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~ALKIN DiLi ... 

Yazı işleri telefonu: 20203 PAZARTESİ 11 - nı.tı. 1939 
! 

l'iatı 1 Kunıf 

eblller istiilb ıerisindı reni 
ir mi aa battı alar 

Alman tagyareleri dün Romanya hududu 
yakınlarında istikşaf uçuşları yaptılar 

Sovyel Rusyada ·silôh 
allına alınan ihtiyatlar 
siir' aile sevkediliyorlar 
Fransızlar dnn de Sarda ilerlediler, Almanlar 

Jla.jitlo hatıwa dan bir glirü.nil.f 

bazı n_oktalarda taarruza geçtiler ifciiri8i1Y8da 1--m-iı-,-0-n 
laehlstaada btlytlk bir meydan maharebesl oluyor 100 b• k · ı • h 

tMM.,._VupalwmeAJmenilllihare· ın as er 1 a 
~a henüz diişm~nilştir ve 1 ' 1 1hlma flnt ~· 

~~-: .-.ıaQ. ayni şiddetle devam edtknektedlr· Leh a VfttJllL YutCJVUUD flmali fUldllncle w oenuba altın da bu 1 un uyo r 
Bükreş yollle gelen haberler de- 1N. ..-,.u t.Jt4 tMlk,. prbilinde Alman kıt'alanm pO.törtm.Gflıeldir. 

sonra, Varşovanın müdafaası ifiıı b6ttbı tcııdlllllltl:lt 1M1t1M'e •·' ı ııılt lnınd ~· 

'1ınını.ş olduğunu ilive etmektedirler. Alman kararglhının tebllll ...:::. '!Jt!!_-.:,'!':';~ t:".::18'.!;':'W!, :iJ~f: 
Alman kıt•l•rı durduruldu Berlaa JO (A.A.) - Alma umumi kararilbınm tebliği: 6in ...... Mllt oltwla 6alııntl ... ..,.,..,iliyor. 

6 Bu akşam Vllna radyosu, Alman IDt'alaruıa Ylq0ft1l1D VtMıal nır.tnıa ,-aruüe dallar arum'.la Alma kuvvet. J s 
inil dışında durdurulmUf olduklarım blldinnekteclr. AJ· liri mallü olu...,., ... t.ılkametDMle t lldb etmek . Bır· a'non.. ~·'!J·t a Jemı· 

au radyo Leh başlfumandanlıjının bir izahnaaeıiAi cll net• tedir. .,., ., " ~ u ~ 
~ktedir. Sanclomı.-s ilt Kumo araamda zıthlı " motörll Jat'ıla • .. 

8u izahnamede, Leh ordulunun evvelce huırl&.IVNf olan rı:ımz bü~ muv·~- ~de e~ir. Badom etvannda te~nvuz paktı kabı·ı mı· 7 
~ plln mucibince ric'at .ettiji ve bu rio'atm. ctDtmaru bır 90k Pok!Lya tırblmn:m ViBUU ile aralan kesilmlf ve h• '-'" 
'leket dahiline çekmek lgin bir tabiye olduju turth tlraft1a ihata alunmUIM'. Şarka dogru çekilmekte olan dlf. 
tdibnekt'!dir. Jll&'l nı ~. 8ochanw. Kunt• hattmün güilebllıl' aapon •·•vekili Alman B-rlcl•e 

" De Vı.tılll. 'VUfCJft cıhanndo ne de cenubdea apbllir. llu. ----r .. ol 
l'1 vinıdi, merkezden uzaklapış olan düpan kuvvM1aintn harebe!en tmutm111 o1an bu Polonya JataatmıA Wbeti bu• Jl'a,v.rlDJD ileri &tlrdtlıX.A 
\tvasaıasını kesmek daha kolay olacaktır. S(lnlwde tuntm edeaettir. il ... 
l ahlilerin yeni mOdafaa hattı Polon,.... tımeıliNte v-.mı iki tarafta leçmif olan AJ, fikirlere cevab veriyor 
l>i. *' ınaıı kıı'VfttJld WJoaklNlt'in garb mıntabl'na ve Plock'm 

iM.., ger taraftan ~h .ord~un haıen Vistül • N~ • Buk da prk maatGMIM ftl'IDlftır· Japonya Avrupa harbine i•tirak atmiyecelc 
~"11tanıelı'inde yenı hır müdafaa hattı vücuda getirdlkleri V•l'fOV'Blll pmH pddsinde Buı nehnatn cenub sahiline . 
~. kuvayı külliyenin bu bat üzermde tahaffild ettlll bil. Yardık. .oaa JQkanda Lomunm prkmda mubarebeln- vuku Londra 10 (HUSUSi) - Japon blf-IHitler tarafından yapılan bir yuhf 111 
~lnıektedir. · wlmakıadu. wkllt General Abe, bugün beyanatta aabın neticesi ol~u llflylemiftin 

~an membalan ıse, bugün bir motörlü kıt'anm VH· Hava hOcumları bulunarak. Avrupada patlıyan ı:-rbm <Dewaa a 1nc1 •JWa> 
~anın merkezine kadar glttiğiıj, takat piyade kıt'alartle 2 JJ 
~leşmek üzere tekrar geri döndüiGntt bildirmektedirler. TayJareJermus bcımbvdmwnJaTJa Vll'fOVadan prta ve z ı· y 
~ h d d k 1 d cenubi fU'ld1• Iİdm JO)lan ve pnendıierlen tahrib cıımt " omanya u u u Y• ın arın a ve dii~··· ım b1m iftl>HmJınna taamız eylemlftır • 
.\hnan hava kuvvetleri de bugün genif bir faaliyette bu.. Lublin Gzerine Jdpl.lan hücumda 7 Polonya tayyarell 
~uşlar ve Romanya hududunun ya1anlarmda il*Dıpf dütürüJmlt ve bombeJarJa 8 dilpn•n tayyaresi halara ul-

~lan yapmışlardır. ratıım..-. Leh ordusu ı·nt·ız Almanların itirafları . Orduma Racba alvannda ve keza Nanrlt ve .., nehir. 
leri arMUldald hlırekltma bava kuvv.ılerimizin - müealr 

mını 

kaybetmedi ~adra 1 O (Hususi) - Alman bq1amıandanhiı lıu pce icraatı mimlMtm Mmiftir. (On ı IDcl aıfı •> 

biiD de 4 gemi ı 
daha 'bat•nlcb 
ZI ~in tonluk ~oyuk bir ingiliz gemisinin 

hatırlldığı haberi doğru değil 

31 Amerikalı ,_;:_---· .. ·- Y A Z A N ............. - ....... :;-, 

pimloDtracinagıiHlaerıttyaı· . ~-!-~-~L Ç,~n~~~I .. ~.: .. ~~.!!---~~!Lı 
l'.lull bir deliştklik yoktur. Franm. j hedeki hareket ve muharebeler • Ud 

Jaıclra ıo (B1UU81l _ ttç ya. Amerl • Ju henüz Sisf.rit hattuım daima yalnız, taraf için bir müstahkem JDlftUn ı. 
bJı pilot Kanada ve lncilt8eJ9 nd1ra • ileri arazisinde çaiıpnaktadırlar. Bv • l left arazisindeki yan..,.. ft Uw1f ça. 
caat eclenk, hava .......,da ça1ıpnak velJd sfln Abmnlarm Fransız 6nci - lıpnalan karakterini muhafaza etmek. 

(Dl; • ı lllC1 aılı•ı> lıerine yaptıklan taarruzun neticesi ta. tedir. Bununla beraber Almanlar Fraa 
mam•le anlqılmamıftır. Arazi dal • sız tanklarının uıl mevzie daJBllUt 

Litıinofuı , ...... na ıalan bloklavzlar ve maden kömi1r o- olduklarmı bildirmektedtrie • •• r caklan Abanların mukabil taarrus t • C!ark ... • 
d. ·ıd· "'. d .., 11aı=· lerlemelıerini kokylqtıl'mUJ olmal•rı. ya cepnlll 

iZi ., .U U na raAınen. dünkü Alman tebllltnln bu Vaqovada Leh mukavemeti devam 
• llollr.o'va 10 (A.A.) - Tu ajana mukabil taarruzun neticelerinden balı- ec:ti:pvr. Bunun fa)'daa bllb•• POlm 

tlkttıl . teblij edlJor: 1etmed11ln• g6re yapılan hareklt e • mmtakaaı ile bunun fark 1araf1armdaa 
ft•ll <•• 1 llllll .,. •> MınllljJıetlia ft P* ..midir. ika mp (On 1 11111 ., . .. , 



t Sayfa 

Hergün 
Resimli Mak&le: 

SON POSTA EylCll ti 

' ~ Acele etmek ve etmemelc meselesi = lr 
kısası 

INANMAI 

ı Ana yurda .dönüş 
'. E. Talu 

Kıymetli arkadapmız Erciimend EkteJll 
Talu, ilti aycSır AvrupacSa, gazetemiz namı • 
na :yapmış oldu~u tetkik seyahatinden dl1JI 
sab,<ıhld konvansiyonel trenlle ist.a.nbul1 

dönmtı~tür. 
Son 'Postanın aevglll okuyuculan Del • 

mend TalU}'ll bugttnden .:itibaren ,pne ~ 
«Söztin Kl.lub aütununda bnJera.t)en-~ 
çok meraklı 'lbJ.r .zamanda wk.Qbulan •Y
hatlnln intlbalanıu da aaytalaımmda o 
tQacak:laıihr. 



Ey itil 

Almanyada iktısadi 
abluka korkusu arttı 

ISON POSTA 

Filistin ve 
Suriyenin 
Vaziyeti 

Leblileri ayakta tutan 
büyük manevi kuvvet 

~;~~-·~:~~-~:··~~::~·;:::··~:~~-~;~~~::··=:~=~~~::~~·~:;;;·~~~-:~:~=:~ 

Göringin nutku iyi karşılanmadı 
t.1are,ahn petroldan, yaQdan bahsetmeyişi 

nazarı dikkati celbetti, et meselesinde 
Yapt.ljı bazı litifeler fena bir tesir bıraktl 

zer •ezmez mağrurane fU cevabı verir: «Kendi i.tiklizlini, milli var- ı 
lığını müdafaa eden bir milletin harikalar yaratacağına inanmıyor 
munına~? lıte Türkiya ve Türkler meydanda Bu onlardan I 

Beyrut l O (A.A.) - Avrupeda ~u • : deH alJılıl» • 
hasamatın başlaması, Kudüste, Fılıs • \.. .................................................................................................. ·-·--·-·-' 
tin buhranına çabuk bir haı sureti v~r- Yazan: ErcUmend Talu 
miştir. Hitlerist tecavüzün ekser mıl-
letler !için teşkil ettiği müşterek teh -
like, Arab dünyası ile Garb Demokra
sileri arasındaki münazaalı meseleleri, 
derhal, ikinci plana atmıştır. Süriye 

~erdam 10 (A.A.) - Amsterdama 1 dıinliyenleri pek ziyade eğlendirmiş • nasyonalistlerinin Fransanın davası i -
haberlere göre Mareşal Göring'in 

1 

tir. . Je birle~mesi gibi, F'ilistin arabları da 
~ku, Alman milleti üzerinde müsaıd İsviçreli dinleyiciler, Alınan mılle - ingiltereye karşı ayni sempatiyi izhar 
~ tes~ husul\! getirmemiştir • . Bilhassa I t~nden ~ah_a ziyade afaki olarak b~ ne! etmişlerdir. :Du inkişafın ilk neticesi, 
ı._ 1tu dinleyenler halkın ecnebı radyo • rıyatı dinlıyorlardı ve rnareşalın ıfa Arab faaliyetinin mühim surette azal. 
~ı dinlem~mesi için ileri sürülen ta.' desinin pek o kadar ikna eder mahiyet ması ve Yahudi tethişciliğinin de ta • 

ı, Pek zayıf bulmuşlardır. te olmadığına işaret etmişlerdir. mamile ortadan kalkmasıdır. 
~iğer cihetten Mareşal, Almanyanın Bu sabah Zürih'te herkes bunu söy- ----

laL etlerini sayd1ktan sonra halkı bazı lernektedir. F ransada yaşayan 
ı;:idata davet etm~tir ki. bu da mem. Roma 10 (A.A.) - Mareşal Göring'in 

\.tin servetleri hakkındaki sözlerin. nutkunu mevzuubahseden İtalyan mat • şehirli ecnebiler bir 
~ 1kna kuvveti bırakmamıştır. Mareşa.

1 
buatı Almanyanın tarafını iltizam et • 

'Petrolden, madenlerden ve gıda mad mekte ve harbden Almanyanın mes'ul k pa go·· nderı.ldı·ıer 
~ rı arasında mühim bir mevkii olan olmadığını şiddetle beyan eylemektedir. am 
~an bahsetmeyı~i nazarı dikkati cel. Paris 10 (A.A.) - Göring'in nutkunu Paris 10 (Hususi) _ Fransada yaşı • 
' ~tir. Et meselesinde dinleyicilerı mevzuubahseden bütan gazeteler Alman yan ve vaziyetlerı şüpheli görülen 20 bin 
ltı- lıı etmek üzffi'e yaptığı bazı .. ıatife • manevrasını tebarüz ettiriyorlar. . ,. ecnebi, Parise yakm Kolombda vücude 
...._ :ena bir tesir bırakmıştır. Dun ak - Bu nutfimn en tuhaf tarafı Görıng ın getirilen bir tahaşşüd kampına sevke • 
'anberi haikm zihninde iktisadi ab. sanki garb cephesinde harb başlamış gibi dilm.işlerdir. 

