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Bir m'iida:faa tedbiri olarak 

eh hiikômet merkezi 
dahile na ediliyor 

Ffansız membaları V arşovadan top sesleri duyulduğunu, Amerikan 
membaları Almanların şehre 50 mil ya~aştıklarını bildiriyorlar 

Fransız ordusu Alman Berlin iizerinde 

meşgul olan Alman 
ku'lJfJetleri dün Fransızlara tek 

bir kurşun dahi atmadılar! 

Agni işle 
Almanlar Koridoru 

aldıklarını iddia ediyorlar 
Leh hükumeti mukavemet azmini 
bildiren geni bir beyanname 11.esretti 

.Alman ve Leh 
n dort ticaret gemisi daha battı ! tebliSl•rl 

VarfOOa, S (Husuıi) - V niteJ 
Prea b;IJiriyor ı A lman • n mala1-
mata •öre Lehi.tan, hülıfımd mcr
lıaini nalıle karar HTmiffir. M.,.. 
,__,. ...,..,,. nakl.edileceii •wi ıu-

as :anya,7 a. 
hükumeti 

ilanı harbetti, Cenubi A.frlk:a 
ili.Dl arbe hazırlan .. yor 

Evvel'ki gece &öbatıa karşı muhtelif membalardan aldığımız 
haberlere &tfen Fransız • Alman hududunda 1"ransız Majıno 
btihkam1arıle hıı.va !kuvvetlerinin, Alman Z igfrld: hattını, iki 
ur;tan, kuvwtli bir ateş altına aldıklarını yazmıştık. Bu haber 
aradarı on iki saat geçtikten sonra dün gc~e Londra. v~ Paris· 
t~n :Pyid edı1miş1ir. 

baflamlf aoyılmalıtaJalar. Bugünkii siper kazma l aa- talmaktadır. f, 
lı_yeti earuuında iJıi taraltan hig biri dij erirN hu tclı Su kadaT var ki bu yerin Souy.t 
•ilô.lı c.tmam1ftu. hadaJanda olamıyacağına •Öre Le· 

Son Fransız tebliğleri laidana don bir devlet olan Roman
ya hududuna yakın bir mıntalıada 

Parii, 5 (Hususi) - Fransız Jcarargihı tarafından buı;ü:ı bala~aiı tahmin edilmekted ir. ' 

Fransız - Alman hududunda 
:neşredilen uçüncü tebliğde kara, d'enız ve hava kuvvetlcrin·n Ecnebi devletler elçililılerinin de 
ncu:mal ~ekjJde harekata devam etmekte oldukları bildirılmek 1 V aTfOUayı terhedecekleTİ anltıfıl-

-- tedir. maktadır. 
Bu hududda son vaziyet şudur: İlk harb !raporla:rı pek kısa ve kat'i muharebelere aıd ma. VarfOvaJa bu nakil Jıeyliyeti i~in 
Pari•, 5 (Hır•u•i) - V nited Preu muhabiri bild iri- 111m:ltı ihtiva etmiyorsa buna hayret etmemek lazımdır. esbabı mucibe olarak fehrin Alman-

)101: Franıızların Majino hath ile Almanların Ziglrid 1914 Ağustosımun ilk günlerinde d'e büyük muharebe olma· lar tarafından aıh sık bombarJı-
hattı aras:ncia bazı mıntalıalarda R en nehri bulunduğrı mıştır. Bundan ba~ 1914 harbi ile bugunkil muharebe a:a. man edildiği ve bunun iıleri aalim Len tayyarelcrt 

halde bazı mıntakalarda da ıerid halinde uzayan bi; sındl esaslı lbfr fark gözetmek icab eder. luıla ile tedvire mani olduğu ileri man membalarrna göre Koridor ta-
a,.azi parçası vardır. Bu arazi parfcuı tamamen hali· 1914 Ağustosund&ki harıb karşılıklı seri taarruzlarla !Jir ha. sürülmelıtedir. 1 mamen iıgal edilmiıtir. 

rekct harbi olmuştur. Bugün karşı karşıya bulunnn kuvvetler Son malumata göre A lman Jıuv- 'Varşovadan top sesleri duyulu or 
dir. ltte rki taraf kuvvetleri ıimdi bu hali arazi iistünde Y ç.>k sağlam iki müdafaa sistemine dayanmaktadır: Magınot ve oetleri Varıovaya 50 mil (takriben 1 Paris, 5 (A.A.) _ Havas AJ·ansının 
ıipcr /-.atları vücude getirmektedirler. Franaız kuvvet- s· rr· d h J 8 Jı "l ) ki I . • ıeg ıe at arı. O ı ometre ya afTnl§ ardır. Al- (Devamı 5 ıncı sayfada) 
lerı Almanlardan bir siper hattı dalıa fazla kazdıkları Binaenaleyh bu geçen iki günün va?iyet alma ve temasa ~~ 

