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ehistandaki iman ya 
ord arını durdu ta 

Berlln. V arşovada emrine tabi bir hokınnet kurup onunla sulh yaptıktan 
sonra lnglltere ve Fransa ile uzlaşmıya çalışacakmış 

n i erenin ceua ı: 
Nezaretlere harbin 3 seneden 

fazla sOreceği, ona 
g6re davranmaları bildirildi 

Göring dün " Artık s.ulh Var,ova kapllarında 

f k . b d·ı· k çarpışmalar dün de 
yaparız, a at ıc ar e ı ırse devam etti 
mücadeleye de hazırız ,, dedi 
Alman hava mareşalı Lehistanda harekatın 3 - 4 
haf ta daha süreceğini, bir yandan da 70 Alman 

Hükumet dün şehirden ayrıldı, 
Almanlar yeni merkezin de sarılmak 

üzere oldl}ğunu bildiriyorlar 

fırkasının garbe naklolunacağını bildirdi iman tebliğleri Leh ordusulJu tam bir inhizam 
n:Na.,..Jt, • flla .ı) - G,.,,.,-'erin ,.,,,.,,,.,.. ,.... Ji'rana~• ı•lmce; Görinc aemı,tir ki: halinde gösteriyor, Lehliler ise kuvayı kUlliyenin 

lümata RÖrc Lehi•tanda alteri horelNtinı acı• llil>a- - Onlardan blr py almak wı.nıiyorur. Niçin Fransıya ta. muntazam şekilde çekildi0ini SÖyfUyorlar 
~ 'l"'!Jurmuı olan Almanyanttı gayen Vartovncla arruz ede!ım? Orac:ta aıradıiımız hiçbir f8Y yoktur. • ................................................. __ 
kendıacne tabi 6ir liiileland lnırmalı ve bu hükümetle H:tt!b bundan sonra Afmanyad.a alınan ekonorr.Hc tedbir. Londra 9 (Hususı) - Varşovanın ( 4 
islediği sekilc!e bir mlh alrtetme'lıttr leri anJatmıı ve Almanyaıun haz1rlıklı bulunduğunu bıldır. mukadderatı .. henüz ~e~tür. Al. =''Polon•a henii. 

Bı.ıtuı mÜi<"okıb Berlin hükumeti Franıa ve lngilte- dikten sonra, •hepmiz az yemete alıpnak mecburiyetındcıl- manlar şehn ~gal ettiklerini, Polon • J 
,.eye: (Ben Lehiatan hükUmeti ile anlqtım. Sia n• İl· ruz. Bu hal zayı.t:iamanıza imkAn vcr9Cekt:r. Bizim de buna ~alılar ise payitaht~ e~'an kendi e.ııe· teslim olmn11 
tiyor•u11u:z?) ciiyecelıtir. ihtıyacımız YIH"> demiftir. nnde bulunduğunu ıddia etmektedır • • • ~ 1 

Hitlere verilen rapor Göring müteakıben LebiltandaJd harbin azami dörı ha~. ler. . . . dejildir" 
. . . hda ·1:>iteceğini, oradaki '10 .tırbnın gub cephesine sevkolu. Maaha.ı~ Po~yal~lar, şehnn ş~lı e· H 1-d-·--·-- . . 1 

Be:,ım, ~ .<A;A.) - D. N. B. hıldı~ıyo~: . ' nacağını hıldirm.if, lhlll'bin sebebl.mnı anlatarak demiştır kı: şark! ve şımalı garbı varoşlar~~~ şıd. lr 0 a_n 8 Q8Z8l~SIRIR 1 
, Dcgu c~pne. ~de Alınan kıtaatını.ı ılerl~~eaı ~~yes.nde _Almanya I'olonyaya nizamı tesis, Versay haksızlığını ta. detlı çarpışmal~r cereyan ettıgını ka. mUhım makaleSI 

1 A.manyanın cogu hududu artık her zaman ıçın katı surette mir f·ttirmek için hUcum etmittlr. Leh!i!er Polonyadıud bul eylemektedırler. 
emniyet aıtına alınmış bulunmaktadır. 1.500.000 Almana zulüm yaptıkları için taarruz etmiştir. Har- Alman •kuvvetlerinin şehrin merke- Am.sterd~~ ~ (A.A.) - Leh or-

Buna birıcen ordu baflıumand·mı, ordunun doğu bin gayesi Almnruan imparatorluk içine tekrar koymaktır. zinden takriben 1 O kilometre u3akta dularının rıc atı hakkında. tefsiratta 
laudud:arı lÇınde vazife görme.ıi11c artılı lü~m kal- Nihayet Göring demiftjr ki: bulundukları anlaşılmaktadır. bulunan Holand.a sos~·alist orgaru 
madığını B. Hitlere bildirmiıtir. Ancall bazı teknik - . lngıltere Aimanyanın Führerinden ayrılmasını istiyor. Alman tayyareleri bugu··n tekrar Var Hetv~lk gaz~~esı b~gunkü başına. 

b bl d d l s·ı 'l' · ' Od h · · kalesınde ezcumle dıyor ki· ıe e er en o ayı ı ezya vı ayetmoe er ne rının }<'a-kat bu hal ancak bizim ıkendisine kariı olan aşkımızı kuv. şovayı şiddetle bombardunan etmiş - . · 
fİmalinde §tmıliki vaziyetin bir müddet dah:ı idame•i vetlendiriyor. lerd"r cLeh cephesı bu suretle pek zi. 
icab ! ··t J · 1 

• vade kısalacaktır. Artık Almanlar 
e m7R c fr. Ma'"eşal netice olarak, Abnanyanın sulh yapmağa hazır ot. Ecnebi sefirler ve hariciye nazın · (D s · · 1 

Bmmn uzerıne B. Hitler bugünden itibaren cephe gerisi d . 1 fak t k d' . . . dild·ıi· taftd. d .. evaını ıncı sayfada) 
hududunun Oder imalinde Silezvıı müstesna olmak üzere uğunu soy.ernıi, a en ısıne ıcoar. e. 1.~ · ır e, mu. (Devanu 8 inci sayfada) \.. 6 

• ..§ .. . • • • cadele,yi de lcabule amade olduğunu bildırmıştır. • ..................................................... ., 
Almsnyanın sıyas~ hududuna nakleıiılmesuu emreylemıştır. ~""""""" 

Göringin nutku lngilterenin kararı 
lkrl•n. 9 (Hususi) _Mareşal Göring bugü:ı Lehıstan harbi Londra, 9 (Hususi) - Bugün .to.planmış olan harb ka. 

hakkında bir ~ühfmmat fabrikası amelelerin~ hitaben söyle. bint:si bazı mühim kararlar verm.ıştir. 
diğı nutukta Polonya ve İngiltereye §iddetle hücum ederek Toplantıyı miitealnb nerredrlen bir beyannam•Je 
Polonyanın kendisine Almanya tarafmdan yapılan tekJü!eri harbin 3 una Ve.)'CI daha lasla mebileceği bildiril· 
anlaşılmaz 5ebeblerle reddettiğini, lngılterenin de Almanya- melıtedir. 
nın ıhtiyaçlarrnı an1amak istemediği.nı bildirmiştir. (Devamı 8 inci sayfada) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Garb . cephesinde harh 

VAZİYET 
Avrupa bugün yaşadığı ağır ve tehlikeli 

günlerden daha fena bir istikbale doğru gidiyor 
. ............................... YAZAN 

1 Emekli General H. E~f~···E~kii.;t'" .. l 
............. ································································-·············-= 

şiddetleniyor, Almanlar dün Son(d;kcik;;ı ve2inciıütunl~rında) 
mukabil taarruza giriştiler Kaiiifalillinn Almanyaya 
Fransızlar şimdiye kadar 200 mil harb ilan ediyor 

b b 1 k A 1 • • ld 1 Londra 10 (Hususi) - Kanada parlamentosu umumi valinin k 1 m Ufa 8 ) m f azısı a ) ar namına irad ettiği nutku ve Baıvekil Makenzi Kin~'in beyanatını d~:. 
ledikten ıonra Avrupada lngiltere ile Alman.fa arasında mevcud hali 

Paris 9 (Hususi) - Garb cephesin • mukabil taarrw.a geçtikleri bildiri! .. harb vaziyetine muttali olmuı ve bu huıuıta mü~akerelerde bulun • 
de şimdiye kadar yapılan askeri hare- (H, karar· mektedlr. Almanlar mukabil taarruzu muttur. Kanada hük.iameti lngilterenin yanıbaşında yer alarak bugün 
kit neticesinde Fransu kuvvetleri Al· • ~-_: llllrtuıı netred1l«ı ağır toplar ve tayyarelerin iştira.kile Almanyaya ilanı barb edecektir. 
ınan topnµtlarında 200 mil murab~~.. _ .• _ritt_ Aı\fı an ~eUerinin ıarb yapmıflardır. Alman tebJ.oiilerinde ete Parlimentoda dünkü müzakereler eınaıında meb'ualar bilbaaaa de-
•razi ifial etmitlerdir- dk~._ bir naktada (Detmm 1 iaci laJfMa) miflenlir ki: (Devamı 6 inci •ylaJ.ıJ 



2 Sayfa 

Her gün 
Al"ıan topu ve 
İngiliz zekası 

SON POSTA 

Makale: Korkagı fazla korkutmayınız, kahraman olur --= 

1 STER I NAN, IS TER INANMAI 
Bır mecliste harb hikayeleri üzerinde konuşulurken hazır 

Mecliste haz1r bulunanlar gülüştüler, bunun üzerine sua!i 

- - Kendi :!'li'snbıma ben mil!ddan evvel yqamış olan h
sar.ları terc!h eC!eceğim. Zira o zaman fiti millet ihtllafa 
düştü mü ekseriya içlerinden iiçec beşer kişlyı ayırır, mü. 
barezeyi oolara bırakır, ve muharlb1erı mağlılb olan tarafm 
mılll!tçe ;:nağ1Qb olmasını kabttl edere.it küt :eyı boğuşmak. 

t':ın kurtarırdı. 'Je.krar ediyorum, kendi hesabıma ben insan. 
ların :nilfiddan evvel daha akını ve daha medeni ol:lukian· 
nJ ~anıinı .• 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

Eyltil 10 

Sözün kısası 
-····-

Günün haberleri 

•Almanlar Varşovayu işgal ettiler-• 
Ertesi gün: 
cAlmanların Varşovayı işgal ettik • 

len haberi asımmır. Henüz vesaire., 
....••..•......•....•......•........••.........• 

•Fransızlar Sigfrit haUmı geçtiler. 
Ertesi gün: 
Fransıi.ların Sigfrit hattını geçtikle. 

ri haberi asılsızdır. Sigfrit battı vesa. 
ire .. :. 

* 

Çapamarb Mtlstahımatı sahlNı 

M. Nuri Çapa 
......... -... ···----··-···--····---···-·--
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Rumt mene 
lllM -Apsto• 
u 

GoNEŞ 
S. D. 
5 

11 

83 

08 

EYLÜL 

10 
Resmi 1cıne 

1g3g 

PAZAR 

Receb 

26 

Arebi ... 
UM -Hızır 
128 

iMSAK 
s. D. 
a 58 

9 23 

E. 5 ,ı • ti u ı • 

ı s. ID. 
J 

z. 12 ıo a 18 11 ., oı 

Al'manyaııın, bu defa büsbütün keneli L""'-------------------------------------------.J .. _.-=•-._ ... _..__._ .. _._. * 



10 Eylôl 

Almangada buğday ve 
un da vesika ile 

veTilmeğe başlandı 
Yeni tahdidabn Alman halkı üzerinde fena bir 

inhba hasıl ettiği teyid ediliyor 

SON POSTA 

~ 

Meclis yarın 
toplanıyor 

Sovyetler Leh 
hududuna asker 

gönderiyorlar 
Londra, 9 (Hususi) - Moskova hü. 

!kUrrıeti tarafından silah altına alınan 
ihtiyat askerlerinin Lehistan hududu. 
ına gönderildiği anlaşılmaktıamr. 

.,.,. 1 

• Düşmeden düşera şehir: 
Var şova 

Yuan: Selim Rapp Em9' 
Moskova ve diğer büyük şehirlerde 

Hi.kfımet~n vaziyet 11akliyat vasıtalarına vaz'ıyed edilmek G==O arbin bir cilvesidir: Bazan bir 

hakkında izahat tedir. şehir düşmeden düştüğü şayi 
· muhtemel Moskova 9 (A.A.) - D. N. B. nin oluı. Bazan da düşen bir mevki, sukut 

vermesı muhabiri bildiriyor: etmemiş gibi gösterilir. Her halde kah. 
Ankara. 9 (Hususi) - Büyük Mil- Muhtelif kaynaklardan alınan malft. ramanca dövüştüğü muhakkak olan 

ilet Meclisi Pazartesi günü topla.ııa. mata göre dündenberi Sovyetler Bir. Va~vanın da başına bu geldi. Müte. 
Amsterdam, 9 (A.A.) - Alınan hükQ-1 datın Alman halkı üzerinde fena bir in. caktır. Binnci celse ruznaınesinc e. Jiğinde birçok ihtiyat sınıflan silfilı c.avıze mukavemet eden şehir, muhte-

lbeti tarafından karar altına alınan muh. tıba hbıl ettiği teyid edilmektedir. saalı bir müzakere mevzuu konmuş altına alınmıştır. Bunlar bir kısım ih- lif radyoların verdiği haberlerle ayın 
telif ta!hdidat şimdiden Alman halkını Mark Holandada muamele görmüyor değildir. Tayini esami ile yok.lama tiyat zabitlerile hizmeti ~ on sene s:kizinci günü iskat ettinildi. Halbu • 
ehemmiyetle tazyik etmektedir. yapıldıktan sonra hükfunetin umumi evvel terkeden sınıflardır. ki hakikat şudur: Varşova, şimalden 

İlk günlerde unun vesika usulüne tabi Amsterdam, 9 (A.A.) - Alman para. vaziyet hakkında izahat vermesi ih- ve garbden gelen Alman ordularının 
lutulm.ıyac.aığı bi:ldirilmiş olmasına rağ. sı artık Holandada geçmemektedir. Kıy- timali vardır. • d k• Al 1 nısıf daire halinde etrafta husule ge • 
inen, Berllinde neşredilen resmi bir teb. metin üçte ikisiru daha evvel kaybetmit Salı günü Parti Grupu toplanacak- ıspanya a 1 man ar tirdikleri çember içine girmiş ve Al. 
ltide bugünden itibaren unun, buğday ve olan mark artık piyasada muamele gör. tır. Bu toplant~da Başvekil ve Hari. h d d f k 1 d man batarya ve zırhlı kollarının ateşi 
tavdann vesika ile verileceği bildiri!- müyor. ctye Veki!inin dinlenmeleri muhak. U U mın a a arın an altına alınm~tır. Varşova, bütün !id • 
ltıektedir. Holanda hududunda Alman kumaı bk addediliyor. k 

1 1 1 
dialar hilafı kısmen müstahkem bir 

Bundan başka Telgraf gazetesinin B~r. fabrikalarında çalışan ve ücretleri yan HükCtmet Meclısin bu toplantısın. uza aştırı ıyor ar mevkidir. Lehliler, şehrin eskiden -
lin muhabiri kumaş ve kundura mağaza. florin yan mark olarak tediye edilen da bazı liyihalar takdim ederek acele beri rnevcud olan ve Umumi Harbde 
l&rının bomboş olduğunu ve bu eşyayı amele, Ho1and3. tacirleri markı kabul et. t tk'k .. k . . ist 'yecektır Londra, 9 (Hu.~usi) - Kat't bitaraf1ı- Alman taarruzuna oldukça iyi bir su. _ . . . . .. e ı ve muza eresını ı • . A 1 . ·· 
tncak hakikaten ihtiyaç rnevcud oldugu medıkleri içın bu vazıyetten çok mutees. \.. J ğını ılan etını.~ olan spanya hukıimeti, rette mukavemet gosteren tabyalarını 
ilbat edildiği takdirde satın almak müm. siT olmaktadır. Bundan başka bu Alman - dahili harıb esnasında Fransız • İspanya ıslah etmişlerdir. Bu itibarla şehrin. 
kün bulundugunu yazıyor. fabrikal.-ının yarı ücretı florin olarak A ·k Al anyaya Oludud mıntaımıarında yerı~ olan ilk &emasta düşne..~ beklenemezdi. 

Her taraftan gelen malfun.at bu tahdi- vermemesinden korkulmaktadır. merı ayı m Almanları. bu mıntakalardan uzaklaştır. Fakat etrafında vücude getirilen ab • 

İtalyan vapurları izmire 1 

sefere başlıyorlar 
Holanda Almanyayı 

~rotesto etti 
~ --,g""lıyan denı·zaltı maktadırlar. --- luka çemberi itibarile de vaziyet üze. 

rinde rol oynıyabilecek bir halden çık. 

k hl k ·ıd· [\~eksikada Almanya mıştır. Düşmesi bir zaman meselesi a OSU 8SI 1 h J sayılabilir. Bu arada, nazarı dikkate aleyhine teza ürer 1 
Vigo 9 (A.A.) - Yan resmi Cifra a- k 'k 9 (AA ) Al l ·ı· ~~~~ak ?.dokfta, bku rnev~iıin ihtiva ey • 

İzmir, 9 {A.A.) - Gazetelerin haber. Amsterdam 9 (A.A.) - Berlindeki . b'Id' . . Me sı o · · - manya e çı ı- gı mu a aa uvvetınin miktarıdır. 
~e göre, İtalyan vapurları bugünden Holanda sefiri, bugün saat 13 te Ho • JS~e~k';;~·leşik devletlerile Al • ki binasile Alman konsoloshanesi bi • Etrafının çe~ilmesile geri ile ~e has. 
iti.ha.ren limanımıza sefere başlıyacak.. landaya aid Li.mbourg üzerinde Alınan b' b' . b ,.1 denizaltı nasını muhafaza altında tutmakta bu. saten cenub ıle muvasalası kesılen · şe.. 
'-- 1 manyayı ır ınne af!> ıyan l' ··t 1 . tak . dil h ' b" .. t l ' 1 b ~dır. Bu meyanda talyan bandıralı tayyarelerinin uçmalarını AI.manya kabl t 'It il Almanya 8 - lunan po ıs mu reze erı vıye e • ır ır gun es ım o maya mec ur o-
11\.ı:_ osunun, ngı ere e · · B beb' bu b' 1 1 b'ttab" ··a f 'l · · d" k •ı'1:ıya vapurunun Ceneve ve Marsilya &Iezdinde protest.oya memur edilmiş • nd ha b' .1A .. .. lan 3 Ev. mıştır. unun se ı, ıne arın ursa, ı ı mu a ı ern esır uşece • 
w_ rası a r ın ı anı gunu o • . d' ek . ı· 1 ı d' B ı kad 
"'i'Ul yük almak üzere bugün limanımıza tir. lAld be . k ilmi b 1 duğu teyid camlannı ın ırm ıs ıyen ame e un - er ır. un arın sayısı ne ar çok 
l&lmesi bekleniyor. -~:ımenk'"~' ~ ş u un surlar.mm aleyhte tezahürlerinin fau olursa Leh müdafaası bakımından za· 

Macar Hariciye Nazırı 
Berlinden döndu 

Londra, 9 (Hususi) - Dün Alman hL 
~ti tarafından gönderilmiş olan bfr 
tayyıtte ile Berline gelen Macar hariciye 
'-azın Kocıt Saki buailn Peıteye dön· 
lbüştür. -

''Kahraman 
Türk milletin 
Londra, 9 {Husust) - lvning Stao. 

darı gazetesi bugün yazdığı bir makale. 
de Almanyanın vaziyetini tetkik eder. 
iten 1914 harbinin umum! şartlarını gös
~ geçirmekti&, bu münasebetle şöy\e 
l6Jfeme.ktedir: 

- O zaman Almanyanın müttefiki o. 
laıı kahraman Türk milleti şirndı İngtl. 
t.renin satında yer almış bulunmaktachr. 

lsveçin 
Bitaraf lığı 
Stokholm 9 ( A.A.) - Meclisin fev • 

ltaii<ie içtimaı Kralın bir nutku ile bu. 

ltbı açılmıştır. Kral nutkunda İsveçin 
bitaraflık. istikl81 ve otodeterminas -

Vugoslavyada ISUl e ~ır. lalaşmasıdır. rar o nisbette fazladır. Bu sebeble 

T ht ıh h• h b• Varşova, şayed cereyan eden harbde askeri tedbirler 8 8 8 lr ar I lngiltere Kralı eski Berlin bir kıymet ifade etmiyor idise, icabı •dd ti • fi . . b l . kadar müdafaa edilmeli ve sonra terk. 
Belçad. 9 (A.A.' - Yugoslavyada a. Şf 8 enıyor se rını ka U ettı olunmalı idi. Fakat tahliye olunarak 

lıınan aak:erl tedbirler hakkında yabancı 
9 1 

N h . h Londra 9 (A.A.) - Kral, bu sabah ve al'kada işe yarar kuvvet bırakıl • 
memleketlerde yanllf haberler inti.Jar Bll (A.~) - ·~ase ehr b~~ :ıcb·l· ~i Bedin sefiri Henderson'u kabul mıyarak, e~r, harb fennin.in çok de. 

. -:ı- b .1 . . 1A-... 1 ten• gazetesınin bertin mu a ınnın ı f b' t • ı b t hı· k etmesı mu.ııue etı e, ıyı ma wııat a an . . _. .. . 
1 

. etmiştir. Henderson, Almanyada geçir. a acı ır zarure ı o an u a ıye ey. 
mah~ not'mal çerçeve dışına çıkma. dird~gıne gore .~an tahtelbahır en • miş olduğu son saatler hakkında Kra. fiyeti sırf hissi bir mülahaza ile yaoıl-
yan bu tedbılrleruı dijer memleketlerde ne ti~a_ret g~le~ karşı hareket ser la maliirnat vermiştir. m!ldı da hükfunet merkezi oldu~u icin 
alın.an tedbir?arfn. vü.satinden uzak oldu. beıstliği verılmıştır. Gazete, şunları i · - fimidsiz bir müdafaa fikrile elde tutul. 
iumı bydediyorlar.Bu mevsimde daima llve etmektedir. Ticaret Ve• :aletinin tebliği mak istendi ise büyük bir hata işlen. 
lhtiyatıaw çajınlar ve manevralarxı h• cSon zamanlarda Alma~ donanma • . mi-ş oldu, demektir. 
sene o1dutu gibi yaz bqlangıcında ve ..,. taaı;uz haı:ketlerlnı tahdid 7t • ~ara 9 ~f'-·A) -:-- .Ticaret Vekl • Büyük <iavalann icab ettıirdi~ fe. 
şimdtki bidiselerden çok evvel bqlamıt- mek emn verl~rnışti. Bu emrin gerı a· letinden teblıg edılmiştır: dakarlıkla• da büyüktür. Nitekim hiç 
tı.r. Hedıalde, büttın sınıfları alllidar bndığı zannedilmektedir. İcra Vekilleri Heyetinin tasdikine ik bir yakılı \l:\hlikeye maruz bulunma. 
eden hüy()!k mikyuta celb değil, talim - tiran eden 2/ .11669 say.~lı kar.amame dığı halde Fransızlar, daha şimdiden 
a.vretıi için ferd! celbler mevzuubahstir. General Veygand ile ihraçları lısans usulune tabi tutu • Parisi sivil halktan tahlôve ediyorlar. 

lAn rnahsulAt ve mamulAt için Ticaret Bu boşaltma, Parisin, uzak, vakın bir 

Çemberlaynin Anka rada Vekaletine vuku bulacak müracaatle • tehlikeye maruz bulunmasından do • 
rin lisans taHmatnamesi hükümlerine layı değildir. Her türlü ihtimallerin 

B b Ankara 9 (A.A.) - General Wey • uygun olarak yapılın.ası lbımdır. berveçhipeşin nazan dikkate alınma. 
eneşe CeV8 ) gaııd, bugün saat 11 de tayyare ile Be- Bu hususta maltimat almak iizere sından ve serin kanla alınabilecek ted. 