"'·korkusu artmıştır. dinleyicflerine hitab etmesidir. Yalnız 
~ıı. hk'"-J A •k b•t fi k Vo.,.sovada Rcisicümhu.r Sarayı ~-ger cihetten Var§OVanın zaptının zaptedHemiyecek olan isti i:ilTl arın ar • merı a 1 ara 1 • 

laı,_ •nd'en evYel ilan edılm1ş olması, Po. kasındaki sarsılmaz fırka1.ardan bah.c:et • 1933 senesinde, yılbaşı günü, tebrike 1 eski ~şinalarda, haroın patlaması pek 
)f l'a~aki ilk nıuvaffakıyetlerın mane • mekle iktifa ediyor. Bu d.t gösterir ki, k U Kanadayı ,eıen dipk>matlan kabul eden mütevef • yakın olduğu halde kat'iyen fütur ve ye. 
)fi tesıri:ıt azaltmıştır. Esasen Alman rad memleket içindeki Almanlar Fransız or. anunun fa Mareşal Pilsudski, ömru vefa ettiği is görmedim. Düşman ku\'vetlerlnin, 

~tı. artık bu meseleden bahsetmemek. dusunun ~in He Moselle arasındi mu • k ş da tatbı•k edecek 1 müddetçe ıslah ve tensikine çalıştığı Po. memleketin garb kısmını pek az zaman 
• zafferane bir yol açmakta olduklarını he. ar 1 1 onya ordusu için onlara: d'a istll'A edeceğini hemen hepsl de tak: 

~~nyanm planlan hakkında tefsir. nüz bilmiyorlar. Mareşal beyhude yere Londra 10 (Hususi) _ Kanada hü-ı _ Bizim ordu kale değıl, gülledir. _o. dir ediyor. biliyordu. Buna rağmen gene 
'e bulunan <Telegra_f• gaz~tesi, Al • vakti~i ~ybet~ift!~· Fr~n.a ve İngilt~ • kfuneti, Kanadanın Almanyaya karşı ı4un mukavemet~nden ziyade, savletıne hepsinde de nihai zafer hakkında sarsıL 
~tanın Polonyayı hımayesıne ~lmak re,. Hıtlerın qerı ~onmesı ve ~o~o?ya ıle ilaruharb ettiğine dair bir proklamas- ı güvenirim.. dem~tı. maz bir iman, başkumandan Smigly • 
'1 h_ud~dla:ını prka doğru genışlet • thtılafını sulh ~lile ~allet~esı ~ç1ın a~ • yon hazırlamış ve bunun metnini, . Um~. ~arbden sonra meydana çı • R idz'in ne yapıp yapıp, sonunda mem • 
~ ihtımali bulunduğunu yazmakta • cak çok sabır go,,termıtlerdır. Hıt.er sal. kr 1 t rafından imzalanmak üzere Lon kan en buyuk devlet kurucularından ve leketi gene kurtaracağına dair kök.leş 

• hü ve harbi tercih edebilirdi. Hill bu ·d a a .. d rmiştir. insan güdücülerinden bıri olan Polonya. ~ bir kanaat buldum. 
fb_ · n>f Alın d b · · b ih Alın rava gon e · ı· b ·· 1 l k d" t.L~n15 n nutkunun anya a ı • terdhı yapabıllr ve u tere anya • p~ ki on resmi gazeted9 inii- nın birincı mraeşa ı u soz er e en ı as VakıA b ~ .

1
, . d 

~ıA... d ı.· A ro amasy . . . .. .. .. v. • • • 1 , u uç.:ıuz mı .ete cıvanmer a • ı.... ~ aı akialerden bahseden Nieuwe Rot. nın tamam.ile mahvolmasına eaın ta so. ırn· f Bgc::vekil Makenzi Kıng kerlermı kuçultmuş degıl, bılakis on a • 
1 

t İ .
1
t .

1 
F ü. 

i7UiJnıstihe Curant gazetesi, Mare~alin nuna kadar da devam edecektir. Mana • şar 1 ; ışt.oır. n -.,yarı_,1_1 ""'plantısın<l~ nn hakiki cevherini tebellür ettirmek ne e uza an ngı ere 1 e ransanın m 
"'1ya~- . . . . - le . ı.. A b t par amen nu Jl!U L" dahale hID>Lısunda bati davranacaklarını ıı.. · "'"'1 bahsetmeyıf •.nın Berlınde bu • sız davet re venlecea yegane ceva ış • be tt b 1 k Kana danın har- istemişti. . . .. -
·.~ dedik ·b ld k ud yana a u unara ' ~ . pek zannetmıyorlardı. Maamafıh butün ~ u1:uı od.ulan mucı o uğunu ay • b ur. be . t " ki . ana ve ehemmiyetini Lehistanda bulundugum ıki buçuk se. .. . . . 
·~cıır. p-...c- ı o ("' ... ) _ Hav- tebli"' edi ış 1ra nın rn zar:f d ht 1,. .1 1 1 g·· -p guvençlerı yalnız kendı!erıne ıdi. Bunu. 

a.&ı. .n..n. - e • i h d ektir ne ın a mu e u vesı e er e oru 
İsviçrede nasıl karşılandı? ... yor: za e ec · . 1 _., h"lAfı tMııdığım Leh askeri hakkında edindi •

1 
mağrur bir eda ile söylerken, muhatab • 

~lirih İs Evvelce yapılan tahmın eı11n ı a .. laf d !h f'f b" .. h d"l . "dl. 
\ 1 O (A.A.) - viçre radyosu, Mareşal Görin(in dünkü nutku Pa- 1 k Amerika bitaraflık kanu • jim intıba onun son derece vatanperver ın ~. a ı ır şup e sez ı er mı ı 
th !'a§al G<Sıi.naım nutkundaki meeell riate fU iki bMımdan çok mühim te • na 

0 a~ d d 'tatbik edecektir. w heyecanlı olduğu merkezindedir. 0 vakıt. 
~r elbise yapmak için mensucatı - lAkki ed.ilrn~lr: Biri Alman propagan· nunu a aya -~- - --- Avrupa tarihini dolduran ona aid - Kendi istik1.dli-ıt, mim varlığın• 
ı.~- bulunmıyacak olursa banyo mayo. dasmm dahilde efk!rı umumiyeyi SÜ • Slovakyadak·ı Macarlar men'kibeler de benim bu intıbaımı teyid müdaf~a e~en Nr mılietin 1ıtır.~lar ya. 
~lZL giyeriz.• yahud cSabunurnuz rüklemek için ele aldığı delilleri gös. eder. Büyük Napolyonun muharebele • ,.atacagına ına•ımıyor musunuz? Iıte Tüt 
~yacak olursa sabunlanmaksı • termesidir, diğeri de Almanyada ha • t k•ıt ed·ıı·ıyorlar rinde Polonya lejiyonlarının yiğitçe çar. kiye ve Türk~er meydanda •• bi.ı onlar 
~ }'ıkarun:z.ı. Gibi lAtife yollu sözle • zırlanınakta oian enternuyonal ıiyuf 8V pışma1an dillere destan olmuştur. Yine dan da ders c:. ~dı1c! 

iktibas ettirmek suretile kendisini manevrayı belirtmesidir. Budapeşte 10 (A.A.) _Macar ajansı. Napolyo~~ en kahraman k.~an<i:~mla • Diyorlardı. 

1( nın bildirdiğine göre, Slovakyada Ma • nndan bın: ,Jo7.ef Ponıatovsltl bır Leh Onun için, Varşo,·anın dilştüğü riva. 

t f d H • t ı car ekalliyeti arasında geniş mikyasdı prensi idi. yetlerini Belgraddan yola çıkarken duy. ayzer ara ID an 1 ere tevkifat yapılmaktadır. Slovakyadaki o zamanlar, kendi öz yurdları olma. duğum zaman bu haberi, başkaları ka. 
Macarların şefi Kont Esterhazy, polis ne. dığı için kahramanlıklannı başkalarının dar mühimsemedim. " d • 1 b• • zareti altındadır. nam ve hesabına icra eden Lehlerin, ni. gon eri en ır mesaj hayet bir vatan sahih: olduktan sonra bu Bir ay evvel yakından görmek fırsa • . h b tını bulduğum Polonyalıların, bu defaki 

F ,. nsa yenı ar hasletlerini kaybetmeyip hattl daha da ,, 8 r o. b .• d :.·1 "d' ' istikl.8.1 savaşma ne türlü hazırlandıkla . ugu .. n siz, 1918 felaketinden çok daha mühim inkişaf ettirmeleri ta ll e5ı mı ır. nnı biliyorum. 

ı ·ı • t Bu sefer, gene oralardan geçerken 
O abilecek bir felaket karşısında bulunuyorsunuz,, gemı erı yap ırıyor rastladığım ve kendilerile konuştuğum (Devamı 11 inci ıayftıda) 

,.~ndra 10 (A.A.; - cSunday Picto • mühim olabilecek bir felaket .karıısında Paris lO (Hususi) - Hükumet, l940 .......................................................................................................................... .., 

·~ ba.. senesinin bahriye bütçesıne 150 milyar Sabahtan ~abaha t.. ~i'Zetesinin selA.hi_yet_ tar bir mem. bulunuyorsunuz. 
~ u frank tahsisat ayıracakbr. Bu para, ye. ~-' irenerek verdijtı bır habere gore, HitJer, gft--4.-nin yazdığını göre, Ba 

1 
· · · ·ı 

~~ cu..-ı.c nJ haııb gemi erının lllf&atına ve salıı 
' • Doorn §8t~sundan Hitler~ ken. ron Mölleri kabulden iatinlif e+-;. vı mu""dafaa vasıtalarının takviyesine har • 
~hv~ Baron Moller vasıtasıle bir ~ 
.,._j ı&ıdennlttir. nlıayet Baron Mölleri hariciye nezareti canaeaktır_. _______ _ 

llu :mesaj, ezcümle şöyle demektedir: yüksek memurJınndan Von Halem ta • A •k l l 
~siz, 19•.a fel&ketinden çok daha rafından kabul edtlm\§tir. merı a ı arın 

•vrupadan dönen talebeler Ebedi Şefin manevi huzurunda Kararları 

~\>ru.padaki son hAdJMıeraen sonra yabancı memleketlerden dönen talebeler. 
~karalılar evvelki gün bir araya gelerek lCbedl ıÇef Atatıürktln muvakkat 

'lı--~e ıttmlıler, v~ çelenk koymuılardır. 
~ talebeleri Etnojrafya müzeaine peıtran ıöttermebtdir. 

Nevyork 10 (A.A.) - Amerikan et 
kln umumi.yesine yapılan son müra. 
caat neticesinde harb başladıktan son· 
ra isticvab edilen Amerntalıların yüz
de 5 t inin kongre, denizaşın memle • 
ketlere Amerikan kıt'alan gönderilme
si hakkında müsbet veya menfi bir 
karar vermeden evvel reyiAma müra. 
caat edilme91 taraftan olduğu anla • 
,ılrnıştır. 

Bundan bir ay evvel Amerikalıla -
rın yüzde 61 inin bu hususta verdiği 
cevab müsbet idi. 

Almanyayı ecnebi 
memleketlere bağlıyaa 

bir hat daha kesildi 
Londra 10 (Hususi - Almanyayı ec • 

nebi memleketlere balbyan bir telgraf 
hattı daha kesıhniftiı-. Bu hat. ~yada 
Vlfo ıtmımmctan geçen ve Berllnt Nev • 
,.na balh1an hattır. 

Biz ve lıarb 
Geçen Büyük Harbde sütten ağzımız yanmıştı. FaKat şimdi yoğurdu üfJi., 

yerek :çmekte haklı değiliz. Ejı?r sükun ve dikkatle hafızanuzı yoklarsak 
geçen Büyük Harble; bqlıyan ve ondan daha büyük olaeağına fÜphe olmıyan 
yeni harb arasındaki farkı anlamakta gecikmeyiz. Bir kere başımızda harb 
ve suıhün çetiı! imtihanlanndan zaferle çıkmış temkinlı bir başbuğ var kt 
Atatürkiın emanetinı tam b~r aalihiyet ve emniyetle ellerinde tutuyor. Bu 

itibarla hedefsiz ve hesabsız bir maceranın tekerrür etmesine imkAn yoktur. 
Genç Türkiye ile geç!n harbde yer alan Osmanlı imparatorluğunu muka , 
yese etmek biJe safdillik olur. Erzurumdan İstanbula yirmi günde yüıiL 
düğümüz günlerde değiliz. BuAdayımızı yabancı amb::ırb.rdan aldığımız de • 
vird.e :ieğllı z. Şekerimizi Avrupadan beklediğimiz günlerde dejiHz. Tezgah,. 
lanmız işliyor. Fabrikalanmız tütüyor. Toprağımız yabancı pazarlara mal 
vereeek kabiliyete getırilmiftir. Ve zaferinin şanlı destanını cihana ezber 
ettirmi§ bir ordumuz vardır. Bu şartlar içmde bir cihan harb:mn seyrini 
eınniyetıe takib edebiliriz. Vehmin düşmanıyız. Cesaretin tirnsaliyiz. En • 
dife bizim i~in değildir. 

Yalnız bir nokbyı aydınlık görmtye muhtacız. Hadiseler yürür ve birbl. 
irini takib eder, bugün bir kötede çakan şimşekier yarın başka bir tara!ta 
çakabilir. Hiç bir ihtimal bugünkü ,erefli ve metin vaziyetimizi bozamıya .. 

caktır. Çünkü her ihtimal millf .kudretimizin hududları haricindedir. Ve 
biz Atatilrkün yüksek hitabında ıöylediğf gibi en namüsaıd şartlar içınde 
bile .makıls talihimizi yınmiye muvaffak obnuş bir milletiz. Sinirlerimiz o 

bdar kuvvetlidir ki yalnız bu kudret bfrkaç Sigfride bedeldır. Güvenimi2 
mlllt hayliyeti bayrak ve mtllt vahdeti kalkan gibi elinde tutan şuurumuz· 
dır. Heyecandaıı nefret edelim Ye heyecanlı ,c>rünenlere kahkaha ile gil • 
ıeıım. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin bülisaSI Kadıköy ve Üsküdarıo 

imarı geri bırakıldı 
Son siyaSi b~diseler yüzünden şehircilik mütehassısı 

Prost Paristen g~lemiyor, belediye 
şehir p,inı üzerindeki çahşmalannı durdurdu 

Son ısiyasi ise1er do1aym~e it."'taıı • ı lküdar ve ba,•glisinre ıimar planı bu :sene 
bulun imar plnnm: .hazırlnmalc!a 0:-an tamamlanamıy:aca'k 'tl.emekt.ir. 