~5~~" '[); kik;d; 1aaıiyeıe, ~~~;~;i;:~'.~;~ .. ·;k·;~·~ Y A Z 1 Y il J 
iijiliZllafiJ1Jeôllleri Alman gö~~u-~:z~fı~~~lar Leh ordusu kovayı kolliyesile Alman 
tabtelbabı.rlerı·nı· kovaladılar Loncır •• s (Hususi) -P•ıt•d• bu. or~u~arından birine saldırmazsa Vistulun 

~~~~=~~\:::~:~~~ıi~l~~:n ;:~ gerısıne çekilerek mevzi alması beklenebilir 
Londra 6 (Hususi) - İstihbarat dai:resi, İngiliz deniz ve hava kuvvetleri· 

nin yeni bazı faaliyetlerini haber vermektedir. Bu cümleden olarak muavin 
harb gemisi olmağa elverişli üç Alman gemisi batırılmıştır. Bu üç geminin 
§imdiye kadar batmldı:kları bildirilen gemiler olup olmadığı tasrih edilme • 
lllektedir. Bundan başka İngiliz harb gemileri gerek şimal denizine ve gerekse 
Atlantiğe çıkmıya muvaffak olan Alman tahtelbahirlerini takib ve kaçmıya 
mecbur etmişlerdir. 

olmakla iberabe:, birçok Macarlar gö- Yazan : Emekli General H. Emir Erkı·•.et 
nüllü kaydedilmek üzere Lehistana 
gitmektedirler. Alınan :ebliğ~erine göre Slovakya • ı teyı:<i olunmamıştır. Fakat Leh k t' 

dan cenubı Lehısta d K ak · · ı a. Leh • Macar hududu tamamen a. . . . n J r ovı ıstı • !arının Radibor şehrine doğru bir gi • 
Çıktır kametınde ılerlıyen Alman ordusunun rinti yapan R · 'k k 

• A • I yanı mınta asını, va 
, ~are~~tı bır_ taraftan Leh mukaveme • ni yukarı Silezyanın sana i ve ·· • ·· • 

'-. ..................................................... ..,, tı, dıger cıhetten arazinin olduk h . . .Y komur .., d • - ça avzasını tahlıye ettıklerı anlaşılmak 

Atmanlar Katoviç şehrini işgat ettiler 
Berlin 6 · (Radyo) - Alman ordusu dün öğlıeden sonra Katoviç 

etmiştir. Mülki Alman iciaresı şehırde derhal işe başlamıştır. 

~ usva a venı sarp ve daglık alınası dolayısile şimdi- tadır. Çünkü buradaki Leh k t' 1 • 
J J ye kadar ancak b tt ·nk· f ı a arının 

şehrim işgal fi . . ' azı_ sure e ı ışa et. şimalden ve cenubdan Alman kıska SIDI ar askere nuştı. Bu ordunun bır kolu Karak~vinın lan arasında kalmal . ç. 
40 k'l t b arı ve esır düşme 

Alman sanayi merkezleri bombardımatt., edildi 
IBrüksel 6 - ~ tndependance Belge. ga zetesiniın ~uhtmri Aix.La-c.tıa. 

l>elle mm takasında bir hava akını yapıldığını ve bi~ Epıiıwetller ve stol • 
ber.g sanayi mel'kezlerinln bombardım;n<fan mü~r old)lltrarını yazmaktadır. 

Londrada teh11'l ilriltti vtt'fldi 
Londra 6 (A.A.) - Bu sa~ ~.o.ıı. • ~~Aşaretl verilmiştir. 

(Son dalıllıa habeN~ laıJ; 11 bıel •••/•ti•) t . ,-

~ h .ı ome re cenu batısında Watovi- Ieri mümkündü. Maamafih bu • 
C&15 &rl J'Or çe cıvannda Skava şehrini geçmiştir. da Leh kıt'ala Al mıntaka 
T Krakovi'nin alındığı henü bT · rının man kollarına 

MoSkova, 5 (A.A.) - Gazeteler, Ma. d Alın t bl" v. Lehl z _ ı ınmıyor- karşı mukavemet gösterdikleri ve hat-
reşal Voroşilofun 1919 sınıf ile 19113 smı. sh~rda . anı he ıgı1 . . ılerm bu şe • ta mevzii mukabil taarruzlar yaptık 

ı en şıma ava ısıne çekilmekte ol la Leh t hı· vl . • 
fının ikinci yarısının normal tarzda silah duklarını bildir" • rı e ıg erınden anlaşılmakta • 
altına çağırıldığını bildiren tebliğini neş· Cenubi Alma ıySo~l· d dır. 

n ı ezyasın an Leh yu Daha ş· ld Alına S 
retmektedir. Çağırma. 15 Eylul ile us karı Silezyasına girm· l Al • vıma e n ilezyasından 

{Devama 8 iDd a Jfada) kuvvetilerinin Katovi 'i ış ~_.J~"- man şal'ka dogru Lehistan içerisine girmlı 
Ç aıwıwan da (Dev8Dll 8 inci aayfada) 
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Hergün 
~ 

Sükunet, itidal ve itimad 

\. 

B 
Yazan: Muhittin Birgen 

ekleniL'"Iliyen bir zamanda har
bin birdenbire patlayıvermesi 

ve bilhassa buna takaddüm eden günler. 
de enternasyonal münasebet!erd~ fevka
liıde sürprizler yapın~ olan bir takım h~
dise1er kaydedilmış bulunması, her ytlI. 
de ole! :.ı0ru gibi, bizde de halk muhayyi
lesini son ikuvvetıle harekete getirdi. 
Mesela, henkes, bankalarda.ki paralarını 
çekmeği düşünüyor ve bu maksadla sa
atlerce banka gişeleri önünd'e nöbet bek. 
Hyor. Bu, sade bizde değil, her tarafta 
böyle: Budape.ştede' bulunduğum son bir 
kaç gün içinde banka gişelerinin önünde 
nöbet beklıycn birçok halk bulunduğunu 
görmüştüm. Belgradda kaldığım birkaç 
saat içinde orada da ayni hareketin mev. 

Resimli Jllakale ı 

SON POSTA 

Vazife halinde harb ... 

EylUI 6 

Sözün kısası 

~htikardan 5~·ce ihtikar 
lzihnigetile mücadele lazım 
\ ...... 
M uhtekir yalnız, buhranlı za .. 

manla:rda değil, her an mev. 

cu.ddur. Muhtekir, en küçük bir hadise
den kendine fazla kar h:sscsi ayırmak i. 
çin d!htikar yoluna sapar. Bıı yaratıl~ta, 

ibu düşüncede bir kimsen in bilhassa buh. 
ranlı zamanlarda ihtikara teşebbüs ede
ceğini ve yüzde yüzü mütecaviz kazancı 
bile tk.endine az göreceğmi gayet tabii 
kar§ılamak icab eder. Muhtek1rln ,htf. 
lkıhındaıı önce onun ihtikar zihniyetmi 
ye-e vurmak için IAzım gelen tedbıri al. 
mak lazmıd:ır ki, bu husus hükUmctt? dü-

şecek bir vazifedir. Be!l ~i.n bu cephesile 
meşgul olacak değilim, ihtikiir zihniye. 

cud olduğunu öğrendim. Ayni hfıdisenin Alıı:wınyadan ve Fransadan gelen talebe kafileleri ile k'>' rüneoektir. 
So.fyada da kendisinı gösteı:diğini Bul- ııuşunuz. iber iki mf-l1ıet içln de ayni hnkmü.ıı vel'ildiğinı iti- İlk c:nflarda d~~ çapul ve ta.la.n içtn nvq yapmanın 
garıstandan geçerken duydum. Sade ban. tirsiniz; s~ze: unutulduğu zamanın üzerinden uırla::- geçti, bugün inııan 

tinin bir de halle cephesi vardır ki bu 
cephenin yıkılması ihtikarı önlemek için 
en başta gelir. 

Muhtekir Umumi Harbin içten vuran 
bir düşmanı idi. Hariçte ordularla uğra. 

şırken; dahilde de, muhtekir orduslle 
uğraşmak mecburiyeti hasıl olmuştu

Umumt Har.bi takib eden mütareke sene. 

ka gişelerine değil. hemen her tarafta - Sevınerek. istiyerek, ne yapt\klannı bilerek harb~e- harbcderse kan dökmekten ze\llr aldığı, ph.ll talan umduğu 
ha~ yiyecek, iç.?Ce!k tedariki için mağa. ceklerdir, cerler. iç'n değil, vazife gö~, vazife blldiltıo o tek.ildi! telkin a-1. 
zalara da ayni suretle tehacüm gösteri- Rakikatte bu, simaları örten ille perdeye bakarak vt>rll- dığJ için yapar, bütün mesel'e hakikati oldulu gibi a&-mek-
yorlar. rniş bir h'Jln1md0.t', !ilk perde Jmllkınca altmda:ı düşünce gö. teo veya gcrm4IIlektedir. 

Bir dereceye kadar ve bir kısım halk .,;;~.;;,;~;,;:;,;;;;.;;~:;;~;,;;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;~~;;~~=~~~~;;.;;;;~.;.;.;;~~===-=::ı:::mı:::ı:ıı-==-=========-~:==:= le.rinde de gene muhtekir ya~ıyordu. 
Hatta sulh senelerinde başı ezilmiş ol. 
duğu halde en küçük fırsatlardan istifa. 
de edip ~baş kaldırmakta devam edıyor• g~~~Ja!~~;füil~~ 

ıan bazı ahvalde, batkın bu tarzda bir ğ ır ........................... ·-·---,, Ana - evladın ayrılık 
heyecana düfmesi büsbütün haksız Hindya ı içen H b. f k 1 (J 
değildir. Fakat, şurasını da unut. Pelikanlar argon ır 1 ra i 'Pilımelerl 

du. Fakat muhtekir, bazan halkın• bilm~ 
yerek yaptığı yardımdan da istifade edf .. 
yor, bu yümen ortaya çıkabiliyor. Nıte
kim bugün hortlamak. istidadını gösteri. 
yorsa, bunda halkın bilmiyerek yaptığı 
hizmet saBctir. 

mamak lazımdır ki, lüzumundan fazla : ~--0.-,.,.,.,...........,, ........ 
heyecaına di\qrnek. kendimizi muhayyi- Maatteessüf o yok i 
lem.izin, binbir türlü musibet icadına ka. lki arkadaş konıquyorlanlı. Biri İ 
dir fanıtezilerine terketmek, sade miill BOrdu.: 
bakımdan değil, f<?rdi menfaat bakımın. - Sen harb taraf tan mısın, sulh 
dan da !hatadır. Eğer, halk. lüzumsuz ye- l taraftan mı? 
re kendisini heyecana kaptırır ve aklını ; ôteki cevab verdi: 
kullanmayı 'bir tarafa bırakıp, coşmuı , ! - Harbe tarafta,,. olmam. çünkü 
Gini:rlerinin yayıarı ile oturup kalkarsa r!l I harb iYi bir fe"Y de~ildir, ıulhe de ta.. 
bu, bizim milll hayatımızın da, ferdi ha. J raft<tr olamam. Çünkü arkaaında1' 
yatımızın da bütün selametıni ihlal eden r: h b çık 
nisbetler alabilk. Bunun için sinirleri. 1 ge: y: neye'~:~/tanın? 
mizin fevri hareketlerine mani olmak i- i _ Bu ikisinden ba§ka bir ıey oL ~ ' 
çin anlan aklımızın dizgıni altına alınak • 1 saydı ona taraftat olacaktım amma, E 

bir zarurettir. maatteessüf o yok! ! 
A'Vrupa tarihinin ~u büyük. günlerinde \_. __ .) 

~imizin bilmemiz Ihım gelen bir ta. Iralı Kralının 
kım es.uıı noıttaıar vardır ki bunları da Dilnyadan ha beri golll 
buraya ehemmiyetle .kaydetmek isterim. 

1 - Harb yenı başlanu§tır. Gerek sey. 
ri, gerek in'kfpf ve sirayet ihtimalleri 
hen\lz esrar içhıdedir. Şu halde, ne lkcr
dar devam edeceği. nerelere sirayet ede. 
ccği malUnı olrnıyan bir badirenin hen:lz 
dıa:ha ilk günlerinde, gerek paramızı öan. 
kadan çekmek, gerek bakkal dükkanlan- Londra hayvanat bahçesindeki peli
n.a tehacüm etmek gibi tedbirlere teves. kan kuşları soğuktan ıiyadeslle mütees. 
&fil etmenin hiç manası yoktur. Q-Jnkü, sir olıur ve mide ağrısına tutulurlar. Kut
harb o kadaa- uzayabilir ve bize o kad'ar lan bu gibi hastalıklardan korumak için 
uzak lkalabfür iti bütün bu tedbirlerin efe alA.kada:rhı.r, onlara haftada birkaç de-
hiç manası olmaz. fa hlndyağı içirnı.ektcdirler. 

2 - Bugünı.1tü hadiseler arasında he. "'-
nilz hiçbir unsur yoktur k! Türkiyenin muharebe havasına uydurmayı bilmek 

Dört yaşındaki 

Irak 'kralı ikincl 
Fay•t. .Alınany•• ~*~-~~~:, .... 
nın Polonya ile 
harbettiğin., 

den, türltü türlü 
hadiselerin cere· 
yan etmekte oldu. 
iundan •habersiz 
Berutta yaz tatill. 
ni geçirmekte ve 
burada gördOğQ· 

nüz gibi şehrin sı. 

ca:k kumlarında 

kovasile etrafı w. 
!ayarak eğlenmek· 
tedtr. 

bu harbe iştirakini icab ettirsin. Biz har- mec'buriyetindeyfr.. Sakin olmak, sa • 
bi ancak memleketimizin müdafaası kin düşünmek, sakin hareket etmek ilk 
mevzuubahs olduğu zaman ihtiyar ede! vazifemizdir. Bu gibi ahvalde insan • 

'- hi l.l:- edb Küçük kralın en r.1z. Şu halde. mümkündür ki harb sene. lara herııangi 'ç1.4i:ı t ire tevıessül çok sevdiği şey de 

1 

Hallkın hizmetini, daha harb haberleri 
çıkmadığı bir zamand'n 1stanbulda mef. 
ruz hava hücumlan yapılacağı ilan edi-

lir edilmez gördük. Mefruz hücumların 
ancak yarını sa:ıt devam edeceği, tayya. 
re1€rden tehlikeli hiçbir şey atılmıyacağı 

gazetelere defaatla yazıldığı halde, halle 
fırınlara hücum etmlş, diğer günlere nis. 
betle çOk fazla ekmek alınış. hatta daha 
ted}jirli harekat ettiklerini zannedenler, 

çuvalla un, teneke ile yağ almayı ihmal 
etmemişlerdi. Bu vazıyette muh kırin 

.iJıtiıkar yoluna sapacağı muhakkak adde-
dilebilirdi. 

Beş gün evvel oa ıyan Alınan - I..eh 
h&nbi ve onu müteakıb İngiltere v Fran. 
sanın Almanyaya hali harbde olduk!arı. 

nı ilh etmeleri, meiruz havn hücumun
da teldşlanmak gafletine dil§en halkı, 

Harb ~ bafl.amlf bulunuyor. Fakat gene telaşlandırdı. Bunlarda.ı bir kısmı, 
henüz ~k katı ve korkunç çarpışma balkka.lda, toptancıda buldukları gıda 

yapılmış delildir. Kalabalık tehirlerin maddelerini bir gün sonra bulunnııya. 
bofS.ltılmasına da elAn devam edilmekte. cakmış gibi hemen alıp evlerine götür. 

dir. Bu arada Pariste yeni yeni çocuk ka. düler. Şu veya bu madde miktar itib:ırJ• 
fnele.ri ciVti" vildyet ve kazalara naklo· le piyasada az::ılmca muhtekir elindeki 
lunmaktad:ır. Yukarıdaki resim bu faali- azın fiatını artırmaktan geri durmndı vo 
yetten hazin bir sa.'meyi canland'ırmak- :halk arasında, her şey pahalanıyor tar. 

tadır. Ana. yola çıkmak üzere olan çocu- zmda bir zehab hasıl oldu ki, bunun bu. 
~u öpüyor ve kapalı göı.lerinde yavru. sulündc halkın iüzumsuz telAşı en büyiılt 
sunıun hayallni tesbite çalışıyor. funildir. Vaziyeti olduğu gibi görmek. 

stdk, münferid piyasaların vaziyetlerl, 

Portakalcılık yapan bir na'kliyat gibi emtianın fiatına tesiri olan 
noktalan gözönünde tutmak ve ona gbre 

sinema artisti hüküm vermek icab eder. 
len:e mahalM bir şekilde devam etsin ve etmameği tavsiye eylemek mAnasız 
bu esnada Tünkiye ne kendisine mubare- birşey olduğunu biliriz. Fakat, bu ted. kuşlardır. Bu yüz.. Meşhur sinema san'atkArı Clark Gable Bugün memleketteki mevaddı gıdaiye 
be halinde bulunan bir dilnya içinde, bir birleri sakin bir ruh ile düşünecek o- ~:~~~== e~~~~~: Hollywood civarında Encinoda büyük bir stoku memlekete kafi gelecek miktarda· 
hırli tabii şcklinı alan bir iktısadi hayat tursak görürüz ki ortada ne telAş ede. did cins birçok kuşlar ta.kdim edilmek. çi11tlfğe sahib bulunmaktadır. Bu çiftlik. dır. 1914 deki vaziyete nazaran bugünkü 
kurmaya mecbur olsun. Bu imkan mev. cek birşey vardır, ne de alelitlAk te • vaziyet çok başkadır, 1911 de hariçten 

d ld k b l" ta bi fa d hAsıl 1 Ş h ld tedir. Bunlar arasında çocuk gibi konu. te 500 den fazla portakal ağacı vardır. Bu celbcttiğimiz, birç.ok gıda maddeleri bu. 
cu 0 u ç~ iz kendi hayatımızda fev. aş n r Y a 0 ur. u a e şan bir papağan kralı en fazla alAkadar 
kalddelikler ve bilha~ fevkalade ihtilat. ittihazına lüzum göreceğimiz tedbir _ etme!ttedir. sene portakal mahsulü çok güzel olmuş- gün bizim ihraç emtiaiarımız arasında 
1ar yapabilecek heyecanlı hareketlerden leroe itidalden aynlmamayı unutmıya. tur. Bu mahsulün bereketinden ve nefa. yer almıştır. 1914 deki nakliyat güçlüğü 
tevakki etmeliyfr.. cağız. Bu bize çok lAıımdır; her vatan- il zekAsına itimad ile mükelleftir. Bi. setinden haberdar olan blr tüccar aan'at. bugün için hiç varid değildir. Hal böyle 

8 - Biraz kendi kendimize itimad daş, kendi!'ini bununla mükellef say - ri bunun aksine sevkedebilecek ortad~ kara müracaat ederek portakallan değe- iken, tel~la mevzii piyasa stokunu tüke. 
etmeği. de öğrenmek me<:buriyetinde.. malıdır. hiçbir sebeb olmadığı gibi, bilfilds bi- rinden çok fazlaya satın almağ tal b 1 tecek kadar mal alıp muhtckire ihtikar 
yiz. Türkiye çocuk değildir. Türkiye- N;hayet, TUrk evvelA kendi kendi • Li telAşa ve heyecana düşmekten rne. Fak t b a ı 0 

• fırsatı vermek kadar büyük hata olamaı, 
y1 idare eden insanlar, son otuz sene sine, sonra da milletine ve nihayet bu netmesi icab eyliyen pek kuvvetli A. muştur. a una fU prtı kO§Dl1.l§t~r: şu veya bu maddenin bugıin için bir mik-
içinder en çok tecrübe görmüş bir nes. milleti bugün idare eden siyasi cami. miller vardır. Bu porta-kalları .. Gable,. portaltallan ıs. tar pahaya çı.lcrmş olması, o maddenin bfı' 
lin çocuklandır. Bilhassa Milli Şefi • anın olgunlıı~na, bu siyast camiaya Bu esaslara aziz vatandaşlarımın e- mi altında aatmasına müsaade edilmesi! müddet sonra daha pahalaruıcağına delil 
m!zin, bu bakımdan ne kuvvetli va _ riyaset eden Milli Şefin büyük t~ril • henmıiyetle diK!katlerini cel~tmeği Clank Gab1ıe bu hu~ta henüz bir ka- addedilme.melidir. Bir müddet sonrs1. 
sıflarla mücehhez oltluğunu hep bili • belerine, sakin azmine ve çok basiret. lüzum gördüm. Muhittin Birgen rar venınemlftir. mevzit piyasa stoku gene muayyen milr. 
yoruz. Türkiyeyi sergüzeşte sevkedecek ıtarını bulduğu zaman o madde pahalan. 

hiç kimse yoktur. Türkiyenin. bugün. 1 5 T E R ( N A N ( 5 T E R 1 N A N M A I nuyacak, bilakis daha ucuzlıyacaktır. 
gü badire arasında. kendisine hiç ol • ' Çümru teldşlı müstehlık kendine o mad-

mazsa nisbf bir normal hayat tesis ey- Sözü bizce mevsuk ve i§te aı:Akalı bir za~ tc~Jde an:ııttı: ederek bu ı·icaları is'af etmedi. Bu vaziyet :karşısında yük. deden uzun zaman sarfedeeeği kadarını 
lemeğe ihtiyacı olduğunu düşünürsek - Tıb l''akülteısinin son sınıf talebesinden bir genç ge - sek makam i§gal eden zevatın tavassutlan istirham edlldi. almış olması piyasada nrzın fazlalaşması. 
ferd halinde, hepimiz normalin üstün- çenlerde hDstalandı, Gureba hastanesın:? yatırıldı. KHni.. Onlar da bu proferor nezdind~ teşebbüste bulundu!:ır. Ge. 1buna mu:ıtabil talebin azalınasi hAdisesi. 
de duran hareketlerden tevakkiye mec ğinde ıedavi olunduğu ecnebi profesör o sırada mezun bu. ne kAr f:tmedi. Ölüm halinde bulunan bir hastanın ve bir ni meydana getirecektir ki, bu hadise 
buruz. lunuyıordu. Hasta talebe ise, hocası tarafından muayene tıb talebesinin hı.Hne acımıyarak yanm saatlik tatil zama- doğrudan doğruy:ı f iatta tesirini gbstc. * edliec.-ek olursa ıkurtulacağına kanidi. Hastanın ısrarlı ri- nım muayt>ne için feda edemdyen bu profesörün bu tarzı ı.reccktir. 

Bu esaslan ıböylece gözönünde tuta- caian üzerine anası ile babası mezuniyetini ıehrimizde ge- bareketlni en basit hoca.lı:k ve dıc*'torluk duygueu ve kaide. 
cak olursak görürüz ki şu dakikada çiren profesörD:ı. evine gl.tıtiler. Ellenne, ayaklanna ka • ıı ile kablli telif bulmadlk. ve bun& inanmak istemedik. Sen 
halkımrmı esaslı. va~felajrini, sükO • pandılar. Fakat profesör ~ları mexun olduğunu beyan de ey olr"Jyucu: 
net, itidal ve itfrnad ikelimelerile hüUi. I S T E R I N A N, 
sa etmek lAzımdır. 1 S T E R 

Her şeyden evvel ~rlerlmizi yeni 
iNANMA! 

Sözün kısası: Yarın bir ihtikarla kar.. 

~P onunfa mücadele mecburiyetinde 
lkalmak istemiyorsak, bugilnden ihtildira 
yol açan 'kapılan kapamalıyız. 

*** 



6 EyltU SON POSTA 

Son sulh lesebbiisiiniin 
' geçirdiği safhalar 

31 Ağustosda Mussolininin yaptığı 
2 Eg/ule kadar arzettiği saf hal ar 

a ;ansının verdiği malumat 

Yugoslavya, Bulgaristan ve 
İran bitaraf kalıyorlar 

Ro111anya Jıomşularlle ademi tecavüz paktl11rı 
Bk dlae dair olan teklif ini genllemeğe hazır 

Romanyada birçok 
sın : flar silah altına 

davet edildi 

Ozüm, incir 
ihracatı 

İngiltere ve Fransadan 
lzmire siparişler geldi 

Sayfa 1 

• H er ıeyden evvel 
Lehistana gardım 
lazımdır 

E 

Yazan'. Selim RallP Emet 

Tarihi imtihan 
Ortalık aydınlandıkça sinirlerdeki gerginlik azalıyor. İtalya ve Rusya gıbl 

muvazenede ağırlık yapabilecek devletlerin bitaraf kalma~arı bir cihan harbi 
tehlikesini şimdilik ıbe.rtaraf etmiı gibi görünüyor. Vaziyet bu §ekilde de • 
vam ederse falcılığa, !kehanete, hattA uıkalfilığa verilmiyece!t bir hükümle bu 
maçın uzun sürmiyeceği iddia eclilebilir. Çünkü mütecav~z kuvvetler h .. 
P ,__ , . d b' . be enu& 
o~uya cepnesın e ır 1f ceremeden garb cephelerinde harbi nih t af 

k d .. .. k · ı 1 l ' a z ere ~ aT goturme a~ e ngi tere ve Fransa harekete geçmışlerdir. Bu tak.. 
dırde Alınan orduıarının yıldırım harbini kazanmaları ilm'd d"'• 

- ·· A 1 ı ı suya ·"'f • 
mupir. y aı~c~ deva~ edecek bir boğuşmanın da geçen harbde olduğu gibi 
Aoklmat nyanın smırlerını, cephane ve erzak depoları gibi tüketeceğine filphe 
y ur. 

Daha Hk günlerde yabancı ticaret gemilerini batırmak, yabancı teba ı 
tıo t t , 'b. . i h a an 

pa u maK gt ı sıyas ataya düşen Alınan erkanıharbiyesinin 1914 har • 
bin.den ders alın~dı~'l da görülüyor. Amerikayı muhasım cepheye ıltlhak 
ettıren tahtelbahır harbınir. bu defa da Amerika ve cıhan e•-An · 

• • • • J.•I\ • umumıye -
sını daha harbın arifesınde kendı alleyhine şişirmesi Alman dlploma · · · 
h.lA · k 1 sısının 

a aynı a ın g~flet ve dalalet içinde ıbulunduğunu gösteriyor. 
Buna m~ka~il Ingilfz: tayyareleri~in Almanya üzer:ne bomba yerine at • 

t:klan . yecli mı~'Y?n ~yanname, sükunet içinde mes'ud yaşamak istiy~ bQ_ 

tun mılletler gıbı mütemadt harb fJnngasile şahlandırılmak istene Mm 
milletini de uyandıracak tarihi bir sulh ve saadet vesikasıdır. n • an 

~hna~yada sulh ~stiye:~ ~.ir hükumet iş başına geldiği anda Alman mil. 
letıne builln korn....cnııarı gıbı sukOn ve emniyet vadeden b be 

. . u yannameler 
t~ınnz kaldığı anüa sulh ve saadet müjdecileri gibi gökierde:n inen bu yedi 
milyon kağıdın mamur Almanyayı harabeye çevirecek bombalar kl' . 
receği ~ tabiidir. Alınan hıikUmeü sul:he diişman oldu11un'.l h şek ıntle ~1>· an1att Alına · ıı ı· d k o are e erı e 
. ı. n mı e ı e endisfne yapılan hitabı teperse harb Amanıız bir 
imha şekli alacaktır. Alman milleti tıarihi bir imtihan geçiriyor. 

'-23Ulllıan CalıuJ 



SON POSTA EyJ(i) 6 

Belediye iktısad işleri müdürlüğü, 
garsonların vaziyetini tetkik ediyor 

Limanda ticaret 
gemilerinin 

. faali yeti başladı 

Bir yaralama hidisesinin 
suçlusu tevkif edildi 

Garsonlann yüzde on meselesi vergi işile de alakadar 
olduğundan maliye de tetkikata iştirak etti 

Avrupada harbin çetin bir safha alma.. 
ğa başlamasına rağmen, birkaç gün ev. 
vel İtalyanın limanlarımıza ticaret ge. 

Bir adamı kolundan bıçaklıyarak sakat bırakan suçlu, 
ceza mahkemesinde muhakeme edilecek 

milerlnin eskisi gibi seferlenne aevam . . . 
. .. .. .. ~ .. - . . . et:mesi hususunda vermi~ olduğu karar Bır Y~ hldisesi etz:afında ce-

Belediye tk.tısad tşıeri Mudurlugu eğ- tet!ldkılere gore şehmnızdekı eğlence t -d t ....n ... d. reyan eden adlı tahkikat netıcelenerek, · ı ı k b. b" eeyyu e mt:ıAJLe ır. 
lence yerleri ile garsonların vaziyetleri- yerlerınde van.t o ara. ır ga:S<'n ır Dün liroanımızd.t bulunan İtalyan aı. mahkemeye intikal etmiştir. 
ili edslı şekilde tesbit edecektir. ay içinde 6~~ıralı~ bır alışverış .~~ centalarile yapıığımıL temaslar netice. Suçlu Mehmedle, Mustafa arasın -