Lond.ra, g (A.A.) _ 3 Eyliılde B~ Be- nıttan Ankaraya gelmiştir. alakada~. t~ci~~erin. mahalU Mıntaka 'n birlerin son dakikaya bırakılmak is • 
neş tarafından kendisint! gônderilen tel. caret müdurlüklenne veya Ticaret oda tenmemesin~ndir. Şu hale göre Leh 
grafa B. Çemberlayn apğıdaki cevabı Ankarada ekmek larına müracaat etmeleri tavsiye olu. başkumandanlığı, şayed Varşovada 
çekmiJtir: fı·atı ı·ndı·rı·ıdı· ~~~···-··--·····-···--·--···-·····--···-··-···--(Devamı 9 

uncu sayfada) Ek.seliıısı.ııızın bu vahiın dakilcad.a ---··•••••••••••••••••••••••······----·····-

sempMi ve yardımınızı bildiren alıcena. Sa~abtan Sabaha 
hane telgraflarını minnettarlıkla aldım. .Ankara, 9 {Hususi\ - Belediye yarın. 
Çek milletinin ıztırabı unutulmamı§tır dan itibaren ekmek narkını 10 para ten
ve uğrunda siliha sarıldığımız prensipin 2'1 etmiştir. Ekmek 10 kuruşa satıla. 
zaferi neticeslnde Çek milletinin yaban. caktır. 
cı tah-akkü.münden kurtulacağını ümid Belediye a.yrıca uıı fiatlarını da tesbit 
ediyoruz. edere!k i1an eylem.iştir. F"ıatlar çuvalla 

Bu • • 
ışı bir hesab 

75 milyon Alman 33 milyon Leh liyi yenebilir. ayni silah, ayni cephanı 
ayni matecyel ve aşağı yukarı aynı sinir ve kültür kuvveti karşılaşınca SÖJ 
caded• indir. 

~nuna riayet ettirmek ve bütün mu
.haJib memleketlerle dostane münase. Br~men A iman 
betten idame etmek hususundaki kat't Trans at:antigvi 
lr%usunu bildirmiştir. 

ve kHo ile satışlar için ayrı ayn tesbit 
edfurrlft1r. Bu surete ilıtikira meydan 
verilmemesi temin edi~tir. 

Bu metodu devam edeceği tabi! olan muharebenin bundan sonraki saf • 
!haılanna tatbik edelim: '15 milyon Alman ayni materyel ve gene aynı sinir ve 
kültür kuvvetindE" 50 -nilyon F.ransız, 50 milyon f ngiliz ve bunların arka. 
sında bütün cephane, para, erzak ve insan depolarını emre amade bulun • 
duran beş yüz milyonl~ bir kütle ile çarpışacaktır. Bundan başka denız 
ve hava yo!ları da İngılııle Fransızın ellerindedir. Şu halde 75 milyonun 
mllyarl~ m~cadelesinden n: çıkacağını geçen Büyük Harb gib: baflayan 
bu ~nı hart> de matematıkman isbat edecektir. 

Meclise munzam tafrı9isat hakkında Bitaraf bir limant'a 
bir proje ile beyne1milel vaziyetin is. Berlin, 9 (Hu<Jusi) - İngiliz harb ge. 
tflzam ettiği tedbirler hakkında di!er .rnileri tarafından yakalandığı bildirilen 
~jeler veribniştir. cBremen• Alman transatlantığl, halen 

Tuna üzerinde 
nakliyat 

IUien istenilen ve 340 kAnunusaniıri bitaraf bir memleket olan İslandada hir Berlin 9 (A.A.) -D. N. B. 
~ayetine kadar kafi geleceği zannedi limana iltica etmiş bulunmaktadır. Tuna üzerinden eşya nakliyatı de • 
~ tahsisat ordu için 115 milyon, de- vam ediyor. Tuna üzerinde Alman sey 
!liı için 70 milyon ve hava için de 40 1940 Nevyork sergisi risefer idaresi Slo~kya., Madı.ristan, 
lllıilyondur. Bu \.iç kuvvete aid malze. Vaşington, 9 (A.A.) _ Ruzvelt ya- Yugoslavya, Bulgaristan ve Romanya. 
ine mubayaası için mü.şterek tahsisat banc1 devletleri 1940 yılı zarfında Nev ya ve Galetzde tekrar tahmil edilmek 
IOo milyondur. york sergisine iştiraklerini idameye da suretile daha uzaklara İstanbula, Kara 

liolanda üzerinde Alman 
tayyareleri 

vet eylemiştir. deniz ve doğu Akdenizi limanlanna a. 
Ruzvelt, bilhassa bugünkü ahval ve id eşyaları nakletmektedir. 

~erait içinde de pasifik mübadele ül • 
küsünün son terakki ve ba~ ümidi o

Arnsterdam. !I (A.A.) - Matbuat bü. farak siddetle muhafazasının lilzumlu 
~ bildiriyor: ve yerinde olduğunu bildirmektedir. 

---
Daladye Parls 
Blluük elçimiz! 
Kabul etti 

Gece yansından sonrn saat 1 ile 2 a. 
~ Holanda toprakhrındaki Liın. İzm;rde bir tren kaza cı Paris, 9 (Hususi~ - Başvekil Daladye 
~gun biır kıınr.ı üzerinden uçan bir Al- İzmir, 9 (A.A.) - D'.in saat 15 de Al- Türkiye büyü~ el<;l!! Behiç Erkini kabul 
!llen tayyaresi görülmüştür. sancaktan hareket eden tren, Kutpınar. etmlıtir. 

B6?'16ı4eki Holanda orta e],çisi bunu la Selçuk istasyon\arı arasında küçuk Başvekil, billhare Amerika büyük 
~sto için emir almıştır. biı- çocutu ezmtıür el.çiai Vllyam Bulit il'e ıörüfmilftiir. 

~ista~ haritadan sildiğini kabul edeceğirnız Al.manya ne yapacak, bir 
pyıaya gore muzaffer olduğunu 1ddia ederek sulh istiyecekti:. Müttefik -
ler Almanyadak.i Hitler reJımıne nihayet verinceye kadar mücadele ec.le • 
ceklerini şimdiden söylediklerine göre böyle bir sulh teklifi Lehıstan çiğ • 
nenmeden evvel müttefiklerm Almanyaya yaptıkları teklif gibi bombardıman 
la karşıhnacak, o zaman Almanlar için yapıl:acak şey bütün kuvvetlen!e 
Ma.jinoya yük~enmP.ic olacak. İ§te aded ve hesab meselesı de o zaman baş. 
lı~ak. İngllter~ ve Fransa hiçbir ileri hareket yapmadan Alman kıt'ala • 
rının Majino duvarına çarpıp kırıldıklarını temaşa i\e meşgul olsalar ne • 
tice gene 1918 gibi Almanyanın içinden çözQ.lmesıne varacak. Yaşamak ham 
madde bulmak, gıda aramak için Almanyarun prlt memleketrerine do~ru 
yayıhnasma da imkAn yok. Çünki1 garb hududlarında Fransa ve İngiltere 
Coup de grace'ı indirmek için reet dJyeceklıer. 

1914 de Almanya İran kl5rfeıtnden Baltık deniııne kadar Avrupa ve As • 
yaya kol salınış, Romanya, Belç.:lb, Sırbistan gibi membalara hakim ol • 
Jnllf'lten Verdünde bu heaab ve aded metodu ile belinden kılıcını çözüp 
~ ve J.l''ransu bafkumandanlarma te.lim etmişti. Riyazi iki kere iki 
daiına dört eder. 



4 Sayfa 

Ekmek ve francala fiatl rı 
yeniden . teshil edilecek 

Ekmek fiatlannın bir miktar ucu7latılması ve bütün 
rıda maddelerine nark konulması muhtemel görülüyor 

SON POSTA 

Limanda kömür 
amelesi buhranı 
devaın e 'iyor 

Limanımızda çalışan kömü:- amelesin· 
den bir çoğunun işlerini bırakmaları yü. 
zünden bir kısım ~ileplere kömür ''enle. 

BJ161 18 

Maden işletmek -allaneslle 
bir dôlandırıcılık yapıldı 

30JO lirası do1andınlan taşralı Adem, saçluyu 
yakahyarak adliyeye müracaat etti 

mediği bazı şilep sahiblcri tarafından şi- . .. . . 
Son ,bir hafta zarfında buğday fiatları grama bdar, ?ütünü 101>1 gramdan 1050 kayet edilmektedir. Dün Eınn1yet Müdürlüğü Müddeı • ımüddet bll'likte metre& hayatı yqa • 

Yaptığımız tahkikat neticcsinfü.' gün. umumHikten havaleli bir dolanıdancı- mış_la~: Falmt, ~nl~ aralarında 
lı:ilo hafma kırk paraya ya.kın bir miktar grama kadar ve ekmeklerin yarısı 501 lerdenberi Kuru~eşmede kömür alama- hk tahkıK.atına el koymuş bulunmak • geçı~sızlik ~~rmlft Makbule 
~. Toprak Ofisi piyar.aya ihti- gramdan 551 grama ve bütünü lOCl gram dığı için bir kısım şıleplerin beklenıektR tadır. Mevludu t~rketmiştır. MevlM ise gq 
yacı karşı.Iıyacak miktarda buğday ~ı.. dan 1050 ye kadar olacak ve fıatlar gü. olduklarını '5ğrendik. İddiaya nazaran bu dolandırıcılık k~~ıru aynı hararetle sevdijinden, peı. 
kardığı için bir takım fırsat düşkünleri. nün azami iiatı üzerinden, tartı ıle belli Kuruçeşmerl~ çalışan kömür amelesi- hadisesinin mahiyeti ve cereyan tarzl ~~ı bı.ra.kınamış, tekrar blrleşme~e~ 
nin faaliyete geçmesine ve fiatları yük. olacaktır. Bu a~rlıklar, ekmekler pıp- nin bir kısmının işlerini terketmesine sc- şudur: ıçın tekliflerde bulunmuş, ancak bu 

·ıdikten d.. k .ı..-'b ı· · ·\ t t f dan kazan" .. d d b" h 'L.: mu·· d tün bu talebleri sevgilist tarafından eeltmesine iınkAn verilmemektedir. n en az on saa~ sonra yapılaca ve , ıman ı~ e mesı ara ın • Suleyman a ın a ır şn ıs, uır 
· · a·ı · ı · den yüzd" . ak ·· t dan redle karşılanmıştır. Buğday fiatları düşmekte olduğu için tartma ile elde edilecek vezinlerdir. vergısı a 1 e yevmıye erın - det evvel ış yapın uzere aşra A • .. ei 

20 s"nin kesilmesidir. .."·"'hrı·mı"z.a gelmiştir. Elindeki serma • .Mevlud, bundan bırkaç gun evv Beledı.v;e - 1-•"'k fia• 1 -nnın da ne kadar Elonek ve francala fiatlarmın yarın.. - ""' D 1 dan k 1-ı. 
J t2.lho • .w Şimdiki halde lima~da kömür İ§inde y\?ve göre karlı bir iş teminini düşü - ıvan~o un geçer en, ge~. e8JU:. 

tenezzül edeceğıni tetkik etmektedir. dan itibaren bir miktar indirilmesi muh. çalışan, vapurıardan mavnalara kömür nen Süleyman bu münasebetle bazı nıetresıne rastlıyarak, ayni t.eklıfi tek-
Yann Belediyede toplanacak olan nark temel<:fir. nakleden 600, mavnalardan koraya kö. kimselerle temasa geçmiş ve bu arada rarlamı_ş~ır. Makbule tarafından bu da 
komisyonu ekmek ve francala fiatlarını TiİTld}'\e Büyük Millet Meclisi yarın mür götüren de 3()0 olmak üzere 900 a- da Danval namında birisile tanışmış- reddedilı~e fena ~alde hldde~~eo. 
enlde t bit d kt. toplantılarına bajlıyacakur. Yarın Dahi. mele rnevcuddur. · genç, bıçagmı çekmif ve kadını olüıD. 

y n es e ece ır. li , 7 _1-.;f., 1. ih "kA A • 1 tır. 1 hd d hw.;.,tir 
· ye Y~e mın tı ara manı o mak i- İşlerini terkeden ameleler mavnalar. Bu enı· dost, tac:ralı sermayedara e U: . ~ e .. ~ : . 

~e? ay, buğday _fi atları on para_ yük- çin Meclise bir karuın projesi vermesi dan karaya köm:ir nakleden kısmından. Y. . . k"' k 
1 

ld • - Hadıse, bu şekilde adliyeye aksede-
eeldlği ıçln ekmek fıatlarında da yuksel- uht ,.-"=- o .. ı.. 1 km k f" A r.. • G . maden ış1ennın ço azanç ı o ugu rek aenç adam -:~......_1, ..... ,nni)iktad 

m emeJ.4.lll. uu .. anun a e e ıatlan dır ki bunl~r~n. ye~~nu. lu5 tır. . erıyC' nu söylem.iş ve bir maden ocağı işlet. "f a' ? d . UMAA11C ~ 
me istlyen :fırıncıların bu dilekleri "ter. ile beraber diğer bütün yiyecek fiatlan. kalan 135 kışı ıse ışı foyıkıle çenrnıeğe k .. t kl k t krf tmiştir 1 a esın e. 
viç edlhnemişti. Ekmek fiatlan yarın ye. na nark konması ve hiçbir maddenin kafi gelmemektedir. me uzere or a ı · A e ~ e · - Asıl benim peşimde olan Mak ~ 
nidec tesbit edilirken fınncıların vakti· kın -~----· lm Bu vaz•;yet karşı". ında Liman İşletme- Süleymanm .. bu karlı ışe ~klı yatmış buledir. Bu iddiası da asılsız ve bml 
1 .. . nar yul\.M:gıne satı aması için ıcab ... " -' - nda b 

te
e yh.naptıklaknt bu m:ıracaatı nazarı dıkka. eden tedbıi1-Ierin gece kanunda gösteril. si, günlerdenberi iş olmadığı için şiku. olarak ki~ mustakbel urtagı . n u yeniden elde etmek için uyd'tınılm'llf 

a aca ır. · :.ı. · ı d h' · v;ette bulunan dnıı.ız" ko· mür amelesindcn r~e sarfolumcak naranın mıktarını b'r .iftiradır. Ben, onu ne tehdid et --• . • mesı ıutıma a ılindedır. Yiyec.?kler J ... T 

Francala ve ekmekler aşagıdakı agır. cinslerine göre ayrılacak ve fiatları tes. bir kısmına yanı fiOO kişilik grupa, ev. sormuştur. tim, ne de bıçak çektim. 
lı1clarda çıkanlacaktır· bit olunarak ilan edilecektir. Hiçbir kim- veke kendile~ın:? kesilen teminatı ve iş- Danyal, evvelemirde yeni sahn ala- Demiş, müdderumumiltlt suçluya 

Francalanın dörtte biri 251 . gramdan se ıheriıangi bir maddeyi azami 1iatın lerini terkeden ış"ilere de iş başına gel. ca'klan ocağa teminat akÇ€'&i olarak Sultanahmed 1 inci sulh ce28 mahke. 
300 gnuna kadar; yansı 501 gramdan 550 yülr~e .satamıyacaktır. meleri için 130 k~ruşhık yevmiyelerini 3000 lira verilmesi lazım geleceğini ~sine sevketmiştir. · 
--==~~-======~=--~=~-~==~-=~=-~==-~z~~n~~~wrm$k~Mv~~~~~whll~~~6~~~s- S~uo~~~~~~~, 2~ 

Ticaret iş teri: Poliste : 
İhrac emtiası üzerine muameleler Mangaldan sıçrıyan bir kıvılcımdan 

durdu yan~çıktı 
Bazı maddelerin ihracının mendil • Fatihte Salmat.omrukta Şişhane cad 

aıesi üzenine piyasada zaten durgun o- ~sinde odun tüccarı Yusufa aıid ima • 
lan faaliyet büsbütün azalllllijtır. Jathane mü~temiIAtından 2 sayılı ve 
~ mallanmı7Jdan yıün, deri ve İsmail namında birinin oturduğu oda. 

benzeti maddeler yerli fabrikalar ta - d;m dün yangın çıkmıştır. 

rafından mubayaa edilmektedir. Mezktlr odanın kaplamaları yandık-
Kösele fabrikalan, sığır derileri ve tan sonra ateş itfaiye tarafından sön • 

mensurat fabrikaları da yapak muba: diirülmfiştür. 
yaasına ehemmiyet vermektedirler. Yangına Söndürülmeden bırakılan 
Fabri1aılamm2tm kullandık.lan ithal mangaldan sıçnyan bir kıvılcımın se.. 

maddeleri tesbit ediliyor beb olduğu anlaşılmıştır. 

Mınta'ka fkt~ad müdürlüğü yer1i fab İki kndm kavga edıeıicen birbirlerini 
rihlanmızın hariçten tedarik etmek- yaraladılar 

te oldukları .maddelerin tesbiti için Galatada Necati-bey caddesinde o • 
faaliyete geçmiştir. Bu tetkikat neti • turan Sultana ve Ester adlarında iki 
cesinde tesbit edilecek maddelerin ko- kadın biT meseleden dolayı döv~eğe 
laylıkla tedaıiki için tedbirler alına - başlamışlardır. 
enktır. Kadınlar ikavgb esnasında blirbirle-

Kırtasiye fiatlan yükseldi rini yaraladıklarından, haklarında ta. 
kibata başla~tır. 

Son günlerde kıymetleri yükselen . 
maddeler arasında <:>ilhassa kırtasive Ilır hnsust otomobil bir adama çarptı .. 
fiatlarında görülen tereffü alakadar - Ortaköyde Dereboyunda oturan Ni-
lann nazan dikkatini çekmiştir. yazi adında biri, evvelki gün Bahçe -

Mekteblerin açılması yakl~tığı bir kflpıda Orozdibak mağazasının önün • 
l'lrada kırtasiyenin yüzde 25 : 30 bir dek:i caddeden geçerlten arkasından ge. 

f k öste · ü · d h 1 t tkıi fon ve !JQför Celaleddinin idaresinde -ar g rmesı zenne er a e • 
kata başl~ır. ki hususi, otomobilin çarprnasile kal • 

çasından yaralanmıştır. 
Meyvalardan marmelat yapılacak Niyazi tedavi altına alınmış, Ceıa • 
Memleketimizde bu sene mebzul o • lcddin yakalanmıştır. 

lan meyvalarm son hadiseler yüzün - Bir dokuma fabrikasından yangın çıktı 
den ihracının güçleşmesi üzerine bazı 
firmalar bunlardan büyük mikyasta 

Nuruosmaniye caddesinde Adnana 
nid dokuma fabrikasının iç saçağından 

marmelat yapmak için tetkikata giriş- yangın çıkmış ise de, ıitfaiyenin mü • 

mlşlerdir. dahalesile etrafa sirayetine meydan 
Bu tetkikler müsbet netice vermedi. verilmeden söndürülmüştür. 

ti taktirde dahi mevcud konserve A - Fabrikanın dahilinde mevcud maki. 

m1llerl imalltlannı artırarak fazla kon neler beş bin liraya sigortalı bulundu
ae~ ve meyva marmelatlan hazırlı • ğundan yangının sebebi hakkında tah-
yacaklardır. kikat yapılmaktadır. 

Resmi Dairelerin nazarı dikkatine .. 
KAğıd ve tabı malzemesi tedariki hususunda uğradığımız müşkül§~ dolayı _ 

sile ikağıdlanmm idareli kullanmak mecburiyetinde kaldık. Hacimlerimizi kü
çQltmek ve yazılan dah:ı ufak puntolarla dizmek gibi tedbirlere başvurduk. 

Bu C'1.im1eden olaralt şımdiye kadar 10 punto üzerinden dizilmek~e olan ilan • 
lan 15/9/931) tarihinden itibaren 8 punto ile dizmeye karar verdik. 

Hurufatın küçülmesınden dolayı ilanlar hiçbir ek.sıkliğe maruz kalmıyacak 
yahuz işgal edeceği yer ve h:ıcım kısalm~ olacaktır. 10 punto ile 8 punto a. 
:nısındaki nisbeti muhafaza içirı ilanlann ôbeher santiminden şimdiye kadar 
tatbik edilmekte olan tariieden yalnız on kuruş fazla iicl"ct alınacaktır. 

Netice itibarile bir il.inın 10 pun!o üzerinden dizilmesıle alınacak ücret; ayni 
ilanın 8 punto ile dizilmesinden alınacak ücretin ayni ohcaktır. Elimizde ol • 
mıyan sebeblerden dolayı vakı bu değişikliğin mazur görmelerini rica ederiz. \. ____________________________________ _,, 

miştir. raflarını müsterek yapacaklarını te • y<ı.c;larmda görünen bir gençti. Tesbi-. 
Bu alınan tedbir ile 

0

1şlerinj bırakan min ederek bu 3000 lirayı Süleyman- ti hüviyet sırasında tevellildü sorul • 
amelenin vazife ~aşına gelmesi beklenir. dan kolayca almıştır. duE!u zaman, 1341 doğumlu olduğunu 
ken 'hiçbir amele gene 1rahşmayı kabul Aradan kısa bir zaman geçmiş, Sü- söylemiş, buna nazaran 'Mevltidun 
etmemiştir. leyman her zaman buluştuklan müs- Makbule He tanıştıiil zaman 12 yaşın. 

Kömür tahmil tahliye işi bu yeni tek- takbel ortağı Danyalı göremez olmuş- da olması lazım geldiği ortaya çıkımf 
life rağmen ciddi bir vaziyet almış oldtı. tur. tır. 

ğundan, Liman İşletmesi bu işin kat'i ~c. Geçen gün bir tesadüf eseri olarak Mahkeme, Cince mamunmı yaşmm 
kilde ihalld için başka bır formül arama. Danyalla karşılaşınca, müstakbel iş • tesbitine lüzum l?ÖrPrek Mevlud'un bu 
ğa başlamıştır. leri ve ocak hakkında kendisinden ma- i'i için müddeiumumiliğe ~limine ka• 

Yeni emniyet mu ur 
muavini vazifesine 

başl~dı 

ltımat istemiştir. rar verdi. 

Bu karşılasma ve konuşma netice • Piyasaya g18tetn~ az mak~r• 
sinde nihayet aoıandınldığını anlıyan suren bir kad1n fabrikaUtr 3 
Süleyman. Danyalı yakalamış ve bir 
taraftan da Müddeiumumiliğe müra • gUn hapse mahkQm 8dİ~dİ 
caat ebniştır. Aksarayda bir makarna fabrikasmm 

Emniyet Müdürlüğü bu ganô do • sahibi olan L6ttiye illmtnde bir kadıa, 
•landırıcılık iddiasını tahkiit etmekte • piyasaya glüten miktarı az makarna 
dir. sürmekten mazm.ın olarak, adliyeye 
Metresile kavga edip mahkemeye 
düşen bir genç 14 yaşmda 

olduğunu iddia etti 

verilmiştir. 

Lfıtfiye, Asliye 4 üniü cezada yapı
lan duruşmasında unlarda glüten mik. 
tarı az olduğunu. makarnanın bundan 

Sultanahmed 1 inci sulh ceza mah- :!olayı az glütenli bulunduğunu beyan 
kemesine intikal eden bir bıçakla teh- etmiştir. 

did hadisesi garib safhalar arzetmiş - Mahkeme, bu tarzdaki müdafaayı va 
tir. rid bulmıyarak Lfttfiye 3 gün hapse 

Suçlu İnebolulu Mevllıd, davacı mahkfun, fakat eski mahklim. :?ti oı. 
Makbule ile iki sene evvel tanışmış, bir madığmdan bu cezasını tecil etınişUr. 

Taksim sinemasının 
göstereceği filmler 

Geçen sinema mevstmındenbert yeni bir 

Deniz lıl~rl: 

Bir motor bir sandalı batırdı 
1darıı tarafından pek btıyülı: bir mnaffakı- Dün öğleye doğru limanımızda bir ka. 
yetıe işletilmekte olan .. Tak81mt sineması, za olmuş, Yıldtnm namındaki motor tap. 

ı bıı mevsim dahi şehrlmlz halkına 0<1k güzel rü ağzında birdenblr.r:! önilne çıkan bir 
Yeni Emniyet Müdür Muavinı Daniş filmler sunacaktır. Şehrimizin ne rahat ve sandala çarparak batıl'Dllfbr. 

y dakul iki gündenberı vazifesine ba~- en geniş sineması olan Taksim sinemasın- S dal . . d b 1 bir kuım 
ur da bilhassa §U fllmlert ıöreceğiz: an ıçersın e u unan 

lamış bulunmaktadır. 1 _ Ayşe. ticaret eşyuı derhal batmıf ile de, etraf. 
Yeni Müdür Muavinı. 920 senesinde ıEndülüs ~elerı.. fllmlert kahramanı gü- tan yetişen motorlar ve ..,,,..nar tara .. 

Mülkiyeden mezun olmuş, sırasile, Tar. zel sesli ııehhar İspanyol yıldızı hnperlo fından diğer etya ve sandalcı 1nırtarı1mJf 
sus Beyoğlu ve Çankaya kaymakamlık- ArJentına'nın aon filmi. tır. 

