orada her zaman istediğim o sakin Bana ses çıkarmadan itaat etti. Ma- manındakı casuslugun netıcesi ne ka. diyebilirlerdi: Çünkü parasını kılı kırk iken Çarın sarayında başfokılık rutbe. 
saadeti bulamıyacaktım. Ben, haya - kine gibi bir şey olmuştu. Bu halt beni dar fena olsa da bir darbe ile nihayete yararcasına hesablar, tesadüfen eksilıni§ sini haizdi. Burada fal bakmaz ~a, 
tında hiçbir har'bı tanımamış olan, he. ~n derecede müteheyyiç ediyordu.. O- iner. Nihaye nedir! Halbuki bizim şlın- olmasından korkarak her nerede olursa be~ ~tının için b~kacağ~mi ~~· 

d k ihf hlıl edi "b b ol'SWl cebinden cüzdanını çıkarır birkaç O bır ınsanın bCliınaan kes '· ~ ç nüz genç bir erkeğin kolları arasın a nu temin etme 1yacını yor. dUd hayatımı-z. . . Bir ka us, ana k dı tel saç görünce. 
0 

insanın nasıl bır ıman 
sonsuz ve pürüzsüz bir saadete ve ra. dum: inan .. . Bazı zamanlarım. ere say.ar • . <>lduğuınu, ne yaptığmı, nerelere gittiği. 
hata hasret çekiyordum. Öyle bir adam - Burada benim eviındıesinl Dedim. Jeanne'ın oon derec~ ümidsiz ve Niha~t tahammül edilemez bır koca ni nelerden ho~ıanciığını söylemekte pek 
ki, bana işinden, vazifesinden bahse • Seni hiç kimse bu evde rahatsız ede- yorgun olduğu her halinden .belli idi. da diyebil!irlerdi: Gerçi madam Tdnke m:ınirdir. Sen ~oc:.ının saçlarından bir 
decek, ba~ka derdleri olmıyaca.k! Böy. mez. Müsterih 01. Bilhassa açılacak, emniyet edeoek bir senelerce ana tahammül etmiıti amma tek tel ikeser, bana getirinıin, ben Aluşa 
ie bir adam için canımı fedaya hazır. O beni dinlerklen, bilaihtiyar kapi· kimsesi olmadığı için muztarib gibi idi. sebebi vardı: Madam Tnnke .kocasını ~e- ile ona gönderırim. Saça bakar bakmaz 
dun. Y.a ve ~rasaya b~~,~~- ~daklannın Mesleği icabı, daima iki türlü lisan kul. viyordu. Somadan şunu da naz~n dık- :kocanın ne yaptığını, ne ettiğlni söyliye-

Vücudüm şiddetle titriyordu. İşte bi tıfreyişınden henu;:ı; mwıterilı olmadı- 1 nan iki manalı cümlelerle konuşan kate 8'.hnak lizımdı ki madam Trınke ka. cektir. Bizim Aluşanın yazmuı, okuma. 
raz sonra otele avdet edecektim. Ora. ğını görüyQrdum. Bunun için odadan . a san.iarl beraberdi. Bir casus, hatta duılar arasında pek öyle sayısı bol olmı. sı vardır. Söylenilenleri bir k1ğıda ya. 
da yalnız bir odada sabahı bekliyecek. çıktım ve 98Y hazırlamak bahanesile :ndinde~ bile şüphe eder, daima ih- yan cinsten fevkalade iyi bır k~dındı. zar, getirir sana okur. 
tim Ve sonra matem tülleri altmda uzun müddet onu odada yalnl'ı bırak- ti tl k ·ngendir En küçük bir Kocasının kendini aldatmasını garıb bu- Madam Trınke buna çok aevinmiJti. 

• .. ı.. -ı- • • , .- rd ya ı ve çe ı · lr. di · 
kirr.sesiz ve uzun günler beni ~~ıı- tım. Biraz sakinl~n.l isı.ıyo um. h k t h i t . bir sözle luyordu. Kocası nasıl olur da en nı Evine döndü. o ~am kocası uyurken 
vordu'·· Odaya avdet ettiğim zaman onu bir ared. e.' eln e emmb.Yl e S:~ . b'lir .aldıatırdı. Kocası ya~lı idi, kendi gen~ti. sa"lanndan bir tek telini kesti ve ertesi 
J • d . b 1 ba ark ken mı e e verece ı ecegını ı · . . . di .. ldL K ~ Sahile yak1aşmıştım. Sahil boyun a. koltuğa uzanmış u dum, şım a- . edi Kocası çırkindi, ken guze ocası gün madam Barbaranıu evine bir kere 
ki bir kahvehanenin ışıklarını görü. ya dayamıştı. Çehresi pek solgundu. . Jeanne yorgun bır sesJe devam - abdalca olduğu kadar, kendi de zekice daha gitti. Giderken kocasının prabla-
rüvordum. Oraya yan~tım. Gözleri kapalı idi. Fakat çay tepsisini yordu: . idi. Hayır hayır bu kat'iyen olamazdı. ;rından bir şişe daha götürmeyi de ihmal 

Kahvehanenin terasasında bir kadın. masanın üstüne bıraktığım zaman göz. - İlk ön~leri bu cas~l~ be~ı .çok Olamazdı diye düşün!.iyordu amma, etmemi§ti. Alup kağıda sarılı tek tel 
la erkek oturmuş, içeride çalınan pi. !erini açtı: alfil<:adar ediyordu .. . Benı eglendırıyor gene bir kere içine kurd girınişt~ Bu er. saçı alıp evden çıktı, bir saat sonra dön. 
yanoyu dinliyorlardı. - Martha, dedi, be.na hayatta yar. du ... Bana tehlikeli fakat enter~an ?ir kek mileti değil mi, en iyisine gıiven ol. düğü zaman elindekı yazılı kAğıdda ,un. 