Şehrim.izdeki garsonların sayısı 28SO maltıtadır.i Yu 60~ ~~ lr k g:~ont ver~ sinde Brendizide bulunaıı birçok vapur- da Tahtakalede U3t.1n~e caddesin-
laadar olduğu ıuılde, garsonlar cemiyeti. IA.zım gel r.se 

60 
U ıra ~ d ır a ~v~rış i:- Iarın Türkiyeye hareket etmek üzere ha- de eski bir meseleden kavga çık.mıs -

ne byıdlı bulunanların sayısı 1600 diir. ı pan ga~a. . d r~ yüzğle on a 
1
;· •• u zırlanmakta olduklarını öğrendik. tır. Bu kavga sırasında bıçağını çeken 

Eğlence yerlerinin sahibleri fazla para sı:re~!e """"'rımız e ~ e ence .yer. erı~ı? Bu cümlede!l olarak bugün ve yarın Mehmed, Mustafaya hücum ederek sol 
.Jl.~-1 hald 1 t dık.1 1 garııoıı. gunlülk hasılatı yekunu otu?. bın lıra ıtı- . . . w • lk:azanWA arı e ça ış ır ar . . .. .. . . limanımıza ıki ltalyan gemısmın gelecc. kolundan agır şekılde yaralamış ve bu 

pek bir - rn'l k+ d' ler Ay- bar edılırse yuuie onu U" hm lıra tut- w ı..:ra. az ucret ve e .e \I' • .. :r • ği söylenmektedir. Bundn::ı başka lıman- uzvunun devamlı zAfa ugramasına se-
nca maliye cıııbelerine garsonların aylık maktadır. Yuzde onlar garsonlro-a verı]. la :ı.. 'd' 1 it 1 ı...-b 1 t 

ır- . . . k . . rımıza lıer Laman gı ıp ge en a yan ~ o Il1'UŞ ur. 
OcreUeri 15 lira ile 30 lira arasında gös. d~ğı 1~kdi~~e ~er ~a~son azan;r;ergısı. şileplerind'en Capoarmn. Capo Jc'aro, Ca. Hadise adliyeye intikal ederek, va. 
terihnekte, böyleoe tabii olarak vergi kE?. nı a ~ ıra ·.ızer~ en verece 

1 
• po Mele, Capo ·ıita, Capo Arso sıras:le pılan tahkikat neticesinde vak'a"nın 

çak:çrlığı yapılma~tad.ır: . Malı~ v~ Beledı~e b~ hususu esaslı limanımıza gelecekleri öğrenilmiştir. sebebi kat'iyetlc anla.~ılamamakla be. 
Garsonlar cemıyetının yapmış olduğu bır §ekılde ınceleme.idedır. Bunlardan ilk olarak Capo Armanın bu. raber, suç delillerle tes'bit edilmiştir. 

Havuzlarda işler Liman tahmil ve tahliye gün limanımıza gelmeSi kU\'VCtle muh- Suçlu Mehmed hakkında, ikinci SOT-

tcmeldir. gu hakimliğince tevkif Jtaran ven1erek 
azaldığından 150 amelesi kesilen par"'larını Ayrıca bu ayın 12 sinde Ncvyorktan muhakeme edilmek üzere a.cıliye 4 ün-

İŞÇİ çıkarıldı istediler Danimarka bandıralı Gudrun Mae:ski cü ceza mahkemesine sevkedilmiştir. 
ve ayın 16 sında da halen Iskenderiyede G b" · • 

~aki havuzlarda son bir ay İstanbul limanında çalışan tahmil tah. bulunan Amerikan bandıralı Scottsburg 9nÇ lr kız arkadaşının Saatini 
zarfında~ azaldığı iddiasile 150 ka- liye işçUerinden bir çoğu dün bü)~k. bir vapuru İstanbul limanına gelecektir. çaldığı iddiasile adliyeye yerildi 
dıar işçinin açığa Çlkarıldığı öğrenilmiş. heyet halinde Limanlar Umum Müdür- Dün limanımızdan hareket eden 
tir. l'üğüne gelmi§ler, Umum Müdür Raufı. , 1 Dün 18 yaşlarında, temiz giyinmiş, 

vapur ar ·· ı b. ·ı k h l k · ..:ıdi l Bu işçilerin içerisınde çoğu havuzlar. Manyasiye mürac1at ederek kendilerine 1 Evvelki gece ]imanımıza gelmiş olan guze ır .aı e ızı. ır~ı~ ı ıu ası a • 
da uzun yıllar çalışarak mütehassıs ol- muhtelif tarihlerde muhtel;f namlar al. Norveç bandıralı J.,ovccn vapuru dün öğ. tında, adlıyeye venlmıştır. 
muş, hayatını l.amamen deniz naıkliyat tında kesilen paralarının iade edilmesini leden sonra Karadenize ha:eket etmiştir. Snlt~n~h~edde oturan Halide hak
nsıtalarının tamirine hasretmiş kimse. taleb etmişlerdir. Şehrimizde bulunan Alman tebaasındnn kındakı ıddıaya nazaran arkadaşların
Jer olduğundan, bunların havuzlardan İşçil~rin iddinlarına göre, liman işlet. bir kısım ailelerin de rr.emleketlerine dön dan Haşimenin bir altın saatini çalmış.. 
ayrılması havuzlar için bir gaib olduğu mesi ıtahmil tahliye ame!esindcn tahmil 1 mek üzere ıbu vapur.1 bind;k!eri öğrenil- tır. Haşimenin zabıtaya müracaati Ü -
am:k.adarlar tarafmdan söylenmektemr. Uıhliye vesaitirun zuara uğrama5t ihtl- mi.ştir. zerine, genç kızın evinde bir arama 
Burrwıla iberaber bunlara iş vermek im- maline karşı bir tedbır olmnk üzere her Limanımızda bulunan Holanda bandı. yapılarak, saat bir sandık içerisinde 
kim bulunamamıştır. amelenin kazanr.ından yüzde 20 sinL ke.~. ralı HermesJfollanrles vapuru dün ge-ce bulurunu.ştur. 

Dün bir kısım işçUer, deniz müessese- mi§. bu suretle 6..8 ay zarfında beher a- Burgaza harekP.t e!miştir. Daçya vapu- Müddeimnumilik, Halideyi rnuha _ 
lerinden baulanna müracaat ederek, meleden 12,5 lira a1mmJştı:-. rıunun da bugün hareket etmesi muhte. keme edilmek üzere, Sultanahrned bi
mubtel:i:f işlerde çalışmak istedi!kleriru Bu suretle bilCımum ameleden kesilen meldir. Bu vapurla lsvjçre hükümeti ta- rinci sulh ceza hakiminin huzuruna 
bildlr.mi§lerdir. Fakat harb dolayısile li- paranın 8.10 bin lirayı bulduğu anlaşıl- rahndan çağırı!mış lıır kısım İsviçreli- 1 çıkartmıştır. 
manda işlerin kısmen azalması yüzünden maktadır. 1 }erle, 35 !kadar K1b:-ısıı mcrnleketlerine Genç kız, mahkemede yapılan sor _ 
bugün bunlara herhangi bir iş vermek KöınUrde çalışan işçilı=.!r, bizim kullan. gidecek~rdi:· ha da 'L-ıl gusu sırasında, hırsı~lık iddiasını red-
imkinı bulunamamıştır. dığımız bir kür~n ibarettir, bunun i ersın ttın .,.,. un.an detmiş, meyus ve utangaç bir tavırla: 

İşçiler vuiyeti İktısad Vek&letine çin de 12.5 lira kesmek doğru mudur• d<> vapurlarımız 
anet:rnek ü::rıere aralanndan bir heyet s:. mektedlr. Mersin hattımı çıktı~ı hald(• harb do. - Haş~~· ev~eıc: ark~daşımclı. 
çere!k Anltaraya göndenneğe karar ver- Limanlar Umum Müdüni z~man za layısile hükı1rnetm verdiği karar üzerine Bana .saatmı kendı musaadesıle ver -
mlflerdir. - en yakın limanlara sı1'1ınmış olan vapur- mişti .. Sonra, aramız açıldı. Saat de 

man şf'Uyet eden liman amelesinin va .., be d k lm t B" ı b 
• larımız fstanbula dönmek üzere dün yo- .. n .e. a ış ı. oy e ir iddia ileri ziyetini Vekall\te izah etmek üzere geniş 

rinin celbi ve dinlenmeleri için, haf • 
ka b~ güne bırakmıştır. 

Adliyenin yeni teşkilAt kadrosu 
henüz gelmedi 

Adliyenin yaz tatili, dün akşam hi· 
tam bulmu.ştur. Bugünden itibaren 
mahkemeler faaliyete başlıtf aca.klar • 
dır. 

İstanbul adliyesinin yeıriı teşkilAt 
kadı'O~m dün de tebliğ edilmemiştir· 
TebJi.gat gece geldiği takdirde, rnah -
kemeler bugünden itibaren münferid 
hakimlik esasına göre, ça'Lışınaya baş 
lıyacaklardır. Aksi halde, eski vaziyet 
birkaç gün daha devam edecektir. 

Yeni yapılan teşkilata göre, İstan • 
bulda 2 ağırceza, 8 asliye ceza, 12 aS< 
!iye hukuk, 4 ticaret mahkemesi bir • 
den çalışacaktır. 

Ci.i!ınhuriyet müddeiumumillğinden: 

Kars azalığına tayin kılınan ve 1stan .. 
buJda bullunan Beynzıd hAkimJ Bürhan 
Belgenin acilen meınuriyetimizc müra • 
r.aatı ilan olunur. 
-;;;,.························································-

Daima heyecan. Daima korkunç. 
Daima maceralar ve sergüzeşt film
leri gösteı·mekte bllyllk muvttffa· 

lt.ıJ et kazanan 

AL KAZAR 
Sinemxsı 

BU GÖN 
Matinelerden itibaren yeni sinema 

mevsimine en gOzeı filmlerle 
başlıyor. 

G ZLAR i 
LiMANI 

Baş rollerde : HARRY GAREY • JO
Dl'l'H ALLEN fimdt e kadar görnı
memiş heyecanlı deniz baakınlan Şehir isleri: 

Eminönü meyda.... tan:ıiınine 
devam edilecek 

bir rapor luızırlarnağa karar vermiştir. la cıJınıışJardır. surdu, fakat bu as.ılsızdır-
İ~r Ji~nına dem~~~ bulunan ~H~a~k~t~m:,=a:u~ru~~~a~y~1~h~A:d~~=e~p~h!iill~e~-~~~~~~~~~~~~~~~ Bu raporun bi~kaç güne kadar Ve'ka = 

lete gönderilmesi kuvvetle muhu·rrw>.ldtr. Anafarta bugün öğl~ye doğru limanımı. 

Bir milyon elli bin liraJı.k yol ihale
line talih Ç1Ikmadığı yazılmıştı. Bele • 
dl-,e Eminanündeki faaliyeti durdur -
mamak için bu kısmı ihaleden hariç bı
rakmıştır. Eminönü meydanının yüz 
bin liralık kısmının umzim projesi 
ayn olarak ihale edilecektir. 

Belediyenin ara7.Öz ve kamyon 
ihtiyacı tetkik ediliyor 

Dün, Vil~yette Vali ve Belediye Re
isi LUtfi Kırdar, belediye fen heyeti 
müdürü Nuri ve makine şu besi mü • 
dürünü çağırarak belediyenin arazöz, 
kamyon miktarım ~nnuş, ihtiyaca kA 
f1 gelip gelmediğinin tetkik edilme -
ld.ni bildimıiş'tir. Bu toplantıda Tram 
vay, Elektrik ve Tünel İşletmesi U • 
mum Müdilrd Mustafa Hulki de bu -
lunmuştur. --------

Pollats : 

Bir genç kız mangal yakarken 
elbisesi tutuştu 

Fatihte Hasanhallfe mahallesinde Tu 
lınnba sakağında oturan 16 yaşların • 
da 'Arlıe adında geriç bir kız benzinle 
man!Jll yakarken birdenbi!'e lbenzln 
parl~ ve elbisesini tutuşturmuştu?'. 
ElJerlnden ~ bo,ğ'azııi:ian yaralanan 
Azize tedaviı altına alınmıştlr. 

Bir tramvayla otomobil çarpıştı 

Ş~1i - Beyazıd hattına işliyen Os -
man Muhtarın idaresindeki 96 sayllı 

tramavy arabas1, Şt.şli istikametine git 
mekte iken mukabil taraftan boş ola
rak gelen ve !fOfÖr Caferin kullanmak 
ta olduğu 499 numaralı şoför mekte
bine aid talim arabaslle çarp~mıştır 
Bu müsademede tramvay ve otomobtl 
ehemmiyetli surette hasara u.ğramıŞ.. 
!ardır. Nüfusca zayiat yoktur. Zabıta 
J\a7.a etrafında 'tahkikata başlamış -
tır. 

Otobüslere J~enzin verilmediği iddiası 
tahakkuk etmedi 

Otobüs sahibleri belediyeye müra 
03at ettmiş, benzin ıktmıpanyalannın 
motörlil nakil vasıtalarına benzin ver
mediklerini şikayet etmişlerdir. Bele
diye, imıi geçen benzin kumpanyaları 
ile tema.~ etmiş, ~k!yetin yersiz oldu. 
ğu neticesine varmıştır. 

Alacak yüzünden iki kişi birbirini 
yaraladı 

za gelmiş bulunacaktır. Ayni ha:tta cah
şan ve halen fzmirtle bulunan Tırhan 
dün gece limanımıza gelmiştir. 

E'uqnn Bulga~istandan 
2.000 föçmen ~eliyor 
Dün Varnadan gelmesi beklenen Na. 

zım vapuru Bulgar hükUnıeti tarafından 
müsaade edilm~diği için limanımlZa geı. I 
memiştir. 

Nazım vapuru, ~.ooo den fazla göçmen 
ve göçmenlere aid havyan ve eşya hfı

mil bulunma!kta idi. Habe: alındığına 

SA.BAT Sinemasının 
Açılış programı olarak intihab ettiği 

MiREILLE BALIN - JEAN MURAT'ın 
Fevkalade bir tarzda oynadıkları 

CASUS AVCUSU 
Büyük Fransız filmi, buglln Londra, Paris ve Berlinde oynanmakta 

olan emsalsiz biı ve heyecanlı bir ~aheserdir. 
göre; Bulgaristandaki sefar"thanemizin 1 

Si~ecide Yal~öşkü cadd~inde 25 ~~~~ üzerıne Bu~ar hükQm<>ti va. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
sayılı dükkanda çaycılık yapan Hüse- punın hareketine müsaade etmiştir. 

Yerlerinizi evvelden aldınnn:. 

yin istasyon inşaat işlerinde çalışan a- Nazım vapurunun bugün hmanırnıza' 
mele Mustafa ile bi!' alacak meselesin gelmesi muhtemeld!r. 
eren kavga etmişlerdir. 

Neticede Hüseyin eline geçirdiği bir Bir adam metresini taşla başından 
gazoz şişıestle Mustafayı başından ya yaraladı 
ralamış, o da sopa ile Hüseyini döv Yeşildirekte Hüseyin adında bir a -
m~tür. dam ber<ı ber yaşadığı Fatma namında. 

Her iki kavgacı da zabıta tarafından ki kadınla kavga etmiş \!e bu se'beble 
vakalanmış ve ha:klal\ında takibata bir müddet ayrı yaşamış1ardır. 
başlan.mışhr. Hfüteyin dtin YeşildirektEn geçer -
.............................................................. ken eski metresine te.sadü f ederek tek 

F t ansız yıldızlarının en ateşlisi 

ViViAN ROMANCE'ın en son filmi 
Fransız edebiyatının en güzel eseri 

"ARKA SOKAK,, 
Yarın akşam saat 9 da 

LALE • 
sınemasının 

rar beraber yaşamaları teklifinde bu-
lunmuştur. , __ _. 

TAKViM 
İkinci büyük mevıim programını süsliyecektir. 
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Kadın bu teklife red cevabı verince, 
Hüseyin fena halde hid.detlenmiş, met 
resini bir hayli dövdükten sonrıt eline 
~eçirdiği taşla da başından yaralamış 
tır. 

Suçlu :zabıtaca yakalanmış, yaralı 

kadın Haseki hastan~lne kaldırıl • 
mıştır. 

Bir ~k incir ağacmdan düştü 

Sirkecide 40 sayılı ev&? oturan 7 
yaşlarında Ali adında bir çocu·k evvel
ki giln bahçeler1nd€ki inclr ağacma tır 
manırken dilşm'tt4 ve bu sukut netice. 
sinde de başından yaralamruştır. Ya • 
ralı ÇOC'Uk tedavi altına · ~tır. 

SOMER Sineması 
1939 - 1940 yeni linema mevsimine başlıyor. 
Açilıı Programı : Sizi kahkahalarla güldürecek 

Unutulmaz GEOBGES lVliLTOK 

PRENS BUBUL 
Nq'e ve kahkaha filmidir. 

'ın 

Tamamen yeni bir hale ifrağ ve en son sinema tekemmUlAtile WF...STERN 
MIRROPHONlQUE maklnelerile techiz edilen SÜMER S1NE'.\1ASI bntUn 
mevsim denmınca en montebab ve blr~cl sınıf filmleri irac odcce:?]nl 

•••••••••sayın mQşterilerine vadeder. 



, 

• 

• 

e Eylal 

Barhn boğazı yakında 
sür'atle temizlenecek 

Bu suretle kflsabanın inkişafıda başlamış olacak 
ve ticari vaziyeti düzelecek 

Bartın boğazın dan bir görii:nüt 

Bartından yazılıyor: Fat ihin Amasrayı J faydal1 ve çok daha müstahsil bir hale 
ıtaıptından sonra teessüs eden kasabamız gele-bilir. 
bl.rÇQk ta.r.ihi asarı sinesinde toplamakln.1 Boğaz ve Amasra limanlarındaki 
beraber ıa.yni zamanda çdk şirin ve güzel 1 plaj lan da bu civar sahinerinin en güzel 
bir yurd köşesidir. j yerleridir. Zonguldak halkı bile yazın 

Bartın, deniz mansabından 9 mil içeri. sayfiye ihtiyacını burada temin eder.· 
Ye kadar temadi eden ve oradan iki del.. Me'htablı gecelerde :ırmakta yü-:derce 
taya ayn.lan biı- ınnak üzerinde yanın sandaJ dolaşır. halk bu suretle bedii bir 
adayı andırır lQtif bir hususiyet ifade et.. revlde geç vakitlere kadar eğlenir. 
lllektedir. 200 ton gemilerin kolayca seyrüsefe-

Eıa.zaımz bilhassa kereste ve yumurta rine müsaid olan bu ırmak> denılebilir ki 
ihNı.catile meşhurdur. birçdk bölgeleri.mide naziri olınıyan bir 

Milli Şefimiz İsmet İnönü kasabamıza şekildedir. 
§ere! verd.lkleri gün cyurdun bir huca • Mi1Jt Şefimizin vad buyurdukları vcç. 
luıda bakuns.ız kalmış medeni bir lköşe> hile pek kısa bir zamanda Bartın boğazı 
diye tavsif buyurdukları Bartın cidden temiilenece'k ve bu suretle kazanın ticari 
ihmal edilmemesi ikfüa eden bir şehir - inkişafına çalışüacaktır. 
d.ir. Ufnk bir al§ka He vfısi ormanlıkları, Gene bu cümleden olmak üzere Zi -
th-aat ve meyvacılığa çok uygun ve el. raat Vekaletince, zirai ve sınai bakun • 
V<ll':iili ~eni& taprwarile kazamız daha l dan da tetkikler yapılmaktadır. 

Tokat Halkevinin köy gezi'ieri 

SON POSTA 

Bahkesirde bir inşaat 
usta kursu açıhyor 

Berlin Üzerinde 
38 Leh tayyaresi 
(Baştaralı ı inci sayfada) 

Balıkesir, (Hususi) - Bir takım se- Varşova muhabirin.in lbildirdigine gö. 
beblerle tahsilini devam ettirmeğe im- re, bu sabah çok uzaklardan top sesle. 
kln bulamıyan gençler için, Partinin ri işitiliyordu. 
teşebbüsile Halkevinde üç ay sürmek Leh hükfunetinin tebliği 
ve inşaat ustası yetiştirmek üzere bir Varşova 5 (A.A.) - Pat ajansı bil-
rurs açılmasına karar verilmiştir. Bu diriyor. 
kursta duvarcılık, sıvacılık işleri ame- Hükumet bugün öğle üzeri aşağıda-
li ve nazaıi olarak gösrerilecek, ikmal ki beyannameyi neşretmiştir: 
edenlere ehliyetname verilecektir. Polonya cümhuriyet hükıirneti, va • 

Buraya en aşağı ilk mekteb tahsili ziyetin mani tedh!rler alınmasını icab et. 
görmüş yaşlan 18.23 arasında bulunan tirdiği bu dakikada, bu beyanname i -
gençler alınacaktır. le, biitün vatandaşları sükunu muha • 

Ayni zamanda öğrenme müddetince fnzaya davet eder. Hükiımet, bütün 
kıendilerine 30 kuruş da ücret verile • halka şurasını temin eyler ki. başku-
cektir. mandanın emri altında, en büyük gay 

E l ~ld f ı· t ek lan bu retle ve Polonyanın ve müttefikleri • y u e aa ıye e geçcc o . . . . 
k t N f

. "h d" e fen me nın zafenne sarsılmaz bır ımanla, dev 
rurs a, a 1a mu en ıs v • 1 . "d f d k 
murları ders vereceklerdir. Bu suretle etin mu a aası avasma sonuna a. 

(iar devam edece'\ı::tir. 
kursu bitirenler mu'htelif inşaatta ça -
ıışrnak hakkını kazanacakları gibi bu Berlin üzerinde Leh tayyareleri 
arada herhangi bir sebeble tahsillerine Dünkü sayımızda Berlin ü?JCrinde 
devam imkanını bulamıyan gençler de Leh tayyarelerinin görüldüğünü bil • 
birer san'at öğrenmiş olacaklardır. dirmiştik. 

DllzcedP. kavga ile 
N ih ay etlenen bir maç 

Faris radyosu dün gereki neşriyatın
da 38 Leh tayyaresinin Berlin 'Üzerin
de uçtuğunu teyid etmiştir. 

Leh membalan ayni haberi vermek. 
Düzce (Hususi) ·- Geçen hafta Bolu le beraber bu tayyarelerin şehri bom • 

spıor krubü tararında11 davet olunan D:lz. bardıman ettiklemi de söylemektedir
oe futbolcufarı yaptıkları maçta ikiye ler. 
karşı dörtiıe yenilmişti. İngiliz membaları bu hususta ma • 

Bu ihafta Düzcede bu maçın revanşı lumat vermemişlerdir. 
oynarunıştıt. Fakat oyuncuların asabi ha- Leh tebliği 
reketlcri ve ha1<emin de idaresizliği yü. Varşova 5 (A.A.) - Pat ajansı bil-
zünden 15 dakika içinde iki tarııf fut - diriyor: 
bolculan arasında kavga çıkmış ve s:ı • Cenubi Polanyada ve Polo.nyadtı 
hada oyun yerlnP. dövüş başlamıştır. Za - mücadele devam etmektedir. Alman 
bıtanın müd&ıalPStle m3Ç durdurulmuş hududunda kıt'a1arımızın süratli ha • 
VE>. Bolulu sporcular avdet ~tmişlerdir. eketi .müdafaa halindeki Alınan kıt. 

Bu hMise Düuellleri. bilhassa spor r 1 ın~ bozmuştur. Takib esnasında kıt 
1 . ""'1r "t . tın' ı· a ar seven erı ~vn mu eessır e ış ır. alarımız, bir çok Alman esir almış • 

Tokatta da bir maç geri kaldı tır. 

etmektedir. liava kuvvetterimia, Polon. 
ya semasına hakimdir. Polonyalıların 40 
tayyaresi dü§'iirülmüt!ür. Bunlardan on 
beşi, havada yapılan muharebelerde düş
müştür. Düşmanın muntazam ricati, ha. 
va taarnızlannıızla iz'aç edilmektedir. 

Şimal denizi sanılinde İrigilızlcrin mo. 
dern harb tayyarelerı Wilhelmshavene, 
Ouxiıaven ve nehir mansablarmdıı bulu
nan gemilere taarruz etmişlerdir. Avr:ı 
tayyareleri ile tayyare daf ı topları sü. 
ratle ve müessir surette mukabil taıır. 
ruzlarda bulunmuşıardır. Neticede Cux
havene ıkarşı yapıian taarruzun önüne 
geçılmış ve Wılheunshavetı üzerine atı • 
lan bombaların hasar ika ctmelerme 
meydan vcrilmemıştir. Düşman tayyare. 
lerinın yarısı düşünilmüştiır. 

Alınanlar paraşütle asker indiriyorlar 

Varşova, 5 (A.A.J - Pat. Polonya n· 
razisınde hareketı kolaylaştırmak üzere 
Almanlar, yeni yenı paraşüt1erle inme 
tcşebbuslerınde bulunmaktadır. Fakat 
Polonya makamlarının ve halkın bunları 
!kolayca yak.alamaya muvaffak olmaları 
Wıerine, Almanlar şımdı yeni bir usul 
ta:kıb etmektedir. 4 Eylıllde birçok AL.. 
man askeri. Polonyao askeri üniforması. 
nı h8.mil olarak paraşütle inmiştir. Esa· 
sen bu, harb kaidelerinin Aimanlar ta. 
rafından ilk ihlali değıldir. 

Alman tayyareleriıiin iıaliyeü 

Varşova. 5 (A.A.) - Dün birçok Po. 
Ionya kasabaları J;>ombardırnan edilmfı 
ve birçok .kişıler ölmüş ve yaralanmıştır. 

Lodz civarında Zdunskawola kilisesi
nin üstüne bir bomba düşmüştür. Bir pıt. 
patla dua etmek.te bulunao bazı kimseler 
yaralanmıştır. 

Baby • Szam<>sin mıntakasında bir 
yolcu treni bombardıman edilmiştir. 
15 .kndar ölü vardır. 

Piotrkow'da 30 kişi ölmilştür. Kut. 
no'da 100 lk~ı ölmüş. 100 kişiden fazla 
yaralanmıştır. 

Sieradm doğru cenubi Pol0ı11yaya 
Tokad (~ususn - 19 Mayıs spor bay. girmiş olan Alman motörlü kıt'alarma 

ramında Sıva.sa davet olunan futbolcu - karsı müessir bir mukabil taarruz ya • 
lanmız orada bir n).:lç yapmışlardı. pıldığı kaydedilme'ktedir. Düşman, çok Varşova 5 (A.A.) - Pat ajansı bil • 

Bu maçın revanşı geçen hafta şehri • mühim mi:ktarda tank ve zırhlı otomo- diriyor: 
mizde oynanacaktı. Fakat araya giren ba bil terketmiş ve.bu tank ve otomobil - Alınan tayyareleri tarafından atılan 
zı ihtilanar ve dedikodular yüzünden iki lerdeki Alman askerleri esir alınmıŞ- yangın bombalan bir fabrika ile 4 ev. 
ta.raf oyuncuları sa-~aya kadar çıkmış ol- tır. Esirlerin umumi yekftnu çok ytik- de yangın çıkarmış ve tramvay depo ., 
malarına rağmen; bmlcrce halkın merak. cıektir. sunu kısmen tahrib etmiştir. 
hı beklediği bu maçı oynamamı~lardır. Alman tebliğler.ı Varşova üzerine yapılan bir akın 

.Bu Mdise şehrimizde teessür uyandır- Berlin esnasında bir kaç tayyare dtişürülmüs m.c.h... S (A.A.) - D. N. B. bildiri- t·· 
•• u.ıı'..... ur. 

yor: 
Kızılcahamam P. T. T. binasına Silezyadan gelerok cenubi Polonya. Son vaziyet 

da süratle ilerlemekte olan Alman klt. Londra. 5 (Hususi) - Varşovadan b 1J .. 
ihtiyaç Var aları, şimdiye kadar on beş bin esir dırillyor: Gdyniadnki Leh kuvvetleri bu· 

Kızılcahamam (Hususi) _ Kızılcaha _ almışlardır. Polonyalılar. Krakovl- gün ani bir huruç h reketi ile Danzigde.. 
mam posta telgraf idaresinin işgal ettiği den ve bu şehrin şimalindeki mınta - kı Alman kuvvetlerme hücum etmişler. 
bina çok dar olduğundan ihtiyaca kafi katlan geri çekilmektedir. Alman kıt'. dır. 
gelmemek-tedir. O kadar ki; fazla teha.. aları ise, bunlan çok ya.kından takib et Cenubi Lehistandaki Leh kuvvetler! 
cüm vukuunda halk sokakta nöbet bek.. mektedir. de Alınan kıt'alarına karşı muvaffakiyct-
lemcıktedir. Berlin. 5 (A.A.) - 4 Eylul tar'hli 1i hareketlerde bulunmuş ve müdafaaya 

Binanın darlığı yürunden ne mektub ıtebliğ: çekilmiş olan düşman kıt'alarını bozguna 
tevzi edecek ve ne de bir satır yazı olsun ş kt ki Alma d d"' uğratmışlardır. 