~ mü.tebı.tSSlSJ .Prottun PariStenl BeTed'iye, Kadıköy ve 1Üskücıarda ıma. 
~ııhıı:i:ze gelıniyeceği anlnştlmak!adır. ra aid bu sene ~ lbir faaliyet göstermi. 
Be~diye imar işleri müciür1üğü Ka • yecek,, 'Prostun tekrar İstanbul;ı oelme • 

dı'Köy ve lÜ'slidarla haval•sımn ıiimır pla . ,'L.ekl cekti y ilnı Ü k"' d 
0 

..... ___ , -... "di .ıP .. 'b ih fta ısı "' ene r. a z, s u ar mey _ 
nım :ı.rdZ.U-.:ama.!'Uıı 'l • ras. u a 
~ gelecek ve p1am imzalayacak, danının proJesı Nafia Vekaletinden tas. 

bi imar :fııa1iy.efüıe başlanacaktı. dik edilerek gönderild:ği için meydanın 
Rroot gel'm.ıyeceğine göre Kadıköy. Üs genişleme .faal;yeti durdurulmıyacaktır. 

.. 1 " atef errllı: 
ea öğttf:owmler sanatoeymnu ... · Bükreş • İstan'bıil - Kahire 

işleri: 

,.. .......... • p·etilİ~r hava ı&eferleri 

Çamlıca&ti öğretmenler sanator • 'Bükreş, İstanbul ve Kahire arasında 
yumumm, gfuillen füzum üzerine ıge • yapılın.ası kararlaşan hava seferleri ye 
niŞlefilm~.ne lkamr verilmiştir. Bu - ni 1bir i§'ara kadar tebir edilm1ştir. Bir 
nun iç.in V ekfilet 70 bin lira ıgIDi mü - lnza :zubiir etmediği takdirde ilkba • 
hiin bir tahsisat ay1rmıştır. harda seferlere başlanmak üzere fa -
Yapılmış o1an projeye göre, lbu :tah- a1iyete geçilecektir. 

sWıtla .sa.ııntaryuma .mühim ilivcler 
yapılaMkh.r. Dün sabe'h Avnıpadan şehrimiııJe 

gelenler 

:Şefıfr isleri: 

'Çöp hmilnnndan -snrlımmır e(lilt1i 

Be e<i'ye. çap fırınları için yaptığı 
tefkik1erl bitirmiştir. İstanbulun çöp-

Bir müşahid sıfatile bir müddetlen

beri A vrupada dolaşmakta olan I ra -
kın Londra sefaret ataşesi miral ay 

Hamid .:Nu~tı, dün !Sabah .şehrim.ize 
gelmiştir. 

terlnl imba etmek için üç ,Yerde çöp Dün sabah Ham1d Nusı-etten baş"ka, 
fırmı ~~ edilmesi lazım ge1mektedir- 1~anbul Ticaret ve Sanayi Odası rei
İn.şaat masrafı ile .fırınları İ§letme oa.-
rası f&zlaya baliğ olduğu için belediye si Mithat Nemli, Hindistanın 'Pencap 
bu 'I.§ten ~imdilik sarfınazar etmiştir. üniYer.sitesi profesörlerinden Taransiğ, 

Karnlrulak SlO"ll tesisatı ... bir Hindli mühendis, Basr.a .gümrük 
müdürü ve İstanbul Bulgar mektebi 

~ i~ne ~ ~kul~k muallimleri <iün Avrupadan şehrimi -
summııaki .ke.hotnJ fariliyeti ikmal edıı.. ze gelınişleroir. 
mlştir~ V. :mda ibu .su & Jenni tesisat 
vasrtasile ıebkhırtı.bcak, :akil :sularla Sayfiye aimüşü ~1adı 
beraber satılacaktır. 

Bir otamobil kuası 

M€vsim dolayı.sile Adalara, Boğaza. 
Pendik wesaire gibi yerler€ sayiiyeye 

çikaniar d ünden ıitibaren şehre dönme 
ğe başlamışlardır. ıBu .münasebetle bir 

'kısım ev sahiblerlnin !kiralannı :artır -
Mehmed isminde biririin idareSin : ma~ta uıauklan göruünüştür. 

deki 564 numara1ı hususi <rtumobil Bilhassa Ca,ğaloğlu, Aksaray, Bev • 
Yeznerilerden geçericen Ortnmyde .o. w • d k" _,_ -

1 Hamallar veznedarının 
garib kurnazhğı 

BiT arkadaşının 1080 lira
sını ele geçir n ek için bile 
yaptı, fa ·::at yaka~an dı 

Bazı malların ihracının men'i piyasaya tesir ebDİf 
ise de, fiatlarda bir düşüklük olmamıştır 

Siyasi .ahvalin icabı olarak hükfunet~e dan 500 ton çavdar alınmış ise de. soıı ~ 
birçok ,.ihraç .mallarının ihracının men.,i rar üzerjne bunların ihracına iınkB~ ~ 

Samaty.ada Gazlıçcşmede Cami soka. sıl olmamıı::tır. Anadolu mallan d/JP" 
k,_:. d ,. rve bunlar meyanında :ı,orsada :muamele ~ 

ğında 2B nunıaraL dü &.ın .ı yatan vaz • Haydarpaşa teslımi :1,25-3,26 kuruştur· 
bçeşme iskelesi hamal!arı vezneıları Ts - gören .hububat ve hayırani maddelerın de , 
mail oğlu Sadık. evvelkı gece semtin 'ka. bulunuşu, piyasacla büyük tesirler yap • KUŞYEM! : Siyasi vaziyetler dol31' ~ 

sile ihracat yapılamamasının ihraç .nı• 
r~koluna muracaat ederek, şöyle bir id.

1 

mıştır. Böyle olmakla beraber bu ~mtia. larımız arasında en ziyade lruşyemı aıt' 
dıada bulur.muştur: nın fiatJarında büyük far.klar olmamı_ştır. rinde tesiri görü1müşt:ir. Fiatlar elıt1' 

- Gece saat 22 sulanndayciı. Yatıyor. BUGDAY : iki ha!tadanber.i bilhassa ol 
miyeıli .surette düşmüı: olup, alıcı ' 

dum. Birdenbire, odamın kapısı kırıla • piyasaya fazla mal gelmesi sebebile düş. 7 ~ 
k · · eh · b" =h .: gır· dı" Benı· I madıgıw ndan bir miktar daha dn.__,esi .?il ra , ıçerı me. u.ı ır ..- ı~ • müş olan buğday fiaUarı son günlerde ~ 

1ehdid ederek, 350 Ura paramla, yanım • t durmuş ve istikrar kcsbetmlstir. temeldir. Yeni çuvallı mallar r'ob 'I, 
da bulunan, a.rkadaşım .hamal Cemal Hafta içinde ~'iR;i ton buğday gelmiştir. dağı 3,3().,j,3S .kuruştur. 
pe'hlivana aid 1080 lırayı ve 500 lira ikıy. TİFTlK : Bu hafta bıç bir .satıs ~1'DI"' 

'Fiatlar: 1.:2 ça 1-·darlı e'kstra e1tstra • 
metinde bazı eşyamı çaldıktan .sonra, me!esi -0lrnamıştı.r. Yerli !a.brikal 

· · B ·ı · b d k · Polatlı 6.10-6,12, 4-5 çavdarlı Ankara _ ~ 
gıttı. u eşya ı c paraıar ır san ı ıçe. tiftik iş1mn~mekte o1duğundan, il'lf"" 
risindeyd'i. a~·arJ ma.l.lar .5,2J.5,32, 9. l O pvdarlı ~ 

menedilen mall::ı.r arasında bulunan tJ 
Bu iddia üzerine zabıtaca derhal talı. Konya ayar.lan ~.20...5.25, 1-2 ~vdıırlı sıra ~ 

lcika hk , d ha ıAruidolu seıtleri 4.20-~'-l!' 9. iO .ravckırlı !hakkında yeni bir karar verileceği 
· ta başlanmış, ta ·iwt :sırasın a, - .... ' temel ,göriilınektedi.r. 

Eı noktalar ıiÜpheyj davet eder mahi_yet. Trakya sertler i ..f.10.4,!I.~ kuruştur. 
ıte görülmüştür. YAPAK: Harta içinde Sovyetıere 11 

ARPA : Arpada ilıracı menedOen mad. tış taahhüdünde bulunan ibir firma 8'' 
. ~pı kilidi tetk.ıtk edildi ..... ...en sonra. deler arasında bulunmakla beraber esa. - ,, 

kılıdin kırılmadığı, fak:ıt çıkarı:lar.ak, la. , . rafından 410 balye yapağı mubayaa 
rılmış süsü verildiği anlaşıhmşt1r. Ayni sen bu yıl rclto.ıtenın .noksan .olu§U dola. miş ise de, ihraç edilememiştir. 
ızamanda dükkan kepenklerinin esasen y:ısile .fiatlarda lbir t.ahavv-...il ibclt:lenemez.. ı Ö - - · · haI Iınd ı· ~ 

1 

numuuleKı b zar a yer ı 
~çı~ ~~ -~çinde para Ye eş)~~ b_uıunduğu Piyasa salan, fi~tlar normaldir. Ana- rikalarJmızın mübayaatta bulunaca~ 
ılerı surulen sandığın da kilidb ı0lma • dolu manan dökme Ravdarpaşa tes1imi . . d" Tr k B d r~ 
d v nl 1m rn • t&!bmın ıedi:lmekte ır. :a ya, an ı 
ıgı a .aşı 1

s ~· _ . . B,30..3,32, Marmara, 'Tr.ı1ky3 .mallari çu. Bursa ma!lan ıiS..OO, Çanak.kale ve afi' 
'rahkikat .dcrmle~rilmce Sadık tar.a. vallı iskele iesliını ,a 3ı_:; 36 .kuruştur. l . .. ,il 

fından ileri sürülen vak"anm ·•nnd ol • ' ' ları 60-61. Karahı.sar, Kutahya, Bulv " 
madığı ı:t.esbit edilıni§tir. ÇAVDAR. .: 1fafta ıçinde Maltaya sev· mallan 51.52, Orta Anadolu malları 

S d k . d Oe 1i ı. d. . k kedilmek frzere ıbaz.ı il:ıracatçılar ta:ra'fın. 50 kuruştur. Bu fiatlar ismendir,. ~ a ı , arKa aşı ma n ~en ısıne sa ~ 

l~b~WOO~D~r~ra~~ıb~cl~. J ~----~--~~--------~----------------~--------~----~~~ 
me"k ve zimmetine geçirmek i~in, boyle 1 
bir vak"a uydurmuş, vak·ayı haltikm gi. I 
bi gösterecek bazı tertbatı aa almakta 1 
kusur etmemişfü. 

Böylece zabıtayı a'tdatabiJcceğ:nı ean. 1 

neden Sadık, işin meyanmı. ıçıkmasıle 

kurduğu pıfına sonunda "kendi düşmüş • 

ili~ 1 

Suçlu sıkışınca, bu parayı 'Mustafa 
isminde bi'rme saldattığını söylemiştir. 

Zabıtaca Mustafanın evinde b,r 11r;ıma 

fapılmış ve filhakika para e1de -edilmiş. 

tir. 

fildise bu şeldld« crtaya çikanJınca. 

Sadık !hakkıncıa klınuni takıbata başl:ın. 

nııŞtır. 1 
Maznun, bugün adliyeye verilecek • 

tir. 

Resmi Daire1erin nazarı d;kkatine 
Kağıd ve tahı malzemesi tedariki husıısunda ~radığnnız müşkül.it dolayı " 

ıSile kağıdlarmuzı idareli kullarunak me.obmiyetinde kaldık. HacimlerJmizi ~ 
çültmek '-'e yazıları daha ufak puntolarla dizmek ıgibi tedb;.rle.re başvurC::~ 
Bu c:imlede.n oıarak §tmdiye k adar l O punto üzerinden dizilmekte olan dan " 
lan 15/9/93!) tarihinden ;tibaren 8 punto ile dir.meve kuar verdik. 

.ıHurnfatm ıkilçülmesıncien dolayı ilan lar lhiçbir eksıkliğe maruz kalmıyaca' 
yalnız işgal edeceği yer ve hacım kısalmış ol:acaktır. 10 pıınto ile 8 punto " 
ırasında.ki ıüsbe1.J mu'haf:aza :ıi çh, ilin1:ınn beher san "minden şimdiye kaa.t 
tatbik edi!me'.kıte 10lan tarlieden yalnız on !kuruş fazla iic:rı:t .alınacaktır. 

Netice itibarile lbfr 3l:inm il.O pun!.o üzerinden dizihnesile alınacak üc:r:et; 
i'lanın e punto ile dwlınesinden alına~k .ıücrdin ayni olacaktır. Elimizde ol " 
nııyan J!lebeblerden dolayı vaki bu değişikHğm mazur görmelerini rica ederli-

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

N~fıa Vekaletinden: 
turan Hay:ik Dmi.nde bir dama çarpa- oglu ve Maçka semt1e~n e. ·ırcwara ya 
rak. başmdan ağırca yarnla.ml§tır~ · pılan nmlar ınazar.ı. dikkati ıeelbedecek Elibank l 'mum Eksilimeye 'konulan i r. 