' 2 - Ömmft GOlstlmiln mllteaddld nım- . . . 
larında bulunmuştur. lerl. Lıman nyueti blcmenın •bebin! meı 

Daniş Yu:-dakuı ayni zamanda Emni- Bunlar arasında cVedad• ve .ıı.ttMfile- dana çıkarmak üzere tahJdtata :frll • 
yet dördüncü ve beşincı şube müdürlük. rneb :rıımıert müstesna birer mnttt balzdlr- miştir. 

leri yapmış tecrübe]: bir idare ve zabıta ler. --··-·······-,-·--.. -· .. -.. -·--··-------
. . . a· K d. . b . ·r 3 - Aşkın Göz Yaşlan nımı De bütün R ld R Ert ._ I 8edl T .. 

Amırınuz ır. en ısıne ıı yenı vazı e. Tü kl t dlst 1 ta tın dlrm'· •• ID - u.,...u •• 
.r· • • • r yeye en n nı ış ve eeT "'1 

sinde de muvaltakıyetler temennı ederız. olan meşhur Mwr sanatkln Abd.Mllehabın ,.,.....,... 

Jf Dte/errlk: 
çevlrmiş oldutu: a. ,... TepeNıp• 

Lokantacılar tenzilata itirnz ettiler 

ıBeyaz Oüb IDmi ile halen çev1rmette ol
du~u ıMes'ud Oünt nımı. 

4 - TürtQe .8a.V84t ftlmJ. 
l5 - Türk{)e ıBatmıyan Güneş• ftlm1. 

Sirkeci lokantalarmı temsil eden bir ti - Türkç.e c:Ren ti-zerinde sOtdMh fll-
heyet crün Vali ve Belediye Reisi Liıtfi mı. 
Kırdan ziyaret etmiş, belediye tarafın. 7 - Tü.rtç.e cllftnlıa~'ın <111,. Bella 

d k f tl d 1 .. d Lııgoal tarafından. an yeme ıa arın a yapı an yuz e on 8 _ Türk e c:ilç ahbab 1 
b •ıA o • t o ı• T k ç çavuı &h. 
eş tenzı ata ıtıraz e mış ır ...... o antacı • ıTakshn• .sinema.sının bu seneki vutı rnU-

lar, Sirkeci civarındaki lokııntalardn da- rneyylzJ bOhu,,a Türkç.e n1mıer göstermek 
ha fazla tanzilAt yapılamıyncağını iddia olacrığı cihetle halkımızın bu sinemaya akın 
etmektedirler. :.~:.~~~!.!!!?.~~~~.!!~.~ı.:: .. - .......... __ 

Pasif koruma hazuhklan ilerliyor Mecidiye köyilnde define duhmamadı 

Şehnmizdekı pasif korumı\ hazırlık • 
lan ilerlemektedir. Vali Lutfi Kırdar 

dün hastahanelerle fabrikaları gezmiş, 

pasif koruma hazırlıklarını görmüştür. 

Bir zat tarafından Mecidiye köy-lnde 
define çıkarmak üzere yapılan araştır • 
malar boşa gitmişt;r. aranılan yerde hiç 
blı-teye tesadüf edilmemiıtir. 

BAIB 
ARANIYOR 

939 - 940 
Mevatmhıin ilk bQyQk Filmi 

TARZAN ADASI 
Pek yakında : 

ALKAZAR 
Sinemuuıcla 



SON POSTA 

izmirin kurtuluşu 
coşkun bir şekilde 

Sayfa S 
z o 

Son Dakika: 
Kanada bugttn Almanyaya 

harb nan ediyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Karadenizin en ucuz ve 1 

güzel kasabası: lnebolu kutluland ı 
· k t Eğer ~imdi Ren kıyılannda harb etmezsek, yarın Miıiaipi ve Sent 

İzmir 9 (Hususi) - Iı.mirin ur u. 
Burada 300 biber, 30 patlıcan 1 kilo incir 5 kuruşa lusu bu~ün müstesna halk ve ordu şen Luiz kıyılarında harb ebnek mecburiyetinde kalacağız. 
ıahlıyor bol meyva yolsuzluk yüzünden sevkedilemiyor Jikleri~e kutlulanmı.ştır. Sabah d saat Varşova varoşlarında çarpışmalar durdu 

' 8 de Izmir yolunda can veren 8 sız • Londra 10 (Huauıi) - Vartov•nın ıukutuna dair bu dakikaya ka-
l~lu (H.ususi) ·.- Kastam:m~ ıı~· ~ " ların abidesi başında tti)ren yapılmış, dar bir haber yoktur. 

val'isinın bellı başlı ıhraç mer ezı ne b" müfreze tarafından havaya alış ya Şehrin varoır.larında cereyan eden •iddetli rarpı•malllrın dün gece-
ludur. Kereste. kendir, yumurta ve buna ır ır 3' ~ ~ 
mümasil ihraç maddeleri harice hep bu pılmıştlrl "o d r· ·ıun· işgali sembolik o- denberi durduğu bildir:lmektedir. 

.. . . Saat a zmı Amerika K?zıJhaç teıkilatı Lehistana 50000 dolar göndermiıtir. 
yoldan gonderıltr. k 1 ve uç koldan şeh • 

İnebol'U ayni zamanda civar vilayet. . laraık. te ra~k::~~t'alar kışlaya. hü _ Bu para yaralılara ve harb felaketzedelerine aarfedilecektir. 

iıerin ithalatını d:ı yapmaktadu·. şehır r: gıren as _ına ba ·ra ·ımızı çekmiş . fngil zler birçok Alman gemilerini zaptettiler 
sarp tepeler üzerinde kurulmuş olduğun. kum:t konag 'k h ) gn alaylanmızın 

.. ks k d" lerdır. Bunu a rama Londra 10 - İstihbarat nezareti tebliğ ediyor: 
dan mahalleler yu e. tı: ·d.r. e p]ay sancaklarile iştirak ettikleri ge • Alman gemilermin denizlerden tardı :ıi devam etmekte olup im • 

Bilhassa yaz mevsımın e meyva v 
sebze uouz ve çok boldur. Ne yazık ki bu çid resmi takıb etmiştir. paratorluğun münakalat yolları artık ciddi bir tehlikeye maruz bulun-
bolluktan uzak ve iç vilayetlerimiz ve - Manisarun kurtuluşu mamaktadır. Açık denize çıkmak cesaretini gösterecek Alnıan gemileri 
saitsizlik ve ambaJaj noksanından isti • Manisa (Hususi) - Manisanın kur- nadirdir. Birçok gemileri zaptettik. Ekseriya Almanlar gemilerini ter-
fadc edememektedir. Ancak bu mebzul tuluş yıldönümü büyük tezah~rat. i . · ketmeden evvel tahrib etmektedirler. Herhangi bir Alman gemisi bat-
yiyeoeık maddeleri limana uğrıyan yolcu' ~nde kutlulanrmştıc. Süvarnlerı!Ilız tığı zaman mürettebabnın kurtarıldığı görülmektedir. Hali hazırda 
vapurları tarafından istihlak edilmekte. lnebolunu.n kıyLlannd<m bir purça hükumete bayrak çektikten son:a Iz • Alman gemilerinin ekıeriai bitaraf limanlara iltica etmiılerdir. Vigo 
dir. A . amanda limansızlık buranın ik- mire doğru yola çıkmıştır. Geçıd res. •:manında 54 Alman gemisi vardır. Japon limanları ile §İmal ve cenubi 

Aııpa ve buğday ekimine müsaid ve el- tısacıf ~azyatında da menfi tesirler yap • mi çok güz:: olmuştur. Amerika limanlarında birçok Alman gemileri bulunmaktadır. Bu ıcmi-
ver~l'i olmıyan İnebolu topraklarında maktadır. Mesela kış gfınlerınd<? herkes E • d ler bu limanfarı terkettikleri takdirde, derhal yakalanıp zaptedildik • 
sebzeden sonra fazla miktarda mısır ye. kara yolunu tercih ederek Çankırı trenıle rzıncan a lerini bilmektedirler. Alman gemilerinin müsellah olma.sı veyalıud 
tiştirilir. iş gönneği dah:ı müsaid buluyyor. • j z • f • telsiz cihazlarını tahtelbahirlere mesaj göndermek için kullanmaları 

Bu arada fındıkçılığa da yeni olma • Halbuki Abdurrahman Paşa zam:nm. / m Qr Q Q l ye l takdirinde bitaraf devlet bu gemileri derhal tevkif etmek mecburiye. 
sına ragmcn ehemmiyetli bir yer vcnı - · b" af ılave · d er B · k ·· 1 k Al 
iniştir. v~ fındıkçıhk günden güne inki. da yaptırılan te..sıc;at ~z. ır ~asr - E , (Hususi) - Yurdun her tın e .r. attı mu5lesnn o ma üzere manyanın iaşe mevaddmı ve 

sile liman haline getırılebılır. .. rzıncan ld _ .b Erzincanda da mühimmatı tedarik edebilece ~ i menabi ile olan teması bilkuvve kate • 
§af C'tm ktedir. İnebolu İstiklfıi savacına aid caı lı .ha. koses .n

1
de. 0b .. ~~ku b ~- ~ zla devam et • dilmiş bulunmaktadlr. 

Şeh r(ic Salı ve Cumartesi günlerine tıralar ta ıyan bir ehirdir. Yurd muda. ımar ! erı. uJ u . . 1 n S 1 k ~ db' 1 . h k d T . •v• 
ma'hsus olmak iizere haftada iki gün f k şanla" hu kapıdan acçerek mıl- mektrdır. istasyon bına ıl: memurbart- ovya as erı te ır erı a m a as a1ansmın verdıgı malümat 

.. h b" aasına o • b • d . atı bugun yarın 
pazar kurulur. Satıcı!arın 'mu ım ır lıi kuvvetlere iltihak etmışlerd.r. ad e~lerın . e ıı:. . lek ve eniş Londra 10 (Hususi) - Avrupada bilhassa nazarı dikkati celbetmiş 
kısmını kadınlar teş'ltfl eder. Erkekle-rin Bu itibarla milli tarihimızde büyiık ınek uzere~r. Şk"l ndn en ~!zi ve İsmet olan Sovyct ihtiyat sınıflarının askere celbi ve Leh-Sovyet hududuna 
ekserisı kayıkçıdır ve diğerleri de tarla • . . d İ b l h"kim 'bir caddelerını teş ı e en k. h kk d T · lA • 
ln .. da zıraatle me gtıldu·r. ı· neboluda bu bır yer ışgal e e'1 ne o ımu!~ a. . . 1 ddeleri Kale önünden Camii "E'· sev ı a ın a, as aıansı şu ma umatı vermektedır: 
...... - t . bu kahr manlık gunler nın o. p 3 c L h AJ 1 b" . . .k • . . 

ay'arda uç yüz bibwr, otuz patlıcan, bir epesı~e . it 1• d bire kndar parkelenecektir. << e • maıı ıat" mm g ttı çe genış hır mnhıyet al'llaaı neticesi 
kilo ıncır 5 kuruştur. Armud, erık, uzum mez bır anıtını dıkme azım ır. Bu ·urda arfolunacak m a hu- olarak Sovyct hükumeti bu askeri tedbirleri almaktadır.» 
g bi mE'yvalar da yüz paradır. Biga da karga ml;cadelesi i muha ebenin de' t tirak etmesi Bugün birc:ok Sovyet tanklarının da Leh-Sovyet hududuna doğru 

Bu verımlı top klnr mad n b ıunun- d mı encumence karar altına al nm•s. sevkedildikleri hnber verilmektedir. 
dan da z>ngindir. Ayate taraflarındaki Bi a (Hususi) - Son günlerd ~i a. r. İ a on caddesi d~, d~·r ·olları Teşkil edilen Leh k t'asma Fransa silAh verivor 
Mangan z m de~ind .n istifade edılm k. da kar a mücadele<>ine hız venlmı t r. idare · tarafından tanzım edılecek ve J 
tedir. MahsulUta hayli zararları do~u~:n :·e bura 1 asfalt olacaktır. Paris 10 - Hariciye nazırı Bone ile Polonya sefiri F"ransada ya~ı • 

İnebolunun mühım ve ezel: derdı li . gitgide fazlal~an kargaların ıtla 1 ıçın Bir müteşebbis büyük ve asri bir 5i- yan Polonyalılardan mürekkeb mühim bir cüzütam teşkili için bir 
Inansızhktır. Bu yüzden gelen vapurlar yeniden tedbırler alınmıştır. B~ sefer nema yaptırmaktadır. Halkevinin nok- itilaf imza ctmişierdir. DerhaJ t~kili derpiş edtlen bu cüzütam Polonya 
çok uzaklarda demirlemektcdirlcr. Mü - hayvanların öl~ürülmes_ine ~ılhassa san kalan elektrik ve kalorifer tesisatı zabitlerinin kumandaamdll ve Polonya bayrağı altında harbedecektir. 
said olmıyan havalards. ise günlerce Ji. halkın gayret go.~tennesı, hatta şe~ir da bir mtlteahhf.de ihale olunmuştur. Bu cüzütamın bütün masrafları Polonya hükumetine aid olacak fa. 
mana bir tek vapur uğramaz. Fırtınalı içinde bile olsa mucadeleye ~~vam edıl~ Erzincan belediyesi, imar sahasında kat silahlarını Fransa verecektir. ' 

havalarda hrrçınla~an denizle korkma • mesi mah.alle aral~rı:nda ~ılahla .~hı birçok yenilikler gösternıiye azmetmiş. Bir Belçika tayyares·ı yanlışlıkla dUşUrUldU 
dan uğraşan kayıkçılarımız cesaret ve itlafları cıhetline ~<lrlmesı beledı") ece bulunmaktadır. 
Ceda'k.arlıklarile meşhurdurlar. tamim edilmiş bulunmaktadır. Kısa bir zamanda şehrimiz, mamur Brüksel 10 - Havas ajansı bildiriyor: 

yurd köşelerinden biri olacaktır. Bir fngili::ıt: tayyal"esİ Belçika üzerinden geçerken Belçika tayyarele-c Sivasda 4 Eyi Ol 

Resimde halkı Sıvas kongresinin top

landığı iıı'kılab müzesi binasım i(iya. 

ret ederh."'€n göstermektedir. 

bayramı ) ---- rinden biri aydınlatıcı fiıekler atarak lnciliz tayyaresini yere inmeğe 
Erz:ncan Halkevi müfettişinin mecbur etmek istemiıtir. 

ve meb'usunun tetkikleri Bu vaziyet karşısında İngiliz tayyaresi atet açmıt ve Alman tayya 
resi zannettiği Belçika tayyaresini düıürmü•tür. 

Erzincan. (Hususi) - Bölge Hal • ==;==:=:=:===:====:===:========3'=========== 
kevi müfettişi şair Behçet Kemal Çağ lzmitte harab Olan 
lar Erzincana gelmiş, meilkez ve kaza. 
lardaki Halk.evlerini tetkik ve teftiş 
etmiştir. 

Halkevi binasında, rnuhteljf mev • 
z•ılarda konuşmalar yapan müfettiş a-
13ka ile dinlenmiş ve bu arada kendi 
eserlerinden bazılarını inşad etmiş -
tir. 

Genç sair, aslen Erzincanlıdır. Bu \. 
Hbarla bölgemize müfettiş oluşu Er • 
zincanlılan sevıindirmiştir. Bir müd • 
(LP.ttenberi şehrimiroe bulunan meb'u 
sumuz Salih Başotaç da nahiye ve ka
zalardaki bir çok köylere giderek hal -
km ihtiyaç ve dileklerini tetkik etmiş 

Erzincanda şiddetli yağmurlar 
Erzincan (Hususi) - Geçenkıiı şid.! 

detli yağmurların tesirile Çardaklı de
resinden gelen sel birçok köprüleri ve 
yolları bozmuştur. Gerek köprüler ve 
gerek yollar tamir olunmaktadır. 

bir cami 
Kaynaşhnın çalışkan 

muhtarı 
Düzce (Hususi) - Resmini gönder. 

dığim Düzçenin Kayn~lı köyü muh. 
tan İhsan Can kazamızın çok çalışkan 
bir muhtarıdır 

Muhitinde pek 
çok ümran eser • 
leri vücude ge • 
tiren ve onunla 
bi.hakkin iftihar 

eden İhsan Can 
kendisi gibi ~~Jış. 
can ve gayur 
arkadaşlaril~ kö • 
yüne bir değir • 
men çevirecıek 

kadar bir su ge • 
ti:rımiş pazarı ye. 

ni kurulan ve ile. 
ride büyük bir 

mer~n ticaret 
halini alınası mu. 

Pazar Ola Hasan Bey Oivor ki: İzmit (Hususi) - Mimar Sinanın hakkak olan şirin 
eseri olan Cuma camisi günden güne ha Kaynaşlı mahal _ 
rab olmaktadır. Çoktan:beri bu güzel lesine temiz bir 

- Hasarı Bey, bir müdde\ 
t!VVel hı: radyo almıştım. 

. . . İlk zamanlarda çok ıyı 
i~lıyordu. 

... Fakat sonradan bır şey. 
le.r oldu. Gürült~den, patırt1 
dan, çat patlan başka bir şı:y 
g&l)'Ulmuyor. 

Hasan Bey - Tabii b1r sey 
azlzım. dinlediğin radyo is· 
tasyonlarının hemen h"psı 

harb halinde bulunsan .\v~. 

padadır. 

,,.serin tamirıne geçileceği söylen·yordu. umumi aptesha. • Muhtar Ihsan C<ın 
Fakat şin diye kadar henüz bir teseb- k d 
b.. lm d -·ıdir · ne, aza a bulunmıyan ~ içind n 

us ) pı lıj egı · bol k g0~1 
R m Y ni Cuma camisinin mermer su a an ~ bir mez • 

<'yn a n "hıabını gösternıektedır. ha, a t nda ıki dükkan ile üstünde 
• ilti oda bir sofalı bir köy odası yapmış. 

Bır kadın dereye düşerek t 1 r. şimdi de iyi ve temiz bir kaynak 
boğuldu <llan Onbaşı pınarından aynca bu me. 

• w halleye içme suyu getirmiye çalışmak 
Geyve~ ~.Hususı) - ~zamıza baglı tadır. • 

Bayat koyunden Cevherıye adında bir ================:::::ııı 
kadın Sakarya nehri kenarında çama.ırak suya düştüğü anlaşılmıştır. 
şır yıkarken düşmüş ve !boğulmuştur. Adliye tahkikata devam etmekte • 

Yapılan muayenede sarasının tuta • dir. 



1 Hldiseler Karşı11Dda 1 

MERAKSOZ 
~ nüm ııra yü:ril7en adamı yürü. diye bit.birlerine aa.uller soruyor, herkes 
U yüfdnden tmımşıtım. Bizim dönya vaziyetini ıneTaktan çatlıy~r. Bu. 

---1.A~ · .u H k · aklı ld .. .gün sabahtanberi konu§tuğum yüzleıroe 
ıwer4A.U ıu.ı. er esın mer o ugu 

SON POSTA Eyldl lU 

Amerihan modeli triho 
ILZ- .ı.- ..ıı.. b . inaan bana 'birçok aualler sordular. 
U1fC zamanua onun g~ enı uamama. la b n:ı Bu trl1to bir Amerjkan. modelidir. Ve 
..,..,_, """"raklı meraklı -··-1 ıonnamasının - Sorar r ya, en IOhrmuyoru Am ..:~--~ - ilJWU eı .i.&.a. genç kızlan tarafından son de -

Şapkalarda jerse 
grogren kordela 

bebi ba l b T d"? ~--ı d' - Sen aonnuyoraun a .• se aca ne o a uır ı. •• D"9 an ım: M ,,. be ...;( li . rece belenilmiştir. Sebebi var: Bu öyle 
~- klı altlı' - eMıa n ııu'f yeyım •• 

- :lrM:ı-a mer . _ Söyle! bir modeldir ki bir örnek iki kazak ör • 
&laruıdı, dönmedi. yoluna devam et. _ Bazı gazeteler Varşovanın zaptını dünüz mü üç kazak sahibi olursunuz. 

ti. Acaba benzetm:ı mıydım?.. Faknt yazmı§laırdL Bazılan bunu tekzib ettiler. Nasıl mı? Anlatayım: Kazak arkadan ve 
muhaJckak o ••• Hulı birkaç adını aUım. _ Olabilir •• belki zaptcdllmJştir, belki önden -bqtan aşağı-- ipeklidir. Yani 
Eelfmi omuzuna dokundurdum •• ancak o de edilmemiştir. yarın öbürgün ne oldu- düğmeleri tamam.ile çözülünce iki par • 
zaman yüzüme baktı: ğuııu öA'reniriz. çaya ayrılır. Bu parç9.lardan iki kınruzı. 

- Sensin demek.. _ Çathyacağım yahu, merak etmiyor iki lAciverd (yani biri laciverd, biri kır-
- Benim ya; hiç görOndüğün yok. musun? mızı iki kazak) örersinz. Bazan ıki ıaci. 
- Görünap te ne yapacağıml _ Yok. hiç merak etmiyorum. verd parçayı, hazan iki kırmızıyı bera • 
- Canun insan merak eder. MeselA - Yahu .sen meraklı değil misin? ber giyersiniz. Kırmızı ve aciv~rd iki 

()en seni merak ettim. _ Öyleydim amma son günltırde vaz • . kazağınız olur. Bazan rla bir "lfıciverd, bir 
- Ben seni hiç merak etmedim. geçtim. 0 kadar çok merak edilecek teY kır~ızı ~rça~ birlikte ~~l~anı.:sı~ız. O 
Meraklı. sanki büsbütün b~ka bır a- vardı ki ve bunları 0 kadar merak etmek vak.it lAcıverdlı kırmızılı uçuncu bır ka- Yukarıda: Yeşrl fötr'e aynı ton yeşil• 

dam olmuştu: IAzımdı ki dü§ündürn. Biraz da meraksız zak kad etmiş olursun~z. İşte .bu oriji • le ruhi renginde jersey birbirine ıarıla • 
- Beni merak etmedin :ımma dünya y~amaya karar verdim. nkıal şıldığı modelı tekmıl Amerık~n ~e~ç .örgü, arkalar ve kolıar (iki ters.iki yüz) rak kordela yerine konulmU§tur. Sağdan 

a!hvalini de merak etmiyor mu5Un? _ İnsa.n merak etmeden nasıl Yafl- zlarına, genç kadınlarına sevdınnıştır. lAstik. .. . .. 
- Neye merak edeyım, marak edile. Tam mevsiınindeyi;c Örünüı: mutlaka ho Re..:-..J k ~ ki · d .. düncü sarkan uç rübı Jersedir. yabiMr?.. · :sı.mue azagın ren erı or 1 . ~ 

ce'k ne var kil - Çok rehat yaftyormuş, ben de yeni §Un~za gidecek. bir şekilde birleştirilmiştir. Bu da hoş - Aşağıd~a=. beyaz kanotie; l!cıve~ 66" .. 

- Demek merak edilecek hiçbir §ey öğrendim. Örgü son derece basittir. ÖnJer düz tur. ırcn ve 18.cıverd vuaıetle süs!enmııür. 
yok. Meraklının yanından ayrıldım. Düşü- .......................... :;························· .. ••••••••••••••••···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••·•••• .. --............................... -

-Evet yok. Olan ne be gör_Uyoruz! nüyorwn. Herhalde tam zamanında hu- Şık hır çocuk 1 Dudaklarınızı bo~narken 
- Fakat olacağı merak ctmıyor mu. yunu değiftirmış. Ke§ki hepimiz bugün • ':# 

sun? . onun .gibi o1sak ta rahat yaşamak imka. ceketı l 
görürü~:e merak edeyım, olduğu zaman nına kavuşsak! şun arı unutmayınız 

- Ya:hu herkes, ne olaca~ ne bitecek, r::J ıJmet ~ultwi 

L Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Amerikadaki lehlilerin 

muavenetleri 
Amerikada bu. 

lunan Lehlilır vac 
tanlarında çar • 
pışmakta olan kar 

defleri lehine ia • + • 
ne defterleri aç • ~ 

mıılardır. Pek a21 

bir müddet içinde 
ıbir buçuk milyon Türk parasından fada 
iane oemedilebilmiştir. 

• 
Bir turlu ölmiyen lngiliz amirah 

Tayyareden atladıktan sonra 
değişen şantöz 

Soprano sesine 
malik bulunan ve 
güzelliği ile meş • 
bur olan Edith 
Lawton adında bJr 
kız tayyarenin bi
ringen paraştiıle 

atlamıştır. Atla • 

.• !ol 

, /i~ 
1 /ı 

dıktan sonra da soprano olan sesi b ... _J • 

ton olm~ur. Kız bu barytoıı sesi elan 
muhafaza etmektedir. 