Tokat (Hususi) ·- Halk.evimizin ve • imiş, sıhhat müdürü tarafından sıtmalıla. ar a n or usu, "JŞmanın Bir Alman motôrlü kı!'ası da tahrib 
,.._,., yazacak :bir yer yoktur. mukavemetini kırmış olup bütün cephe. 
•MUJa çal.ışına)arın.ı hız veri'lmiştir. Bu ra kıhıin, eı;phin tevzi edilmiş, hastalar edilmiştir. HaJDQ hu bina mescles\nin bir an evvel lcrde ilerlemektedir. Düşman, perişan ve . 
hlıeyanda ön plt\na alınan koy gezilerine muayene edilerek verilen reçeteler hallini posta, telgraf idaresinden dört ikısmcn ciddi zayiata uğramış bir halde Dığer. t~aftan 11 Alman clieinkeh 
6nenı. verilmiştir. Evin köycllük ve gö.ı;- Halkevi tarafrndan Tokatt::ı yaptınldık • . ...ıı. d" K tayyaresının bu sabah saat 8,4~ de Var 
~·ı ~. .. ft gözle !beklemektedir. :rıcat etm~te ır. ıtaatımız, bırçok esir .. . d lir.. bi • 

ı ~onan bu çalışmalarda on !ll a tan sonra hastalara gönderılmiştir. Zi - • aln :~""'· 'ktard . ld şova uzenn e uçtu5u ldırilrnektedlr. 
~ ... ,,__.. 1 uş ve mwıım mt il ganaım e e 
!,)~Jl:K~Cd.iır. raat müdür(l köylü ile temas etmiş ve Bir adam kazaen kendi kendin ebnişlerdir. l ~d" hava dafiktnplarn~ avcı tayyare. 

Partimizm ve evin de1'erli ve çalış • onlara zıraaıte müteallilc faydalı öğütler erı uşmanı uzaı:laşmağa mecbur ct-
5 o"ldUrdll Ccnubda Alman ordusu, düşmanı mı·r1eroı·r. kan. 1'.n..ı.n-ı Ahmed Hanbekin, sıhhat vermişti'r. Helhvi bafkanı da köylülerle ~· Cracovie isti.kametinde takibe devam et. 

ınüdürü Ahmed Vefik Girayın, ziraat sıkı temasta bulunmuş. derdlerlni dinle. Geyve, (Hususi) - Bayat köyünden Aynca Krakov ve Katov•ç tc Alman 
...... -ı....... • h 1 miştir. Alınan kıtaatı, Wdowice'de kiin ıtayya .. .,.l,..,..; tarafınaan bombardıman e. 
-uu.ıru ve vilityet maiyet memurunun m?ş ve ınotlar alarak ihtiyar eyeti i e Hidayet oğlu Osman, kendisine aid çif • n.; 

0

u . SKawa mıntakasını ge~iflerdir. dil.mişlerdir. 
lftiraıkilc bu hafta merkezi kazaya bağlı nahiye müdürüne bu hıı&usta gerekli di. ~ ile boğazından yaralı olarak bulun • Şimalde Jaworzno işgal edilmiştir. ------
,,e 31 kilometre mesafede bulunan Pa. rektifrer vezmistir. muştur. Kazaya kendisinin sebebiyet Dü.jman. şarkı yukan Siıezya sanayi lk' b' 'ki . 
ıar köyüne otuz kişilik bir kafire hali~de Evin spor koluna mensub motosikletli verdiğini söyliyen Osman bir müddet mıııtakasını süratle tahliye etmiştır. 1 ı sı etçımiz Geyvede 
otamoome gidilmiş vt köyde coşkun te· sporcular cfa motosikletlerle bu geziye sonra ô1müştür. Sieradzda kıtaatımız, La Wartba neh. Geyve (Hususi) -- İzmir bölgesi beden 
~iiratla kar§ılanmışlardır. Gösteriô ko. iştir.ak e~ir. Hadise şüpheli görüldüğünden adll rini geçıneğe muvaffak olmuşlardır. tıel1biyesi başkanlığının terlib ettiği bi • 
lu Çakır Afi adındaki piyesi köyün mey. Resim Hallrevi menırublannı köylüler- cepheden tahkikata devam olunmak • Şimnlde Koridorda çember içine a1ın. siklet turnesine lştit'ak eden iki sporcu 
~mda ıkuru.lan sahne.de temsil e't- le ıbir arada göstermektediT. tadır. mış olan Polonya ordusu nevmidane sav buraya gelmişler ve belediye tarafındon 
.,. Jetlerle demir çemberi 'kırmağa uğra~ misafir ed~lerdir. 

pazar o la H asan Bey D iyor ki: maktadır. Sporcu gençler, 11 Ağustosta İzmir -

- Hasan Bey ecnebi tıb 
~u.al.arınm yazdıklarına 
ere .. 

... Avrupanın ıneşbw dok.. ... Nihayet ölüme çare~ 
tortan aaneler<:ıe ~ Jıııorlarmıl--
aonra.. 

Ruan Bey - Zehirlı gazi, 
topu. tanıı. tayyareyi mi or
tadan kaldırıyorlar? 

den .hareket etmişler, Aydın, Denizli, 
Afyon. Eskişehir ve Ankara yolile 10 
günde buraya gelmişlerdir. 

BfsıKJetçiler Kocae!i. 1stanbu1, Edıme, 
Graudenz istihkamları zaptedil.ıniştir. Çanakkale ve Bahkem tarıkile- 6 EylUlde 
Kıtaatımız, Ctrlm yakınında ve cenu- İzmirde bulunmak üzere yollarınn de • 

bunda Vistül nehriıu geçmişler ve neh· vam etmişlerdir. 
Fin şaılk sahilinde süraUe ilcrlemeğe -----

Düşmanın vaziyetinin ümidsiz oldl!ğu. 
nu gösteren alametler, d'ündenberi art. 
maktadır. 

başlamışlardır. Şarki Prusya kıtaatı. şi<l.. Geyve aske l'k b . . . 
dctli bir muharebeden sonra Mlava şeb· r 1 ŞU 881 r81SI 
rini ve istillJWnlarıru 7.aptet.ın.işlerdir. terfi etti 
Mağl\lb edi.l.mit olan düşman, yavlj ya. Geyve (Husust) - Değerli mesaisil• 
vq cenuba doğra Ç&kilmektedlr. kazamız halkına kendini sevdiren :ısker. 

Donanma, sahilin emniyeti için icab lik §Uheai rellıi binbaşı HamdJ Kortu s<m 
eden tedbirler i, usulii daireainde ittihaz est.ert terMııt ~bafhla tertı etmlfdr. 
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- Satmasın efendim. Hmı "n benjm 
işime ne kan§ıyol'8Ull, sen nesin, onu tay .. 
le? 

·-... NÖVIE 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
ilk olimpiyad oyunları 

Beynelmilel o
Hmptyad oyuna.. 
ruun f1k:i 1896 se--

Aceleci bir genç 
Bir genç okuyucum, B&y B. D. 

aşk Alemine telfhstilıfkt<m atıhnlf8 
benziyor, hikAyesini kendt d11inden 

hUl.Asa edeyim: 
- Yakın akrabamdan blrlırln kt\

çük lla~ile ~iy<>rduk, f.skat onu 
bir gün yabancı bir eMeğin yanın • 
da gardQm. Münasebettmız kesil • 
di ve aradan epeyce zaman geçti, bu 
kızın bir ablası vardı, ve tabH be .. 
nim kardeşile aramda geçmiş olan 
sevgiden habersiZ:di. Derke\ onun .. 
la sevişmeye koyulduk, evlenmek 
projeleri de yapmaya koyulduk, fl-
kat ne öğreneyimT Daha geçenlerde 
mevkii iyi bir erkek bu kı7.a tallb 
olmaz mı, ailesi de verimkAr ohna:ıı 
mı? Kız ne düşünüyor diye merak. 
taydım, )1€ni öğrendtın, bu izdivacı 
o da tasvib ediyormuş.> 

* Oğlum, sana sevdiğini mnnett1 • 
ğin o kıza saadet temenni etmek dü 
şer. Bundan l:ıaşka yapacağın hlg • 

Yeni bir cins gUvercin 

bir şey yoktur. :Esasen senin ona 
karşı hareketini de pek doğru bul .. 
mamLftlln· Evvel! iki kardeşten kü
çUğünd sevmi.şsi.n. onu yabanoı bir 
erkeğin yanında görünce münase .. 
betini ke.men beld ya~ bir ha .. 
reket değildir, fakat onu sevmekten 
vazgeçip ablasını .sevmen ilk sev • 
~inin geçici bir heve.a ve i«inciBUtln 
de bu geçici heve.s1n. gene geçici btr 
muakld'bi olduğımu ortaya koyuyor. 
Yarın şu veya bu vesile ile, tldncl 
sevgilinden de vugeçemlyeceğlne e
min miydin.. Hem fU da var ki; bir 
insan Jd kardeşten birlni eeverse, o 
nun fU veya bu hareketi ürertne, 
hemen kl1ık~ mi sever, bu 
doğru ohnıyan w hoş görilhniyecek 
bir key.fiyettir. 

işte ~ sana s&y\e<fun ya, 
onlar mes"ud olsunlar, Mmt dik • 
kat et geçici IEWgi ile hakfıd sevgi.. 
yi birbfrfnden 9D'<i etmeyi öğren. 
Hakinten s~ r.amaıı sevdiğtn.. 
le evlenir. m da ~ olursunm. 

TEYZE 

SON POSTA EylOl 6 

~ Lehistanın t • r • 
1 

Brodery anglezden 
şık bir tayyör 

iki ahbab çavuşlar: Patates nasıl doğranır? 
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r i ··t··n vrupara sirar 
önlemek kabil olacak mı T 

Sayfa 7 

, ........................... - ................... -................................... -··----- _. .... ..__.__. .............. - ............................................... 9 ............................................................. . ' . . .............................................. , 
Rusya ve Italya kıpırdanmadıkca barb Almanya ile basımları arasında 
kalacaktır. Fakat bunlar bitaraflıklarında sonuna kadar ısrar edecekler mi?, '-. ····-··-·--·-·..w- ~ .... -............ _ ........................................................................................................................... ························--·············· ....... -·- .. .._..._. ....... _ ~ ···-·····-··· .... ······-····-11-" 

A Iınanya harbe kendi isteğile 1 Yazan: Emekli General B. Emir Erkilet jAiınan bünyesinde yalnız birer çıban 
girmiş ve Avrupa harbini eli. yaratmak demekti. Çekoslovakyanın 

le tutuşturmuştur. Bu harb Almanya • parçalanarak ilhakı, üstelik, Almanları 
nın Çekoslovakyayı parçaladığı gün bütün dünyanın nazarında küçük dev. 
zaten mukadderdi; yalnız vakti belli letlere musallat ve bunları yiyip yu .. 
değildi. Onun için, Danzig ve Koridor tacak olan bir dev olarak gösterdi. 
ihtilaflarına birer hal şekli vermek bu ~'7'upanın sul'hünü kurtarmak için 
sene kabil olsaydı bile harb gelecek se- Munih konferansına gelen İngiltere i • 
ne veya öbür sene alevlenebilecekti. le Fransanın diğer yandan silahlanma. 
Çünkü meselenin esasını şu veya bu ya bliyük bir azimle devam ettikleri de 
mahalli ihtilaflar değil, bir tarafta Al- Alınanyanın dikkatini Iayıkile çekme. 
manya ve diğer cihette büyük demok- liydi- Çekoslovakya hadisesini menet. 
rasi devletleri olma:k üzere arada mev. ~eğ: İngiltere ile Fransanm askeri gü'.-
cud çok bil yük görüş farkları ve bun- cu eger 19 38 senesinde yetmediyse bw 
lardan doğan derin uçurumlar teşkil nun ilanihaye böyle devam etmesi rn. 
etmektedir. zını gelmezdi. Onlarda da insan, para, 

AJ;maınya Ruhr bölgesinin işgalinden mühendis ve fabrika vardı. Üstelik bit. 
sonra, Avusturyayı, Südetleri ve Me • tlin dı.ş denizler, altın ve ham madde. 
meli isteyip alırken ıbfk esasa fazla iti- ler onlarda idi. Bu kuvvetler azımsana. 
raz eden olmamış ve yalnız, Almanya- mazdı. • 
nın cebir, şiddet, tehdid ve ko:rıkutma Almanya her şeyi, ilmin gözlüğü ile 
metodlan A vrupada ve bütün dünya • değil, yalnız kendi gözile görmek ve 
da endişe ile karışık umumi bir ademi yalnız kendi ku1ağile dinlemek istiyor. 
kabul ile karşılanmıştı:. du. O, kendini, Almanlarla meskun bir 
Şüphe yok ki Milnih konferansı ü • çok yerler elinden alınmış, müstem • 

çüncli Rayh'in 1934 dıen 1938 e kadar. lekeleri ve haklan gasbolunmuş mağ. 
ki muvaifakiyetlerinin şahikası idi ve dur bir millet yerinde tutuyor veya: 
Almanya bunu öylece telakki etse idi öyle gösteriyordu. Yüz binlerce Alman 
hem bugünkü. harb çıkmaz ve hem de Danzigde, Koridorda, Yukarı Silezya. 
İngiltere ve Fransa ile metodlu ve iti- . _ . .. .. .. .. .. . . . . da ve Lehistamn şurasında burasında! 
mad . t t iki di _ b" i b' Sovyet Rusya Almanlarla bır ademı tecavuz paktı yaptı. Bunun turhı turlu. şekı llerde tefsırıne rağmen anlaşılıyor kı ana vatandan ayn mahkum bul ve emnıye e n e cı ır ş ır- .. .. _ . . . _ ' unuyor. 
Jiği sayesinde Almanya haklı ve man • bu.y·uk şımaı komşumuz bıtarcq kalmak ıstıyor lard1. Almanya ıbir koridorla kesilmi~ 
tıki errı€llerine nail olarak bütün dün. edilmişti. Dört senelik müthiş bir u -ıvaki eski ~aziyetinde bir Çekoslovak -llike de ortadan kallanl§tı· ~nun için Şarki Prusya, Garbi Prusyadan cıyrıl. 
Yanın hürmetine layık bir sulh ve me- mum.i harbin mağlı1biyetinden çıkan ya Almanyanın böğrüne uzatılıruş bir !Orta Avrupada miliıtakil ve Isviçre gi- mıştı. Bunlar tahammül edilemez şey .. 
d.eniyet unsuru olarak kalırdı. neticeleri çarçabuk temizlemek ise hem düşman ıbir hançer gibi idi ve böyle bi bitaraf birer Çekya ile Slovakyayı lerdi. 

Bunun için belki uzun sürecek ha - maddeten kabil değildi veya hiç ol • bir tehlikeyi izale etmek Alınan devle- muhafaza etmek de Almanlar için de - Daha sonra İngiltere ve Fransamn 
znnıı bir sabır ve intizar devresi la - mazsa pek güçtü ve hem de bütün ci _ tinin bir vazifesi idi- Zaten Südetlerin ğil bir mahzur hattA ·belki fayda bile petrol kuyuları varken Almanların 

zınıdı. Fakat •bu zarurl idi; çünkü Al-- handa bir mukavemet ve bir aksüla _ Almanyaya ilhakı ile mutasavver teh _ vardı. Çünkü ne olursa olsun, tarih! ve yoktu- Batı büyük demokrasi devlet • 
;u;9 h8 de~. bizim de dahil bul~n- mel doğu.:a~ili:di· . .. likenin en az üçte biri bertaraf edil - siyasi mevc1:1d.iyet~ mü~rik. Çekle: ve leri birer wdhan imparato~:uğu kurmuş 

. ç muttefi.kile iberabe~. bu - Fakat _ucuncu Rayh'm Fuhreri sab • miş ve sonra Slovakların Çeklerden Slovaklar gıbı muterakkı bırer mıllet ve · kauçugu, pamuğu, yunü, keneviri 
tün hır cihana •karşı çok fena bır su • redemedi ve hadisatı cebir ~ tacil e - ayrılınak istemesile de Almanlar için ne ezilir ve ne de mahvedilebilirdi. Bu ve bütün ham maddeleri ellerine al 4 

rette mağlftb olmuş ve silahtan tecri.d derek Çekoslovakyayı parçaladı. Fil • mevcud telakki oluna·bilecek son teh • sebeblerle onların Almanyaya ii.hakı (Devamı 11 inci sayfada) 

Fakat bütün bunlarda. kendimin bile cSon Posta» nın tefrikası: 29 Bu müddet zarfında, vasimin yazdığı 

anlıyaınadl(ğ'ım l:iir tebedkiül vardı. D ~~1L ARIN bütün e.serleri tekrar tekrar okumuş .. 
Şimdi artık bu ömrümün beni tatmin , M 

1 

.ili _ tum Cahid bey ibana verdiği sözü tut • 
edemiyeceğini, hayatınım sonuna ka. .,. :.a muş, itina ile ciltlettirdiği kitabların • 
dar buralarda kalırsam mes'ud olamı- E ~ dan birer tane göndermişti. Ben de 
yacağımı itiraf etmiye mecbur kalıyor- <f'J r<,.. A "R, 1 bunları sandığınıa '.koyup beraberimde 
dum. çiftliğe getirmekte ihmal gös • 

Birkaç ay içinde İstan:bulun bana öğ. ~rmemiştim- Bu kitablarm hep. 
rettiği yenilikler, insanlar arasında ya. si birbirinden güzel olduğu 
şamaktan gelen arzular varlığımı pek tiğim İngilizce ders. _Görürüz kızım. için yalnızlık saatlerimde bana arka • 
derin bir surette sarmış, ben fa:rıkında !erimden bile hoş • Bir gün gelir ihti • d~lık ediyorlardı. Manzwn olanları biııı 
bile olmadan vücudümün mesamatm- lanmıya başladığı • yar dadını anar, 0 düzüye başımın içinde kaynaşıyor, men 
dan içeriye sokulup bende yerleşmiş- mı hayretle gör - bana demişti der • sur yazılar da, derinlikleri ve yüksek .. 
lerdi. düm. Hele aradan Jin. liklerile beni bu dünyalardan alıp büs-

Çok defa başımı bir taşa dayayıp göz- on beş gün geçince, Dadunla fazla mü bütün başka diyarlara uçuruyorlardı. 
lerimi kapadığım zaman hayalim beni zarif ajorlarla süs • ıak~ etmek iste _ Bunları tam mnıtasile anlamadığım 
uzaklara götürüyurdu- Amma bu uzak !ediğim pembe ipek. mediğim için ses çı. halde bir gün gelip Cahid ibeyin yazıla .. 
diyarlarda vahşi ormanlar değil, me~ li şömizetimin mey. karmadan yemeği • rınm ne derece yüksek bir ilim ve fa .. 
deni bir şehir, güzel kadınlar ve eğlen- dana çıkması beni mi bitirdim, mut • zi~et kaynağı olduğunu takdir edeceği .. 
celi günler vardı. Mektebde iken nasıl beş yaşında bir ço • faktan d1şarıya çık. mı ve herkes gibi benim de onlara mef 
Dörtler çiftliğini tath tatlı düşünüyor- cuk gibi sevindirdi. tını. tun olacağımı hissediyordum. Şimdikf 
duysam şimdi de. ayni zevıkle mektebi, Artık fatildıen son. Güleyim bari' halde yalnız bunların güzelliğinin te.. 
al'kadaşlarıım ve yeni hayatıma aid te- ra mektebe döndü . Okum.ak zevki, ta~ siri altında heyecanlanıyor ve asıl ma.... 
ferrüatı diişilnüyord'Um. ğüm zaman yalnı2 bur çalmak zevki, 1t 1 n~larını pek anlıyamadan onun şiirle.. 

Bunun için çiftliğe geldikten bir haf- arkadaşlarımın de • ~lemek, zarif es • rıni tekrarla.maktan sonsuz bir zev1' 
ta sonra, tepeleri ve bayırları iyice. do- ğil, müdiremin bile vahlar giymek zev • duyuyordum.. Hele bu şiirlerin ışıklar-.· 
laşıp eski hatıralarımı canlandrrmak - bende büyük bir de ki bana hep «Ô> n. dan, gıntlerden, deniz ve çiçıeklerden 
tan gelen zevki tattıktan sonra, yavaş ğişiklik görecekleri- dan kalıyorm~ öy. b~h~den ~ıs.unları gfıya benim hisle.. 
Yavaş yalnızlığın beni sıkmıya başla. ne inanmıya ba~la • le mi? Şu ihtiyar rımı tahlil ıçm yazılmış gibiydi ve bun 
d~~~n~ bir işle meşgul olmak lazım gel- llll.'?tım. · w _ .. ~admların hazan öy- lan, tabiatin. ruhuma verd1ği . ~onsuz 
dıgını anladım ~ bir sabah tamburu _ Teyzem çiftlikte nasıl ya~adıgımı iden olduğunu ve «Ô» nun benım uze - le sa.çına ve münasebetsiz dilşüncele . *vkle mezcederek dkuyor, nı<;Jin ve 
nıu koltuğumun altına alıp dağlara çıık. f.,aııketmiyordu amma ~dım bendeki rimde bir .tesir yap:ı~: zannedersen: olur ki... rı k~~-ı.n tarafından yazılmış olduklarını 
~' s~atlerce kendi kendime şarkı tebeddülü hemen sezdi ve bir gün mut- h~ta edersın. B.~n .~asımı topu · topu . Maa.mafih: bütün bu sözler beni çift. du~n~ed.en bunları içime, beynime 
soyledım. fakta karşı karşıya yemek yerken bana dort beş defa gordum, .on.unla pek az lıkten azamı istifade etmekten ve sakin sindınyor~um. . . 

O günden sonra hayatım yeni bir şu sözleri söyledi: konuştur~-. Bo~~ma bır ıp .. ~kar~. ~- ve. rahat bir ömür sürmekten menede.. ~e ~es ud ~ıe:.dı... Ruhum nasıl 
J)rograma girmişti. İstanbuldan geçer- - O adamın demirden bir eli oldu- nun .~nı ıstedıgı y~l?an yv~r~tecegını, mıyordu. Hele buraya geldiğim zaman .. hafif bır kuş gıbi yukseklerde, gökle-r. 
k:n, çiftlikte hiç lazım olmıyacağını ğunu, karşısındakine boyun eğdirece- ist~'iği yere gotu~egını zan • danberi kendi düşünce ve hislerimi de uçuyordu. 
duşünerek sandığın dibine attığım el ğini ben daha ilk günden anlamış ve nedıyorsan hata :<!~r~n. . . yakından tahlil etmekten, kendimi an.. * 
İşlerim ve kitablarım birer birer mev- hammefendive söylemiştim; fakat seni - Ben ne d€dıgırnı bilmm kızım- lamıya çalışmaktan büyük bir haz duy- Ağustosun son gü ı rl idi S b 
dana çıkıp odama dağıldılar ve ~n böyle çabuc~ık kolayca değiştireceğini Sen cahilliğime bakıp beni abdal zan • mıya başlamıştım. Ço:k defa güneş vey l(Wl • k d w nl el · a ahtan 
Pa. tl . - . tm 1 b . ,,. a vg eyıne a ar agaç ar a, sularla dağ 

a enml çalgı, kitab ve el işi arasın. tahmin edemiyordum. Istan:bula gıı - ne . e. . _ .. _ ay em da5 başında buluyorlardı. Sa • larla koyun koyuna k ld 'kt ' • 
da taksim ettim. Bir müddet sonra deııken keçi .gibi inadçı idin, şimdi ku- Hıddetım artıyordu. Eskı gun1erı ha. bah şafaktan evvel açık havada bulun- li d tamb d ~ : an sonra bir 
cıi; d h ı h b' ı ... e m e urum, 1gennde kitabımla o'4n e •bir.kaç saat me~kettiğim tambu. zu kadar uysal olmuşsun. Alimalla tır atan ırçın_ ır sese ve ayagımı ye. mak, ak.~am, ay ve yıldızların ışığı al- iftıiğ dö .. tü . 
tumu daha dyi çalmıya b!aşladığunı ~eni tepeden tırnağa. kadar değiştir • re vurarak bagırdım: tında çiftliğe dönmek tabii bir itiyad ~ di ek ;imuş 7: Kapıdan gırerken 
gtlr.mekle memnun olduktan başka, bel. miş1er. İçin gibi dışın da başkalaşmış. - Sen hiç bir şey 1:rilmiyorsun işte! haline girmişti ve eğer feci bir vak'a e~ Geen me r uyordum.. v. 
ki ıçim sıkılır diye elline almıya cesa- Bu sözler ıbiraz izzeti· nefsime do - Boş yere lüzumsuz sözler söyleme! benlim ömüir yolumu ~tirm~yd1 

50 
... du:::ı:eç aldım. Dadım Y<:,megın 

ret edemediğim bazı kita.blardan zevk kunm~tu. Kaşlarımı çattım: Müstehzi bir taVLrla başını salladı, belki de bu tatil aytan öınrümfuı en ~ rek an~arn~m ikA~ıktıgmd~ 
.ınıı.ya, hattı mektebde :iken ihmal et- - Bu deaismenin cO> nun yüzün • dissiz ağzını yana doğru büık.tü. mes'ud ı.aınanlan olacaktı. e 

51 
aca ' ş yet edece!U 

(Arkası var) 



J l•Jfa~ SON POSTA 

·Fransız· kuwelleri 
Alman toprağında 

87161 • 

İtalyanlar piyasamızdan mal 
almıya başladılar 

Sovyetler de mensucat ve zücaciye satmak, 
yapak ve tiftik almak teklifinde bulundular 

, 

siper kazıyorlar! Dün piyasada İtalya için 3 kuruş 171 tik pazarlıklarına başlamışlardır. Bun. 
paradan mühim miktarda çavdar sa. dan başka ~thalatçıların evvelce Alman 
tılmıştır. Gene İtalya için yumurta is. yaya vermış oldukları kışlık mensucat 
tenilmekte ve fakat ihracatçılar bu tek ve ~anifatura sip~rişleıini~ harb d<>-

Bu teklif ıtcdedi1'"';"' ve bunun yerme Almanya i~e mü. lifleri kabulde tereddild etmektedir • 1~dyısılellgeledmemSoesı dtollayısıle, buk t~C:-(Baştarafı 1 inci sayfada) 
gelme hareketlerilE' geçm~ olması pek tabHdi.r ki. buna da an
cak tebliğlerdek1 bir iki satır tahsis edilebiJir. 

.... ""' ' . şı ma arı a vye er verme ~ 
nast>bctl<'rin l::esilmesine dair G<?neral Sm.ut,·un takrır;, f>7 ye ler. Italyanların piyasamızdan mal m.u lifinde bulunmuşlardır. ' 

Paris, 5 (A.A.) - 5 Eyhll dört numaralı akpm harb raporu: 
karşı 00 re)·Je l.kabul ~lmi?tir. . . . bayan etmek yolundaki faaliyetleri hır Dün, evvelce Almanyadan mubaya • 

General Smuts, yenı ık.abıneyi teşkıle memur edilmıştır. kaç gündenberl yazılmakta olan İta!. atta bulWlan birçok firmalar mevsim 
Kıtantınuz Rbin ile Moselle arasında h11dudun her tarafında 
düşmanla teır.ns halindedir. 
Şunu hatırlatmak lazımdır ki, Rhin üzeı:ind.? ikı sahil bo. 

}Unca imtidadlı istihkfunlar vardır. 

Müttefik Başvekillerin telgrafları yan vapurlarının seferlerine başlıya. çeşidlerini tamamlamak için Rusyaya 
cakları hakkındaki malfımatı kuvvet- yünlü ve pamuklu mensucat ile zü .. 

Pans, 5 (A.A.) - Çernterlayn, ba§vekil Daladyeye bir tel- lendirmektedir. caclye eşyası siparişleri vermişler • 
g:-af r,ön.frrıni.,tir. Bunda başvekil sulhün idamesı uğurunda Diğer taraftan Sovyetier de piya - dir. 

ikinci beyanname bombardımanı İngiltere ve rransa tarafından mırfedUen gayretlere işaret sada mühim bir faaliyete girişmişler. Söylendiğine göre, Sovyetler hariç. 
cltık:t"n sonra milletlerin hiç'bir zaman şimdı:ti kadar haklı dir. Sovyetler evvelce mubnyaa ettik. ten ithal edilen birçok malları satmak 

Lcndra, 5 (Hususi) - İstihbarat dnıresinden bildirildiğhe bır dnva için hnrbc girmemiş olduklarım, iki millet tnrafın. Jeri mühim yapak partilerine ilaveten için alakadarlarla sıkı bir temas ha • 