Bir taksi çağırıp içine girdim, Ve on dım edebilecek olan yegfuıe insan sen- oyun gibi geliyordu. Halbuki şımdı ... mazdı:. H~m kabahat .. :a~n~z e~keklerde lar vardı: 
dakika sonra Bean Rinage otelinde s1n! Sen bana sulh zamanında yapı·lan (Arkası var) de degıldi. Zaman kotu tdı. Bırçok ka- el - Bu her kim ise fevkalade adık-
idim. Kapıcı tana: dmlar, sanki bekar erkek .kıtlığına kıran tır.> 

::igf f f ~]~E:i~ ~ Bir doktorun gunlük :f.l~iS;i;,~;;~~~;~;;~; ~~ ~§:~i~:2· ::6h~~ 
titrek adımlarla merdivene doğru iler- t 2 8 ' f> e ·, ~ ,fı notlarından fevvuk derecesi de vardı. Parasının hl'. nır.> 
Iedim. Asansörün önünden geçerken sabmı iyi bilen erkek daima paralı otur- c6 - İhanet. aldatmak nedir haya. 

~ garson bana kapısını açarak: 1 Tansiyon fazlalıkları du. Kadı.n.Iar ona sadece evli erkek 01. tında bir kere bile böyle bir ,ey yapma-• - Buyurunuz Madam! 2 Gözlerin önünde uçan kara lekeler ve duğu için değil. ayni zamanda da paralı ya teşebbüs etmemiştır.> 
Dedi. Ve kapıcı ile blribirlerile ga. 8 sinek glbl şeylerin birçok sebeblert var!a erkek olduğu için sırn~şırlııı:dı. Ni.h~yet Madam Trinke bu cevablardan _çok 

rib bir tarzda bakıştılar. Bu bakış1ar. ' da başta tansiyon yüksekli.il gelir. Bun- o da İ.nSa!ldı· Her erkege evı harıcmde memnundu, falcı kocasını aynen aoylt> • 
• • • t • dan ba~ka asabi sebebler gözdeki zAf ve görünen kadın güzel göründüğü gibi ona mi.şti. Kocası sigara içmezdi, iştihalı ye. 8

'_ Bu kadın muhakkak ki sar~turl I> gözlük ihtiyaçlarını tevlid eden rüyet da güzel görünürdü. Hem zamane kadın. mek yerdi. Bilhas<r.ı şekeri pek .everdi • • • • ' 

De k · ti orlardı. e bozuklukları da böyle 81nekler gö,.,terebl· lMı bu işin ustasıydılar. Gazel olm.asalar Kemik yalamaktan da hoflanırdı. ÇQnkü nıe ıs Y 'l ·· ·· · k · be ' r · 11.. 1- ·kl k ·kl ü · d * lir. Fakat bilhassa elliyi mütecal'iz olan- da güzel gorunmeyı pe ıyı cerır.e • pırzouı lA~mı erıru emı er zerın e 
• • • 1----

Hakikaten bir sarhoş gibi yatağın 
tistüne yıkıldım. Bir ka:bus içinde gibi 
idim. 

8 larda böyle haller görülürse evvelf. te - Madam Trinke bütün bu karmakarışık zerre kadar t't bıra.lor.ayıncaya kadar ya-
9 vettüril şlryanl fazlalığını düşünmek düşünceler içinde, aldığı mektub muhte· lanıaık Adetiydi. Bu kadar yi bildiktElD 
• • • • • 

10 viyatının sıhhatine inanacak gibi olu. sonra, omın h rkesten sadık olduğuna, llzıındır. nerhal ta.n.styana. baktmnalı. 1m d'ğ d • • • -Ertesi günü Parise ~ldim. ve Marhy 
deki evimire ~apandım. Bu yerde, ve 
herkesten uzak, hatıralarımı unutmıya 
uğraşıyordum. 

vordu. Ne yapıp yapmalı kocuının. . biT :ihan.t nedir bi e ı ine e inaıımuı l Ve hemen perhize ve lyod tedavJslne gl- ., . 1.: ndi ld b 
Solclaa sata n yukandan ....tı: maoeram. olu.p ollrtad'.ığmı, Ae nı a a. ca ederdi ve mad'flm Trinke bunlara da 
ı _ Genlşlik • Nebi llhlkaaı rişmelldir. Perhiz ile ve iyod tedavtaı ll• tıp aldatmadığını ögrcruneliydi. Madam inanmıştı. Mektubu yazan herhalde onun 

Tazmin _.., tanai7on dilfttııtten sonra bu kara sinek-
2 - Ke<Mr - .... en Trinke bu işi kendi kendine yapamazdı. saadet'ini kıskanan ahlaksız bir insand1. 3 Gökler Dahi ler ve lekeler de yava§ yavaş zaU olur. 

