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ar,ovada kanlı 
sokak abarebeleri 

Garb cephesinde Fransızlar Alman arazisinde 8 mll ilerlediler, tnuııız 
tayyareleri Alman mastahkem adalarını bombardıman ettller 

Leh ordusunun t~bliği: l 111anlar Leh cephesinden 
''Ric'at ediyoruz, fakat B llrRa ceRereR garb 

·sonunda galebe bizimdir!,, cephesine UOllBdllar 
Almanlar Varşovaya girdik diyorlar, Alman denizaltılarının faaliyeti 
fakat varoşlarına girdikleri anlaşıllyor arttı, dün bir /ngiliz gemisine 

dört denizaltı birden hücum etti 

Varşova yeni bir Plevne yaratmıya hazırlanıyor Garh cephesinde Almanlar 

' 

1 

'. 1 köprüleri yakarak cekiliyorlar 
_ _ var,ovada dtln neler oldu ? ___ _ 

Maiino 
:=!!!!!!!!~~~ı..r .~~~iii arlinin mUidtsi I~ı;c~~=fcl J~!ecelt::;:. Sigfrit 

Almanlar ,elır• n Bat• ~~ .. hı ... lrirt!!l/f) - Macar gaz~ 
25 kilometre yalr- radyoları AlrnGftıılelililir. lerinin Pilsud; 
~ 7.,, akşam "'-1111111 v..,. Şehnn· .g~ri.~n ~t~ 
ıealeri artıft mi· 98111 tllll!!r·· ~ f'ilrnıi 'm buyuk. •w:ft 
lıemmelen duyu· .._. ..,,.,.,. .~ • 

._ ....... _ __. labiliyortla. Ş... 5 15 ha haberlne göre lllClf'lmt 
hirde buna rafmen panilı yolıta. f ,.,.... lllı JJo DU Londradalti Lele 

R J 
ınotlrlii waı. n gece ı . . v il 

Q YO merkezi faaliyette iJİ H _ı_L•ı _, __ _,_.ı saat e Çlat GrfOO'I e 
Alman tayyareleri t•alından tah- 1111111 

Oll'R..,.-llL • • tema• ettiiini O• 

rib ~Jilinciye lradar mütemadiyen v ar•ova lakzıb adıyor 7 1 o lronuımaycı ma-
ne,,.ıyatta bulunmalı kararltıflırıl· Y valfa1t oldaiana, 
mlffı. DO VaJ1011anm d~ binaenaleyh ıeh-
• • n tali luı6erlariıN rin dlftiiii haberlerine i11G11mamak 

Oluma hazırlanan •ahir aktam ra1at• r"""' 1aım .elJiiini iLJ,. -.tti. y saat ,,..,,_d laali7fll. Ba .,.ı,, bir Alman radyo iataı. 
··"''' 

DUn öX.le Şehrin man.zara- le bil, VarfOH7' ~.<~~~atid«ı~na diye Garb cephe~ndeki v.:ıziyeti gösterir kro'ki 
ti ıı artık diinlıii " 6 30 muhalomya ,.... ...,,...,._ ... uucaırua ... llN)'qana ,,. P . B (H A) A .ı 1 Ustü hatta .ahalalıi mur • ,,,,_ lttınUı. arıa, •. "~'' .. - ao•Y''tea daki fiddetli mi;cadelelere aahne o-

manmra Jejildi. ' rnan!""G:.r,,j MOlh • k k Pra mahabırı bıldırıyor: _Elyevm lan garb cepheai kamı Lülıaembur 
saat fi:'ın• •':~ c- rotlyo ile Wr A~e ,,..,_ iŞ SO 1 Frart6a oe Alman lıuou~ - - <?°;:,ıuru s inci sayfada) 1 

1 ~-:::, . .,.,.;"· ~ ":.'W::!-::m::=:. muharebelerine doğru Lehistan-d----.. son 
ııper lttumakla ilni 6ildirdilıten anra fflltlart 11)'· ı . 1 Brı vaziyete ıBr• ... 

rneıguldüler. Radyo merkezi ehem· l.Jlı Netice Almanların Var- • :::~etli ue uzun ilıi lıaua bombarJı- • - BU. ,..,4; ecld;m rnu:lleyi s. l tooanın llm'Qfla- vaza•et neda• r"' 
nına maruz lraldı. • lrınceye luıdar yapcıcajız. Şay.d rına dahil olJ.,.klarına ve phirde ~ • 

F alıat .Alman tayyarelerı malı- radyo merleai berlallH .lili.-.c .. mithif sokak mrılıarebeleri belıle-aıullarına mrıvallalc olamadılar. mirlaimi Jrıoar ,.,._,,. 6iltlir.,._ melı ieab ettiğine laülnnolrınab'lir J ............................... YAZ A N ............................... . ......... :. .. :............................. ' · i Emekli General H. Emir Erkilet ~ Leh ordusu Vıstulun gerisinde mi toplanaca" ? ............... :····:-· ...................... --:···-······· .............................. ı 1 1 (YUISI 5 mca sayfanın 4 ve 5 ınci sütunlannda) 

Paris, 8 (Hususi) - Lehis~anda 
0

bulu. nin bqlangıcında pnif bir cephede Al. ki asker! vazıyeti nazarı itibara alarak Son dakı·ka •• 
ilan Belçikalı ve Holandalı bıtaraf •ake. man kuvvetlerine kartı mücadele etmek. müadele cephesini toplu bır hal k 
rl ırıiİfllhidlere göre Leh • Alınan hatbl· te ol8ll Leh ordusu son &ünler zarfında- (Devamı ı iilc:i -~-~yma. ~ - - - - - -

lngiltere Amerikadan eaıv•k11•11" Tebnıı L~gosuna göre 
silih alabilecek ' Staj.• çağırılmı~anlar Varşova düşmedi 

• iŞ ve gUçlerıle Londra 9 (Hutuıi) - Almanlann idd' w 

A -en·kad b•t fi k k Kan d ·ı 1 1 düflDecfiin kat'i-tle an•---•--•-"--dll'. aaıına raımen Varıovanın 
~ a ı ara 1 anununun a aya teım• maegu o malıdırlar •. :1- -,uuauua 

d·ı • JC.: ·ı • rül y Bu aabab ıaat 6 dan itibaren Varton radyo . t 
e 1 emıyecega ı en •Ü - üyor nepiyatta bulunarak halkı hr" ""d f il uyonu muntazam 

Ankara, S (A.A.) - Başveklletten R d • te ın mu a aaaına davet etmi f 

A 
•k h·ıı • d h 1 • tebliğ edilıni§tır: a yo ııtaayonu muhtelif faıılalarla batlnun d f "· merı a sa 1 arın a maç u denızalblar Memleketin bazı mı.otakalannclakt ih- kumandanının emirlerini ballra bildiriyordu. an anın ve 1amizoe 

• üyat erleri btr buçuk ay talim ve terbiye * 
kanunwuı İngiliz için uk«lik mükeHefiyetı kanununun • Dün ı~e Alma~ca ve lnıilizce netriratlarında V 

'-"Ldll-dtm~r.mMll ..... ~ a tatbik r 158 inci maddesi.ne uyarü sillh altına iünU bildıren Berhn radyo.u bu aababld n • t dar,ovanın dfitttl • l-.Jı • ıalmlmattadırlır. ılni tekrarlamamııtır. eınya ın • dinkü bavadl • 
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2 Sayfa 

H ergün 
Çok enteresan 
Bir nıüşahede 

- Yaıan: Muhittin Blrren 

M uharebenin henüz başlangıcın. 

dayı.ı. Bazı ümidlere göre, !ıarb 

gen:işlemeksizin, bugünkü saha içinde 
ve yakın bir zamanda sönüp gidecektir. 
Diğer bir mütaleaya göre de, ancak mey. 
danda harbedecek ordu kalmadığı zaman 
bitecek. Ben, bu iki gör.i~ten herhangl 
birine iJtilhak edeh!:ecek vaziyette öeği· 
liın. Çünkü, ıu dakıkada. artık ihtjmal. 
len ve şansları hesao imkanı yoktur. 
Harb patlayıncıya kadar, elde bır sürü 
hesab unsurları bulundu~u halde, son on 
b~ gunün bir t-ıkım .sürprizer arasında 
inkışaf eden lıAdiselerını müteakıb artık 
meydanda göıe görünür hesab ve kitab 
unsurları kalmamıştır. Bugün, her §ey 
meçhuldür ve esrar içmdedir. 

Yeni başlıyan harbin etrafında o 
kadar meçhul unsurları var ki bun. 
larm arasmdan muharebenin ne 
tarzda cerey.an edeceğmı kestir· 
meğe müsaid fikirler !.!dinmek ü. 
zere zihinlere bır yol açmaya çalışmak. 
§imdi.ki halde beyhude bır emek şeklınde 
görünüyor. Henüz her şeyin etrafında o 
kad:µ- ceğer. var ki bu .eğer> lerin ifade 
ettikleri şartların girift şebekesi ıçinde, 
en keskin zekanın bile boğulup gitmesi 
tabii olur. Haroin cereyanı hakkında ni.s
beten düzgün fikirlere sahih olabilmek 
için, mutlaka bir müddet hadiselerin in. 
kişıflarını taktb edeceğiz ve bazı umu. 
mi hükümlere ancak o zaman varmaya ı 
imkan bulacağız. Sabıra, itidale ve föti.

1 

yata asıl ~di ihtiyac var. 

* 

SON POSTA 

Resimli lllakale: = His ve mantık -== = 

Büyük ıh!ı.di.<:E°Aerde ihallt tabakalarını arkasına takarak s~. 

ri.ı.<lıyen ha~lrea iımil histir ve bir defa his harekete gehnce 

mantık .susar. H~in harekete gelme'ı kolay, mantığınk! gilç. 
tu:-. Fakat buna mukabil his çabu.tt söner, mantığın kazana
cakı zafer daimidir. 

Kolay bir muvaffaJdyet mi temtn etmek :istiyorsunuz? Mu. 
ha·abınızın !ta~ine müracaat edlniz, fakat kazanılacak mu. 
vaf!aleyetin dalmi olmasını mı istiyorsunuz? O zaman müra. 
caat edeceğinız vıısıta mantık. hitab edeceğinJıı: yer mu.'\ata
bın kafo.!-ıdır. Vasıtanın maksada göre kullanılması llmm 
ge!dı~:ni anut.-nayınız. 

Prenses olan r-·-••H••••••••••••••H••H•:··••H•••··--·--·, /ngiıterede köylere 
B~rllnll genç hız i HergOn hır flkra Gönderilen çocuklar 

: 

J Yerler inl değ iştirdik 
Umu.mi Harbde bır muhtekir, ken. i elin~ ihCi.kdr yapajındım bahsedi.. 

: yordu: 
j - Evvetden de kazancı yüzde on 

1: hesab ederdlk, ıımdi de öyle hesab 
ediyoruz!. dedi. 

Eylfil 9 

Sözün kısası 

Serlev hayla avcı lık 

E=' ski panayırlarda tiyatro çadır• 

~ lan kurulurdu. Bu çadırların 
kapıları önünde ufak sahnecikler bulu· 
nurdu. Sahneciğıe çık.sn pullu elbiseli 
kantocu; ya bir kantodan bir parça söy. 
]er, yahud da gerdan kırarak birkaç ke. 
re hoplardı. Kantocunun kanto söyledi· 
ğini, gerdan kırdığın: gören halk çadı. 

, rın önünde toplandt!f. zaman sesi çatal. 
lS§IlllŞ çığırtkan bağ?rmaya b~ardı: 

- Bu bir şey değil hemşerim.. içcrdo 
neler var. neler •• gelmeli, görmeli bil' 
kuruş! 

Küçük sahnedeki kantocunun göz süz. 
melerlnden aşkıı gelenler, çığırtkanın da· 

vetine kabet e<lerler. Kuruşu verirler. 
Tiyatro çadınna girerlerdi. Fakat girdik. 

leri zaman işi anlarlardı. İçerde gördük. 
leri bir iki kantocu dışarda gördüklerine 

nisbetle yüzde elli hatttt daha aşağı cins. 
ten olurdu. Dışarda görünen kantocunun 
bütün rolü müşteri avlamaktan ibaret 
olduğu için çadıra girenler, çadırda onu 
biJe göremezlerdi. 

Kulağıma: 

- Yazıyor! 

* 
Sesi gelmişti. Miivezziden bilyük man· 

şetıerle mühim bir habel"ı ilan eden ga. 
zeteyi almıştım. Manşetin cazibesine ka. 
pıldım. Havadisler arasında manşetteki 

haberin aslı esasını aradım. 

Haber, esasında manşette gösterildi. 
ğinden çok zayıftı. 

Etrafımızı örten sisli, karanlık, bulut· MUhtekiTin yanı~ıda bulunan do· Eski panayır tiyatrolan; panayır i.i. 
lu ve dumanlı hava içinde, göze bazı şey. kuz yaşında.'ci oğ?u tasdik ettı: yatrolarının göstermelık kantocu.<iıle, f. 
lcr de ili§ıniyor, değildır. Bunlardan bır _ Evet, habanıın hakk~ vor. Ev. çerdeki kantocular gözlerımm önün•· 
tanesi, bellti, hacidi zatında harbin inki.. velden de yüz<l"! on hesabla:-Jık, bu. Herhangi b ir hava hücumuna karşı ih. geleli. Kendi kendime: 
pb ve cereyanı bakınundan o kadar bü. gün de öyle, frı'l(u.t şinulı ka?arıç!a st::r. tiyat tedbirl«i alan İngiltere hükQmeti, - Arada hiçbir fark yok dedim! 
yük bir mesele değil, fakat. harbeden mayenin yeTlerhıi deği§tirdık.. ilk iş olarak bir buçuk milyon kadar ço. ' * * * 
Avrupa milletlerinin birbirleri karşısın· bütün 1 cuk ve kadını Londradan çıkarmış ve ............................................ .... ....... ..... -

k 1 k . l b k d tsve.ç prenslerinden Sigvard, \.. - --' muhtelif köyle:e yerleştirmiştir. Burada s· 1 k • p • 
da:k..i psi o oji vazıyet en a ımın an, hanedan haklanndan feragat ederek 1 k hl ımp on e spresı arısten 
ehemmi~le tesbit edllmeğt? değer çok ngilterede me tu ara gördüğünüz gibi, bir müddet muvakkat 
enteresan bir vakıadır: Harb başlıyalı Froylayn Erika Pat.ze!k isminde Berlınli k d ebevey:nlerinhı evinde oturacak olan ço- hareket etti 

T -h' h . d ik' bir genç kızla evlenmifti. Son günlerde, sa rısur on u cuklar yeni yuvalarına pek çabuli: ısın· bir haf tayı geçti. .&.A: ıstan sa nesın e ı A 8 ::'ı.-
İsveç ana yasasında yapılan tadihıtla, t~mP1;.P<i ...... -e göndeııilecek: o- m-~·tadırı.ı-. Faris, (A.A.) - Harb başladl;K .. 

tlmifın orduları, birb!rlerile en hararetli fi'"\ GA cu ( 

ve belki de en kafi muharebelerı yapı. Prense hanedan haklın iade olunmuı va ıan: .. ·o. sansür konul • tan sonra Pransanın «.mutad işler dew 

1 B . b h . d Al. genç geline de, prenses ünvanı verilm!ş- muştuı Deanna Durbı"n 'ı"n vam> parolasını tatbik ettiğinin yor ar. u esnaaa gar cep esın e +_ d 
t tir. Yeni prenses, uviçre trenlerin en. İnailt' •-L.&.- böyle, mektub bir delili de cSimplon Orient Expres• 

manlarla ngiliz • ~·ransızlar arasında do o· •-- k / birinin !kompartımanında yatarken gö. sa:hiblenlmı :ini hem ~arflıll yeni şar l arı inin dündenberi servise başlamasıdır. 
temaslar başlınuı bulunuyor. Bu temas· 

rüyorsumn. üstüne, hem de 'ıt•~-~'tUbun içine yaz • G l d lt ,___ .. el Tren. Parlsten hareket etmiştir. Katan 
lann bizde ilk uyandırdı~ı intıba, her iki eçen er e on a ı y a§lna ..-an suz k'I d 4 l'"ks 

f d b. b" 1 k h" 1 leri bomba da atta.bilirlerdi,· aL maları, hususi ve ticaret mektubları • ldı• De"""a Durbin pek yakında .Bü. teş ı e en u vagonundan birl 
tara m a ır ır erme arşı • ıç o maz. tayyare .m.k. . b t" d . "lizce kısa Y1 .. ........ M'lan R , ı ı tah · 
sa şimdilt'k • bir talmb ve imha harbi madılar. nın, 1 . an nıs e ın e mgt ' yümekte olan üç genç kız> adında bir .1 . ;c oma J 0 cu ~rına sıs e -

k k. k ld x- •. t * ve vazıh olarak yazılması ernrolunmuş. f'lm ir kt" B filmd .. 1. k dılmıştır. Semplon, Parısten tam 19.45 yapma t.t ı çe ınme w o u6 unu gos e- ı çev ece ır. u e soy ıyece . . . 
nyor. Acaba neden bu karşılıklı nezaket? tur. . _ olduğu şarlmar bilhassa seçilmiştir. Üç te hareket etmıştır. Bu servis~ muhn. 

Evet. ~il bir vakıadır. Führer, son nut. Acaba. neden dolayı bu üç büyük hava B~ mekt~blar baş"lrn ?,el~~lerle va. tanesi çok güzeldir. İsımlerı fUD.Iardır: sem~~ın baş~a~~sından b~ş ~ sonra 
kunu söyleyip cepheye giderken cbit.ım kuvveti, birbirlerine karşı bu tarzda ha- zıldıgı takd~rde, zarfı~ u~tunc. hangı 1 - Vaisa davet. yenıaen tesıs~n~n cihemz:ııyetı, trcn&e 
İngiltere ve Fransa ile alışverişimış y.:ık. reket ediyorlar? Halbuki, ayni günler dilden oldugu kaydedılıncsı tamım e • 2 _ La Capinera. Nafıa Nezaretının bazı yuksek memur. 
Biz onlarla harbedecek değiliz. Onlar içinde Lehistanın havaları ve topraklan djlmiştir. 3 _ Yazın son gülil. larımn bulunmasile sabittir. 
bize ne yaparlars<ı, biz de onlara aynile Alman tayyarelerinin !ıakimiyeti altın. 1 mahiyette bir mi.ıtale.:ı ile, kendilikler!n. 
mu'k eele edeceğiz,, tarzında bazı §eyler dadır. Lehistanda her taraf b\ltnbardı. den tatbik etmeme yoluna gittiklerm{ Almanya. Polonya Muallim muavinliği imtihanları 
söylemişti. Bu sözlerin manasını ş;mdi man ediliyor; bilhassa Le~ ordusunun gösterir. harbinin ilk bombası neticelendi 
anlıyoruz. Almanye, elinden gel~e, tn. geriJeri, münakale merkezleri mütemadi Emin olabiHriz ki, eğer garb cephe. Üniversite konferans salonunda bjr 
giltere - Franag ile harb halinde bulun. surette Alman tayyarelerinin hücumlan sindeki muharib1erin üçü de havada ayni Almanya, Polonya harbinin ilk bom. müddetteıibcri yapılmakta olan orta .. 
madığını da söyliyecektir. Bitaraf meın. altında bulunuyor. Tabü bir muharebe derecede kuvv~tli olmasalardı, şim-ll'ye bası ne zaman atıldı? Harb ta.rıhinl y:ı. mekteb muallim muavinliği şifahi ve 
leketler matbuatının Berlin muhabirleri, mantw, İngiliz ve Fransız hava kuvvet- kadar bomba, gaz, hatta iperit, büyük se- zanlar bunu kaydetmeğı en büyük vazi.. tahriri müsabaka imtihanları sona er • 
Almanyanın mes'ul makamlannda bu i. lerinin Almanyayı tazyik altına almala. hirlerde on binlerce kurban vermiş bu. felerinden birı .sayacaklardır. Tesbıt c- miştir. 
:f'adeye yakın bir dil kullanıldığını an. nnı icab ettiı:mez miyd~? lunurdu. Halbukl. blı sahada bir ta~1:f dildığine göre bu harbin ilk bombası, 2 Bu imtihanların netiseleri Pazartesi 
latıyorlar. Bu sualler.ın elbet bızce mal(ın~ olmı. ne kadar kuvveth ise öbür tarat ta öyle. Eyliıl Cumartesı günU sabah saat, 5,40 günü al§kadarlara tebliğ edilecektir. 

Fakat. bundan daha enteresan vakıa yan scbeblerı vardır. Bu sebeblerı uzak- dir. Bunun için. bu silôha müracaat et. da Puç ta atılmış V!! bir kadın ölmü§tür. 
da şudur ld, kaç gündenberi İngiliz, t~n ve ezberden ~eşfe çalışmak beyhude., memeği tercih. ediyorıa:· Bu .hal böyle 1 
Fransız ve Alman tayyareleri karşılıklı dir. Yalnız, bug-ınlilk şurasını kaydede. devam eder mı? Onu bılemeyız, kavga B k · h Bir genç kız çukura düşüp 
olarak düşman h

1

avalarında g~niş mık- liın ki, yüksek teknik memleketlerınde kızışbkça, akıl ~e mantık ortadan kaybo- uc ıng am sarayını yaralandı 
yasta uçuşlar yapıycrlar. Bu uçuşlar es. tuırb usulle!i deği~iyor. Ayni bombalan, lur. Yalnız, ı.:imdilik bµ müşahed'.? ile bır bek/iyen yeni nöbetci/er Kaooillide Vaniköy caddesinde o .. 
tnasında, dikkat ediyoruz ki kimse kJm. binler ve yüz binlere!, pckald kullana- vakıayı görüyor ve şunu düşünüyoruz: . .. turan 18 yaşında Hasan kızı Nesime 

· b"l' kl · a i g 1 · h ·k· t f . . . . . • k d" Londrada Buckıngham sarayında no senın başına bomba atmaya ve kimse ı ece en ve yn az erı er 1 ı ara Avrupalı, kendı ıcad ettığı sılahı, en ı . evinin arkasındaki arsada dolaşırken, 
kimseye ateı etmeğe. karşısındakinı ta. ta biTbirl aleyhine mebzulen snrfedebile. I kendisine karşı kullanmaktan ictinab c •. bet beklıyen_ ~·anevi. ~uhatız alayı, bir ar& ayağı kayarak 2 buçuk metre 
kibe lüzum görmüyor. Yalnız, birkaç fn- cekleri için, bunun her iki taraftaki ma. diyor. Satıki, Avrupalı bu silahı kendi harb d~lay~ile mevlkiin.i'. . muntazam de.rinliğinddki bir çukurn düşmüştür. 
giHz tayyaresi Alman harb limanları ü. rnurelerl harabeye çe~irmekten başk_ a. bir !kendisine karşı kullanmak için değil, o:~u askenne terketmiştir. Bundan 
-~-'-e geldiler V"' al " ·ı •· işe yaramıyacağmı düşünerek her ıki ta-ı kendisinden zayıf olanları ezmek üzere boy le saray kapılarında, karakolların· Belinden ağırca yaralanan genç m, 
.:.çıuı ._. Y nız gı.:mı ere ... ıar. d k ı kl tal 1 ··b t . Haydarpaşa Nümune hastanesine kal. 
ruz ettiler. Bunsı mukabıl Almanlar da .raf ta bunu yapmaktan çekiniyorlar. Bu, j icad etmiştir! a a ~ ı, _uzun. pan on u no e çı • rlınlarak tedavi altına alınnuştır. 
aşağıdan tayyare dafU toplar kullandı lharb hu'kukunun menetmedi~i bir mu. . il ı . , aı, l~r degıl, mığferlı askerler nabet bek- ••• - ..................................................... __ 

ı H l.b ki h b b d : harebe tarzını. her iki tarafın da ayni! (Al,uhı . .'tfın U...Jtl'9eH. lıyeceklerdir T A K V 
1
. M 

ar. a u , ar aşlamaz an evvelkı c-:=::aı:=-= ...... ===---===========--==-===ıı-==-=======:::::i:i::==========-=-==--=---=:ıı:::: 
fikirlere göre, zannederdik ki hergün 
havada muharebeler oJacaK, şehir1ıcr 
bombaroıman edilecek, zehirlı gazlerle. 
yangın ve tahrib bombaları ile mamure
ler ve insanlar harab olacaklar! 

Halbuki, meydanda böyle bir şey yok, 
Oç büyük tayyare memleketinin hava fi. 
lolan, sanki aralarında nezaket ziyaret
?eri teati ediyormuşlar gibi, birbirleri. 
nin havalarında dolaşıyorlar, şehirlerde, 
ctehlike> işaretleri veriliyor, sonra .kim. 
se kimseyi rahatsız etmeksizin, bu filo· 
lar çekillp gidiyorlar. Yalnız, İngiliz 
tayyareleri Alman milletine hi!aben 
ve Füıh1-erle rejim! aleyhinde beyanna~ 
me atıyorlar. Şimdiye kadar kaç mılyon 
beyanname atıldı. Bunları atan İngiliz 

IS T ER 1 N A N, I S TER iNANMA! 
Gc:"C snat oıı buçu'k,, radyo b::ı~nda bir Fransız fstasyn • 

nunu dinliyoruz, bir askcrl münekki.i Lehistunda cereyaıı 

etmekte elan mu!harebelerin esasını anlatıyor, söyled ğınin 
r.fi!ftSiSı şu: 

c-- J .eh Prkanıharbiyesi yalnız iki hareket şeklinin ~aT. 

şısınd.t bulunuyordu. fürinci hareket şekli hudud b'.>yun -

d:ıki istihktim hatlanna dayanarnk dah.1 ilk gün:len 1:1:-bi 

kubul etmekte, :kinci hareket şekU ise Ui Vistül nehrıni!l 

gcris·1·v· kadar hiç dövüşmeden, sade::e işgal harb: yapa • 

rak çekilmekti. Leh erkanıharbiyesi hissi sebeblere daya .. 

na:-ıık, :ısırlarc<:ın müntakil kahramanhk ruhunun ıfa ııtıl. 
ganlığı ı!e bu ikinci tekli tercih etti, içine dü§tü~.l müşkü
Ja~ın. veri.iği zayiatın sebebi budu:-.> 

Radyoyu kapattıktan sonra ehmız'! bir gazete aldık, gö. 
zümüze askE'bri biı muharriTln yazm ilişti. HUiasası şu':lur: 

c- • Leh o:d1ısu bu dakikaya kadar hıe; bir mu ha· ebeve 
gırmem;ştir, yaptığı şey :hafif örtn kıt'alan iıe düşmanı o. 
yalı.maktan ibarettir.> 

İşte size iki fıkra ki, birine göre baro olmuştur, olmak -
trıdır, ikindsıne göre ~e bütün meseie ufak tefek: bir çar . 
pışmadan iharettir. 

IS TER 1 NAN, i STER iNANM"AI 
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9 Eylftl 

Fransada teslihat 
ve İaşe Nezaretleri 

ihdas ediliyor 
MuhteJif temaslarda bulunan Daladye harb kabinesinin 

teşekkül tarzını yakında ilan edece,< 

Paris, 8 (A.A.) - Bugün birkaç defa 1 zevattan müteşekkil bir kabine t~~kili 
~sicüınhurla, meb'us:ın ve ayan reısle. formüllerinden birini seçmek ~-ev~ınde 

11ile, nazırlarla ve başlıca siyasi partilerin bulunuyordu. Başvekilın bu ıkı~cı for. 
feflerile görüşınü? olan B. Dalady~nin mülü kabul ettiği bildirilmektedır. Bu 
lhaı:ıb ka:binesinin teşekkül tarzını ilanda suret.le en mühim nezaretler arasında tes
'gecikmiyeceği bildiriliyor. lihat veyahud harb imal.atı ve iaje neza.. 

B. Daladye, ya kabinenin muhte1':f .retleri bulunacaktır. . 
Partilerin en na.fiz şahsiyetlerine müra- Bu yeni nezaretlerin ihdası sebebıle 
taat ederek genişletilmesi veyahud tek. şimdiki nazırlar arasında değişiklikler 
llisyenlerle hassataıı faaı ve salahiyettar 1 vukubu1ması muhtemeldir. 