gö~·e 1

ngiliz tan·arcleri dün gece, Almtıı• topraklan üzerinde d&n 1htlyar ediıen fedalkiirlığın boşa gıt.miyeceğ'ni ve hakkın yeniden fazla miktarda yapak ve tif • !indedirler. 
ikinci bır fot~af uç~ daha yapnuşlardı:::-. galehe çalacağını J<aydcbnektedir. 

Bu uçuş Ruhr havzası üzerinde y.ıpılr.uştır. Tayyareler Daladyc, hu teigrafa verdiği cevabrla, bilhassa Polonyanın 
bura,Ya da dün rr.etni bildirilen beyanname}erden üç milyoon maruz lmldığı J>u hoyratça ve haksız t~c:ıvüzdcn sonra İngiJ. 
ad~d atm:~lauiır. tere ıle 1''raru;anın zafer istihsal cdilinciye kadar kardeşçe 

1ngılız tayyım:leri, hiçbir mukavemete maruz kalmadnn gayretlerini bır1eştirmcğe karar verdiklermi tebarüz ett!r- VAZİYET 
h.,~cket üslerine dörunü§lerdir. ml§tir. 

Fransız topraOında Alman Fransız meb'usları asker cua1taratı ı inci sayfada> oenubdan şimale doğru akmakb. olduk. 
olan Alman ordusunun kolları Lodz. !arından Leh ordusunun arkasını şarkı 

tayyareleri Parjs S (A.A.) - Klrk yaşından fazla olan parlArnento un 45 kilometre cenub batısında Sie • vererek müdafaalar tesis etmesi ve Al~ 
Faris 5 (A.A.) - Di\şmanın istikşaf tayyarelerinin yap .. a1.asının meb'usluktan istifa etmeksizin asker olabilecek ,. radz yak_i~nde ve daha ~enubunda Var man ordusunu iQerı çekerek onu mağlüb 

1 · hftn-k d k' · · b :ı... h -• ted · ta fa}ırmı geçtfklen gıbi Ceftohova • , rnış o!dukları bir cevelan üzerine tehlike işareti verllmiş· en UA ın a ı emırnamenın u saua re~ıu gaze e ın... .. etmek için bir iırsat kollaması tabiıdir. - ı· .. · 100 b' k 'tmi ı· yı almışlar ve buradaki Leh mudafaa tir. Düşman tayyarelerinin Fransa hatlarını her geçişinde ışarı uzenne me us as ere gı ş ır. . . . la ancak bunun için Leh başkumandanlığı. n·:.. t ft b • ·1 D 1 d ' in .. 'b b' hattını tehlıkelı bır surette yarmış r. 
tehlike ~areti verilecektir. ıber ara an aşveıa a a yen munası ır zaman. d M tö l" hl t" ı d .. nın Souvet Rusv. a cihetinden emin olma .. 

d k b. d b tft.:ı·ı· k b' h b hükt1m' t' t kil ı. o r u ve zır ı umen er en mu .,, . 
O t. . . d h b t a a ıne e azt c:wı Dt yapara ır ar e ı eş .. ekk b ld ğu 1 1 b rdun 61 lamndır. Ç ıcaret gemlSI a a a lı edeceg~i haber alınmıııtır. Kabineye gı'recek yeni aza ara. mur e o u _an akişı ahn ku.o i uk~ 

. '"'' . . . , Varşova istikametınde are ı:ıtın n ı. Gene, bu gece sab!.ha karşı alınan ha· 
Londra, 5 (Hususi) - Bugün, biri İngiliz ve- ikisi Alman sında bılhassa Blum, Fltuıdin, Mann ve Bowsson wı isim. şaf derecesi tamamile malO.m değildir. birlerden Varşovanın tahliye hazırlığı 

olu).lk üzere s~ık cienizde üç gemi dah!l batmıştı:-. Batan Al- !eri geçmektedir. Yalnız bu gece sabaha karşı Amerika. gGrdü.ğü ve hilkllmetin §arka gitmekten 

man gemiler:noen biri, 4560 tonhrk cOlinda. oluı'> Hiyo <le lngilferede 45 e kadar herkes nan alınan haberlere göre, Alman kol- ziyade cenubu şarkiye, Romanya hudu. 
Janeyrodan Hamburga gelmekte idi. cKarl Friıer. adını ta. ları Varşovaya 50 mil yaklaşmış bu • buna doğru ta§ınmak istendiği anlaşılı· 
şıyan :kincı Aimeı.n gemisi de, 6590 tonluk olup Holandadan asker Iunuyorlar. Ayni zamanda Varşovarun yar. Lehistan hükumetinin bu karan Leh 
Knmıd:tya gıtıne'kte idi. uzaklarından top sesleri işitilmemiş • 

ıBunıardan haŞlnı cB<>Snia11 adlı 2400 tonluk lngil!z gemi.al Londra S (A.A.) - 18 den 45 e ikadar mecbur! askerlik tir. Bu haber mübaHiğalı olabilir. Fa. ordtilarınm müdafaa kudreUerini ve 
di> ibatmı~tır. Bu geminin bir makinisti boğumluştur. Mu:::c·l. kanununu, Avam Kamarasından sonra Lordlar Kamarası kat herhalde Varşova istikametinde i. mukabele azimlerini ihlAl edemez. Bi1L 
tabut bir Norveç gemisi tarafından kurtarılmıştır. da kabul etmiştir. ıerliyen Alman taarruzunun şiddetli kis muharebelerde hükumetlerin gerile. 

. re taşınmaları müdafaa ve mukavemette Bir Letonya vapuru da battı Kanunun mer'iyete girmesi için Kralın imzası kalmış • ve kuVV€tli olduğu anlaşılmaktadır. .. 
tır. Bundan sonra Almanlann Pozen bu sona kadar azimkar olduklarını gösterfr. 

Ma~moe 5 (A.A.) - cArbeteı. gazetesinin yazdığına gö. vlik Leh girintisini boş bıraktıkları ve Bunun bir misali Türkiye Büyült MHlet 
1-e, milliyeti meçhul b~r vapur daha Öreswıd'un cenubun.. Suriyenin düşüncesi Koridora karşı harekat yapan ordula. Meclisi hükfunetinin Sakarya muhnre-
da bir Alman maynına çarparak batmıştır. Fakat vapurun Şam, 5 (A.A.) _ Suriye meydan rneclısı reisi, yüksek ko. rını garM Prusyadan umumiyetle Tom besi esnasında Ankaradan Kayscrlye ta. 
enkazı bulunamadığından infilakın diğer bir sebebden ileri rnıserP. sulh tarııf-tan ıolan Polonyaya Almanyanın caniyane hattına doğru ~lerlctt.iklerl anlaşı1ıı - şınmak hususun vermiş olduğu karar 
gelmiş v.ma~ı da muhtemeldir. taarruzu karşısmda Suriye efJcarı umumiyesinın hissl'ttiği in. yor. Evvelce sol cenahı ile şimalde Be- olduğu gibi, bugün yaşıyan misali de Çin 

Anrak bugün Mnlmoe civarında Limhaun'a gelmesi bek. fiali ve Suriye halkının adalet ve hürriyet davasının mudafö renç şehrini almış olan bu ordu, son hükCım tinin Nankinden İÇ(!rlere giderek 
Ienen Letonyalı cUmanla> vapurundan şimdiye kadar hiç- olan han.sanın asiJanc harelkctine karşı beslediği takdi~ his- Almıın tebliğine nazaran GravddaensV.: memleketin mukavemetini artırmasıdır. 
b. h b .. 1 t lerini :fadc etm!ı-tir. · Branberg arasında Kolm civarın ı:, 
ır a e. a ınamamış ır. " .. 1 h . . k d .. · tir B H E Erkilct 

Fas da Al manyaya ilanı harbetti sıır ·yc hi.ikOmeti. Fransanın yanında yer almaklil miıftchir tu şe rını şar a ogru geçmış · u .......................................... : ••• : ..... --··-
olrlui:'Unu ve F r&nsanın asilfıne hare•~etinı bilakayıd tasvib Alman ordusunun nisbeten zayıf olan 
ettiğını i)i!diı·m:etir. şarki Prusya ordusile birleşerek Leh 

• • • Koı'iidorunu içinde!kl La'h klt'alarile 
Fransada yenı tedbırlar birlikte kapattığı bildiriliyorsa da, bu Avcılar klUbUnün ~lantun 

l'aris 5 <Husus\) - Fas sultanı Cümhurre•sı Lebrone "1n· ' . 
tlerrlı~i bir telgrafln Fasın Fransaya baP,lılığını teyid ettık. 

Toplantılar: 

• A • • • henüz reyfd olunmamıştır. Herhal • İstanbul Avcılar ve Atıcılar Cemi 
Parıs, :; (A.A.) - Rcsmı ccrıde, herhangL hır ecncbı dev. d Lehl'l . :kA p dan cenuba yetın' den·. 29/7/ 939 Cumartesı· aıiin· .. 

ten ,,C'nra, AJmanyaya karşı ilanı harbcttiğini bildırmişt:r. 

Cenubi Afrika ve harb , . h' . . ğ t b. 1 i t h'l d k e ı erın şa"t ı rusya b-·"' Ictın l'ransa a'{!y ınc gırışece i eşer> us er es ı c eet> b b t d • il 1 k · t' • 
Lc,ndra, 3 (Hususi) - Cenu'bi Afrika müttehıd hükumet:. h d crdu ve halkın cfkiin üzerinde me~·um bır tesır ıcra \•e cenu a ıya ogru er eme ıs 1• akdedilen heyeti umumiye içtimaında 

vc~a u k 1 1 • • • • • d k . · • t- yen Alman kuvvetlerine ~arşı olduk • ı · k nin b:.ı.şvekili General Herm>g is'ifa etm!ştlr. cyhyece .aı,;er1crın ncşrıru mene en ararnameyı nPşre t' b' h t tt kla .... 
1 

bitirilemiyen ruzname madde erıni ı 
Br.şvekil. f<>dera\ teşrii meclisinin dünkü toplantısında. İn- miştır. ça ;ed~n ır cep e u u rL goru • mal etmek üzere 9/9/939 Cumartfsi 

.. ıiterenin AJman~aya karşı ilAnı harbctm.ı olma.c.ıına ra~. Du hrarname hilafına ha~et edecek olanlar bir ılA 10 mcMte ır.f'h b ~-' Al d günü sant 14 tc Alayköşkü'nde akde • 
'-' • • A anma ı u 1~ .man or usunun 
men, Cenubi Afıika ile Almanya arasındaki münııscbctlerın sene lıapıs ve 1.000 ıJ.a 10.000 frank para cezasına mahkum h d f' i ahl 

1 
K d 't b' 1 dilecek umumi toplantıya bütiln ar • 

ll kl ·~ e e ı. ç cen arı e rav ens e ır e. 
,cfd=am=e=s=in=e=ı=n=ü=te=a=ıı=:k=b=ir=tekl=ı:::ıı:ı'&==bu=l=u=nm=u=ş=tu'::::r:::. ========e=d==e=ce=e=r=o=:=.r:=. ===ı:=::=::==::=====:::========= şerek şimalden ve ~imnl batıdan Varşova kadaşlarm iştirak etmelerini rica ede. 

R d • f ı U b k üzerine yürümektir, rlz. Amerikanın 
Bitaraf lığı 

usya a yanı sını ar nar ısa mı Leh tebliğlerinden muhtelif istika- ·~;·_ ... _ ... _ ••• _ ... _ ... _ ... _ ••• _ ... _ ... _ ... _ ••• _ ••• _ ... _ ... _ .... _ •• _ ... _··· ..... ·-

k ""' ı C'W •• k? metlerden flerliycn kollara karşı muka .. as ere ·çagırı ıyor a.:JUrece • vemet gösteren Leh m:idafaa hatlarının 
(:Baştarafı ı inci sayfada) Sto'kholm. 5 (A.A.) _ Gotebourgs gerilerine Almanların Leh üniformasını 

Ankara borsası 
--···-Londra 5 (Hususi) - Vaşington -

dan bildirildiğine göre, Ruzvelt bu 
akşam, Avrupada başlamış olan haPb
de Amerikanın bitarafüğını ilan eden 
b1r beyanname imzalamıştır. 

Handelstidning' geçen harbden daha '·· giymiş lnt'aları paraşütle m. d
0

irdiklcri v. e Atdll • Kapanıı fiatıan 
Teşrinievvel arasında vukua gelecektir. ıu- k 1----·-----------1 
Bundan başka, emirde tutulan daha yaşlı sa bir hart> o™=ağını tahmin etmektedir. bu 61.lretle Leh muknvem.etını kırma ıs. ç E K L E B 

5- 9. 939 

Z b. tedikleri anlaşılmaktadır. 
smıflar azası ile bu sene yüksek mektebi ira, Almanya muharebeye geçen har ın B " k __ , b lfk - • 1------~-.-A-"'-llı-,--Ka-p_a_n_ı•-t 

ilk üç senesinden sonra mcvcud olan kıt. ugun artı ~er er ve tecemmu · v .,, 
bitiren 1920 ve 1921 sınıflan da si!Ah al. 1 ğ be . k tl k . de k f ünü ikmal etmiş bulul\ması lazım gelen Londra ~.H7G t.F6 

d ı ı a nzıyen ı ı ıçın ve ço ena .. .- .-

ki tına avet o unrnaktadır. b' 1• . d h·ı· d b 1 .,.. Leh ordusunun ne yapacagı henüz: anla. INn • Yoıtl 
K lcahamam mucr·ım çocu ar ır mal vazıyet a l ın ~ aş amı11.1r. . .. . . 

·- ·-

iZi İki senelik hizmet için 19:.:7 de ve üç Demokrasilerin Alman milletine de- şılanuyor. Bır Leh suvarı hvasının Ş~rki :
0 ıslahevi faa iyete geçti sene hizmet için 1936 da 11ilAh a:tına alın. ğil. Hitlcrlzm.e karşı harbetmektc oldu.. Prusya toprağına muvakkaten girrnesı ve o.nnr• 

Kızılcahamam (Hususi) - Kazamııda ~ olan efrad, 1 ila 30 KAnunuevvelde ğunu yazan bu gazete, Alman milletinin şurada ve burada bazı A!m~n ~olları1na AmN\e~dm 
terhıs. cdı'lccek•: -. ı..... da ah bet t kt taarruzlar yapılması kat'i hıçbır net.cc Btr11n inşa ~ilen mücrim çorukla:ı JBlahevinin ı.u uu vaya s a e me en vazgeçece. . d b'" BrttUIJ rr dak'k d sul'hü t . dile ğ . be- ıfadc etmez. IP.h ordu~-unun şu an a u. 

her türlü hazırlığmm bittığlnl ve 1'~dir • Bu terıhisten, garb hududu boyundal:çi ı tı ~~di n emın e ce mı tün lkuvvetile ya Silezyadan vcyahud Atlna 
neden de 110 ıruıhkum çocuğun getirildi- askeri rnıntaıkalarda yani Leningrad. Be- yan e m r. Garbi Prusyadan ilerliyen Alman ordu- Sotya 

IPrag ğini bildirmiştim. C':e7.acvi her bakımdan yaz Rusya, Kiev, Moskova, Hark<>v ve Yugoslavya Kralının larından birisine taarruz etmesi iktiza Madrld 
asri ıtı?sisatla mücehhezdir. Küçilk müc ~ Kalenin mıntakalnrındaki fanl asker .. •• •• eder ve bu hareket nihayet iki. üç gün i. Vll.f1ov~ 
rlm}ier bu modern t~sisat ve teşkilat içın. müstesnadır. Bu mıntakalaıx'la terhıs da. yıldonumu çinde olma'k icab eyler. Ancak herhangi Budnpeıte 
de muntazam bir çılışına metodu tak!b Bclgrnd 5 (A.A.) - Kral İkinci Pi. bir sebcble bu taarruz yapılam.ızsa muh. ~likree'-'d ha sonra yapılacaktır. ~ <&• .. 

etmektedirler. yer, yann doğumunun 16 ncı yıldö .. telif Alman orduları Varşovn istikameti Yokohama 

B.1877 1.1877 

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

Çalışma müddeti haricinde mahkum. J nümünü !kutlıyaca'ktır. Fakat Avru • umumiycsindc h!ribirlnc yaklaşacakların 1tokholm 
Inr etrafı telörgiilerlc çevrili çiçek hah - spanyanın bitaraflık pada cereyan etmekte olan hadiseler dan Leh ordusunun bilY:.ik Alman yarım ,1-·"-"_ıc_ov_a ____ .....;l;.__._-___ ._-_-t 
çıesinde istirahat etmektedirler. Kararı dolnyısile, hiçbir şenlik veya umumi dairesinin içinden çıkıo umumiyetle Vis- t s T t K R Az LA B 

.- .-

Ayni zamnndn gı.iniln muayyen snat ~ . . . merasim yapılmıyacaktır. tül gerisinde bir müdafaa mevzii tutma. '--------.,--------11 
lerinde birer tabur haiinde kazamız ılk Parıs 5 (A..A.) - Harıcıy~ Nazm sı i'.ktiza eder. Herhalde Leh başkuman. 
okuluna gıtmekte, oradı, muallimler ta. Bone, b~ a~n~ saa~ .1 ~ da fspany~ • ltalyan gazeteleri 4 sayfa. danlığı bu şıklarından hangisinin tercih 
rafından IJ<.cndile.rin~ muhtelif mevzular nın Parıs büyuk elçı.sını kabul etmış- k J olunması iktiza edeceğini tayinde gecik-

Türk borcu I peıın 

' • l'll • 
• • ı Yadell fı d d ·ı k ı·'\ 1 "k tir. çı ıyor ar miyecft• ... 1r. efra n a C!l'8 verı ere ma umat an yu t:I\.'\. 

s J-tilmektcdir. Bü_yük elçi, İspanyanın ıkat'i bita • Ro~ S (A.A.) - Kağıd tasarrufu Bundan bıışka Loh ordusunun ne ta.. ~ ....... ___________ ...,,~ 
Küçük mahkt1mların iaşe vesair ba • raflığı h&kldnda hükfunetlnce veri • iç.in ltalyan gazeteleri Cumartesinden r.afa doğru çekileceği meselesi vardır. Sterlin ve Fransız frangı ııauarı ))ora-

bmkın da iyidir. len karan bildinn(.ftir. itibaren 4 sayfa olarak çı.kacaktlt". Müdafaaya elverlfll nehirler umumfyetle d.akt muameıe,. mO.teD.lddll. 
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AJİCE SUlT AN 

İsyan kurbanları 
18 ncı asırda lstanbula gelen Behamyalı 

Baron Wratislaw'm hatıraları: 61 
Türk~ onlren: Slrena 

Esirlerin firan ~dt~~ ~ ku~~ k~de, başı gö~· !nail olan (Aygır İmam) ı Asilerin ara -ığakapısına gitm • . başta Aygıx İmam 
sünun uzerıne dü.şmuş ak sakalh hır larında dolaştırarak fesad ateşlerini nlmak ü7A!re, kendi fesad vasltalannı 
adam da~ var~ı- Bu ihtiyar. adam .o ~ir kat daha parlattıklarını 3 ilncü Se- oraya toplıyarak, geceyi Atmeyd'anın • . . . . . . . 
kadar iki büklum olmuştu kı. Şakır lırne anlatmışlardı... Fa.kat ~ işden o da, asilerin arasında geçirmelerini em- No'betçılenn sarhoş edild~klen hır gecerun esrarengiz karanlıklan içinde. 
bey evvelA onu tanıyamadı. Fakat kadar geçmişti ki, Padişah bütün ma _ retmişti. a~~; korsanlar gerek keneli ve geı:k ~a~ız kendilerince malfun olan, bU 
gözleri karanlı~ alışıp da dikoka~li bak- nasile aciz ve zafını anlamış.. artık Şu anda, Babıali bodruımlanmn de - bütun arkadaşlarının ~Y~:UU ~g. ıstıkamete ~ürriyet havasını tenetta. 
tığı zaman, onun Darbhane emıni Be- . . . . . . . .. . . lıyan prangala.rın perçınlerını eğeli • ede ede,. şuJlhesiz, sonsuz bir -..-.. 
ki 

6 
d' ld w ta :d E lA Musa Paşanın bütün teklıflerini kabul rın sükftnu ıçınde, bilyuk hır facıanın verek açhlar bunları herhangı· bir duya du b , ~"~ 

r eıen ı o ugunu ru ı. vve , o. t kt b k JA- . h 1 d w d h' 1.· h berd • • ya u mef um kuleden uzat.. 
na doğru ilerliyerek: e me en aş a se c.rnet çaresı bula - a~~r ~n u~ın an ıç ~ımse a ar kimsenin muayenesi halinde yerli ye- !aştılar!. 

A 6 
d' h y:d' b" 

1 
. mamıstı. degıldı. HattA, kavaslardan ancak beş rinde görülmesini temin ı'ç'n t k 

- y eı.en ım.. a ı ız er, ne ıse.. • . . . . . w . . ı • e rar * 
sizin gibi bir piri faninin böyle yer. Musa Pa.?an~.n bu. arz tezkeresı .. gelır on kışı alakonulmuş .. digerlerı, bı.rer kurşunla lehiml:<iiler. Vakti gelince Korsanların çok kurnazca başarılartı 
Jerde ne işi var? gelmez, 3 uncu Selım hiç te~.d~d e:- bahane ile şuraya buraya göndenl • "t>:'1 k~rş~ları e~ıeınek demir per • l~. bu korkunç zindandan kurtulup 

Diye, mırıldandı. meden, ~azı. ~kı~ı ç~kmecesını 1Stedı. mişti. ?ınlerı :g~lemekten kolay olacaktı. Bu hurri~ete kavuşan tutsaklardan BalaJi * Beyaz hır kagıd uzenne: Küçük mescidin minarec:inde ikindi ış de bıttıkten sonra korsanlar; mah. Dak Istvan namında yıllarca evvel 
Bu dört felaketzede. burada başbaşa (Mezbur on nefer kimsenin her biri ezanı okunuvordu. Loş koridorda birer pusların lreten gömleklerini toplıya • (Eğri) garnizonunda teğmen olan bil 

vererek ahır ve akibetlerinin ne ola _ ahzü idam olunmak babında, rizayı y•lan frlbi süzülen beş kic:;i, kıslık oda. rak evvelce temin ettikleri ipek kay. Macar, hem yaşının rllerlemiş hem a 
bileceğ'in€ dair fikirler ve ihtjmaller hümayunum lfilıik olmuştur. Başkaca 11ın kanısı önünde durdu. Bunlardan ta?larla bunları turalamışlar ve bu aralık hasta bulunmu.ş olmasından do. 
'y{irütürletkenı; üstkatta, duvarları ve tekide hacet kalmadan, hemen icabını ~ız 1 l cübbeli, iri E!övd"'li bir adamın e. veç~ile bir nevi halat vücude getirmiş. layı Karakule çevresinde-ki duvarlan 
tavanları som altın yaldızlı nakışlarla icra edesin.) linde, yaülı bir kemend sarkıyordu. lerdı. tırman.ıp aşamamış ve oracıkta bir çuı. 
parlıyan (Sadaret odası)nda da Musa Dive yazdı~ı battı hümayunu, der • Bu adam, Celladba.şı idi. Bu halat .da hazırlandıktan sonra kura sınerek saoklanmıştı. 
paşa ile şeyhislam Ata Molla başbaşa hal Musa Paşaya gönderdi. Cclladbac:ı,' !kanının önüne gelince, korsanlar; zından arkadaşlarına, Türk Şafak sökrniye başladığı ve minare. 
verm~ oturuyorlar, şöylece konuşu • * mai~tindeki dört yamafuı işaretle e • muhafızlarla birlik:~ :akı içmeleri ve ?en. müez~inin müslümanlan o güniin 
yorla~dı: • _. l • mı'r verdı'. Bunlardan bı"rer tanesı· ka - lb~ .~ .. ada şarla soyliyerek oldukça ıJk .ıbadetıne çağırdığı esnada Karalruı. 

Bu hattı hümavun Babıttliye ge digi 1t 1 h kk d d" k ·t 1 
- Paşa birader!. Çok şükür, şu bos- zaman, 1kinrli vakti idi. oının birer kenarına geçti. İki tanesi guru . u y~pma an a ın a ıre tı e~m penceresinden bir halatın aşalı 

tancıb~ rnel'unu, kazasızca ele geçi. verm.ıslf'l'dı. .. , dogru .. sa .. rkm.. a. kta olduguw ıMriilmü.ş' ul-
B "'b ·ı· · b" "k d' an odasında de. birkaç adım kenarda, duvarın di - E ı ı h f ı B 

6

"' rlldi. Bostancıl.an ahıp. saray<lan hu. a ıa mm uyu ıv ' binde tevakkuf etti. sır ~r .. e ~~ a ız ann pur neşe ve u goruşu hır bağırışma takib etmtf 
nıç eder diye, kati havf içindeydim. devlet erkan ve ricali, daha hala içti - şetaret cum~uş yapmalarından istifade ve kuleden yukarı koşan muhafızlar 

- Beli, mevlana... Ben dah:i avni ma halindelerdi. Fakat, bu içtima. hiç Celladbaşı, kan rengi cübbesinin e • eden bu ikı kurnaz Rum korsanı, el tutsakhınn yerlerimıe yeller estiğinf 
tasayı çeker, dururdum. Zira, mel'a • bir mana ifade edecek mahiyetle mü _ teklerini belindeki kuşağın arasına so. t~c;:er:l~ri~e otur~~~ıaı;. kat ü~tündeki görmüşler ve nasıl kaçtmlannı anlıya. 
nette yekta, bir heriftir. k .

1 
meşgul deg· ildi. Musa Pac:a karken, bunlara, fısıltı ile emir verdi: b_ırıncı, ıkmci ve uçuncu kat döşemele- rak şaşa kalmışlardı! 

El 
· ·ı d'" ld B k' 1 za ere ı € '( nnden bir adamı OPreb'l ~ b" "k B l - e geçın en, ort o u. a ı, a • bunları elinin altında ve gözünün önün - Biz. boğacağız. Siz, kelleleri kese- .. . n b-,- ı ece5

1 
uyu • un arın, yani muhaf1zların içinde 

tım için intizar olunacak mı? . d'w. . . b" ceksiniz. lukte d€1ıkler açmışlar, bu suretle kule en çok şaşan ve şaşkınlık zail oldukta!l 
.. . de bulundurmak ıste ıgı ıçm ır ta - · · b l d - k km d 

- B.?kl~k, rnunasıb olmaz sanı. lkım bahaneler icad ederek meclisin Bu emir, celladlara rehberlik eden r~cereBsının u udn ugu taktal çı h ış • solnra t a Adehşetı: titriyen Dizdar a~ 
nm. Çunku, isvan erbabı Atmevdanı- . trn kt 'd' a ı. u pencere en, yapı an alatı o muş u. damcagız, hiç vakit kaybet. 
na kadar gelmiŞlerdi. Elbet, bunlara is- de~~nhıı~ılAtemAınt. eM ell e bl. ı. 1 k A Kavasbaşıyı tiril tiril titredi. Asaih sark1tarak yere kadar değip değ. meden htanbul yolunu tutmm: ve lA.. 

• • .. o..r:Y ıs am a o a, ır ara ı - (Arkası vıır) ed .... · t · 1 rd' l 1 -ı yanın bir semeresmı gostermek elzem- rn unnı prova e mış e ı. zım ge en ere Karakulede olup biten. 
dir ... Bana kalıTsa, şimctilik bu dört L h • h Bundan başka dışarıdaki dostlarla leri ~ildirmiş idi. Bunun üzerine der • 
kişinin kellelerini Atmeydanına gön • e ısta n J., t ari a ı• yıı.pılan bir anlaşma neticesinde hafif hal. Istanbul şehrinin ve Galatanın b4t. 
dermeli.. asilerin hissiyatım tatmin et. ve seri bir sandalın kuleden görillebi. tün kapılannm kapanması emrolunmt!f 
meli. len bir sahilde, içinde bir ışık oldu~ ve binlerce adam, kar.ada, denizde, 

- Münasib olur paşa birader. <Baştarafı 6 ncı sayfada) uğrattılar. Silezya dükası dindar Han- halde beklemesini temin eylemişlerdi. kaçan tutsakları aramakta bulunmu,.tu. 
- Zaten, Kabakçı çavuş' . il~ etmiş .. bir harb çıktı ve on üçüncü asrın ni • ri bu muharebede te1ef oldu. Fakat p0 btr fener içinde bütün gece yanaca'k o. Bütün bu araştırmalar neticesinde yal. 

esam~sf kend.fs1nde olan _0 n kişınin her hayetine kadar bu kargaşalıklar de - lonya, Türk • Moğol istilasına, kanının lan bu ışık korsanlara, zindandan çık • nız. ihtivar ve hasta Mac.arı Hisar hen. 
~~~ı hayyen ve ~eyyıten yakalavıp vam etti. Polonya çok zayıf düştü. Ni. son damlasına kadar dayandı ve belki 1ıkta~ sonra gidecekleri istikameti gös- d~ğinde sinmiş olarak 'bulmuşlardı. '09 
mi . enlere heser hm kuruş vereCEk • ha yet küçük ve büyük Polonya diye bu mukavemetile bütün A vrupayıI mü term~ olacaktı. .. gu~ sonra da Alman Bernsteini btr 