- - Çü' nkü pek o kadar becerikli bir kadın Halbuki madam Trinkenin kocam, • - Hazır - Rür.gA.r "' Tansiyon fazlalıtının dt~r bir arazı da 
5 _ .Mllln yerine iş ıören değildi. Bir yardımcıya ihtiyac-. vardı. Mösyö Trink.e son günlerde hakikaten -5-
6 - oeta - Tefrika sık sık gece 1drarlarına kalkmaktır. Nor- Bu yardımcı oisa olsa madam Barbara işi azıtm~ı. Yeşii gözlü, sarı saçlı bir 

Bu sıralarda idi ki Jeanne yeniden 7 - Lezzet - Elblaenin müfredi mal olarak geceleyin idrara kalkmamak olabilirdi. Rus ihtilalinden sonra Parae genç kızla düşüp kalkıyordu. kısa bl·r zaman ı·çın· ve pek feci şerait 8 _Fa.kat l"zımdır Bazıları geceleyin muhakkak 
I& • yerl~ ve prenses olduğu halde pren- Flakı mı yanlış anlamıştı, yahud da 

içinde karsıma cıktı. 9 _ Yemeklerin hamıoldutu rer • Ad blr veya lld defa idrara kalkarlar. Bu - seslik ünvanını terkedip madam Barbara ya11an mı söyiemişti? Hayır 
0 

da yanlıf 
Bir gece, hiç beklemediğim bir za. ıo - Valdellk nım sebebini araştırmalıdır. Maamatıh olarak tanınmaya razı olmuş bu kadın milıama.mıştl. Yaba söylememı.,tt. 

manda arkadaşım bana telefon etti. İs. Geçen bulm.acanın halledllmit tekli bazılarında ltlyad neticesi Teyahud çok çok tJeY bilirdi. Hatta onun Umumt Harb. Aluşa, falcıya giderken mactam Trin-
mini söylemeyi bile unutarak tekfon· ~01~:;'~:Daha mayiat ve dl(ter meşrubat 1rnllanına.Jc se- de Rus ordusunda casll.'i olarak hizmet kenin ikendine verdiği tek tel saçı kay. 
da bana yük.sek sesle şöyle söylüyor.. 2 - Ayar - Salak bcblle tansiyon yükselmeden sık sık ld- ettiği de söyleniyordu. Harbde casualuk be~, yıanı.nda yürfryen madam Bar. 
du: 8 - Reızaki - Ela rar edebilirler. Bunları tefrik etmek l~- etmiş ibir kadın böyle basit ifleri keşfe. baranın siyah köpeğinden kopardığı tek 

- Marthe sen misin? Gene seni ga- t - Aralık • Var zundır. demez ohır muydu? .teli falcıya, saç teli diye uzatmIJ. ve fal-
yet çabuk görmiye ihtiyacım var! Bi-

5 
- K - Kılık - K Madam Trinke dosdoğru, madam Bar- cının bu köpek teline bakıp ~yledlkle. 

~eınezsin ne feci bir haldeyim! Do,.,tu- ~ = ~tıı_a':.cana.pe Onab ı.atıyen okuyucularımın ı>oRa baraya gitti. Madam Barbara ıarabı çok rlni :bir kağıda not etmişti. 
muz Rene.e bana senin adresini verdi. 8 - Aley - Ne.su pulu 7ollam&lannı rtca ederim. Abl at- severdi. Onun şarabı çok sevdiğini bil. ............................................... _, __ _ 
Söyle, sana ge1ebi1ir miyim? Evet... 9 - Malak • Pire cllrd• ilteklert mutabtieels kal&bWr. diği için madam Trinke evde kocasının .... 

~~he~~fu~rur?~~L~ı~o~~~=u~-~a=e~u:n~~=~~~~-~~~~=============~ı~~™~ i~ek~~~,~~ Son Posta Tım yanın saate kadar sen eyım. dört şişe Bordo şarabınd:ın birisini bir 
n ,,-d,,,..., imdad dilenen bu sesi hemen 1 ) b l ) ) d" • ı·I" l ı · v d l t t lr=========-=-=---=-1 ~u =• itan U . e e iyesi an arı !k.B.gı a- sarıp yanına amayı unu mamış ı. Yevmi, Siyası, Hav0a0d00~e Hal& cueıea tanımıştım . Ve bu sesin heyecanından • Madam Trinkeyi, madam Barbaranın taıl·sı·z a~~aş~ıng~e~ili~~lAbn ~----------------------------~ ~~~~~~~qme~~~• • t1k Muhammen Rusyadan gelirken beraber getirdiği biz. t S T A N L 