Karabük fabrikası ilk 
Türk demirini çıkarıyor 

An.kara 8 (Hususi - Karabük demir 
V'e çelik fabrikalarının ve yardımcı te
lislerinin inşaatı tamamen bitmiş bu • 
lunmaktadır. Birinci yüksek fırın, kuv
vetle zanne<lildiğine göre yarın ateş -
lenecektir. Fabrikanın kok firmaları, 
tali istihsal kısmı, kuvvet santralları ve 
diğer yardımcı tesisleri zaten faaliyet 
halindedir. 

Fırının ateşlenmesinden 24 saat son. 
l'a. fabrika ilk Türk demirini verecek. 
tir. 

Bundan sonra sırasile boru fabrika. 
sı. çelikhane, haddehane işletıniye alı
nacaklardır. Ancak yüksek fırının yı. 
kıI:masne bularının işletmeye alınma-

ları arasında muayyen ve biribirini ta. 
mamlayıcı fasılalar bulonacağı tabii • 
dir. 

Kok fırınlan günde 1000 ton kömü
rü koklaştırabilecek kudrettedir. Bun
dan 660 ton kadar izabe koku istihsal 
edilecektir. Tlli istihsal kısmında da 
günde 40 ton katran. 1 1,5 ton azotlu 
gübre, 11 ton kadar motör benrolü çı· 
kacaktır. Bu katran işlendiği zaman da 
20 ton kadar kreozot yağı, hafif ve a • 
ğır katran yağları, zift ve naftalin e1de 
edilecektir. Kok fırınlarından çıkan 
koklar satılacak ve memleketin kok 
jhtiyacının büyük bir kısmını temin 
edecektir. 

Sovyet tebaası Fransa Vindsor Doku mUhim 

SON POSTA 

Rusyada bir kısım 
ihtiyatlar silah allına 

çağırıldı 
Moskova. 8 (A.A.) - cHavas~: 

Moskovada ihtiyatlardan bir losmı 
mahallelerdeki aske!I'lik bürolarına 
çağırılmış!ardır. Meselenin mahiyeti 
'belli değildir. Diğer taraftan sokak. 
larda bir takım kimselerin toplu hir 
halde askerler tarafından sevkeıfü_ 
rnekte oldıığu görülmüştür. 

Bu vakıalat ve terhisi lazım gelen 
efraddan batı Ru.syasındaki a~kerlik 
dairelerine mensub olanların silah al
tında muhafazası Sovyetler Birliği. 
nin her ~htimale karşı hazır bulundu. 
ğunu göstermektedir. 

~~---------------~ 
Amerika müdafaa 
tetbirleri ahynr 

Vaşington 8 (A.A.) - &isicümhur 
Roozveltin riyaseti altında toplanan fev 
kal5.de kabine içtimaına milli müda • 
faa meseleleri tedkik olunmu.şt~-

Filistindeki Naziler 
te~kif edildiler 

Gıda maddeleri 
ucuzlamıya başladı 

Dünya vaziyet5nin icabatından olarak 
hükumetçe gıda maddeleri, hayvan yem. 
!eri, mensucat ipttdai maddeleri. bazı 
nevi deri. inşaat ve mahrukat maddeleri. 
le canlı hayvan vesair bazı mevadın ih. 
nacının men veya müsaadeye tdbi tutul
ması piyasada derhal tesirini gösterınit
tir. 

Diğer taraftan hükumetçe alınan ted.. 
birler ve bu tedbirleri teyid eden resmt 
beyanat ta ticarl mehafilde bir müddet. 
tenberi gödlen te§evvüşU izale etmiştir. 

Dün son günlerde yükselen bazı gı:ia 
maddelerinin fiatlarında derhal tenzil 
başlamıştır. Pamukyağları 42 kuruştan 

37 ye, beyaz peynirin tenekesi 5 liradan 
4,5 liraya, kaşa:- peyniri 55 kuruştan 52 ye 
düşmüş, sadeyağ fiatlan da düşmeğe ve 
hatta Diyaırbakır yağlarının fiatları ge
rilmeğe başlamıştır. 

Esasen ilk tesir zail olduktan sonra 
mevcud şartlar dahilindı:! bilhassa gıda 

maddelerinin normal seviyenin fevkinde 
kalabi1mesine imkan görülememekte idi. 

İktısadi işlerle ya~nndan alakadar o. 
lanlar geçen sı=>ne 101 milyon kilo buğday 
165 milyon kilo çavdar. mısır, arpa, yu
laf, 55 milyon kilo fasulya, nohud, m.er. 
cimek. böğrülce, un vesair(', 7 milyon ki
lo zeytinyağı ve zeytin, 160 milyon kilo 
kuru sebzeler ve meyval ar ihraç eden 
m€ml'eketimizin bütün bunları hen·;,iz ih
raç etmemiş ve hen:lz memleketimizde 
bulunduğu ve hu sebeble bir gıda buhra. 
ru olmasına ma<ideten imkan bulunmadı. 

e Karışıklık içinde 
hakikatin çehre•i 

Yazan: Selim Racıp 1!!m9' 

V alnız yazılan §eylerle öğren .. 

miyoruz~ ayni zamanda gö "' 

züınü:l'Jiiıı görüp mantığımıza akseden 
vakıaların da bizde uyandırdığı. kanaatle 
şuna iman etmiş bulunuyoruz ki bu harb 
çok uzun sürebilir. Amma, kayıb nak. 
kında kat'i hüküm vererek uzun süre • 
cektir, diyemiyoruz. çünkü ihtimallerin 
ve intizar hilafı vukubulacak hldiselerin 
payını ayırmak lüzumunu duyuyoruz. 

Şayed bu harb, bug•in için karşılaşmıt 
gördüğümüz milletlerin mı.icadelesine 

inhisar edecek olur-::a, sebebiyet vereceği. 
harabi sahası nisbeteı~ mahdud olur. Fa. 
kat genişler de diğer milletleri içine alır 
ve böylece umumi bir Avrupa harbi ıek· 
line in.kılab ederse, o zaman bal ve va. 
ziyet berbad olur. Yanı, bir zamanlar. 
müstakbel harbin koca bır medeniyete 
malolabileceği faraziyeleri tamamen ha. 
kikatleşmiş olur. Bu sebeble ve Avru • 
panın istikbali namına, bu harbin umu
mileşmemesi, geni::lemesine her suretle 
müreccahtır. 

Bu arada Türk memleketinin alnı;i ol
duğu vaziyete geiince: bu mesele, birkaç 
defa mevzuu bahsJJmu~tur. Maamafih o. 
kuyucularımızın. hatırasmı tazelemek 
için bir defa daha kayaedebHiriz ki Türk 

Londra, 8 (A.A.) - İstihbarat neza. ğını bildirmektedirler. cüınlhuriyeti, hadisatın seyir ve inkişafı 
reti Alınan radyosunun iddiaları hilafına Canlı hayvan. deri, mensucat madde- önünde müteyakkız bir bekçi gibi vakar 
olarak Filistindeki Nazilerin kendHeri lerf vesair rnaddE'1er de ayni vaziyettedir. ve sek:inetle bekliyor. Haklan tecavüze 
için asgari mahzurları ınucib bir iekilde uğramadan ve herhangi fiili bir tecavüz 

d İhracı menedilen maddeler tevkf edildiğinı bildirmekte ir. hareketile karşıla~:rnadan bu ıntizann 
Esasen yalnız askerlik yaşında olan Ankara, 8 (A.A.) - Beynelmilel .siyası va- değişebileceğini sanmak yerinde bir dü. 

Almanlar oovki.f edilmiştir. Filistindıeki ztyet.ln aldığı son şekil üzerine memleket ve şi.i.nce sayılamaz. Ayni zamanda bu mem
diğer Almanlar her zaman oturdukhrı harb lktısadiy~.tı icablanna göre ihraç mad leketin bir takım ahidleri vardır. Elbet. 
verlerde tamamile serbest bırakılmış. delerimizin mııhlm bir kısmının ihracının te ki onları kabları da, icabına göre ye. 
" men'l ve muayyen bir kısmının yabancı ül-
lardır. kelere sevkinip lisans usulüne tft.bt tutulma- rine getirilecektir. Şu hale göre rnor ve 

Almanlarin bir 
uzlaşma hareketi mi1 

sı İcra Vekllleri Heyetince tasvlb etmiştir. muhakeınemizdc, hadiseleri tahlil ve tat. 
Yfücse'k tasdlka iktiran eden ve bugünkü bikimizde yer bulması lazım gelt>n ka • 

resmi gazete ne Uan edilen bu kararnameye naat §11 olmalıdır: Her şey vatan çin ve 
tevfikan transit yerlerinde bulunmakta o- her şeyin üsfrnd~ bu vatan için. 
ıanlar da dahil olduğu halde memleket dı-

ve ingiltereden ayrılıyor bir vazifeye tayin edil~i teı!~~a~:n8 g~~~~lerini~ac;i~~~~i: 
ıpna ihracı memnu olan maddeler ıunlar- Demek oluyor kı inkiş-a( safhalarını 
dır: adım ad1m takfo eylediğimiz hadiseleri 
Buğday, çavdar. mahlftt. lca.plıca, arpa, başkalarının rnen~urlarından akseden al. 

yular. mısır, darı, ptrlnç. b~lgur, bezelye, no- datıcı ziyalarla değil, kendi muhakeme. Londra 6 (A.A.) - cHavasıt : Londra, 8 (Hususi) - Vindsor Dil. nin mez~.rın~. ~şı _gös~ri.~en ~t~a : 
Ge~nlerde Londraya ge~ olan 220 kil Londraya dönmüştür. Refikası da matın muşarunıleyhın ibuyük hır o 

Sovyet askeri müzisy" enleri yakında bir iki güne kadar Fransadan Londra. lonyalı olduğunu göstermekte bulun • 

hud, fasulve, mercimek, börtllce, nğ, bur - . . . . 
k patate.a, pamuk tohumu, so~an, sarım- mızın elbette kı pek çoklarının kendın-

Va har"'ket edecekt'ır. Vindsor Dükü. duğunu tebarüz. ettiren haberlerini ik-
bıem.leketlerine gönderileceklerdir. c; k edirl 
~.. ~ün mühim bir devlet memuriyetine tibas etme t er. 

:k: kepek, ot. saman, ekle sallh bllümum den üstün olma.sı lazım gelen adesesin. 
adeyd ve diğer hayvanl ve nebatı yat - den geçirip süzerek tahlil etmeliyiz. Bu. 
Iar, keci kılı, çuval, halat,, kendir, kendir gün türlü mantık oyunlari;e bir haki • 

verilen malfunata göre, bir Sovyet va: getirtileceği söylenmektedir. Bu me _ Macar gazetele~e ~öre bu. hareket, 
!;>uru Fransada ~ulunan Sovye: vatan muriyet ağlebi ihtimal Avustralya u • bir uzlaşm~nın mümk~n old~gunu Po. 
daşlarınıı almak uzere Lehavre limanına mum valiliği olacaktır. Daha evvel u. lonyalılara ıma ~en b~7~aJdır. 

man:!ulMı, keten tohumu, ham veya yan kat 'b· k bul tt' ·ı k · t b ü 
mamul biHimum sığır. manda derileri, tş - A gı· 1 a e . ırı me ıs enen aıı m • 
lenmi~ derı ve mamulfttı. sabun, soda, çay; lahazaların belin yarın yanlışlığı anla • 
kahve ve kakao: canlı hayvanlar; etler: can şılabilir. Amma geç te kalabilir. Bu se • 
ıı ve cansız küm~ havvanlan; her nevi kon beble vukuatı bir tek gôzlllk arkasmdarı doğru gitmektedir v~. ~vyet ~:beası : mum valiliğe tayin edilmiş olan Kent 

hı memleketlerine goturmek uzere di Dükü donanmaya intisab etmiş ol • 
ier bir gemi de İngiliz limanlarından duğunidan Avustralya umum vaHrtğjl 
birine gidecektir. açık bulunmaktadır. 

Bulgaristanda haftada 
iki gon et yemek yasak 

Sofya, 8 (A.A.J - Nazırlar meclisi, 
hususı otomobillerin seyrü.sei1erini me. 
netıneğe karar vermi~tir. Bazı otomobil. 
ler, bu kayıddan istisna edilmiştir. Dev. 
lete aid oto.mobiller benzm sarfiyatlarını 
Yüzde 50 ye indireceklerdir. 

Bütün Bulgaristanda haftanın iki gü
nünde. Çarşamha ve Cuma günleri et ye. 
inek yasak edilmişti.!". 

----------
Mısır kuvvet 

·~~~~~~~~~--

Belçika Krahnın 
hudutda teftişleri 

Brüksel 8 (A.A.) - Kral Leopold, 
Fransız Belçika hududu boyunca tef. 
tise devam ettikten sonra yanında er
kinıharbiyesi olduğu halde bugün 
Lüks€mburg hududuna gelıniştir. 

s:ovakyada 
Yahudi aleghr!arlığı 
Amsterdam 8 (A.A.) - Bratislava. 

dan gelen haberlere göre, Gard. Hlin
ka'nın ve Alınan nasyonal - sosyalist 

Politikasına karşı partL4inin ııimamdarları Slovak dahi. 
. · liye nazırı Tuka'ya müracaat ederek 

Londra, 8 ~A.~.) - Mısı~ ile A_lman~ ı ahooiler için 1 o maddenin mer'iyete 
Ya arasındakı munasebetlerm kesılm(>Sl Yk 1m m istemişlerdir. Bu madde-
,n __ • •

1
. T' t . I onu ası 

·~ı-ıne Mısır ba~vekı ı c ımes> gaze esı. ler vahudi aleyhtarı Alınan kanunların 
n:in Kahire muhabirine beyanatta bulu.! dan· çok daha şkldetlidir. 
lıa:tak Mısır hükumetinın ve halkının 1 

ltalbeıı İngiltere ile beraber olduğunu ve Te'I eden 
lbıwet politikasına karşı açtığı mücade. / ' • 
ıede kendisine yardım edeceklerini s&y- Orta elçıler 
lenıiştir. Ankara. 9 (Hususi) - Kahire orta et. 

Ankara radyosunda 
Temsil kolu 
Ankara, 8 (Hususi) - Ankara radyo 

teınsn kolu daha mütekfünil bir şekilde 
olnıak üzere yeniden faaliyete geçecek
tir, Sadri Ertem, Reşad Nuri Güntekin. 
Cevdet Keri.-n İncedayı, Bedrettin Tem. 
Celden mürekkeb bir heyeti edebiye ku. 
l'lllınuştur. Temsil kolunu bu heyet idare 
edecektir. 

çisi Mehmed Ali Şevki Alhan, Lahey or. 
ta elçisi Yakub Kadri Karaosmanoğlu, 
Bağdad orta elçisi Cevad Üstünün b;rin. 
ci sınıf orta elçı olarak iltinci dereceye 
terfileri icra edilmiştir. --------
İngiliz sefiri Kont Ciano 

ile görüştü 
Roma 8 (A.A.) - İngiltere büyük el

_çisi Kont Ciano fle uzun bir mülakatta 
bulunmuştu:-. 

Varşovadalıl 
E"çlliğlmiz 

servr.: her nevi peynir, her nevi kAifıd ve " .. t . . d ·· 
mukavva, her nevi boyalar, saç ve çinko ~ onun şaşmaz ruye zav~!e.~ın en gor. 

Ankara, 8 (Hususi) - Varşovadakl 

büyük elçili~imize Lubbin~ nakletmesi 
emri verilmiştir. 