1 - SeYhan sağ sabi! sulama ve deşarj şebexesile sınai imalatı ve işletııı' 
binaları inşaatı keşif bedeli 2.4:>0.000 liradır. Yaralı t©avi altına alımnış, Mdise kadar fazladır. Müc iirii i Ft ifa t>l ll 

etrafında :tahkikata geçilıni§tir. 'Bir kısım ha1k se'bebsiz olarak ya • Haber verildiğine ,göre; Etiban'k U • 

mcİıD. 1 pılan hu zamlardan dolayı belediyeye mum Müdürü İlhami Naiiz Pamir, U • 

Hay-u 'l"paŞa T:ihıtımınaa 'Çanşan MU8- müracaate km:ar ~şler<lir. mum Müdürlük :vaz.iiesinden :ıstııfa et • 

ta:f ism. d b" h ı .:ı miştir. Vekfüet iı;tü::ıyı kab.ul etmiş, ye. a ın e ır amma , mavnnuan 'Dige· r !taraftan .nl8-i sabibleri de ar- · 
r J rine bankanın maden tetkik ~ :.Tama 1 

yük ~ttığı ısır.ada vinç ıç.arpmış ve hk havaların soğudu-gunu ve tenhalaş-
bacağmrlnn .surette yaral~ e.nstitüsü umıım müdürü Reşid Osman1 

tığını gözününde tutar.ilk birer birer tayin etm~tir. ur. 
Yaralı Ha.Ydarpaşa Nümune hasta • kapamağa başlam.ışlar.für. Cazlı v e İstanbul milli sa.raylar mimarlığı 

nesme bkbnlarak. htı edaviye a - sazlı açık ~bahçeler ve sinemalar da bi- T.r.aky.a Umumi Müfel~iği :ınaf1a 

lınnuqtır. rer ikişer kapatmaktadır. müsawir muav.iru mimar Mazhar Al -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~n-İstanbul ~illi saraylar mi~r~~ 

Dotmabahçe stadı için şimdilik 
istimlak yapılmıyacak 

:Hav:agan Şir.k~ti 'belediyece <Satın a11nd1ktan 
ı=nnra başka 1>ir yere na1dedilec~k 'fı!e burada 

stad iizerıinde ser.bestçe çahş1 -acak 

Dol.mab~ .at.adıcd.ı N8Jlllmo.s1 ka • da gazhanenin y eni eri b elli olar.ak ve 
rarlapn stadın jpr.oje.si VJyeti ;'V.i,Y.oli 1a.. eazbane oraya caldır:ılacaktır. 

ralından hazırlanmış. İstanbul belediye. Hava.gazı firıketi, tesisatm :başka tara.. 
sine · derilint§ti. Projede bu ciwar.da • .fa akJi !için belediye~ Biz yüz bın 

ki aihanenin p.lmz :arsa !kısım stada ıtir.a '5temektedır. Halbuki b ir müddet 
ithal ilmiş 'hmtk -gösten!mekted7r 'k'I sama .,.u:ket beleaiyeye ~çeceğ'i -çın na. 
bu "kısmı lbm metre munıbbmnı bulma'L kil :İ31,;C&yet kolay ıolacaktı.T. 

ııa tayin edilmi~ir. Maz'har Altan 
T rakyada 4 :yıl wazıi{.e ıgömıüc:, cilhas. 
sa arkeoloji çalı:şmalarında fayaalı biz 
metler göstermiş değer,}j bir meslek a. 
aamıdır. 

·--·-·· ..... ---·······-·-··--·-·············--· 
ıEO.E JIYATROSJ 

.Nud Oencdur 
ve arkadaŞlıı.rı 

Bu •ip m KHı p•ş• 

~ •'Y !% 9İ T"em••tnda 

KASIRGA 
J aklu vu.Yetui - Cambo:t num•r•ları 

Rııtld Rıza - Ertuörul Sadi 1 ek 

Tly•troau 
Bu .gece Üskiid.,. 
Bağlarba91 Halede 

GAiB 

taibr. 'Gazhaneye aid tanklardan 'birj .is- Belediyıe, şehrimizde h ava ogar.lıı~ 0 • ~od'til 4 Perde 

t . lH- d::._ d',.: J . tr"b .. _,_ . . . an tiyacı teSbit ~iş, ~ısatm ne. ~-------------. 

ARANIYOR 

ım ıa~ e u.me ~ çın J llrn.ı::rın .ıçın • • 
·d •--bnakt d .. tt1ere '!kadar tevsii ieab -edeceğini bir 

e = a ı.. . ıı_ h ~ 
ıpI'OJe ue azırıınmftır. Tatbikata imdL 

Belediye Dolmababgetlaki gazhaneyi Clik -geçi!mlyecek. ışirketb bel~iyeye deY 
başka tarafa nakledeceğmden şimdilik rinden sonra faaliyet başlıyacalttır. Şeb.. 
dalha fazla bir şey yapilnı1yacakttr. İ . rimizin havagazı vaziyeti, modern fe _ 

Hef Kuruşa Devrifilem 

FEBNANDEL 

2 - Eksiltme 28/9/939 tarüıine rasthyan ~embe günü saat 15 de Nafıt 
Vekaleti Su 1şleri ReısUği Su Eksiltme 'Kam.isyonu odasında kapalı zarf 'Usulil• 
yapılacaktır. "' 

3 - İstekliler eksiltme şartnaıne.cıi , mu'kavele projesi, bayınfürlik işleri gcnel 
şartnamesı, fenni şartname ve projeleri l50 lira ı:rmk.:bllinde Su İşleri Re1ıli
ğinden alabilirler. 

4 - Eksı1tmeye girebilmek için istek lilerin 85. 750 liralık muvakkat te'lllin-' 
vermesi ve eksiltmenın yapılacağı. günden en az se'kiz gün evvel ellennde bulıl
rnan '~arla lbırlikte btr dj lek~ il~ Nafıa V'ekfiletine milracaat ederek bu il' 
mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı Thraz etmeleri ıarttır. S' 
müddet içinde ;vesika ia:leblnde bulunnnyan1ar cltSiltmeye iştirak edemezler• 

5 - İsteklilerin !ekili mektu.bıarını akinci maddede yazılı saatten bir sa:ıt p 
veline kadar Su 1şleri Rei$liğine makbuz muika"bDinde venncleri 18.zımdır. 

Postada olan gecik.meler kabul edilmez. c4078> c6656> 

lstan bul Defterdarlığında: 
Müsabaka ile Memur Alınacak~ır • 

Münbal t.abalclmk ve tahsil :tebliğ memurluklarına :müsabaka ile memur t1'• 
nacaktır. imtihan ıe/D/939 tarihine t esad'.11 eden Pazartesi günü saat 14 il 
t>'~ılacakt1r. Bu memurlu1d'ara .alınacaklann orta mekteb mezunu o~ 
lbmı.dır. 

kte'klllerin orta m'*teb ıehadetnaıne veya tasdilmamesıni, hüviyet cüz.dl " 
nın, ihüsnüha1 !kiğıdJ ve sıhhat nporile 6,.5 X 9 eb'adında dört kıt'a fot*afla " 
nnı bir dilekçeye lbaflıyarak 18/9/939 gününe kadar defterdarlıga müra~ 
lan.. c70~• 

Mevalmin ilk pbe1eri ·
41
-------· 

JEAN MARTET'ln Bllyllk Romanı 

.. MERCAN ADASI 
Baş Rollerde: JEAN GABiN - MICHELE MORGAH 

Pek yakında S .A. BAY Sinemasında 
mnr p1fınırun tfttbi.katma geçildiğı esna. lhirleydekinin ayni olacaktır. ~--•••••••••••., ~--••••••••••••••••••••••••••" 
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Muş hergin biraz d..U. 
güzelleşiyor .- -~~-.. · . 

\ 

ı.: 

Büyük hükumet konağının inşaab aona erdi, 
Halkevi binası '.bitmek üzere .. 

·,) ... -. 

8eN MSTA .,,. ' 
Lehistanın tarihi 

1678 isganıntla daif hİan Leh 
milligetperoer.16rinden bir kls'/11.ı 
Türk .topra'klarına iltica e.llilu 
{"Son Posta,, nm tarihi !bahisler JIUlUr.rlrJ ıazıı.ar) 
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ı-Hidiaelcr Kal'flSUlda 1 

Direklerde saksı 
C DENİZLERDE HARP::J 

V arşova alındı, Varşova alın • ne yakışacak .çiçek de ancak hercai 
madl. Sigf:rid yarıldı, Sigfridl menekşe olabilır. 

yarılmadı haberleri arasına sıkışmış .. 
Günün ehemmiyetli mevzularından 
(hşarı birkaç satırı serlevhasile bir -
likte kopya edeyim: 

- Medihaların önlerine fesli yan dik 
mişler. 

- Hemen koparır, başlarına takar • 
lar ... cTramvay direklerine çiçek> 

«Belediye, tramvay direklerine az - Neden? 
suya ihtiyaç gösteren çiçekler koya _ - Neden olacak, onlar öyledirler. 

man eniza ı emi erine 
ar ı e ir er ne o a i ir? 

caktır-> Ayaklarına giyecek çorapları yoktur, 

Leh. t . 1. ü . tahaddüs başlarına fesliyan takıp ortaya çı -
ıs anın ~şga ı zenne karlar. 

edebilecek vaziyet, İngiliz donanması-
(Son Postanın deniz işleri muharriri yazıyor) 

nın Alman sahillerini ablukası üzeri
ne Almanyanın takib edeceği hattı 
hareket makaleleri arasında ben de 
tramvay direklerine çiçek konulması 
üzerine vukua gelecek ahvalden dem 
vuracağım. 

................................................. 
- Bizim karşıki komşu bugün gene 

nişanlısına gitti. 
- Nereden anladın? 
- Sabahleyin gördüm, tramvay di-

reklerindeki saksılardan çiçek toplu • 
yordu. 

Tramvay direklerine çiçek konula • 
cağı haberi bir kere gazetelerde çıktı 
ya .. Bir kere daha, on kere daha, bel- Böyle tuhaflıklar da olacaktır. 
ki yüz kere daha çıkacaktır. Günün bi- Tramvay mmrkiinde beıkliyen aşık, 
rinde şu haberi de okuyacağız. g~nç erkek, sevgilisinin geciktiğini gö • 

..:l:- rünce gelecek mi; gıelmiyeoek mi? ... 
cTram~ay . ıuıi.ıeklerine çiçek konul- diye meraka düşecek; tramvay dire • 

ması meselesile meşgul o1:mak üzere ğindeki saksıda gördüğü papatyalar -
belediyede bir komisyon teşkil edil • dan bir tane koparacak ve orada a • 
miştir» 

yaküstü, 
Daha birkaç gün sonra okuyacağı· _ Gelecek mi? 

mız haberden de komisyonun hararetli 
l 

. . .. Gelmiyecek mi-
bir suret~ bu işle meşgul o dugunu 

Fnlına bakmaya başlıyacak. 
öğreneooğiz. Eğer Avru.padan bir mü-
fohassıs celbine, yahud da Amerikaya Şu da var ki: 
tetkik için bir heyet gönderilmesine Gedeleri sokak1ardla saksı mUı'hafız-

lan saksıların ve saksılardaki çiçek • lüzum hissedilmezse, çabuk işe başla. 
lerin muhafazası için kolkola dolaşmaz nacak, yani bundan en aşağı iki sene 

. . larsa konulduklarından ~ on gün 
sonra, tramvay dıreklerıne saksılar ko geçmeden tek çiçek ve tek saksı kalmı-
nul~caktır. Saksılar konuldu'ktan. en yacaktır. Amma ne olsa, başta ne ka· Umutııi Harbde bir taht elbahJir taraf:ndan taarruza maruz kalan bir ticaret gemisi bcıtarkeıı 

a~agı al~ı ~y so~ra da, saksılar içınde. dar dikkat edilse gene bir ay sonra Birkaç gün evvelki yazımdr.. Alman 
çıçeklen gorecegız. hevesi geçecek, muhafızlar biraz aza. harb sevk ve idaresmın denizle.rde a • 

Tabii bu arada fıkra muharrirleri, lacak, ~:çekler az suya muhtaç olsa- mansız ıbir ticaret (denizaltı) haırbhıi 
çalakalem saksıların şekillerini tenkid lar bile 0 su da verilmiyecek, kimi yapacağını te-barüz ettirmiştim. Malüm 
edecekler, çiçeklerin renklerine itiraz- sökülüp g3türülmüş, kimi susuzluk • olduğu üzere bu münakaşa, gbzlerj ka • 
far yapacaklar, ve halk arasında saksı, tan kurumuş olacaklar.. palı bir histen ziyade, tarihten alınan 
çiçek dedikoduları başgösterecek. Bu iş de işte böyle ·başlayıp böyle derslere ve İngiltere adalarının coğ.ra!i 

- NeclaJ:arıını evlerinıi!n önlerincföki bitecek. tetkikine istinad ediyordu. Bugün böyle 
direğe hercai menekşe dikmişler. bir harbin bilföl başladığau ve ıki tara-

- Necıa gtbi hercainin ev:inin önü. Q cunet .:/Ju!ti.ui. fın d'a bkçok ticıır~t gemilerini kaybet • 
================================== tiğini göriiyoruz. 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =1 
Boks maçları ne kadar 

. . ? para getırıyor •... 
Leh vatanperveri Paderewski 
meşhur piyano kompozitörüd Ur 

Boks maçlan Büyük Leh va • 
deyip geçmeyiniz. tanperveri Pade • 
Boks dünyada en revski çok büyük 
fazla para getiren ve meşhur bir pi. 

* 
Yalnız iki taraf arasında şu fnrk var. 

dır: Henüz harbin ilk günlerini yaşıyo. 
ruz; bugünler sulh halınden harb sene · 
!erine !bir pasajdır. Böyi·~ nazık bir devre 
büt~n ticaret gemileri vatanlarına veya 
lbitara.f limruıınra kaçm:ıkh meşguldur. 
Fakat yarın her iki taraf t:ı lazım gelen 
tedbirleri aldıktan sonra batan gemile • 
rin adedi muhakkak surette azalacaktır. 

coğrafi durum itfüarıle, ablukada olması ]arın yattığı Aimar.. nehir afızlannı ka 
Britanya için bir rüchandır. par ve on!arı denize çıkmaktan mene . 