elinde çırpınmakta olduğunu anlamış- Teminat Bedeli metçisi Ahışa karşıladı. Aiuşa fazlaı güler ._ _ ____ _ _ _ B_u _ ___ --11 

tını. Çünkü bu casusluk te.şkilAtı hiç- yüz göstermedi, hatta madamın biraz ra- Gazetemizde çıkan yua " 
bir zaman şikarlarını el<len kaçırma?.! 399,49 5326,50 Haatan~erin 939 mali yılı ihtiyacı için alınacak sabun, soda, hatsız olduğunu da söyledi, hiı.metçiden resimlerin bütün haklan 
Bunu iyice •biliyordum. Onu bekler- zeytmyeğı w zeytin. böyle bir söz işiten ziyaretçinin, sıhhat mahfuz ve gazetemize aiddlr. 
'ken, arkadaşımı o meçhul ellerden kur 1031, 75 13756.67 Hastanelerin 939 maU yılı ihtiyacı için alınacak kuru sebze. temenni edip kapıdan dönmesi nazik bir - ····-
tarmıya karar veriyordum. Onu kur. 898,68 11982,27 H~aınelerin 939 malt yıh ihtiyıacı için almaca:k yaş scılne. hareket olurdu amm.ı madam Trinke, ABONE FIATLARI 
tarmıya bütün enerjimle uğraşmak is- 705,90 9412,00 H.tıanelet"in 939 maM yılı i:htiyaeı için a!ınacalk. 156 kallim tıb. bunu yapamadı. Çünkü onun ziyareti, 15. 
tiyordum. Onu o merhametsiz ellerden bi ecza. alettayin bir ziyaret değil. hayati bir 
k~rtarır:Ken iben kendi hayatımın inti. Tahmln bedellP.ri ile illt teminat mikdanları yukarıda yazıh işler a~ ayrı meselenin halli için yapılan bir milra. 
kamını da alacağımı. :iannediyordum. lkıapab. zarl eksiltmesine konulmuştur. İhale 14/9/939 Perşembe günü saat 15 de oatti. 
Sakin ve kendi halinde bir hayat yaşa- Da.imi Encümende ya?ılaca.'kt1"1", Şartnameler Zabıt ve MuameJ~t Müdürlüğü ka- Ç-Ok geçmedc::ı madam Trinke, madam 
mak tatlı bir şeydi! lem.inde görül'ebilir. Ta:'Jibronn 939 ytlına aid Ticaret Odası vesikası ve illk temi.. Barbaraının rahatsızlığının. ne olduğunu . * nıat makbuz veya mektublaııile 2490 numaralı Jutnuna göre ha:mlayaeaklaın ka. anlamıştı. Madam Barbara o gün şarabı 

J eanne çok bozulmuştu. Fakat içeri pa:Is. zaırf}arım ihale gilnü eaat 14 de kadar Daimi Encümene vermelıeri (6835) haddinden fazla kaç ırmış, sarho~ olmuş-
gı·rer girmez onu tanıdım. Eskiden çok 

d tu. Çünkü hizmetçi Aluşanın istemiye is. 
daha az güzeldi! Onun ° eski kayı sız y k z E · •• •• R k •• 1 .. v •• d temiy:e iÇEri aldığı, bu muhakkak mada. ve cocuk tebessümü nerede kalmışh Ankara ükse ıraat nstıtusu e tor ugun en : 

mı görmekte ısrar eden misafırin yanına Şimdi boyamamış olduğu yorgun ve 1 _ Kurumumuz çamaşırhanesi ve Jlboratuvarla rı iç: in lüzurn:ı olsn şartna - geliı'ken iki tarafa yalpalıyordu. 
solgun çehresinin her noktasında de- metle evsafı gösterileıı c4000> kilo beyaz sabun açık eitsiltme usulile satın a lı -
rin ke der ve eziyetlerin izleri okunu. nacaktır. Madam Trinke sarhoş ev sahibine al-
yordu. Onun sinirleri·nin bitkin bir 2 - Muh"mmen bedellP..r cl520. ve muvakkat tc.minan cllh lirad ı r. dığı mektubu gösterdi. Bütün şüpheleri. 

O "' ni· ıan~attı. Ne olursn ondan olacağını, ko. ha1de olduğunu hissediyordtum. nduö? 3 _ 4/9/939 tarihint müsııdif Pazarteııi günü saat 11 de Rektörlü;c b ır.a~ında casının hakikaten kendim aldatıp aldat-
bu pcris.an yüziinü, benim spanya • '\-.:1 k · t f d 'h l i l akt r 

1 müteşekrw omı.syon ara m an J a es yapı ac ı • madığını anııyabilccek Paris içind~ tek 

-
1 o 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURK!YE 1400 760 ~ 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 270V 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kurllf&ur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
300 

Gelen evrak 6er"İ oerilma.. 
ilanlardan me•'uliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 k\lrUfluk 

Pul i1Aves1 IAzımfur. 