levh:ı, dikenli tel, her nevi kere.st.e, yapağı, mıye çalışmalı ve başka hukumlere al 
yiln tplilU ve mensucatı ve mamuIAtı, ke- danmamahyız. bu gözlüğün ne olduğunu 
ten ipliği ve mensucatı ve mamullltı, kU - sorarsanız. onun da kıs1ca T'Jrk mi.ili 
kfü:d, t.stüpi, kok, un, irmik ve mamulAtı, gözlüğü olduğumı kaydedebiliriz. 
kaby. her nevi kablo, tel halat ve zincir, 

~~~~~~~~- kaucuk ve mamull\tı. her nevi salmastra .Selim & /. C 
Hatay def te.,.darhğı motörJü ve motör.~üz deniz ve kara nakil a9 11- mep 

va.<ııtalan 
Ankara. 8 (Hususi) - Mar:ış defter. ! Gene bu kararnameye tevfikan ihracı ll

darı Galib Aktu Hatay deiterC.arlı.ğın:a sanc:a tabi maddeler de şunlardır: 
tayin edilmi~tır. Tiftik. barsak. balmumu. küçük ba~ hay-

van derileri. vumurta, zevtin tanesi, susam, 
pamuk, pamuk inllğl ve mensucat ve ma -
mulfıtı, bakla, soya fasulyesi. Romanya parası 

Bükreş 8 (A.A.) - Maliye Nezare· 
ti tarafından isdar edilen bir karama. 
me üzerine şimdiye kadar karşılığı bir 
altın stoku ve döviz olan mahalli para 
yani ley, bundan sonra Romanya ban. 
kasının altın stoku ile garanti edilecek-
tir. 

Nizipliler bir telgraf memuru 
istiyorlar 

Nizip (Hususi) -- Cenubun transit yo
lu üzerinde 9 bin nüfuslu bir kaza mer. 
kezidi'r. Senevi 2.3 milyon kilo ınikta -

J d k t 1 ... nnda zeytin ve fıstık gibi çok kıymetli 
Kavak an arma omu an ıgı iki mahsulü vardır. Kasakda 8.10 zey
Samsun (Hususi) - Samsun merkez tinyağı faıbri.kası ve 10.?5 aded sabun 

kaza jandarma komut.anı önyüzbıışı Ab. imalathanesi işte!llektedir. 'l'icart vazi -
dürrahman Meneidi, vilayete bağlı Ka. yeti bu derece ehemmiyeti olan bu ka • 
vak kazası jandarma komutanlığına tayin zada tüccar, müteahhtd ve esnafların çok 
ohmmuştur. Bay Abdürrahman Menek!i mühim bir derdleri mevcuddur. Bu dR 
değerli jandarma sübaylarımızdan oldu. telgrafhane işidir, telgrafhanede mesai 
ğu ve muhitte umumi bir sevgi kazandığı sa.atine inhisar eden bir tek memur var
için bu tayin, Kavak halkını çok sevin • dır. En müstacel vaziyetleır karşu;ında, 
diıımiştir. Vildyet merkez jandarma sü. mesai saatleri haricinde ve tatil giınle • 
baylanndan Kemal de Terme jandarma rinde telgrafhaneye koşan tüccar ve es. 
komutanlığına tayin olunmuştur. naf geri dönmekte ve hazan 40 kilometre 

SamSUnda Slfaf İSf3SJOOfarı mesafede olan G. Antebe otomobille gi -
derek teli yazmak ve kezı bir gün evvel 

Samsun (Hususi) - Samsun ve mül- mesai saatinden sonra yazılmış olan en 
hakatında hayvan yetiştirmek için açılan müstacel bir teli ikinci gün mesai saati 
Sıfat istasyonlarından bu sene- çok iyi başladıktan sonra almaktadırlar. Her ha. 
netice alınmıştır. Hayvan neslinin ıslahı kımdan çok ~.mmiyetli olan bu mi.iş • 
için vHAyet çok alakalı davranmaktadır. kül.atın tzalesl için kadroya bir memu _ 

Resmimiz vil!yet. aygır deposunu gös.. nm ilbesi suretile daimi muhaberatın 
termekted'fr. Burası 1936 da infa olun • teminini Nizipliler dört gözle beklemek .. 
mufWr• tedir ler. 

Nazillide sayfiye ve 
Mesire ihtiyacı 
Nazilli (Hususi) - Batı Anadolurnu. 

zun en sıcak bölgelermden biri olan Na· 
ziUide son günl~rde hararet derecesi ::ı9. 

40 a kadar yü:kselıniş bulunmaktadır. 
Sıcaktan bunalan halk günün ekseri 

saatlerinde ceketsız dolaşmak.tadır. 
Nüfusu on beş bin: bulan kuabad"9 

serinl'iyecek bir mesire ve su kenarı bu.. 
lamıyan halık bu ihtiyacını gidermek için 
dört kilometre uzaktaki Menderes ke • 
narlarına alkm E't.'llekted~r. 

Fakat burada iki kır kahvesinden baş. 
ka oturacak: yer bulunmamaktadır. 

Ha~buki Menderes kenarında modern 
bir gazino, nihayet muntazam bır mesire 
mahalli vücude getirmek belediyece 
pekala mümlr.indür. 

Menderes kasaba ve civarının plaj ih
tiyacını da temin edecek derecede güzel 
kıyıtara maliktir. Bunu herhangı bir mü
teşebbise yaptırmak veya belediye büt • 
Ç€'Sinden temin etmek kabildir. Bu su • 
rotle hem halka sıhhi bakımdan hizmet 
edilmiş ve hem de belediyeye mühim bir 
gelir membaı temin edilmiş olur. 

Gerçi Nazili.iye pek uzak olınıyan bir 
sayfiye yeri daha vardır. (Beyd•ağı) de -
nilen bu güzel yeri kasaba ile bağlamo.k 
için bir şase lazımdır. Gerek Menderes 
kıyılan ve gerekse (Beydağı) yaylası 
kalabalıık Naıil'li için ihmal edilmiyecek 
iki sayfiye yeridlr. 

11 
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'Şehrimizdeki orta mekteblerin!Men'i ihtikar komisyonu Bir kabzımala silah çeken Hal 
miktarı artırılıyor nuv~~~·~~~:.~~~~~:~~~ : bekçisi muhakeme edildi 

Müracaattan karşılayabilmek için mekteblerin 
kadro!arı da genişletilecek 

ken ihtti.kara sapanları cezalandırmak 
için Dahiliye Vekaleti Meclisin bu dev 
redeki toplantısına bir kanun layihası 
se,·ked~cektir. 

Bekçinin kavga sonunda kabzimala tabanca ile ateş 
ettiği sabit ve kendisi 9 gün hapse mahkum oldu 

Önümüzdeki ay içerıs\nde tedrisata selere kaydetmek mecburiyeti h5.sıl ol. Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kır _ . Yemişte sebze halinde vukua gelen Mustafaya ateş etmiştir. Bereket, kur· 
başlıyacak olan orta mekteblerin kadro. muştur. Bunun netice.si olarak orta kıs- dar, dün İstanbul iktısad müdürün • bır hadise Sultanahmed 1 inci sulh şun isabet etmiyerek, feci bir hadise 
ları hazırlanmıştır. Bu kadrolarda her mı bulunan liselerin çoğunda, lise kısmı· den piyasa vaziyeti hakkında izahat ceza mah~emesi.ne intikal etmiş ve tehassül etmemiştir. 
mektebin muallim adedinin ihtiyaca uy. nın kadr~u~a nazar~n. orta kısmının ta. almıştır. Bir haftadanberi yiyecek ve kara~a. ba~lanmıştır. . .. .. Bu iddia ile adliyeye verilen Kadri 
gun olup olmadığı gösterilmiş olduğun·! lebe adedı bırk~ç m~ıne çı.kmı~tır. i~ek fiatlarında görülen yükselme • . ı:ooısenın suçlusu _Kadrı ŞJngonul Şengönül Sultanahmed 1 inci sulli 
dan, mektebler açılırken mevl!ud kadro. Her yıl bu lıselenn verdıklerı mezun nin tedrici surette düştüğü O'Örülmüş- ısmınde tek bacaklı bır adamdır. Su - cezada yapılan muhakemesi sonunda, 
lann genişlemesı ihtimali vardır. Dün ' adedi yanında mektebe yeni kaydolunan. tür. 

0 
çu, Aptullah isminde bir kabzımala si- suçu sa·bit olarak, 9 gün müddetle hap 

şehrimiz orta mt?kteb kadroları Ankara. 1 ıann sayısı pk çok oldu~undan Iıselerde Ankarada bulunan İstanbul Beledi- la~ çekmek ve ateş etmektir. se ve 28 lira para cezasına mahkfun e.. 
ya gönderilm:ştir. 1 merkez sıkletim birkaç yıl sonra o:ta kı. yesi iktısad işleri miidürü Saffet, bir I<ldi<ıya nazaran, hfıldıe kahzımalla. dilmiştir. 

İstanbul Kültür Direktörlüğü bu yıl sımlannın t{:şkil etmesi ihtimalinı kuv- !ki güne kadar İstanbula dönecektir. rın mallarına bekçilik ederek geçinen Tahtakale cinayetinin 
bilhassa şclırlmizdt? birka-; yeni orta : vetle ortaya koymu~tur. Saffet, ihtikara karşı şehrimizde alı • Ka~ Şengönül, Aptullahtan para is-
mcktcb açılması dolaylSlle fazla mualli-ı İşte buna bir tedbir olmak üzere Ma:ı. nacak tedbirler hakkın<la Ankarada ~- temış, Aptullah ise; muhakemesine 
me ihtiyaç olacağını Veka1ete ayrıca bil- rif Vekaleti l:Seleri orta mekteblcrden lakadarlardan lazım gelen direktifi al· - Ben, sana malum bekle deme - bugün davam edilecek 
dirmiştir. Vekalet bu ihtiyacı karşılam:ık ı yavaş yavaş ayırmağa karar vermiştir. mıştır. dim ki, para istiyorsun, cevabını. ver • 
üzere orta mekteblere yeni muallim ve Fakat bu karann tatbiki orta kısımlan miştir 4 gün evvel Tahtakaledc Salih is .. 
muallim muavmı tayin edecektir. !bulunan liselerin bu kıs1mlannın ltığve. Mls1r a~ke 1 hn ,. Bu söz üzerine aralarında kavga baş min.de bir motörcüyü öldüren Musta • 

Şebrimizdt! bulunan bir kısım liseler. dilmesile değil, yeni orta mektebler ih. · .. r f"i ve 1 Jamış, Kadri kabzımalın üstüne hü • fa, cürmümeşhud kanununa göre ağır 
de orta kısımlarmır. lfığvedileceği hak. ı dası ve bundan sonra müracaatları yeni Kahı.reye hareket ett•ı cum etmiş, o da Kadriyi yakalıyarak, cezaya verilmiş ve tevkif edilmişti. 
kında çıkmış olan bazı şayia!arın asılsız 1 rnekteblere çevirmek suretil(' olacaktır. ayağmın altına almıştır. Etraftan ye- Mahkeme maznunun sabıka kaydı • 
oJduğu nnlaşı1mıştır. Bu sene bu ıruıksadla ilk mektebler- Bir nıüd<kti2nberi memlekettimizı _ ti.şenler ikisini ayırmışlar, Kadri ken- nm sorulması için duruşmayı bugüne 

İstanbul Kültür Direktörlüğünden al. den çıkan talebelerin orta kısımları bu. d disini götürürlerken birdenbire arka .. t'alik etmişti. Burlün, dm'lı:emıaya der-. . .. • c bulunmakta olan ve evvelki gün ° - """$--· 
dığımız malfunnta göre; liselerm orta kı- lunan lıselere değil, dogr_ udan_ dogruya Es}dşe-hirden şehrimize gelen Mısır sına dönerek, tabancasını çıkarmış ve vam edilecektir. 
sımJarmın lağvedilmesi hiçbir zaman rt kt bl k b ı d 1 k 1 o a rne e ere a u e 1 mesı arar a • askeri heyeti dün sabah Toros ekspre-
mevzuubahs değildir. Ancak ilk mekteb. tına alınmış~ır. Ancak mevcud orta mek. sile Kahireye hareket etmiştir. 
lerden çıkanların sayısı gittikçe artmak. teblerle yenıden açılacak orta mektcbler Mısır askeri heyeti Haydarpaşa is • 
ta olduğundan ve şimdiye kadar bu tale. bu ihtiyacı karşılayamadıkları takdirde tasvonunda merkez kumandanı ve as. 
beyi kabul edecek kafi miktirda orta t 1 be · kt k 1 t · · · v a e nm açı a a mamasını emın ı\ın keri erkim tarafından uğurlnnmıştır. 
me'ktcb bulunmadığmdnn müracaat e- orta kısmı bulunan liselere talebe kaydc-
denleden çoğunu orta kısmı bulunan li. dilecektir. 

Ticaret işleri: 

Yeni Tiirk Fransız ticaret anlaşması 
alakadarlara bildirildi 

Rilltilr işleri: 

Liselerin olgunluk imühanJan bugün 
başlıyor 

1 Eylüldenberi liselerde yapılmakta 
olan ikmal ıimUhanlan dün l:f 'l'lliş ~ 
tir. 

Bir Eyllılden itibaren mer'iyet mev. 
kiine giren yeni Türk • Fransız tica -
ret anlaşmac;ının esasları şehrimizde
ki aJDkadarlara bildirilmiştir. Yeni an 
laşma esasları dahilinde Fransa ile Bugünden itibaren olgunluk imti • 
işlere başlanmıştır. hanlar.ırun yapılmasına baklanacaktır. 

Yeni Türk • Fransız anlaşmasına gö .. Olgunluk imtihanlan, bu yıl da şifa • 
re, Türkiye menşeli mahsullerin be • hi ve tahriri olmak üzere ikıi. şekilde ya 
de1leriııin yüzde doksan dördü Fran- ~ılacak, ayın 19 unda her iki imtihan 
sız frangı olarak hususi takasta kulla- bitmiş bulunacaktır. 
nılacak, bakiye yüzde ellisini Cümhu- Maarif Vekaletinin önümüzdeki yıl 
riyel Merlrez Bankası namına açılan için olgunluk imtihanını kaldırmağa 

B hesabına Fransız frangı olarak kay. karar verdiği alakadarlara bildirilmiş 
dolunacaktır. Hususi takas muamele • olduğundan, liselıerde tedrisata başla. 
Jerinin Fransız menşeli emtianın Türki nırken bu vaziyet gözönünde tutula -
yeye ithali, Türk menşeli mukabil em· caktır, 

tianın Fransaya ithalinden evvel ve • İJk tedrisat kadrosu hazırlandı 

Yeni Emniyet Muduru 
vr zifeye b ~şladı 

ya sonra olabilecektir. Yeni anlaşma-
nın tatbik mevkiine konulmasından Bir müddettenberi İstanbul Kültür Yenli EmniyP.t Müdiiriı Mtızaffer Akalın 
sonra 1939 senesi siparişleri netice .. Direktörlüğü tıarafından hazırlanmak. maicamıml:ı 

'nd F t"t" ·· · f nd ta olan ilk tedrisat kadrosu dün ikmal .İstanbul un yen~ Emniyet Müdürü Mu. sı e ransız u un reJısı tara ı an d'l . A k e ı mış n araya g" d "lm' t" 
1 Tü. :ki li t"t"" 'th l t ' on en lŞ ff. zaffer Akalın vaztiesine başlamıştır. 

yapı an r ye menşe u un ı a a .. 
bedeli 20 milyon franga kadar Fransız Oğrendiğirnize göre; bu yıl ilk ted • Yeni Emniyet Müdürümüz, dün ma. 

n·sat kadrosunda ka de d ~ b' t kamında kendisirıj ziyaret eden ve 0 ôru. ofis1ne tevdi olunacaktır. Gerek Fran. • Y eger ır e • ,.. 
sa ve gerek Fransız Hindıiçin]sine it • beddülat olmıyacaktır. şen gazetecilere aşağıdaki beyanatta bu-

lunmuştur: 
hal olunan Türkiye menşeli afyonla - Gerek muallim kadrolan~ ~rekse _ Bugün tayin emrimi almıi, işe baş. 
rın bedeli 10,4 milyon franga kadar ~alebe kadroları değişmemiştir. Ancak lamış bulunuyorum. Sarsılmaz azim ve 
(B) hesabına naklolunmak üzere te - bir kısım öğretmenler arzuları veçhi- fedakarlık, şuurlu nizam ve disiplin, me .. 
diye edilecektir. le becayiş ettirilmektedir. Vekalet mek deni bir idarenin hassas ve bilgili uya. 

Türkiye menşeli emtianın Fransız- teblerin açılmasına pek az bir zaman nıklığı mesaimizin esasını teşkil edecek· 
Türk ticaret şirketi tarafından yapı • kaldığmdan en kısa bir zamanda kad- tir. 
lan ithalat rnuamele~ri de hususi ta - roları tetkik edecek ve tasdik ederek İstanbul polisinin esasen bu vasıllarla 
kas rejimine tabi değildir. aiakadarlara tebliğ edecektir. mücehhez bulunması. işimizin muvafia. 
~===-=~=============~=========~~y~e~~ii~n.~r~~n~b~ 

Yeni munferid hakimlerden bir kısmı işe başladı 
~ 

Pv/rsfe : 

Bir genç kız motos11detten 
düşiip yaralandı 

Üsküdarda Bülbül deresinde oturan 
Muzaffer isminde bir genç kız, Muh. 
teşem adında bir erkek arkadaşının 
kullandığı motosıkletin arkasındaki se
leye binerek gezmeğe çıkmışlardır. 

Fakat, motosık1et hızla yol alırken, 
birdenbire müva~ncs~ ıkaybe&en 
genç kız, yere yuvarlanarak, kalçesin
dcn ağırca yaralanmıştır. 

Yaralı Niimune hastanesine nakle • 
dilmiş, tahkikata başlanmıştır. ......................... , ................................... . 

Şehir işleri: 

Hafriyat sahasındaki arsa1a:rm 

" Sümer ,, sinemasının 
göstereceği filimler 

parası veriliyor Her sene en güzel, en .seçme filmleri gösw 

Sul'~-.ı.-eddn. Arasta sokamnda termekle kesbi lştlhar eylem}§ olan cSU • 
WUli<i:lllll ·'- Q_-· mero sineması, bu sene yenl blr çehre ııe 

Bizans eserlerini çıkarmak üzere ya - yenı sinema mevsimloo glrmektedlr. Yenl 
pılan hafriyat sahasındaki arsa sahih- çehreden maksad: Sinema salonunda sesin 
lerine, paralan dağıtılmaktadır. mükemmeliyetini temin lçln hususi ses ma-

Tozkoparan eaddesi tamamlaDih klnelertnden maada, aksi sadanın milsaid 

T zk cadd
-!-t- • tı b't bir surette temini için duvarlarını selloteks 

o oparan aı.uuu ınşaa 1 • denilen bir nevi kumaşla kaplamasıdır. 
nüş, Kuledibi.ne başlanmıştır. Sümer sineması bu sene Avrupa ve Ame-

Gümüşsuyu,ruiakn yx>kuşa hıozaıik rilaı.nın en mi1him prodöJWyonlannı elde 
parke bulunamadığı için, burası da as. etmeğe muvaffak olmuştur. 
falt olacaktır. Hepsini zlk.reylememlze inıkAın yoktur.

1 ·. Bunların içinden en dikkati oelbedenleri sa
yacağız. 

MDteferrlk: ı - Entente Cordlale <Samlmt anlaşma) 
Vlktor Framen - Gaby Morlay 

Adalar kazasmın muaıncJBtı tetkik 2 - Loulse - Graoe Moore'in en büyük ve 
ediliyor en son eseri 

Mülkiye müfettişleri Adalar kazası- 3 - Aşk yarışı <Cavalcade d'amour) sı -
. . mone Siman - Michel Simon tarafından. 

nın muamelatını tetkik etmektedir. 4 - (Bitmemiş senfoni) bu meşhur filmin 
Bir iki güne kadar diğer kazala!'lll tef. en yenı kopyası. 
tişine geçilecektir. 5 - sı~.astopol. 

Yalova havvan sergisi dün açıldı 6 - Ouzel Deanna Durbln'in en son 

Y 1 h · .. d" ıl !llmlerl a ova ayvan sergısı un aç mış, 7 0 ib t F d 0 .. - a cenne - ernan ravey ta -
kaymakam tarafından bir nutuk soy - ra!ından. 
lenmiş, sergi gezilmiş, derece alan hay 8 - Gönül mesele.si (Elle et Lul) Charles 
vanlara mükAfat dai:,rıtılmıştır. Sergi • Boyer ve İrene Dunne tarafından. 
de belediye namına mektubcu Necati 9 - Büyük dans • Fred Asta.ine - Glngcl" 

Rocers tarafından. 
bulunmuştur. ıo _ Gunga Din. ················································-··-········ 
.---~BU G 0 N ~--·~ 

Tııtil zamanınızı hoş geçirmek için 

SOMER 
Sinemasına 

gidiniz. Kııbkalıa Kralı 

GEORGES MILTON 
en son ve neş'eli 

PRENS BUBUL 
Filminde sizi güldtırecek ve 

neş' eye boğacaktır. 
Bugün saat 1 ve 2.30 da 

tenzilatlı matineler 
..................... ., __ ............................. _._. .................. ... 

11 - Büyük aşk (Modern C1nderella) 
12 - Ayşe - meşhur İınpcrlo ArgenUna 

tarafından 

13 - Tourblllon de Parls. Ray Ventura 
tarafından. 

14 - cNlger adamlD Harry Baur tarafın
dan. 

15 - Tosca - Viviane Romance tarafın • 
dan. 

16 - Barbier de Seville - :lmperlo Ajen -
Una. 

17 - mde de Montmartle - Albert Pre -
jean tarafından. 

EGE TiYATROSU ı 
' Nuri Gençdur 

ve arkadaşları 
Bu alctam Karagümrük 

Zafor ılncm .. ında 

ANALARIN GONAHI 
Piyeı ( 8 ) perde Jaklar varyeteıl 

Mıııır yıldııı Meliha Scl&mo lc:onaerl 

L 4. LE 
BugUu Heyecırna susayan. 1htirasa koşun, Gnzclliğe bayılan bnt'\n 

lstnnhullulnrı GUzel Fransız Yıldızı 

VIVIANE ROMANCE ve PIERRE FRESNAY'm yarattığı 

ARKA SOKAK 
Filminde beklıyor. 

Ayrıca: En son Dünya havı:ıd sleri Metro Jurnıtl RENKLi MtKI 
BugUn saat 1 ve 2.30 da b<ılk m<ttlneleri 

liPE:°K LOREL-
K on Es T E 

HARDi 
TÜRKÇE 

Dayanılmaz derecede 
Gülünç ve eğlenceli 

büyük film Dü.nden ifibar~n çalışma9<ı l>c§lı1J an mii.nferid hıik;mli bir mahkeme Sinemasında 
Yeni münfcrid hakimlerden bir kısmı yin edilen eski Ağırceza azasından Sa.. 

dün vazifelerine başlamışlardır. ilim Başol da, dün yeni vazifesine başla-
Müddeiumumilik başmu-ıv:nliğıne ta- m.ıştır. 

ilaveten Şanlı Ordumuzun TRAKYA MANEVRALARI Hakiki ıesli .. Türkçe sözlü 1000 metre 

Buglin saat 1 ve 2. 30 da Halk matineleri ·----------•' 
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SON POSTa 

1 Berlen Terbiyesi Genel 
Direktörün On 

Bahkesirdeki tetkikleri 

Sa7f• s 

Son Dakika: 
Garp cephesindeki harekat 
muntazaman inkişaf ediyor 

Londra 9 (Huıuıi) - Garb cepbeıindeki lngiliz ve Franıız ordu 

İzmir Fuarmda Leh ve Alman 
bayraklan yanyana dalgalamyor 

Balıke.sir (Hu:msi) _ Beden terbiyesi larınm ileri hareketi muntazam ıu rette inkitaf etmektedir. 
genel direktörü General CemiL Tane Kuvvetli bir topçu aletinin ön ünde ric'at etmek mecburiyetinde 
Perşembe günü lzmirden şehrimize gel • kalan Alman kuvvetleri i>irçok mühim tünel ve köprüleri berhava et • 
miş ve burad:ı ikı gün kaldıktar. s:mr:ı mektedirler. İngili1. • Fransız müıterek orduları dütmanı adım adım ta-

Fuarda en çok Lehistan pavyonu geıiEyor, halk 
burada teşhir edilen her şeyi defaatla tetkik ediyo: 

Ayvalık yolile Bergamayi gitmiştir. kib ed:yorlar. 
Genel dir~ktörün ba~kaniığı :ı:tında Wester Platte garnizonu nasıl teslim oldu 

spor bölgesi ısti.şare h~yet!erinin iştt,.:ıki. 
ııe bir toplantı yapılmışh:-. Vartova, 9 - Polonya radyosunun dün bildirdiğine göre, bir Alman 

Bu münasebetle Cemil Taner memle. tayyaresi 3fevler içinde dütmüt ve paraıütle atlayan tAyyareci Mar • 
ket sporu haklonda izahatta bulunarak szal Kowska şebr:nin merkezindeki sokaklardan birine inmiıtir. Diğer 
ezcümle: yakınd 3 kurulması için niz.:ı:n. bir Alman tayya.recisi ayni şerait dahilinde Mare~ul Smigly - Rydz'in 
namesi hazırlanmakta ola:l gençlik t ş. ik:ımetgahı civarında kain Hazien ki parkına inmi~tir. 
kilatının memıe1<.et sporuna ve do!ayısile Diğer cihettea radyo Wester Platte'deki Polonya garnizonu hakkın • 
yurd müdafa:ısına temın cdeccğ: fayrln. da birçok laf silat vermiştir. Garnizon dün sabah saat ] 1 de teslim ol • 
!ardan bahsetmi~ti r. muıtur. 200 kiıiden ibaret olan garnizon Yarı madada bir istihkfım 

Genel direktör bu izahatında; !'leci 'n vücude getirmit idi. Burada ıilih ve cephane stoklan bulunuyordu. 
teıfuiyesi kanununa göre 1•1 lı-- SO )aş ara. Burası yedi gün yedi gece Alman tayyareleri ve Danzig körfezinde 
sınd.: ki gcnçlerın spor teşekküllerine gi. demirli bulumm fıSchleawig • Holı tein» zırhhsı tarafından bombardı
rerek bilfiil idman yapmaları lazım ge. 
leceğıni tebarüz ettirdikten sonra. lstın. man edilmittit. Spiker üç gün aüren muhasaradan ıonra aarnizonda yi-
buldak.i büyük klübler müstesna olm:ık yecek ve içecek kalmadığını ıöylemiıu. Aç kalaıı Polonyalılar mü • 
üzere diğer virnyetlerimizd·: spor tcşek • cadeleye dev~m etmiıler~.i~: Askerler Viıtülün suyunu içnıiılerdir. 
küllerinin tahdıd edileceğini ve bu Wester Platte ın sukutu butun Polonyada derin bir yeis uyandırnııtbr. 
kfüblerin sadece 0 şehrin ismini alac 3ğı. Spiker netice olarak V esler Plat te kahramanlarının intikamı alma• 

.Yuarın ıtef'gi sarayı 
nı. söylemiştir. cağım ıöylemiıtk 

İzmir (Hususi\ - Avrupanm şu ka - mukabelede bulunarak Alman emtiası _B~ sure~le _8rnke~i~eki tekl'~rıkrl"kbl,?- Almanyaya demir göturen vapurlar zaptedildi 
bünun de ısını cBahıtesır Genç ı.. u Uıt • ' 

rışık günlerinde harb haberleri karşısın- hal&ında malumat ve::iyor ve iki memle. 1.... k d ği t' .1 _ _ı.ı · Züncb 9 - Stokholm den Neuvelle Gazette de Zürich·e hildiriliyor: . • . . . • o .. ra e ş ır• eCt'I\. :r. . • 
da bıganelığmı muhafaza eden . yega~e l<et ticaretin~ inkişafı üzerinde duru • İki saatten fllzla devam eden bu top. lr,. haber alan lsveç mahfellerınde, Oresund'ddci Alman mayn ha • 
müessese, öyle tahmin e~erim kı İzmı.1." yorlar. Her şeyden emin, her türlü mu. Jantı sonund• r,emil T3ner bölge ınuhn • rajlarının üç geminin batmasına se beb olduğu söylenmektedir. Yalnız 
enternasyonal fuarıdır. ~ır s~lh s:bolu hasame vaziyetind~n uzak olarak faaliyet sebe :işlerini be~enmi~ ve tutu!an def • Oreaund'a değil Büyük Bell ve Kiiçük Belt'e de mayn dökülmüttilr. 
manasını . t~ı~at·ak şu .gunlerın m . ~sıdm .. ı~ Alınan pavivonuna karşı hal - terlerin birer nümunesini almıştır. Gencj Bu tehlikeden dolayı Danimarka, laveç ve Norveç bahkcı gemileri fa-
dlevletlennı bırer genış pavyon ıçın e gosıııı;u::n · d' k .. B lık f ı ı · ::l. li ı · 'ha k · · ~ 
topl 

+ ·ıt Fr Polon a ve kımız sempati göstermektedir. ı.re tor a esır spOl' ill ıyet erın en a yet erme nt yet vem1e mecbu rıyetinde kalmı"\ardır. 
ıyan ve rngı ere. ansa, y . : memnun ıolank ayrılmıştı:·. o·v "b ı .,. d ,. .. .. . 

Almanyanın bayraklarını dalgalandıran Polonya pav!yonu bır ha~ad~nb:r· . ıger cı •. etten ngı ız onanm~11 No"eç m butiin Atlantik sa.hilleri-