Denizaltının mevcud olmadığı eski de. derdi. 
virlerd'e İngiltere donanması bu ödevini İngiltere bu harbde ı.unu yapabilir 
ko1ny'hkla yapabiliyo-rdu. Fakat geçen \Jlİ? ... 
harbde Alınan ve in~Uiz donanmaları a- 1 

:rasındaki kuvvet pren.sibinın az olduğu 
bir devrede Büyük Britanya bu vazifesi. 
ni müşkülatla yaptı. F~kat bugün me,cle, 
her :halde, daha müsgiddir. 

Şüphesiz İngilterenin bu maksadla do. 
nanmasını .riske etmesi gene doğru de. 
ğirdir. Ancak bugünkü eazeteler bu gibi 
adaların hava kuvvetlerllı bombardıman 
edilmekte oldutunu yazıyorlar. F.,ler İn· 
giltere hava kuvvetleri bu ödevi muvaf. 
fakiyetle başarabilirlerse, donanmaya en 
büyük yardımı etmiş olurlar. 

Büyük Harlıde İngilizlerin yakın ab. 
luka yapmamasına bir aebeb de Alman 

lur .. An:a-k son gel~n a3ans ve ~~z.ete ~a- donanmrun idi. Gerç; Alman donanması 
vadislen, bu tedbırle.re daır goruşlen • İng'lt d f 'd' F k t b •tn t 

Şüphesiz asıl yapılacak işlere İngil • 
tere bahriye nezarl'ti kara: verecektir. 
Onlann alacağı tedbirlerı kelime ve ke. 
lime bulmak büylik bir kehanet e~ri o-

· b'' ·· k d ml d ı ere en zayı ı ı. a a u n n • mıze uyu yar ı . ar e ex. ...,_ d 
. ~ gı.ı:u onanmasının uzun senelerde değıl, 

Meseleyı dogru olarak mütalea etmek 1 d b·ı t l 1 ak bl h. . . muayyen ay ar il ı e op u o ar a u-
ıslerımızden uzaklaşmakla mümkün o. k d :ı.. ı · k' kt s ı·• 

1 kt a a ıuu urunasına un an yo ur. ent> 1.ii 

sporlardan biri • yano kompozitö -
diı. En fazla para rüdiir. 1912 sene. 

aca ır. ablukalar yelken devrinde, maimahrult, 
Almanyamn alacağı tedbirler şu se • ~n iyi tedbir nedir? I ikömilr gibi mevadda ihtiyacı olınıyan, 

bcbde basittir. Ingiliz ticaretinin en ziyade ürktüğü gemiler zamanmda bile güçlükle yapıh. 
getiren boks maç- sinde Amerika • 
lan Amerikada da Şikago şeh • 
yapılanlardır. rinde durmadan 

Bundan birkaç sene evvel Amerikada 22 saat pivano 
Şikago şehrinde Demp.sey ile Tuney arn. çalmış ve tutuş -

muş olduğu 1000 sında yapılmış olan boks maçı 2,658,610 d 
1 

lık b h . 
ı o ar a sı ka-

dolar para getirmiştir. Bu boksörün az zarunıştır. Bundan maada, hazan bila 
müddet sonra l<""l!Adelfiyada yapmış ol • fasıla 40 saat piyano çaldığını söyle -
duklan maç 1,895.733 dolar getirmiştir. miştir. 

Son Louis ve Baer maçı bir milyon =============== 
dolardan fazla para getirmiştir. dığı da aynca kaydedilmcğe değer. 

2,658,6i0 dolarlık hasılattan hemen he· 
Amerikan maliyeslnin bu ehemmiyetli 

1 
men muhtelif şekil ve namlarda 900,000 

paralardaın ehemmiyetli surette vergı al. 'dolara yakın vergi tahsil edilmiştir. 
-·················· ........................... ··············································-······ ... ·············-·····-

Okuyucularıma 
Cevablt!Rrım 
Bay cN. P.>: 
c- Bir hiç yjzünden darıldık. bel

ki gene barışabiliriz amma, bir nokta. 
da tercddüd ediyorum, mazisı biraı 

ikaranlrk, ayni zamanda ailesinm va • 
ziyeti de öyle• diyor. 

* 
Şüphe ve tereddüd hiç bir binaya e.. 

sas olamaz, kafada b.ir istifham bur -
ıgusu ha-linc gelen sual, temelde arkası 
ikesilm.iyen .,u damlasıdır, bütün bi • 

nın göçmesini mucib olabilir. 
Aziz çocu ~uın, mademkı bir hiç yü. 

zünden darılmışsımz. etene bir hiç yü. 
zünden bauşabilirsiniı. Fakat hiç bv· 
•iYe etmemı kendine ze1'Ce ıyapmalr 

için !her şeyden mutlak surette emin 
olabileceğin genç kızı ara. 

* Bay cP. ş . .,,. 
- Ayd'n otuz beş lira? Fakat bu as}i 

maaş mıdır, yoksa ele geçen paranın 
yekunu mu? Birinci takdirde bir vasat 
ailenin geçimini temin edebilecek mik. 
ta·rdır. aksı halde görgülü bir aileyj 
geçindiremez, beklemelisin? 

* Bay cS. S.> e: 
- cBu vaz·yette mesı'ud olabilir mi. 

yiın?> 

Diye soruyorsunuz. Eğer yanılım • 
yorsam bahis mevzuu olan sadece para 
mesclesidtr. O dn ciştiha:ıı- ;ıızın olm:ı.sa 

ibile bu dakikadaki cistek> inizin derc-
Ceıi?Se 'Dallar. TEYZE 

1 - Almanya sahillerı İngiltere aJa. si'ffih, şüphesiz denızaltı gemileri ıdı ve yordu. İngilterenin Alman limanlan ağ. 
ları tarafından abluka edilmiştir. öyledir. Bunun için alınacak en iyi ted - zına göndereceği milnferitl filolar heı 

2 - Almanların. Atlantlarrla, ticaret
lerini himaye edecek donanması yoktur. 
Alınan thava kuvvetlen de bu himayeyi 
yapamaz. 

3 - Büyük denizlerde Alman denizalt. 
larına yataklık edecek müstemleke li . 
manlan yoktur. 

Bundan dolayı Almanyanın alacağı 
tedbirleri (evvelcmirde ticaret gemılc • 
rini limanda kapamak!) cümlesı e1rafın
d'a toplamak cioğru olur. Ancak İngıliz 
donanmasının Baltık denizini! gireb"lmeGi 
müşkülleri karşısında bu denizde .. Alman 
ticaretinin devam edebileceği aşıkar bir 
keyfiyettir. 

* 

bir düşmanın denizaltı gemilerini üsle • halde Almanlardar. madun olacaktı. İşte 
rinde hapsetmek ve den•ze çıkarmamak. bu mühim engel dolayısile İngiltere fi · 
tır. Acaba bunu İng1Eer~ yapabilir mı? l'OSU Alınan lirnanıarmın afzmı ıerbest 
İngiltere bu tedbiri Büyük Harbde de bırakmış ve Alman. denizaltıları denizle. 
yapamadı. Sebekı.ine gelince: re açılabilmişti. 

1 - Alman. ne:,:r ağızlarındaki ada - Bugün aradaki nbbet pek azdır. Heli. 
larm, başta Heligoland olmak üzere tah. goland adasındaki tahkimat hava taarruz 
kim edilmi§ bulunması. lan ile tahrib edilirse, her halde donan. -

2 - Alman donanmasının çok kuvvH!i ma böyle bir ödeve teıebbiiı edebile -
olınası. cektir. Bu suretle Alman nehirleri af • 

Denizciler arasmda (denizde bir ge .. zmda mayın tarla lan, Batırılmış gemi • 
mi, karada bi!' topa muadildir darbı me. 1erden mü'l'ekkeb manialar yapılacak ve 
seli me:7Jıurdur. Bu darbı meselin ıfham bunların gerısinde de ablub gemileri 
ettiği mana şudur: mevki alacaktır. 

- Sahil tahki.matı ile muharebe et - Münferid ticaret gemilerinin alacak. 
me.k istiyen donanma büyük zayiat ver. lan tedbirler: 
meyi göze almalıdır. Meseleyi. üç veçheden mütalea etme. 

İngiltere ise, bir ada devleti, dünya • İngiltere Büyük. Harbde bu kadar za. lidir: 
nın her tarafı i!c ilgisi olan bir ada dev • yiatı göze atmadı. Almadığı da doğru 

1
di. ı _ Sürat. 

leti olmasından ötürü meseleyi çok ciddi Fakat He:ıigoland adı:ısı orada olmasaydı, 2 _ EsIFha. 
olarak ele alması Jazımdır. Rakibinin, İngihere su üstü kuv tl ·ı d · ıt 
·············································································~········-· ve erı e, enızn ı. (I>evamı 9 uncu 1ayfacla) ·-· .. ·······-·· ..... ··············· ... ······· .. ····-·-··· ........ -· ... --·····-·· ............ iki ahbab çavuşlar: Pn/ yapıştırılırken 
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ajino ve igfrid mevzileri 
Bu iki kuvvetli mevziin karşı karşıya bo9 

zamanlar geliyor ölçüşecek/eri 
Mefhm Majino hattı Fransızlar ta. lannın ve gazin te

rafından 1929 dan 19 35 e kadarki se - sirinden çelik, be .. 
nelerde inşa olurunuştu. Bu hattın vü. ton ve topraktan a. 
cude getirilmesini ~k ve temin e- 2:ami ~stifude olun. 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkif et kasına malik olına.. ki tarafın yerine göre topçu ateşi teati. 
sıdır ki bu da mev. sinden fazla bir harb faaliyeti bu .k.a .. 
ziin S O kilometre dar düşünülemez. Çünkü her iki tard 
daha derinleştiril.. Ren nehrinin birer sahilini tutmuş ve 

muştur. 
den o zaman Harbiye Nazın olan Ma. rc_ • 

~lelim Alman 
ginot olduğu için ona bu ad verilmiş -

müstahkem ~rb 
tir. ~-..Jd· 

=u ıne. Buna AI .. 
Majiıw hattı, krokide görüleceği ü. manlar Westwals 

zere İsviçre hududundan itibaren Ren dedikleri halde Fran 
nehri boyunca Fransız hududunu ta- sızlar Siegfrid hattı 
kib eder ve Hochwald'da birdenbire adını verirler. Çün .. 
batı ve badehu şimal batı istikametin- kü Alman kıt'aları, 
de Alınan ve Lüksenburg hududlan - ~aa~~a~s~~a deinş;; 
nm gerisinden Belçikaya kadar gider. ettikleri mevzie Sig 
Fakat bu möstah.kem mevziin burada fried mev'7..:ii isminA 
kalmıyarak Belçilaı. hududları boyun - vermişlerdir. 

ca devam etti~ zannolunur. ISigJfrid mevzüi 
Bu hattın !sviçroden itibaren Hoch. ancak bir buçuk se 

wald mıntakasına kadarki yukan Ren nede ve şüphe yok 

tak .d kı .. .. d R 'ki en son terakki .. 
mın asına a1 sını onun e en y t .. .. d 

• • 
4 

• • v a a gore vucu e ge 
nehri tabiı bır manı halınde uzandıgı tirilmiştir. Bu mev 
için buradaki tahkimat beton ağır ma- zide tek bir hattan 
kineli yuvalarından rnürekkeb aralık- ibaret olmayıp ye -
h Bloldıavzlardan ibarettir. Bu kısım rine göre 25 - 50 ki. 
umumiyetle pek kolay müdafaa olu - lometre bir derin .. 
nabillr. likte müteaddid hat 

Lu.dwigsfeste'den Belçikaya kadarki 
mütebaki 200 kilometrelik kısmı ise, 
ki haldkatte asıl Majino hatb veya 
mevzH budur, takrlba 1 O kilometre 

lar sisteminden mü 
teşckkildir. Alman 
ların verdi~ malu. 
mata göre İsviçre. 
den Belçika ve Ho -

derinlikte müteaddid hatlarla bir ası] landa hududları ge. 
müdafaa ınevz:Hnden mürekkebdir. rilerine kadar uza • 

nana bu müstah • 
Bu mevrlin en kuvvetli ve başlıca kem mevzide 22.000 

jstinad noktalan Hochwald ve Ha - parça beton ve zırh 
obenberg büyük tahkimat gruplarıdır. inşaat vardır. 
(Har.itaya bakınız). Almanlar bu hat _ 

M'E.\/J<.İ ve 
ŞEHİQL.EQ 

""'"·-· 

, 
., ,..J/ 

MUJTAH/(E.M 
"J:RAN.Sl1. 
HATLAR/ ....... 

/ ,,,,. 

' ~ 
)> 

z. 
< 

.b 

mesi demektir. tahkim etmiştir. Ren nehrini müstah. 

Mod b . ı: • . _ kem bir mevziin ateşi karşısında geç. 
ern ır mws -·- . bf~\lr b 

talık zii m'Cl\. ıse ..... ,, .......,. 1r meseledir. Onun i • em rnev n ne 
gibi beton ve Zlr}J çin muharebe faaliyeti şimdilik daha 
inşaatına malik bu .. ziyade: hududun Hochwald ile Lük .. 
lundu.ğunu :tlAve et senburg arasındaki bölgesinde olmak-
tiğimiz muhtelif tadır. 
tabya, blokhavz, top Haritaya bakarsak evvern Hoçhwald 
ve makineli tüfek mıntakasında Almanyadan Fransa top 
mevzilerine aid re- raklanna uzanan b1r Hardt ormanı var 
sirnlerden görülür. dır ki burada Majino ile Sigfrld hat. 
Onun için bu hu • lan arasında bir aralık vardır ve bu 
susta fazla bir tafJ orman tabiatile harekata müsaiddir. o. 
şllat vermek fazla nun için bu orman Fransızların bil 
görülmüştür. taarruz hedefi olınuş ve burası onlar-

Majino hattı Al .. ca zaptolunmuştur. 
manların ku~ııetlen İkincisi Sarbrück ve Sarloui bölge .. 

rn<>ğe başlamaları !erinde de iki taraf müstahkem mev • 

üzerine her ihtima- zileri arasında mevcu.d büyük mesafe 

ı k Fr 
Fransı~ harekfltma zemin olmuş ve e arşı ansanın 

Alm "h r Fransız kıt'aları buradan ilerlemek fır. 

d 
aknya cı e :ı~. - sat ve imkftnını bulmuştur. Fakat Sig

en orunması ıçın 

büyük masraflar ih- frid hattırun ileri sahalarındaki bu 
tiyarile inşa olun _ Fransız ilerlemeleri sırf "stikşaf ve ya .. 
muşıtu. Thkat bu .' naşma maksadHedir. Çünkü asıl mev. 

gu··n Fr ızl .. zie taarruz için buna yanaşmak ve o. ans ar mu. 
dafaa d v •1 t _ nu keşfetmek lazımdır ve sonra büyük 

aITUZ V e.gı 'ı· dea tooçu, zırhlı ve motörlü kuvvetler tah 
azıye ın - • 

dider. Yanli la sidi icab eder. Hem de bunların hiç 
Ma .. 