Telgraf : Son Posta 

nüsiindeki çehreme çok yakın bu uyor. 4 _ Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyen!e: enstitü daire mü- insanın 
0 

olduğunu söyledi. Madam Bar. 

rlum. ıı~~: buraya yavrum, dedim. Çan iürlüjüne milracaatı.v·\. c3853. 6362. bara şahsına karii gösterilen bu fevkala. ,,_ ... .._ _____________ , 

.,ı····;~;;~··~·~·;;;;;;·:·~~~·i;;~~b~··) 

i Telefon : 20203 
... ........................................... _. 
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Dünkü atletizm ve 
yüzme şampiyon_Jarı 

SON POSTA 

~I 
Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLU~U -

1548 m. 182 Kes. 120 Kw. 
f" A.Q. ıg,74 m. tllfl Xes. 20 b. 
T.A.P. Sl,70 m. 8H5 Kc.ı. 20 ttw. 

Sayfa ıı 

KIZILAY 

Atletizm birincilikleri seyircisiz, fakat çok muntazam 
. oldu. Yüzmelerc seksen yüzücü iştirak et:i 

PAZAR S/9/'S9 

12.30: Program. 12.S5: Türk mfızltl: <An -
kam Radyosu küme sazı ve karışık koro). 

Hastabakıcı 
Hemşireler 

Dünkü yüzmelere itti rak eden sporcular 

Dünkü. yüzme Zerden bir intıbıı 
Türk:i e atletizm bl!'inciliJdlNine dün 1 - İstanbul takımı (Saffaıl, İsamil', 

K.ad'ılkö/ stadında başlanmıştır. İçeri gir- Mahmud) 5,43,50 yeni relror. 
m ıı,-.,,,.. v tiye1i olduğu için se. 2 - Kocaeli ta.kımı (Fehmi, Yusuf. 
yirdslz, atlcll:er arasrn<i.a cı<ldl rekabet Mchnııed). 

bulunmadığı için de zevksiz oftıall müsa. 3 _ Anma takımı (K!milı, Nejad, 
baka:lıar alınan ciddi tedbirlerle munta. Mi). 
7la:n1 ooreyan etmiş ve İstan'bul, İzmir, Su topu: 
Anlkara, Kocaeli, ESkişehir, Bursa- bölge- Günün son mü.sabakım olıan su topun. 
lıeri a'C.etllerinin iştiraki temin ediJımiştU-. da İs1.anbu'l ektbi lçele 7-0, Ankına Kr>. 
~lde edHen dereceler şunlıal'CiTr: caelıne 4.1 galib gelm~ir. 

100 metre - Melih (İstanbul?) l0.9/lO, Çağınlan hakemlerin .gelımemesi mü. 
2 - Atineos (İst.mbUıl) 11.3/10. sabakala:r esnasın.da büyük mü~lat Ç'l· 

800 metre - Recek (İstanbul) 2.2.1/10, kamnşsa da karşılaşmalaT mümkün ol-
2 - Nuri (Ankara). duğu kadar intizamlı geçmiştir. 

5000 metre - llıza (İs1anfbu1) 16.8.3/10, • • 

2 - Mustafa (Ankara). Fuar m ç arında ızmır 
110 ıına.11!iaıh - Vasfi (İstanbuJ) 16.5/10, • 

Yavru {1stanbul). 5 • 2 l<aybetlı 
Uzun atlama - Muzaffer (İstanbul) İzmir 2 (Hususi) - Bugün İzmir Fu • 

6.6{), 2 - Öme; (Ankara) 6.58. 
İ b .. ır\ 36 84 aT kırnası maç}anna An'lrora muhtcliti ile Yunan diski - A.-.ıt ( stan ı.u;' . , -r 

2 - Sabri (İstanbul). İzmir ımuhteliti arası'lda başlanmıştır. 
Ci.rid - Melih (Istanhul) 52.77, 2 - B.irinci d'ev:rode İz.mirin golüne Ankara -

.A.'l.i (İstanbuf). .l!ıl'a.r mukabele eder~.-k beraberliği temm 
4 X 400 bayrak - Beyaz takım (Fil.. elmiş'l~r. ikıinci dev?"e.:ie ısc Ankaralılar 

l'U:z:ın, Zare, Reccb, l\foli.lı) 3.31.1/10. daha üstün ve güzel oynıyarak maçı 
2 - Kınnw takım (Şev.ket, Galib, Nu.. 

5 2 
~ 

1 
_.ı_ 

~ •• • •A<ızanmış anur. 

::,~>· kJ .. , __ ,_ ., .... _ ~stanbul muhteliti yann (Bugün) An. 
ıuu:n yapıhmyan sın a yu~ a~:ma 

bugün ve diğer müsabak&rla beraber ~.~.?.~~:.i .. ~~--~~~~~:~~: ........... . 
~ cdı1ıccekt.fr. 