fuarımız. hakikatte barışın bayrakdarlığı. fuarın en çok ~yaret edilen bır k'lşesı - Hendek - Adapazarı arasındaki Dl kontrolu alhndn bulundurmaida dır. 
nı yapmaktadır. Şu anda yalnız İzmir dir. Taarruza uğrıyan Polonya toprakla. uPribourg'> ismindeki Alman vapuru, Danimarka boyrağt çekerek 
fuarında Polonya ve Almanya bayrakları nndan yeni haberler almak ilmıdıle bu bozuk köprüler ve kendi isminin yerine «Ebro» ismini koyarak Fronthein limanına 
yan yana dalgalanmaktadır. Fuarın en • paviyona uğrıyanlar, Polonyayn aıd ar. Düzce (Hususi) - Rende.le • Adlpa. gelmeğe muvaffak olmuttur. 
lernasyonal vasfının temin eylediği bu tistik manzaraian ve teşhır edilen Po - zarı arasındaki otomobıl yolu muntazam Van Molkerbuch ismindeki Alman vapuru Norveç sahilleri açığında 
tesanüd havası, fuarı ziya;ret ed'enılere lonya menşeli malları seyirle iktifa e • olmasına rağmen burada birçok ah ı:::ıb bir lngiliz harb gemisi tarafından babrılmaıbr. 
inşirah vermekten hali kalmamaktadır. diyorlar. köprücükler vardır. Bunların arası ya • :r 

Fuar, eskiden olduğu gibı gece ve gün. nm saat mesafe ne 9 tanedir. Hepsi de Öğrenildiğine göre Narvih limanından Almanyaya demir madeni 
ıilep te cl\iz kalabalıktıı:. Her gün vasati 2!),000 TralCyada arteziyen çok çürük köprülerdir. Hele (Bağbas:ın) taııyan vapurlar. lngilizler tarafından zaptedilmi§tİr. Birkaç 

kiŞi fuarı ziyare~ etmekte ve eğlence naµundaki köprü insanın bile "'~em • alelacele Norveç limanlarına iltica etm.iıtir. 
yaleim:le vakft harcamaktadır. l'"'uann kuyuları yeceği kadar tehlikelidir. Nerede k~ldı Macar Hariciye Nazırı A'manyaya çağırıldı 
degişen havası, şeklinden ziyade mana - ki burada kapu kaçtılar. büyük yük 
aın:dadır. Evvelce fuarı ziyaret~ gelenler, kamyonları geçebilsin. Fakat mecbur ol. 

1 bu müessesenin her k~esinde.."l taşan duklan için binbi:." tehlık~ içinde geç· 
nei'e havasından istifade ediyorlardı. mektedirl«. Buna4a seyahat edenler, ve 
Şimdi ise, fuarın hoparlörleri altında şoförler bu tehlikeli köprii!erıa bir an 
toplanan on binlerce insan, her gece sa:ıt evvel tamir edilmesini şiddetle arzu et. 
ikiye kadar radyolarır.. nakleylediği harb rnektedirler. 
haberlerini takib ediyorlar. --- -----

Fuarda artık cfalan paviyonu ziyaret Yanişehir Halkevinin faaliyeti 
ediniz. veya cfalan tiyatro veya dansınge Bursa (Hususi) - Bu sen~ açılmış o. 
lco§unuz• dave~erı işitilmiyor. İşitilen lan Yenişehir Hal:Cevi değerli faalıyetle. 
feryadı andıran sesler arasınd!i cfalan rile muhitte genış b!r alaka uyandırmak. 
yer bom?ardıman edildi> veya cfalan tadır. Bu cümleden olmak üzere yeni 
cephede şöyle bir muharebe oldu• şeklin tesis edilen mu~alea salonuna dört bin 
dedir. erkek, 200 kadın gelmiş, muhtehf mev • 

Loadra 9 ( Huıuıi) - Macar Hariciye Nazın Kont Şaki, Alman hü
kumeti taraf mdan gönderilen buıuıi bir tayyare ile bu akş1'm Alman • 
yaya hareket etmiştir. 

Kont Şaki'nin Berline gideceği tahmin edilmektedir. Mihaza, Salz • 
burg veya V iyan aya gitmesi de ihtimal dahilindedir. 

Macar Harıciye Nazırının bu •eyalaatinin m•kaadı henüz belli de • 
iildiT. 

6000 Slovak askeri Macaristana iltica etti 
Londra 9 (Huıuıi) - Altı 1lİn Slovak askeri Macarilıitana iltica et • 

mittir. Bunlar, l.ehisbı.na kartı harb etmekten imtinı.ı eylcmiılerdit. 
Macar makamları, S lo•ak askerlerini ıilihlanndan tecrid ettikten 

ıonra, memleket dahiline ıevketmişlerdir. 

ltalyadaki Alman zabitleri memleketlerine dönüyor 
Fuarın enternasycnaı havası içinde ay. zul'arda k.itab, rnecmuı ve gazete oku • 

n gayri yoktur. Alman, Fransız, İngıliz, muştur. Ayrıca verilen içtimai konfc • LondTa 9 (Hususi) - Bir müddettenberi ltalyatla bulunan Alman 
İtalyan. Polonyalı, Sovyet ve Türk zıya. ranslar da büyuk bir halk kütlesi t'>pla.

1 
subay1a'n memleketlerine dönmeğe batlamıtfardtr. Bunların adedi 

retçiler kani~ş kardeş konuşup vaziyeti maktadır. çok olmakla beraber. kaç kiti oldukları kat'iyetle ır.n.lum değildir. 
muihakerne etmekle meşguldürler. Bilhassa koycü!ük kolu, sık sık köy 

İzmirdeki İtalyan kolonisı, İtalyanın gezılerine çıka:-a.ıt köylümüzün içtimai 
Alman • Leh muhasematında bitaraflığı- ve tiltürel yukselrnesine çalı§makt dır. 
nı muhafaza kararından son derece mem. Münevver gcnçlenn teşkil ettiğı, dil, 
nundurlar. İtalyan paviyonunda Türki • tarih ve edebiyat şubesi de bu arada de. 
ye - İtalya tıcaretinin genişlemesi lçin Edime (Hususi) - Trakyanın jeolojik vamlı bir tarzda mesaısınc başlamış bu. 
bol mikyasta, müsbet propaganda yapı. durumu toprağın altında su hazineleri lunmaktadır. 
hyor. Fılhaktka müstehliklerimiz İtal • müjdel<!mektedtr. Ancak son üç dört yı. İlmi ve edebi hareketlerine şahi:l ol. 
yan emtiasına karşı büyük bir alaka gös. lın gayretile 37 yerde arteziyen hareke • duğuınuz bu gençıer kısa bir zamanda. bu 
tennekte devam ediyorlar. İtalyanlar bir ti .

1 
. 

90 130 tr rasında bol 'bedıi zevki muhitlerine yaymış olacait. . . • . ne geçı mış • . me e a 
çok makıne, kımyevı madd~ ve zıraat a- 'b 13 Jıardır. 

Lehistanda son 
vaziyet nedir? 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet litı siparişleri almıjlardır. İtalyan milli su !~kıran, 24 merkez olduğu gı 1
' Lisan kursunda şimdilik fransızca dere; 

ticaret ofisinin bir bürosu, bu siparişleri merkezde de sondaj devam etmektedir: alan 62 genç vardı!'. Fransız ordusu müstahkem Alman uzakça oldukları yerlenie bu mevzie y3. 

'tescil eylemekle meşguldür. Saatte 23 ton kad:ır su verenlerı dahı Halkevinin bu çalısmalarmda kayma. garb cephesıne karşı yanaşmak hareket. naşmak ıçiıı epeyc.:! ilerlemeğe mecbur. 
Alınan devlet paviyonunda büyük bir görülmüştür. kam Şakır Canalph başkan Bürh:meddin lerinde devam ediyor. Müstahkem bır durlar. Bahusus Saro:i.ıkenden sonra 

sessizlik hakimdir. Paviyondaki Alman Resim Türkgeldi çiftHğinde açılan ar. Ersözun değerlı alakalarını bilhassa te. hatta karşı yanaşmak onu bütün derınh. müstahkem hat Sar nehrının şarkından 
<memurlar, ziyareıı;-ilerc gayet nazikane teriyeni gösteriyoc. harüz ettırmek isterım. ğile, her nevi toplaria ve ağır ve hafıt geçtiği için Ltlksembur~ - Fransız • Al. 

Pazar Ola H asan Bey Oivor ki: 
makineli tüfeklerle müessir surette dö. man hududl::ırınuı ko~e tcşkıl cttıg ı nok. 
vebilecek mesJfe!ere girmek dcmektır. tadan hayli içerde olduğu için Fransızlar 
Bunun içın de asıl mcvziin ılerisinde buradaki şımaı kollarının 7, 8 mıl ılcrle. 
düşman tarafından hazırlanmış ve tutul- dıklenni haber verıyorlar. Tabıatile Al. 
muş ileri menıleri ve sipcrlerı bırer bi. manlar bu ilerı arazıden gerı <ek.ilir!er· 
rcr zaptetme!<. iktiza eder. ken düşman n işıne yarayacak her n a 

İşte Frans !. ordusunun birkaç gün. varsa tahrib edıyodar. Ancak Fransız ar 
denberı ~ pmakta olduğu şev budur. bu y~ma har€ketı japıp her tarafta 
Yani Z gfrd. mevziler indeki Alman ıle. Zıgfrid hat.tına mües.:>tr meııafelere g r. 
ri mevzi ve s'per!erini zaptetmekle me - n:ıeden \ e l g ı~ ordusu Fran.,ız c phc. 
guldür. Zigfrıd mevzii İsviçre hududu n. sıne varmad<ı'l bumda asıl yarma taar. 
dan Karlsrohenın garbı hizasına kadar. ruzuna başlanması ihtımalden uzaktır. 
ki kısmı Renin sağ sahilini, yanı Fransız Onun jçin daha b rk:ı~ günler böylece bir 

- Hasan Bey tanınmış bir 
İlime. 

•.. medeni olmayı mı, yok. 
sa bedevi olmayı mı tercih 
ettikiru aonn.uşlar,, . 

••. Bedvi cevabını verm~i .. Hasan Bey - Ne yapsın 1 
hududunu pek yakından takib eder. Fa. takım ilerlemeler, yanaşmalar ve haz.ır

adamcağız, kimsenin taarru. kat ondan sonrcl şimnlı garbi istikametin. lıklarla geçecektir. 
~una uğramadan kendi halı· de giderek l"ransı ı. hududundan yerine Amerika \'e Uöyter ajansının v~rdıjı 
!le yaşayıp eceli ile ölmek is. göre az çok uzaklaşır. İşte Fransızlar Al. bir habere göre Almanlar Lehistan cep. 
tıyortlUlfL man müstahkem mevzilerinin hududdan (Devamı a inci sayfada) 
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1 H'diseler Kaıyıamda 1 

Alo Ankara radyosu ~(ÇOCUK J 
V eni btr radyo istasyonu çalı:- yonu mu futa kuvvetli veriyor? .. 

Şapka modeli Bonoloğ 
mağa başladığı zaman; bu rad. ... Afo Ankara radyosu kilovatı blra:a 

yo fstasyonile cıvar, ve uzak btasyonlar fa~~ruz; acaba öt~ki istasyonun 
aramı da sesin nasıl geldiğine, parazit aesinı kör~temoı misiniz·· . . . . 
yapıp yapma.dılına dair ltonu§Illalar olur. :·· Alo alo buraa :t.tanbul on bm yır. 

Ben bugün bizim Ankara radyosunu.n, mı beş geçiyor. 
neşriyata yeni başlamış bir ata.yon ol- ••• Alo Ankan. radyosu •• alo Ankara 
d 1'-..... k d'mi d t ... ·-b 1 rad)"06U.. istuyonu uzun dalgadan alıyo-U5 ...... u, ve en ı e ....... u u -
dan onu konttola memur bir kim. ruz. Ses pek fena geliyor. Radyo ba§ında 

f ed. On - ı dikl · 1 beş dakika sonra ~ecek ajans haber. se arz ıyorum. un soy e erın 

yazmıyorum amma benim söylediklerim l~ini din!ern~~ istiyen binlerce üuıan 
kelime kelime Sfağıda yaz:ılı olanlardır. dınliyemiloY'!'Ce Le!'. d k' 

1 
. * . . . A Ankara ra yosu.. ma ıne erı. 

- Alo Ank.aN radyosu. alo Ankara 
rad:yosu! 

Sesimi işitiyor musunuz? 
Alo işitiyor mu."unuz? 

nize ba'k:ınız, <'ihazlan kontrol ediniz •• 
cereyan kuvvetini hesablayınız, arkada. 
ki istasyon çok ku\'vetli; ses karıııyor. 

İşittiniz; demek .. burası İıtanbul. 
Alo Ankara radyosu burası İstan. 

... Alo Ankara, alo Ankara .• ajans ha• 
berlerini duyamıyorum. 

bul. 

. .. Makineyi son haddine kadar açtım, 
öteki istasyon kanftl. 

. .. Makineyi kısıyorum. Gene olmadı. Bu siyah (tok) hi ool'ııkli bir tül!ıe be. 
Burası İstanbu!, 7 Eyli'ıl Perşembe. r.enm:iştir. Al'nındaki beyazlık, fhpkaya 
Tekrar ediyorum·. Burası •~-nbul Gene istasyon kanJıyor, Şpikirin aesi b kl k in etmek 

una duyulınuyor. -eşaıpa uygun- ~ "şı ı ı ve -
yedi EylCıl Pel'Şembe.. • •.. Kulağımı hopulöre dayadım. Öyle ~kopkoyu gorunmekten kurtar -

•.• Saat on bir on bef. dinliyorum. --·-----------
... Tekrar ediyorum, saat on biri on ... Anlıyorum. fakat çok güç! 

beş geçiYQr. Ankara radyosunu uzun dal- . . . Ajans haberleri bitti. Alo Ankara 
gadan dinliyorux. I'a.dyosu .• .istasyonun kontrolü lazım, bu 

Bolero - etek 
... Alo Ankara radyosu .. sesi çok fena halinde iken İstanbuldakilerin istifade 

geliyor.. arkadaki istasyon fazla kuvvet. etmeleri mümkün değil! 
ll veriyor. .. . Alo Ankara radyosu, bu ; şi bitırın, 

••. Evet evet Paris! işitiyorum. geci'ktirrneye gelmez. 

... Evet kanşıyoc, hem baıan sızın ··. Alo Ankara radyosu, burası, 1stan. 
bul .. şi.ındlllk Allaha ısmarladık. Gene rad~un sesinden daha fazla duyuluyor. .. .. .. .. 
goruşuruz • 

... Alo Ankara radyosu.. makinede 1 
bozuJduk. mu var? •• Yoku Fransız 1stas. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Garib bir şelAle Sigara içme rekoru 

Zaman zaman 
Avrupa ve Ame • 
rikanın muhtelif 
şehirlerinde sıga

ra içme rekorları 

tesıs edilmekte • 
dlr. Bu cümleden 
olarak bundan !>fr 
ay kadar evvel İn 
gilterede cen fazla 
müddetle sigara 
içmek. müsaba • 
kası yapılmıştır. Bu müsabakayı bir Fran 

sız kazanmıştı":". 'l'am 12 saat 12 dakika 
müddet ile siga1·a içmeğc muvaffak ol • 
m~tur. 

* 
Mes'ud ihtiyarlar 

Monblan da Pelerin ,elAleSl, gördüğü. 

nüz gibi kayalık bir havuza dökülmekte 

ve or-adan tekrar fırlayarak 20 metro -

dan tüksek bir koy yapıp tekrar akmak. 

tadır. 

·~eni Zel€ındaı 

da ihtiyarlar için 
çok hayırlı bir ka. 
nunun tatbikine 
başlanmı§hr. Bu 
kanuna göre GO ya 
şını ikmal eylemış 
olan her ihtiyar 
her hafta üç İngi. 
llz liralık hır te -

* Amerikada hayat sigortaları 
Amerikada aktedilmışı olan hayat si. kaüdiye alacaktır. Bundan maada, t>as • 

gortası miıktan 3.U00.000.000 u bulmuş - talık halinde ücretsiz olarak tedavi göre • 
utr. ccklerdir. ............................................................... ·-··---··············--·-··-·······-·-....... ._ .. 

BirRz beklemek 
Lazım 

nuz, mantığın emrettıği ihtiyat tedbir

lerini alıyoruz, yarın nikil:ılınız da va. 

zife 'başına ça~mlabEir. hayatmı ida. 
Bayan cŞe •• ye: meden iiciz kalacağı evi kurmamış ol. 

c- Nikahlıyız, bu ay içinde evle. ması müreccahtır. Tekrir edıyorum, 
necek, yuvamızı kuracaktık, fakat ni

kıihlım birdenb1re dünya ahvalinin 

karışık1ığmı göstererek tehiri teklif 

etti, haklı mı değil mi? Derhal hüküm 

vermek islemi)orum amma içime bir 

şüphedir dü~tü, a~ba başk_~lr sebeb 

olmasın diye düşündüm> c'!!orsunuz1 

sizi fazla müvesvıs görüyorum. Dün. 

ya ahvali gerçekten karışıktır. Bu.~n 

ateş bize çO'k uzakcadır. Uzakta kal. 

masma da çalışılmaktadır. Fakat 

at~ bir def:ı çıkmaya görsün. Nereye 
kadar gidecegi belJi olamaz. Biliyorsu. 

müvesvis aavranıyorsunu z. 

* 
Ankarada cSııy Günay» a: 

Mektubunuzu alAkadarına göndere

ceğim, lüzum görürse size dokrudan 
doğruya cevab verir. .. 

1zrrnrde Daycn cH. H.> yP.: 

- Fotografı bana gönderiniz, sima 

ilmi mü tehassısımız:.ı göstereyim, ala. 
cağım neticeyi bildiririm. 

TEYZE 

İri main~r düz örgünün üstüne sonra. 
dan o şekikle dikilnnş kordonlardan iba
rettir. Aynıi kordon boleronun kenarım 
bir zikzak ile ~evrelemekted ir. Yanyana 
dikili ~fört sıra kordon sentür yerini tut. 
maktadır. 

Göz tuvaleti 
Göz kapakları. 

nızı ne zaman bo
yuyorsunuz? Pu .. 
radınızı.. a1lığımzı 

~rdükten sonra 
mı? İtte bu pek 
yan!ış ... 

Pudranızı, ıkre. 

mmızı sürüniiz. 
Zarar yok, hatt~ 

faydası var: Son • 
T&d:ın gözlerinizin 
kapağına pudra 
bulaşmasını ön -
lemiş olursunuz. 

Fakat sakın gö:ıı 
kapağınızı allığı • 

nızdan, rujunuzdan sonraya bırakmayı • 

nız. AUık; yüze sür.ilecek renklerin en 

canlısıdır. Ruj da öyle... Yalnız rujun 

göz kaıpağile pek alakası yoktur. Allık 

hemen göz altından başladığı için, önce 

onu sürerseniz, sonra gözünüzün kapağı. 

nı ne .kadar boyarsanız az gibi gelir. Kara 

rını kaçıralbilirsinı7.. O vakıt boyanızın 

rengi gözünüze ne kadar uygun olursa ve 

ne tadar yolile sürülmüş olursa olsun bir 

güzellliği kalmaz. Çünkü tabiilikten çık. 
mıştır. 

Göz kapaklarınıza nP. renk boya g:jrfi • 
yorsun uz? 

Mavi, ye~il, mor, gri, mavi, bu boya. 
nın türlüsü var. Hangis!ni ve ne düşüne

rek seçiyorsunuz? Göz kapağı boyasında 

dikkat edilecek en mühim nokta şudur: 

Boyanın rengini gözün rengine uydur • 
mak. 

G6zleriniz yeşilse, boyanız yeşil veya 

yeşil'imsi gri, mavi ise, boyanız gök ma. 

visi, blö lavand; göz:lerfrıız koyu kestane 
veya siyah ise, boyanız koyu grf, ma • 
vimsi gri veya mor; açık kestane veya 
ela ise, boyanız aç)k gri, yosun yeşili, ve
ya toprak rengi olmalıdır. 

işaretle anlatmak nsnıo 
(On ~a bir çocuk: '8hnıye gele ·j Amma da uzııttım 16.fı, anlatmak iste-

rek): - diğim şu idi: Bizim de hayvanlar gibi öl· 
Ben dikkaı et • retilmeden yaptığımız hareketler va!'dlf• 

tim: bilmem aiz de Mesela (parmağı ile burnunu kan§tı .' 
dikkat ettiniz mi? rarak) bütün dünyada. ne kadaı· çocuk 
ekseriyetle ayni varsa bunu yapar. Her halde ı ... anne • 
cinsten hayvanlar sinden, ne babasından, ne de nocasından 
ayni hare keti ya. bunu öğrenmi§tir. 
pıyorlar. 1ıte aklı- Daha bitmedi; tırnak yemek, parmak• 
ma geldi; mesela lannı ağzına :;okup çıkarmak: daha daha 
civcivler küçücük buna benzer ,eyler. Fakat hepsı de fena 
ayaklarile toprağı hallerdir. 
eşerler, sonra bı • 1ık iş. bunları insana bıraktırırlar. 
raz geri çekilip Eh kendi kendine yaptıkları fena şey. 
minimini gagala. dir. Vazgeçirildi, aıa ... Fakat yerine bai• 
rile e§tikleri yeri ka hareketler yapmağı öğretmek lazım 
karı~tırırlar. (Ay. değil mi? 
ni hareketi teklif Bana öğrettilel'. (Reverans yapar) bu, 
eder). selA.m vermek; bunu babam öğretti. Dil' 

Bütün kediler de büyük babam öğretti. (Yerden te • 
yalanmaları bitU menna eder) sonra, sonra §Uradan bn • 
mi ön ayakları- radan kaptıklarını .• 
m birkaç defa 1y1 bir şey yenHdi mi, nasıl anlatıla. 
yüzlerine sürer. cak işte (elini karnının üzerinde tutarai 
ler. (Dilile dudaklarını yaladıktan sonra avurtlarını şişırir) böyle yaparsınız. : 
sağ elini birkaç defa yüzünün üstünde Bir şeye sevindiniz mi, ellerinizi ça • 
gezdirir.) buk çabuk birbirine sürersiniz (yapar). 

Güvercinlerse boyunlarını içeri çeke • Bir şeye sıkıldınız mı elinizle çene • 
rek ve dışarı çıkartarak yürürler. (Din - nizi tutarsın1z; anlamıyorum amma in.san 
liyenlere yan döner, boynunu uzalta, .kı.. elile çenesini tutsa sıkıntısı geçer mı'! 
salta yürür.) Az kaldı unutacaktım; (başını kaşır). 

Velhasıl bütün hayvanların hl9 kim. Bir şey hatırınıza gelmedi mi başınızı ka
seden öğrenmeden yaptıkları pek çok ha. şırsınız. 

reketler vardli' ki bunlar hiç delipnez, Soruyorum, ınsan başını kaşıyınc" · 
hep birbirinin aynidfr. nuttuğu aklına gelir mi? Eğer öyle r -

Bir kuluçka makinesine yumurta ko • muş olsa tiyatrolarda hiç süflöre ihtıyaç 
yu.n, civcivler çıksın; küçük bayanlar, kalmaz; yalnı-z aktörler başlarını lJ,raı 
anneleri bayanların nasıl eşindiğini gör. fazla fazla kaşırlar. Her §ey hatırlarına 
melerine lüzum hissetmeden gayet güzel gelir. 
eşinfrler ve bay cıvcivler babalan bay (Saatine oakar). 
horozların nasü öttüğünü hiç duymadan Ben de çok söylenmi§ırn, bir kimse 
sanki musiki dersı almıı gibi: çok söylerse dinliyenler ne yaparlar? 

- Üümruüüü! (Elinin tersini yanağı üzerinde yuka • 
Diye öterler. rıdan aşağı jilet g ibi indirir\ yok! Yapın 
Söyleyin bakayım: şlmdiye kadar hiç diye söylemed!m; artık söyliyeceklerim 

bir çocuk kendisine öğretilmeden: bitti; bitti dedim. ne duruyorsunuz, hay· 
cBir kuzu aldım ben beyaz. di hep beraber, a a bilmiyor musunuz? 
Ha ha ha ha ha, Bari onu da ben öğreteyım (ellerini bir. 
Tüyleri gayet~.? beyaz, birine vurarak alkışlar). 
Ha ha ha ha ha.:. İşte böyle yapın canım, beni alkışla • 
Şarkısını söylemiş midir? yın. 1. 

Yalanlar· 
Aklım vardır, aldamnam ... 
Ben, her söze inanmam. 
Bu dünya toparlaknıış; 
Kim anlnmUj, kim bakmış .. 
Hak veriniz &z nmmaı .. 
Olur mu böyle saçma? .. 
t1stte isen, ne llltı; 
Fakat altı bir belA .. 
Buna, hiç imka.n mı vnr? .. 
Ordn nasıl dururlar? 
Baş aşağı yürünemez; 
Kabilse tavanda gez; 
İçi at.eş doluymuş!. 
Kim söylemJ.ş, kim duymuı 
inanırsan hemen glr, 
oturup çorba pl§ir. 
Daha bir alay şeyler .• 
Bunlara; 1ruıan güler. 
Anlatırlar ders diye, 
Soramazsınız, niye? 
ister isen, yalan de ı.. 
Çıkarırlar ilk elde, 
Karşınıza bir ispat. 
Onu da bir yana at, 
İnanmış bütün dünyaı ... 
İnannırlar olur yal. 
Fakat benim de sözüm, 
Yalandır Ud gözüm ı 

Kayıkçı kayığının kürekler - 'en b:rf. 
ni kaybetmiş.. arıyor arıyor, bulamıyor. 
Siz bu adama yardım ediniz, bulunuz. 
bulursanız olduğll yere hır işaret koyup 
resmi gazeteden kesinız ve bize gönde. 
riniz.. doğru bilenlerden bir kişiye bir 
kol saati, yüz kişiye de ayrı ayn güzel 

Bay Temel, ken 
dJne bir otomo
bil almıştı. Bay 
Tekin otomobili 
boyadı. Güneşte 

bıraktı. Bay Te
kinin köpeği Ka 
raburun bir tar 
la faresini kova 
itıyordu. T.a.rla. 
fa.rıesl otomobl -
lln önüne tadar 
koftu. 

ve kıymetli hediyeler vereceğız. 

Tabll Karaburun da onun pe
§ini b .. at:ınru ı. Tarla faresi 
otomobllln yanına gelince top
raktaki ufak bir delikten içeri 
kaçtı. Kamburun fareyi delik
ten çıkarmak nlyetlle olsa ge -
rek .deli#in başında aya.klarile 
topraklan geriye atma~a başla-
dı. Toprak henüz boyası ıslak 

otomobllıe YR.Plll.P boyayı berbad 
ettiler. 

.tsny ·ı·emeı bu halı .... 
znktıı.n görmüş, çok canı 
sıkılmıştı. Koşa koşa kö -
peğln yanına geldi. Köpe
ğe birkaç kere vurduktan 
so.nra ynDroladı. Boynuna 
tasmn taktı. Bunu da az 
görüp köpeği bir kafes i
çine hapsetti. Fakat neye 
yarnr, evvelden düşünüp 
köpeği bahçede başıbo' 
bırakmam:alıydl. 



SON POSTA Sayfa 7 

· ıımanr Lebistanda raptığı 
harbe 111 ırım harbi denir mi T 

Almanlar bngnn Polonyada ne kadar snratle ilerliyorlar, bnynk harbde 
Fransaya ynrnrken ne kadar snratle ilerlemişlerdi ? 

L eh1standaki harb hareketle -1 Yazan: Emekli General JI. Emir Erkilet !ve Garbi Prusyadan da Konitz. Tuc. 
rine dair gel.mit olan haberle- h~l üzerinden Culm istikametinde ya. 

re göre vaziyeti bir daha. gözden geçir- ~~ pılan kar~ılıklı Alınan askeri hareket •
1 dim ve tekrar gördüm ki Lehistan or- lerile Koridorun cenub ağzının Gra .... 

du.su için telaşa mahal yoktur. Burada ~ denz ile Tuchel arasında kapatılması 
1 

hamin bitmesi ve sona yaklaşması şöy- lı'\ ile Koridordaki Leh kıt'aları hapsediI.. 
le dursun, Leh ordusu büyük kısmile miş oldular ve neticede, bunlardan ka .. 
ve tam.amile henüz harbe girmemiştir çabilenler müstesna, esir oldular. 
bUe. Gazeteler esir olanların miktarını 

Bugün Lehistanda cereyan etmekte 15.000 ve alınan topların sayısını 1001 
olduğu gibi açık sahra yani hareket veya 80 olarak bildiriyorlar. Toplar·n 
muharebelerinde kat't netice ancak bir sayısı doğru ise ve eğer sahra, pl~a o 

taraf ordusunun büyük kısmının san - tanıt ve bomba topları bu sayının i 

hp imhası He elde ed1lebiltr. Eğer müs de ise demek ki, Koridorda sanlan ,. 
tahkem mevziler tee55ÜS eder de ordu- kuvvetleri takriba 2 tümendir; bu, 
lar karşı karşıya sipere girerlerse, o nihayet üç tümen de olabilir. İki tü • 
zaman, 1918 de garb cephesinde oldu- men insan yekfuıu en az 30.000 kişi • 
ğu ~bi, 'kat'i ~tke bir tarafın, büyük dir. Esir olanların yalnız 15.000 olma. 
ve ağır topçu kütleleri~ diğerinin hat. sına göre atlı veya piyade veyahud mo 
tını yarması ve açtığı geclikten büyük törlU birçok insanlar ve kıt'alar yol a. 
ve seri kuvvetlerle içeri girerek gedi • çıp kaçmışlar veyahud dağılarak kur. 
ği büyütmesi ve mütebaki dü.şman tulmuşlardır. 
mevzllerile müdafilerini yan ve geri - Ne de olsa bu muvaffakiyet, harbin 
lerinden söküp bozmasile ancak istih - başlangıcında, Almanlar hesabına bir 
sal olunabilir. kazanç sayılır ve Alınan milleti ile Al. 

Görüyoruz ki Lehistanda henüz ne rnan ordusunun manevt kuvvetini yük 