00 
h tt ond r belli olmıyacak olan yerlerde tahşid 

JI a ı!rı an l k Alın .. o unara an mevzıın€ ansızın en 
ancak lku vvetlcri _ v b" t t . 1 · Al :ı.. agır ır opçu a eşı açma an ve mev -
nın man ııudud 

.
1 

. k. . ziin muayyen bir kısmını ttıhrlb etJ 
mevzı en ya mm - . . . . 

. tl tah melen şarttır. Bu, tabıatıle çok güç 
de emnıye e aş- . . 
··a·· . . . ı·t d bır şeydır ve fakat olmaz bir şey de • 

şu u ıçın ıs ı a e e- v. 

di~rlar. Kezalik gıldir. 
H. E. Erkilet 

2'1ajno hatt-ındaki ····························································-
Fransız toplarının, 

yeı1lne göre Alınan 
mevziine doğru i -

30 senedenberi sevişen 
sevgililer 

Majino hattı esasen eskimiş bulu • t1 inşa ederken bil -
nan dairevi kale usulünden müstahkem hassa yan ve cenah 
mıntakalar sistemine geçişten doğmuş- at~lerinin tesirle -

tur. Fransızlar bu hattı vücude getir. rim kıymet vermiş· 
melde iftihar ederler.Harb san'atile her ler ve bu rnaksadla 
türlü inşa san'atının ve fcnlerinin en her bir tabyayı ya • 

parken bunun ara • 1.fojino ve Sıg<rid mcvtilcrini göstcr<:ıı harita lerliyen Fransız . 116 y.aşlannda olduğunu iddia eden 
lk.ıt'alanm htmaye Meksikalı Flörez Lopez, 1903 senesinden. 

modem ve mükemmel bir temhürüdür zi dalga ve arızalarına iyice uymalarına tarif olunan kara müdafaa mevziinin 
Bu hatta, insanlan silah ve harb mal. fevkalade itina etmişlerdir. gerisinde gene derinliğine doğru ter
zemesin1 top mernrlsile hava bomba - S "gfrid mevziinin bir hususiyeti de Hb olunmuş bir hava müdafaa mınta. 
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:hususunda istifade olunmaktadır. beri sevdiği ve hiçbir gün peilni bırak .. 
Halen, İsviçreden Hochwald'a ka - madığı 65 yaşlarında Ramerez isminde 

darki Ren tahkimatı mmtakasında, i- bir kadınla cvlennti~tir. 

- Sana bunlan kim anlattı? Vaziyeti 
bu şekilde kim gösterdi Semiha? 

- Dadım ... 

birer birer açtı. Pencereden giren gü. 
neş ışığı altında, taşlar pırıl pırıl yanı. 

D~~SLARIN yordu; fakat bu parlak taşlardan ziya-
- O halde ş-unu bilmelisin ki, istiye. de vasimin hali nazan dikkatimi celbe. 

rek yahud istemiyerek Ferah kalfa se. diyordu benim 
ni aldatmış, sana yanlış rnalfunat ver. E 1:) 'ı-lt ~, ~ ı - Şunlara bak Semiha; işte şu irlli 
miştir. U - l"'<ıl l'<I ufaklı parlak ve mat taşlarla onların 

Senin annen üzüntü ve işkenceden ruhlarını satın almak kabildir. Bu tU4 .. 
hastalanıp ölmedi; onu yaşadığı hayat lara malik olmak için birçok kadınlar 
öldilrd'Ü. Esasen zayif bünyeli bir ka- daima annenin gezme arzuları idi. teessir:im Semiha; bugüne kadar haki- Gözlerim masanın üzerinde açık du - kocalarını ve çocuklarını mahvetmekte 
dındı. !stanbula geldiği zaman, baban Eğer annen bu eğlence ~evg:isinden kat olarak bildiğin bir meseleyi böyle- ran mücevher mahf.azalanna dalarak zerre kadar tereddüd göstermezler. 
kendisini çılgınca bir aşkle sevdiği için biraz fodnkfır1ık etmiş olsa ve bunun ce değiştirerek sende bir şüphe uyan- bir iki saniye dalgın durdwn. Cahid Onların gözünde bir tek şey vardır: 
bütün kaprislerine göz yumdu ve onun kendi sıhhatini bozmakta olduğunu dırmak istemezdim amma görüyorum bey de bana bakmıyordu, kimbilir nasıl Başkalarından üstün olmak, herkesin 
Bursada sıkı bir ~ayat yaşadıktan son- takdir ederek babanı düşman bilmese ki se~i yanlış yola sürüklemişler, h~ç ve ne gibi şe~l~r düşün~yordu. Her- g?zle~i kamaştırmak... Kocalarının 
ra İstanbula gelınce, eğlenmek, gez • idi, karısını çok seven Kamil bey evin- S:bebi yokken seni babana karşı bır ha!de başının ıç:ı~de~ benım a~ı?'am~- bır koşede terked.11miş olması, evleri. 
mek, hayata karışmak istemesini hoş den bir saniye ayrılmLyacaktı. Fakat düşman gibi büyütmüşler. Halbuki or- dıgı~. kada~ ~~nn bır ta~ fıkırlenn nin bakımsız kalması, çocukların neza. 
gördü. Zaten !ken<lisi de Mlon hayatın- huysuz bir karı ile yasamak kolay mı? tada. cidden kabahatli varsa yalnız biri g;çti~ bellı ı.d~ .. B.ana ~elınce, onun retsiz büyümesi ve terbiye görmemesi, 
dan hoşlanırdı. Güzel karısını ahbab. Yavaş yavaş baban da aile oca~na değil ikisidir. Başlanğıçta baban an ~ sozle:ın~ien bılaıhtıyar şuphe etmekten şefkat ve itinadan mahrum kalınası on.. 
larına takdim etmekten bir gurur duy. kar~ı sadakatsizlilk g6srormeğe başlaJ neni memnun etmek ve biraz da kendı kendımı alamıyarak mırıldandım: !arın umurunda mi? Hanımefendinin 
du ve onu yeni muhitine alıştırmak- için dı. gururunu tatmin etmek maksadile - Siz tabii babamın tarafını iltizam bir servet değerinde olan pırlanta yü
elinden gelen bütün kolaylıkları yaptı. Cahid bey bu sözleri çok yavaş ve monden bir hayatı kabul etti, hatta ka- edeceksiniz. Siz de erkek değil misi • züğü, inci gerdanlığı, zümrüd köpeleri 
Annen monden hayatın vecibelerini ağ'ır bir sesle söylüyor ve konuşurken nsını bizzat kendisi salonlara, davetle- niz? var ya!. Bunları herkese göstermek, sa. 
bilmezdi, baban bunu kendisine çok ~özleri benden uzaklara, çok uzakla- re, balolara götürdü. Sonradan onun - Ya, demek sen benim sadece er- ]onlarda teşhir etmek, başka kadınlan 
hüyilk bir nezaket ve :incelikle öğretti ra gidip dalıyordu. Karşısında feci bir ifrata vardığını görünce geri çekilmek kek olduğum için babanın harekAtını kıskandırmak, birçok ailelere bu yilz· 
ve onun salonlarda rnahcub bir vazi - manzara görüyormuş gibi kaşları çatık, istedi amma biraz geç kalmış, o hayatın müdafaa ettiğime ve annenin kabahat- den geçimsizlik aşılamak lazım! Yük. 
yette kalmamasına çalışt.ı. yüzü dalğmdı. DudaklaTının bir kö - zehiri annenin kanına karı.şrnıştı lerini görmekte olduğuma hükmedi • sek bir terzinin makasından çıkmış 0 • 

Ancak, babanın kansının bütün kap- şesinde acı bir çizgi görülüyordu ki Görüyorsun ya Semiha, eğer bir suç yorsun; o halde sen de kadınların za • lan bir elbiseyi giyip bu mücevheratı 
rislcrine böylece göz yumması ilk za. bu çizgi ona muztarib bir mana veri - varsa tkisine aittir ve onlardan yalnız vallı ve mağdur mahlllklar oldukları. takınca soluğu balolarda, süvarelerde 
rnanlarda ikisini de rnes'ud ederken yordu. birini itham etmek haksızlık olur. nı, erkeklerin de onlara zulilm ve is - alıyorlar ve bunları göstermek vesile.. 
sonradan annen eğlence ve gezme ar - O sustuğu zaman bir iki saniye ses- Senin biraz evvel baban hakkında kence etmek :için dünyaya gelmiş ol - sile kendilerini teşhir ed"yorlar. Buna 
zularmda mübaiağa göstermiye başla. siz durdum. Bu sözler, Ferah kalfanm söylemiş olduğun sözleri işitmemiş ol- duklarını zannediyorsun öyle mi? mukabil erkeğin ağzını açıp bir şey 
ymca aralarında münazaalar oln'ııya s~nelerdenberi bana tekrar ettiği şey. saydım bunları sana söylemiye lüzum Sesinde öyle acı bir istihza vardı ki şöylemiye hakkı yoktur; onun vaz·fesi 
basladı. Hele kışın hemen her geceyi lerin tamamile aksini ifade ediyordu. hissetmiyecektim; fakat, sana karşı bilAihtiyar yüzüne hayretle baktım. karısının kaprislerini tatmin etmek, 0 -

uykusuz geçirmek esasen nazik olan Bu ikisinden hangisine inanabilirdim? btivük kusurları olsa da gene son gün- Yeşil gözleri tıpkı fırtınalı.havada ka. nun herkesten pahalı elbiseler ve müI 
sıhhatini sarsınca, ba-ban, doktorların Hangisnin sözleri, annemle babamın ler~nde !eni o kadar muhabbetle hatır. raran sular gibi koyulaşmış, dudakla. cevherler kullanabilmesini temin etiOektiı'. 
tavsiyesi üzerine, anneni normal bir havatını hakiki surette tasvir ediyor • lıyan ve seni ihmal ettiğinden dolayı rında acı fakat şeytani bir tebessüm mek ve onu beraber alıp kalabalık ~.iesine ta: 
hayat yaşamıya teşvik etmiye başladı. du? o kadar !amimt biT ıztırab duyan ba - belirmiştıi. lere, güzelliğini ve zenginliğini hGx • 
ğı vakit aile hayatları cehenneme dl)n- Cahid bey pencereden uzaklara dalan handan blSyle bahsetmene gönHim ra- Birdenbire yerinden kalkarak masa. se gösterebileceği yerlere götürmek ... 
dil. Artık bir düziye kavga, gürilltü gözlerini birdenbire bana çevirdi: zı olma&jı için vaziyeti iıah etmek is- ya yaklaştı ve biraz evvel çekmeceye Böyle pek çok aileler tanıyorum. 
başgöstermişti ve bunlara sebeb de - Bu sözlerimle seni Bzdilğüme mü. tedim. koyduftu bütün mahfazaları çıkararak ı Arkası var) 
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HeVVY .... ;.. .. 11': ..... usaklar! .. Ne e • , Bu zatlar, neticenin :v&him olduğu • l~ir .. asilerin sergerdesi namına sara· 
- .,..,.~' ~.......,._.. ır- k · teDıeye ıce 

dip, ne işliyorsunuz? Kanlarına gir • rw bilmekle ber.aber, gene :sar.a_ydaki ya gelip h.~W:a .çıkma DS • 
Bir merhametli insan 

diklerinizt düşman gavuru değil. .sizin mevkilerini tıerket.miyorlar .. .s~:azı .~ sar.et edeb~~ . . Nfüayet jemirniz Hisar altına Ya.Da§- rarsanız bu tomruklar ayak day 
d.:in ve tean kaı:deşlerfoizdir.. Allahtan limi bir felake.tten esirgemek ıçın u - • F..aka.t 3 .uncu Seliııı. .Asiler n~= tı ve li.i.sardan uzat.ılan ıbir merdiven- jçin yapılmış değil. fakat buraya dii 
korkup, peygamberden haya .etmiyor zerl?ıe kan.ad geriy.orlardı. Y~Pıl.~ ~e yapılacak o1an ~- B ck>.ıı. omuzlar.ımızda eşyamız olduğu şenlerin ayaklanın bunlara ba,ğj· ıaım-
ımusunuz. ~ kılıcınızltl ılro:vvetini sı- 3 üncü Selim, vaziyetten son derece- hıçbınnı reddedecek hal.de ~gildi. ~ halde. . . }'8Di .:kaptanın ardından için y~pılmışlardı. 
namak :mur.ad ise. işte Tuna boyu ... de müteessirdi. Haremdeki dairesine lna binaen, .kalbinde denn h1: acı duy .. .. ır~ Hisara girdik. Büyük kapı.. Binaenaleyh bizim ayaklarmu.zm 
Hali ıcenk olup durur. Varın, oray.a ,gi.. çekil.mi~. yemekten içm.ekten kesilmiş. n:akla ber.aber Aygır İmam il~ .Qsman yur~y~tığmuz .zaman-iti .bu kapı bi- bu bloklara zincirlenmiş bulunması 
din. Şehir içinde, ehil ve ayalin gözle. fj. Saray muhitindeki köşklerden v= se .agay~ huzuruna kabul etmege tarar Y~ .}a asalat:ımız üzerine açılmıştı- zım geliyordu, A in burada Cenıabııhll• 
ri önünde,, niı.amı cediddlı- deyu insan tamlık odhlarından hiç birine ;ra~bet verdi. A di zımaf m~ al 'ler ve Karaıkuleye ka • kın bir lütfuna azhar olmuştuk lıı:i 
katletmek revayı hak mıdır? . edip dışarı çıkmıyordu. Yalnız jçeri • . ~:irmi dö~~ .saattenberi ~de~ ken . • etr ın a! b:ı me dan gönnü.ştük. Bu da kule Dizdannın kalbinde bize 

Djye, bağırıyorlardı..~ Fakat gözle - den, ı::i1a1ıtarlara, Ba,Şlalaya sık sık ha. sını hapsettıgı harem daıresınde.n ılk dar uzan d Y b. demir kapıdan sempatik duygular husule getirmit 
rini kan büriimüş, vkdanlarırun fazi • remaaaları göndererek. asilerin vazi - defa olarak çıkıp {Sünnet Odası) ına ~e~ş'u.~ kuleye e ır ması idi. 