Yüzme şampiyonası müsabakaları 
'l'ilr«c.iye yüzme şampiyonluğu müsa. 

baJmıar:ı dün Şeref statl.ı havuzunda o.u 
lnıntakada gelen sekse!l yüzünün iştira'
k:ue yaplMı. İstanbul taJrnnmın bayrak 
~~nd-a, Kocaelid'en Yusufun d8 kur. 
b~a.haımada .kırdıkları birer reloor'kı ne. 
ticebıen!ler ve diğer yüzmclerin teknik 
de:rıeoeıcri şunlardır: 

lOO metre sürat: 
1 - Saffan (İstanbul) 1,7. 
2 - Mi (Ankara) 1,13,1. 
3 - Mehmed (Kocae!•i). 
200 metre kurbagalanra: 
l - Yusuf (Kocaeli) 3,1,7. 
2 - İsmail (İstanbui) 3,10,4. 
3 - &mıHı (Anknra). 
fOO metre sürat: 
1 - Mahmud (İstanbul) 5,26,5, 
2 - Sırdettin (Trabzon) 6,16,8. 
a - Cevad (Balıkesır). 
lla.yııa.'k yarş: 

Gaib Aranıyor 
313 senesinde cmsal'i yetim çocuklarla 

birlikte hükfunetçe Edi~ San'atlar O
kuluna sevkcdilerek orada 66 numara~a 
kaydedilen ve l:>it~bara silah a!tmıa alı. 
nan ve vazifci a.glrerivesjni Edirnede ter. 
zi ola.ııak ifa ve lkmıtl eden bı..rd'eşim Gi
ritli Mustafa oğlu Hüseyin Karamusad=ı

kiden Umumi Har'bde bir mektub almış. 
tım. Ondan sonra kend'isiınden bir d:aha 
haber alama.dun. Kendisini tanıyan ve 
bileni erin insaanlyet namına aşağıdliki 

ndrese bHıcFirnıelerinı cl:Ierim. 
İznıirde Memdubiye mahallesinde Kandiyalı 
soka.tında 3 sayılı eTde Kara.masadaki Hasan . ............................................................ . 
c Yeni neşriyat ) 
Cumhuriyet Jııcfteri Spor mecmuası - Ay

lık spor hareketlerlmlzl ve dünya spor ce -
reyanlarını hlllba eMn yazılarla bu sahada 
aal&hlyet.tnr kalemlerin makalelertnJ, mUta
ıeaıanw, tenkidlerlnl ihtiva et.mektedlr. 

13: Memleket sant Ayan, ajans ve meteoro
loji haberleri. 13.15: Müzik <Küçük Orke3 -

tra, Şet: Necib Aşkın.: ı - Drlgo - &mernl
da balet sfilU No. 1. 2 - Dohnanyt - Raps>-

dl Do majör. 3 - Drigo - Arlökenln mllyon

lan - Balet sültl No. 3. 4 - Fraruı Lehar -
<ıŞen dub operetinden po~url. 5 - waıt.er 
Noaclt - Köy hlkf.yelerl,. 6 - Drlgo - &ınıer

lada balet sültl No. 2. 14.15 - 14.30: Müzik 
<Melodiler.) 18.SO: Program. 18.35: Milzlk 

(Pazar çayı _ Pl.) 19.05: Çocuk saati. 19.35: 
Türk müziği: (Fns1l Heyeti.) 20.10: Neşeli 
plft.klar _ R. 2o.15: Müzik CSOllstıer.l 20.30: 

Memleket saat Ayarı, ajans ve me~rolojl 
hnberlerl. 20.45: Türk milzltt: Okuyanlar: 

Semahat ÖZdeme.a, Muzaffer İlkar. Çalan • 
ıar: Vecihe Daryal, Reşat Erer, Ruşen Kam. 

ı - Ud1 Eşref - Hüzzam peşreTl. 2 - Mah· 

mud Celllet.tın 1'&4a - Hiizzam şartı: <Ke • 
rem eyle me.n&ne kıl blr nlgt.h.) 3 - Sall -
battin Pınar - Hllzzam şallı: <SeTlyordum 

onu.) 4 - Lemi - Kürdlllhlcazkl.r prltı: 

(Nazlandı blilbtll.) 5 - Arif bey - Ktlrdlll -

htcazklr ıartı: <Di1fe:r mı f&llllla ?> e - Fa· 
lk bey - 8uz1nlk p.rtı: <Kuzucağım ne ka
çarsın benden.) '1 - Blınen Şen - Seglh şar 
kı: (Benıı1z en gtll1 gül~n Alemde mey nuş 
eyleme.) 8 - Sedat öztn.k - Hüzzam ıarkl: 
coetayt b1cr1nle rönlflm yıtıısın.> 9 - Halk 
türkü.!11: (Bülbfil t&§ta ne gezer.) 10 - Halk 

t!irk:ti.!1i: CKaram.) 2UIO: Müzik (Rlyaaetı

cUmbur Bandosu - Şef: İbaan Künçer.) 1 -
Domen1oo - Marda MllJtare (Mart.> 2 -
Waldteutel - Ç19<'kler <Vals.) 3 - C. M. 
TVeber - cOberOU> 'UVert.ürll. 4 - Mas.senet -
Jcenes Dramat!quea. a) Prelude et Diver -

1 tlsscment. b) Melodrame. c) Scene finale. 
22.20: MiWk (Cazband - Pl.) 22.45 - 2'3: Son 