o ve ne de bu hal olmamıştır. Şimdiki seltmeğe yarar. Fakat bu hadisenin e. 
halde Leh ordusunun belki ileri setir hemmiyet ve neticeleri bundan yani 
kuvvetlen Alınan taarruz kollan kar • Lehistan ordusunun 2 veya en çok üç 

Buyük Harbe aid bir htıtmı: İngiliz tan1dan cephech k k b · ,___ da b tısında müdafaa ede ede geri çekil • fır asını ay etmış ouıı.mıın n i a • 
ınekte ve asıl ordu bunların gerisinde saya taarruz eden Alman sağ cenahı reyan etmiş ve etmesi muhtemel hA • vetlerinin taarruzuna uğramalarına rettir. 
ve himayesinde muayyen bir plan da- karşısında Fransız sol cenahının Ver • <liseleri mütalea edelim. rağmen kahramanca müdafaada bulun Almanların bu muvaffakiyeti acaba 
iresinde toplanmaktadır. Çünkü tah - dun • Faris hattına ve Paris gerilerine Evvela görürüz ki Danzigde bulu • muşlar ve ancak harbin yedinci günü yıldınm§sa bir askeri hareketin, yant 
minimllle göre Alınanların taarruza ric'at etmiş ve kırılın~ olmasına rağ - nan bine yakın silahlı bir Leh kuvve • sabah1 yani dün saat 1 O da teslim ol • birkaç zamand1r ve en evvel galiba 
başladıkları Eyh11Un birinci günü ve men Paris üzerinden Alınan sağ cena. ti harbin başlaması üzerine, şehrin şi- muşlardır. 1talyada söylenmeğe başlıyan ve yıl .., 
nıüteakib günlerde Leh ordusu tamam hına yapılan m~hur Jufter taarruzile malinde V€ limanın medhalinde onu Bundan başka şarki Prusya ve Dan • dırım hal'bi denilen yeni V€ muhayyel 
seferber ohnuş ve tpplan.mış değildi. muzaffer Alınan orôulannın geri git • kanal ve arkası deniz olan uzunca bir .zig bölkesi ile garbi Prusya topraklan bir başıbozuk harb usulünün bir ne "' 

Bundan başka ric'at eden bir ordu meğe ve Fransada zafer imkanlarına dil veya bir ada halindeki Wester Plat. arasındaki en dar yeri takriba 20 ve ticesi midir?! Yoksa normal bir sev _ 
mağlöb olmuş ve bir daha düzelemez tamamile veda etmeğe mecbur olma • te denilen yere sığınmışlar ve burada, en eeniş kısmı da 100 km. kadar olan külceyşin tabii bir muhassalası mıdır?-' 
ve zafer kazanamaz bir hale gelmiş sa. larıdır. bir Alman mekteb harb gemisinin Leh Koridorunun muhafazası için bu- Şimdi de bunu kısaca mütalea ede _ 
yılmaz. Bunun en parlak ve en yakın Bu umumf izahlardan sonra bizzat (Şelzvik Hölştayn) onları arkadan top rada bir mikdar Leh kuvvetleri bulu- Jim. 
misali 1914 ~ Belçika üzerinden Fran muharebe sahasına dönerek burada ce- la dövmelerine ve önden Alman kuv. nuyordu. Şarki Prusyadan Gravdens (Devamı 11 nd 3aufada) 

Ancak senden çok rica ediyorum Se • 
nu1ıa, şayed Cahid Bey seni buradan 
başka bir yere götürmek isterse, geçen 
seneki gibi ona mümanaat etme. bılfıkis 
itaat et, olur mu? 

•Son Posta• nın tefrikası: 32 iyi bir aşçı olmadığını bile hatırlıyarnk 
bize Bursadan öteberi getirmiş olan bu 
adama itaat etmemek kabil miydi"/ 

Bir sene içinde hayatımda vukubulan 
baş döndürücü tebedclüıü hatırlamak ve 
son felaketi gözümün karşısında teces -
süm ettirmek, esaJen bozulan sinirlerımi 
tekrar sarstı v~ ağlanıağa başladım. 

NA\(LEOEN· : ·. MUA1.2E2 TA\-t.PİN gEQKAWl/ 

Yemekten sonra Cahid Beyi müdi .. 
remle başba§a bırakarak odama çıktım 

'Ve tekrar sandığımı hazırlamaja koyul • 
dwn. Biraz son:-a dadım sözde yardım 

etmek üzere yanıma geldi; hakikatte ni. 
yeti benimle konuşmaktan başka bir şey 

- Hayır müdire hanını, artık ısyan 

edecek kuvvetim kalmadı, onun her sö. 
zünü dinliyeceğ;m, her istediğini yapa • 
cağım ... Zaten burada kalırsam büsbü. 
tün fenalaşacaamu, hatti hasta olacağı
mı zannediyorum. 

Bu sözleri söyliyen ben mı idim? Bir 
sene evvel kalbinde binbir isyanla çift. 
illeten ayrılan Semiha... Fakat bılmiyo. 
rum neden, şimdi bu evde müthiş bir hu. 
zün görüyor, bu hüznün iliklerime ka • 
dar geçerek beni ihata etmekt.? olduğu • 
nu, vücudümun gev:Jediğ!ni, başımda de. 
vamlı ve müz'iç ağrılar peyda olduğunu, 
hatta i§tihamın kesildiğim anlıyordum. 

- Bu za~iyetı he. 
men gidermenin ça -
resine bakmalı'. De • 
niz havası sıhhatine 

iyi gelecek •• 
Hayretl~ yüzüne 

baktım. 

Deniz hava&ı 

mı? 

-Evet, seni Mer. 
sine, benim doğdu • 
ğum eve götüreceğım 
Semiha; orarfa ihtı -
yar bir yengem vaı, 

ölen amcamın karı. 

sı; çoluğu çocuğu ol. ' 
mıyan bu kadın seni 

. Belki de .bu, bi.r .S.:n.edenberi sar~etti • kendı öz kızı gibi hi. ' 
ğim kuvvetin netıcE!-'1 ıdı. Serbest ve ha· maye edecek. sıhha • 
vai yaşaınağa alışkın olduğum halde hır. t"ne ı·ı· a d k 

ı ı!l e ece , sE>. 
denbire bir disıplin altına girerek çalı~ ni kendine evlad e • 
mak, be.1ıki de lüzumundan fazla çal~ • decek ... Nasıl, bunu ıstiyor musun Se • 
mak, beğendiğim itiyadlarmu değiş. miha? 
tirmek için kuvvet sarfetmek, vücudü • Yüzüm kıpkırmızı oldu ve bir saniye 
mü oldukça sarsmıştı. Çiftliğe ilk döndü. içinde Cahid Beyin şiirlerinde tasvir et
ğüm günlerde bi:- parça kendimi topla • tiği yerleri göreceğimi düşünerek kalbim 
mıştını amma, şimdi bu büyük felaketten helecanla çarptı. 
sonra büsbütün düştiığti.mü, madji ve _ Denizde seyahat etmek.. Mersini 
nıanl!Vi bir mecaısızhk içinde çırpın - görmek ve bir müddet orada kalmak ... 
makta olduğumu görüyordum. Müdirem 
ı..ı k k Evet, evet ... ·ur aç ere: 

- Bütttn hunlar kansızlığın getirdiği - Çiftliği çok aramıyacak mısın? 
anzala.rdır dem~i. - Evi değil, dağlarl çok nrıyacağım, 

Fakat bu anıalara çare bulamamıştık. amma burada yalnı7. kalmak istemiyorum 
Vasim.in çiftliğ~ geldiği gün de kuv • artık.·· 

vetli bir haş ağrısı ile çırpınıyordum. - Bundan başka senin bava ve ınu • 
Rengim aapsan, g6zlerımin etrafı mos • hit değiftirmcne öe ihtiyacın var. Bi • 
nıordu. Eli.mi iki eli arasında hararetle naenaley!ı, hemen yarın hazırlıklarını 
sıktıktan •oınn Cahid Bayın ilk tözü fU 1 yapar, öbQc gön yola çıkarsın. Ancak 
oldu: Memiııe kadar seni kim ıötürecellı me • 

sere burada ... Çünktl ben birkaç gün 
çiftlikte kalıp veraset işini halletm.'.!k is
tiyorum. Teyzen geçen sene hana bazı 

evrak teslim etmifti. Onları da okumalı, 
tetkik etmeli ve IAzım gelen şeyleri yap. 
malıyım. 

Müdirem bir teklifte bulundu: 
- Onu İstanbula ben götürürüm. O • 

bakarak bir şey söy • değildi. 
lemediler. Fakat ıki - Kmm, geçen sene yukarıda, tavan 
sinin de manalı rna • arasında, a.nnenın sandıkları içinde blr
nah bakışıp başları • çok elbise görmüştüm. Amma henüz pell 
nı sallamalarından küçük olduğun için onlan sana yakıştır. 
bu sözlerimin onlara maınıştım. Şimdi artık koskocaman hfr 
pek dokunduğunu kız oldun, gelece~ sene büsbütün gelin. 
anladım. lik bir kti9fik hanım olacaksın; bunun 

Bız bahçede ayak için istersen o sandıklardaki eşyalara bır 
iıstü durup böylece defa bak, ifjn.! gelenleri al.r götürürsün. 
konuıutken dadım Dadımın bu sdzleri üzerine \\aşımı kal
yavaı adımlarla yak. dırarak brşımdak! aynaya baktım. Ru. 
}~arak vasimi se • tubetten yosun bağlamı$. üstü leke ~eke 
Iamlamı~tı. Cahıd olımı~ ve dökülmüş olan bu aynada kcn. 
Bey onunla da alA •. dimi adamakıllı görmekliğime imkin. 
kadar oldu. yoktu. 

-Ferah kalfa, kü - Ne fena ayna; burada burnumun u. 
çilk hanımı alıp gö ~ 
türeceğiz; fakat "en 
Nuri ağa ile burada 
~alırsın. Niyetim bir 

kaç adam tutup çiftliği işletmek, ağaç • 
lara, bağa baktırmaktır. Oldukça iyi o. 
lan bu arazinm böylece bakımsız kalması 
yaz.ık olur. İyi idar~ edilırsc çiftliğin Se. 
miha Hanıma iyi bır varidat temin ede • 
bileceğine eminim. 

Zavallı Ferah kalfa, sevmedıği bu ada. 
mın kudreti ve kuvveti karşısında bovun 

cunu bile göremiyorum. 

Ayna ile başı ı::ek hoş olmıyan ihtiyar 
kalfa sert sert yüzüme baktl. 

- Görüp te nt' yapacaksın? Sana bil· 
yüdün dedimse güzelleştin demedim ki: 
gene her zaman olduğu gibi çirkincesını 

yalnız haline bir büyükliik çöktü, biçf • 
min değişti ve boyun biraz uzadı. işte o 

kadar. Maamafih inşaalla!ı kıs.metin gü • 
zel olur. 

J Kalfanın bu sözleri beni öfkelendır • 
rada da kendisıne Mersme kadar refakat eğmekten başka çare bulamamıştı. mişti. 
edecek emniyetli bir kadın bulurum. - Nasıl isterseniz öyle yapın beyim... . 

İhtiyar günlerimizde Nurı ağa ile benı - Se~ hıç hır ŞPY anlamıyorsun kalfa· 
Cahid Bey !lem bu teklüi :çin, hf'm de buradan uzaklara göndermeyin de... cığım?. Istanbulda bana, bir seneye var .. 

son giinler zarfında bana karşı göster • 1 
- Hayır kalJa; size burada ihtiyacı • maz güzel, hem cie çok gi.ızel bir kız ola. 

miş olduğu şefkat ve muhabbet için mü- ş· d" b b 
mız var.· .. un ı. se.n an:ı ir oda hazırla cağım müjdesini verdiler. Sen hala çır • 

direme hararetle teşekkür ederken göz fö t rd 1tt 
ve şo .. ~ ge 1 :51 yemekleri s0!raya kinsin diye ~ayıkla, dur. 

yaşlarımı tutam.adım. koy; çunkü karnım pek aç... - Sana bu ya'anları kım uydurdu? İn· 
- MüdirP.;n tam zamanında yetişme. Hayretle Cahid Beye baktım. H"r ge şallah ki b - b ·· 

aeydi .ne yapacaktım ben? · dı;..:; ü b d k . ,. • u munase etsız sozlerı valin 
. . . yı ~nm ş, ura a Afı derecede ye - söylemeıniştir. 

Rana Hanımla Cahid Bey yüz yüze mek bulunanııyacağuu ve Ferah kalfanın 
(Arbaı var) 



8 Sayfa SON POSTA -- . 
Almanlar Leh cephesinden 6 fırka 
çekerek garb cephesine yolladılar 

Leh ord su Viıtülün 
gerisinde mi toplanacak? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) j pek bozuktur. Sivil halk ve bilhassa ka- 4 - Yiyecek. içecek şeyler, gayri lifi (Ba.ştarcıfı l inci ıa1/fada.) ka bir işe yaramıyacakbr. 
iliik-ılığı hududundan ViHe11barga dınlar, silAh altına alınan efradın sevki ve cinsi fenadtr. ya kar.ar vermiftir. Vistül nehrinin ıark: Belçika w JWe,,.h paıteclleı 
kad:ır imtidad etmektedir. Bu cep· esnasında gizli bir isyan havası yara!. Diğer taraftan iyi bir membadan öğ. kıyılarında temerküz etmekte olan Leh vaziyeti .-.1 lirib'...,.T 
he takriben 80 kilometredir. mışlardır. renildiğine göre vatandaşlarından biri- ordusunun yakında kuvvetli bir taarru. Londra 8 (A.A.) - Röytet' ajansına 

ı;-ranıız ağır topları burada Zig· Fransız yüksek müdafaa nin memnuniyetsizliğini şifa'hen söyle. za geçmesi muhtemeldır. Brilkselden bildiriliyor: 
lr.id hattını mütemadi biT atq altın- meclisi toplandı miş olduğunu ihbar eden her Almana G Leh Genell I<'urmayınm telbifıi Belçikalı ve Hıow.ialı muharibler-
Ja tutmaktadırlar. • Pa:ris. 8 (A.A.l - Bqvekıl Daladye, mark hediye edilm~kt.edir. Va:rşova, 8 (A.A.) - Polonya genel <len ve ~ğer m~belardan buraya ge. 

Bu cephedeki Franıız kuvvetlen· saat 10.55 te Elysee sarayına giderek Almenyada dahili tedbirler kurmayının 8 numaralı tebliği: len malwnata 80l'et Polonya ordusu 
nin ,imal kolu Alman araziıin• 7-8 yüksek milU müdafaa komitesinin içti. . . .. . Stratejik ric'atine üst.idea bir mü.kem 
mil derinliğinde girmiıtir. mamda hazır bulunın"..+..... Zürih, 8 (A.A.) - cHavas>: Alınan. Hava faalıyetı: Düşman tayyarelerı. meliyetle devam etmektedir. 

kl h ~·..... yadan ,...,.ıen haberlere go··r"' Hı"mmler ordulannuzı, münakale hatlarımızı ve p 1 d ki b'ta f k • r. .... 
Son •İstem Fransız tan arı are. "B h I d d 5 = '"' . .. .. . .. " . b b 1 o onya a ı ra as erı m....,.,. • 

k ... k I l h d l atıyoruz, erşey yo un a ır,. bir cdahilt cephe> teşkil etmektedir. Vıstül uzerındeki koprulen om a ama. h"<ll L hl"l ı1 k f .n.. bir drı ........... _ 
atı o ay D.§tırma ta u ar. . 1 ı er, e ı e n pe a!A ~-
Cephenin bazı kııımlarında Al- ~ndra,. 8 (A.Aİ) -: Atlas denizjnde Harbin Hk günü neşredilen resmi teb- ğa devam etmekt~ır. B~: ;aha lcr d~le na karşı 2500 kilometrelftt bir cephe • 

manlar da Fransızlara mukabil ta- rorpillenmış ~lan. ngllız Pukkastan va- liğdeki ifadeye uygun olarak ccephe ge. V~rş.ov~ merkezı bom ar ıman e ı - de harbi kabul edemiyecelderint ve 
arruzlarda bul-ı··.,..,aktaclırlar. purunun ~ıblerme vap~run kaptanın-! risi manttviyatını muhat.azaya matuf mıştır. Tıyatro meydanına, Nalewi ve buna binaen cepheyi kıAltmakta ol 
Almanların Le.'tıistan cephesinden d~n gelen bır telgrafta şoyle denmekte. kurşuna dizme!erı başlamış bulunmak. Dluga sokaklarına bombalar düşm~ştür. duklarını !kaydediyor1ar. Bununla be. 

buraya 6 fırka. asker celbettikleri dı:.: cBatıyoru71. ~r §ey yolundadıT.ı> tadır. Düşman tayyareleri, tayyarelerimizın ve raber Leh askerleri Mareüal Sinigly -
anlafılmaktadır. M:ırettebat 36 k.i.şıdır. . . D. N. B. a1ansı cmemleket müdafaası toplarımızın müdafaası üzerine zayiat Rydz'in pek yakında cdtır- emrini ver. 

Franıız başkumandanlığı bu ha- Sto'kholm, 8 • (A.A.) - Helfrıd Bıs.. için ahnan emniyet tedbirlerine uvgun vc~lerdir. mesine ve mev2filerine yerleşmelerini 
k"' .• h. tt ld ... mark vapuru bugün Almanlar tarafın- h ek t etmed·~· d d 1 D · d b"ld. · · ti edi ı 

re ':{ınhmekz;; mb. ;;e e ~ Jugunu, ,dan Ösundun cenubuna konulan to.:-pil- Har e. . d ı~:·n· e.n. k o ayı des~~~ğia Kara orduları: Kıtaatımız. düşmanın ı :~sı;el m z~r yorkarBe linden 
u7 .' • are ~~ ır a~ 18..un en ;;: lere ÇaTpmış ve birkaç aaniyedp batmıs.. .. eı;~l~m~~ e ırırun urşuna ızı ı • m1törlü kuvvetlerinin tazyıki altında 1 r~ be olony~n ıJ:retmm ~Uzam 
~~ . ınb~lıdz~r c ,_ıl md~mesı azını ıe ı- tır. 14 kişi olan mürettebatınd~n yaln:Z nı D~;;. e ıyor. .. . . . Lxiz. Potrkow, Razany ve Pulstusk ~~ end a r er --.z tlarmıa ~~ 
gını ı ırmeR c ır. 7 'M.o lt t 

1 
t "öer taraftan bugun ıntışar eden bır mı.ntakasında riaat etmektedir. ıçın e ve mancvıya A•.1---- • 

Fransız tebliğleri ~ ur u m111 ur. kararname cmıllet düşmanları> aleyhin- den çekildiklerini bı1dlmıekte w ree. 
Paris, 8 (A.A. _Bu sabah neşredilen Zigfirid hattındaki Alman askerleri deki cezalan teşdid eylemektedir. Radyoda bir hita1:e mi Alman beyanabnda da bu Jataatm 

9 numaralı tebliğ: vaziyetlerinden memnun G b h . h ka Al Varşova. 8 (.V .. ) -- Pikudski eruti. kahramanlrklan takdir ft tazimle yt-
Ycrine göre az veynhud çok ehemmi. değillermiı 1 ar cep eıı aı:e . ~ ~an tüsünden al~~Y ~pinski. Polon:a radyo.. <!edilmektedir. 

yetli mahalli ilerlemeler başanlmıı ve Londra, 8 (A.A.) _ İstihbarat neza. halkına hAJA bildırılmemJ.f ~~a verdığı bır nutukta ezcumle de. Lehli zabitler, Smigly • Rydz'in ba 
bu ilcrleım!ler, bazı noktalarda ileri ha. reti tarafından bu sabah neşri!dilıniş olan Bera, 8 (A.A.) - Berlinden Basler mıştır ki: nevi har-bde büyük bfr tcrube ahllııl 
rekitimizin şeraitini mahsus deucede 

1 tebliğde Zigfrid hattında harbeden Al- Nachrichtene bileüTiliyor: cUmumt Harbde Belçika ve Sırbistan olduğunu ve 1920 de bolşevfldere kar-
iyıleştirmiştir. man lata.atının memnuniyetsizliklerm. Ga:rb oepht:Sinde harekatın başlsdığı tamamen ve Fransanın da milhim mer- ~ı koyduğu zaman fıırkalarmı btn ki • 

Paris, 8 (A.A.) - Fransu gazeteleri- den bahsedilınektedır. hala hallra bildirilmemiştir. Ren mınta. kezleri işgal edillıı.işti. Fakat bu memle. lometre geriye çektikten sonra dön • 
nin kısa ve ihtiyatlı bir şekilde askeri Alınan askerlerinin 4 sebebden dolayı kasında sivil ahalinin tahliye.si devam ketler sonunda muzaffer çıktılar. Ordu. müş ve neticede muzaffer OlmUf bu • 
harekattan bahsetmeleri hayretle karşı. şikayet etmekte oldukları söylenmekte. etmektedir. muz rkat ediyor, fakat maneviyatı ve lunduğunu hatırlatıyorlar. 
lanmış olabilir. Dün aqamkl ve bu sa. dir: Berliner Börsen Zeitung gaz.etesi, Al. kudreti kat'iyen müteessir olrnamı§tır. Polonyada yapılan ştrndi.ki mu1ıa • 
bahki tebliğlerde bahsedilen mevzil iler. 1 - Sığınaklar, insanlardan ziyade manyanm Cenubuşarld Avnıpasındaki Polonya galib ve muzaffer olacaktır.> rebede henüz hiçbir saf muharebell 
lemeler sayesinde ileri karakollarımızın mühimmatı, korumak için kullanılmak. bftara:f devleUerle olan münasebetleri Al t bli v • vuku bulmamıştır ve Almanlar tara • 
daha iyi mevzUer elde ettiğini hatırlat- tadır. ile iştigal edıyor. Bu gazete. Almanya- . man e gı . tından alınan az miktarda esirle ele ge. 
mak lazımdtr. 2 - İstihkam dehlizlerinde hava ter- nın doğu cenubundaki mevzii gerginliğin Bertin, 8 • (A.A.) -;:-- D. N. B. aJansın. çirilen birkaç top Polonya başkuman. 

Pnris 8 (A.A.) - 1 O numaralı 8 Ey. tibah bozuktur. Askerlerin bu dehlizlere vehamet keS'betmesinde ve silMıla hallin. dan: Umumı karargah. Alınan kı~aa~~ ı:lanlığı tarafından tatbik edilen pllnın 
lıil akşam tebliği: girmeleri üzerinden daha o kadar !nzla de ıhiçbir menfaati olmadığını bildirmek.. bugün sa.at 17,U te Vari<)vaya gırdığıru müessirliW,ni isbat eylemektedir. Leh 

Mevzii ilerlemeler.imiz devam ~ - bir müddet geçmediği halde hava, teneL tedir. bildirmektedir. ordusunun kuvvayi külliyesi hentb 
yor. !üs editemiyecek bir hale gelmiştir. Blısler Nachrichtenin muhabiri bu Berli.n, 8 (A.A.) - Başkumandan- harbe giri~emiş ıve ~ ordusmmn 
Düşman- • çekildiği noktal:arda dJ.- 3 - Sığınaklardan ek.serisinin inşa:ıtı hattı hareketin Almanyanın Macar ıs.. lık, se~ kı~aatın. ~mtb P~lonyasın~a maltk olduğu binlerce küçük tanktan 

miryolu, köprü vesaireyi tahrib etmek ikmal ~ilrnemiştir ve binaenaleyh kul. tekleri meselesmdeki alakasızlığını gös- San~o~erzde Viatul nehrine vardıgı. henüz bahsedildiği duyulmamıştır. 
tedir ve buralarda dinamit şebekele • lanılam.ıyacak bir haldedtr. terdiği kanaatindedir. nı bıldirmektedir. Almanlar hAlen ~lAUio ka&r clız 
rine t<!sadüf ediyoruz. Hava istikşaf Varşova müdafünin hitabesi bir arazide ilerliyorlar ve '1iJndf.1d ku. 
faaliyetimiz devam etmektedir. Bir torpil Başveka"" letı·n rak havalar kendine pek ziyade yar. n--· ku tl . · d . h Var.şova, 8 (A.A.) - Polonya radyo d d. So b h . . .ı .. ı~;;.u1z vve enmız evnye &re • .. ım e ·ıyor. n a ar mevsımı ve a • 
ketlerine devam etmekte w bilyük bir gemisi torpile T bJ • • su saat 

22 d~ar~a6a m~faası ~ razlnin değişmesi mot&iD Abnan Jaıv-
faaliyet göstermektedirler. . e 1 ğı kumandanı er zuma nın qagı- vetlerlnin tesirini pek ttyade tadil er 

Deniz münakalAtının müdafaası için ca,rpa,ra,k ba ttl (Baştarafı t inci sayfada) da;i ~ebliğinid okum~~ M liyecektir. 

İn~iliz d~niz kuvvetle~le t~ld. me- ~terda:m, 8 {AA.) _ Bugün öğ- Bu cel'b memleketin her tarafına mah. reşa~ ;:;g~ :~ Varşov: mil~ Almanlar Leh&tamla Mmaseleıl 
saı s~~ı hır s.urette temın edilmişt1.r.. leden sonra bir Holanda torpil gemisi sus olmayıp mahdud m.ıntakalarda yapıI. faasını bize tevdi etmiştir. Mareşal, altında hilkômet lmracaldarmq 
İngılız demz ''c ~va kuvvetlennın Te.rsdıelling yakınındaki Noordvaar. maktadır ve nerelerde kimlerin asker• düşman 4aarruzum~ kendlsine 'Jmrş- Bern, 8 (A.A.) _ Cenevreden Berne 

faal~yetl t . der'de torpile çarp:mı.ştıc. İ.nfilfık es - çağırıldığı da celb mıntakalanndaki u.. teşkil 'ettiğimiz mukavemet duvarında ~elen malilmata nazaran iyi haber al.. 
Londra 8 (Hususı) -" ngiliz ~nız nasında gemide 51 ~ vardı. Bunlar. kerlik şubeleri tarafından halkımıza ilAn kırılmasını istiyor. ~akta olan Cenevre mehafilinde Al • 

ve thah vl~ dkuki~~~~erlük' buFstahKkll kadnalı dan 29 u ölmüş ve gemi bir dakikadan edilmiştir. Diic:-mana karşı hitabımız şudur: cAr manlar, Polonyanm kendi iplled 
me a ın e •AUÇ m em 3 8 • b" f nda batın t Ü b.. -ıc··· lt d b l k mmda bi hUkik 
lan bombardıman etmişlerdir. İnfilA.k- a~''k ır ~~~n ~-a~ ta ışdır.h lç u Buna rağmen ilan yapılmtyan veya i· tı'k yeter. Bir adını ilerl atama~ınız.• a ınkua ~ unan bısbım ha ~ d 
ların sesleri Danimarka sahillerinden yu mo or e ır: ç yyare €r a yar ltn mınta:kasmdd bulunup ta askere ÇL Eğer düşman geçerse, bu son Leh as • met ru ması es 8 

ZH" 

d lm t duna koşmuştur. ğınlmıyan bazı kimselerin askere ça~ı- kerinin Alınan tankları tarafından e. yetindedirler. 
uyu uş ur. 6 bu h .. kömef tan k 

Denizlerde faaliyet nlınm dü§ilncesile çalışttkları işleri bı. zilmesi~ mümkün olacaktı.r. Vatan • Alm~lar, u ı ıyaca • 
Londra, 6 (Husust) - Şimdiye ka· Lehistanda son rakıp memleketlerine dönmek istedikle- perverliğini bir kere <hıha g5stermek va lar ve ıcabmda onunla bir sulh imza. 

dar Şimal ve Atlas denizlerinde 8 İn. ıi görülınektedir. Yurd müdafaasına ko§. zifesi bugün ilk hatta olan ve bunun_ıa lıyacaklar~ır. ~lmanyamn himaJftl al 
giliz 4 Alman ve iki de bitaraf devlet. vazı'yet nedı·r ?, ak lıalwnmd b b k tak müftehir bulunan Varşovaya terettub tında teşkil edilecek olan Polonya hfl· 

• . . m an u are et dırle kar. etmektedir.~ kfuneti, Pilsudski'nin an'anesine de • 
ler gemılerı batmıştır. şılanJTsa da işlerini bırakanların c:ahsan kten hal. '--hm kt 

B kamı rd la 1 ki Al (B f 
ı • ) ıt S "k vam etme ı .&.il yaca ır. 

u ra . a an an şı ıyor • aştara ı 'nci sa.yjaa.cı zarar görmelerıni mucib olabileceği ibi pı er -----
man denızaltılan 191 4 te olduğu gibi hesfnd b d "" 8 fı 1.- kl · b . · • g Radyo spikeri sözlerini rı• suretle bi- • 'it A •k .1 
hil"bir beynelmilel kaide.,_. riayet et • en gar a 06ru bel na ıne aş. ımar ve tican faaJiyetımizin az çok dur. -y- ıngı ere merı a .. an 

~ J ~ :Lamışlar. Eğer bu habe: doğru ise F:ran- d b b tirmiştir: 
meden ticaret gemilerini torpillemek- sız taarruzl:arının ilk faydalan görülme- masına a se- e olabilir. cSııe, düşman darbelerinin her ani - sı·ıah alabı·ıecek 1, 
tedirler. ğe başlanmq demektir. Celb yapılan mıntakalarda bulunun sa.bet edebileceğini Polonya radyosun • 

Hal"'b başlamadan önce denize açıl- .{;! k h şimdiye kadar çağınlmtyanların veya dan söylüyorum. Antenimiz sustuğu tak 
mış olan Alman denizaltı kumandan - yRr cep PBI _..J! • d k 
larma bu hususta sarih emir verilmiş celb mıntakasında bulunmıyan1arın SÜ· dirde biliniz ki tahrib ~lmış eme • 

Alınan • Leh harbine ııelince dün gece ku tl . .. . .1 1 
lrn 1 tir. Bu takdirde emirler başka bir ka • 

olduğu anlaşılmaktadır. A'---'-- ne e ış ve guçıerı e meşgu o a arını ld d d kt' 
uı.ıa.ul'd.l Varşovaya girdiklerini bildir. tavsiye ederim. na an evam ece ır.> 