... 
insan gibi yuruyeb]en köpek 
Mis Larkin a 

dındakı bir Avus • 
tralyalı kadın kö • 
peğinı iki ayak üs· 
tünde yürümeğ.'e 

ahştırmağa mu • 
vaf!ak olmuştur. 
Köpek iki ayağı 

üzerinde 1!500 metre yürüyebilmektedir. 

besi yediği, 3 defa obüsleri~ yaralandığl, 
6 defa gemi ile battığı, bir gözünü, bir 
ikolunu kaybettiği ve çeneside parampar-

18 mci asırda yaşamlf olan İngiliz a. ça olduğu için. kendiııine (Ölmez ağlu) 
mirali, Sir Nesbit WHoughley, 71 defa ismi verilmi§ idi. 
kurfunla yaraland:ğı, 200 defa kılıç dar. Amiral, eonunda tabii ölümile ölmüştür. ............................................................................................ ·-···········-················· 

L SLER 
Bir ihtigatsızlığın 
Sonu 
Bayan cH.G-> nın bana anlatt1ğı 

hikA~yi burada bütün tafsilatı ile 
tekrar etmeye lüzum yoktur. Yal -
oız esaslı hatlarını söyliyeyim: 

- İki erkek var, birincisi gençtir, 
üniversiteyi bitirmek üzeredir, par. 
Jak bir istikbale namzed görünmek
tedir. Genç kız bu erkeğe mütema. 
fil, fakat ailesi muarız. Esasen bir 
müddet sonra bu gencin bazı zA.fla • 
n da çıkıyor ve genç klzın soğuma. 
smı mucib oluyor. 

İkıinci erkek şimdiden bir mevki 
cahlbi ve evlidir, fakat kansile rnu
hakemelik olmuştur, ayrılmak üze. 
redir. Genç kızı seviyor: 

- Biraz bekleyiniz. rnuhakemem 
bitecek, evleniriz. Genç kız çekin • 
gen, ailesi ise bilakis bu izdlvacın 
olmasına müteşebbis, fakat muha • 
keme sürdükçe sürüyor ve neticede 
de genç kız bu adamın zevcesi de -
ğil, metresi oluyor. 

· Artık muhakeme bitmiştir, adam 
serbesttir. EvlenebUi.r. Fakat baha
ne mi yok, istinkaf ediyor. Genç kıı
da rica: 

- Hiç olmazsa muvakkat bir ni
kah yap, şerefim kurtulsun! 

Rica, minnet, aile tavassutu, a • 
dam muvakkat nikA.ha muvafakat e· 
diyor. Evlenecekler, :fakat genç ka
dın ştmdıiden istikbali tarsin etmenin 
imkanı olup olmad1ğ.ı.ını düşünmek. 

te: 
- Acaba bu adamı benden hiç ay. 

rılmamaya sevketmek mümkün de
ğil midir?• 

Genç kadına şimdilik ibu suali ka
fasından çıkarmasıru tavsiye ede • 
rinı. Bu dakikada ilk hedefi, biricik 
hedefi şu muvakkat denilen, amma 
gene belediyede, resmen yapılması 
icab eden nikAhı yaptırtmaktır. Ya
pılan '.jey sağlamlaşbktan sonra dil
şünülür. Hadisenin müteakıb saf • 
hasını bana bildirirse kendi!line yar 
dım etmeğe çalıjınm. 

TEYZE 

Açık renk üstüne koyu benekler i~ 

lenmiş. koyu düğmeler dikı!miştir. Ör -
gi.i; eteklerde. kol ağızlarında yaka ke • 
narında lAstiktir. Öte taraflar düz örgü. 
dür. Fakat aralarına main şeklinde 

(ters yüz örgüden) çizgiler geçırilmiş. 

Ve bu mainlerm köşelerıne koyu benek
ler işlenmiştir. 

Beneklerin renginde bir pantalon ve. 
ya etekle son derece şık durur. Bu cekeı 
hem kız hem de erkek çocuklar içindir. 

a - Her şeyden önce dudakları iyi te. I c • Şimdi gelelim ruj sürerken dikkat 
mizlemelidir. &ki boyanın izlerini ta - edeceğniiz mühim noktaya... Boyanıll 
mamile silmelidir. Incc ince çizgılerin muayyen bir hududu olmalı, bu budu • 
arasında, köşelerde ufak bir kırmızılık du asla aşmamalıdır. Tabii hudud duda. 
kalrrsa yeni süreceğinız boyadan bır gü., ğm kendi çerçevesidir. ı·ak.at bazan alt 
zellik beklemeyin iz. veya üst dudağı yahud da ikisini birdeD 

Ruju temizlemenm en iyi ve emin biraz kalın göstermek, inceltmek icala 
şekli fUdur: Bir pamuk parçasını suda eder. 
,;~ atıp sıkınız. Üstüne cmakyaj temızle. Bwıa göre ruj ya biraz dışarı kayaı .. 
yici> aeminiwen hır parçacık dokundu- rılır. Yahud bira2 içeriden sürülür. B1I 
rwıuz. Bununla dudaklarınızı dikkatle ciheti evvelden tayin etmek prttır. ÇilJI 

siliniz. kü rujla önce bir hudud çizilir, sonra bG 
Eğer cildiniz çok nazik ise salatalıktan hududun içi boyanır. Hudud çimıedeD • 

yapılmış bir pomadı tercih ediniz. .., • 
b B t l ~ · b't· d"kt onradlr dogrudan dogruya boyanmaya kalkıpr. _ u emız ıgı ı ır ı en s . . 

k
. .d - :. g 1. Bu 

1 
sanız ruj dudağınızın kımı yerınden ta • 

ı yem en ruJ surme zamanı e ır. • . . . . .. 
nun için elinizdeki boyayı aceie dudak. ~' .~ı. yeı;nc:le iç~r~ d<>Aru lfrer. Pü • 
larınıza götürmeden evveı yüzünüzü iti- ~ ru7.SUZ bır agız §eklım veremez. Bu act • 
na ile ve bol bol pudralamalısınız. Bu a.: miliğe bir~k kadınlanmızd:ı rasthyo • 
rada dudaklarınız da pudralanır. Bıra • ruz. Ehemmiyets\z bit ~y amma . . . Ne. 
kınız bu pud::-a kal.sın. Rujunuzu yerin - ı ticesi fena oluyor. Yazık değil mi o ka. 
de tutacak odur. dar itinanızın sonu aleyhinize çıksın? 

•• ············--- • •• 111 •• • ··-·············-·--...... K·~·~~f'iö"i~~···şa·j)ka ........ Kız çocuğu elbisesi 
Kollara, etekle. 

re enli, ensiz, fis. 
tolu, düz, dilimli 

türlü türlü ke!lar 

çekmek bu sene 

modasının en gö.. 

ze çarpan hususi

yetlerindendir. Bu 

mı çocuk :::nada • 
sında da aynen gö. 

riiyonız. Bilhassa 

emprime lrumaı • 

larda. düz ku • ....__,,,,,.,.-..ı~ ----~ Çarşı mahallebisi 
Sütle çarşı mahallP.bısini evde yap • maştan kenar çok 

mak i3ter misıniz? İki ki~o sütü kayna • Son Paris modellerinden: g:.izel görünüyw. 
tınız. Sollo.·nıaya bırakmız. Ilınınca için- Kızıl fötr, gök mavısı grogren korde - t..lJ 

lS... Basmadan ipeJUJ,o 
den bir bardak alınız. İçinde :>00 gram la ... l,te mevsimin en güzel spor ıapka. 

ye kadar her tür. 
pirinç wıu ile 20 gram nişastayı eziniz. !arından biri. 
Top top kalmsmaıarına dikkat ediniz. Arka kenarının kalk1~ığı kısa boylu. lü çiçekli. deaen. 

Sütü tekrar ateşe koyunuz. Bu ezilmiş ların çok işine gefü. Çünkü: · Kenarlı li ikumaşta bu, 
pirinç un.ile ni,astayı da kaşıkla karıştı- spor fapka.lar gib.ı .b~yu ~~8•. enseyi kı • böyledir. 
ra karlfhra içine dökünüz. Pişinceye ka. sık göstermez. B11akıs iki.sını de incel • Bu güzel elbiseyi hemen kızınız iqiıl 
dar ,, .................. akta devam ediniz. Ur, uzatır. Ayni tesirı tepede de bula - ... 

........ .1.9 ..... u• k l f k tef ltl d1kınız Mevsim sonunda severek giy• Tabaklara alıp sogutunuz. Yerken üs. caksınız. Bu sivri a opu u ıt e ere · 
tüne gülsuyu ile pudra şekeri serpiniz. bilh&QJ8 tav'!iye ederiz. sin. ...... ·-···········-·-.... ··-----

Bacaksızın maskaralıkları: Biıküvi 



10 E)-IAI SON POSTA 

Lehistan a lap biten askeri 
eketlerin içrilzfi ne ! 

ıelı başkumandanlığının dün alması lQzımgelen tedbir 
ve bugün vermesi icab eden kararlar 

D On .Lehtsta11da Almanlann K<'· 1 
rtdor haıüatmı anlatmış ve Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet ı:ı;::rı=:;ı.. :v:cı:ı~ 

geçmiş veya geçmek üzere bulunuyor. 
lar. Eğer bu malfunat doğru ise Leh 
başkumandan~ için yapılacak şey 
Varşovada bozulmuş olan ordunun şi. 
mal cenahım Radzyn cenubu -Deblin 
hattına yani Wieprz- Tysmenica su • 
lan gerisine çekip düzelbnek ve ordu. 
yu da Deblkı - Zakllkow. Jaroslaw u. 
muml hattak yani gene Vistill..San 
nehirleri gerisinde gruplar halinde top 
lamak olacaktır. 

burada bir J1ldınm harbinin cereyan e. 
dip etmectillni tetktk etılüft.im. Ayni za
manda umuyo:'Cium ki Lahliler, doğu 

Prusyadıuı cenuba. llMllL 6 fırkalık Al • 
man ordumNı karp Narew.Bug veya 
hiç oI~ But nehri ıerismde cıddl 
bir muJravemet telil ederek hem devlet 
meritezlerini ve hem de ı.ıı ordusunun 
•I yanım kOl'UMllllar. 

Bu en tllbü, mliRacel ve lüzumlu bir 
hareket idi.Leh ordusu Koridoru, Proze 
ili w bMln hndudlan muhafaza kaygu- Bir ordu toplanıp gruplanınadıkça 

tile dağı]mış bulunduiu bütün istika • taarruz kabiliyet ve imk!runı elde ede. 
metlerden geri ~ bozulmamış mez; ve taarr\17.SUz memleket kurtan. 
ve elde hiç ohMua .f-S tümenlik bir Iamaz. Fakat fU anda Leh ordusu için 
ihtiyat var idiyae Leh bqkumandan • en acele lAzım olan şey Almanları, yu• 
lığının bu 1<>n ftç dört günde yapacağı kanda tarif ettiğimiz veçhile, Tysnie • 
feY deriı.al fimale karp kuvvetlıf bir nica • Wjeprz • Wistül • San nehirleri. 
cephe teşkil etm4* ve bmıun himaye • nın teşkil ettiği müsaid ve toplu bir 
sinde orduyu Vilti1l ıerJaine çekip bu· hatta durdurmak ve bunun gerisinde 
reda toplamaktı. toplanarak gruplanmaktır. 

Bunu J9J>llm8.yınca ve Posen Lodz Leh başkumandanlığı için ti bida -
ve Krabu dolaylannda fazla oyala • yettenberi yapılacak tek bir şey vardı, 
nınca elbette birçok zırhlı ve motörlü o da Koridoru terketmek ve hudud 
tfünenlere malik olan Almanların ya • mmtakalarını süvari ve hudud kıt'ala. 
pacağı şey Leh mukavemet mer-kezle. rile tarassud ve setrederek ordunun a. 
tini ooı.raıı ilerlemek olacaktı ve sıl kuvvetlerini, icabına göre şimal ve. 
onlft da bunu yaptılar. Maliirndur ki Leh ordtuuntı bir bakıı ya cerıub batı istikametinde taarruz j. 
hareket barblerlnde yalnız kahraman. tür ve belkli de bu yazım bası.Jırken ordusl.lıllun şu andaki parolası idi. Hal. nub batısında ve San nehrinin Viatüie ~, Varşova - Radon mmtakasında 
l~ ve yi1bek vatanseverlik kAfıi gel- bedbaht Leh hükiimet merkezi düş • buki Almanlar yalnız Varşovayı değil karıştığı yerin 1 O kın. cenubu garbi • toplayıp gruplandırmaktı. Fakat bu 
mez. TecrObe, Glgf, .eri karar ve seri müş olacaktır. ayni zamanda Vistül nehrini ve Vis • sindedir. Kezalik Varşovayı cenubdan vaziyette dahi Varşovayı ve bütün or. 
Iıareket ve tyi muharebe etmek llzırn. Bir şehrin, hatta. devlet merkezi ol • tül nehrinin müdafaasını da şimalden saran zırhlı ve Alman kuvvetlerinin duyu şimale karşı daima muhafaza e • 
dır. sa da sukutu harbi bitirmez. Fakat iskat etrni, bulunuyorlar. Tomaszow'dan geldikleri anlaşılmak - decek olan kAfi kuvvette bir Giecha • 
Şu anda Lehistanda Almanların iki Varşovada vaziyet öyle değildir; çün. İş bu kadarla kalsa ne iyi, Lehliler tadır. Burası Lodz'un 45 km. kadar now • Pultusk cenah ordusu lazımdı. 

•-•b otli hanılD9t ,,. muvaffakiye- kü bu ,ehrin fimal cihetinden <ie sanı.. Krakau'da uğrqııbn b& gün evvel cenub doğusundadır.) O halde flllid Leh ordusunun bugün dilştüğünü 
ti göze çarpmaktadır: Bunlardan biri. ması Bug ~eh.?nin geçildijini ve Al - Kielceyıi işgal eden Alınan zırhlı ve Prusya ordusu Vistülün ve Val"fC>va • ı?Ördüğümüz güç vaziyet onun biltün 
ai Varşovaya karşı .mıaı, garb, cenub manların Vıstul nehrinin şal'kma geç • motörlü kıt'alan süratle Sandomier rnn gerisine şimalden diqtüğü gibi, Si- Leh hudud ve topraklarını k&rl1 kanş 
ve havadan yaptıklan ..rı ve şiddetli miş olduklarını gösterir ki bu, bizzat mevkiine ilerlemişler ve burasını iş • lezyadan Lehistana taarruz ederek müdafaa etmek, çok sakim harb usu • 
taarruzdur. Varşova şehrinin ve ~~a- V~r~~. çok~ ehemmiyetlidir. ~ etmi.&lerdir. Bu mevki yeni Leh ~~. - Tomaszow • Kielee hattına yü. lüni1 tatbika kalkışmasındandır. Yok • 
fının bu taarruzdan kurtulması guç - Çunku Vıstül gensınde toplanmak Leh hü:kCimet merkezi Lublin'in 8S km. ce- rıimuş olan Alınan orduları da, zırhlı (Dncıma ıı tır.i xvfacla) 

- Vuim mi? Onua bqtı işi yokmq cSon Posta. nm tefrikası: 33" 
gibi benim eüzellillm veya çirkinliğim. 
le mi ufr8fRcak.? Bunu bana mekteb ar. 
kad8flanmdan bıri aöylecU, ona da an • 
nesi söylemif. 

Ma•maftı, bu me•leye pek ehem • 
ıniyet wırdilfnı yok; eler aen bana bir. 
düzüye çlıtdn oldutu.mu tekrar etme • 
1eydin sana bunları IÖy!emek aklıma bi-
le gelmiyecektt. Görilyomın kı herkH düşiındüm: min edilebilir. Şu el. 
senin fikrinde dejfl... - Ben de &idıyo • maslı saat en qalt 

Şimdi birdenbıre aynıya bakmamın ruın. O büsbütün da. beş altı yüz liradır. 

- Evet, çok güzeldi... demekle iktiia 
etti. 

Fakat ben, bir defa bu mevzu üzerin· 
de koııll§mlll1 başladıktan sonra artık 
kendimi tutınağa muvaffak olamadan bil 
tün merakımı tatmin etmek istedim va 
biWbtiyar Cahid beye sordum. 

- Annem çok zavallı bir ömür sardü, 
pek bedbaht o!du delil mi efendim? 
~e ayni kısa cevabla mukabele etti: 
- Armen de baban da pek bedbaM 

bir ömür lilrdüler Semiha. sebebi de, gerçekten b6yümüş olup ol 1 dımın eline kalacak; Bilezikler, kclyeler, 
.nıadıtımı anlamaktı... Tavanarasındak.i bilhassa Cahid be - incı dizilerile birlik Bu haksız sözler bendP büyük bir ıs. 
landıklarm anahtarlanm Yer de bir de. 1 yin dediği gibi çift.. te bu çekmecede en yan yarattı; çünkü dadımdan zavallı an. 
fa yukarı çıkıp annemin eıyaları ara • liğe işçiler de dolar. aşağı on, on ıki bın nemin ne kadar leoa günler geçirmıı ol. 
mıda bM. ıöre bir py Yar mı baka 1a zavaUı kadın her lirahk mücevherat duj'unu ve ne şerait altında evini terke-
yun. tarafa yetişemiye vardır ki buna bit derek dünyanın bir ucundaki çiftlikte 

Birkaç dakika .onra tavanaruında, ceic.; binaenaleyh, bu servet demekle mü • bayata gözlerini kapadığını öğrenmış • 
eaki efyalaia beraber bulunan sandık • mücevherleri bura • balaı:ı etmiı olmu • tim. Bu sebebden, cevabımda öfke ve is. 
lan açmMJ.e meşeuldüm. Bu sandıklar • da bırakmak pek ih- yorum. Annenin Pl • yanımı gizleyemedim: 
da MJneme aid fevkat.Ade ıüzel çama • tiyatlliane bir h:ı · masa pek merakı ol _ Hayır, hayır. böyle söylemeyiniz. 
prlar w anablar vardı. Bunların ara • j reket oll":az. Cahili duğu için baban ken Bdtilıı fellketlenn mü1ebbibi babamdı. 
11ndan p tGIMl Ye dantelli olanları a •

1 
beye teslim edeyim, dısine her fırsatta bir z.w.ııı annemi, orta çağdaki derebeyle. 

Yttarat telav itina ile andığa yerlef • emin bir yere koy • ıey alırdı. Babanın ri gibi evine hapsetmi1t sokağa çıkma • 
tirdim ve daha ade olaıılan, beraber sun. zen&in bir müteah • 

h 11na, gıezi.p ellenmesine, arkadaf ve ah • ıötürmek ilzere bir kenara koydum. r ... 1 Çekmeceyı koltu • id olduğunu bili • L...a.. 

...- .,.,1.ari}e ıörii§tllesine, velhasıl bir in • IDaflrl&n çıbnrken. ıözüme bir cevhıı ' ğumun altına koyar yorsun; hele evlen 
çekmece ilifti. tiatündeki anahtarı ~vi koymaz doğruca a - diğinin Hık senele • san gibi yaşamasına mani olmu1t bütün 
rinoe pJerim kamaprak olrluğum ypr. şağı inerek vasime rinde itleri pek paT. amılarını reddetmiş, ona karşı haince 
de dllıldum. Çekmecede, laminı bile bil. tahsis edilen odanın kapısına vurdum. ı dirmişti; fakat ben geçen sene geldığim laktı. Bu güzel inci gerdanlığı izdivaç • hareket etınlfo •• O kadar ki biçare an . 
ınedijim ve ömtiimde görmediğim gil • Ca:hid bey, açık bir pencere yanındaki zaman teyzene karşı çirki:ı bir hareket larının ilk yıldönümilnde annene hedi , nem artık bu kadar eza ve cefaya ta • 
zel tqll:rla 11.islenmif yüzilkler. bilezık. koltukta oturmuş sigara içiyordu. Benim yapmaktan korkarak onları bugüne ka • ye etmiş oldutunn pek Alu hatırlıyorum. hammili edemıyerek bir gün beni alıp 
Jıer, gerdanJıakJu vardı. Pencereden 81 • içeriye girdiğimı görünce yerinden kalk. dar saklmıdıklan yerde bırakmağı mu • O gün ,erefinc evlerinde bazı akraba ve evinden kaçmış, bu çiftliğe gelmiş ve 
zan .ince bir ıpk altında bu ~Jmaslll' 0 tı ve sözlıerinıi sükunetle dinledı. vafık gördüm. Seni çocukluktanberı bü. dostlarına bir ziyafet vermişlerdi. o za· burada üzünt11 içinde ölmüş. 
kadar ıüzel parlıyorlardı ki sırf bu par. - Hakkın var, bunları hatta bugüne yütmüş olan bir hanımefendiye. ~Semı- man ben çok genç olduğum halde, ba. Annemin ölümüne bile doğrudan dol. 
lıaklıiı yakından görmek için kırmızı kadar bile burada bırakmak doğru de • hanın servetim bana veriniz!. diyemez • banla ailemiz akraba oldukları tçfn ın • ruya babam sebeb olmadı mı? Eier kıt 
taşlı bir bilezilf koluma takarak günep ğildi. Bu çekmeceyı biı' bankay.ı tesHm dim. nem de beni ziyafeti! götümıüşr.1. o ge • ortumda 80kaklara. uğra~p ti burala • 
doğru bldırdım. Aman yarabbi; ne göa ederiz. Annenın sandıklarına gelince, - Servet mi? Benimle alay mı ediyor. ce annenin boynundaki incilerin, saçın& ra kadar gelmeseydi belkı de hastalığı 
alıcı reni1 vardı! Kabil oba saatl~rce bunlan da bizim eve götürür, bir odaya sunuz? Bu elmasların kıymeti bu kadar takdığı parla!t taf)arın ona çok yakııtı _ bu kadar §iddetlenmez ve kurtulurdu. 
burada kalıp bu nefk ıeyleri seyrede • koyarız. Bilahare senm bir şeye ihtiya - büyük mil? ğını ve benim gözlerimi kendisinden a • Buraya gelirken yalmz üşümekle kal • 
cektim amma vuimle müdiremin aşağı- cın olursa gelir oradan alırsın. Ben de bi. Benim ademi it:madl:ı kendısine bak • yırmakta müşlcülit çektiğimı pek iyi ha. madı. ayni zamanda doktorlardan uzak-
da oJduklıarını hatırlayınca çarnaçar çek raz evvel bu eşyaları düşünüyordum. tığımı gören vuım omuz silk<'rek çek - tırlıyoruın. lara da kaçmış oldu. 
ıneceyt bpadım. tekrar yerine koydum. Hayretle sordum: meceyi açtı ve bir mahfazanın düğme • - Demek sız annem: tanımıştınız? Ben söylerken Cahid beyin kaşlan ça. 