ş . . .. . . . ikiye ayrıldı. Nihayet t 177 de Lekzi • dafaa etti. (Sonu var) Saınt John yortusuna tesadüf eden baPda yakalamışlardı. Bu zavallı, blı 
- Al~ah ıçın soylerım .. Kabakçı e•bı ij{ada toplanan bir b-!yler meclisi, Diyet. Reşad Ekrem Koçu {!iinün ~ecesi, mahpuslar el birliğile türlü ayaemdaki prangayı söküp ata 

kAr ehlı ve becerikli adam görmedim. küçük Polonya prensi Kazirnir'ı Polon • kule muhafıı.lannı sarhoş etmişler ve mamıştı. Binaenaleyh yakayı da eı. 
Korkarım ki, sonunda, bize de bir iş K 

1 
olarak tanıdı. Bunun hakfl Bir kız balkondan sokağa dfl~ bunJann ilk uvıkuya dalmaJanndan is- vermişti. 

etmesin. y.a . ra 1 • • Unkapamnda Hacıkadın mahallesin - tifade ederek kurşun perçinleri kolav. ( .. 1r1..ası Vfl1') 

Musa Paşa, çenesinden sarkan sev - cıhtıyaı ~. Mıesko. -~?meranya ve Sı • ile Ortaminare sokağında 6 numarada ca er-elevip pranıra1ardan kurtulmuş • --------·
00

·-···--

rek kılları kanstırarak e:ülü.msedi. Yü- Iezva ~uste~na butun Polonya topra~- ,~turan Arifin 16 yaşlarındaki kızı Ha- !ardı. Yalnız içlerinden Bernstein adın. [~~~=~~~A~~~~~~~~~~~y~~:~~~~~~~] 7.Üncie, hilekarlığını gösteren bir ifade larıru ıdaresı altına aldı Fakat o devır, lıme balkondan sokağa beyin üstü düş. daki Almanın bir avağındak' ( • , d .d k b"f' b 1 .. w ı pran~ayı belirdi: hatta El be ye ka ar gı .ere u. un u :mus, ag~r surette yaralanmış, Haseki çıkarabilmişler ve ötekini bırakmışlar. 
_ İlahi, Mevlana .. bövlelerine m~v- sahillerdeki Slavlarla bırleşmenın fav. hastanesıne kaldırılmıştır. dı. Ondan sonra hiç teliiş etmiyerek 

dan ve mekAn verilir mi, hiç? .. Hele dalarım göremiyen Polonyalılar, bu de ····;~;;;··~;;~··:·~~~·~Ö~~; .. 5;;;··:~·;·~···- heosi, evYeke döşemelerde açılan de-
f\l maslahat, bir hayırlı netice ile hi • virde son fırsatı kaçırdıl•· liyzt ·osu liklerdcn en üst kata çrJ..ınışlardı. 

Ankara Radyosu 

tama ersin de .. bir bahane ile onun cAyı» lakabile anılan Alman prens • Bu ır c:ı Bsl:ırköy Bu ic:l€rde havli tecrübe görmüs ve 
ke1lesini de koparıp atmak, işden bile !erinden Alber, 1157 de, burada Bran- MILTIYADIDE olırunlasmıs bulunan ve hürriyetin ne G 

DAl..GA UZUNLUÖU 

1848 m. 182 Kes. 120 Kw. 
.A.Q. H,n m. !51N Xea. 10 Kw • 
.A.P. Sl,'10 m. 9465 Kes. 20 Xw. değil. deburg prensliğinin temelini attı ve SAÇLARINOAN tatlı, ne de~erli bir durum oldu(hmu 

Konuşma, ıburada kesildi. .. Kapı a • Oder • Elbe arası Slavlarmı Almanlaş- lJT AN çok iyi ta~ir eden korsanlar, burada, 
çıldı. İçeriye, Musa Paşanın başa(t~lSl tırmağa basladı. Bilahare Töton şöval. ~odv ı 4 Pe·de istical yüzünden, bir ıriirültiive sebe -
girdi. yelerinin akınlan ve büvük Mo~ol is • Yarıu goee bivet verilmesinden, telaş ve heyecanla 

12
·
30

: Program. 12.35: Türk müzlll - Pi. 

G A 1
• B ARAN 1 YOR i t k ll k b 13: Memleket saat lyarı, ajans ve meteora-

- Efendimiz! .. Babü Fetvada biri - tilası Polonyayı mahvolma derecele • P en ayı r en irisinin düşmesinden lojl haberleri. 13 .. 15 • 14: Millik: (Rlyuetbo 
ken ulemayi kiram, Atmeydanma gi • rine düşürdü. ve bu suretle son dakikada plAnlarının cümhur Bandoro - Şef: İhsan <K11nçerJ 
divorlarmış. Şimdi, haber geldi. 1220 tarihinde Mazovya dükası Kon- altüst olmasından, yani 'kimsenin kaca. 1 - Furgeot - Marş, 2 - o. Pares _ .:na• 

Dedi. rad, Töton sövalyelerini Vistür ırmağı E OD p O S t 11 mıyarak hepsinin tekrar yakalanmış mettaıı mazurka. s - Keler - Bela - RomaDoıo bulunmalar nda k k l d · tik uvertür. 4 - Leo Delibe.s Coppella baleli * a!tzına yer]"c:tirdi. Maksadı. Prusyanın ı n or uyor ar ı. 1 ......, . se ekslyonu. 5 - Gustave Mlchlels w Qardat 

el'an putperest olan halkının tecavüz - Yt·ımi. sıyaaı. Havadis ve Halk ıaze:e~ Bına_:nal~yh bu iki ihtiyatkAr yol • No. 1. 19: Program. 19.05 : Mlizik CBlr kon • 
Asilerin, Atmeydanına gelecek ka • 

dar cesaret bulmaları .. ve Saravı Hü • 
mayunun, burnunun dibine 'kadar so • 
kulmalan, Padişah 3 üncü Selime deh 
şet vermişti. Ve bu deh!ıet arasında da, 
Musa Paşadan bir arize 1?elmişti. 

Musa Paşa bu arizesinde; asi lruv -
vetlmnin (hadden efzun ve cümlesi 
bAdei isyan ve ihtilal ile sermest ol -
muş bir güruhu mecnun) oldui!undan 
bahsediyor.. (işbu güruhu Jayüflihunu 
biran evvel tatmin edip başka gfma 
harekMı rnüessifcye meydan verme • 
mek için, hemen, matlfıb olan on kişi -
nin derdest ve idam olunmalarına fer. 
marı buyuruJması) nı (selameti milki 
ınillet) namına istirham eyliyordu. 

3 üncü Selim, daha halfı gaflet uv
kusımdan uyanamarnıstı. Ve daha hA
lA, saltanat -ve hatta, havatı- etra • 
fında oynanan entrikalı oyunun mahi
Yetini anlayamamıştı. 

Vakla, artrk her şeyden ümidlerini 
kesen ve son defa olarak sadakat vazi
fesini ifa etmek isteyen sarav erld\nın
dan bazıları, Musa Paşa He Ata Molla
nın bu isyanda büyük rol oynadıkları
ıu .. ve hatta, bunca ihsan ve enama 

}erini önlemek olan bu prens. Polonya. -····- daş, esırlerı yaş sırasına geçirdiler, ki. serto.) 19.30: Türk müziği cincesaz Mı.J 
Yerebata.n. Çatalçeşme aokat, 21 l" ı d b' 20 15 K 20 30 

nln 
bel kemig·i olan bu ırmag·ın Baltıg·a un parça arın an ır nevi iskemle va. · : on~a. · : Memleket a.at lJa • 

t~TANBUL n J te lJ <lökUldüğü yerde Almanların yerles • parak bunu halatın ucuna tesbit etti. . a a~. ve me ~.ro o ı haberleri. IO,IOI 
Gazetemizde çıkan yazı ve 1€r. İlkin en fazla ihtivarından başlı OTükrk m1uziği: <Muşterek ve solo tagannU 

mesine sebeb oldu. Buradaki ilk Al - resimlerin bütün hakları k h . . . . • uyan ar: Melek Tokgöz, Mustafa Çallu. 
man kolonileri, Thorn, Kulm. Ebling yara epsını bırer bırer aşağı sarkıt. Çalanlar: Ruşen Kam. Cevdet Kozan Ztıh\t 

mahfuz ve gazetemize aiddir. tılar, en sonunda da 'kendileri, iskemle. Bardako~Iu. ı - BestenlgA.r ...... revl. 2 _ ---
vesaire bu suretle tesekkül etti. Bila - _ ,,,,_ """"' ..., ve lüzum görmeksizin, mavmunlar ı!i- men Şen - BestenlgAr şarkı: (Derd1ın11111l • 
hare bu koloniler, Polonvalılann Vis • A.50NE FIATLARI m, l!Ömleklerden yapbkları halattan mana döktüm.> 3 - ...... - Eviç türtO: (.U. 
ıtol ağzına doğru milli haklan olarak asa{!ı süzüldüler. ladım bahçene girdim.> 4 _ Udi Fahri • m. 
vayılma hareketlerini önlediler. 1 6 3 1 caz şarkı: (Bahar olsa çemenzar olsa.) 5 -

Sene Ay Ay Ay Simdi, bütün zindan yolda~ları ken. Santur taksimi - Zühtü Bardakoğlu. 6 - u-
Polonya için ikinci meş'um bir ha · Kr. Kr. Kr. Kr. dilerini salimen dişarıda bulunca her dl Ahmed - Segah şarkı: CBakıp ahvali pe.. 

dise. hemen aynen, Silezyada da gö. TÜ'RKİYE 1400 750 4W ı&:J" şeyden önce, gecenin zifiri karanlı~ın- rlşanıma ar eyle gönül.> 7 - Ethem efendi. 
riildü: YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 da, diz çökerek sükfınetle Cenabı hak- Hüzzam şarkı: (Eski çe§Dllm ha.ııretınle al• 

201 1238 Al 2700 1400 800 800 hyor.) B - Refik Fersan - Mahur tilrkil (Te-
Silezya prensi Hanri. 1 • • ECNEBİ ka, kendilerine bu gece lUtuf. ve ihc:3. peler tepeler.) 9 - Faize - Nihavend şartu 

man Hohenstau!en hanedanından kız mm diri~ etmemiş bulumııac-•ndan ötü. <Kız sen geldin çırkıştın.> ıo - Refik ll'er-
aldı ve bu eyalete birçdk Alman muho.- Abone bedeli peşindir. Adnıl rü sükranlarını arzettifor. Ondan son- san - Mahur şarkı: CKlrplğine sürme çek.). 

cirleri yerleilirdi. Fakat enerjisi sayesin. detlftirmek 2' ımru,tm. ra birer iki~er d'iver maniaları tırma • 
211fı.3kol: HafRtalık21P50osta ~utusu. 21.45: N9'811 

ı -···-- kt ·· ·· P ar - · : Muzik <Melodiler ) 211 
de, Silezya, biltün Polonya.nın en can ı Gelen evralt ~eri oerilme~ nıp aşma a guçluk cekmediler. Müzik <Küçük Orke.<;tra - Şef: Nec!b . Al • 
bir merkezi oldu. Bütün Polonya. Si - Korsanlar elde ettikleri bu muvaffa. kın l l - Rudo'f Nützlader - Hayd\ bana 

llanladan mu'uliyet alınma:s. lezya dü'kalannm gayretile mHit kiyet üzerine yanlarına bir Maltız cö • bir hava daha çal. 2 - Franz Lehar • Ço • 

bl 
Cevab için mektublara 10 kurutluk ~ cuk Prens u d bir birliğe de kavuşacak gl Pul illvesl lhımd!r. valyesi alarak öt~ilerile wdalaştılar opere n en vals. 3 - Mozart • 

go 
.. ,..:;nu"y,,_lardı. Tam bu sırada Mo- ve bundan ötesını' 'n kendı'le · "d 1 Re Majör dlvertımentodan Menuet damı. "'.. """ .l'""P""oı"•t•a'"·::~:::: ... :::·ı"'ı.""t""an ... bul ... -., . nne aı o. 4 - Emmerlch Kalman - Holandalı tacım 

gollar Avrupaya girdiler. 1241 de -·-- ı-s " duğu~u, kendı selametlerini temin için operetinden potpuri. 5 _ Pepl Miiller _ La 
idi. Türk • Mogol kuvvetleri Po • 1 T~lgrcıf : Son Posta ! i!tedıkleri gibi hareket edeceklerini Paloma şarku;ı üzerinde potpuri. 6 _ Zleh-
lonya üzerine atıldılar. Sandomierz, i Telefon : 20203 j söyliyerek ve evvelce hiç kimseye bah. rer - Viyanalı küçük kız. 23: Son ajans ha • 
Karakovf, Bratfsilvayı yaktılar. Polon - "''•00• 00000 • 00••00•••0000•"00•••00 • 00• ......... •" setmedikleri kayığın yolunu tutlula'Y' berlerı. zlraat, esham ve tnhvlll'lt, kamb!yo-

Y
A11.1A- IJan.bda feci blr hezimete bir an bile kaybetmed Ik , nukut bor.sası (flat.) 23.20: Müzik (Cazband-
~A .,.. en ye en açıp, Pl.) 23.55 - 24: Yarınki program. 



10 Sayf• SON POST& EylM 6 . 
•Son Posta. mn telrikul: 11 • 

~~ ımı CASIUS KADmNnıN ~ııı•ııııw· "Son Posta,, nın Hikayesi ·•11111-~ 

1 PiYANO KONSERi 1 
IHIATllAlAlm / ~llllmlllflh. Çeviren : Fa:k Bercmen .ı1fllll-lll~ 

Sahne öğ1eden sonra büyük bir kon • ser salonları ya lcauçuk veya ıslak köpek 
' · h · ti ayn. Lon. Yazan: Martha Richard Çeviren: Hatice Hatib ser salonunda geçer. Konser müddetince kokuyor. Her ycn n u~u.ıy~ 

hiç bk ağızdan bir tek sö:ı: bile geçmemiş. dıradakiler ~~un, . Paristekiler llvanta 
tir. Fakat aşağıdaki yazılar, konseri din- !kokar •• Hadı şımdı sıra Adajlonun.> Yangın ve in/illlk delisi liyenl-erden bazılarının içlerinden geçen Sinirli milnekkid. san'atkA.rın pedall .. 

l clir rı idare eden ayaklarına bakarak: c2'.an.. şey er • · akJ ·ı ell · 
Jeanne: madım. Belki, benim gibi casusluk i · farla satılan erzak yüzünden burada 
- Rodwell bir delidir! diyordu. Yan. çinde yaşamış olan başkalan da benim çak para kazanılıyor ve delicesine eğ • 

Karemi sinirleri kadar şiddetli ve hid- nedersiniz. ki herıf ay arı e, erm • 
detli olan müneldtid kendi kendine· cAI. den daha iyi çalıyor.:ıt .. 
lah vere de bu adam program harici hiç Evlenmemiş . kadın:. cAcaba ~lızce 
bir şey çalmasa •• Karıler, bu konser hak. biliyor mu? Bılsın, bılmelin. ~8Vlfl'Ilek 
kındaki tenkidimi sabırsızlıkla bekliyor- için dil bilmeğe lüıum var mı ki?> . 

gın ve infilAk delisi... İtalyada iki sene gibi düşündüler! leniliyordu. 

içinde birçok infilaklara sebeb olmuş.. * Bana bu eğlenti ~lerinden birin • 
Bunu bana kendisi anlattı. Gazeteler Jeann şimdi uyum~tu. Onun uyku. de Ramon Mendel: isminde bir Atjan • 
bu şeylerden bahsetmişti. Kaza diye sunu seyreder~~n düşünüyordum; bu tinli adam tanıttılar. Kırk yaşlannda 
yazmışlard:ıı... Tabii hiç bir hükô.met zavallı k~dı;ı ıç~n de artık hayatta :a- kadar bulunan bu adam Fransada tah. 
bu hususta açıkça yazılmasını istemez. hat Vle sukunetın mevcud olmadıgı sil etmişti ve ilk nazarda bana pek ge.. 

lar •• Sanki musikiden pelk çakarmışım Piyanist: etkinci sıranın b8fllldaki bu 
·b· esmer kadın; hiç te fena değil hanı •• ö. gı ı.> h 

Birıkaç saniye susuyor, sonra hum - muhakkaktı! Eli a~cumun içinde uyu. vimli göründü. 
malı btr sesle devam ediyor: m~ştu. Ona dehşetli surette acıyor • Bilmem benim kim olduğumu hissetti 

Yüz el~ kadın: cPaderefskinin, genç. tekiler çöp gibi ince .• . Sı~.ıa.rda~ da ,9 
liğinde pek güzel olduğunu söylerler.. hazzetmem... Kadın dedığının bıraz eti 
Acaba bu da gu·· zel mi.? Gazetelerdeki re- budu yerinde olmalı.. Şu Hamburgda~ 

Fr. . .b. 1 . k " klıma geldı OD& bır simlerden bir şey ~ıkarmanın iınkAnı yok ıtçı gı ı.. yı. 1 a 
_ İşte ... Şu son zamanlarda Hazer d~. ~en onun için casusluk hayatın. mi? Fakat hemen bana çok samimi gö.. 

denizinde batmış olan vapur da.. Bu da bankalar yapım,, ve -~~.anı:ıda on- ründü. Dostluğuna ve sadakatine iti -
~- n-dwellfn b ir marifetidir... dan kurtulabilmek enerJısını gostere • d t .,_

1
.•. . . tti Bu -y be 

k:i •• :ıt kart göndermeli .• > Bee 
Boğazına düşkün münekkid: cBana, Beş kadın: cŞayed, bu parçayı t -

ua .n.u • da.ki ka ma e meK ıgımı rıca e · r • 
- Philippar..Georges'd:an mı bahse- bi~miş hır insand:m· On . bu na- nim için pek kıymetli idi. Eğer Alman. 

diyorsun atı bozmak istemıyordum. Iar ihanetimi anlarlarsa Arjantinde ha 

vapuru kaçırtırsa alimallah boğarım he • hoven duymuş olsaydı, muhakkak, ki se. 
vincinden gözyaşı dökerdi •• > rifi •• > ;,.,_ .. 11 .... tuf 

_Ben bir şey bilmiyorum ... Yalnız O uyurken başucunda onu bek~er • lim ne olurdu? 
Erkeklerden bir kısnu: cŞu konseri tam Adajionun sonu •. J.1Kinci bir ~ a. 

iyi bildiğim bir şey varsa o da Rodwel. ken, bu zavallıyı, onu Alet edinmış <>-
0 

d 'd k R mon Mendez 
"t • · k etli 11 d ku tar ra an gı er en a Un bu oon zamanlarda Mısıra gı mış lan zalırn ve uvv e er en r • b h d tl - dan min ol 

keyifle dinlemek için salonda sigara iç
mek yasak olmasa. ... 

nı. 