Dün Atlas Okyanusunda batan bir diler. Buna mukabil LEihistanın Londra B n 1 · ·11· İngiliz. gemisine 4 Almmı dertizalttsıı u neşriyattan sonra .d> onya mı ı 
sefirl Varşova ne görüştüğünü söyledi. .. . , marş1 çalınmıştır ki bu marşın ilk mıs-

birden hücum etmişlerdir. ,,, Bündan backa. Vıı'Mınva Leh kumandanı gore, Alman sen kıt alan cenubi Le • d p 1 k bolm ıştır 
1 

ıt -lt~ • h. d v· .. 1 h . S . raı şu ur: c o onya ay am .• 
ngiliz tayyareleri Alman arazisine nın telsizle yaptığı bir mesaj Londrada ıstan a ıstu ne nne andomıer mev 

(Baıtarafı l h&d aa.yfC'da.) 
Amerikan kıt'asında bulunan bir dev 

Jet olduğu ve bitaraflık kanunu yalnıs 
Avrupa devletlerini istihdaf ettili için 
Kanada, Alınanyaya ilAnıharb etse da. 
hl bu kanunun dairei şumulüne girml. 
yecektir. 

Amerika ..ı..lllerinde deabaltalar ki. d 1 ......ı L bl Berlinin iddialan gene beyyaname atblar dinlenmiştir. Bu kumandan Varşovayı ın e varmış aı"Uır. Bu mevki u i · 
Londnı. s (A.A.t _İstihbarat nezare. müdafaaya memur olduğu!lu ve Leh as- nin ancak 85 kilametr~ cenub batısın- Roma, 8 (Hususi) - Berlinden bildi- Londra, 

8 (H~~) - Birlepk ~ <i' 

tinin bildirdiğine göre Alman milletine kerinin bu ışi kanlarının son damlasına dadır. Eğer bu haber doğru ise ve bu rildiğine göre, Lehistan Koridorunda merika devletlerinın fhnal aahlllerın • 
,, .. ftd akl ..J. 60,000 Leh asken'nin mahsur kaldıg~ ı de bugün meçhul bir denizaltı gemisi hitaben yaz1Ian bir notayı tevzi etmek 11\kJ ar yapac arını •vylemiş. O halde mevkie vardıkları bildirilen seri 'kıt'a-
b te k d k d k. ~ bildirilmektedir. Bunlar el'an mukave- görülmüştür. Amerikan Bahriye Ne -

maksadile Almanya üzerine yapılan dör. u na uz an çı an mana şu ur ı ~·- Jarın miktar ve kuvveti fazla ise Al _ zareti lazım olan tedbirlerin alınman. 
düncü uçuş serisi İnglfa tayyareleri ta. malden cenuba doğru ilerliyen Alman or. manlar bütün Leh ordusunu bfiyük blr met etmektedirler. nı ve sahil müdafaa tertibatllUD tak. 
rafından bu sabah muvaffakiyetle başa- dusu Varşovanm şimal varoşlarına gır. . . Diğer taraftan Lehlilerin en fazla e-
nlmıştır. mişlerve Leh ordusu bhzat şehri Madrid yarım çember ıçıne almışlar demektir hemmiyet verdikleri Pomoşka süvari viyesini emretmiştir. 

Uç buçuk milyon nüsha olarak basılan gibi müdafaaya karar vermiştir. Ancak ki, ~u çemberin ancak Rusyaya müte. klt'alan da bozguna uğraml.lilıırdır. Amerikada yeni tedbirls 
bu nota, Şimali Almanyanın bir kınnı Varşova şehri hemen kltmilen Vistülün veccıh olan şark tarafı hen Uz açıktır. İngilterenin karan Vaşington 8 (A.A.) - Ruzvelt, bl. 
üzerine atılmıstır. Bundan evvelki uçuş. garbındadır. Bu sebeble, §imal, garb ve Almanların seri fırkalarını Sandomt. taraflık kanunumın ilArunı takviye ve 
farda olduğu p,ibi İngiliz tayyareleri sa. cenubdan bunun müdafaasını kolayiaştı· er istikametinde sürerek bu mevkii tut Londra 6 (A.A.) - Tokyo'dan Reu- milll müdafaanın banf zamanı çerç&o 
limen nvdet etmi~lerdir. racak tabii bfr mAnı yoktur. Bundan baş. malanndan maksadları Leh ord'usunu ter ajansına bildiriliyor: vesi dahilinde idamem maksadtJe A -

A d Y 1 
ka Almanların elındeld vas•talar ve bn. h bd k k h d Polonya istilA edildiği takdirde İn • merlka Birleşik devletleri için devb. 

vusturya nn ugos avyaya husus çok kahir bir tayyar~ .faaliyeti ge. em cenu an avrama ' em e onun giltere hükfunetinin muhasematın ta. lA<le vaziyeb ilAn eylemiştir. 
kaçan asker kaçakları neral Frankoda yoktu. Maamafih azmin Romanya ile ıı:uvasalasını kesmektir. tıline muvafakat . edeceğine dair veri- Bu husustaki kararname 0~ balı. 

Ljubliana, S (A.A.) - On gündenberi elinden ·hiçbir şey kurtulmaz. EıYer Leh- Bundan başka eger Almanlar burada da len haberleri, İngiltere sefareti kat'i. riye ve milll muhafaıa kadrosunun 
Atman - Yugoslav hududunda ve bilhas- lilcr muharebe üzerinde mühim 

0 

ve kat't Vist.ül şehrini büyük kuvvetlerle geç • yetle tekzib etmektedir. derhal takviyesine 1mkAn veımekt.e ve 
sa Maribor rnmtakrısındn Avusturyalı as. bir tesir yapabi!eceğtni düşünüyor ve meğe ve Lublin'e doğru cenubdan iler-: Polonyanın 1mnamile ist11A edilip e- Avnrpada bulunan Amerikalıların~ 
ilwr kaçaklaTının Yugoslavyayn geçtiği istiyorlarsa Varşovayı bir Macirid veya lemcğe muvaffak olurlarsa Leh ordusu dilemiyece.ğl henüz malfun değ11dir. liyeslni derp!f eylemektıedlr. 
ıı · riilmektedir. bir Plevne- haline de getirebilir ve so. için Vistül nehrinden bir müdafaa hat. Fakat bu ihtimalin tahakkuku İngll • Keza karammıe. ~ve abo • 

Karantiyıı'dan gelen yolcuların ifade. kaklarında <lövü~bi.Hrler. tıı olarak iatifade etmek imkAnı artık terenin Hitlerizml ortadan kaldtrmak taj aleytıindeJd htzmetlerta de bv • 
.1e göre bu eyalet halkının maneviyatı Ancak çok mühim diğer bir habere kalmaz. hususundaki. arzusunu takviyeden ı.t vetlendirflmeaf.Jıl deıplf etaıetrt.lla 



1 EyW SON POSTA 

. AJİCE SUlT AN 
Kavasbaşının telô.şı 

Bu kurnaz herif, o gece sabaha kadar /vahamete doğru yürüdüğü anlaşılı ·J Güllabi oğlu, evvela bu silahlan ge. 
uyumıyarak bu esrarengiz iki gölgenin yordu. tirdikten sonra, gizlice bir gemi ara -
kim olabileceğini ve bu işd€n nasıl bir Nihayet Güllabi oğlu gelmiş: mak için Kurnkapı sahiline indi... İş -
menfaaf koparabileceğini düşünmekle - Babıalide, dört kişiyi boğmuşlar. te, tam o sırada idi ki, hamalın delale-
vakit geçirmişti. Kellelerini kesmişler. Atmeydanına ge tile gelen Kavasbaşı, maiyetindeki ka. 

Ertesi gün, konağa geldiği zaman, tirmişler. Bunların arasında, Bostancı- vaslarla evi her taraftan sararak ka • 
aşçılar ve uşaklar arasında bir fısıltı başı da varmış. . . . d. 
isitti. Bu fısıltıya nazaran, mehterbası n· b.. ··k f · h be · · pıyı kırdı, ıçen gır 1· • . ıye, o uyu acıanın a rını ge-
Hacı Hüseyin ağa, birdenbire ortadan tirmişti. Ev, damdaki kiremidlerden, temel 
kayboluvermişti. İbrahim Nesim efendi, bunu duyar taşlarına kadar her tarafta arandı. Fa. 
Selamlık dairesinde, kulaktan kulağa duvmaz, büyük bir korku ve dehşetle kat, İbrahim efendi, bulunamadı .. . Ka 

bir dedikodu başlamıştı. Hacı Hüseyin titredi: vasbaşı, o kadar öfkelendi ki, derhal 
ağanın bu kaybolmasını, türlü mana • - Eyvah!. Artık, bizim için de selfı. hamalı avaklarının altına alarak tek • 
larla tefsir ediyorlardı. met çaresi kalmadı ... Burada saklanıp melemeğe basla<jı. 

Zeki ve kurnaz hamal, daha hfıla ke. oturmak kar etmez. Hemen bir gemi _ Bereket versin ki, bu dayak uzun 
tumiyetini muhafaza ediyor, bu işten ye atlayıp Efrenç diyarına hicret etme- sürmedi. Kavaslardan biri koşup gel -
kendisine azami kar temin edebilmek li. .. Aman dostum, al şu altın kesesini. di. 

(Arkası var) 

Sayfa 9 

Lehistanın tarihi 
Leh/ilerle aramızdaki harbler 

devreleri ve dostluk 
(" Son Posta ,, tarihi bahisler muharriri yazıyor) 

için, neticeyi bekliyordu. Bizi, Karadenize çıkarıp Moskof diya-
0 gün, Musa paşanın ısrarı üzerine rma iletecek ( ı ) bir gemi bul. 011 yedi11ci asırda Leh asilzade kıyate:".eri 

3 üncii Selim, o on kişinin idamına rıza Diye, Güllabi og·luna rica etti. Açık muhabere: . * 
~ • ..r. - 4 - 1 nı kuvvetlendırecek yerde, asılz:ıdeleı: 

göstermişti. Bunun üzerine, Musa pa. Ayni zamanda k d. . . . t l Izmtr - Asarı Attka Mfizelerl Müdüru, Bay s· . d' .. 1.. . .. 1 J ll h d. tt h k . . . İ ' en ısını emnıye a örn~r SnlA.hnddln: ıgısm?.n u~ o umu ı e -~ge. on. a • ıye e. cv~toı> .. a 3:mı aldılar. Bu su • 
~~ d~ k~na~nd~· ı~tı;aha~ ~;~ bra- tında görerniyerek, icabında kullanıl - Musa P~a hakkında lfttüf buyurulan ına- nedanı munkarız olmuştu. Türklyer.ın de .retle, dıyetın muşterciten verdiğı en fay. 
t .ım e~ı~ ~en ~ a ıp ~ ıa ıye . g;-mak için, iki çift tabanca ile iki kılıç lılmat, cidden hayrete şayandır. Bu eMa - dostane müdahalesıle bir Fransız prensi. dalı ibir memleket işi kararını, diyetin 
ırmek ıçın avas şıya emır vermış 1· ve iki hanÇ€r getirtti. rengh: meseleyi ehemmiyetle tam~.k edlyo - Hanri dö Valuva Leh tacını gıymiştı. Fa. bir tek azası!ltn cvt:!to'T) hakkım kulla • 
Kavasbaşı, maiyetindeki yirmi otuz runı. Neticeyi arzedertm. Teşekkurler... kat birkaç gün sonra Hamı dö Valuva narak bunu kabul etmemesi, 0 karan fe}l. 

kavas ile konağa geldi. (Efendi haz • 0 ı Götürecek. z. ş. Varşovayı terkt:derek Fransaya döndü ce uğratıyordu. 
retleri)n~d~h~~limlı~~şrifiicin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

harem dairesine haber gönderdi... Ge- Inh:s~ . ar u M:· d .. r :u·· '!u·· n _)en •• lı oldu. Bu sefer Türkiye, Lehistan ışle. p l ıye ~ trınınk cVeto:t hakk1 il« ! 
-ı ve üçüncü Har.ri ad:le Franslzlann kra- D. t l 

len haber, cidden şayanı hayretti: • • ~ : • 1 . ı rine daha yaKmda:ı alaka gö~terdi. Sad. I okonkykla alı, mud avvtsadan bir oyun .. 
Ef d

.h tl · kl ·---------------------------- ~ ~ aouyoru il ··şı1 - en ı azre erı, yo ar. .. :razam Sokullu Mehmed Paşo, Osmanlı ı . A • • • veç e gın en 
- E, nerededirler • Ciıısı Mııı:tLlrı Mulı. B. %7,, te- B sı.tme imparatorluğuna tabi Transılvany:ı E ve maglubıyet ıle biten bir harb, Le • 
- Bilen, yok. min ı ı ı· B t . .' L h. t k l t ' rtt: histanı bir elinin iki parmağından mah 

ıyen a onyı e.ı ıs an ra ı seç ı ı. . . 
- Canım nasıl olur?. ı ra kr. lin kr. şqkli s \Rti B t 1576 d 1536 k d 1 rum etmıştır. Denilebilir. 165 7 de im. a orı an ya a ar, on yı W . 

10 kr ll k tt. 1· b. :ı.. d B 1 k zalanan ehlau muahedesıle Brande • - Kimbilir?. Sırtlarındaki libası cı
kanp bırakmışlar .. kendileri de kayıp. 
lara karışmışlar. 

Musa paşadan kat'i emir alan kavcıs 
baŞ'ı, bu sözlere inanmadı. KavcısJar ile 
konağın etrafını sararak kendisi içeri 
girip her tarafı aradı ... Efendi hazret
lerinin çıkarıp bıraktığı elbiselerden 
başlta bir şey bulamadı. 
Kavasbaşı, öfkesınden çıldırıyordu. 

Selamlık dairesinin binek taşına otur
muş: 

- Ah, talihsiz kafa .. şimdi, Köse ba
baya ne cevab vereceğim? 

Diye, mütemadiyen başını yumruk
luyordu. 

İşte, tam o sırada idi ki, hamal, ya 
vaş yav~ kavasbaşmm yanına sokul. 
chı. Aralarında geçen şu kısa konuşma 
duyuldu: 

- Kavasbaşı ağa!. Eğer devletlfınun 
yerini sana haber verirsem, bana ne 
mükAfat edersin. 

'Kavasbrup, yerinden fırlıyarak ba. 
ğırdı: 

- Aman, deme ... 
- Elinle koymuş gibi, sana teslim 

edeceğim. 
- Eh, bre hamal .. çaldın düdüğü ... 

Dile benden, ne dilersin. 
- Artık hamallıktan, hor hakir ya -

şamaktan bıktım. Beni yanına kavas 
alır mısın? 

- Senin gibi açık göz herifi alma • 
yıp da kimi alacağım. 

-Yemin et. 
- Üç karım var. Üçü de, talakı se. 

lAse ile boş olsun ki, kayıbı bulup ha • 
na teslim edersen, seni yanıma kavas 
alırım. 

- Ala .. d~ ardıma. . 
Kavasbaşı, yerinden fırladı. Kavas • 

larını topladı. Hamalı takibe başladı. 

* Güllabi oğlu, İbrahim efendi ile 
Mehterbaşı Hüseyin ağayı evinin al • 
tındaki mahzene yerleştirmişti. Bu iyi 
kalbli ve misafirperver Anadolu Er -
menisi, mahzenin 'bir köşesini derhal 
sedirler ve şiltelerle döşeyip dayaya • 
rak her tarafa mumlar yakmış .. ken • 
disine iltica eden bu iki bedbaht mi • 
safire izzet ve ikram hususunda, elin
den gelen hiçbir şeyi diriğ etme • 
mişti. 

İşi, bu kadarla da bırakmamıştı. A -
rada sırada sokağa çıkıp dolaşıyordu. 

Şuradan buradan toplayabildiği hava
disleri gelip misafirlerine söylüyordu. 

Bu havadisler, İbrahim efendinin 
hoşuna gitmiyordu. Vaziyetin, gittikçe 

~v .ıu ude s.f 18..!V ı P .zttrJ.Jk a ı e ı . yı ır as11.c·r ı. ır ara ı ıs-
1 

. p Kıyım Bıç ıt. 4J 
~/ ;j .ık 
l\tırlOll Bıç ığı 

muhtel f e ttft 
23 • • 

yan eden Danziği siddt:tle ezdi, bır anar. 1u:g prensı rusyay~ kat'i olarak ilhak 
23 79 açık eksiltme 11 şi unsuru olan Ka;akları çok sıkı bir ıda. ettı, bu suretle Lehıstan tabliyetinden 

. çıktı. 1660 Oliva muahedesı·le de Lit 
317 20 

1 - Şartname ve resımlerı mucibınce yukarıda yazılı 2 kalem malzeme hıza. 
lnrında gösterılen usullerle eksiltmeye konm~tur. 

il - Muhammen bedellerı muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında 
yazılıdır. 

III - Eksiltm(: 13/IX/939 Çarşamba günü Kabataşta lev:.ız1m ve mübayaat 
şubesindeki :ılım komısyonund3 yapılacn ktır. 

IV - Kıyım bıçak1arı şartnamesi her gün sözü geçen şubeden parasız alı • 
nabileceği gıbi karton bıçakları rcs.mlc ri de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltrn için tayin olunan gün ve saat!erdc % 7,5 güvenme 
paralarile bırlikte mezkur komisyona gel mc1eri ilan olunur. (7133) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Hukuk Fakültesinde: Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Devletler Umumi Hu

kuku ve Devletler Hususi Hukuku, iktısad Fakültesinde: İşletme tıctısadı, ü. 
mumi İktısad ve İktısad Teorisi, 'l':b Fakültesinde: Radyoiojı, Çocuk bakımı ve 
hastalıkları, İdra!' yolları, Patııolujik Anatomi ve genel Patoloji: Edebtyat Fa. 
kültesinde: Umumi felsefe ve mantık, Romanoloji, umumi Türkıye tarıhı ve 
Türk edebiyatı 1arihı doçentlikleri açıktır. İsteklilerin diı imtihanı 16 İkinci-
teşrin Perşembe günü yapılacaktır. İstiyenlerin Rektörlüğe müracaatları. 

,7047, 

Milli Saraylar Müdilrlüitilnden: . 
1 - Milli saraylar müstahdemleri ıçin yaptırılacak (135) takım .resmi elbise. 

nin şartnamesine ve mevcud nümunelerine uygun olarak irnaıı açık eks1ltmeye 
:konulın~tur. 

2 - Eksıltme gününe kıı:iar rnılli saraylar müdürlüğü kalemine müracaat 
edecek olanlar mevci.ld nümuneleri görebılecekler ve şartnameden bedelsiz ola· 
rak bir nüsha aıabiieceklerdir. 

3 - Açık <!ksiltme Eylulün on beşınci Cuma günlı saat on beşte D0lmabah • 
çede Saraylar müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (1R4) liradır. Bu paranın ek:Hltmenın yapılacağı saat 
on b~e kadar malsandı~ına yatırılmış ve makbuzunuıı eksiltme heyetıne veril. 
miş olması lazımdır. (6638) 

Kırıkkale Gedikli Usta Hazırlama Okuh1 Birinci 
Sınıfına Talebe Alını)Or 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri san'at lisesindek: gedikli usta 
hazırlama okulu birınci sınıfına aşağıdaki şartlara göre talebe kaydı kabulüne 
başlanmıştır. 

2 - Kayıd kabul ş&rtları: 
a> Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
b. Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, s.ıhhati ~e.rınde olmak. 
C• kendisi ve ailesi kusursuz bir ahiak ve secıye sahıbı olmak. 
d:t terki tahsil müddetı iki seneden fazla olmamak. 
e, 14-17 yaşında olmak ve bu yaşlara aid boy ve ağırlık hadlerine uygun ol· 

mak. 
f. Evvelce gôrdüğü tahsil derece.sini gösteren şehadetname veya tasdikname-

yi haiz bulunmak. 
g, Gedikli okuldan ders ve vukuat, sağlık durumlarından çıkanlnuş olmamak. 
h, köy veya nahiyelı olmak ve n:ifus hüviyet cüzdanındll doğduğu köy veya 

nahiye yazılı olmak, yahud köy ve nahiyeden farkı olrnıyan ve orta okulu bu • 
lunmıyan kaza merkezlerinde dnğmuş bulunmak ve bunların tahsi! için kaza 
ve şehirlere geımif olmak. 

3 - Bu şartlan haiz olanlar askerlik JUbelerine müracaat ederek fazla izahat 
alırlar. 

4 - Askerlik tubelıtrince kaydi kabul için müracaat Eyltll sonuna kadar kabul 
edilir. . 286. •6364. 

re altına aldı, Moskova prenslenn<: karşı • 
muvaffakiyetle haıbe;ti. Polonyamn dev vanya ve Estonya ayrıldı. Jan - Kaz!. 
let idaresi teşkılatınd1 kökten ıslahat mir, memleketinin idaresini düzelte • 
yapmak istedı, fakat, hakiki bir krallık ı;:i~eceğ~_?i ve açlığı da önliyemiy~e • 
otoritesi temin edecek bır devlet n!za _ gını katı olarak anladı; ve 1661 Dıye. 
mı koymağa muvnffak olamad:. tinde, Polonez beylerine, bir buçuk a. 

Batorinin ölümü, Lehistan ıçm yeni :ır ~on.ra vu~u~ gelecek ~'um bir 
bir anarşi devrı oldu. Birkaç ay, Lehistan aksımı sa~kı bır peygamber kudreti • 
tahtı sahıbsız knldı. Nihayet İsveç hü - le anlatmaga çalıştı. 
kümdar hanedanı ldan Sıgismond Vnsa cRusyada bir birlik olacaktır. Ve 
kral seçildi. (1386.1631). İsveç hanecfanı, Rusya Litvanynyı alacaktır. Brande • 
Vasnlnr Lehistana üç kral verecekti. burg da büyük Polonya ile Prusyayı 

Sigismond, Polonyayı İsveçe karşı alacaktır. Bu taksime Avusturya da if-
faydasız ve rneş'ud bir harbe sürükle- tirak edecektir. Küçülen Lehistan bel .. 
di. Her iki memleket de yıprandı, bu ki de münkariz olacaktır• dedi. 
da müşterek düşmanları olan Rusyanın Ne kadar yazıktır ki, bu m~'um tak.. 
menfaatine bir hadise oldu. simi milli bir birlik ile önleyebilecek 

1612 de «karışıklıklar devri, deni • enerjiye sahih olan J an Kazimir, Leli 
len bir devirde, oğlu Vladislav'ı Çar asilzadelerinden en ufak bir yardım ve 
yapmak için Rusyanın dahili işlerine feragat görmedi. Smolensk, Tcherni .. 
müdahale etti. Fakat Ruslar 'bir ecne. gor, Ukranya ve Kiyefi Moskovava bı1o 
bi hak1miyetini önlemeğe muvoffak rakmağa mecbur oldu. Nihayet t~htın• 
oldular. Polonya, bu maceradan, hazi- dan da feragat etti, Fransaya çekildi. 
nevi tüketmiş olarak çıktı. Yerine seçilen Mihail Visnoviyeçk 

Bu sıralarda idi ki, Osmanlı impara. ( 1669 • 16 7 3) çok şiddetli yeni bir 
torluı!u ile çıkan bir ihtfüıf, 1620 de Türk istilisına maruz kaldı. Fazıl Ah .. 
Genç Osmanın bizzat iştirak ettiği bir med paşanın Lehistan seferleri bu dev• 
Türk istilasına sebeb oldu. Fakat Ho • tin hadisatıdır. Lehistan Bucac mua • 
tin kalesini muhasara ·eden Türk or • hedesile Pudolpya eyaletini Osmanlı 
dusu, bilhassa yeniçeri ocağı t(?Şkila • İmparatorluğuna terketti. 
tının bozukluğu yüzünden geri çekil - Visnoviyeçki'den sonra Lehistan tali 
meğe mecbur oldu. tına Jan Sobyerki oturdu. 1683 Viya .. 

Lehliler, Türklere karşı cesurane bir na muhasarasında, Avusturyanın im • 
mukavemet göstermişlerdi. Fakat İs • dadına koşan ve tarihimizin kaydettiği 
veç ile olan ikinci bir harbde daha az korkunç bir bozguna sebebiyet veren 
mes'ud oldular. Bu harb Polonva\'ı Sobyes'ki'nin dahili siyaseti, asilzade • 
Baltık sahillerinde çok zayıflattı. 1618 lerle hoş geçinmek oldu. Ölümünden 
de, Sil?ismond, Prusya dükalığını, Bran sonra da, 1696 da, Lehistan tacı biri 
deburg prensine bir fiyef (Has) ola - Fransız ve diğeri Alman iki p~ens ara• 
rak verdi. Bu suretle Ahnan~a impa - sında mücadele mevzuu oldu. Ve neti. 
ratorunu seçen Alman hükümdarla - cede, bunlardan Saksonya prensi Fre. 
rınd~~ bi~i, Polon~a kr_alının, Prusya derik • Ogüst, prens Lui dö Konti'ya 
ara1•cn munasebetile tabıi oluvordu. galebe çaldı; Leh zadeganı Alınan 

Lakin dahilde C'ıkan bir hüyiik i~yan nrensini kral seçtiler. 
har:ket!, ~lzzat. Polonya kra11ığının mev. Baltık mem~eketlerinin en karışılf 
cudı •etını tehhke, .. , kovdu. Hu isyan • o·r devri idi. Isveç Kralı on ikinci De.. 
dan, Polony:ı kral'ıitı, hiikumetı merke- mirba~ Şarl şark şeferlerine başlamıŞ"' 
ziyeden mahrum konf!'dere bi .. de\ let o.

1 

ı. 1 ?02 de Varşova ve Karakoviye gL. 
larak _çıktı. Kral, kudre.ti htikümcti, di • ren Isveç kralı, kendi işine uygun bir 
yetlerın toplanıı.n zarleı?~'1. tarat.nclan frıl. Lehistan kralına muhtaçdı. Rusya Ça. 
ce uğratılmış hır c:nhsı ıd!. rı Deli Petro ile harb eden Şa ı R 

n-· rl.. ·· vı·d· l r' usyıı. or uncu a ıc; ac;ın znmanınna tarnf1nı tut~n Fre<lerik Oğüstü Leh· 
163~-1648, -~zaklnr isyan ettiler. onun •an tahtından attı ve yerine, bir ;:Ji 
yen.ne seçı en Tan Kımmir <1613.l'i53) 'beyini. St~nislas Leskzinski' i etirt • 
bu ısyanı ba!<:hramadı. Fuloncz memur _ ti. y g 

larmın ve Yahu".lilerin muaıncleleTlrl"" On sekizinci asır Leh· t · · i 
hakaretlerine tahammül etiemiyen ka ' vasi fırtınalarla b '1 ştıs an lÇı~ s -

kl M k c . . - aş amı ı; avnı asır. 
za ar os ova arın3 tabı oldular Bu Lehi~tan1n bı·rb· · k d ·.. t k p 1 · 1 · ırı nr asın an uç a • 
~on •a ıç.n yerlne konulma"!: çok büvlik simini görecekti. 

bır kayıp ıdt. (So 
nu vnr) 

Bu anda, Polonezler, krallık makamı R d Ekr - eşa em 
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Servet Behiç tanınmış bir muharrirdi. I Nail Behiç pek yakmda gazetesini çı· 
Yazıları en fazla satan bir gazetede çı • karacakh. Babası oğlunun işlerini yakın. 
kıyordu. Muharrirliğe işin en basıtinden dan takib ediyor, seçtiği muharrirleri, 
başlamış, gün geçtikçe olgunlaşmıı ve r.i. gazete~n tutacağı yol hakkı~da _anlattık.. 
hayet çalıştığı gazetenin ileride ve ço!c o. l~nnı dinle:ken m~ronunıyetını ızhar ~ • 
ikunan muharrirı olmuştu. Servet Behicin dıyordu. Oglu hakikaten tam manasıle 
yazılarında kendine has bir canlılık, b:r bir gazeteci i~_i. M~vaffakiyeti yüzde yüz 

Beraber yaşanılan bu tehlikeli hayat ti, dostu Jose Verde'e haber vereceği Harbi Umumide her iki tarafa da biz • tazelik bulunurdu. Birçok kariler gaze - olacağından şuphesı yoktu. 
bu iki çocuğu, Jose ile Yuanito'yu bir- yerde kendi ortaya gelerek: met etmişti. O, kimi kuvvetli görürse tede en evvel onun yazılarını okurlardı. Bir yandan da kendi, oğlunun gazet .. 
birlerine çok bağlamış bulunuyordu. - Buradayım! ona düşman oluyor, o tarafa fenalık e. Servet Behiç şöhretini yaptıktan sonra ~ine yazıl~nm hazırlıyordu. Çalıprken 

Daima bu tehlikeli gilr~lerde, boğa~ Diye cevab ver]Tlişti. Hemen elbise - diyordu. Bu suretle, hayatının tadını evlenmişti. Bır sene sonra bir erkek ço • ılk defa hır gazeteye yaıı yazacak he • 
ya karşı birbirlerini büyük bir feda • lerini ~ği.ştirip ortaya atılmıştı. Mü • kaçırmış olan Yuanitodan intikam al • cuğu oldu. Çocuk büyü':iükçe gürl>üzie • vesl~ ~~ genc~.n h~ycca~~ı hisse~yordu. 
kArlıkla müdafaa ederlerdi. Onların bir kemınel surette dövil.şmüştil. Halk hay .. mış olduğunu zannediyordu. şiyor, zekası artıyoıdu. Mektebe gitmiye ~ki gunler gozlerının onune gelıyor. F&. 
üçfincü arkadaşları daha vardı. Bunun ran olmuştu. Etraftan yaşa sadaları Jose Verde'in hikayesi beni alfıka • başladığı zaman hocaları onu çok beğen. kı matbuat arkadaş!arı teker teker bazan 
ismi de Zonio idi. Onlar Zonio'yu son- yükseliyordu. dar etmişti. Bu hikaye doğru olsun ol. mişlerdi. Dersl:rde arkadaşlanndan çok neş'eli, ~azan ~amlı yüzlerle onun önü~. 