Geçen aeııf'ki Semiha ile bı! seneki a. - Nasıl. siz bunların mevcudiyetin • siııe bastıktan sor.ra şu sözleri ilave etti· Çok güzel bir kadındı değil mi? tılnuş. gözlen koyulanmıştı. Biraz ev • 
r&aında ne kadar banz bir değişiklik ol. den haberdar mıydınız? - Senin kıymetli taılar hakkında hiç Bu sözlerim vuimı fazla heyecana dü. velki sakin yüzü her saniye bıraz daha 
dutu fU!ll'UDla da sabit : Tam sandığı ka- - Baban bana söylemi,, hattA mücev. bir maliUnatın olmadığı belli... Yalnı~ fiinnec1i, billkis biraz likayd bir tavır. kuanyordu. Batti . b"l .. 
Ptyacatmı 11rada '-irdenbir-! durdum ve hederin epeyce bir para eıtiliJıi de bil -. bu zümriid yüzük iti bin lira kadar &ah. la " kw•· le81 (=~) 



SON POSTA 

G ·· ing dün "Su yap ız, fak at icbar 
edilirsek mücadeleye hazırız,, dedi 

Garb cephesinde harb şiddetleniyor 
Almanlar dün mukabil taarruza ıeçtiler 

(Baştarafı 1 inci $a.1/fadtı) \ mıştir. Bugünkü topla::ıtıda bir milli harb kabinesinin ku- (Baştarafı 1 inci sa11faıltı} bulmuştur. İngil~ lllktiıneti bu müna.. 
IIükümet bütün dairelere bu hususu gözönünde tutma. ruiması meselesi bilhassa görüşülmüştür. Yakında bu ka. ilk defa olarak bugün garb cephesinin sebetle hlÇllir kuıle makrun olmıyan bu 

faı u ve ona göre tedbirler almalarını ehemmiyetle tavsı. bin(:ye giıecci\: yeni simaların belli olacağı anlaşılmakta - ismi geçmektedir. ~acfiseden doia11 Bıelçik!l hükümetine 
y~ dr.ıektedir. Milli Müdafaa ve Mühimmat Nezaretleri dır. Fransız tebliii tarziye veımiftir.. 
h rbin devam müddetince nazarı dikkatleri celbedilen da. Almanların telaşı rapoParuri~. 9 (A.A.) - 9 Eylfıl sabah harb Berlin, 9 (A.A.) - D. N. B.: Batı şi-

malinden gelen bazı düşman tayyareleri 
ir •!erin başında gelmektedirler. . .. .. . d" 

ı.r .. t tb·kı ~ la..., ı · 'kala lü' d _ Amsterdam 9 (A.A.' - cAllegemeine Handelsblad ga • Kara cephesınde, butun geC€ ılk hat- un gece Alrnanyanm batı ıimal mıntakı 
.. ;ıenuz a ı na ıua~ .;:mış o an ıaşe vesı n usu a " ı f li ti ı · · F · k'l .... · - · · B li uh b" · t · ·· derd·-· b' mclc anınızın aa ye i e geçmıştlr. or • sına ya apn•raraır. 

ha genişletilecektir. zetesının er n m a ırı, gaze esıne gon ıgı ır • b h b 'nd k' b" "k Sahtı rnıntak"'"mda Alman topları d:\~ 
• • tubda ez~ümle divor ki: ac ormanının gar :ı .~ ~ • u~ ..... ..~ 

Fransada harb kabınesı Alm . • • ahfell . . dik:ka..: . di kta . 
8 

Warndt ormanının kısmı kullisı eh - man tayyarelerin~ ateş açmış ve tayyare.. 
ıan sıyası .~ • ennın vL, şun ' şar . n zıy • mizdedir. Bu orman, bir çok tuzak in. ~er Holanda yolu ile dönmek üzere ce-

Paris 9 tHususi)
4 

- K~bine bugün Rıeisicümhuron riya • de garbe t~veccuh ~tnıiş bul~aktadır. Gamde bır şe!.ler şaatı ile dolu bulunmuştur. Hava kuv nub doğusuna doğru çekilmişlerdir. Hiç 
seti altmda fcvkaliide bır toplantı yapmıştır. Bu toplantı- hazırlanma~ta olclugu k.ınaatı, Alman devlet adamları uze. v.etlerimiz, hareketlerini kara kuvvet. bir bomba atıimamı§tlr. Alınan ava tay. 
da Bruıvekil Daladye umwni vaziyet hakkında izahat ver. rine gittı'ltçe daha ağır bir surette çökm.eğe başlamıştır.> ıerimize tevfik etmektedir. yareleri düpnanı Holanda hudu4mıa b. 

Varşova . kapılarmda çarpışmalar 
dün de devam etti 

1 1
, ........................................................ ,~ .Paris: 9 (A..A.} - 9 Eylul akşamı res. d:ar takib etmişlerdir. Bir İngiliz t3yya. 

• : mı teblığ: resi düşürülmüştür. Tayyarenin içfnde-

1 " Polonya henuz ı Düşman bütün cephede mukavemet. 1d ·beş kişi pansüt1e atlamq ve tevkife. 

(Baştarafı 1 inci sayfnda) ıMuharib kıt'ala.rdan ekserisi müdafaa 
Bek, bugün Varşovadan ayrı~ ve ederek kaçan düşmanı takib etmekte 
LubHne gitmişlerdir. ve şebre Bzura'nın cenubunda iki ci -

Alman ıkıt'alnn Lublini de üç kol • hetten yaklaşmaktadır. 
dan sarmak teşebbü.::.-ünde buh.(runakJ Posen vilayeti düşman mtikaveme -
tadırlar. tine tesadüf edilmeksizin sistemli bir 

Varşovanın iddiasına göre, Polon - surette işgal edilmiştir. 
~ ordusunun kuvayi külliyesi mun· Varşovanın doğu şimalinde düşman 
tazam bır ric'ntle Vistülün şa:k s~~i~- Wvzkow yakıininde Bu.g ınnağıından 
!erine çekilmektedir. Kuvayı kullı- şarka doğru atılmıştır. 

1 : ediyor ve düşman tarafından muhteli! dilmişlerdir • 

. 
1
. teslim OlffiUŞ deg""'ildir 1 mevzü mukabil ~ü.cumla: yapılmıştır. ingilis ,pııeteledain ...Vatı 

" Frrka:1arımızdan bm tarafından yapılan Londra, 9 (A.A.J _ Maaclıest.er- Gur. 
1 (Baştarafı ı inci sayfada) parlak bir taarruz mühim arazi elde et. dian gazeiesi GqmıakaleUade tn,iıtett. 

Leh kuvvetlerinin kısmı küllisile mekliğimize j~kan vermiştir. Dü~an , nin Tokyodaki Diiyük elçisinia, Poloap 
mücadeleye mecbur olacaktır. O t.__PÇUSU mukabil ateiier .8~§h_~d!u~ı~. işgal edfildiği takdirde t.,i~ ..._ 
kısmı külli ki şimdiye kadar hare- a.uşm~ avcı tayy.ar~ erının mu d a;.esı- .hasematın tatilw kabul edeceği hattın-
kat haricinde tutulmuştur. Bundan ne1:~~en hava ~tıkşafianmız evam, da çıkan şayiaları &ekzib eylemesine fn. 

Al- ·ı . h ek ti lv. .. 1 ey ~~-ır. .kala..t- ....1.--: t ~- 1---'-~= 
sonra uuan :ı en ar ·e ..,~ a - p ·s, 9 (AA.) - Havas ajansı bildi. uııı: ı::x..ICMllH!J'e •wcJacu:1e&wau&r. 
dığı süratle devam edemiyece'ktir. an · Bütün diler Londra gazeteleri gibi bu 

d p riyor: gazete de İngilız hülWmetinin Hitıerı·• Bundan başka, Romanyanın a <>- Ren • Mozel cephesınde cereyan eden 
lonyaya teslimatına devam ettiği harekat daha şimdiden Varndt ormanının arzullarını birkaç haftalık harblerle .elde 
Bükreşten bildirilmektedir. hemen hemen tamamen işgaline lmkan eın:ıek planuu ve müttefiklerin ~ıdettik.. 

Harekat zemini şarka intikal et - vermiş cfil!ıakla beraber ancak geniş ve lerı yardımı yapmak istemiyeccklerine 
tiği nisbette Alman kıtaab için dnha sıkı bir temas teşkil eylemektedir. veya yapamıyacak.larma Avrupayı kan. 
.,.., 1 m ktadır Dogu-da ı'yı' yol dırmak Jhususundaki gayretleriıu suya 7..vr aş a · Bir tar.aftan Majmo hattının gerısme 

yoktur ve toprak müsaid değildir. mühim miktarda kıtaat gelerek yerleşir- düşürmüş olmasını sena ile kaydeyliyor. 
S b_,_ - l b l Gazete diyor ki: • on et.ııar yagmur arıı aş ayınca ken, diğer taraitan da ilk Fransız kıtacıtı 

yenin kısa bir müddet sonra harekete Hnva kuvvetlerimiz bütün gün Vis. 
geçmesi beklerunektedır: _. tülün batısında ve doğusunda düşma. İ 

Alman tebliği nın ric'at yollarını bombalamıştır. • 
Berlin 9 A.A.) - Umumi karar~a Sandomierz ve Varşova arasındaki 

hm tebliği: Vistül köprüleri üzerinde faaliyet gös 
Bütün cephelerde mağlfıb edilen Leh teren b;rkaç Leh avcı tayyaresi müs

krtaatının ric'atı dün de devam etmiş· ~esna olmak üzere, Leh kuvvetleri hiç 
tir. Alı .an seri kıtaatı ekseriya düş • b;r harE>kE'tte bulunmamıştır. 
manın eri kıt'alarnna hücum ederP.k Garb cephec:inde, iki Fran<::ız tayya. 
Vistülün muhtelif noktalarında San • resi Alman toprakları üzerinde düşü. 
clomiez \e Varş:wa)a varmış ve öğle- rülmüc;tür. 
den c:onra batı cenubdan Leh hüku -

~. · l a· Tier1in 9 (A.A.) - D. N. B. ~ met er'.t<>e ne ginnış er ır. 
Ccnub P-0lonyasında W~slokadan ö. Karpa:ıarın şim~.linden ilerliycn Al-

.....ı_ ıh b ler<l d gu- a dog- man kıt aları, bugun Reszova almışlar 
t~ mt are e en sonra o Y J 1 .. . .1 1 - d 
ru ilerled ~ ve motörlü kıtaat Rzoszo- ve aros aw uzerıne ı er emege evam 

d 1 
evlemekte bulunmuşlardır. 

wa 1·ar ı ar. 
Sando.mierz yakininde Lublin isti • Fransada Leh kıt'ası teşkil ediliyor 

kametinde Vistülün doğusuna geçme- Paris, 9 (A.A.) - Bone ve Luka
ğe muı·affak olduk. Vistülün batısın • siewiç bugün Fransada derhal büyük 
da Zwolen v.e Radom zaptedilmiştir. bir Leh askeri kıtaatmın ~kili hak • 

Daha şimalde Kalwaja yakininde Vis kında bir anlaşma imza etmişlerdir. 
füle kadar ilerledik. Bu kıt'a Fransada yerleşmiş olan ve 

Lodzu bugün <:enahtan ilerliyen kıt. adedi büyük bir rakama baliğ bulunan 
alanmız tarafından işgal edilecektir. Lehlilerle teşkil edilecektir. 

• 
E z 

vrupa bugün yaşadığı ağır ve tehlikeli 
gün erden daha fena bir istikbale doğru gidiyor 

Yazan : Emekli General H. Emir Erk ilet 
Bu gece yarısına kadar alabıldiğımiz 

haberler he: iki ceph~ hakkında sarılı 
fikir ve malumat vermektedirler. 

büyük kıt'alarla bir hücumları mevzuu. 
bahs olamaz. 

Şark cephesinde: 

b l k d h · d t kt Bütün dünya biliyor ki Hitlerin bu ba-u zor u a a zıva e ar aca ır. ihtiyatla ilerlemekte ve Fransız • Alman 
D - t ft H'tl · p lon a nş pliını ancak yeni bir isteğin, yeni bir 
ıger ara an ı enn o Y • hududunu bütün noktalarda geçerek Zig. 

hı.- l -:ı A b' ... d buhranın ve yeni bir harbuı takib ed"' run mu ı.ıeme magıu ıye, n en frid hattının ileri noktalan üzerinde fö. .... 
F I. ·1t ·ı "za ceği kısa bir fasıladan ı.. .... 1.." bir -y 'fa. sonra ransa ve ngı ere ı e mu • timamla istikşafta bulunmaktadır. ~ ,..-. 

"k de edemez. kereye girişmek ve barışı emr·va i Henüz yaka~ ve temas tesisi safha-
e~asma istinad ettirmek çarelerini sında bulunmaktadır ve hiçbır suretle Kanada İngiltere.in y•••·tla! 
ar·yacağı hakkındaki haberlere te. büyük kuvvetlerle taarruz mevzuubahs Ottava 9 (A.A.) - Kanada başve • 
mas eden Handelsblad gazetesi de olamaz. Bu istihbar ve istikşaf vazifesi. kili Mackenzie King, Kana0a Avam 
şu satırları yazıyor: nin ifasında. hücum mabalarının rnüza. Kamarasında, Kanatlanın İngiltere ile 

«Mevcud intıbaa göre bu siyasi heretine dayanan piyade ve bilhassa sı.i. birlikte hareket edeceğine ve dünya 
hesab Polonyanın Bitlere bütün or-

1 
vari lotaatı, pek çok· hava fotograflıırı a- hüniyetlerini müdafaa azminde bu -

dusunu batı hududuna toplamak lan keşü tayyarelerinden azami yardımı lunan Fransa ile diğer memleketlerle 
imkanını verecek bir süratle ezil- görmektedir. işbirliği yapacağına şüpke bıralmııyan 
mesi esasına dayanmaktadır. Fa - Majino ve Zigfrid hatlarının arasında beyanatta bulunmuştur. 
kat Polonya henüz teslim 'Olmamış mesela Sarrebouis mmtakasmda 20 kilo. Mackenzie King, beyanatında Hit • 
ve orduları Varşovaya çekilmiş ol- metreyi :bulan mesafede düşman. Fran. lere şiddetle hücmn etmiş ve demiştir 
makla beraber bozulmamıştır. Rus- sız ilerlemesini geciktirmek ıiçin, her ki: 
ya Bitlerin Polonyada'ki projeleri- türlü ta'hrib vasıtaları ve tuzakları ibir Harbin mes'uliyeti. bqtaıı o.p. 1ıA. 
le alakadar olmak istemiyor görün- araya ıtoplamıştır. İle'I"ji Jtıtaatıınız bu len ı:Almaılpyı .ILoıııııtml tttmda bulun
mektedir ki bundan da Almanya i- bölgeyi tem•.zl~.meye çalışmaktadır. duran ve bütün insanbktan kendisi • 
le Sovyetler Birliği arasında Po - Rhin. Mosell cephesinin merkezinde bu· ne aziz olan her şeyi alıp gôtürmelf 
lonyanın taksimi !hakkında hiç giz. lunan F.orha...lun batısında birkaç kilo. tıedel tutan müstelbid rejime aiddir. 
li bir pakt mevcud olmadığı anla. metre mesafede Fransız topraklannm i. Başvekil, Kanadanın hürriyetleri hak 
ısılınaktadır. çine 8 kilometre derinlikte girmiş geniş kında endişelerini tebarüz ettirirken 

Buna 'binaen Almanya ihtiyatlı bir Alınan çıkıntıs~ halinde olan ve de şunları söylemiştir: 
davranmak için doğu cephesinde Sar:rebouis'nin yukarısmıa dogru Sar va· Bir Alman gazetesi diyor ki, eğer İn. 
büyük silahlı kuvvetler muhafaza. disine bakim olan Warnett ormanı bir giltere harb illn ederse, Hitler'in sör 
sınn mecbur olaca'kllr. tiyatro dekoru gibi gizlenmiş bulunu. lediği gibi bu harbdeki zaferin mükA

Yani Polonya teslim olsa bile bu yordu. Fransız kıtaatı bu parçayı işga! fatı İngiliz İmpantorluğudur. Bu söz. 
hal, askeri ehemmiyeti ne olursa etmek suret ile mevzılerini on kilometre 1 bizim için, Kanada demektir. 
olsun. bu~nkü vaziyeti değişti • kadar kısaltmışlardır. Birkaç gündenberi ...................................................... _ 
remiyecektir. buna benzer ::iiğer hareketler de cereyan Doktor Hafız Cemal 

eylenüştir. · 
l 914 te ne Belçikanın. ne de Sır-

bistamn isgali Alınanyanın ümid Paris, 9 (A.:\.) - Havas ajansı bil-
diriyor: Divanyolımda lM numarada m19B 

etti"i kat'i tesiri yapmamıştır. Bu-
nunla beraber İnmlten.- ve Fran.. 9 Eylfıl sabahleyin neşredilen Fransız hasta kabul eder. T@lefon 21044-23398 

h' tebliği, Forbachın batısmıdaki Warndt ................. ·-··-.. ·-·-·-·-·-

(ldamn IWdm) 

sa o zaman hazır değillerdi, ~imdi 
Burada vazıyet Lehistan ve -ordusu a. ise hazırdırlar. ormanının hemen hemen tamamen işgal 

edildiğini bildiriyor ve bu ormanı mü. 
Garb cephesinde: Son Posta Fransızlar Almanyadıın Fransız topra. leyhinde inkişaftn berdevamdır. Bedbaht d f ed 

. . . . _ Varşova düşmek üzeredir ve dün fcvka- '-·••••"00•• .. ••• ........................................ ; a aa en müteaddid askeri tesisata işa-
ğ'ına gırmış bır vıızıyette bulunan Warndt ı·d eh t . t tt'ğ " . S =============== ret ediyor. Warnclt ormanı Fransızların l=-=-=,-=,=-=-.. =-=Ba=.,.=-=mı.-=.,.-Ba-,t----•'89 .... a e ernnuye ın~ ışare e ı ımız an. ... .. '''"'° .....,_ •-
ormanını ~şgal etmişle:- ve Zigfr.id hattı. domierin işgali tahakkuk etmiştir. Hattu ifade etmektedir. Onlara göre 70 Alman elinde çok kıymetli bir rehine teşkil et. Yerebataa. Qataıçepu .,tak. • 
na ar~ istikşaflara devam etmişlerdır. Almanlar burada Vistu1ü bıle Lublin is. fırkası şarktan garba naklolunmağa artık mektedir. Zira, bu arazi Sar havzasının I S T .A. N B U L 

Almanlar Sarluı hudud mıntakası • tikametinde geçrni:Ş bulunuyorlar. Alman hazırdır. en büyük kömür membalarını ihtıva ev. '------------------11 
Bu iddialar Alman noktai nazarınca ı ekt d' B b 1 ı...n~ · Gaae&emtw pr.a FUi w 

nm 20 kıloınetrelık bir kısmını terk ve seri kollan Sandomıerin 90 kilometre em e ır. u mem a ar, .uı amel oldu. 
!\.. d ~ d V'lt"l " . d y Lelıistanll".a Leh ordusunun işlerinin artık ğu gibi dw·maktadır. Çünkü Almanya ıeim1erlıa bltlla halrlm tab.r a k b'"t. 'd t hl'k r cenuu ogusun D ı u uzerın e a - b . ld - .. . F k L h malıfu w .ıaze...W. aidıdir. 

. ıye e er en u un arazı e' e ı. ~ ı Toslav mevkiini de tutmuşlardır. Alman· itmış o ugunu gosterıyor. a at e buradan metodik b•ı· şekilde kömür çıka-
bır dınamıt. şebekesı bıraktıkıarı :çın lar ayni zamanda Varşovanın şimal do. ordusunun bugünkü hakiki vaziyetim ta. rılmasıru şimdiye kadar meneylemiştır. 
bun!ları tcmız.emekıe de meşgul olmuş· ğusunda bu nehrin üzerindeki Wyfzkow mamile bilemi:,·oruz. Ancak müşkül va- Fransız tayyareleri Alman 
latdır ziyette olduğunu biliyoruz. 

· mevkimi tutmuşla~· ve belki de buradan topraklarında 
Bundnn l:>:ışka garb cephesmdc bir !\1. Bug nE?hrini cenub.ı geçmişlerdir. Bura. Almanların Lehistandaki işlcr!nin 1Jit. B-..ıı=- 1\ ı \ \ \ Alın d 

tiği ve 70 fırkanın garba gönderılebilc. t:nlll, " ,.~ •• •. - an or usu 
man mukabil taarruzundan bahsolun. daki Leh kıt'alarının şarka doğru gıttik. b:ı.c:kumandanlıg·ı bildiriyor: 

cck vaziyette bulunduğunu füm ve ifade ~ -
muşsa da ne yerı ve n~ de şekil ve ma. leri hal})er veri1iyor. k k d 1 Fransız kec:if ta'lrynrcıcri bugün Al.. etme ·ten ma sa lar.:. şüphesiz ngHtcre ~ .J 

hiyeti ani sıbmamıstır. Esasen A!man- Va"T'C/\va ile Sandomier arasında Ra- man toprakları üzerırıde istikşafta bU-
·y- ve Fransaya sulh yapnbi!eceklcrini sCiy. 

lar tebl 1 r ind~ garb cephesinden şim. dom ve Zwoıen mevkileri de alınmıştır. lemektir. Fakat bu öyle bir sulh teklifi· lunmak istem\şlerse de Alman avcı tay-
d'ye kad r hilf bahsctmedikleri halde şa. 1 Mukavemet eden Lodzuıı etrafı dolan. dir ki kabulü pe'k güçtür. Zaten İngiliz. yarelerile hava topları tarafından tar:ie. 
yanı d k ttir k; bugün ilk defa olarak mıştır. Bu suretle Le~ ordusunu kavra. 1er galiba buna cevab olarak uzun bır dilmişlerdir. 
3 Fran ız t vyare::.•n.n düşürüldüğünü mış o1mı büyük Alman çemberi daha da. kabine içtirnaından sonra hükumet dai. İngiliz tayyareleri yeniden Alınan 
habC'r v r ' rd r. raltılmıs ve nf,'Zl Radom ile Varşova ara- relerine 'harbin yalnız 3 sene değil, da. topraklan üzerinde 

rb c pne:- tH' dahil olan ha. sında 80 kilometreye indirilmiştir. Burada ha fazla devam edebi1ece6ini ve mesaile· Londra, 9 (Hususı) - İngiliz tayyar~. 

be 1 . köprül€ri yıkılmış oaln Vistül vardır. rini ona göre tutmalarını tebliğ etmiş. leri dün tekrar Almanya üzerinde bir u. r erı op.ar , k bu ür'ük şu netice çı· 
kar: Alınanlar yeni bir 'l'anenbergdcn bahs Jerdir. çuş yaparak beyannameler atmışlardır. 

Al 1 etmektedirl€r. :Bundan başka, A1man He.4't.ıildıe Avrupanın bugu"n yac:ad1g"iı Tayyareler bu c!efa orta Almanyava ka-
man ar miıstahkem hatta müd3faa. ..r• Y J 

d Fr Lı başkumandanının Bitlere gönderdiği ale. ağır gürllerden çok daha ağır ve tehlikeli dar gitmi§1erdir. Avdette Belçika toprak-
' ansız r taarruz için ltızım gelen nl ıraporla Maresal Göringin beyanatı Al. :ı.. • b 
ikş f h k 

• :uir ıstik ale namzed olduğunu görüp lan üzerinden geçen tayyareler Belçika 
a ve azırlı ·Iarını yapmaktadırlar. mnn ordusunun Lehistanda vazifesı'nı·n .. · ı k mutccssır o mama mümkün değildir. avcı tayy.are1cri taraİındaıı takib edil. 

J lfuıle nnz!ır:ın müttefiklerin şimdilik bitmi<: veya bitmek üzere bulunduğunu ll E ş1 ı da -s • • ErkiTet mi er ve ara ann çarpışmalar vu"ku. 

-···.,._. 
ABONE FIATLARI 

t e 3 
Sene Ay Ay 
KT. L. ter. 

TÜRKİYE 1400 100 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 '110 
ECNEBİ ;.),700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adr• 
değijtjrmek 2' turupr. 

-···--

t 
Ay 
L. 

160 
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aw 

Gelen eoralı gm oailma. 
ilanlardan mes'uliyet alınma.a. 
Cevab için mektublara 10 kurujluk 
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18 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyal ı l-
~---• Baron Wratisfaw'ın hatıraları: 63 -----Uçurulan kelleler 

- Başa.ğa!.. Kom.şu~ar, gizlice söy • I kan içrneğe alı.şmıştı. Atmeydanı ile - Ah, ağa hazretleri!. Bunlar, ma • 
Jerler. Evın altında bır mahzen var - Topkapı sarayının arasındaki 0 meş • Ium olan din ve devlet hainleridir. Kı. 

'l'ürtu;e.re (tl1'1ren: Siirena D.lim.en 

Diriler mezarı 
mı.ş. um yer parçası üzerine, haklı ve hak • yılarda, bucaklarda, kim bilir bunlar- . . 