ı-o nurlan sönmüş olanlara. seslerini \-"etlerine v.e hareketlerine dair malıi • geldi: gırıldıgı anlaşılıyordı~.' . k tanı nı·z- Çünkü ibu ağa, ayaklarımızı bu bl 
JICL .. İ di ile • .. leyin. B. . tiren gemının ap , duyurdmıyorlardı. mat isti-yordu. . - mam efen agaya soy ızı ge • ba (sad- lara zincirletmernişti. Yalnız, her 

Asiler, kafile kafile nizamı cefüd İşte bu esnada idi ki, Aygır 1.rnam 1- Buvursunlar. dar Mehmed -agaya, ş paşa~~b r;naksadla olursa olsun, kendisinin 
kışlabır..nı dolaşıyorlar .. ellerine .geçen 1e Osman ağanın (ihtilal sergerdesi, Dedi. w • ruam paşa olsa gıere'k~ un~ nımadığı Jtirnselerin :zindana geıme111~ 
efrad1: Knbakçı Mustafa .ağa namına) saraya. Sabık Sekbanbaşı ~a~ ~ga, va~ı- verdi. Ağa bu mektubu o son ri, ayaklanmızm derhal bu tomnı 

_'Çök bre kAfir!. Efrenç 1ibası giyip, geldikler1 .3 üncü Selime ıhaber ver~ yetten o 'kadar müteessır~ı ~· !k~di • ra yüksek 9e8le: .. . . zincirJenmesine sebebiyet veriyordu: 
alına salına gezer misin'?~ di. sine tevdi ed~n ba arife~, . adeta - Lahavle velikuvvete .... dem.ışti; Böyle bir ziyaret vukuunda ağa. 

!Diye,, ()nlerine çökertiy-0r1ar. P.adişab, bu habere son derecede bay kerhen ve cebren k~~1 etmişti. Bu~~ ne i§tir bu?. Ben bu zavallı esırlen n men muhafızlardan birkaçını )wdiııPm• 
_ Ocağa hor bakanın hali budur, r.et etti ..• ~ün.kil, hiçbir iktidar ve me. bjnacn, AyS!.IT İmam 00~.e _ve JGe1:x1ı_sı yapacağım? Bu adamlar bu kadar .. sert yor ve bunlar ayaklarımızı müstaıceJı-

beyyyyyy. ziveti olmadığı halde, Aygrr İma~ 'arkada oldu.E!u.~alde, 3 un~u Selım~ bir muameleye tabi tut~~ıya. musta- bu kütüklere zincirliyorlardı. Ziy 
Diye, bağıraralt on1ann masum 'kel- burıca lUtuf ve ~tı:fe~:~rine ga~ketı:ıış:. h_uzurun_:ı gı~ı.m z~m_an, bır .. t:k s~z hak değiller kı~. Bunlar lçın bira~ da. çiler gider gitmez de ayaklannmlll4 

lelerini uçuruyorlardı. ancak sesin.in gi.ızellıg.ı, ve mızaç!!ırlı- sov1erne~e deml: yuzunden huzun .e ha ltafif mahpes bul~~ışlar .~1; • hürriyeti iade alunuyordu. 
Mel'un softaların talın"katile 'Yapılan ği vüztinden, birinci imamlık ve Ava - -melal akan Padıc;alnn karşı;mda ~r Bu suçmz adamları böyle muthış hır * 

bu ,18'hşet şahsi işlere "\l'le entnxalara da sofva hatibli,ği gibi yüksek mevkilere :iakika dumıava bi~ :a'1a1'!mul ~emı- zindana ka1J1yanıık cezalandımıak ada- Karakulenin ve içindeki tutsak 
siravet etmişti. BiTço'k borçlulaı-, ala • gecirmisti... Bunlardan dolayı P.adişa. vere"k. ıderlıa~ yer ı0pup. .ağlaya :a,glaya let .dei!il ki!.• . muhafazası mes'uliyetini uhdesine 
ca1Uilarına .. herhangi ibir -sebebten tlo- ha minnettar olması lazım ,[!elen 'bir a. odayı terkettı. Ve sonra bize göz ı!ezdirerek, heoı • mış bulunan Mehmed ağa, Hırvatia 
laın birbirine garaz ıbesliyenler, düş - dam, şimdi na!'nl olur da asilerle b3r - / Arkası var) m17.in aalarnaktan kan çanafrına dön- tanda hıristiyan ana ve babadan 
manlanna "Saldırıyorlar: b miis {l'Ö71erimizi !!örmüş, kin i~n, kal- yava gelmiş ve bizim zamanımızda 

- Bu dahi, nizamı cedid taraftan - Denı·zıerde Har bimizin derinliklerinden hata aglamak- san yaşını aşmış dinine sadık, biz 
dı:r4. Allahım &eYen vursun. ta oldu~ anlamıs ve: 'karşı müffik. vazıifelerini ifada 
D:!~ bağırıyorlar.. lb'öy1€ce, şansi _ Korkmavın. dedimşti, Allah bü • dikkatli ve titiz bir adamdı. Muhali& 

menfaatler uğruna bir takım suçsuzları <Baştarafı 6 ncı sayfada) sedeceklet"dir. TorpTiin mahdud elması da vfrktür .. elbet sizi de kurtarır!. tan bizzat kontrol eder, sık sık 
Parçalatıyorlardı. Alınan denizaltılarmı :zaman zaman mem ~ Ondan sonra (Kule) kapısının acıl - nelir,, prangalarımızı hergün gö .3 - Har.ek.it zamaııı. t> 

Vaziyet, o kadar wabim bir şekil al. Büyük Rarbde denizaltılar ıticaret ge- lekete dönmek .zoru karşısmda bıraka • masını emretmiş ve içeri girmemizi ~eçiıirdi. Haftada bir kere de bil 
nuşt1 'Ki, art!k bu kanlı lıaTienin başlıca rnilerinden süratli giderlerdi. Bu yüzden caktır, ki, bu mesele, her zaman İnglliz işaret eylem~. elbiselerimiz, eşyamız ve viicudili" iü:;.":-

mürettibleri olan Köse ~usa ~ i~ denizaltının pençesine diisen bir g~?Jn·nın abluka hattından geçmek mecburiyeü Bu kanıdan girerken, bir daha anC2k !~özden geç·rmr ve bu suretle ~er 
'eyhislim Ati Molla l:nle ınet:ı<:~n kurtulması imlam hariı;inde itli. Hatta dolay:ısile çok tehlikelidir. cansız birer cesed halinde çıkmaktan l!İ birimizde bıcak gibi, e~e gıbı f/f!f 
korkmıya başlamışla~ı. " A. • 1 bazı Alman dem.za.!tıları rastladıkları Kafile sistemi: haska ümi<llerimizin :tamamen zail ol- Jerin bulunup bulunmadığı araştırıl 

.L'?te <0 zaman, bu buyük hailenın bu müteaddi.<l ticaret gc mil erinin hepsıni ba. İngilizler her halde nakliy~tı .aüratb muı:: bulurwnmımdan müteveDid fid .. olurdu. Çünkü selefinin başına ge 
kanlı sahnesini derhal d~~r.. tı.rmak imkanını bile elde .etmişlerdi. gemiler.le yapacalrlardır. Bundan baş~ 

1 

(!etli bir veis ve teessürün bizi için için len yani onun kulede asılarak cezalı•U 
• asıl maksadlarmı ortay.a d'ökmek ıçın, F.akat bugün, bilikis, ticaret gemileri .eırıniyet tedbirini arU.lrmak mak•d;le a~1'bnaitta ve inim imm 'inletmekte dınJmış olmasını Hiç hatıman 

aon perdeyi .açm:ış1ar.dı. .s:üratli gitmekted·r. Bugü!lkü jemıler, ticaret gemile.!"ini toplu olarak ıve fazla bulunduğunu rakik bir kalbe malik tutmıvan şimdiki ağa vazife hııstl8UI~ 
Asri mabad. ~e bııilar1mftlıwıile Büyük Harbdekiler gibi kömür yakına • miktarda barb gemisi refakatinde sevket. her insan takdir etmekte güçlük çek- da (.'(>k titiz davranıyordu. 

gizlenmişti. Hatta ihtilalin ön afında makta ve dolayısile denizaltılara az hf" • .m~ diişinnnelttedirler. Bunu gene a • rnese gere1ctir. Bin1e11alevh kuleye kapatıldığum 
bıılunanlara bile liyikile malfım .Qe. def olma"lttadır. Nitekim bugünltü gaze-- jans handiaindıea cmryoraz. Atı?.~ Ne elemli, :ne 'kederli, rıe yeisli ~n ertesi günü sabahı birer ibirer 
ğildi ıtelerde Alman denızaltllarının ık~er, ü. Eğer bu gibı 'kafi1e1erin gideceği )'Q1 !bir gündü o!. tlmid ohmvan yen)e in- leden dısan çıkarılmaklığınnzı mı 

Bir .alrk ~hislam Ati Molla ~ra- çer çalıştik1armı görüyoruz. 'Bunun ma. mahrem tutulursa. muvaffakiyet fazla o- lsar. yapmak i5temez. Binaenaleyh bü. misti, .ayaklarımıza ırranga vu UYK3W111-..

fından (Ba~t)a dıımet edilen ırıası nedir'! .Bu üç t:enız~:tı o suretıe mev lur. "Böyle!ikle tuut )"el'lel'inde bulunan !tün ü.midlerimm bybebniş olan biz. tı. işte bu esnada Ulu Tann, 
Ayg?r İmam, IO!"llya kadar. ıtidİP tekrar :ki a1acaklardır 1ti, 'bırıoin 'kaçır<hğı he birçok Ahnan deııiz:alt.ıları einrda 1aü - Jer de. bu meş'um kulenin kaoısından tar ~asından bana .bir dost belirtti. 
Kab~ llustaf.anın nezdirıe aWet E1t- defi diğeri :ıv1ıyabl1s1n. _ _ cum edecek gemi bulamazlar. ~üyük !çeri adım atmaı:dan evvel ani bir atüm bir Hırvat dönmesi idi, bana geri 
~ .zaman:. . Es11ha meselesi~e gelelim: 'Buyuk Harbde de tercilı edilen ~ ı~emde ~ le oraCJkta yığılıp kalıvermeyi ne ka. mamı, yani kuleden çıkacakların 

Di Ve~~~- •. ı...-:ı.m_. Harbde Alınan. denilıza~tı:ao tıcd~re\ ,g~ • ıniyet çok fazladır. HuiUiUe ıtica:a cem&- dar .arzu etmiştik ne kadar!. Fak~t ev - llO!mCUSU olmamı tavsiye etmişti. A 
ye, uaıwa\,Q ,~.uııc .soze vcıı~ ·-..ı· mTierini top sılahı e ım:ıa e ıyor ar l. 1e.ri sür.atlerin!n ~'k a:-ttl~ 1u de\'irde veloe de 'kaydettikirn veçhile ö1um in- ........ 

- ~ ~~ Oainizin imhba - !Malfun oldoğu üzere denizaltı gemile • l:ıngılt~ ticaret :gernilcrinın zayiatı pek sanın a~ ~ ~miyor ki ... Su r:1kla~a pranga. ~lan •. arkad 
rma nazaran. balen pa<fiph ıelan zat, ırinin a!dığı torpil ,adedi mahduddur. Bu f la Jmı caktır. v~ ahud .da :harb llÇin halde bizim !bu .,ıo1daki tememilerlm1z bırer bırer yerlerme donmuşler ve 
be-+ '\'e sal'8nat ~na kapılarak, :,yüzden den1za1h1ar 'bu silahı gözbe"»eği 1 az .. 

0 
ya L __:',. ,._ .. ..._ bosuna bir isteiiş olmaktan Meye ~- da bana yelmişti. Ben de kuleden 

,_ • en füznmtn Te a.lyn~l Oum :meva" mı w .. • • • 

fehzacJegan ha?Jeratma 'Sı.likasd edecek- gibi muhafaza ecti}"!>rlar ve harekat sa • ı . . :kledn k batan . miyordu, Cenabı'bak !başımıza bu bell. nldım. aganın ve muşavırlennın hum15i 
iniş ... Aman ağam, dilkkat .. eğerçi bu itasında uzun zaman kalabilmek için dilf- gibı gemıl~rl~ ~a- ~ece ve. ~ 1ann gelmesini mukadder etmiş bulu- runa :sevkolundum. Sırtımda bir fc 
1nm1ımn önüne geçilmez .. ve zali h'.ü • man gemilerini :me.rmi ile. bomba ile ba. ~ mil~de. ikinc~ uçuncu ıd~!-r ~hemma. nuvordu. onun üstünde yırtık, partal bir 
mayun&n, bu 'babda tem1nat ta1eb e • ıtınyorlar. yelkenlllerl de pde yakıyor. ,eti haJZ maddeler bulunaca • 

0 
.L. Bu zifiri karanlık zindana girdiğimiz .. 