radan kaybettiler. Bu bir tren yolcu. Sonuncu çarpışma için haber veril • masın, onun muhakkak bir haksızlıkla fazla istidad gösteriyordu. Eğer böyle gi- d~n g7ç~yor!.a:.aı . . ? bu_nı_ar ha~da bil
luğunda oldu. Yol parası vermemek i- diği zaman Yuanito heyeti tertibiye bütün imanını ve şevkini kaybetmiş decek olursa çok ivi yei.iş;cek, bUyük a. dıklennı. duşunduklerını, kendinın vak. 
ç1n onlar seyahati, vagonların üstüne rei.sinin karşısına çıkarak dövü.şün bo- olduğu belli idi. Ve şimdi kendisi fena- dam olacaktı. tile çok sevilen üslubile yazıyordu. Ba • 
yatarak yapmakta idiler. Böyle seya - ğanın ölümile neticelemnesi için mü • lığın kudretli bir timsali idi. Servet Behiç çocuğunun fıtrl zeHsına zan çocuk gibi, genç bir delikanlı gibı bir 
hat _ederlerken,_ küçük bir .. ista.~yonda, saadesini istemişti. -Onun bu itirafı kar~ında, benden inzimam eden, çal-.şmasından memnun • hal alıyor •. Sankı hakınnda yazı yazdığı 
trenın sarsınhsıle Zonio duş:m~ş; başı Halle he~~~~la haykırıyordu:. cEvet de bir şey öğreneceğini ümid etmişti. du. Oğlunu ileride ne yapmak istedıkle. arkadaşı yanıbaşında imiş gibi ona takı. 
yarılmış, ve yakalanarak Madrid e ka- evet... Öldursun.. . Bravo... Müsaade Halbuki ben •bir şey söylememiştim. rini sorduk1an zaman: lıyor, onunla şakular yapıyor, ve bu P.· 
dar götürillrnü.ştü. Y:arası hafifti, fa • edin ... Öldürsün boğayı .. . > Şüphesiz ki boşu boşuna bu kadar şey - Ben oğlumu~ da muharrir olmasını kalan satırlar halinde kağıda döküyordu. 
kat hapis cezasından kurtulamamıştı. Ve Yuanito boğayı öldürerek müthiş anlatmış oldu/hı için bana fena halde isterim! diyordu gerçi başka bir me.!S Sonra birden ° arkadaşının son g'lnle • 

Arkadaşları Zoinosuz seyahatlerine bir muvaffakiyet kazanm~ı. hiddetlenmiş ;lacaktr . . . Ve benden ay- lek intihab eder~e karışacak onu beğen. rini bir cenaze peşinden yürüdüklerini, 
dernm etmişlerdi. Ve bu seyahatler İşin nasıl ba.cıladığını bilmiyen Jose 

1 1 
. d k k 

1 
. diği mesleği tercüıten caydı~acak deği • onu üstü çelenklerle örtülü bir mezarda 

d ]_ .. 1 d bow d··- .. 1 i t d h 1k ·1 'b be k d 1 n ır ayn maz Jan arma ara o una gı. ıı·m. Fakat og~1.umun da ba..:ka bı"r m"'• • bl ıraktıkl. _annı hatırlıyor. Gözlerinde ya§. esnasın a 'KOY er e ga oguş er er. e a ı e era r ar a aşını çı gınca d" ben. b. Al 1 k ih .., """ 
k 1 d 1~- 1 kta 'di ıp, 1 ır man casusu 0 ara • lek ı·ntiıhab edeceğı'ni hiç ı:annetmiyo - ar belırıyordu. tib ederek para azanıyor ar ı. a AIŞ ama ı · b tt• H k, __ d t lıri ı d fa 

B ffaki t Y ·ıo . . ar e ı. a Auıı a no a ış ar ı, • rum. Çün" kü 0 cfa ikide bir, ben de ba • Servet Behiç seri yazısını tamam. almış. 
Verde: u muva ye uanı ıçın par • •- t All h .. kü. ,_. l b . K •t n T ı- k T 
Y •t ·1 ·· b her çalıştıın. l k b" b 1 lm b d :r.a a a şu r Kl on ar enı apı e bam ai.bi muharrir olacağım· divor. tı. eA:l.ar te ::-ar okudu. ashL'lı etti. Oğ· 
uanı o ı e uç sene era a ır aş angıç o uş, ve un an L d , . d ta 1 d h b· • • ı ·· ·· t . · · b k ·· ·ıA 

d ed İs i . d f a sux nun sayesın e nıvor ar 1, u o·· nı , senel"'r geçiyor Servı>t unun gaze esı ıçın ır aç gun sonra ı n. demişti. Dostluğumuz son erec e sonra panya çın e en maru en meş- . . . be. ·~ u er, ay.ar, "' , - .. . 
kuvvetli bir dostluktu. hur bir toreros olarak tanılrnıştı. dud <la haberlı ıdıler, .. ve n, vazııem Behicin oğlu Nail Servet büyüyor, deli. lar bastıracağını buıyordu. Yazısını he • 

Yanlarında daima eski bir, toreros Bir zaman sonra, orada hazır bulu : ~~~i ~ra;s~~a her ç_agıı-:ışında B~o;ark· kanlılaşıyordu. fstanbulda bir liseyi bi • m~~lio!l.un; ~~:~esi lazımdı. !vd;.de ve. 
kılıcı ta~yorlardı Fakat bu kılıcı, köv. nanlardan yaşlı ve e.c;ki bir torero.s Yu. , ı Ja ubu ah~ gfeçıyol rk um. oyde ı • tireli. Üniversiteye devama baıladı. Ser- hre ı . r bı.lr a at unuh'by.apma ı. ır mut.· 

". · ~ . .ı.e ose ana ır ena ı yapama ı. B.ı.· . ld k .1 1 ..... Es arrır gaze e sa ı ıne yazısını ma 
!erde yaptıkları bog" a dövüşlerinde kul anıto'nun, Verde hesabına orta va nasıl vct C'.uıcın yaşt o u ç:ı ı er emı,.ı. • b . . . . " · ·· · · * k' · k dar f 1 ı d Oğl aada vermelıydı. Musveddelerını çanta. ianmağa mezun değildiler. Çünkü köv- çıktıgını kendısine soylemışti. Bu ha • ısı a az a ça ışamıyor u. una sın k yd Oğl tb ·ıı· 
filler bu dövüc:ılerin boğanın ölümiİe Idkati öğrenmek Verde için ıbüyük bir Tayyareden indiğim zaman bana bir sermaye o!acak kadar bir para bir•ktir • N ~l So u. "unun ma . aasına i.1 ı. 

-ı • • · " ·1 k · ld .. · · f ı l d l\ d aı ervet o gun gazete ıdarehanesın -netirelenmesin.e müsaade etmedikle - sukutu hayal olmuştu. Dostunun bu ı. mektub verdıler. Ecnebı talaffuzı e o- mış o ugu ıçm az.a ça ı.şama ı"ın an d ki d k k k . 
rinden kılıç kullanılmıyordu. haneti onu fevkalade mükedder et • nuşan bir mösyö, beni uzun müddet müteessir değildi. P~4 

1
° .~sına ap;;.~ı~ ~ac~ gazete~ın 

Y 1 b 
,_

1 
.
1 

iki. k d b. miştf. Yuanito da artık eski dostile bekledikten sonra, bu mektubu bıraka. Nail Servet 'Üniversıteyi bitireceği an aı:1 e meşgu u. a . _1 
. aya gı n.. 

a nız u Aı ıç ı e ar: a aş, ır • k d. 1 .. 1 .. k 1 d ce yennden fırladı, elını optil. Yaptığı 
birlerinin ö w süne bir haç işareti çiz • karşılaşmak istemiyordu. rak gitmiş. Mektub şöyle y:zılmıştı: s~n.e en ı arzusı e gur.. u gazete.er en planları gösterdı. 

. . g g lukI bed. t Hayatın bu ilk darbesinden sonra c:Madam, bana o kadar soguk ve fena bırınde çalışmıya başlamıştı. Behiç Ser. 
?::_ıdşlerdıil. Bu v~ostd . abr:nı~ ett" ıVye e dünyaya karşı emniyeti ve muhabbeti muamele ettiniz ki, sizi yeniden gör • vetin oğlu sz zamanda çalıştığı gazetede Servet Behiç bu plnnlara baktıktan 
tut ar s recegıne aır ır ışare ı. er. . v . k d. · t 1 k d 1 sonra asıl meseleye gerti. 

. kalmıyan Verde ilk önce anarşist ol • mekle hissetmış oldugurn saadetı boz- en mı pa ron arına ve ar a a7 arına ~ 
de. . d mu~, sonra casus teşkilAtına geçmişti. dunuz. (Arkası var) beğendirmişti. Mesleğe çok çabuk inti • - Oğlum, ben buraya sana yazı getir. 

- O zaman b~n. on altı~ :ua~.ıto 8 bak etmiş, uzun zaman meslekte çalışan. meğe geldim. Hani bilirsin ya, aon yazımı 

on yedi yaşında ıdık, demıştı. Koyler • [~~~~~~n~~n~~~~~u~~~~~c~~s~~] r ' ıar kadar muvaffakiyet göstermeğe b;ış. senin gazetene yazacağım•, daha sen ço • d: pek güzel ~ayatırnızı ~azanıyorduk. e· d kt u lok lamıştı. Servet Behiç oğlunun bu tarzda cukken söyledim. işte onlar burada.. 
Bız bu dostlugun ebedi bır dostluk ol- ır .0 orun g n kendi mesleğinde, kendine faik bir halde cMatbuat hatıralarım. başlığı altında bir 
duğuna emin idik. Bu dostluğu hiç bir ti d terakki etmiş olmasından memnundu. İlk seri. 
şeyin ":>°zarnıyacağına inanıyorduk. 1 2 s ' l'> e ·'' no arın an fırsatta oğlu için b~r matbaa kuracak. o. Çantasından çık:ard1~1 tomarla kağıdı 

- Bır kadının aşkı! nun bir gazete sahibi olmasını temin ede- Nail Servete uzattı. Nail Servet babasın-
Diye sözünü kestim. Verde tebes - 1 Baş dlJnmelerl oekti. O hep bu arzu ile yaşamııtı. Veni. dan kiğıdlan aldı. Birinci kağıda, ikinci 

süın etti. 2 Kalbin avun denilen büyük ıah da- hayet arzusu tahakkuk edecekti. Kendi kAğıda, arada birkaç kağıda göz gez 
- Böyle bir şey aklımıza bile gelmi. 8 mannm başlangıcında.ki kapalın has - muharrirlik hayatmdan artık çekilmijti. dirdi: 

yordu. Biz san•atiıni7.e çok merbut i · talığında natamamlyetınde, yine avur- Fakat oğlunun gazetesine yazacaktı.. 0". - Bu isimler menı..uı baba! 
' dun (anevrlzm) denilen damar lişi has- 6 ~u 

dik. 6 talığında başın ve dlmatın umumi de _ lunun gazetesi için sakladığı mevı:u se • - Evet, bug-ln için meçhul ilimler, 
Bir müddet silkftttan sonra devam 8 veranında husule gelen gayrıtabl1llkler nelerdenberi birçok gazetelerden ısrarla fakat bizim zamanımızın muharrirleriy • 

etmişti: du başdönmestnl intaç eder. Kezalik ka- istenildiği halde bir türlü yamuya ya • diler. Benim eski arkadaşlarım.. 
- O kadın, bir handa hizmetçilik e.. '1 dınlarda ayb~ılarının artık kalktığı za- naşmadığı bir mevzudu. _ Çok güzel amma baba, bugünün 

diyordu. Güzel bir kızdı. Arkadaşımla ~ manlarda deveranda TUlrua gelen ihtı - cMatbuat hatıraları• nı oğlunun gaze. karileri bunları okumaktan hoılanmıya. 
beni boğa güreşlerinde görmüştü. O '1 lilat da ba.şdönmelertnl meydana getirir. tesi için saklıyordu. Otuz beı sene içeri. caklardır. Fakat mademki sen yazmıı . 

· ·· b y •tod d h f Elhasıl dimağ şlryanlarının tasallübü gun gure.şte en uanı an a a az. 10 sinde yaşadığı, her ferdini yakından ta. sın, gazetenin istediğin yerine koyayım. 
ff k ld w • ı kı h · in sıhlerozt hallut dt baş dönmelerlnl 

ıa muva a o ugum ıç n z eru • nıdığı bu hayatın otuz senesmi, otuz ıe - Servet Behicin baş1 dönüyordu. ""ı:.z • Solda.• sata: husule getirir. Ve bu araz çok mühim ve uu 
tihab etti. ı - Sefillik ciddidir. Çünkü isterse baş damarlarının nede gelen geçen silik kalmıf. ıöhret sa- leri karardı. Son yazısı oğlunun gazete • 

- Orada kalmak istemediniz mi? s _Esirlik - Gözü ıtızeı hayvan s!pazmı, tsterıSe kanın lhtikanı neticesi thibi olmuş yazıcıların karakterlerini, hu.. sinde ancak babalık hatırı için mi yer 
- İstedim. İki gün kaldıın. Onun o- 3 - A.rab harfierln<M bir yazı tekll - olsun yalcın bir atide ya bir nezfi dhna- susiyetlerini yazacaktı. Bu seri yazı onun bulacaktı?. 

dasında kalıyordum. Cennette yaşa • Tasvir ğlnld veyahud dimağın teleyyümünü ya- son yazıları olacaktı. Fakat çok entere • _ Hayır, oğlum. diyebildi. ben sanı 
' - cerahat - Taharri et i ı k ü ld 1' - terlr T bll dığımı zannediyordum. Fakat buna Yu 8 _ Kusurunu bağışlamall n er me zere 0 u~unu gos • a sandı. O neler görmüş, kimleri tanımış, şaka yaptım. Bunlar benim kendim için 

· • ıkıld K"" ·· b ak bunların neticesi felci nısıf tulanller ve- ı b'l · · B anıto nun canı s ı. oyu ır ıp ti _ Tasgir edatı - Arzulu ne er ı mıştı. unların neşri bir gazete yazdığım bazı mazbut hatıralar. yahud daha şiddetli L9e ani ölümlerdir. 
gitmeğe mecbur olduk. 7 - Amirin sözü - Gözleri görmlyen için bir muvaffakiyet olurdu. İşte bunun Kagı-d tomarını çantasına koydn. mat· - ı Ezllml Kalbin kapaklarından ekllllnln hastalı- -. 

Fakat artık iki arkadı:ı~ın dostluğu 8 - Gözleri gorın yen - ş içindir ki bu seriyi oğlunun gazetesinden baadan çıktı. Sokakta yu"rürken ...... de • -... ı dil .. Rabıt edatı ~ında da dimağda fazla kan terakiimıi _... 
bo 1m b 1 d B .. ı b" ih 9 - Taharr e me ... - başka bir yere kıy. amamıs.tı. ı· d zu uş u unuyor u. oy e ır n a 10 _Mahal _ VUAyet _ Yat vaki olur. Dimağa az kan gittiği zaman ıyor u. 
yeti her ikisi de hiçbir zaman düşün • Yakandan aşatı: husule gelen başdörunelerl tamamen ak-
memi.şlerdi. Bu şey Verde için çok bil. 1 _Az serin - Kamer ;;t olan fazla kan mevcud olduğu vakit 
yük bir sukutu hayal olmuştu. Eğer İs- 2 - Köın - İşaret de yine görülür ki bu kalbin kuvvetinin 

8 _ Fakr içinde olan - Yenilendlrmek azaldığını gösterir. 
panyol casusunun sözlerine inanmak , _ Aranmak mıı.sdc tu} lan emrihazır - •---------------1 
caizse, sırf bu yüzden o bütün beşeri. Dost ~ komşu bir ~vlet Cenb trtlyen okuyucuıanmın poaıa 
yete küsmilş ve bütün insanlara karşı 5 - Sonunda bir •R• olsa cemi edatı - pulu 1oııamalannı rica edertm. Ab1 tai-
ktn bağlam~tı. Herkesten bu sukutu İskambilde blrll - Bir nota dtrd• l.ltekleri mukabele.sl.ı kalablUr. 

ti - Taraflarda - Kırmızıya ben7.er renk "- ,J 
haüyşta~~ intikamını almak arzusuna düş 7 _ Gayret .: .... _ ............................. _. _____ .:_ 
m U. 8 _ Bir nevi baston - Ördeğe benzer 

Bir gün bir boğa döviişünde ken<li 9 - Duygu - Çift ( ") 

başına. muvaffak olmuş bulunuyordu. lO G Anasbo~.ı:.~::~:~~Jı.:.~,~~ ~~:11 Nöbetçi .. e .. czaneler 1 au gür~e, kolundan yaralı bulunan eçen ............. ~ 
Soldan sata.: 

Yuanito iştirak edememişti. ı _Kare.tatma Bu rece nöbetçi olan eczaneler şun -

Gür~ Castillon'da bir köyde olmuş- 2 - Atalet - İmı.. lardır: 
tu. S - Rafadan - Al İstanbul cihetindekiler: 

Ertesi hafta, Valence'da, bir Coni • 
da'da haZ1r bulunuyorlardı. Güreşin 

sonuna doğru Novilleros'lann 'başlıca. 
tarı yaralanmış bulunduğundan, direk. 

tör müşkül bir mevkfe girmişti. Çünkii 
hiç kimse geriye kalmış olan iki azılı 
boğarım karşısına geçme~e cesaret e • 
demiyordu. Direktör, etrafına bakarak, 
dışarıdan bu işe girişecek bir gönilllii 
arıyordu. Birden: 

- G€çen Pazar Castillon'da dövüsen 
Novilleros nerededir? • 

Diye sordu. Bu sözü Yuanito i.şitmiş. I 

4 - AlAka - A7. - A. Şehzadebaşrnda: <İ. Halll), Emlnö -
5 - FedakA.r - K niinde: <Hikmeti, Aksarayda: (Şeref>, 

8 - Ata - Adilik Alemdarda : <Abdülkadir), Beyazıdda: 

7 - T - Narin - RI ICemll), Fatihte: (Vitali), Bakırköyün-
8 - MI - Z - L - Ylr de: {Merkez), Eyübde: (Arif Beşir>. 
9 - Ama - Kirada. Beyotlu dhetindekiler: 

10 - Ald - Kiraz İstlkH\.l caddesinde: <Dellasuda), Bos-.............................................................. 
Ra9id Rıza - ErtuGrul Sadi 1 ek 

Tiyatrcsu 
Bu rece TepeLa,ında 

GAiB 
ARANIVOR 

Yodvil 4 Perde 

tan başında: citımad), Taksimde: (Li -
monciyan (, Pangaltıda : (Nargllecly:m), 
Karaköyde: <Hüseyin Hüsnü), Beşiktaş
ta . CVidln). 

Ro!azi~i, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: fHalk, Hulusi Osman l, 

iJskıidarda: · <İttihadı, Sanyerde: (Nuri) , 
Adalarda: (Şlnaai Rıza>. _Jl 

Gümrük Muhafaza Genel Komutan
lığı İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan 

1 - Satın alınacak. 75 aded k<lID.ple erat binek eğer takımının 2019/939 Çar , 
şamba günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli •500 J:irn ve 
ilk temi'natı 338 liradır. 

2 - Fenni ve hususi şnrtnamelerile nümune eğer takımı komisyondadır. 
Görülebil!ir. 

3 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesika ve ilk teminat makbuzlarile 
Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmelen. 

c6926:t 

Istanbul Defterdarlığından: 
Mercanda yen~dca yapılacak maliye şubesi binası inşaa ~ı 9/10/93Q tarihine 

kadar bir ay müddetle pazarlıkla eksiltmeye konulmu~tur. 

Keşif bed~li (fi8750) lira (26.ı kuruştur. 

Mukavele, eksiltme. bayındırlık işleri genel hususi ve fen11t ıartnameleri 
proje, keşif hülasasile diğer evrak (293) kuruş bedel muırabılindc verilir. 

Muvakkat tem mat ( 4188) liradır. İsteklilerin en az ( 40000) liralık bu işe ben

zer iş yaptığına dair idareierinden almış oldukları vesika istinaden eksiltme gü. 

nünden sekiz gün evvel lstanbul \Til~yetinden aldıkları ehliyet ve 939 yılına aid 
Ticaret odası vesikaları yanlarında olarak bu müdı:let zarfı:ıda haftanın Pa • 

zartesi ve Per~eınb.~ günleri saat 14 de Defterdarlık Milli Emlak Müdürlülün • 
deki komisyona müracaatları. (7131)) 



1 Eylül SON POSTA Sayfa l 1 

-----
Bir 

RADYO 
Haftalık 

PROGRAMI S P O R Almanyanm Lehistanda yaptığı harbe ---= 
Ankara Radyosu 21.30: Konufllla (Doktorun saati.) 21.45: Mtı Yarın yapılacak buy~k y~dınm harbi denir mi ? 
DAl..GA UZUNLUÖU ~ 

1848 m. 182 Kc.s. 120 Kw. 

zfk <Melodiler.) 22: Müzik <Ktıçtlt orJı:e. - 1 
tra - Şef: Necib Atkın.) 1 - Emile Waldte- besi gUreş er (Baştarafı 7 nci sayfada) binmişler. Hiçbir maniin ve silahın 
ufel - İki kere tt1 - Vala. 2 - P'ranz Lehar- ser Meçhulü hal için gerçi ellinde lazım durduramadığı bu arabaların üstün • 
Eva operetinden potpuri. 3 - Drigo - Arle- olan bütün malfımlar mevcud değil • deki kaleciklerde saklı toplann ve mı T ..A Q . 19,74 m. 1Ht5 Kes. IO ııcw. 

T.A..P. 31,70 m. 9415 Kc& 20 Kw. tenin mllyonlan No. 4. 4 - Hana Löhr - dir. Fakat harbin 1 Eylfılde başladığı. kinelitüfeklerin namlu ağızlarından a. 
Memleketten memlekete. CMuhtellf :memle- nı biliyoruz. Koridorun kapanması ve leddevam ateş fışkıqyor ve bunlarm 
ketlerin melod~ri 07.ertne rapsodi.) 5 

- ·· .. d h · k 1mış bir 
MlcheU _ İtalya şartııan _ Potpuri. 23: Son buradaki Leh kuvvetlerinin esareti onun e zır sız ve sipersız a 

t ham tahTlllt, keyfiyeti ise S ila 6 Eylfılde vaki ol - ordunun insanları mütemadiyen yara. " (Esti ajana haberleri, ztraa • es ' 

CUMARTESİ 9/9/39 

J3.30: Program. 13.35: Türk müzlsl: Jı:amblyo _ nukut borsuı <nat.l 23.20: Mil - murtur. Kezalik biliyoruz ki Koridor lanıp yerlere seriliyor veya alabildiğr 
~ Yenl şnrkılar.) Okuyan: Mfizeyyen Senar. zik ccazband _ Pl.) 23.55 - 24: Yarınki prog- Grandenz • Culm _ Tuchel mıntaka • ne kaçıyorlar ve dağılıyorlar. Nihayet Qaıanlar: Fahire Fersan, Refik Fer.san, Cev- b 
det Çağla. 1 _ Hllzzaın ~revl. 2 - Arif ram. sında yani en geniş cenub ağzında ka- böylece bir orduya ve ir memlekete 
liey • Hüzzam tarkı: (Tal'at eyler mi diye * panmıştır. O halde bu işi yapmak için hakikaten bir yıldırım isabet etmiş o. 
?neh suyi KAgıanede.) 3 - Mustafa Nafiz- SAU tZ/9/ 39 Alınan .kuvvetleri şarki ve garbf Pru.s- Iuyor! .. 
lı:iizzam şarkı: CGönlüm nice blr senden u- 12 30 : Program. 12.35: Türk mnzı~ı: Oku- yadan beş günde karşılıklı yalnız 50 Fakat böyle bir yıldırım harbi ne -
ıak günleri saysın.) 4 - Sadettin Kaynak - van: Mefharet 5abak. Galanlar: Cevdet kın. yürümüş ve har.b etmişlerdir ki rede tasavvur olunab l'r?! .. Belki za • 
lfüzzam şarkı: <LeylUların hayali.) 

5 
- Kozan. Cevdet Çai!la, Kemal Nlyazl Seyhun. bu hesab ile gun'" başına 1 O km. düşer. vallı Afrika sahralarmda bedevi sil • t?ük · kı (Ay o~perken ) 6 - 1 _ H<>.,lm bey - mcazıı:Ar ~r:kı: (eŞb tA8e-

v rü - Huzzıım şar : · her be;' zartızarım.l 2 _ Rakım - rucazMr Halbuki en eski zamanlarda bile fa. rülerine karşı •. Fakat elinde seri ate.J-Şiikrü - Hüzzam şarkı: <Adanın yeşil çam- d ) s Şem ı"k ku\"'etler'- zayıf kuvvetlere karc:1 li hafif ve ag~ ır toplar, zırh delen si -lan.) 14: Memleket saat Ayan, ajans ve me- şarkı: <Bekledim tA fecre ka ar. - - . • uı " 

teoroloJI haberleri. 14.10: Müzik <Müzikli setttn Ziya - Neva şarkı: <Ko sinem ateşe r.ıuharebe ve hareketlerinde günde va. lahlar, ağır ve hafif makineli tüfekler 
gezinti) 14 30: MUzlk (Dans ~üzlğl ' yamın.) 4 - Cevdet Caltla - K~a~~~:~!: satt J O km. lik bir mesafenin kazanı} - bulunan ve bunlan kullanmasını ve 
15 - 15 30: Müzik eşen oda müziği - lbrahim mt 5 - Rahmi bey - Mahur tark · . _ ması :alelade bir iş sayılırdı. Mesela siper kRzmasını bilen keza tanklı ve . ti benU 15 - Arıt bey - Ra.~t şarkı. (Vus 
Ô7~ür ve A e~Mreklerl.l 18.3(). Program. n 1 l 13. Memleket sa- Bilyilk Harbde, Belçika üzerinden motörlü bir orduya karşı yıldırım har. 
18 35: Müzik CKüçük Orkestra - Şef: Necıb la tından gavrl el Qe'ktm;~rol~jl haberlt'rl. Fransaya yürüyen ve Fransız sol ce - binin manası acaba nedir?.. Nihayet /\.şkın ) 1 - Brahms - Macar dansı No. 1-2. at tıyarı, ajans ve k rogram - Pl.l ~ 
2 _ Spero Kochmann _ Ebedi arkadaş. 3 - 13.15 - 14· Mü1~1~5. ~~~~ş~ruı müzl 1 PU nah ordulannı mağlfıb ederek Marn Ü- duraklamak degil mi?! .. 

T . ı E termezzo ııı: Proımım. " · · zerine süren Alman sağ cenahının Bir ordunun motörleşrnest ve mo • F'rnnz Kôntgschoffer - ıro n 19 30. TOrk müzl~: Halk f!lr~rlnden ör - .... 
4 - Fredexlck Hlppman~ - Se~ahat §arkl - nekl~r. Sadi Yaver Ataman. 2o.ı5: Konuş - 1.f.8 den 2. 9 tarihine kadar 16 günde törlü vasıtalara bindirilınesi demek a. 
lan <Fantezi l l!J 10: Turk muzlğl <Fasıl 20 30: Memleket saat Ayan; ajans ve . . .. ~O kın. katettiği yani Belçika ve Frnn şağı yukan atın yerine motörün ika • 
heyeti) 20: Memleket saat Ayan. 

2
0: Tem- ::;coroloJI haberleri. 20.ım: TQrk müziği: Alman JClmpi!JonU Wıllı Marn sa muharebelerinin icab ettirdiği bü - mesi ve kara harbinde biraz da zırhtan 

•ll 20 40: Ajans ve meteoroloji haberleri. An kam Radyosu küme ses ve saz beyet1. İ- t 
11 

t.e Takalm atadında btlyilk tün tevakkuflar ve zaruri istirahatler istifade olunması demektir. Fakat ne 
21 · Tlirlt müziği: csaz eserleri.) Çalanlar: dare eden: Mes'ud eenıı. CBe.c;tekhAr tandbu~ Ybapnt ::.. mIDıabakaları \Y&pılacıı.ktır. dahil Almanların günde vasati 20 km. de olsa büyük bir orduyu vaktile nasıl ~bire Ferc;an. Reşat Erer, Refik Fersan. rl A'i efendinin hatırası için.) N1 nen v eer eıı ....... ~ il .. . .. A k" .ı.ı b" d" . t k ·ı· . hl .• l F Oataraban peşrevi 2 - • ...___._ ea-aı ye •arkı - - b JtaJara TfirkJyenln en iyi ' - ilerledikleri gorlilur. o halde 1 - ı aL ara ın lflp e mı !Il} zır ı SU • - Refik ersan - yç • suzidil fa.'!IIlanndan ~.,., .,..... ., Bu mwıa a . . .. .. . 
Acemaslran saz semaisi. 3 - Tanbur t'ak - 1 2130. Konuşma.. 21.4!\: Mü1dk CSollst - ll ne muhtelif ecnebi pehlivanlar lftl.- manların bu seferki Koridor hareketın- van yapmak mumkun olmuyordu. Şım ıta ı ~h sır ar. · · ş f D reşç er ' h eli b" d k b' k aımı - Refik Fersan + - Su n yeg - - ler.l 22: Mi\ztk - Radyo OrkestMSl - e : r. k d ceklerdlr. Bllha.Ma Türkiye batpe - de herhangi bir yıldınm işi tasavvur gene ır or. unun anca ır ısını. 
to. <21 15 - 21.40:l Muhtelif şarkılar: Oku - E. Prnetorl\13. Koruıer takdimi - Ham Bedii ~ e ~ klrdağlı HüseyinJn 1so kiloluk Al- etmek ve esasen devlere, perilere ve • nı motörleştirmek ve makineli kılmak 
Yan· Mt'fharet Snğnak. 1 - Ruşen Kam - Yönetken. ı - Manluın:lto - Halita 

0~~~ - vanı e 1 n ııe tutacağı gtı~ş çok mil- yahud kanadlı şeytanlara mahsus her- ancak kabil oluyor. Bunun en basit 
lffcazkAr şarkı. (Bir nevclvandır, aşubu nın ilvertnrn 2 - Haydn - Senfoni - man şamp yo u . b b" .. l.. . . b.. "'k .b. 
candır l 2 _ ~ylA. hanım _ Hicazkftr §arkı: ford) 3 _ oıazounow _ tnstroductıon et hlmdlr. Karfıla.§aca.k pehlivanları yazıyo - hangi fevkalb~~ yenı veya bambaş • se e ı moto~ ~ vesaıtın uyu . ır or-
<Nerdesln nerde acep l 3 - Ali beyin kar - danse de saıome. 23: Son ajaM haberlerı. I z: ka bir harb usulune muhayyelede yer dunun tek"ll1ıhne maddeten yetışme • 