Dedi. sız olarak binlerce ve binlerce kanlı cfan daha niceleri var ... Hele o nizamı Kadırgalarda yarım yıl forsalık ha • zıyade gönüllerim1zi büsbütün yeise dil. 
Kavasbaşı, derhal yerinden fırladı. cesed yuvarlanmıştı. Fakat tarihin hiç ,cedid zabitan ve efradı yok mu? On • yatı geç~rdiıkten sonra tekra~ ilk hap - ~ürmüştü. Kapıda, bütün mahpus dost. 
- Tez .. mahzenin kapağını bulun. bir devrinde. bu kadar vahşiyane bir lardan bir tek ta.nesini dahi bırakmak sol~duş~uz .. <T~.rsa~e zın~~ı). na lanmızla ve Türklerle kucaklaşıp ken .. 
Diye bağırdı ... Evin alt katı, bütün ihtiras uyanmamı.ş .. hi bir zaman, bu . . . getınlrnıştik. Çunku Türkler, ıçımız • dilerini Tanrıya ısmarladıktan sonra 

dnc:u:>me taşlan aranmaya bacıladı. Mut. d b ç caız olamaz. Bugün bu badıreden arta den bazılarının kaçabileceklerinden ı d k ki d 
"'r' -. erece masum aşlar koparılmamıştı. k 1 k 1 1 b' . yann bin olur ayrı ıyor u gar iyan paşa her birl-

fakta, içi ıslanmış çamaşır dolu bir Zavallı darphane emini Bekir efen • a a.ca ~ a~ .. a:ın ı~ı, · şüphel~şlerdi. Lakin bu mahpesde mize birer ekmekle birer içim şarap 
teknenin altmda. küçük bir demir hal- dinin kıpkızıl kanlara boyanın 1 n Dıye, ıhtılalın sefıl ruhlu se_:g<?rde • ancak bır hafta kadar kalabildik. verilmesini emretti. Faknt biz ağzımıza 
ka göze çarptı. Bu halkanın merbut ak sakallı kellesi. tıraşlı başı ~! ~ç~k sini daha büyük cinayetlere surüklü • Buraya dönüşt~, Macaristanda or • ne yiyecek. ne de içecek koyabilecek 
olduğu büyücek mermer taş kaldırı • kalan g" 1 ·ı 111.1 1.. K yorlardı. dwnuzun yine Türklere karşt büyük ve hatta lakırdı bı'le so··yıı·yece~- bı'r h~ 

oz en e rne w ve maz um a • . 'h .1 .. 1 ·ı t k b' ~ 1. d - h kk d ha ·"' --lınca, bir taş merdiven meydana çıka. bakçı Mustafanın önünde dururken ne Cahil ve idraksız ı b a cı .er, arğı ır :aJ.er hazan ıgı _ a ın a herler de değildik. 
nldı. ' bu mel'un yobazların sanklanle ba • kulagıınıza çalınmaga başlamıştı. Ka • 

. . ona ve ne de onu elinde kör bir alet . . ı b fe 1· b 1 f kl d Zira ölüm günümüze kadar bir da-ha 
Bahşış almak hırsına kapılan bırkaç 'b' k 

11 
. .. .. lanmıslardı. Bu sarıklar, kendılenni zanı an u za r stan u u u ann a 

k 
. ~ı ı u anan vıcdansızlara en kuçuk · . . f ki ı h sul t ' · · güneş ışığı gÖ'rem.iyeceğimizden emin 

avas, derhal merdıvene atıldı. b' 'b d . . . nereye sürilklerse oraya gıdıyorlar.. ena a s er u e ge mnıştı. 
.. . ır ı ret ersı tP<tkıl etmıyordu. ' s b t ' · · ı k k b oldugu· muz bu korkunç (Karakule)ye 

Fakat bunlar, henuz bırkaç basamak . : b "fs'dlerin telkinlerinden aldıkla- er es ısını ça ışara azaJlin.4 u -
inmişlerdi ki, merdivenin karanlıkla • (Ulema) kısvesı taşıyan, ve: u tm~ .

1

1 arçalıyacak nizamı cedid lunan esirler katibi Alphonso di Strada gönderilmemiz bizi manen ve madde 
B' b l . rı esır ı e, p d d k. 1 1 b' d ten çok sarsmıştı Şauanı ha et 1 

rmda bir alev parladı. Derinden nelen -: ız, pey gam :r erın va?siyiz. efrad ve zabitleri arıyorlardı. n. ~ a ı span~o , ır sabah e~en :n · " yr 0 
21' 

iki dehşetli tarraka, mutfağın taşlarını Dıye. bar bar bagıran bu vıcdansız • . . b'tl . d (7l . cl e hızım grupu zıyaret ederek Türklerın nokta, bu kadar sarsıntılardan sonra 
sarstı. lar, karşılarında sıralanan ve artık ka. Ye~ıçen .z~ ~ erın en, Ö ın f ~·)· bize çok kızdıklarını, binaenaleyh (Ka nasıl olup da içimizden hiç kimsenin o 
KavasbaŞl, artık sevincinden sıçra - rarmaya başlıyan o kanlı kellelerin maatın katıbı, aza~cı mer e en ı ' raku1e) ye göndermek niyetinde ol • anda ansızın düşüp ölmemiş olmas 

maya: birer insan olduğunu düşünmüyorlar Sekbanbaşı mazlıllennden Osrna~ ~ • duklarını teessürle bildirmiş ve fakat idi! 
g-a ocak eskilerinden Ali efen.dı gıbi k a· · · bö ı ib' · d d" İşte bu suretle kaf'lem' i bl - Bre, aslanlarım.. bre, şehbaz1a • insan kanının kıymet ve kudsiyetine ' . , . .. en ısının, Y e ır zın ana uşme • 1 ız gem ye n 

nm .. dalın içeriye .. bakmayın kuru zerre kadar ehemmiyet vermiyorlar .. damarlarında temız, merd ve asıl .. ~rk memiz için candan ve yürekten te • dirildi. Şimdi gözlerimizde yaş yaktur 
gürültüye. Hemen, iş becerip, müka • artık, kan kokusu alan bir sırtlan gibi kanı, göğüslerinde saf ve pak muslil • menniler izhar etmişti. Bu haber üze. içimizden derin iniltiler geliyordu. Bu 
fat almak günüdür. bütün vahşet hisleri şahlanan Kabak. man imanı olan bazı ihtiyarlar. hayat. rine biz zavallılar bu korkunç kuleye esnada ağlamaktan kızarmış gözleri 

Diye. bağırmaya basladı. çı Mustafayı mütemadiyen tahrik etli. larını hiçe sayarak ortaya atılmışlar. kapatılrnı.ş bulunmak felaketine duçar mizi gayri ihtiyari, İstanbul üzerinde 
Gözlerini hırs bürümüş olan hamal, yorlar: <Arkası var) etmemesi için Cenabıhakka dualar et - gezdimıiş ve nazarlarımızı eski sem 

mükafatı ba kalarına kaptırmak kor • miştik. ret ko~ğ'ıınızın yakınında u\ikselen 
kusile ileri atıldı. Göğüs kemiklerinde Siyaset aleminde Ayni gün, öğle yemeğinden sonra i- sütun üzerinde tesbit etmiştik. Bu sil 
ve bögürlerindeki tekme acılarına rağ. N öbetc. i eczaneler di. paşanın kahyası mahpesimize geı. tuna büyük bir teessürle bakıyor ve 
men derhal mahzene daldı. r Bastarafı 3 ndl ~ayfadıı) miş ve bizim grupun dışarı çıkarılma. 

F k 
--· .. ·-- ım· . D k ~ zevk içinde, saadet içinde, safa içinde 

a at o anda. karanlıklar içinden büyük bir kuvvet bırakmak gafletin • Rugece nöbetçi olan ecn.nele.r fDDlar· sını emre ıştı. ışan çı ınca köhya, 
yinf' iki alev parladı. Yine iki korkunç rle bulunmussa, herhalde isabetli bir dır: paşasının iradesini bildirmiş ve bütün geçirdiğimiz güzel günleri hatırlıyor va 
silah c:esi, tasları sarstı ... Acı bir fer - harekette bulunmuş değildir. Varşova, Jstanbul cihetindekiler: eşyamızı alarak kendisini takib etme • birbirimize hatırlatıyorduk! Şimdi ise 
yad duyuldu. Merdivenlerden mahze • düşebilir. Maksad Lehliler içı'n nihai Şehzadebaşında: <İ. Hakkı>, Emlnö - sini söylemiş ve çünkü (Karakule) ye ebedi bir zindana götüriilmekte bulu .. 

. d . 
1
. w ., nünde: (Necati Ahmed), Aksarayda : 'd .. A f ·ı b' · dik' nın erın ıgine dogru vuvarlanan ha • hedef oldugu"' na go"re, elde mu··mku"n gı ~egimizi ilave etmişti. nan se ı ırer esır .... 

<Sarım), Alemdarda: (Sırrı Asım), Be-
rna}, ümid ettiği mükafat yerine, gam mertebe yıpranmamış kuvvet muha • yazıdda: lBelklsl, Fatıhde: 1Emilyad1), (Karakule) adını işitir işitmez ve Gerçek söylemek lazım gelirse, bizim 
•mazlığının acı cezasını bulmuştu. faza etmek lazımdır. Ancak bu save • B'.lkırköyünde: cistanbull, Eyübde: (B - (Karakule) gibi karanlık ve korkunç 0 gün duyduğumuz manevi acıyı, mad. * . de ve dcab ettiği zaman yapılacak .mü- yubsuIW.n>. bir zindana atılacağımızı anlar anlamaz di sefaleti kafi derecede ne ben anlata. 

İbrahim Nesim efendi, çekırdekten Beyoğlu cthetlndekiler: • t Ü d h · 
• • • • .. A dahale ile vazivet kurtarılabilir. İstikl!l caddesinde·. CKanzuk), Te"'" _ yeıs ve eess r en, epımiz, bir tek in. bilirim, ne de ba~kası! .. Ve ben ki şi Yetışme, zanf ve nazık bır hukumet .. . · ..... ·J ~ 

memuru olmakla beraber hatırı savı • Olmıven insanın ölümü şayiası, çok b;ışında: <Klnyolf), Ta'kslmde: (Taksim>, san imişiz gibi. bir anda hepimizden di bu satırları yazıyorum, bu anda kal· 
~ defa uzun bir - .. ·· 'd · ·a· Tarlabaşında: < iN.i:had ), Kurtuıuı,ta : bir fervad yükseldi, ağladık döifün 

Jır derecede kuV\•et ne cesarete de ma- ornrun muJ ecısı ır. • bun' 1·n derı'n bı'r ıztırabla çarpmas''"'-• · d 1 V k · d <Necdet), Beşlktaşta: <Süleyman Receb>. dük ... Bütün öteki esirler bu halimiz ~ 
llk i. Buna binaen kolay kolay tesl;m er er. . arşo~anın .. va ti~ en evv:ı Bo~aziçi, Kadıköy ve Adalanlak.iter: 1 1 d b' . ~ e gönlümde mazi acılarının kaynaşıp ka .. 
olmak istemedi. Yanın saatten fazla, su~ıiu rıvayeti de boyle hır mazhan- Kndıkôyünde: !Büyüt, üçler), tl'.skü- acıyor ar ve on ar a 17.Jmle aglıyor. barmasın.a mani olamıyorum. Binaen • 
kendisini müdafaa etti. Fakat, bu mü. y<>tın sırrını mı taşıyor, dersiniz? darda: CAMM!dlye>. Ban~rde: CtAsaO. t lardı. aleyh bu mevzu üzerinde faz.la durmak 
dafM, onu mukadderatın korkunç a . 5 L' & c \..Adalarda: (ŞinasJ Rıza). Bizim için o anda ölmüş bulunmak istemiyorum. 
kibetinden hal~s edemedi. Yanıba~ın • il un a9ı.rı lnllÇ . J (Karakule) gibi tahammülfersa bir zin- * 
da, sadık mehterbaşısı olduğu halde, O U MüdU ) ••ğÜ d dana girmekten daha iyi olacaktı. Ne Karakulenin bulunduğu hisara doğ. 
kıavaslann -ve, gu"rü1tüyü işitip ne • rman mum r u n en: çare ki insan ölümü arzu etti<d zaman kl ~ b ~~ 1 . .. .. _ =- e- ru ya aşbgımız ve u ~u enın gorune. 
len- karakullukçulann kılıç, pala ve Bursa ve Bolu Orman Meh..teb~erine alınacak o ölüm insanın ayağına g~lmiyor ki!.. ?ileceği bir yere geldiğimiz zaman, 
hançer darbeleri altında. ran verdi. l b . k d k Çnresiz pılıyı pırtıyı topladık ve o. Türkler; kuleyi bize göstererek teselli 

Bedbaht ~adaret kethüdasının kafası ta e enın :ıyı ve abul şartları muzlarımıza ....1;kliyere.k geri kalan esir :1-u • <.-diyorlar ve Al1ahtan umudu kesme , 
derhal kesildi. Bir sırığın ucuna geçi - Bu sene Bursa ve Bolu Orman mekteblerine parasız yatılı 100 talcb~ alınacak- lere göz yaşları içinde sağlıklar diledik. memizi, onun çok yüce olduğunu. b1z.t 
rild1. Evvela. doğruca Babıaliyc götü. tır. Mekteblerin tahsil müddetlen üç senedir. Mezunlan (Orn~an Mühendis Mua- 'Bütün esirler ağlaşarak bizi kapıya ka 
rUı M 

• öyle bir zindandan da lrurtarmıya muk-
erek usa Paşaya gösterildi. Sonra, vini) ünvanile meslekde kulıar.ı!ırlar. lstekJ.ilerden aşağıda yazılı şartlar aranır: dar uğurladılar. 

Atmeydanına getı'n'ldı'. o"bek o"bek ya. h . b d lın k tedir olduğunu, dört beş ay evvel bir 1 - Türkiye cüm ur:yetı te aasın an o a • Çok hazin. çok yeisli bir gidişti bu! .. 
nan atPcılerin etrafında. ihtilalin neti • 2 _Yaşı .,_0 den yukarı olmamak. · çok esirlerin bu korkunç zindandan ~ Hakikaten elemin, kederin şiddetinden F 
cesini bekliyen asilerin arasında gez - 3 - Sağlık dunımn normal derecede. yani dil, göz, kula~ ve vücudünde Arıza insanın kalbi çatlıyacak gibi idi. .. Tut kac;mış olduklarını söylüyorlardı. a • 
dirildikten sonra, bu ihtilalin sefil ser. ve no'ksanlık bulunmamak. Arızalı ve dağlık yerlerde yürüyüp gezmiye, hayvana sağın biri aynlık hediyesi olarak ek: kat. duyduğumuz elemin aımnetinden 
~rdesi, Kabakçı Mustafaya takdim e- binmiye bünye tefU)kku~lAtı müsaid ve dayanıklı olmak. dilimiz tutulm~tu. konuşamıyorduk, r meğinin ynnsmı sunuyor, ötekisi bir 
dildi. 4 - tyı· ahlAklı, hüsnühal sahibi olmak, germic: mahkumiv. eti bulunmamıık. a~1ıyan gözlerimiz de artık bir şey gar. ~ -ı dtki.ş iğnesi uzatıyor. bir ilcüncüsü bi-

Kabakıçı, İbrahim Nesim efendinin, 5 - Orta mektebi pek iyi veya iyi derecede bitirm.c bulunmak. müyordu. -. raz pamuk verlvor .. kısaca her biri bir 
sakalında kanlar pıhtılaşmış kellesini 6 - Bu =rtla:-ı haız olanlar, Bursa Orman mektebi müdüriyetine gönder'J-r- şevcikler vermiye koşuyor!. 

( .. lr1..ası vay) 

·························································---görür görmez. acı acı gülümsedi. Ba • cekJeri dilekçeye: 
Şını sol tarafında oturan sabık Rumeli A) Nüfus cüzdanı, uıl veya tasdikli sureti. Büyük kapıya vardığunız zaman r 

kazaskeri ile Aygır İmama çevirerek: B) Üçüncü madded:? yazılı sağlık durumlarını bildirir tam teşekküllil hasta- (gardiyan paşa)nın orada olduğunu Ankara borsası 
- Hey bre, efendiler! Şu dünyanın nelerden veya bu hastanelerin bulunmadıkları yerlerd!! hükOmet doktorların - ~ördük ve ağlaşarak, burada bulundu

ha}i ne aceb şeydir. Meğer, İbrahim dan alacaklan tasdiklı raporu. (tam !eşelcküllü hasUı.ne olmıyan yerlerden kabul ıhımuz müddetçe bize karşı gösterdiği 
kAhyanın da, bizim ayağımıza gelmesi edil~cek isteklilerin kayıdlan mektebçe yaptırılacak muayene neticesıne kadar ı:ıefkatten cfolıayı şükranlar sunduk. O 
rnukaddermiş. esaslandırılmaz ve bu muayenede yazılı evsaf kendisUıde bulunmıyanlar mekte- da bize acı~r ve ağlayordu. Bizi tesel. 

Dedi. be alınmaz.) • live calı,sarak: 
Ve sonra, karşı.cıında, yerde sıralan • C) Çiçek aşm vesikası. - Aziz mahpuslanm, diyordu, Allah 

mış olan dört kesik başı İbrahim efen. D) Dördüncü maddedeki yazıya göre Belediye veya Pol~ merkezleri tarafın- zülcelal hazretlerince maliim<lur ki 
dinin oelladlanna göstererek: dan tanzbn ve tasdik edilecek r.üsnüha~ maz:batası. ben, sizin o korkunç zindana konulma. 

- Koyun şu herifin kellesinj de, şun E) Orta mekteb ,ehadetnamesinin asıl veya tasdikli örneği ve. nızı arzu etmiyorum. ÇünkU orası öyle 
ların yanına .. fakat, kAbya kellesidir. F) 6 X 9 eb'adında 6 fotoğraf. bir zindandır ki ölünceye kadar içinden 
Onu, başa geçirin. Bağlamalıdırlar. çıkamıyaeak ve bir daha da dostlannızı 

Diye, emir verdi. Noksan evrak getiren ve gönderenlere müracaat et."l'lemiş nazarile bakılı r. göremiyeceksiniz!. Ben size cidden acı-* 7 - Mekteblere gireceklerin kavıdları l Eylfil 1939 tarih\nde!l 15 EyJüJ 1939 
yonım ... Zavallı adamlar!. Bununla 

Büyük (haile) nin en kanlı perdesi akşamına kadar yalnız Bursa Orman mektebind~ yapılacaktır. beraber müslfiman o1mağı ar?U eder _ 
Atmeydanına getirilip. asilerin ön • İstekliler, evraklarını doğruca bu mekteb müdürlüAün• ya bizzat veya hah-

lerine ahlan kanlı başlar, ihtilaJcilerrin büdlü olarak poatay:ı tev<L etmelidirler. seniz biltün bu feHiketlerden kurtulur-
fhtfraslannı teskin etmemişti. K.ayıd ve kabuld;! müracaat sırası nazan itibara alınır. S'\ınuz. Ve paşadan da bilhassa mükafat 
Artık rnaksad, hedefini şaşırmıştı. 8 - Beşinci maddede yazılı şartlan haiz talebe, kadroyu. dokiurmadığı tak • ve hediyeler alırsınız .. benim size tav-

İhttıAlciler arasında şahBt hırs ve men. dirde, arta derecelı istekliler arasında bir müı.abaka Jmtlhanı açılacaktır. slyem bu .. . Dediğimi ~pınız! .. Çünkü 
faat duygulan kaynamaya ·~1amıştı. 9 - Kayıd ve kabw edilen talebeler Bursa ve Bolu Orman mekteblerıne kur'a oraya vardıAınız andan itibaren iyi bi. 

İdrakten, şuurdan mahrum.. düşün. Ue ayrılacaktır. !iniz ki bütün sizi tanıyanlar tarafından 

-····-Af ıh• • Kapan11 fiatlan 9 · 9 • 939 

ÇEKLBB 

Açılıt Kapanış 

<1ra , 5.24. 11.u 
Ner - Yo~ .- .-
Par1.I .- .-
fMlllno ·- ·-
toennre ·- .-
-.mN\eradm .- .-

IBerlln .- .-
1Br11btl .- .-
A.t1na . . 
fıoty& . . 
~ .. . . 
Madrld . . 
Varton . . 
qud&peıt. . . 
~11kret . . 
~elrrad . . 
voıtohama . . 
1toltholm .- .-

"•°l(O'I& ·- ·-
te ve muhakemeden tamamile ftclz o. 10 - Yukarıda yasılı ıartlan haiz olanlar, mektebe alındıkları takdirde tahsil unutulacaksınız .. bu zmdanın bir adı t S T t K R Az LA R 
l8f} bu insanlar. yaptıkları işi (din ve esnasında mektebi terkettik!eri veya bitird!kten sonnı tayin olundukları vaz:i - da (Diriler mezarı) dır. Zira onun için. t----------.--------1 
devlet) namına bir zafer te1Akki edi • feye gibnedikJerl halde mektebin yapm!.f olduju ma.lt'8flan ödiyeceklerine daJr dekiler bir mezarda imişler gibi orada Açılıı K•;a:ııf 
Yorlar, adeta bir bayram neşesile sevi. kendilerine verilecek nümuneye göre Noterlikten tasdikli bfr taahhtıd senedi oturur ve y~arlar ve bir daha dışarı Tll:t bo:Cu ~ pe!ln -
niyorlardı. verecekJerdh'. Bu 11nedi getirmtyenlerin mekt.be devamlarına müsaade edil- Bldükten sonra çııkanlırlar. a a ı vndell : 
İstanbut topraklan, asırlardanberi me.ı. (6296) Paşanın bu s5zleri bizleri teselliden "il .. .._ ___________ __, .... 
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~ ımı CASUS llADUNmN 
HA TWIALARI / 

1 Eli Çantalı Adam 1 
51iım•ımrh. Çeviren : H. Alaz .~flllll-1111111-lllFra 

.ı. auao: J.•1aruıH Kıctuu·t1. Çeviren: Hatice Hatib 

1 numaralı lı.alk düşmanı 

Beııber dükkanı ağzına kadar dolmuş. ] miyen bu gibi memurları hemen kula • 
tu. Sıra bekliyenlerin sayısı on üç kiş iyi ğından tutup atmalı .. sizin gibi münte -
bulmuştu. Bunların heps: de, sessiz bir hiblerin gelip bizi ikaz etmesi tqekkü • 
hayretle on dördüncü m~eriye bakı - re layık bir hadisedir. 
~rlardı. Ortalıktaki boğucu sıcağa rağ • Çantalı adam büyük bir heyecanla: 
men, bu eli çantalı müşterinin hiç ü • - Bu işle uğraşan memurunuzu gör • 
şenmeden bağırıp çağırması, terler te • meği, ismini öğrenmeği çok isterdim, 

Fakat şuna emin olunuz ki siz ve ttzüntülU dakikalar geçirmişti. Fa -1 vapmak istemiş bir insandı amma, ben pinmesi. şikayet kaydına mahsus defteri dedi. 
Saint • Bastien'den gittikten sonra, AI. kat ortaya atılır atılmaz evvelki kor • Joseyi düşündüğüm zaman şimdiki Jo. a:~ası, diğer müşterilerin pek tuhafma Reis durakladı: 
man ataşenavalinin yanında nasıl bir ku ve dehşetten eser bile kalmamıştı. seyi değil, daha insanlığa ve dostluğa gıdı!ordu. . - İsmi mi, dedi?. Şey... Aman ea • 
rol oynadığınızı öğrenmek isteyen a - Boğanın pek müthiş atılJ.§lan vardı! inanan 

0 
temiz çocuğu dü.~ünüyordum. Şık8.~et kaydına mahsus defterı ona nım, herüin çok tuhaf bir soyadı var •• 

danıJarı karşımdan kovdum.- Torero pek mükemmel bir muvaffa • Gözlerimi ondan ayırmadan yavaş bir vennedil.e~: . ben onun adını daima unuturum. 
Ş ı.:ı. t d ft h ö n 1 Reis, muavinile katibim çağırdı ve Ve Jose Verde eski hatıraları can • kiyet kazanmıştı. Halit adeta zevk ve sesle İspanyolca olarak ona: . - c ıl\.(lye e erı:1, er n ne ge e-

aklı ı k d t · belediye işlerile uğraşa'?- memurun adı· !andırarak, kapalı kelimelerle bana ba- neş'eden sarh~ gibi idi. Boğayı öldür- _ Beni yalnız bir tek hikaye alaka. ~ı.n, na esen saçma. an ay e mesı nı on.J.ardan sordu. Muavin: 
21: iş .tekliflerinde ?ulu~ istiyor gi. meden evvel kendisi de yaralanmış • dar eder, diye cevab verdim. ÔöğsünUn ıçı!l ~apılmamıştır, dediler. . _ Yanılmıyorsam bu il Peı:ıkine ba • 
~ı ldı. Acaba h.a~gı ~r!ı ıçin çalışıyor- tı. Fakat yaralanmış olduğunu heyeca- üzerinde çizilmiş olan haç işaretine a. Eli çantalı a~am~ daha on dakika ka. vale edi.1a:n4rti, dedi. 
cm? Fransada ~ı. ne ıdı? Mektubunda: nı arasında his bile etmemlşti. Ancak irl olan hikaye ... Bu işaret o kadar be~ dar bağırıp çagırdudan sonra, kapıyı Katib itiraz etti: 

"İspanyollar ıçınde pek çok dost ka- evine geldiği zaman bunun farkına ceriksizce çizilmiş ki sanki bunu bir hızla vurarak dışa.:ı .. fırladı.. Sokaklarda - Amma da yaptınız, ha, d~ Pen. 
zandınız ... » diye yazıyordu. Bununla varmıştı. kılıçla çizen bir çocukmuş gibi... a~elta ~oşa koşa ~ruy~r:,,. hıç durmadan kin öleli seneler oluyor. Hatta cenaze • 
ne demek istiyordu? M . .. . . . . . . . soy enıyordu: cuen b~alanna benze. 