Piyanist yenne oturarak: cŞimdi sıra 
bu Allahın behisı Scheroz'ya geldi. Hacr 
baıkalım. Aman Yarabbi, salon da ne ko. 
kuyor!> 

· h t · ı d"' ..;\ il d ana, er zaman os ugun e olmasıdır! Ben onun iş ıçfn saya a e mak ıçin çare er uj ... n yor um. kl • t k tti Hayatta ne za 
· t k k . ı.. T ma ıgımı e rar e . • çıktığını işıtince artık gaze e o uyaca Onu bulamıyacaklan bır yer ·ul ıyor. man ve hangi şerait tahtında olursa 

cesaretim kalmaz! dum. Bu, Alplardakf manastırdan da • . • "h . acım 
Dehşet içinde idim. Ohibyan yandığı lıa emin bir yerdi! Du Arjantinin ce - olsun, hırnayeye .v~ .do~~.u~~~e~~ ;ır.imi 

zaman içinde arkadaşlarımdan birinin nubunda bir yerdi! olur olmaz kendısım uş !."-

. f B ·· 1 i çma ve mana • iki çocuğu ölmilştü. Karanlıkta Jean. Harb zamanında Alınan ataşenavali rıca et ı. u soz er n sa ti d 
nein elini tutan parmaklarım titriyor Von K .. . beni bir' vazife ile Buenos sız şeyler olmadığına k_anaa m var 1• 

Me.şhux piyanist sahneye gelerek din
leyicileri selamrar. Bunun üzerine bir al. 
kış tufanı !kopar. Piyanist tekrar tekrar 
reverans yapar. Yerme oturup ayaklarını 
uzatarak parmaklarını çıtırdatır. Bu. otuz 
beş yaşlarında, sanşın, yakışıklı. uzun 
boylu ihalis bir Slav tipidir. 
Evlenm~ kadın: cAman Yarabbi ne 

Hareketi ve sürati seven münekkid: 
cÇok ağır çalıya:.> 

Bataati seven münekkid: cAmma cı.. 
çabUk çalıyor .. > 

du. Bunu o da hissetmişti: Avres'e göndermişti. Oradaki Alman Ramon Mendez kendı toprakl~rına 
- Martha, diye inledi. Onlar.ı görti. at~şenavaline müttefiklerin erzak de • s:ekilmiş bulunuyordu. Ne zaman ~ster. Bir evli kadın: cHem güzel, hem de 

yorum .. . Üstlerine alevler yükseliyor... larını berhava etmek için verilmiş S€m orada benim de ye~m _ol~u~nu pek şık!> 
Ellerini kaldırarak kaçıyolar ... Ah bu :ı'an emirlerdi. Ben bu emirleri gö • ve beni her zaman beklıyeceğinı söy - Kocasından ayrılmış bir kadın: cBU • 
RodwelI her geçtiği yerde alevden dal. f ' ril .... erek Almanların şüphele.. lemişti. Her sene Ramon bana yaz • hassa gözleri harika!. Hayatında çok ız.. 

t'..ize? adam!.> 

Piyanist: cİşler yolunda.. (bır falsf 
da:ha yapar) eh, bunu cLa düzeltmezseı:rı 
hallin harab .. > 

Evlenmemiş kadın: cNe yüksek bb 
duyıuş! Zannedersiniz, ki ruhu parmak • 
larmdan süzülüyor!> 

galar vücude getiriyor ... MilAnda da r~i ~a~~~;tmeden plAnlarını altüst makta idi. c:Sizi her zaman bekliyo • tırab çektiği bakışlarından ne de belli.> 
ayni şeyi yapm~tı .. . Oh bu ne müthiş etmeğe muvaffak olmuştum. rum, ne zaman geleceksiniz?-. diye so- PiJllanist Beethcnen'in aonatlanndan 
şey Allahım! 0 d H t l R l'da hemen hemen ruyordu. Ona şimdi Jeann'ı yollarsam birini çalmağa başlamıştır. 

tkimlz de deli gibi bir korkuya ka- ra .a1 ° ~ toya be g""n geçirdim memnuniyetle onu karşılayacağından Dinleyicilerin yarısı: cAh ne usta par-pılıruştık. Bilmem Jeanne hangi facia. tamamı e 81~r 5

1
. onbe ~ guö esı·n1· ve. maklar!.> 

Sö l . k 1 :t. Ataşenava ın ge ıp nı rm emindim. ları hatırlıyordu. 7. erı ~ abıma par. limat vermesini beklemiştim. Arkadaşım uyurken ben gazeteleri Evlenmemiş kadın: cŞayaru perestif 
ça parça çarpıyordu. . . fyı anlıyarnt • yeni ta • . karıştırdım. Ertesi aksam Marsilyadan doğııusu •• Paderefski bunu foutrot gibi 
yordum ... Fakat benim gözümün ö • Geceleri eglence yerlerınde gez1?1e. kalkacak bir Buenos • Ayres'e çalıyordu. Halbuki bunda ne ıiirler var. 
n<lne Parem civarındaki petrol ku • ğe alışmıştım. Bu şehirde f€V'kalade vapur dır? 

yulannın yangını gelmişti... O milthlş güzel bi~ eğ~~~: f~~ratı · .. ~~· ria~ra gidcrekti. (Arkası var) Münekk:idlerden bıri: cCon Brio da ne 
m~za~ı Ş~~ ~oo ~lı~~um ··· p:e:k~~=l~u~-~~u~e~ı~e;re~~~=~;~·~==========~~==~~?A~~hlpt~b~~llim~b?. 
Bu da Rodwellin bir işi idi. Evli bir kadın: cBütü.n gece dinlesem 

Sonra düşilncelerlm arkadaşımın e·ır doktorun gUn'u""k doy.marn •• Allegrosu harikul.Ade güzel •• 
Phllippar faciasında, yanmış olan yav. 1 Kim !bilir Andantesi nasıl?> 
nılarına takılmıştı. .. Tombul ve pem • notlarından Güı.el bir sarı~ın kadın: cÇaldıjını de. 
be çehreli iki gilzel yavruyu dilşünil • rinden duyduğu her halinden belli •• Aca. 
yordwn ... Gece için, iki örgü olarak 1 2 8 4 

f) e ba neler düşünüyor?..> 
rninici'k omuzlarından uzanan ikf~r 1 --•--• Başaönmelerl Piyanist sonatın en ror yerini geçer. 
Brgillerile, beyaz, uzun gecelikleri ile 2 • Çok muhtelif sebeblerden ileri gelirse ken: cŞu içtiğim içkinin kötülüğüne di • 
onlar gCSzilmt.ln önüne geliyorlardı!... il - - - --·•-.-ı--ı de tababet noktal nazarından beş kısma yecdk yıok doğrusu. Nargile suyunu andı. 

Kimbilir onları nasıl acele ile uyku- ~ ------.-_____ ayrılır. ran bu mendebur mayıe bir de utanma -
farından uyandırmışlardı ... Ve onlar • -- i - Menşeinl kulaktan alan baş dön- dan nefis içki diyorlar. Ah vahfi 
henüz bir şey anlamadan dehşetli a • 5 ====-•------- meler!. herifler .ah!> bu hiddeti arasında, piya .. 
!evler kilçilcük vilcudlerini, tıpkı bal • e __ • _. __ • ka~b-;eM::!e~~ııa;!~:Zıa~e;e~:ı~~~~=n~ nist, yanlışlLkl'a bir Dociı.yese basar. Va. 
mumundan birer bebek gibi eritmiş, .. , ----·~ı-ı ziyeti düzeltmek ıçin dört merlr atlar 

. - Ieri. kiıns 
yok etmlşttr f> • 3 _ Tamamen asablyülmenşe olan ve yan gözle, · enin f erkedip etmedi. 

Yarabbi nasıl oluyor da insanlar, hu- bao dönmeleri. ğini anlamak üzer~ salona bakar •• 

sust veya milli menfaatler için bu ka • " • · 4 - intani veyahud semmi sebebler • Dört yüz kadın: cE,sız bır san'a-tkAr •• > 
d'ar müthiş cinayetlere kadar inebtll • tO den ileri gelen baş dönmeleri. Şişman bir banker: cAttan daha çabuk 

SOLDAN SAÖA ve YUKARDAN AŞAÖI: 5 - Hazım cihazından mcnşelnl alan koşuyor amma, ondan daha iyi çalıyor •• > ~~~? i 

baş dönmeler . Piyanist, yaptığı hatanın hiç kim&iJ ta-Bu ne müthiş kabustu! Jeann bana, 1 - Eksema. Bunlardan hangisi olursa olsun isterse ırafından anl:ıc.tlmadıg~ını g~-;-ce raha~ 
Rodwell'en bu türlil bahsettikten son- 1 

- Acizler - Merkep. doğrudan doğruya isterse bilvasıta (La- -.. ""'..... ·~ 
3 _ Muavlyenin oğlu - Şehirlerin etra - bir nefes alır: Allahtan Leipzigde vey" be bntun hayatımca bir yangın blrentl denilen uzvu dahiliye atd bir "' 

ra, n • tındaki duvarlar. Münihte deg~ilinı. Yoks" .rı.rada bo· yl.a bır· d b. ~ ııık tt b h l d • t noktaya bir mevzle dayanır. n v ... 
an ır ıe u e en ' a so un ugu za • 4 _ Azizin mfienne.cıl - Mezrua · tıalt i..:leseydim beni tac:a tutarlardı •• k k •• l"' d " iÇ,..., t kl beyaz llAV Size'nln Şimdi bU baş dönmelerinin muhtelif ~ ~ man, o yanmış ve or unç yuz u a a • 6 - Due. ... e yap 1 an yv., - Vallahi •• 

"f di menşelerini nazarı dikkate alarak yap -mı düşünmekten kendimi menedeme • 8 _ ;:'.~." · t>t>mız tasnır mueıbınce hergiln bkln • Evlenınentiş kadın: <Ah Yarabbi! Sev. 

<!im. 7 
_ Leke.91 olınıyan. den bahsedeceği,. Hemen bk ooklan • dili! .kadının yerinde ben olsaydım. içti • 

Birkaç zaman evvel, •Hindenburg• 8 - Alın'ın yan taraıı.n • PU!lt, """ yakından aldkadar eden bu mev • ınaı l<ayıdlardan, dedikodudan uuık kol. Lak h t 'd k · k b" d 0~1 k L zu oldukça şümullü ve enteresan ola • e urs a araya ıner en ır en 9 - & um uzun ans ları arasında ölebiJsem ı . • 
Ta f cnktır. 1 · yandı. Bahrimuhitl Atlasi'nin üs!Onde lO - ra · Piyani~t: .'fü!e bir balık salatası ver· 

büyük bir fırbna geçirmiş olan yolcu • G_. balon'""••• ball..uımı, ,..... Onab ı.ıı1m okuJUculanmın ..,.. diler. Mutlıış b>r şey!. Şu Am<>rikalı!arın 
!ar, birkaç dakikaya kadar karaya ba - SOLDAN SAl'iA: pulu :roııamaıannı rtca ederim. Ab1 ıu- 1 Y:n1ekleri. memiekete dönünciyı kadar 
sacaklannı görerek seviniyorlardı. 1 - Karag&.ı • Be. dinle ı.tıtıon muk•belalıı i<olal>Jllr. böbreklenmi, midemi berbad edecek 

Tayyare meydanı, yolcuları istikba • 2 
- İcab eden - L. bior icabına bakmalıyım!-> . ' 

le gelenlerle dolu idl. Yolcular mille • ! = ;::!: : ::::.'.· .............................................................. Evlenmemiş kaduı: <Bana öyle geli • 
besslm bu halk kütle.•ine bakıyorlar • 5 _ T. T. R • "'"' yor ki, şu düşündüklerim! bu büyük 
dı .. . Onlar da bu ıkalabalığa karışacak. 8 - Ay • o - Mera~ Nöbetçi eczaneler san'atkar duyuyor. Eğer böyleyse ut11n • 
!ardı! 7 - ur atan. cımdan kızarmal ıy1m.» 

Bu kocaman balonun arka tarafın • 
8 

- Elhn - Rehin. --····-- Diğer evli bir kadın: cAcaba seva 1· ı.ı· 9 Bal MI ra Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun -
5 da birdenbire korkunç alevler yüksel • 10 =Ene;. 2 _ ·Tam. la.dil' kadına ihanet eciiyor mu? Karısı olsam 

ifi. Biran içinde bu muhteşem balon .............................................................. l..tanbul clheUndekilor' ve beni alda!sa şu harikalar yaratan el • 
bir alev halini aldı. Yolcular ümidsiz Şehzadcb~ında: CAsaO, Eminönlln - lerini bileklerinden keserdim .• 
ve delirmiş bir hıtlde pencereden pen • Dr. Ihsan Sami " , de: CYorgl) , Aksarayda: <Sarun), A - Piyan:st : c Şu Dresd"deki Klara ne oL 

l H İSTı\FİLOKOK AŞISI 1 lemdarda : (Asım), Beyazıdda: CBelkls), d oerey€ koşuştu ar. aykırıştılar ... Ken :Fatihte: (Vitnll), Bakırköyünde: <Mer _ u acaba? Pek merak ediyorum. Bu 
dllerini alevlerin arasından boşluklara lsta!ilokoklardan moteveWd (•r· kezi. Eyfibde: <Eyübsultanı . pembe beyaz kadın pek h~uma gidiyor. t l V . k k bi ildd t genlik, kan çıbanı, koltuk alb cı- d B" d b 
a b ar. .. e yıne ço ısa r m e bam, arpacık) ve bOIOn clld hastaJ U.yoflu olhot;ndeki!or: u. ır on ire mektublarını da kesti •• 
içinde hepsi bir kömür parçası halini lıklarına karşı pek tesirli bir aşıdır. İstiklal caddesinde: <Kam:uk>, Yük - Dinleyicilerin içindeki çirkın kadın • 
alıverdi. Divanyolu No. 113 sekkaldırımda: (Vingopulo) , Kurtulu.şta !ar: cHer halde bu san'atkAra vurulan 

Bu facia, telgraflarla bütün dünya • \ Kurtuluş), Maçkada: <Mnçka>, Galata- Avnıpadaki prenı."eslerd i r.~ 
da: <İk1yol) , Beşikt~ta: CVidln). 

Piya.nist: cHer yerde dikkat ettim. 
bu scherw bür.i.n kadınlara tesir edi • 
yor •• 

tki.nci sırada-ki esmer kadın nered~ 
se ağ'lıyacaık! Dur yavrum. bunu da din
le! (Scherzo'nun sonunu perde perde yüt 
seJterek ~iddetle bitirir.)> 
Arkasından kulııkları patlatacak dere. 

cede müthiş bir alkış tufanı kopar. 
Münekkidlerin en ihtiyarı: cAmma da 

bitirdi, sanki herif dolu bir kovayı mer• 
divenden aşağı yuvarlamış gibi •• Bunun 
adına kübik musiki diyorlar.. 1867 de 
böyle bir halt i§leseydi onu aYoı dellL 
ıslığa tutarlardı •• > 

Piyanist: cBu turneden muhaktr•k o -
tuz bin dohlr almalıyım. Şu Allahm be. 
lam empresaryolar pahalıya mal<>Jmasa, 
yüzde otuz üç masrafa .• Hele otel fatura. 
!arının pahalılığı, insanın aklını blfln • 
dan uçuracak:. Doğrusu Amerikalıların 
san'atkarlara gösterdiği rağbete diyecek 
~k. Maamafih bir daha suratımı göremi. 
yecekler. Artık hu para ile Vıyana ban • 
liyölerinde bir köŞk satın alır ve 16tedt • 
ğim gibi tıavşan yetiştirırJm. Ammada su
sad:ım. Bu susuzluğu birayla gfderece • 
ği.nı aklıma geldik~-e .. > 

Allkışlar devam eliyor.. Piyaniat bit 
taraftan halkı selamlıyor, diğer tara!tan 
da elindeki mendille terini siliyor. O 
sırada gözlerini ikinci sıradaki esmer b. 
dına diker .• 

Piyanistin •kendisine baktığını göre!! 
.esmer kadın heyecanla: cAman Yarabbi. 
yanılıyor muyum, yoksa hakikaten bant 
mı b~kıyor?> 

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

İlan Tarifemiz 
Tet dtun aDUml ·····················-·· Birinci aahile 

ikinci •ahile 
Üçüncü aahile 
Dördüncü aahile 
iç •ahi/eler 
Son •ahile 

400 
150 
200 
100 
60 
40 

• • 
• • • Muayyen bir müddeı zarfında 

fazlaca miktarda ilin yaptırauk
lar ayrıca tenzilAtlı tarlfemtW. 
fıtifade edeceklerdir. Tam, 7anm 
ve çeyrek sayfa flAnlar için Qn 
bir tarife derpi§ edilrniftir. 

Son Posta'nın ticari illnlarma 
aid i§ler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

funcılık KoDelrttf (llrbel 

ya hemen yayıldı. Gazeteler rnilthiş Botnziçi, Kadıköy ve AdalardaJt.lıer: Piyanist Allegro bitirerek yerinden 
fada ile dolmuştu. Ve ben bu faciayı ZAYİ - 322 Ağustosunda Kadıköyünde Ha- Kndıköyünde: <Kadıköy>, Üsküdarda: kalkar ve dinleyicileri selamlar. Bravo 

.................................................. ,_·--·-·--
midiye rüşdlyesinden aldığım şahadetna - ıı,..,. 

duyunca en evvel a'klıma Rodwell <Sellmiye), Sarıyerde: (Nuru, Adalarda: ve a ~sesleri •• mey! zayi ettim. Yenisini alacağımdan hük-
geldi. Tablf hiç . bir şey bilmiyordum... mü olmadığını n~n ederim. <Halk). Piyanist tekrar tekrar dinleyicileri se _ 
P'ak:.ıt onu düşünmektEn kendimi ala • Neş'et ottu Meıhnıed Fuad rtrau tamlar: cNe garib şey! Amerikadald .kon. 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Rag&J) •tMt 

C:! "'ni'ft S. Ragıp EM•Ç 
DIUUCLEBİ: ... .ııcn. V$AKLIG11J 



6 Eylw 

Son ak~ka1 
. Af many~da hoşnudsuzluk afametleri belirdi 

Paris 6 (Hususi) - Algemayne Hand els Blaıt gazetesinin Berlin muhabiri bil. 

SON POSTA 

Harbin hütün Avrupaya 
siray: tini ö:llemek 
kabil olac 1k mı? 

diriyor: (Baştarafı 7 nci sayfada) 
Alınan halkı büy:ik bir teşvike kapılmış olma devresi geçirmektedir. Halk mış-ken Alınanlar bunlar.ı an<:a•k pek 

!kat'iyen harbi beklemiyordu. Hitler halkı ha:rlbsiz muvaffakiyetlere a1ıştırm1ş güçlükle ve alın terile kazanabildikle
<>lduğundan, Leh ihtilaiımn da bu şekilde neticeleneceği ümid edilmekte idi. ri kıt dövizlerle hariçten satın almak 

Harbin haşlaması ve askeri ha:re~{at, halk üzerinde derin bir inkisar düğur - mecburiyetinde idiler. Onun için yüz 
muştur. Alm:myada yeni ne~redilen bir kararname ile bazı vergiler yüzde elli bu kadar milyon Alman birleşmeli, en 
nisbetinde arttmlm1ş olduğu gibi, bazı gıda maddelerile, iptidai ve mamul büyük Almanya kurulmalı ve buna la-
nıaddelerin fiatı da ayni ni.sbette tezyid edilmiştir. zım olan hayat sahaları verilmeli idi. 

Bunların, esıısen sıkıntılı bir vaziyette olan Alman halkı arasınd'a derin akisler Bu hayat sabalan nereleridir?. Ve 
bırakmakta olduğu görülmektedir. Almanya ile nisbet ve temasları ne o • 

Diğer taraftan N"oye Roterdamer gazetesinin muhabiri de. harbin Almanyadaki lacaktı? Bunlar mevhumdu ve onun i
akisleri hakkınd2ki b:r yazısuıda Alman m.f's'ul ma'kamlarının harbi mevzii şeki1- çin hayallerde büyüdükçe büyüdüler. 
d~ g&.icrmeğe çalıştıkl<lrım ve ıhtilafın Lehlilere münhasır kalacağını telkin Doğu, Orta ve Cenubi Avrupada he -
etti:klerini, tebari.iz ettirmektedir. men hiç bir yer ve hiçbir devlet ma • 

Bund'an maksari ha!k arasında baş göstermesi muhtemel olan hoşnudsuzluğu sun kalamıyordu. Lehistan, _Ukranya, 
önlemektir. Romanya, Macaristan, Yugoslavya, 

Ayni muhabire göre, dün ve evvelki glin İngiliz tayyarelerinin Alman arazi.sine Adriyatik velhasıl Ak ve Karadenizler 
attıkları milyonhrca beyanname Alınan ha1kı arasında süratle yayılmış ve de. Kafkasya, Irak ve daha bilmem nere • 
rin bir intrba bırakmıştır. !eri hep Alman hayat sahaları idi. 