ı ajans haberler! ve yarınk1 program. 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanı1maktadır. Okul geceli ve parasızdır. Okul, 

genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yeti§tirmek, hastanelerde 
ve umumi sıhhatle alakadar olan müesseselerde çalışmalarına mahsustur. 
Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik Vi! Pratiktir. Dersler hususi Doktor Pro
fesörler ve Muallimler tarafından verilir. İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıh • 
hatli ve en az orta tahsili bitirmişolmalan şarthr. Diğer şartlarımızla 
fazla izahat için yazile veya bizzat 1stanbulda Aksarayda Haseki cadde -
sinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
I - Keşü ve şartnamesi mucibince İzmirde Çamaltı tuzlasını Çığlıya bağla 

yan şosenin tamiratı işı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşü bedeli 80198.14 lira muvakkat ıteminatı 5259.90 lıradır. 
ili - Eksiltm~ 13/IXj939 Çarşamba günü ısaat 14 de Kabataşta Levazım Vl 

Mü'bayoat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergün Levazım ~"Ubesi veznesinden ve İzmir, An.kara Baş. 

müdürlü'lderinden 200 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münaıkasaya i§tirak edecekler mühürlü teklif mektublarını kanuni ve. 
saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat me'ktubunu ve şart. 
namenin (F) fı..lcrasında yazılı vesaık.i ihtiva edec~k ,kapalı zarfların eksiltme sa-

atinden bi:r saat evvel me7.kt1r komisyon baŞkanlığına makb~ mukabilinde ver. 
meleri lazımdır. (6714) 

Etibank Umum Müdürlüğünden 
Bankamızın Murgul işletmesinde ıstihdam edilmek üzere bir Dizel makinisti 

alınacaktlr. 

Talihlerin Anka.ırada merkezimize ve İstanbuld'a Güven han Voyvoda cadde-
sindeki İstıar.bul Büromuza evraklarile beraber müracaatları. (4259) (6916) 
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Şeker Hastalığı olanlarla fazla şişmanlıktan şikiyet edenlere:~ 
•• 

Emniyetle 

kullanabileceğiniz 
Müstahzarları 

piyasaya çıktl. 

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

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

Fada ıifmaulığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim mOatahzerlandır. Vücudü besler fakat ıiımanlık yapmaL 

Umumi depo: lNG/LIZ KANZlJK ECZANESi - Beyoğlu, l1ttanbul 
lıtanbul perakende ıabş yeri : Babçekapı Zaman Itriyat depoıu 

IZMIR Acentamız Türk Ecza deposudur 

. 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yatılı talebe kaydına başlanmıştır. Ücretler apğıda göa. 

terilmiştir. Fazla maltlınat almak istiyenlerin Okul Direktörlüklerine 
baş vumıalan. 

Ankara Kız ve Erkek Kollejlerl 
tık Orta Lise 

Gündüz 60 100 120 lira 
Yatılı 225 260 285 • 

Bursa Kız Lisesi 
tlk Orta Lise 

Gündüz 40 50 lira 
Yatılı 185 185 • 

iz mir Ege Lisesi 
tlk Orta Lise 

Gündüz 50 60 75 lira 
Yatılı 160 200 200 • 

Asli maaşı 55 liraya kadar olan memur ve tekaüd çocuklarından 
kardeşlerden yüzde on tenzilAt yapılır. c6495> 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırla11ta.lı s t N G B R sa&tlarlnlıı 
yenl modelleri gelmtıtir. Fiat.lan 75 llra llA 500 liradır. 

- EMSALLEltİ GiBI ON BEŞ SENE GARAN riLiDm -
Taşradan taleb vukuunda yenl katWoğ gönderilir. 

SlNGER Saatleri YENİ MERKEZ l\"IAGAZASI: Eminönü, tramvay caddesi 
No. 8. Şubesi: Eminönü meydanında 14 No. daki ~ yerindedir. Tol: 21964. 

Kırıkkale Gedikli Usta Hazırlama Okulu Birinci 
Sınıfına Talebe Alınıyor 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askert san'at lisesindeki gediklt usta 
hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara göre talebe kaydı kabulüne 
başlanmıştır. 

2 - Kayıd kabul şartları: 
a:. Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
b> Vilcudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhhati yerınde olmak. 
C> kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahibi olmak. 
d> terki tahsil müddetı iki seneden fazla olmamak. 
e• 14-17 yaşında olmak ve bu yaşlara aid boy ve ağırlık hadlerine uygun ol

mak. 
f• Evvelce gördüğü tahsil <ler.ecesini gösteren şehadetname veya tasdikname

yi haiz bulunmak. 
k• Gedikli okuldan ders ve vukuat, sağlık durumlarından çıkarılmış olmamak. 
h> köy veya nahiyelı olmak ve n:ifus hüviyet cüzdanınd:t doğduğu köy veya 

nahiye yazılı oımak, yahud köy ve nahiyeden .farkı olmıyan ve orta okulu bu -
lunmıyan kaza merke?.lerinde d"ğmuş bulunmak ve bunların tahsil için kaza 
ve şehirlere geımiş olmak. 

3 - Bu şartlan haiz olanlar askerlık şubelerine müracaat ederek fazla izahat 
alırlar. 