M ,_ b k ds b' k asadaki kadınlara, yara yerlerıni Bu sozlerımı ışıtınce tıtredı. Fena mem· ben alelade bir adam deııHltm· ben sinde biz de bulunmuştuk •• müzika fa -
e.l\tu u ayı ızca ce ıme oymuı.. b' b' '"-t . d K' . k 1 h , . b • a• ' ı 

t B ba . b' 'ht d B .~ ırer ırer g~ enyor u. unı o un • alde sararmıştı. Bana Jose nın lr va- size gösteririm! Ben bu iııi sonuna kadar lan ça mıştı. 
um. u . na yem ır ı ar ı. ana. ..ı_ kim' nda 'di G" v ...:' d h . . ld v d . h • E h 1 d B •• , 

l\tr h bi \.W.' ı omuzu ı · og:.un e ve tan aını o ugunu, ünyanm en a .. takib edeceguw·mı - vet, evet. atır a mı. u ~en 
« 'ıart e r casus, er veya geç gene bacaklarında da mu"teaddı"d yara ı·zıerl A • - .-> Ki çkin b k gal"ba 

eski rneslegıv·ne dönmegve mecburdur.» . laksız hır adamı oldugunu, ve 0 tıy • Çantalı adam soluğu Şehir Şılrasında ro a ıyor, 1 
••• 

. vardı. Nıhayet C ... bana hitab ederek: nette b'r d m ı tt w ı · h. . A • - Hayır, o da değil!. Çünkü Kiroç • 
demek istiyordu. Peki böyle olsun! Fa. . . . . ı a a _ ın an a ıgı ş:y enn.. ıç aldı. Şclur Şurasındaki memurlar ten • 

M d ded S zi h d h b d - 1 - kin geçen sene mıntaka belediyesine ta. 
kat ben saatimi bekliyecektim, bu sa. - a am ı. ı angı yara a a ır zaman ogru o amıyacagını soy • bel ten.bel oturuyor. çay içiyor. Terliyor yin edilmişti. v 
atimi ben kendim intibah edecektim! fazla alikadar etti? ledi. ve sineklerle mücadele ediyorlardı. Çan * Onun yüzilne uzun müddet dik dik Onun heyecanla söylediği sözleri sü.. talı adam, saçları ondüleli, dudaklan - Doğru .. bana öyle geliyor ki bu 1ş.. 

ı "' tl d · ı M da b ı lere Kirpiçeva nezaret ediyor •• 
Eski arkadaşlarımla yeniden görüş • baktım. Jose Verde'yi düşünüyordum. ;mne e ın emişti1:1: asamız u u .. boyalı kızlardan birine hitab ederek: _ Hayır, kabil değil! Çünktl Kirpıçe-

meğe başlamıştım . . Bilhassa eski şefim Onun casusluk hayatına atılmış olma. n:rn kadınlardan hırı sordu: - İçinizde belediye işlerile. daha doğ va, çocuk evleriie, kreşlerle meşgul .. 
olan yüzbaşı Ladoux ile sık sık görii • sına sebeb bu mağrur, kendini beğen - - Size neler anlatıyor? müthiş bir rusu berber dükkanlarile falan uğra~an Uzun münakaşalarcian sonra, nihayet 
şüyordum. Ladoux harbden evvelki miş adamdı. Vakıa Jose bana fenalık boğa güreşi mi? (Arka~;ı var) !hangi vatanı:iaşdır, dedH. geçen seneki içtima devresine aid zabıt. 
modaya uygun bıyıklarına rağmen \- .-. - - - - - - - - - - - - ') SaçJ..arı ondüleli, dt1dakları boyalı 1 -rı tetkı"ke karar "erdt'ler .. Zabıtlar u • 
dünyanın en sevimli adamı idi. ( _.. ~~A--R~v-~o> kız, ziyaretçinın yüzüne bile bakmağa :n uzun tetkik edildi. F'akaı maalcse.t 

Onunla Harbi Umumideki casuslar • t ~ l!::::JI lüzum görmek!sizın: mü.sbet bir nttıce elde etmek kabı! 0 • 

dan bahsettiğimiz zamanlar, bana: . J - Bu işle uğraşan memurumuz daha lamadı. Çünkü zaptın birinde bu işin 
- Lenoir kurşuna dizilmeğe müs.. ~~ gelmedi, dedi. Şuraya oturunuz da bek- Semeçkin'e havale edildi~i halde bunu 

tabak bir adam değildi, diyordu. Onu 1 2 8 • f> 
6 An 1<ara Radyosu leyiniz! :takib eden zabıtta. tenbclliğinden öfü -

haksız yere idam ettiler ... Bir yanlış • 1 • ,,. Eli ~ntalı adam ikı saat kadar bek • rü Semeçkin'in bu işden affedildiği, ye. 
'-~·l n- .. il b' · d ---- - 0.-1 <;A UZUNt,tiuU - r-
u.r. a ... ~n gun n ırın e onun masu. 2 ledi; fakat gelen gi:icn olmadı. Nihayet rine Koptev'in seçildiğı; üçüncü b\r za. 
miyetini isbat edeceğim. 8 - ---------- • 1848 m . 182 Kes. 12° Kw. saçları ondüleli, dudakları boyalı kız bıtta ise, hastalığından ötürü Koptevin 

Onun bu sözleri beni düşündürdü. ------------------- ,..AQ. 
11

'
74 m. 15195 

Kea. ıo Kw. insafa gelerek: de bu iş.den :ıyrıldığı, onun yerine Bel. 
' • T.A.P. 31 ,70 m. D465 Kc.!:. 20 Kw. 

Casusların içinde niceleri sırf pasifist - - - _ Bu memurumuzun herhalde mü • kov'wı geldiği, Belkovun kooperatif iş -
oldukları için darağacına kadar git - 5 _ _ _ __ __ _ _ _ _ PAZAR 

1019139 
hiın bir işi çıkmış olsa gerek, dedi. İyisi !erine tayini üzerine bu vazifenin gene 

mişlerdi!. 8 - - - - - - - • - - 12.30: Program. 12.35: Türk müzl~l (Fasıl mi siz yarın geliniz! boş kaldığı kaydedilmekte, fakat iU da. * '1 _ ~· _ • heyetU 13: Memleket saat (lyarı, ajn~ .~e Çantalı ~am, canı sıkılmıı bir halde kikada bu işin başında kimin bulunduğu 
V d • · G C t t '- meteoroloji haberleri. 13.15: Müzik <Küçuk . A , • tasrih edilmemekte idi .• 

er e nın anyan our ayyare " _ _ _ _ _ _ _ _ Ork""tra _ Şef·. Necib A•kın.> 1 _ Raffaeıe Şehır Şurasından çıktı. Evıne gehnceye 
Idi v. d iı...: h ft • "" .. Ufak bir sessızliklen sonra lcAtib mu. meydanına ge gın en .l\l a a ıt0nra lı _ _ _ vaıente _ uzak bir memleketten serenad. kadar, !hiç dumıadan: cBen size gösteri. 

k . d t l y anit · ı k 1 - - - - zaffer bir edeı ile haykırdi. 
e.q ı os u o an u o ı e arşı aş - ıo il 2 - Fritz Recktenwald - Viyana müzlk.lerl. rim!. Ben alelade bir adam deiilıml. Ben 
t - Müjde, buldum, buldum! Son :ıa • ım. 3 - Josef Lanner - Balo dansları. 4 - Rio bu işi sonuna kadar tak.ib edeceğim!.> 

İki eski arkadaşla geçirdiğim bir ak. Soldan sat& n yukarıdan aşatıya: Gebhardt - Noktürno ninni. 5 - Hans Ma - diye söylendi. :bıtlardan birinlıı kenarında Belkovun 

b h t l t 1 - Tane ile satılan balık • Şart llhi - lm:er - Viyana polkası. 6 - Franz T ehar - yerine İilitsin1in getirild iği kaydı var. 
şaın, u meş ur spanyo orerosunu I,tbellentanz operetinden potpuri. 14.15-14.30: Çantalı adam, hakikaten &Özünü tut - Çantalı adam telaşlı bir .sule: 
tanıdım. Bu şimdi herkesin tanıdığı 

2 
_ ~· k _ Ü ld ed n Mfizlk (Dans müziği - Pl.) 18.30·. Pr"""anı tu. Üç gu··n sıra ile Şehir ŞOrasına tacım- d d 1 .,,n ço m e .,.,. -s - Kim?! Klın?: iye sor u. Hangi g-

meşhur C ... Jose'nin eski dostu ve şim- 18.35: Müzik <Pazar cavı - Pl.) 19.05: Çocuk dı. Fakat berber dükkanlarının intiza • 
dı'kı' 1 numaralı halk düşmanı Yuanito 1 - Bir kıt sebzesi· Etrafı su lle çevrill saıı.tı 1935· Türk müzİIU <ıFa.stl heyetu 20. mı·ı alAk d b tü' 1 .. b 

1 
ı litsin?. . . . · e a a ar memuru ır r u u a • p rf. K ' · 

idi. kara parçası ıo: Milzik (Dans müziği - Pl.) 20.30 : Mem - d Şeh . Ş. d ki 1ar d - o ıri ıruloviı;! 

İ t - bil '* - Oö:ı.J.erl gönnlyenler - Cemi edatı. leket saat ı\yarı, ajans ve meteoroloji ha - ~~ ı. ır ur~ın a memur a, _ Fakat bu nasıl oluyor? Bunun im • 
yi spanyolca konu.ştugumu en berlerl 20.45: Türk müzl~: Çalanlar: Retlk ı.stıda pulunu anaıran bu yapıfkan adam· 

dostlarım, büyük torero ile görilşmek.. 11 - Ezan okunan yer - Bir isim Fersan, Fahire Fersan, Reşad Erer. Okuyan: dan bıktıkları içın. onu atlatmağa çalı .. klnı yok .. Yanılmıyorsam ben bu de • 
ten memnun olacağımı zannederek, o- 8 - Madenleri parlatmak için kullanı - Mefharet Sağnak. ı _ Şevkefza ~şrevı. şıyor üstüste yalanlar kıvınyorlardı: diğiniz Porfirı Kırilloviç'ın ta kendisi • 
nunla beraber bulundukları bir resto. lan bir nevi toprak - Beyaz 2 - Niko~os - Şe~kefza şarkı: <Geçip de _ Aradığınız memur emeğe ıktı. yiın. Evet, evet şimdı benim de hatırı -
rana beni de davet etmişlerdi. 7 - Tükürmek sesi - Bayatı karşıma gozlerln suzme.> 3 - Reşad Erer - . . y ç ma geldi. Filhakika bana böyle bfr iı 

Hatta ben onlara biraz da tercüman. 8 - Duvarcı ileti - A!1J Acemaşiran sarlo: <Ey benim güzel kuşum .l - Hamama gıttı... havale edilmişti. F'akat bin bir meşguli. 
lık edecektim. Bu tesadüf beni çok a. 9 - Fıkaraya verilen - Gözleri görml. - !trın~!~ ~:~~ -çe~:: :~:~.~a~k~ '::;:~ - İçtimada... yet arasında insanın hatırında kalmıyor 
,ıl d i i f"1"'k d b i t - Dükkanları teftişe çıktı. ki aıka ar etrn şt . yv zaman an er s. yen Hoşgör - Uşşak şarkı: (Gel Aşık gücenme.> .. · 
panyadan çıkmıştım. 10 - Hatırlıyarak - Bir meyva n . - Okuvıın Necmi Rıza Ahısknn: ı - Mah - Galiba adamcağızın dişi ağrıyor ... 

Bu kadar kısa bir müddet zarfında, Geçen bulmacanı nh.alledllnı1' tekli mud ~lAlettln paşa - Bayati sarkı: (Nan Çantalı adam, dördüncü gün(i Şehir 
ReU.. reis muavini ve kltib, ldeta 

hep birden. çantah adamın eline arıla. 
kl k h tl b be . . flr .. kat ııulepaş . oldukça.) 2 - Sunht Ziya - Şurasına giderken kendi kendine §unları çocu u aya arını era r geçırmış Soldan !tala: k d ı i m bil 

l'ki eski dostla bul1H:mak pek tuhafdı. Huseynl şar ı . CFerya ed yor d 1 g 1 - söylüyordu: cBeıı alelade bir adam de • ki d d 1 d 
-Y-" 1 - 8etalet - S büliio:eyda.l 3 - Enderoni Yusuf - Hüseyni w• . 

1 
.. . • • - Görüyorsunuz ·, e i er, orta 111 

Onların müşterek sırlarını ve düş - 2 _Esaret _ Ahu ııar!tı: (Saçın büklümleri.) 4 - Fahire Fer - gılım .. Ben sıze gosterırım. Bak başını.. şikayeti mucib hiçbir şey yok ... Boşubo.. 

ra.k, sevinçle: 

manlıklarını şüphesiz ki burada onlar. 3 _ Raksa _ Resim snn - Kemence taksimi. 5 - Şevki bey - Hü- za ne işler a\acağım:.. şuna üzülmüş oldunuz! Artık berber 
dan başka yalmz ben biliyordum. seynl şarkı: <Hicran oku.l 6 - Dede - Gü - Dediğini de yaptı. Şehir Ş\ı.rasına ge. dUkkanlarmdııki intizamı istediğiniz gi-

4 - Ayrı' - Arase Uzar şarkı: (Nazlı nazlı sekip gider.) 2'..30: lir gelmez: bi temin edebilirsiniz! Bu tanıı:mııdan 
Ben şimdiye kadar onu yakından hiç 5 - N-R-Af Miizik (Rlyaseticümhur Bandosu - &?f: Ih - A t k b k d d f 

1 
ıı-·-

gömıcmiştim. Onu bir defa uzaktan 8 - ee-İııtekll san Künçer.l ı - Francis Popy _ Marş. 2 - - r ı u a arı a az a, diye gür- çok memnunuz. Müşerref olduk efen -
glkmüştüm. Bu adam yakından pek 7 _ Emln-Ama-L J~an Slbelhıs - Valse TrL~te. 3 - E. Lalo - ledi. Bu ne kepazelik? Vatandaş İglit • dirn, mii§e.rref olduk .• 
eevimli idi. Çehresi mükedder, gözleri 8 _ Ama-Ezik Le Rol d'Ys operasının uvertürü. 4 - R. sin'in kendisile görü~mek istediğini Şıl _ ........................................................... -

Wagner - Lohengrln operasından fantezi. ra Reisine haber verini:t!. 
dalgm<lı . Dudakları gayet renksiz, bur 9 - Aranmak-Ki 22 o üzlk c b d s 

.2 : M Caz an - PU 22 45 - 23: on Ş A Re' · İ l' t · . · d b" · 
nunun alt kısmı biraz basıktı. ıo - Yer-Sin nJnns haberleri ve yarıntcl program. ura ıs :ne, g ı sın ısının e ır zı. 

İlk önce bir müddet C .. sessiz dur • yaretçinin kendisini görmek istedikle -
du. L~kırdıya pek karışmadı. ŞUphe • E i t U Mftd •• } •• .., fi d rini !haber verdikleri zaman, reis kaşla. 
siz ki bunun sebebi Fransızcayı iyi bil- filll ye mum Ur ug 11 en: rını çatarak: 

" 
Bir doktorun gUnlUk 

notlarından 
mediğin.den ileri geliyordu. Ben İspan- Elde mevcud nümunesi ve şartnamede yazıiı vasıflıırı dairesinde zabıta - Gelsin baka:ım, dedi. 
yoka konuşmağa başladım. Biraz bu • mem.urlan için azı c2000., çoğu c2!lOO. adet kaput 22/9/!)~ıg tarihine musadif Cu Çantalı adanı reisin yanına girdi ve: Baş diJnme/eri 
nun tesiri, biraz da içtiği içkilerle ma. ma günü saat 15 de kapalı zar usuliyle satın alınacaktır. - Ben, İglitsin, diye kendisini tak • 
samızda bulunan birçok gtizel kadın • Bel1erine 13 lira fiat tahmin edilen bu ıkapuUarın nümunesini görmek ve dim etti. 
ların tesirile, açıldı. Hararetle konuş .. prtnamesini -aimak istiyenlerin Emniyet Umum Müdürlüğü levazım şubesi- Reis ona yer gösterdi. Fakat çantalı 
mağa başladı. ne möracaatları. adam oturmıy~ı lı.iwm görrniyerek: 

Orada olan kadınlardan birinin ıs - Münakasaya iştirak edeceklerin 24~7 lira 50 !kuruşluk teminat makbuzu veya - Oturmıya hiç de vaktim yok, de .. 
rarile, C .. . boğa güreşlerinden birini banh mektublarile 2490 sayılı kanunun dördüncü maddesindı? yazılı belgelerle di. Dört gündenberi koridorlarınızda o -
anlatmağa razı olmuştu. Bu Madridde birlikte zarfları münakasa günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. turduğum yetişıd Affedersinız amma, 
yaptığı bir güreşti. c42~m. c6956> sizin burada ne nizam var, ne mtizam!. 

Ben' Onun her kelimesı'nı' ihtı'mamla Çantalı adam. büyük bir heyecan ve 

Pratikte ekseriya tesadüf edilen bir 
arazdır. Bütün cihazın ba11 usu'flannm 
hastnlıklıarında baş d~ımeleri ııartnttr. 
Meselll tsretl haıun, ae.rogor.ılk denilnı 
hava yutma hastalığında, bllhuaa talın 
bnrsakların had ve müzmin lltlbabla
rında, müzmin apandtsltJerde, bundan 
maada. Karaciğer ve mlde "" baraatla
rın natamamlyet ve ihtilo.tlarında, af
ra kese.si ve safra yollarının 11Wıabla-

rmda ba..ş dönmelerine daima tıeladflf 
tercüme ediyordum: Kocaeli Vllayettnden: talfıkatle, berber dükkanındaki intızam. edlllr. Bu baş dönmelerine bulantı, b7 

O gün c ... boğaları gördükten son • sızlığı, şikayet defteri hikayesini, bura. da refakat edeblllr. Bu bulantüar '"' tay 
b 1 . Bov 1 k f "al-eke tnıı.ı namlle maruf Herekede Hacı .Hüseyin inleri mevkiinde 17.50 da go··rdu"guw•• 1·ırtası'vecı'l "ığı' uzun uzun an ıar yemekten evvel ve yemk•·n ............ -ra asa i eşmiştı. ga ar pe ena şey. .m:ı -r .... " _ ..., _, __ .. 

lerdi. Onları gördükten sonra bu dö • metre murabbaı mirt arazi dahilindaki taşocağı beş sene müddetlt! ruhsata bağ- Jattı ve son soz olarnk da: ki olur. Aynı zamanda bhal, mide .,. 
lan aktı.r f barsak sancılan, şişkinlik, haftf aanııt 

vüşmenin pek ~ert pek müthiş olaca • ~ • - şlerine ve vazıfe!erıne dikkat et- gibi haller de görülebillr. 
ğını anlamı.ştı. Esasen orada hazır bu - İhale Eylülün on sekizınat Pazartesi günü saat on beşb-a açık arttırma sure. miyen bu çe~id adamları derhal yaka • 1----------------1 
lunanlardan birinin bir sözünden de tile yapılacaktır. Muvakkat teminat yapılacak teklifin yüzde yedi buçuğu üze. !arından tutup atmlaı, dadı. 
bir uğursuzluk sezmişti. Velhasıl ra • rinden hesab edilerek alınacaktır. İsteklilerin o gün zikredilen saate kadar vi- Şfu-a Reisi Çantalı adama hak verdi: 
hat değildi. llyet makamına şartnamesini görmek istiyenlerin de vilayet encümen bürosuna _ Haklısınız arkadaş, dedi. Bu cıd • 

Ortaya çıkmadan evvel pek deh,etli m<ir~aatlıın. e'l04b den edebsizliktir. Vazifelerine dikkat et 

e>nab ı.stlyen olru:rucalanmm ..
pulu yoll&mal&nnı rle& edeJ'tm. Aut..._ 
dird• ıateklert mukabeluls Jral•bAllr. 



• fO Eylfal 

Dün gece yapılan maçlar çok 
enteresan ve güzel oldu 

iCuvvetli elektrik ışıkları altında oynanan oyunlarda 
r enerbahçe Perayı 4 - 2, yabancı tekaüd oyuncular 

da Matbuat takımını yendiler 

SON POSTA 

Lehistanda olub biten 
askeri hareketlerin 

içyozu nedir ? 
(Baştarafı 7 nci sayfada) 

ııa 20 senedenberl fedakArlıklarla ha • 
zırlanmış 60 tllm.enlik bir ordunun tft<k 
riben 70.75 tümen karşısında perişan 
fllmasını akıl kabul etmez. Herhalde 
başkuınandarthk Leh ordusunu fU bu
lunduğu m~kül vaziyetten çekip çı -
kararak onu vatanı müdafaa edebile • 
ceık bir duruma sokmanın elbette ça • 
resini bulacaktır. 

Şimdi de, Almanların gerek Varşova 
yı sarmalarının ve gerek Sandomier a. 
kınlarının bir yıldırım harbi olup ol -
madığile de bir parça meşgul olalım: 
Dün gördük ki herhangi bir askert ha
reketin yıldınm darbesi olup olmadı • 
ğmı anlamak için elde bir mikywıı yok. 
tur. Nasıl ve ne kadarlık bir süratle 
yapılan harbe yıldırım harbi df yebfle. 
ceğiz? İşte bu tesbit olunmamı.şhr ve 
bu sebeble yıldırım hal'bi denilen şey 
tnrifsi? kalmıştır. 

İnsana gelir ki Varşova darbesi yıl
dınmasa bir harekettir. Burası şarld 
Prusya hududundan 11 O km. ve Silez. 
yadan da 250 km. dir. Bu mesafeler f. 

1 Se 8 günde tkated1lm'lş bulunuyorlar ki 
gün başına düşen mfktlar şimalde 14 

Dün gece yrıpılan maçlardan bir görü.nüı ve batıda 31 km. kadardır. Meseleyi bu 

Memleketimizdi.! ilk defa organize edi.. IIer Basri vasıtasile üçüncü golü de yap şekilde tahlil edince. işin içinde hiç bi.r 
len gece .maçlarından birincisi dün Tak. tı1ar ve birinci devre 3.1 Fener lehine yıldırım olmadığı görillUr. Fakat hakı. 
•im stadında yapıldı. Saha projektörler- ıl€tice'I€ndi. kat bu değildir ve Po1onyada yapılan 
le gündüz gfüi aydınlatılmşltı. Çok en. İkinci devrede Fenerden Fikret p hareketlerde bazı yıldınmlar vardır. 
tere.san bir karşılaşmı teşki!' edt>n .F~- radan Bambino oynamıyorlar. Da~ MeFern Almanlan Lod'z'da ve Tomas • 
rıerbahçe • Pera maçını seyretmek .çın ilk dakikalard kal önü d t k ıow'da uğraşıyor umrken bir takım 
büyük bi-r seyırcı kütlesı sahada toplan-

1 
. a ~ .. n e opu Y~ a.~ zırhlı ve motörlil kuvvetleri birdenbire 

illlıştı. Büyük maçtan evvel .Matbuatı ta. ıyan Basrı Fenerm dordüncü gol~.nu 100 km. ötede yani Varşovamn cenub 
kınu sahada ~oriindü. de yaptı. Bundan sonra Pera bir mud- batısında zuhur etmiŞ görilyoruz.. 