clğnr sarkı: (Aldın dlll naşadımı.) 4 - Ka- ziraat. esham. tahvllAt. kamblvo - nn'lcut ru Evvel! Molla Mehmed Habeşli Kasım Ta- vermek bir hatadır. mesidir. O halde bir ordunun bir kısmı 
nunı Raif bey - Eviç şarkı: (Sebeb sevdayı hor11am <flnt. l 23 20: Mi\z1k ccazband - Pl,) farı ile bundan sonra Manisalı Halil ttaı- Yıldırım harbi nedir? Ve böyle bir nın makineli olması o kısmın hafif ve 
Qş'kın ahu zare l 5 - Sadullah ağa - Şev - 23.55 - 24: Yarıntı program. n D~goçyano ue, Dinarlı Mehmed, Ka- ~ var mıdır?! Bunu kısaca anlatma • seri olması dernektir. Binaenaleyh ek-
ltefza şarkı: <Açıldı nevba~ bir gonc1eı * r>;da~ıı hkovlç ue Kara Ali, Rus Sk:robofla dan evvel yukarıda tarif ettiğimiz Al. seriyetle ihatalarla takib bunların va.. liil l 6 Ratf bey - Acemaq.u. .. n saz sem - & , • • 

tııt · -:- <D•" politika hiidlselerl.) ÇARŞAMBA 13/9/39 • kartıla.§acaktır. atın ün .90n ve en mühim man sağ cenahının geçen Büyük Harb- zıf esı olur. Yoksa Alman ordusunu ta. 
· 21 40. Konusma .., Ttı k ml\zl!U - 'P •. • Wllll "} t"' b" . h b"" 

21 55: Ncsell pll'ıklar - R. 22: Haftalık posta ı:? .30: Program. 12.35: r _ maçı Tekirdağlı ııe Alman pehlivanı de günde vasatı 20 km. katetmesi aca. mamı e mo ore ınmış ve zır a u • 
kutusu <Ecnebi d11lerde.) 22.30: Müzik (Ope- 13; Memleket saat Ayarı: aJ~~k ~R;=~~o- Marn aruında ,.aptlacakm. Ecnebt pehll- ba bir yıldınm harbi sayılır mı? diye rünınüş kanadlı bir şeytan alayına ben 
!'et seleksfyonlan.> 23: Son ajans haberleri. loJI haberleri. 

13 .ı5 - !!_·f·M İhsan Kfınçer.) vanlar bu müsabakalardan sonra menle - düsünmek iktiza eder. Fakat bu hu - zeterek bunun yıldırımasa bir yent ıtraat eJıham ve tahv11A.t, kambiyo - nukut cümhur Bandosu - V" • • • • • h b v ta k bir 
bo · 23 20 . M- Ik <Cazband - Pi.) R w ner - Ma'f'1. 2 - Satnt - Saens - tetıcrine gideceklerinden bu güreşler mev- susta tarihte yalnız Alman mısalı mev. ar yapacagını savvur etme 

l"8aa1 (flat.> · · · uz 1 - · ag N b donosor t h ta 1 (B ·· h bel da 
23 55 24· Yarınki program. ı er Mazurka. 3 - Verdi - a ucco simin aon kar§llatmalannı te§kll etmekte - cud değildir. Biliyoruz ki stiklal Har. a o ur. u musa a ere yarın 

- · * operasının uvertnrtı. t - Emmertc~ ~ai9: dlr. binde ve 1922 yılının 26 Ağustosunda devam edeceğiz). H. E. Erkilet 
man - Gr~!1~5·M~~~k ,~:t~ :ü~~:l· pı.) Galatasaray, Fener, Beşiktaş Yunanlılara taarruza başlamışhk. 27 ........................................................... _ 

PAZAR 10/9/ 39 Pro~am. . • . ) 20J5" Ko de heJ • i ..::1 k· 30 d rd la .... 
12.30· Proanun 12 ss· Türk miizl~ Cfasıl 10.30: Tilrk müzUt1 <İneesaz fMll. a~ ve maçları ce~ .. erın yamı , a o_ U aı 1 • 

he etl.l 13: Memleket saat ~yan. aJaruı ve nu.,ma. 20 30· Memlek~t saat Ayarı, aj . nm buyuk kısmını sanp dagıttık \ e 
rn1'teoroloji haberleri. 13.15: Müzik (Küçük meteoroloji haberleri. 20.50: TO.r'Jı: ;ı:ltzf~~· Yeni mevsim futbol faaliyeti yarından 1- 9 EylUlde fzmire girdik. Ankara borsası 

Atıl" • Kapan11 fiatlan 8. 9. 939 Orkestra - IJet: Neclb Aşkın.) 1 - Raffnele Olmyanlar: Radife Neydik. Mele'k ~la ~e: tlbaren başlam~ olacaktır. Lll maçlarına Demek oluyor ki Türk ordusu 26 A-
Vnlente - Uzak blr memleketten serenad. caıanıar: Cevdet Kozan. Cevdet Ça 'u hazırlık olmak üzere Galata.arayla, Beflk~ v st ta 

9 
E lfıl kadar 14 gu"'nde ç E K L E B 

2 - Frltz Recktenwald - Viyana müzikler!. tik Fenıan, Kemal N1yaz1 ~un. 1 
- ' : 17 ByıO.lde, Galatasarayt.a Fenerbalıçe 24 gu os n Y e ' v • 1---------:---------1 

3 J f Lan er Balo dansları 4 - Rio ""k pP.srevı. 2 - P'atz Kapancı - Uşşak sarın. ı:yırucıe kaı"fllapealclardır. muharebeler dahil. sarp ve daglık hır 
- o.se n - · "" • Şemsettin Ziya - f · 3 S O 

<l<!bhardt _ Noktürno ninni. 5 - Haruı Ma - mayalln çı~ıyor.> " - dlln altı mal _ Atletlerimiz Atinaya gidecekler nrazide A~ondan ~ire .~ad~r ki Londra 
lnzer - Viyana polkası. 6 - Franz Lehar - Uşşak '9-!'kı. <Şu ~n ~!!ı. <Niçin na _ kilornetreyı katetmiş, yam gunde va- " _ y

0 
.. 

LlbeHentanz operetinden potpuri. 14.15-14 30: ma.l 4 - Fnlrıe - ~ u le ·farkı: coecdl Onuncu Baltam oyunlarına hazırbt yapan satt 25 kilometre har-b ve hareket et • arta 
).füzlk CDans mtlztği - Pl.) 18.30: Program. lendcstn.l 5 - ~m:r * -Uşşak tUrkfi: atletlerimiz 22 Eylfilde Atlnaya hareket • - miş bulunuyor. Motörsüz ve tanksız Millno 
18 35· Müzik <Pazar Çayı - Pl.l 19.05: Çocuklmuhabbet deml.) - ......... K 1 Nl azı ı deccklerdlr. ~ Cenrn• 
8aat · iirk .. iği (iFnstl heyeti) 20 (Sarardım ben sarardım.l 7 - ema Y bir ordunun kırdıgı bu muazznm reko- Amuteradm ıo· ~;!~5~n~ns :0~;~1 _ PU 20.30: Mem ~ISeyhun - Kemençe tıRkstml. 8 

- ~hmu ~ : SUleymaniyenin yıldönUmU ru na maamafih bir yıldırım haııbi sa. 
· ş h z s:ırkı. (Etmedin blr lu za . . . Berlln leltı>t saat tıyan. ajans ve meteoroloji ha - de - c na . d - Şehnaz tarkı: (Sup- Memleketln en e&kt spor klüblerinden bl- yabilırsınız. Brüueı 

berJerı 20 45: Türk müzBtt: Çalnnlar: Rctik ya.) D - Udi M~hme tında .) 10 _ Şemsettin rı Süleymanlye yıldöntımünü yarın lcutlulı- İspanyada, General Franko'nun rno- Atlna 
J;'er .. an Fnhlre Fersnn, Resad Erer. Okuyan· hu buls::ıŞmhs!ne ..,r:;. (Hem aldandım hem ,,...caktır Yaıpılan programa g~ Şehza - törlü ve kamvonlara bindirilmiş kıt • fJ& tfenı t s ~"k 1 Şevkefza peşrevi Zlys - e nqz .,.... · k t JM • w Prq 
2 are a,, ... , · - · tt , 21 3o· Haftahk posta u usu. debaşında Jı:lilb merkezinde yapılacak me- aları hükO.metçilerin zavıf bir cephe- Madrtd 
lta;;n~!k~~~~t>;hış~~~!~ gşa~ı~ ~~e~~rd~ ;~a:5: ı~iltlk <Öı>era arvnlan.) 22: )Mlüztk ra.sim ve vertıeoek ztykatfıetteBahn sodnra Totpb~- sine habersiz yığdığı ve. buradan içeri 

'·' n k t a Şef· Nerlb Aşkın. pıdakl sahaya gidilece r. a a ma u d w bi k d f 1 .. '"ld"' B Aremno:lran arkı· <Ey benim güzel kuşum) <KUç k or es r - · 2 A bert- Sille nl,,.. tekalldlerlle Fe _ saldır ıı~ı r aç e a ar goru u. un 4 • 11 H Thale" Kukuk - Polka. - u at takımı yma: .;- ' . il 
20 

30 k'l t 
Ut'! Ahmed - Acem kürdi şarkı: <Ede ~no; - idi 3 _ Robert stolz - nerbahçe birine! takı.mı da Süleymanlye ne lar eksenya ilk g n : ı ome re 

atr 'll r hııllmc ı:e'?mln llber l 5 :- Bedri Gobcklllcr resmi ~ç · 1 k açıyor. 4 _ karşılaşacaktır. ileri gidebilmişlerse de ikinci gün yal. 

Açılış 
6..80 

132.6125 
8.08 
6 .9426 
~9 765 
70 3l2S 

Kapanış 
rl.8;> 

18~ 6125 
s 01 
6-942'; 

29 7w 
70 8&25 

22 .-~l75 22.6573 

• 

}Joq 6r u ak .şarkı· (~l tı.şık gucenme.) Praterde dnelar tekrar ç Qe "b d"Jd" o 12 k"l t I'k b" f 1 
ll - . Ah k . 1 - Mllh .ı. 1 h Kalman - Cambazhane prensesi Buyuk ten"ıs maçları tertı e 1 1 mz 1 : ı ome re ı ır mesa e a -- Okuvnn Necmi Rıım ıs an. .r.;mmrr c Be • il .. d- d"" .. gil d"' 
llıUrl CeHUettin pac;a _ Bayatı şarkı: <Nnrı,operctın~n ootpurf. 5 - aanglberger - - İs T 

13 
AJanlılı Uç aene devam mıslar ve üç ncu ve or uncu n uş __ ,_,,.,_k_o_v_a __________ _ 

f'rko şulepaş oldukça.) 2 - Suphl Zh·a - nim içfik Ti'ddl Ayım. Saksafon parçası. tanbul etin d n ,.nk gallblyet Jı:aza _ manın veni kurduğu cepheler ve si • 
ı.r n ül b"l E 1 h Kalman - Ah sen. sen etmek ve ne ce e e Y"' d kkuf w t S T t K p " z L A B l"lP:vnl ş::ırkı: CFervad edlvor d g u - 6 - mmer c F 1 nk silltl takıma verilmek tızere büyilk bir tenis perler ka!Şısm a teva a ugramış 

Vlll'fOT~ 

'3udapefte 
Bütreı 
':!eltınd 

Yokohama 
:;tokholm .-

büJü•eyda.) 3 - F.nderonl Yusuf - Hüseyni (V!ll.cıJ 7 
- Brusselma~ - ı:o:~ _ Karls~ ::r:uvası tertlb etmiştir. Müsabakalar Pa- Iar<lır. Tabiidir ki bunların hiçbirisin-"arkı · fSıv·ın bllkHlmlcrl) 4 - Fahire Fer - No. 3: Karlı manzara. - "b" ... A b ı k Mo- v • • 

ea · .,. 1 · ş ki be Hü band hatırnsı 9 _ J11.c Grlt - Marş. 23: son zar günü Dağcılık Klu unuc 8.§ ıyaıa • de aradıgımız yıldırım harbım bulamı-
n - K<'menre taksim . 5 - ev· Y - - · hv1lat k m . Gün tenls sahalarında devam et - hal..ı-. ld h bi ed' ? ııeynı .,a kı· <Hicran oku) 6 nt>de - Gii - ajans hnberlerl. zire.at, e.ııhnm, ta " · a da ve eş ıl kt yoruz. O u~ vı ırım ar n ır ... Tl1rk boreu I pe~ln -

f • II • -

Kıı;a.ıı I 

ı .. r · · - t b en t) 23.20· MüZlk mek üzere üç batta yap aca ır. 
1 

bi d b"" lzar şarkı· <Nazlı nazlı scMp gider.) 2130: bfy.; - nuku orsuı a · · "-b 'k 
1 

Fenerbahçıe Moda ve Tasavvur ede im ki r or unun u-tın · İh (Ctı b nd Pl) 23 55 _ M· Yarınki program. Bu mu..71& a a ara • .. l .. .. b 
Zlk <Rlyn.setıcOmhur B:ındosu - Şef: - z a _ · · · EBe~o~ğ~lıs~po~r~t~lü~b~ler~l~i~§t~l~ra.~t.~e~de~ce~k~tlr~.~=~t~u~n~f;,;nsa;n~l~a~n~z~ı~rh~ı~mo~t;o~r~lu~a;ra~;a~l~a~ra~~=~============~ ııan Künçer.) 1 - Francls Popy - Marş. 2 - * = Y 

Jean Slbellus - Valse Trtste. 3 - E. La.lo - PERŞEMBE 14/9/39 10 _ Sadettin Kayna~ _ Ne zaman görsem için.) 5 - Münür Nurettin - Suzlnlik şarkı: 15. - 15.30: Müzik (Şen oda müziği.) İbra • 
t,, Rol d'Ys opmsının umtürll. 4 - R. 30• Program. 12_,5, TQrt mtb!RI' Oku- onu, müşterek. 2UO' Kon-a. 21.45' MO - !Durmadan aylar geçer.) 6 - 8U2ln0k ... hhn ÖZgllr ve ıiteşböceklerl. 18~0' Program. 

• 1 Açılıı 
a a I Yadell -

~aı?ner - Lohen~rln operasından fımtezl. 12.' Sadi Hoşses. Çalanlar: Oev~t Kozan, zlk <Romanslar.) 22: Müzik CKüçüJı: Orke.ıı- sematsl. 7 - Zfihtft Bardakoğlu - Santur 18.35: Müzik (Küçük orkestra _ Şef: Necib 
a22o: Müzik <Cnzband - Pl) 2245 - 23: Son ynn r Fersan Renk l"ersan. 1 _Besten!_ tra _Şef: Necib Aşkın.) 1 - aanglberger - taksimi. 8 - Faiz Kapancı - Uşşak şarkı: Aşkın: ı - Bllly Golwyn _Cambazlar foks-
Jans haberleri ve yarınki program. Fabl e 1 2 :_ Mustafa İzzet efendi _ aay- Aşk çanlarL 2 _ Adoıt Grunow - Berlln Vl- (Erdi bahar açıldı yer yer çemende güller.) trot. 2 - Hans zander _ Polka. 

3 
_ Hans 

* . gAr peşrev. teselli 3 - Blmen Şen - Bes- yana valsi. 8 - Becee - Serenad. 4ı - P'rltz 9 - Erzurum mayası - (Yavru kurban hu- Chnmann - Andaluzlyn İspanyol valsi 4 -
• rlden bul:~. Mızr~bı bırak zülfünü sinem- Recktönwald - Grlnzlngde - potpuri. 5 - mar gözlüm.) lO - Halk türküsü - Aydoğar Hnns Löhr - Büyük vals. 19.10: Türk ~üzl~l 

PAZARTESi 11/9/ 39 tenlglir ş .i - Bol Ahenk Nurt bey - Saba Rachmanlnoff - Prelud. 8 - Ganglberger - sini aınt. 21.30: Konuşma. 21.45: Müzik CSo- {Fasıl heyeti.) 20: Memleket saat Ayarı 
12 30: Program. 12.35: Türk müziği - Pl. de gezl~dl~~ zaptet8em. 5 _ Şerif İçil - Sa- Kücük roıtıt lçJn Konser parçası. 7 - Bor- llstler.) 22: Müzik CRadyo orkestrası - Şef: 20.: Temsil. 20.40: Ajans ve meteoroloji ha~ :s: Memleket ııaat 1\ynn, ajans ve meteoro- şark~:rkı~YPürzemzıem. 6 _Halk türküsü: A- ge Bortklewtcz - Gavot. 8 - Brahma - Ma - Basan Ferid Aln.ar. l - Schubert - 3 üncü berlerı. 21: Türk müziği: Okuyan: Muzaffer 0

Jl haberleri 13.15 - 14: Müzik <Karışık b~ 'Ker~ 13: Memleket saat !yarı, ajans car dansı No. 17. 23: Son ajans haberleri, senfoni. 2 - Rlmsky - Korsakow - Tasar İlkar. Çalanlar: Reşad Erer, Ruşen Kam 
lltQgram - PU 19: Program. 19.05: Mfizlk şı nıeteor~lojl haberleri. 13.ı5 _ 14: Müzik ziraat, esham, ta.h'filAt, kambiyo - nukut Saltan operasından süit. 23: Son ajans ha- ~re! Kadri, Refik Fersan. 

1 
_ Santuri Et~ 

<Operet Scleksyonları - Pl.) 19 30: Türk mü- ve Pl) 19" Program 19 05· borsası <nat.l 23.20: Mfiztlc (Cazband Pl.) berlerl, ziraat, esham, tahvlllit, kambiyo - h~nı - Mahur peşrevi 2 Refik ""ersan ~l~i · (Karışık program · · · · · k t b fi - · - "' -CF'c.sıl heyeti.) 20.15: Konuşma. 20.30: ..... k: (Od üzlı.i Pl.) 19.30: Tilrk müziği 23,55 _ 24: Yıuı.nt1 program. nu u orsnsı ( at.> 23.20: Muzlk (Caz - Mahur şarkı: (Bir neşe yarat ha.cıta gönül.) ).fe-ı k t t ~ J Mu... a m 
6 

• M * bnnd Pl.) 23.55 - 24: Yarınki program _ .. ha··• e e saa uy~n, ajans ve meteorolo 1 (Fasıl heyeti.) 20.16: Kon~ma. 20.30. cm- * · 3 - Şukru Şenozan _ Mahur şarkı: <Bu sev-
tf berıerı. 20 50: Turk müziği: Okuyanlar: leket saat Ayarı, ajans ve meteoroloji ha - CUMA 15/9139 da ne tatlı yalan.) 4 _Rakım _ Hüzzam şar 

Usta.ta Çağlar, Safiye Tokay. Q:ılanlar: berlerl. 2o.so: Türk mtızlğl (M{ifterek ve so- 12.30: Program. 12.35: Türk müzıtt - Pl. CUMARTESi 16/9/39 kı: (Aşkın bana bir gizli elem.) 5 _ Osman ~'l'ld Erer, Ruıen Krun, Cevdet Kozan. 1 - 10 tagannl.> Okuyanlar' Mü.eyyen Senar, 13: Memlekot saat....,,, aJ.,,. ve meleoro- 1uo, Program. 13.35, Türk mllzlRI: Oku- Nihad - Nihavend ıark" (Yine - bana 
anburi Oemll - Ferahfeza peşrevi. 2 - icı- Sadi Hoşscs. Çalanlar: Cevdet Kozan, Fabl- JoJi hnber~rt. 13.15 - 14: M.?zlt (Neşen mn- yanlar: Mustafa Çağlar, Mefharet Sağnak. dudağının sun.) 6 - sadettin Kaynak _ Ni~aıı Hakkı bey - Ferahfeza beste: (Çağla.- re Fersan, Refik Feraan. 1 - Kürdlllhlcaz- zlk) 19: Program. 19.05: Müzik (Daru mü - Çalanlar: Fahire Fersan, Cevdet Çağla, Züh havend şarkı: (Gel göklere yükselelim.) 7 _ ~an cuyı slrJşkUc 3 - İsmail Hakkı bey - kar peşrevi. 2 - Lemi - Kftrdlllhlcazkl\r şar- ztğll Pl. 19.30: Ttlrk müziği (Fasıl heyeti.) tn Bardakoğlu, Refik Fersan. ı _ KCızıın Ruşen Kam _ Kemençe takslml 

8 
İzml 

\r erahteza şarkı: (Ateşi aşkınllc.) 4ı - İshak kı: tE.91rindlr benim gö!11üm.) 3 - Lemi - 20.13: Konu~a. 20.30: Memleket saat tıya- Us - KürdlUhlcazklir şarkı: (Bir görüşde ıı Zeki _ Uşşak şarkı: CBlr gün ·gün-elece~: 
8 aran - Ferahfeza şark1' (Seyrelmek için.) KürdlllhlcazkAr fark>' (Ism1 ., tuhu ser - n, aJans ve meleoroloJI haberleri. 20.5(): ,...,ı mesdln.ı 2 - Rahmi bey _ Kürdili _ sın diye bekler.> 

9 
_ Sadettin ır! al< _ 

~ Ruşen Kam _ Kemençe taksimi. 6 _ tab) 4 _ Osman Nihad - KürdlllhlcazkAr Türk mtızlği: Okuyanlar: Semahat Özden - hicazkftr şarkı: (Mahvoldu şevkim) müşte- Buselik şarkı: (Saçlarıma k d6'tü )~O 
ta an Hakkı bey - Ferahfeza şarkı: CMeh- şarkı: (Aqam gUneol kalkmalı.) 5 - Rah- ses. Mahmud Kannda.,. Çalanlar: Cevdet rek. 3 - Halk türküsü: (Misket gellyor.l Bus'!llk saz semalsl. 

2
1.

4
0: a Konu · a ( -

it bota gUzeı olur.) 7 - Nastbln Mehmed - mi bey • Nihavend farl<1' (Sllzl!p ıll"1p "1 Çatla. Zühtü Bardakoflu. Eıref Kadri, Ke- 4 - Bedriye H°'gör - Kürdllihlcazklr far • pol!Uka hAdlseler!) 2! 
55

• Mllzlk i 
1 

I "': lı Ürdll!hlcazkOr şarkı: <Derdln ne ı.e.ı 8 - melet.) o - KAzım U.O - Hllseyn! şart>: (8•- mal Niyazi Seyhun. 1 - Sultanlyegfth ııet - k1' <Mutrlb tamı nalendeml.) o - mcaz .,, Haftalık post~ k t · (Ecn b1 d~ ';'·
1 Ilı "'1bln Mehmed - fficazlrOr ıark1' (Gör - çmdan &ülü.l 7 - Kbun Us - H!laeynl tar- revt. 2 - Lemi - Ferahfeza ,,.,.kı, (DlnJen- türkll: Cindim yarin bııhçe8lne.) 6 - Halk 22~0' Mllzlk (Daııs :ı.~:,) 23~ Son ~..:;. eıseın eğer.) 9 - Şemsettin Ziya - mcaz kı: (Merhamet «11.) 8 - Halk ttl.rküall - <Ya- dl hafım.> 3 - Şemaettin Ziya - Şetanı.ban ttırkü.stı: CRımıerlm kıyma bana.) 14: Mem- haberleri ziraat esham ~h llAt le bl ~ıo, (Ol&h ben .... bende.> 10 - Refik t>na gel Jllkı,...J ı - Sade- Kaynak - ,arkı: <Oldu ,.. mahmuru 3eVklıı.l 4 - A- leket saat Ayarı, ajans ve meteoroıoıı ha _ nukut ..;,.,.., cİıat ı 

33
:.0. v Mtbı."'::: Yo-

..... - mcu p.rtı: <Oeodt rtı.ya glbL> 11ıı- ıllrd: cııaı..ı ıı!!n> mllfteret. rlf bey - Suztnlk ....,, <Papuauııa emıet berleıi. 1uo - ıı, ırozıı, <Dana mtızılt.ı band Pi.> 
23

.
55 
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12 SaJfa SON POSTA 

TESİS TARİHİ 1919 
. 

Tamamen yatırılmı' sermaye T. L~ 2.200.000 

Merkezi: ANKARA 

Her nevi muameleleri 

Dahilde ue haricte muhabırıeri vardır 
Faizleri her ay ödenen KUPONLU VADELi MEVDUAT usulünün 

temin ettiği menfaat ve kolayhklar; mevduat sahiplerinin 
istifadesine tahsis edilmistir. 

Telgraf adresi: 

Umum Mudurluk: TÜRKBANK - Şubeler: TİCARET 

Şişli Terakki Lisesi 
1 - ANA • iLK - ORTA Ye LİSE KISIMLARINA 

Talebe kıtydına baslanmışbr. Her ~o aaat 10 - 17 ve kadar mQdDrlOte müracaat edilebilir. (Telefon: .t2517) 
2 - Eski talebenin 10 EylQle kadar kayıdlannı yenilemeleri gerektir. Aksi btkdirde, yerlerinin muhafaza 

edilememesinden okul idaresi mes'uliyet kabul etmiyecektir. 
3 - Okula kayıd ve kabul şartlarını gOllerJr prosepektns, 18tlyenlere bedelsiz olarak gOnderilır. 

ERKEK N 1şANTAş1 ~=!!-~!7!~~~k t~::t CE:!!1-

1 istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
ı - Botun sınlflar için yatılı Te yatısız, kız ve erkek talebe kaydına 

devıım olunmaktadır. 
2 - LylQl'Qn onuncu g11nQne kadar kaydını yeniletmiyen eski tale

benin muracaatları kabul edllmiyeceltttr. 
3 - lstE'yenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehıadebaşı Polis karakolu arkası Telefon : 22534-

Beyoğla Tllnelbaıı - Y eniyol 
Kız ve 
Erkek ALMAN LiSESi ve 'Ticaret 

Okulu 
Tam devreli Lise - Ticaret mektebi 

Almenca 15öretmek için ihzari aınıfiar 
Derslere 15 EylQl Cuma gUnU başlanacaktır. Kayt muamelesi 8 EylQlden 

itibaren bergnn saat 9 dan 12 ka(far (Nüfus veya ikamet teskeresi, ma· 
hollt hnkQmet doktorluğunca tasditı:li sıhhat raporu, Çiçek ve Tifo aşısı 
k4ğıtlım, 6 fotoğraf ve mekteb t tısdiknamesi veya diplomasile) yapılır. 

. Fazla malQmat için 49486 ya telefon edilmesi. 
İkmal imtibanlan 13 Eylôldedir. 

· P. T. T. Levazım Müdtlrlttğttnden: 
Muhanunen Muvakkat 

Adet Nev'i Bedeli teminat Pazarlık 

Lira Lira saati 
250 Masa telefonu 
50 Duvar , 12.000 900 15 

100 Seyyar • 
400 

1 - Nev'i ve mi!c:tarları yukarıda yazılı telefon maklnelerı 4/EylQI/1939 tarı. 

tünde yapılan eksiltmede ihale edılmedljinden pazarlıkla alınttaktır. 
2 - Pazarlık 3iTeJrinievvel/1939 Salı günü yukarıda gö.sterilm saatte Anka. 

rada P. T. T. Umumi Müdürlük binasındaki Satınalma komisyonunda yaplla -
caktır. 

3 - Talihlerin şartları öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa i§tırak etmek 

için 3/Teşrinlevvel/1939 tarihinde mezklir .saatte o komiJyona müracaatlan. 
l c7063• 

Askeri Mtlze DlrektUrltlğtlnddn : 
Askeri Müze Pazartesi günlerinden başka her aün aaat 9 dan l'l ye kadar zi • 

yaretçilere ~ıktır. c393. c'll28• 

Londra ve Parisin en meşhur 
f abrlkalanndan gelen 

BAYANLAR 
için son moda ve yüksek fantazi 
MUŞAMBALAR ve MANTOLAR, 
Beyoğlunda BAKER mağazaların
da teşhir edilmek Te gaydt mnsald 
şerait ve ucuz fiatlarla satılmakta
dır. Çeşitler tnkenmeden evvel ih· 
tlyacınızı şimdiden temin ediniz. 

r:
> Doktor. 1. Zati Oget < 

eledlye karşısındaki muayeneha· 
esinde öğleden sonra hastalarım 

--, kabul eder. ·····························-······························· 

\lan Tarif em iz 
Tek dtun nntımı .................... ······ 

Birinci aahile 400 lrunıı 
I kinci •ah ile 250 • 
Oçiincü sahile 200 • 
DörJiinci •ahile 100 • 
iç •ahilela 60 • 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir milclcle' u.rfında 

fazlaca miktarda ilb yaptırac~k· 
Iar ayrıca tenzillth tarifemizdea 

fltifade edeceklerdir. Tam. yarım 
n çeyrek sayfa illıılar için a111 
bir tarife derplf edilmiftir. 

Son Posta'nın ticari illnl.a.nna 
aid ifler için fil adrese müracaat 
edilmelidir: 

Bacnhk Ke119ktll flnetl 
~ ... 

&Dlıara oacldtılıl 

.............................................................. 
Son Posta Matbaall 

... . 
ÇOK SIK BAŞ YIKA· 
MA, PERMANANT, 
SAÇ BOY ASI, GÜNEŞ, 
ye RÜZGAR SAÇLARI 

SERTLEŞT1REREK 
KIRAR. 

Briyantini 
Terkibindeki buul1et 
itiltarile uçlanıa kınlaa
.... Y• kuruyarak k .. 
peklenmeane mlni olm. 
Saçlan barid tematto 
kenır. Tatlı ltir JWDU• 

taklık Ye tabii bir pu• 
laklık bahpder. 

Her Eczane n drir81 ..... 
nlarHldll •••n•. 

Gümrflk Muhafaza Genel Komu
tanlığı Istanbul Levazım A mlrJltl 
Satınalma Komisyonundan ı 

ı - Satın nlınaı..:ak 50 adet mürettebat kaputunun 14/9/939 Perpmbt 11111 
saat 14 de paıarlığ". yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 525 lira ve ilk teminatı da 40 !iradır. Kumaı dmaMe 
si ve şartnamesi kc.misyondadır. Gör'Jlebilir. 

3 - İsteklilerin kanun! vaikalan ve ilk teminat makbuzlarıle Galata Rıh • 
tını caddesınd~ Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. c•m• 

latanbulua • gtizel ve en ucuz mesirui ••••lıl 

ACIBADEM ÖRNEK BAÖI AÇILDI 
Kadık6y Acıbadem Mecidiye mahalleli 

KUçUk Çamhcanm etrafı çamlarla muhat en gazel menDıde 
En nefis Ozlhnler, en aaf bava, en g8zel manun 

ılo nınm bağda yenmek şartı e , 
alını eve OtQrlllmek arlile 10 ku 

lstanbul Ontversltesl A. E. P. Ko
misyonundan: 

Yapılacak i;ler 

Birinci Şirlirji Kliniği 

asansörü 
Birinci Şirürji ve göz kU. 
nikleri taransformatör dai-

resi inşaatı. 
Tedavi kliniği traruJor. 
matör dairesi inşaatı 
Tedavi kliniği elektnk vı 

telefon santralı • 

Kefil 
Lira 

13915 

14599.07 

11398.13 

6125.50 

Teminatı İhale günü ihale ,-U 
Lira ve saati 

1044 

1095 

855 

410 

25/9/939 Pazar. Klıpü art 
tesı 14 

14.:; • • 

15 • • 
15.5 ~ • 

Yukarıda yazılı i§ler Üniveraiw Rektörlüğünde hizalarında .yuılı tHllde eJr,. 

siltmeye konulmuştur. 
İstekliler kapalı zarfla yapılın iılerın dosyalarını muhammen bedelin •JIS 

binde beşh nic;betındeki bedelini tlniveraite muhasebesine yatırmak IUreW9 --.., 
törlükten alabılirler. 'Ielefon santralı ke~i her gün ~rlükte ,arilllr. 

Bu işe girebilmek içın 939 Ticaret oJası vesikasile ~ındüı illa .... 
larında yaztlı vesikalarıle teklif mektublarını ihale pntl au' ıs ı bdar Bek. 
tör lüğe vermeleri. c7103. 

,.. Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ~ 
\-. Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanhfı latanbul 
Levazım Amirliği satınalma Komisıonundan: 

ı - 600 adet hayvan çulunun 26/9/939 Salı günü saat 1t de açık ebil'8ılli,.. 
pılacaktır • 

2 - Tahmini fiatı 2400 lira ve ılk temipatı 180 liradır. 
3 - Nümune ve evsa!ı komiıyondadır. Görülebilir. 

4 - İstekfüerin gün ve saatinde ~anuni vesikaıan ve ilk wmınaı mllE • 
buzlarilıe birlikte Galata Rıhtım caddeai Veli Alemdar hu ikinci lraualtl a • 
.U.,ona eelınelerı. •'1°'8• 