Daladye son nutkunda bile, Fransa • 
Litvanyahrar bir Alman tayyaresini yere inmiye mecbur ettiler nın Lehistan jçin neden harbe girdiği-

var.şova 6 - Varşova radyosu Alman kuvvetleri tarafından işgal edilen ni izah ederken, muahedelere riaye~ 
yerlerdeki Lehlilerin evlerini terketmemelerini tavsiye etmektedir. etmiyen ve sözünde durmıyan Alman 

h .. k.. r . A1s Loren hakkın • 
Ayni radyo Litvanyanın umumi seferberlik ilal'. etmiye hazırlandığını da u ume mm as ve ~ d 

bildir.ın,,n'ktectir. Liruanyalıfar kendi arazileri üzerinde uçan bir Alınan aske- da~i feragatine i~~nı~ı~acab~t. da.~: 
• ta · , . . . . . Dogu A vrupadaki ışlerını ı ır ı 

rı yyaresıni ) ere ınmıy e mecbur etmıilerdır. b d"' k F sa u·· zerine sonra gar e onere ran 
iki gün evvelki A'man hava taarruzu . yükJeneceğinden ba'hsetti. Ve bu su -

.. v retle Fransanın bizzat kendi selameti 
Varşova 6 - Resmen bildirildiğne göre Eylı'.llün dördüncü gunu ogleden k d. . ti . . "t avı'z Al ve en ı emnıye ıçın mu ec • 

sonra Alman tayyareler~ "'Y'a:şova üze.rine bir a~ın .. ya~mışlard~r. Akma 70 manyaya karşı harb açtığını söylecli. 
bombardıman tayyaresı ışt:irak etmı·ştir. Şehrın uzerıne tahpb ve yangın Hatta pek garibdir ki Alman taleb ve 
bombaları atılmı.ştII. Tayyareciler bilhassa fakir halkle meskUn olan m~ • istila hareketleri Okyanusun öte tara -
hallelcre taarruz etmişlerdir. 15 kadar ölü ve .birçok yaralı vardır. Mermı -. fındaki Şimali Amerikada bile büyük 
Jerden biri bir çocuk grupuna isabet etmi.ştir. Tayyare dafi topları yedi Al- endişeler ve aksi tesirler uyandırmış • 
man tayyaresini düsürmüşlerdir. Bunlardan başka bir düşman tayyaresi de tır. 
bir ormana düsmüştür. Bu tayyare aranmaktadır. Bütün bunlar gösteriyor ki Almanya 

Gandi de sulh teşebbüsünde bulunmuş ile muhasımıan arasında pek büyük 
bir görüş ve anlayış farkı vardır. Al -

Londra 6 (Hususiı - Sim15 (lİindistan) dan bildirildiğine göre Gandinin 
liitler nezdinde bir sulh teşebbüsünde bulunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Gandi 
Temmuzun 23 ünde Hitlere bir mektub vazarak ezcümle demi~tir ki: 

«Harbin önüne geçebilecek yegane adam sensin. Beşeriyeti böyle bir feliket. 
'ten kurtarmak istemivecek misin?» 

Bu mevzu ctraimd~a gazetecilere beyanatta bulunan Gandi, harbin ır.es'ulünün 
liitI€r olduğunu ve bu sebeble İngiltere ve Fransaya karşı sempati beslediğini 
bildirmiştir. ,. 

Oçuncu Leh tahtetbahiri batti 
Stütgart 8 (Rar1yo) - Alınan deniz kuvvetleri, Baltıkta üçüııca Leh denizaltı 

gemisini batırmışlardır. 

Atihineada ölenlerin sayısı 
Londra 6 (Hususi) - Bir Alman talı telbahiri tarafından batırılan Atihinea 

yolcu vapurunda ölenlerin şimdiye kadar tesbit edilen sayısı 60 tır. Bu ra
kam henüz kat'i olmadığı gibi, miktar Jarı anlaşılamıyan yaralılar da buna 
dahil değildir. 

Yugosravya seferberlik haberini tekz'b ediyor 
Bclgrad 6 - Yugosiavyanm kısmi sefe rblrlik ilan ettiğine dair ecnebi radyolar 

tarafından verile1~ habet'ler doğru değildir ve ha'kikate uymamaktadır. Yugos • 
laıvyada yer yer mancvr:ı yapılacağından, muayyen bir talim devresi için bir 
tnı'ktar ihtiyat efra'.iı silah altına davet edilmiştir. 

k ö me suc br· asında kadın 
e erke 3 amele zehirlendi 

manya kendini mağdur görerek hak -
tarını istiyor ve bunlar ona verilmedi
ği için cebir ve kuvvetle almak zaru -
retile hareıket ediyor. Karşı taraf ise 
Alman haklarım ve manbki Alman ta-

leblcrini red ve inkar etmemekle be -
raber Almanyanın silahlı ve mütehak
kim hareketlerinde kendi emniyetleri 
bakımından büyük tehlikeler seziyor • 

Iar. İşte anlaşamamazlığın esası bu ka
dar köklü.dür. Yoksa harb bir Danzig 
veva Koridor işinden çıkmış değildir. 

İkinci mühim mesele harbin Alman
ya ile şimdiki trıuhasımları arasında 
mahdud kalıp kalamıyacağıdır. Görü -
1üyor ki büyük şimal komşumuz bita-

raf kalmak istiyor. Onunla İngiltere ve 
Fransa arasında aylarca süren malfun 
Moskova müzakerelerinin akim kal -
ması ve bilahare Almanya ile anlaş -
mayı tercih etmesi sebebleri her ne o
lursa olsun bugün hükmedebiliriz ki 
Sovyet Rusya zaten bir Avrupa veya 

bir cihan harbine, hiç olmazsa bida -
~ette kar1şmak istemiyordu ve onun i

çin kendisini Lehistan uğrunda'"'bir har 
oe sürükleyebilecek olan herhangi bir 
ittifak muahedesi yerine Almanlarla 
bir ademi tecavüz paktı yapmağı ter -
cih etti. 

Dün Bakırköy mensucat fabrikasın-! run gösterdiği lüı;um üzerine o da has. İtalya d~ şimdilik tarafsızdır. Onun 
da hemiz mahiyeti anlaşılamıyan şa- taneye kaldırılmıştır. bitaraflı~ı Ingi1t~re ve Fransa)Tl ta.~ • 
Yanı dikkat ve mühim bir hadise vu- Bakırköy kaymakamı, zabıta, adliye min etmese idi Ingiliz ve Fra~s.ız hu • 
kubulmuştur. Dün akşam üzeri 15 ile ve sıhhat teşkilatı hadisenin sebebi kumet baskanları bay Mus~lınıye a. • 
23 arasında çalı.şmakla mükellef işçi hakkında ehemmiyetle tahkikata geç- lcnen teş~kür etmezlerdı. Üstehk 
l<lfilesi vazifeye başlad,ktan bir milel- miştir. Hadisenin amelenin ayni yeme- Fransa da Italya ile olan hududlarıru 
det sonra işçilerden birkaçı karın ağn: ~i yemi~ olması dolayısile vukuu müm- rı.crnazdı. İtalvanın . bitara~.ğı yalnıa 
sından muztarıb olmıya başlamışlar ve kiin görüldüğü gibi, kimyevi bir mad- Akdenizde sükfınetın ve tab.ıı hayatın 
b~ Ş<"Jdlde sancıdan şikayet edenler denin tesirile olaıbil€ceği ~e tahmin e- deva~1ını .. i~.tilzaın etmez ~ynı z~anda 
~ıttikçe artmıştır. diln:ektedir. Son dakikada ha'ber aldı. harbın butun Avrupaya sırayetını me-

Bir müddet sonra bunların kusmağa ğımıza göre hastaların sıhhi vaziyetle- netler. 
da başfaması üzerine vazivet fabrika ri düzelmektedir. Rusya ve İtalya kıpırdanrnadıkça 
~:esincrc a:rha1 aıakadariara. bildirıı- ········s····

1
;·y···a···

5 
.. ·
8
···1··· .. ·a;:·l·a···m·····

1
:·n···d ... e .......... ~:r~ata~:~n:; ~~n:a~h~~;m~~~~na~;;~i 

·. ve abrıkava gelen 'beledıve dok- Fak t b :1.· d ı t'n t 1 u ~ cıkmıvacaktır. a u m.ı evıe ı 
or an, hastaların mahiyeti tayin edi- (B~tarafı 3 ncii sa1Jfada.) bitar~flıklarmı sonuna kadar muha • 

lerniyen bir sebebtcn zehirlenme alfü- diğimiz nok~a hususi bir ehemmiyet ahr. faza edebilecekleri henüz garantili de. 
tni gösterdikleri neticesine varmışlar. Şurasını unutmamak lazım.dır ki ilan e. ğildir ve bu bitaraf1ık1ar bir zaman al. 
clır. dilen bitaraflıkların daha ziyade tına alınamadıkça bir umum1 harb teh 

Hastaların bir kısmı siddetli ıztırab zaman kazanmıya matuf birer intizar likesi baki kalacaktır. 
his ve tesemmüm arazı gösterdiklerin- vaziyeti olması mümkündür. IIarb Henüz harbe girmemiş olan millet -
<len, bunlardan ka.d•nların Hasıeki ve durumu inkişaf edip . te talih, ta. terin ihtiyatlı ve endişeli hazırlıkları 
erkekl · ..J B 1 kl E . h t raflardan bVI"ine teveccüh edecek olur. ve tetik bulunmaları işte bundan do • 

erın ııe a 1 ı ,rrnenı as ane- v - n.·· d .. 
Sina. . . . . sa, bu hareketsizlik baglan, mum.11.un ur. layı icab etmektedir. 

· nakavrıne mecburıvet hasıl ol - k. b. ib. ·· ·· ı ·· 0 Bu·· h;n h:iner H E E k'l t 
rnuşt °' ı ırer ırer çozu !>ı.ı • ~... • • • r ı e • 

ur. şimdi, öyle bir vaz1yet ihdas etmektir ki ···"'················································ Z h ·Es···ki
00

Alman ticaret anlaşmasına gö-re k e irlenme arazı gösteren işçiler 14 bu bağTar demokrasi davası lehine çö • 
. a~ın ve 29 erkek olmak üzere 43 ki. zülsün ve meydana gelen büyük bir çığ gelen mallar gümrükler~ kaldı 

Şi<lır ve daha az araz göster€nlerin ilk yığını, ..kendisine k9.tıiacak taze kuvvet- 31 Ağustosta müddeti hitam bulan 
tedavileri yapılarak, bunlar evlerinde lcrle büyüye büyüye önünde durulmaz Türk - Alıoon tkaret anlaşmasına 
~~O.Vi altına alınmışlardır. Bu şekilde bir resanet alsın. bağlı olarak halen İstanbul gümrük -
~:ıne fllöndeıtilcnlerdcnı ~l:/.r prrhlenin ~ -m ı;; 1erinde bulunan eşyanın ithaline ve: 
oıJh k Jelbn (../Ca.a.ı.ı. vHıtZÇ kalet müsaade etmemiştir. <.Ulare hastalığı arttığından, do to • --'iF r 

Sarla ı. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutan
lığı İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafazıı Genel Komutanlığı teşkilatı eratı için satın alınacak 
2000 aded erat''!<aputunun kapalı zarfla yap1laoak olıan 28/8/~39 Pazattesi günü 
saat on beşteki eksiltmesine talib ~ıkmaclığından 'l:l./9/939 Cuma günii .saat 15 de 
kapalı r.a.rfla yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 18,600 li:-a ::k teminatı da 1395 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi ve niimune komisyondadır. Görülebilir. 
4 - iİsteklileri::ı eksiltme saatinden bir saat evvelin~ kadar 2490 sayılı kanu. 

mm tarifi veçhile hazırlıyacaklan teklif mektublarını Galatada R~htım cadde-
sinde Veli Alemdar Han ikin~i kattaki komisyona: vermeleri. •6824:> 

.. Satılık Çam Tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman işletmesi 

Revir Amirliğinden 
1 - Dursunbey devlet orman işletmesi istasyon deposunda istifte mevcud (7'J7 

aded muadili (454) metre mikab (0-12) desimetre mikab Ç3.m tomruğu açık arttır .. 
ma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca başkesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmuş olup 
hacim kabuksuz orta kutur merinden hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi İstanbul, Ankara, Balıkesiı- Orman Çevir. 
ge Müdürlüklerinde ve Dursunbey Revir amirliğinde görülebilir. Tomrukların be
her metre mi.kabınm muhammen bP.deli (13) lira 35 kuruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 9/9/839 Cumart€'si günü saat 11 de 
Dursuınbey Revir amir!iğin~ müracaatları ilan olunur. (6760) 

Devlet demiryolları ve limanları i•letms)l Umıa:n idar3ıi ill 1!ırı 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup malzeme 

ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 8.9.1939 Cuma günü saat (10,30) 
on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvak1kat teminat ve ka. 
nunun tayin ettiği vesaikle bırlikte eksiltme günü saatine kadar komisycna mi~ 
racaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - Muhtelit cins ve eb'atta 9 kalem kaynakcı ve dökümcü başlık, gözlük 

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

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

. 
Muhammen bı>deli 7500() lira olan 1:5000 ton linyit kömürü 15/9/939 Cuma g:inV

saat 15 de kapalı zarf usulü ile An karada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (5000) liralık muvakkat tenıi:ıat ile kanunun tavin 

ettiği vesikaları ve tek~iflerinı ayni giiıı saat 14 e kadar komisyon reisliğine ver. 
meleri lazımdır. 

Şartnameler (375) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılınakt"<l•r. 
(6 ,_:)) 

~~~--------~~~~~~~~~~~~~~------------~~--------------------~ 

Kırıkkale Gedikli Uşta Hazırlama Okulu Birinci 
· Sınıfına Talebe Alınıyor 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri san'at lisesindek: gedikli usta 
hazırlama okulu birinci sınıfımı aşağıda ki şartlara göre talebe kaydı kabulüne 
başlanmıştır. 

2 - Kayıd kabul şa.rtları: 
a> Beş sınıflı ilk okuln bitirmiş olmak. 
b> Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhhati yerınde olmak. 
C> kendisi ve aile.si kusursm: bir ahlak ve seciye sahibi olmak. 
d> terki tahsil müddeti iki seneden fazla olmamak. 
e> 14-17 yaşında olmak ve bu yaşlara aid boy ve ağırlık hadlerine uygun oı .. 

m.ak. 
f> Evvelce gördüğü tahsil derecesini göst~ren şehadetname veya tasdikname

yi haiz bulunmak. 
g• Gedikli okuldan d€'rs ve vukuat, sağlık durumlarından çıkarılmış olmamalı 
h> köy veya n3.hiyeli olmak ve n'..ifııs hüviyet cüzdanınd:t doğduğu köy veya 

nahiye yazılı oımak, yahud köy ve nahiyeden farkı olmtyan ve orta okulu bu .. 
lunmıyan kaza merkezlerinde d"ğmuş bulunmak ve bunların tahsil için kaza 
ve şehirlere geillliş olmak. 

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

4 - Askerlik şubelPrü:-re kaydi kabul için müracaat EylUl sonuna kadar kabul 
edilir. .286> · ~636h 

lstan bul Defterdarlığından: 
Maçkada kain eski Nişantaşı kız orta okulu binasının enkazı 3000 lira mu • 

ham.men bedelle a;ık arttırmaya konulmuştur. İhale 'i /9/'J;~g tarihine müsadif 
Per§eıllbe günli s:ıat U dedir. Enkazın yıkma şeraiti milli emlak dairesinde ö~ • 
renilebilir. Talihlerin r:{. 7,5 pey akçelerini VCl!kıti muayyeninden evvel yatırıp 

mezkur gün ve saatte milli emlak müdürlüğünde müte§ekkil !komisyona müra-
caaUarı. (6558) ' 



SON POST~ 

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

EK Ş 1 L i K ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

Mi DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE AÔRILARI ve EKŞILlKLERINI ·ve YEMEKLERDEN sonra biltün vücutta 

hi11edilen çökilnttı ve ACRILIK ile kolayca mllcadele içln HAZMIN en mOe11ir musahhihi olan MAZON Meyva tuzu alınız. 
Mazon ismine ve HOROS markasına dikkat ediniz. 

. / . . 
nsr ANi3Ul6 AIMllRD~AINI ~@ILIJD 
~ I Z ~ IS M I Amerlku llıı Koltjt 
ft ft t AruntkOJ, Tel. 36.180 ::.!~'ı'...1:i:.J ı ERKEK KISMI 

Mekteb lngilizceyi eıı iyi öğreten bir mlleue.edir. Almaaca veya Franaııca 

liaa• der•lerı. Muhtelif sporlar tnrtlizc• için 11u:ari aınınar 

ORTA KISMI - LiSE KISMI • MüHENDiS KISMI 
Mekte~ her sıııki vaktinde açılacak ve derslere 21 EylOI Perşembe ·sabahı başlanacakllr, 

r: Leyli talebenin 20 Eylul Çarşamba akşamı mektebte bulunması lazımdır. 

TECDl·oı· KAYO • Erkek lnamında 18 Eyl61 PazartMi •• 19 Eyltll Salı gtnleridir. 
• Kız kumında 19 Eyltll Salı •• 20 Eyldl Ça11amba günleridir. 

Yeni talebenin kayd muamelesi her gün yapılmaktadır. 

Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Yabh 
Yat.sız 

Ana .llk, Orta ve Lise sınıfiarına talebe kffydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk tiınıtlardan itibaren başlar. 
KızJann yfltılı kı~mı tamRmlie ayn bir binadadır. Yabsız talebeyi nakletmek için mektehin hu~ust otobüs 

isteyenlere tarifname Mönderilir. T"'leton : 20530. 

Eski F eyriati 

Vahlı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yahsız 
ııa sınıfı ve Ut tısı n Bebekte e•k:i Fransız mektebi bin"ıında, kız ve erkek kısımlan ayrı dairelerde 

olmak tlzere Ltıe ve Orta okul 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için bergQn saat ondan on yediye kıtdar Çitte Saraylarda Okul DirektörlUğQne müracaat edebilirler. 

~u-------~ latiyenlere mekteb tarlfnam••I g&nderllW. Telefon : 36.210. ~ , 

BUGON 
KUM6AllASINA 
PAQA ATAN 
KOC~KEL . 

YAWN 
CEK DEfTEJl(NE1 

.fr:lZA ATAN 

r>OYlfttEL 
OLACAKTIR 

TÔR~(y 
1$ 

f>AN.KASt 

it DEVRiMzmÖRTAoKULU 
DIREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - Yatıll, Yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Eski talebelerimiıin EylQl'Qıı onuna kadur kayıtlannı yenileme

dikleri takdirde yerleri yenileri tarafından doldurulacaktır. 
3 - Kabul ıartlar. bak.kında izahat almak iıliyenlerln ıtmdlden okul 

direktörlOğO ne başvurmftlan . . 

~------•Beyoğlu Tepebaıı • Yeniyol 411111------. 
Kız ve 
Erkek ALMAN LiSESi 

Tam devreli Lise • Ticaret mektebi 
Alm•nca BGretmek için ihzari sınıflar 

ve Ticaret 
Okulu 

Derslere 15 EylO.l Cuma gtınQ başlanacaktır. Kayt muamelesi 8 EylOiden 
itibaren hergnn ıut 9 dan 12 kaıiar (Nnfus veya ikamet teskeresi, ma
halli hnkQınet doktorluğunca tasdiıdi sıhhat raporu, Çiçek ve 't'ifo apsı 
kAğıtlıtn, 6 f otoğrat ve mekteb tasdiknamesi veya diplomaılle) yapılır. 
Fazla malllmat için 49486 ya teleton edilmesi. 

İkmal imtihanlan 13 Eylüldedir. 

1 htanbul Belediyesi İlanları 

İr:kı Muhammen 
teminat bedeli 

1 

551.25 '7350,00 Sart hastalıklar in<lcadele merkezi için alınacak (3) 
aded kamyonet 

405,00 5400,00 Belediye nakU ve vesaiti 93'9 malt yılı ihtiyacı için alı • 
n acak 90,000 litre Motorin. 

Tahmin bedeilert ile ilk teminat miktarlaırı yukarıda yazılı i§la' ayn •1" 
Gcapalı zarf eksiltmesine konulmllft"ur. İhalle 18/ 9/939 Pazarte.<;i günü ... t 1& de 
daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muame nt müdürlilğ{l kale.. 

minde görülebilir. Talib1erin 939 yılma aid Ticaret odası vesikası ve ille teminat 
makbuz veya mektublan ile 2490 numar.ah kanuna göre hazırJıyacaklan kapalı 
zm-Oa:nıu ih4i.lc günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (6914J 

~·---.,. lstanbulun en giizel ve en ucuz mesiresi 

ACIBADEM ÖRNEK BAGI AÇILDI 
Kadıköy Acıbadem Mecidiye mahallesi 

Koçuk Çamlıcanm etrafı çamlarla muhat en güzel mevkiinde 
En nefis üzümler, en ıaf hava, en güzel manzara 

ilo uınm bağda yenmek şart . le t f>, bağdan ----r 
alını eve OtnrOlmek artile 11) kuruş 

Istanbul C. Mttddelumumiliğinden: 
İstaniblil ceza ve tevkif evi için 112500 kilb muhtelifülcins odun ile 30000 kilo 

meşe odunundan yapılım7 mangal kömürü. ve adliye dairesi için 175 ton maren.. 
Iave maden kömürü ile İstanbul sulh mahkemeleri i9in 20750 kilo odun ve PO 
ton yerli kdk kömürl ayn ayn eksil:tme;ye konubnuştur. Cezaevi için alınacak 

odun ve !kömiirün muhammen bedeli 2620 lira olup muvakkat teminatı 108 
lira 50 ikuruştur. Marenleva kömürünün muhammen bedeli 2275 lira olup, mıı • 
vakkat teminatı 170 lira 65 lruruf~. Sulh mahkemeleri için alınacak odun ve 
lkömüri.in muhammen bedeli 1831 Ura 60 ku~ olup muvakkat teminatı 137 lira 
37 kuruştur. 

İstekliler şartnamelerini tatil gününden maada her gün mesai saatlet"l dahi -

linde adliye 1eV"azım daireain.de görebilirler. Sulh mah'keme1eri için alınacak 

odun ve kömürün eksiltmeR 13/~i939 Çarşamba günü saat 10 da Cezaev} içın 
aJınacak odun ve kömürün eksiltmesi ayni gün saat 11 de MarenlAve klmlOriinün 

eksiltmesi de gene -ayni günde saat 16 da Siııkecide Aşırefendi sokak No. 13 dt 
adliye levazım dai.!-esinde yapılacalı ilAn olunur. (6768) 

Etibank Umum Müdürltlğftnden 
Bankamıun Murgul iıletmesinde ıtiihdam edilmek üzere bir DJzel makinisti 

alınacaktır. 

Talihlerin An.karada merkezimize ve İstanbulda Güven han Voyvoda cadde-
sindeki İstanbul Büromuza evraklarile beraber müracaatları. ( 4259) (8916) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
ı - İdare ihtiyacı için 360 ton gaz.ovil kapalı zarfla eksiltmeye çıkanlmıftır. 
2 - Muhammen bedel (46800) muvakkat teminat (3510) lira olup eksiltmesi 

29/Eyltil/ 939 Cwna güni\ aaat (16) da An.karada P. T. T. Umum Mildilrlnk b!· 
namndaki Satınalnıa Komiırymıunda yapılacaktır. 

3 - İatekliler muvakkat teminat makbuz veya banka t.emınat mektublle ka
nuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mezldlr 
komisyona verecek!Qrdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım İstanbulda P. T. T. Levazım ar 
niyat şubui müdilrl~ 2M kurut mukabWnde verilecektir. 

(3'163) (a51) 