Ynbancı tekaiidJer 1 - Matbuat det çok h~kim oynadı ise de netice a- Kezalik Moravya ve SJovakyadan Le 
takınu 0 l~adı. Nıhayet 35 inci dakikada E • histana girmiş olan Alman kuvvetleri 

Bu vesile ile ilk gece maçını yapcın tıy~.n çok sıkı bir şiltle Peraya ikinci Kmkau şehrine girdi veya girmedi mü 
hfa1Jbuat takımı şehrimizdeki yabancı te. golu kazandırdı. Bu şekfkfe devam e • nakaşalan olurken bu ordu kümesin • 
k.aüdlerden müteşekkil bir muhtelitle den oyun nihayet '4.2 Fenerin galibi- den ayrılan zırhlı ve motörlü kolların 
ikarşılaştı. Birınci devrede bir gol yiyen yctile bitti. 150 km· ötede Sandomier'e akın ettik. 
l\tatbuat takımı bütLin gayretlerine rağ. Memlek~tte ilk defa yap1lmasına lerini nşitiyoruz. Bunlar şüphesiz rno. 
men oyunu 1-0 k~ybetti. rağmen geee maçları iyi organize edil- dem harbin birer yıldıran hareket ve 

Fcnerbahçe 4 - Pcra 2 miş Ye muvaf&ldyetle oynanmıştır. darbeleri sayılırlar. Eskiden süvari 
İki takım alkışla!" nrasında sahaya Bundan sonraki maçlarda 'Sahada lam.. Jrütlelerinin yapbklannı bugiln zırhlı 

çıktılar. Fenerbahçe yeni mevsime giren ba a<Jedi artınlacaktır. Maçların çok ve motörlü kuvvetler yapıyorlar ve 
Yenı kad'rosi~ yer alıyordu. Şazi Tezca. enteresan olacağı muhakkaktır. işte hepsi bundan ibarettir. 
nın idaresinde takımlar şu şekilde sır::ı~ M T Ö H. E. Erldlet 
landılar: · • • 

Fenerbahçe takımı: İrfan • Şevket, Bu Un SUia maniye itizar ve tashih 
~ib - Faı·uk, Alı Rıza, Orhan - Küçük yıldör?UmUnU kutlu'uyor Avre .~aı~ ~~a§Mlyetlniba ·~~:e~~~~~ -~~!!~ 
.... .aKret, Semıh, Fikret, Rebii, Basri.. -... J- .:ıu 111 .,., """" 

Süleymaniyelilerin yıldönümü bu • mı başlıklı yaıımız es Eylfil Bon Posta nyta. 
Pera: Çafatino • Civelek, Hristo • Çi. gün Şehremini sahasında kutlulana • 7, sfitün 5 de cAlmanya her şeyi ruemtn göz-

~iç, Etyen, Çnç! • Canbaz, Culafi, Me- c::ıktır. Saat 15 te matbuat takımı, SU. lfiğü ne değil yalnız kendi gözlle rörmek.. 
sınezi, Bambino, Toto... leyman:iye '~aM!erl1e, SO.levımııniye Uh) cümle.sinde llem kelimesi yanlışlıklıı. 

+. "' r·- - 1llnı olarak basıhn~. Tashihin! dileriz. 
ıxi takım sahayı ve geceyi yadırga. takımı da Fener birlncl takımı ile maç 

H. E. E. 
llıadan oynuyorlar• Fenerbnhçe seri yapacaklardır. ·----
akınlarla daha ağır basıJ"or. Fikret nl- ··••••·•·•···········•••·•• .. ···················-······-···· 
el.ığı pasla Fenerin ilk golünü attı. Atatürk köpriisilnün tahta parkeleri 
Arkasından, soldan mükemmel bir geldi 

F'ener kombinezonunda Fikret mü - Atatürk -köprusünün tahta parkeleri 
kem.mel bir şütle ikinci golü de yap - tamamen getirilmiştir. Tahta parkeler 
rnağa muvaffak oldu. Ferahlar buna ay başına kadar yerlerine döşenecek • 
Aiesinezinin attığı golle mukabele etti- tiı. Boyası beğenilıniyen dubalar tek
ler. Devrenin sonlarına doğru Fenerli. r~r boyanacaktır. 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine 
Talebe Alınacak 

1 - 15 Eyltllden 28 Bfrincitcş:in 1939 tarihine kadar aşağıdaki ıartlar dahi
linde nehari talebe kayırl ve kabul edilecektir. 

2 - Kaydedilmek iırtıyenlcrin fakülte idaresine verecekleri bP.lge\er ıunlar. 

dır: 

A - Fakülteye girmek istediğıni bildiren dilekçe, makine ile yazılı. 
B - Tahsil vesikasının ~s!ı. 

C - Nüfus cüzdanının ta.~dıkli sureti cecnebiler için emniyeıçe verllmi§ i. 
kamet tezkeresinin tasdikli sureti>. 

Ç - Sağlık ve aşı raporu. 
D - İyi halini ve oturduğu yeri bfidırır vesika. 
E - Fotograf cl6 tAne, kartonsuz baş açık tam cepheden -l,I\ X 8 büyüklü. 

ğünde>. 
F - Pullu beyanname cFakülteden alınır, istekli kendi el yazıaile doldurur>. 
G - Takib edeceği zümreyı gösterir fiş cFakülteden alınır.> 
G - Muhtasar bir tercümeihal. 
Öğretmen okulfarmdan mezun olup lise olgunluk sınavını geçirenler için 

ttıecburi hizmeti olmadığına dair resmi bir vesika getirmeleri ilı\n olunur. 
c6658> 

Üniversite Rektörlüğllnden: 
Hukuk Fakültesinde: Medeni Hukuk. Ceza Hukuku, Devletler Umumi Hu· 

kuku ve Devletler Hususi Hukuku, İkhsad Fakültesinde: lıletme lıctısadı, U. 
nıumı İktısad ve İktısad Teorisi, 'I'ıb Fakültesinde: Radyolojı, Çocuk bakımı ve 

hastalıkları, İdra':' yolları, Pataolujik Anatomi ve genel Patoloji: Edebiyat Fa. 
kültesinde: U.mumt felsefe ve mantık, Romanoloji, umumi 'l'Qrkiyı tarihi ve 
'!'ürlc edebiyatı tarihı doçentlikleri açıktır. İsteklllerin dil imtihanı 18 İkinci
le§rin Perşembe günii yapılacaktır. btiyenlerin Rektörlülı müracaatları. 

c'l047ı 

Üniversiteye yeniden 
doçent alınacak 

Üniversite Rektörlü~U. bu yıl da yeni 
doçentler almağa karar vermiş 'le do. 
çentlik imtihanına girecek olanların 

kaydına başlanmııtır. 

Üniversiteyn doçent olmak üzere dün 
pek ço'k kişi müracaat etmiştir. Bunların 
arasında Üni'versitey'i ikmal ett&kten 

sonra Avro.paya giderek doktoralanffi 
ikmal et.m.if gençler de bulunmaktadır. 

Rektörtlik tarafından te~ebbüı edıldi

ğine göre, Edebiyat P'akilltesi için .rl.oma.. 
noloji, Umu.mi felseie ve mantık, Tü.rki. 
ye tariil!i ve Tü!'k edebiyatı; Hukuk Fa
kültesi için Medeni hukuk. Ceza huku
ku, Devletler umumi hukuku, Devletler 
tıususi hukuki, İktısad Fakültesi için ce 
İşletme iktısadı, Umumi ;ktısad ve lktı. 
sad teorisi; Tıb Fakülte3i için de, Rad-

yoloji, Çocuk bakımı ve hastalıkları, ld. 
rar yollan, Patalojik anatom~ Genel 

pantaloji ders ıubılerl için birer doçent 
alınacaktır. 

Bu sene İktısad Fakültesinden mezun 
olan talebeler içerisinden de bu doçent. 
lcre asistan alınmaaına karar verilın.i~tir. 

Bir farının misafiri kazaya uğradı 
Dün gece Asmalımescidd~ Şakirin 

çavdareı fırınında misafır bulunan Meh. 
med oğlu Osman ilminde Rizeli bir ıenç 
karanlrkta üst kattan alt kata inmek ta. 
temi.ş, merdivenden ani olarak dÜJmilf 
ve alt katta bulunan bir karyola demiri 
kamına APlınmııtır. Omıan çok alır 
ya.rallı otarak Beyoilu hastanesine b1. 
dınbmftır. 

~ayra 1, 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
Kuru .. , tarihi ı 188S 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lir~ 
Şube ve ajana adedi: 26% 

Zirai ve ticari t.er nevi bankı mua:nılel ... ı 

PARA BiRiKfiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEi< 

Ziraat Banknsı.nda kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf he1oablarında en u 
50 liras• bulunanlara senede 4 dıt fa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plin.a 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralı1< 4,00~ Lirı 
4 " 500 ,, 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,00J u 

40 " 100 ,, 4,000 ,. 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 ,, 
160 " 20 " ' 3,200 " 

DIKKA'f: Heıablanndaki paralnr bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çı_lctı~ takdirde ~ 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar eenede 4 defa, 1 EylUl. 1 Biriııcikfinun, 1 Mart ve 1 Huiran 
tarihin-inde çekilecektu. · 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
'l\fuhanunen ~~ 7,5 

bedeli teminatı 

İşin nev'ı Lira Kr. Lira Kr. 
eksiltmeniın 

şekli saati 

Paşıbahçe müskirat fabrikası müdürlük 
binası inşaatı. 23, 755 84 1781 69 kapalı Z. 14 
Maltepe enstitik"ii gazlama evi kalorifer 
tesisatı ve gaz kapılarının takılması işi. 1,336 99 100 27 açık ek. 15 

I _ K~i'f, şartname ve planlan mucibince idaremizin Paşabahçe müskirat 
fa'brikasında mevcud yemekhanenin müdürlük binasına tadili işile Maltepe ens
titüsünde yapıMcak gazlamnevi kalorifer tesisatı ve gaz kapılarının takılması 

işi hizalarında gösteriJen usullerle eksıltmeye kon:m~ur. 
II - Keştf bedeUeri muvakkat teminatları eksiltme saat1eri hizalarında ya. 

zılııdır. 

III - Eksiltme 21/L"<./929 PCl'şembe günü Ka'bataşta I.evazun ve mübayaat 
şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

ıv _ Paşabahçe müdürlük binası inşa_atına aid şartnameler bergün lev. un 
iUbesi veznesınden ve İzmir, Ankara başmüd'ür'!ükte.rinden 119 kuruş mukab in

de ve gazla.nıa~vi kalorifer tesisatına aid şartna.ma.1er leV"3.Zlm şubesi v z • 
nesinden 8 kuruşa alınabilir. 

v _ :Münakasaya girecekler mllhürlU te!lcl:if mektubl:ınnı kanuni ves" '<'e 
% 7,5 güve:nnw? parası makbuzu veya banka temınat mektubunu ve şartnam n 
(F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günii ı le 
saatinden bir ı;aat evvel mezkUr komisyon ba.Şkanlığına makbuz mukabiln1 de 
vermt"leri, d3ğer eksi!tmeye gırecekler % 7,5 güvenme paralari!e ve şartname
sinin (F) fıkrasında yazılı vesaik.le yukarıda adı geçen komısyona gelme!erl 
illn olunur. ( 6881) 

Cinsi 

Kıyım Bıçıığl 40 
Sim llk 
Karton Bıçağı 
muhtelif ebatta 

Miktarı 
~ 

Muh. B. 

lira kr. 

2500 adet sif 18200 

23 817 20 

%7,5 te
minatı 

l"ra kr. 
1865 

Eksıltme 

şekli 

Pazarlık 

a79ıkç eksiltme 

saati 

10 

ı - ŞartnaIM ve resimleri mucibınce yukarıda yazılı 2 kale=n malzeme h~ 
lannda g&terılen usullerle eksiltmeye korun~ur. 

n - Muhammen bedellerı muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında 
yazıhdır. 

III - Eksiltme 13/IX/939 Çarşamba günü Kabataşta levazım ve mübayaat 
rubesindeki alını komisyonunda yapı]acakbr. 

iV - Kıyım bıçaklan şartnamesi her gün sözü geçen şubeden parasız alı • 

nabileceği gibi karton bıçakları resimleri de görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkOr komisyona gelmeleri ilan olunur. (7133) 

Devlet demiryolları va limanları işletmesi Umum idaresi il~:ılar ı 
Mulıammen bedeli 39GO llra olan ~3000 kilo yazlık rezidtl yağı 26..9.1939 Salı 

günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon: 
tarabndan açık eksiltme usulile ıatın alınacaktır. 

Bu i§e girmek i8teyenlerin 297 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin et· 
tiJi veeai.kle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lA • 
ZdlMhr. 

Bu ife aid ~ • ._,uaeler komiayondm param cM.arak dalıtılmaktadır. (7H8). 



SON POSTA 

Saraçhaneba11nda • Horhor caddesinde 

Kız 

Erkek H.ayrive Lisesi Vabh 
Yat.sız 

Ana llk, Orta ve Lise sınıtıanna talebe kxydına başlanmışhr. Ecnebi lisanı ilk iiınırıardan itibaren başlar. 
Kızların yRtıh kı!'<mı tamıtmile ayrı bir binadadır. Yabsız talebeyi nakletmek için mektebin hususı 

&ervisl vardır. isteyenlere tarifname gOnderuır. Telefon : 20530. 

Nişantaşında: Eski Feyziye 

yatlh 
yat.sız ISIK LİSESİ Kız 

Erkek , 
Memleketimizin en eakl huıuai liaeaidir. Ana, ilk, orta Ye Lise k111mlan Yardır. Kayıt 

hergiln mektebe mOracaat eclilebilir. latiyenlere melrtep tarifaameai &inderilir. 
için 

~ Telefon : 44039 

~ ................................................ , ' 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden: M~n:~!~:-;:~°!r:;\ 1~1~., 
1 - iotnn sınlflar için yatllı ve 1ıtı111, kıı Te erkek talebe kaydına 

devıaıa olunmaktadır. 

2 - Lyltll'Qn onuncu günOne kadar kaydını yenil•tmiyen eski tale
benin morıc.ıathrı kabul ellilmiyecektir. 

3 - İiıtl'yenlere kayıt j&rtlarını bildiren tarifname eönderlllr. 
Adres: Şehıadebaş Polis karakolu arkası Telefon: 22534 

~-----.-~ Yatıh, Yabııı • Kız, E~kek ·~ım-----111,llıııı.. 

Yüca UlkO Liseleri 
I< ayıd muameleıine baılaıımıfbr. 

Adres: Çarııkap~ Tiyatro caddeıi, Telefon: 20019 41-~ 

.---•.--• LEYLi ve NEHARi ~------.. 
SEN BENUA FRANSIZ ERKEK LiSESi 

btırnbul, Galata, Posta kutusu 1330 
ihzari Fransızca kurlan Tardır. 

Olgunluk imtıhanlarına hazırlar. 
li.ayıt muamelesi Pazar günnnden maad• h"rgnn sut 9 dan 12 ye 

kRdar yapılır. 
Okul 18 Eylul Pazartesi günll açılacaktır. 

Kız Te 
Erkek 

Beyoğlu TOnelbllfl • Yeniyol 

ALMAN LiSESi 
Tam devreli Ltae • Tioaret mektebi 

Alm•nca 8Ciretmek ioln ihzari sınıflar 

ve Ticaret 
Okulu 

Derelere 16 EylQl Cuma gOnU bafl.anacıktır. Kayt muamelesi 8 Eyltllden 
itibaren hergUn ıBllt 9 dan 12 kadar (Nlltus veya ikamet teskeresi, ma
ballt hQktl.nıet doktorluğunca tasdiıcli sıhhat raporu, Çiçek ve 'l'ito aşısı 
kdğıtlım, 6 fototrat ve mekteb tasdiknamesi veya diplomaaile) yapılır. 

Fazla malQmat için 49486 ya telefon edllmeıi. 
ikmal imtihanlan 13 Eylftldedir. 

istim makinası makinisti aranıyor 
İstim makinalannda çalışmış tecrnbeli blr makiniste ihtiyaç vardır. 

isteyenlerin acele OaJatada Eski Şarap iskelesi soka~nda Muradiye 
Hanıncla 5 ncl katts Fethiye Maden ~lrketlne mQracııatıan. 

Toprak mahsulleri Ofisi Umum Mudorloğunden: 
Başmakinist aranıyor 

Siloların makine ve elektrik işlerinde çallihnlmak üzere ayda (75.90) lira 
ücretli biri Sivas, diğeri Afyon silosu ıçin i'ki başmakinist imtihanla alınacaktır. 

isteklilerin yazı ile umum ınüdüTlüğe müracaat ve §imdiye kadar nerelerde 

çalıştıklarına dair vesikalarını ve mekteb şehadetnamelerini ibraz etmeleri ve 
18 E)iul~ saat dokuzda Ankarada Ofis Umum Müdürlüğünde yapılacak olan 
imtihanda ha-zır bulunmaları ilin olunur. (4381) (7033) 

Istanbul Defterdarlığından: 
18/9/939 tarıbine müsad:f Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Defterdarlığı 

Milli Emlak Müd~rlüğünde mütc§ekkil EbUtme Komisyonu odasında 19098 lira 
37 kuruş keşif bedelli ve Defterdarlık binasının esaslı tamiratı 1fl kapau zarf u. 
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (1500) liradır. İsteklilerin teklif nıektubları ve en az 
(10000) liralık bu işe benzer il yaptığına dair idarelerinden alıru.f olduklan 
vesaike istinaden İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel a • 
lırunış ehliyet ve 9a9 yılına aid Tıcaret Odası vesikalarını havi kapalı zarllarını · 
mezkur günde saat 14 de kadar Defterdarlık Milli Emlak Müdürlü~nde top· 
lanan Komisyon Başkanlığına vermeleri w sa.at 15 de zarflar açılırken ko • 
tnisyonda hazır bulunmaları. (6649) 

Askeri Mttze Dlrektörlttğftnddn: 
Askeri Müze Pazartesi günlerinden bafka her gün saat 9 dan 17 ye kadar .li • 

yaretçilere açıktır. c393> c7128t 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
ı _ Yüksek Ziraat Enstitüsünde bulunan bakkaliye dükkanı mukavelesi hü

kümlerine riayet etmiyen eski müteahhidile münakid mukavelesi feshedllmi§ 
bulunduğundan mezklir dükkft.nın 12/9/939 tarihinden 25/2/940 tarihine kadar 
olan 167 gUnlük icarı açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - 11/9/939 Pazartesi günü saat 11 de Rektörlük binasında.ki komisyon ta
rafından ihalesi yapılacaktır. 

3 _ 167 günlük muhammen kira bedeli 650,83 ve muvakkat teminat 48,81 

liradır. 

4 _ Parasız şartname ve d:ıha fazla izahat almak ~tiyenlerin enstitü . daire 
:rntıdürlüğüne müracaatı lüzumu ilin olunur. (3951) (661.2) 

Leyazı•atı, Beyoğlunda BAKER 
matazaiannda her yerden mtı111-
ici fırtlar ve ucuz fiatlarla u· 
tılmaktıuhr. Beyaz eşya daire
mizde haseler, yatak çarşaflan 
Te ytlnlQ yatak Ortnlerlnin flat· 
ları kıyas kabul etmez derecede 

ucuzdurlar ve rekabetten 
Aridil'ler 

ZAYi MAKBUZ 
53396 sayılı beyannameye aid 915/938 

gün ve 293859 sayılı depo makbuzunu za.. 
yi ettiğimden yenisini çıkaracağım cihet.. 
le eskıi!sinin hükmü olmadığı illln olunur. 

Jüt İş Kollektü Şirketi 

SELANIK BANKASI 
Test. tarihi : 1888 

• 
idare Merkezi : tSTANBUL (GAı...n ı'A) 

TirltiyeJelıi Şubelmı 

ISTANBUL (Galata ve Yenlcamf) 

MERSİN, ADANA Bürom ' 

SELAN1K - ATİNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

lt.lralık lı:ualar ıervid 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun -
dan: 

Müflis Salamona J. Benasason Şirketi 
ile şahıalarınm iflb iti için alacaklılarla 
görüşülmek ve ınasarıf ile dava hakkın -
da bir karar veriimek üzere alacaklıla. 

rın 25/9/939 Pazartesi günü saat 11 de 
dairede hazır bulunmaları ll~n olu • 
nur. 9/9/939 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

BelaotukJutu TII ihtilltlarına kartı pelı: 
tealrli ve taze qıdır. Oivanyolu Scıltaıı 

Mahmud türbeıi No. ll3 

\lan Tarif em.iz 
Tek lt\tun .nntımı .......................... 

sahile 400 
sahile 250 » 
sahile 200 'ti 

Döriiincü ıahile 100 • 
iç •chileler 60 • 
Son ıahile 40 

Muayyen bir 
fazlaca miktarda illn yaptırac~k· 
lar ayrıca tenzil.Atlı tarifemizden 
fltifade edeceklerdir. Tam. 7anm 
ve ~yrek sayfa ilhlar için 1111 
bir tarif• derpif edilmiftir. 

Son Posta'nın ticarl illnla.nna 
aid ifler için fU adreae müracaat 
edilmelidir: 

blaeıhk KoDüttt ltrk.U 
~ a.. 

.bb.ra ca4cleıli 

...... -·--·········-·····---··--· .. ------·---· 
Son Po5tD Matbua 

Nqriyat Müdürü: SeMtn RClftP •met 
B. Rcıgtı> rMllÇ 

SAHiPLERi: ~ Aretn UŞAJCLIOlli 

Ey161 10 

YENi PLAKLARI 
HAMİYET 

Ax 2191 lzmir Fuan 
Hatay TürküıQ 

SEYYAN 
Ax 2190 Zehra·Tanıo 

BD 5325 
"Palais glide,, 
Yeni Dana plAla 

"Palais glide,, 
Horaey, Hor1e7 

Cemile Tango 

• 
1 

ve aeentalarında 

:-KAN·ZUK 
· .. ':. :: . veni·· DERİ · . . -~ 

.MER .HEMİ 

Alelumum cild nastallklarenda : ' . ., , ·- ,, .. 
· .. tavs.iye edilen en mükemmel mer· 

nemdir. SoAuk ve sıcaktan mütevel· 
.lid cild çatlamalarerıda ,ı eOzema ve 
. u~tura yarala randa mutinnid · ve ka· 
panmayan yaralarda faıdellder. · 

Venı - deri merhemi her eczanede bulunur . 

:; ~ 
~ : ; 
,ı ~ 

•ı ; 
~ ' ~ 

! ... I 
iNGILIZ KANZUK ECZANE-Si - Beyoölu. ıstanbul 

KIZ 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz horb, kıtlık, muhaceret Te emsali ahvalde ıuhur eden 
hastalıklarla yapılacalc mücadelede ve bilhassa seferberlik esnasında 
hastanelerde Kızılay eıaı hemfirelerine yardımcı sıf atile çalıitınlmak 

Qzere lstanbulda Aksarayda .k:Ain 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mekt~bi 
dahilinde ( Gönüllü Hastabakıcı ) yetiştirmek için 

1 birlnciteşrln 19a9 dan itibaren hurs açılacaktır. Mecctt11ı olan bu 
kuna aş atı da yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandaşı olmak 
2 - 20 Ha 46 yat arasında bulunmak 
a - En az ilk mekteb tahsili gOrmnı olmAk 
Kttydedilmek n dersler hakkında malQmat almak istlyenler yuka

nda adresi yazılı mektebimhıe mQracaat etmelidirler. 
Şefik ruhlu ve b11yır ıever hemşirelerimizin bu in.ant i~e hevesle 

koşacaklanna kaniiz. · 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu Direktörlüğünden: 
J - Kars, Antalya. Balıkesir, Eaki§ehir, İL.mir, Samsun ve Kastamonuda L 

çılan Akşam Kız San'at Okullan ıçin İnegöl mamuiatı 1400 aded sandalya ile '1 
milimetre ve birinci nevi hakiki krl•talden mamul Bizutel olmruc şartile 28 en
dam divar 19 üç kanadlı paravan ve 7 paravan beş ve 46 tuvalet aynası kapa. 
lı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1939 Birinciteırintn beşinci Perşembe günü saat 16 da CağaL 
oğlundaki yüksek mektebler binMında toplanan mübayaat komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

3 - Sandalyelerm muhammen bedeli 2800, muvakkat teminatı 210 ve ayna. 
larm tahmin bedeli (1008), muvakkat teminatı 76 liradır. 

4 - Sandalyelerin aynalann vuıfiarı muayene tesellüm ve tediye §nrtlan 
eksiltme şartnamesınde yazılıdır. 

5 - İsteklllerin kanuni mevzuata uygun mektublarmı ve vesaikini belli aa. 
atten iki saat evvel komiıyona vermeleri lazımdır. 

6 - Bu hususta malumat edinmek isteycn~rin Okul idaresine müracaat et-
me~rt. c7149• 

DEUTSCHE LUFTHANSA 
Gidiş - Dönüş bilet Ucreti aym zamanda tediye edilecek 

olursa, dönüş bileli ücretinden ° /0 20 tenzil4t yapıhr. 
Bu Hava hattının, .Amıterdam, Atlna, Brnksel, Bllkreş, Kopenbag, Lon· 

dra, Millno, MalmO, Pariı Roma, Venedlk, Ztırih gibi bOyllk Avrupa oe
hirlerl ile de irtibatı olup aynı gtınde hu şehJrlere vanlır • 

izahat ve maltımat almak Qzere kayıt ve muttmelesl için, Tayyare bileti 
Umumt satış acenteel eHans Walter Feustıl, İstanbul - Galata Rıhbm cad
desi No. 45• adresine mnraoaat olunmalıdır. 

(Telefon: •ıt78, Telgraf: Hanıaflug) 