4 - Askerlik şubel~ri~r.P kaydi kabul için müracaat EylUI sonuna kadar kabul 
edilir. c286> c63&h 

Londrn ve Pttrisin en meşhur 
fabrikalarından gelen 

BAYANLAR 
için son moda ve yUksek tantazl 
MUŞA~IBALAR ve MANTOLAR, 
Beyoğlunda BAKER mağazaların
da teşhir edilmek ve gaydt mos11id 
şerait ve ucuz titttlarla satılmakta
dır. Çeşitler tnkeı:ımeden evv~l ih
tiyacınızı şimdiden temin ediniz. 

.............................................................. 
Son Posta Mathaua 

Neıriyat Müdürü: Selim R4gıJ) l!fMI 

Hİ S. Ragıp EMEÇ 
SA PLERİ: A. Ek,.em USAKLIGIL 

Nişantaşında: Eski Feyziye 
yabh 
yat.sız ISIK , LİSESİ Kız 

Erkek 
Memleketimiı:in en eıki hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve Lise kısımları vardır. Kayıt için 

hergün mektebe mUracaat e .. ilebilir. İstiyenlere melrtep tarifnameıi gönderilir. 

Telef on : 44039 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kur•l•t tarihi ı 1889 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ·n ajana adedi: 262 

Zlr•f ve tlc•rf t.ar nevi llanka mua,,elel ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

~at Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tuarruf buablannda en u 
SO lirası bulunanlara ıenede 4 dılfa çekilecek kur'a ile aşaiJ,d&ki plina 
&öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,0 Lira 
4 " 500 " 2,000 tt 

4 " 250 " 1,00~ u 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 u 

120 " 40 " 4,800 tt 

160 ,, 20 ,, 3,200 " olKKAT: Henblanndaki paralar bir sene içinde SO liradan qalt 
düşıniyenlere ikramiye çıktıjı takdirde '7 20 fazlasile verilecektir. 

K111"alu tenede 4 defa, 1 Eyl61, 1 Blrinciklnun, 1 Mart ·n 1 Hazina ) 
tarilaleriade ~Jdlecekttr. \ 

~ 

Maarif Vekilliği Erkek Terzilik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - 01rul'un gündüz dikiş ve biQki kısımlan ile cA'kşarn ibiçki kureuna'> ta!a. 

be kaydedılmc'ktedlr. 

2 - Gündüz dikiş Jnsmı tahsil müddeti üç yıl, biçki kısmı ile Alqam biçki 
kursu tahsil müd<iet'lerl sekiwr- aydır. 

3 - D~kiş veya biç:<i klsmr1anna ıclrebflıınek için ilk okul mezunu, AlEşam 

biçki kursuna :kaydolmak için ere enı arz miUet okulu A ve B laı:raJarın,. 
dan mezun olmak w 45 y~n.d'an büyük ohnamak kab eder. 

4 - Oku:I resmi, nilıari, muhtcl1t ve parasızdır. Mufassal izahat için dkulıa 

müxacaat e-Jilmesi. Adres: Divanyolu .. Tel: 22480. c68Mı. 

r:
• Doktor. 1. Zati Oget 
elediye karşısındaki muayeneba
esinı1e öğleden sonra bastahrıcıı 
--• kabul .eder. ._ __ ,, 

Kolayı ık-Şİklık: 
ti•• t•yd•" ev••' lı•••rh .. 1 ~ 
.... , ...... nılılt•• ... , •••• '\ ...... , r,, .. ,.,,,,,,,, ..... h ... n ..... .. 

ıotl•ro 1ıyortlı tıklıll d• te•le ... 
.,.ıt olurlor. Hulut• IMeıtı. ., .. 
eudu• tetıaeUO..I dlHlllr H M 

r.dld h• .. ••"•"'• lıll• ..... .,,.. , ...... 
,.1, 0 , 11 7 112 ııred•• ıuııa .... 

ISTUIUl, llrtfhı 
ro ... ı m•rd•ıu ı :ı No. I•' 

MaDaumızı •'r•Hi edlalı ••J• 
ı!I No.lu la•lf•mlıl laterlfllL 
Flrall•••m•&da lıOrllı tHdltt. 

Doktor Hafız Cemal 
(IA>kman Bekim) 

D!vanyolunda 104 numarada 'ıcrgiln 

hasta kabul eder. Telefon 21044-233{18 

Tet ıtıtun aanumı ·························· 
Birinai sahile 400 ~ 
ikinci ıahile 2SO • 
Oçiincii sahile ıoo • 
DlSrtlüncii salıile 100 » 
I~ salaileler H » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddeı Ul'fıııcla 

fazlaca miktarda Ulıı yaptıra~. 
ıar ayrıca tenzilitlı tarifeınizc:lq 

tıtifade edeceklerdir. Tam., Tarım 
ve çeyrek sayfa illnlar içfıı anı 

bir tarife derpiı edil.miıttr. 
Son Posta'nın t1cart ilAnlanna 

aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

tl&acılık KoOekttt ŞlrbU 
&a!ıra.ma.nsa4e Bu 

Ankara caddeml 