1 
• . d H t n fer a-gaV9 

J r. gom egı var ı. ırva e J-· c!ı1mezse, lleın .harabe 'Wlnr. tardı. j zaman. .içeride, evvelce kendilerinden (Arbsı 'ftr) 

Diye, Kabakçı Mustafayı yeniden Bugün ~e, ticaret ,aemil.6.inin .mühim 1. bislallln tar~i bahRttiğim, dört kişi tarafından tees- -·················· .. •••••• --·-··_,_..., h~ ~nnişti. bn- kısmı topıa te.slih ~dilmekte ve edil. e sürte karşııarunı~ıı:k. K.arakuıeım. «a. E Mlda göç"'8ft nleri 
YamakJar.m bu 2leki çav.uşu; Aygır ~::. Toplanall İıı,ıiliz deniz .ihtiyatla - (Bap.rafı 5 inci sayfadal rabahtlı eski sakinleri olan bu biçareler r 

İmama m aJıerindeki mina ve mak. nnın mühim hir .kmnınm 1bu cıbı gemile. Bir müstaltil Polonya .artık tarihe b. bizi karşılamış olrna'lda beraber bizle- Erbaa - Romanya ve Bulgaristan 
i k ana yurda kavuşan göçmenlerimız. t alldl •nlanwda -gıecikmedi. Artık stan- re iopçu efradı olem nrilecekler .ne ~üp rqmıştı. Fakat P.olonyanm tarihi, a • rin burada, kendilerin~ uzun müddet Destek nahiyesine bağh Kırkharman 

mlun yegAne hükümdar ve hükümranı he ~. H~ ~ btı gemiluin taşı • panmanuftı· Bund~ sonra, Pol~!ablar, sefale~ ve _teıAket ortagı olmamızı te- yünde 123 ev1n temel atma merasimi 
olan K1l~ : yacaklan top adetti de Ahna."'1 'Clenızaltı - istiklilleri itin tarihe geçecek 'büyuk mil. mennı etmışlerdi. gön kaymalcam Mahmud Nedim A .. _..ırı 

_ Baka. efen<h1.. Bu ıişe, Beni memın- }annele fada 1>1tcakttr. it isyanlar, ihtilılller çıkaracaklardı ve Kult:-ye girdikten sonra. her birimizin ve daveUiler huzuruyla fora kı1ıruırurı.r~ 
ettim ... Yanma. eSk'i tt1tban:OOşı ~-. 'Top mermisine 'kar,şı çok bassas olan bunlu, .atef ve kuı Üt> boiulaca: j}k otUJ:~uğu ~erler, b~~ iki yıldan ME!'r'Uime bandonu!l i~rakile 'ft isıtnr•• 
man apyı al. Saraya git. 'Padışahı gor. denizaltılar, bu ,.gibi tuzak1ar.a düşmemek t R~ ftttm oço artık suren bır zaman ~~de <>turm~, maJltle başlanm~J ve bu mes'ud hıMJ• .. 
Fi~ şa}mldelere .ıbir hal olursa, son- için, "torpil kuilanmak rnecburJy<>tinı his. (Sonu var) yatma, k~rın doyurma, ış ışleme vesaı. ıerefine köyl'üler tarafından kurban 
n kendisi d~ünsün. re yerlerı olmuştu. silmiftir. 

Diye.. emir vef'd!. ı• h• J U M .. d ... ı-.., - d Kule oldukça yüksek bulunmakla ---· ·--
Aygır imam,, 'Kaba'kçının, kendisine n ısaT ar • u UY ugun en: beraber o kadar geniş değildir. Binaen. T A K v t M 

verlfiği bu vazüey.i memnuniyetle ka- Mıktarı Mab. B. "-7,5 t• Ekaı.tme aleyh dört evvelkilerle hepsi y'imıi altı 
bal ııetti. Derbal sabı'k se'kbanbaşı Os • Cinsı minım kişiye varan bizler, birbirimize epeyce 

man ağayı buldurarak. onunla beraber 1Jra kr. ıliı'a kr. tekit 'S8atf sıkış1k olar.ak müşkülatla buraya .sığı- 11----=-=-"'l"------r-----t 
saraya gitti. t600 adet ait t82)0 1366 Pazarlık ıo şa biliyor ve yattığımız zaman ~deta Ramt -

EYLOL 

* Ktyım Bıç8'1 40 
'koyun koyuna yatıyorduk. lL6li -
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Saray erkanının, hemen hemen hep
si .dağı}mıftı. 3 tincii Selimin muhitin
de; SiWıtar Süleyman Paşa, Ba!lala 
Tayyar efendi. siıahtarlaMan Emin ~ 
ğa. Ali Paşa. hu odadan Şair Hasan 
Bey. Birinci 1mam Kırımlı Hacı Hafız 
Ahmed KAmfl Efendi, Enderun eskile
rinden Kurşuncubap zade Eyüblü Meb 
ıned Arif Ağa gibi sadık bendegAnden 
pil az kimse kalntifb-

muhtelif ebatta dan mamul, tıpkı .aslanların muhafaza. "----..ı..---~~---~ 
1 _ Şartname ve resimleri mucibınce yukarıda yazılı 2 kalem malzeme lııza.. 91na mahsus kafese benzer bir nevi par- PAZARTES 

lannda g&terıleA usullerle ekailtmeye k~Uftur. maklı.k bulunuyordu. Bu kafes zindan {;0NF.Ş Receb 
II _ Muhammen bedelleri muv.ıkka& ~Uan eUUt:nııe saatleri 1malarmda n~çileırinin, mabp\$lann etraf111da s. o. 

yazılıdır. dolaşacak ve onları görebilecek milna. ~ 
84 III _ Eksiltme ll/11CJN8 Çaıpmba flWıü Kabatcıpa lennm" ırrilbayaat aip bir şekilde inşa olunmuştu. Kafe • 

11 05 
§Ubesindeki alım komisyonunda yapdaoakta. ahı ortuında da, gıeoe 'ft gllndfiz ıırça ll-.....,..!-ô...!tt-e---=-ı1.-~ıı-cli--::-A-lı:p-m--;:-:--· 

iV - IUyım bepklan ,.naamesi lMrr ilin -116 ~ f'lbeden param ah • btr .kandil yanıyordu. Bu Jfflğın etraf.. s. I D. .s. • s. D. 
ubilıecefi gibi karton bıçaklan ıwimJeri de s&'fliel:ııllir. m da bir takım ağaç bloklar yani tom. z. 12 11 11 a ıa 17 

v-1*Sliı.ta .ailtme lflll tayin al\man Jln ve saatlerde ~ "7,1 ıüvenme nıklar .çevreliyordu ki bu tomruklara E. ~ a ~ 16 u 
,paralarile birlikte mezk1lr lw~ plmeleri mn olunur. .(7133) biz ayaklarımızı. dayıyorduk. Aslını so- b~ı=ı=ı==::11::::===-==-1111İı:========-.. ı 
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IİI C:ASlUJS llADllNlmN 
~1111•11111 ... "Son Posta,, nın Hikayesi ··111111-ıu~ 

1 Meshur olmak bu!.. 1 
IHJA IWIRALARI / ~111-lllllı.. çe'viren : Faih llercmen .• dHH•nırııl 

ı:: azıtn: M.artwı ıtıcnan. Çeviren: Hatice Hatib 

Kibar bir casus 
- Hayır, diye cevab verdim. Eski dürmüştü. Ona imzalı bir resmimi he- Almanya ile Çekoslovakya arasın • 

bir dostluk hikayesini anlatıyor. diye ettim. Pek merak ediyorum, aca. daki !hududu gösteren bir erkAruharbi-* ba şefine bu resmimi de gösterdi mi? ye haritasını açarak tam bir vukufla 
Bir defa daha casusluğa temas edi • Fakat bu türlü hareketlerim işe ya. bana Prağ istikametinde yapılabilecek 

yordum. Bu Belçfkada oldu. ramıştı. Daha o akşam Von Felzengrau bir hücum planını anlattı: 
üstende gazinosunda otururken bir be.na karşı olan muamelesini büsbütün - On beş fırka Egror ile Avusturya 

yabancı adam benimle konuşmuştu. değiştirdi. hududu arasından Bohemyaya girer. 
Gayet kibar tavırlı ve Çok güzel gi· Beni evine çaya davet etmıişti. Salo. Bu ilk dalgadır. Her dalganın kendi 

1inmi.ş bir adamdr. Fakat ben ilk na • na girer girmez duvara asılmış olan noktası bulunur. Birinci dalganın Eg. 
rarda bu adamın en fazla para veren. Avrupa haritası nazan dikkatimi celb ror.Teplitz ve Aussig-Tetsdendir. İkin
_:rin hesabına çalışan bir casus ?ld~- etti. Madrid'de Alman deniz ataşesine di dalga yirmi fırkadan müteşekkildir. 
;unu anlamıştım. Bu adam bana ısmı-

1 
b""t" 

1 
~ t h "t .. . d Çünkü ikinci günü Prağı ve o akşam 

ıin baron Felzengrau olduğunu ve eskl ge en u unv~~ uma 1
. a~ı ~ uzerın e da Brümm'ü ele geçirmek icab eder. 

lıir Avusturyalı zabit olduğunu söyJ tetkik etmegı adet edmmıştıim. O za- Umumi gaye: Memleketin başı olan 
edi. mandanberi h~diseleri taki·b etmek için Bohemyayı vücudden ayırmaktır. 

Eskiden Harbiye mektebinde mual- bir atlastan istifade etmek usulünü Hayretle bakıyordum. Bu bir oyun 
ürnlik et\miş, gözündeki monokl ile, ittihaz ettim. Bugün bile elime bir ha. mu idi? Anlattığı mevzuun· heyecanile 
1eniş omuzları, sözlerinin yalan olına. rita aldığım zaman müşkülata tesadüf 

mı gösteriyordu. Benimle konuşmı- kendinden geçen eski Viyana Harbiye 
a başladrktan sonra bazı askeri ma. etrnekliğim pek zordur. mektebi profesörii eski konuşuş tarzı. 
fımat almak istiyeceğini zannetmiş • Baron Felzengrau derhal bakışları. nı bulınuştu. O, harb oyununu anlat· 
im. rnın istikametini takib etmişti. Bfr film makta devam ediyord'll: 

Halbuki ibaron Felzengrau çok daha işi hakkında görüşmekte olan bir iş _ Elbe vadisinde Dresde ve Torgan 
~urnaz bir adamdı. Benden bir şey öğ. adamının evinde masa üzerinde yığın ve Çek gözcü postalan sun'i bulutlnrla 
enmek istemiyor gibi göründü ve ha- d b ~.~ ıh -ı..· ha · 

halinde uran u er .. r.cı.n aı'Uıye n- faaliyet harici bırakılmışlardır. Bu sı
ıa Brükselde bir iş ajansını idare etti-
rfni söyledi. Bu ajansın ne gibi işlerle talarının burada ne için durdukların. rada Alman hava kuvvetleri harekata 
neşgul olduğunu sordum. da izah etrniye kalkmadı, 0 esasen iştirak ederler. Ağır bombardıman tay-

- Her türlü işle. harbden evvel sevkulceyş hocası değil yare filolarının hedefleri ayrı ayrıdır 
·~evabını verdli. IHattA film işleıi.ile mi idi? ve bunlar çok yüksekten bulutların 

ıile meşgul oluyormuş. - Görüyor musunuz, diyordu, eski arasında uçmak suretile görülmeden 
Brükselde kaldığım birkaç gün için-

e bu film işleri için bana ziyaretler deliliklerin;ıi büsbütün unutamadmı. hedeflerini bulurlar. Bu müddet zarfın 
aptı ve müteaddid mektublar yazdı. İnsan bir kere sevkulceyş Eşlerile onu da Elbe nehri üzerinde yirmi köprü 
cMarthe Rf chard• isimli bir film aşmıya başladı mı ömrünün sonuna berhava edilir. Hücum fırkalan nehri 

apmak istiyordu. Bu film Fransada kadar kendini bu illetten kurtaramaz. Belgem, Streb ve Riesa mıntakaların. 
apılacaktı. Çünkü beşinci büroda ça • Bakın, bu son derece eğlenceli ve zevk. dan geçerler ... 
şm1ş olanların bu filme nezare~ ve li bir iştir... (Arkar.ı var> 
ardım etmeleri lfizım gelecekti. Fılm- s:::s:::::.:==ı=-========ıı::=:==-========-====:::ı::11:ıı::aı-=== 
e tarihi vak'alara gayet sadık kalın • 
lasıııa ve en kilçük teferrüata itina 
dilmesine dikkat edilecekti. Böyle 
'lınin harikulade bir süksesi olacak, 
e bu film yüzünden milyonlar kaza. 
ılacaktı. 
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Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUÖU -

1148 m. 182 Kes. 120 ıtw. 
T.A.Q. lt,74 m. 15lff ltoa. IO Kw. 
T .A.P. 81,70 m. 9485 Kc.:s. 20 Kw. 

Gazinonun sahibi Mösyö Prosper elin. 
deki gazeteyi hidde~le bur\liturup bir 
köşeye fırlatarak söylendi: 

- Gene bu otomobilli haydudlar bah. 
si •• Artık bu kadarı da mübalağa yani. 

Kilisenin saati dokuzu vurmuştu. t:ad. 
deler yavaş yavaş kalabalıklaşmağa, a -
rabalar, kamyonlar birbiri arkasına ga. 
•inonıun önünden geçmeğe başl~mıştı. 

Garson Sipriyen sabah haztrlıklarına ko. 
yulmuş. masaların mermerlerini siliyor. 
du. 

Bu aralık içeri iki dePkanlı gırdı ve 
sokağı seyretmek için olacak, ıpencere -
nin kenarında bir masaya yerleştiler; ve 
hemen garsona seslendiler: 

- Bir tavla ile birer kremalı kahve •• 
Biraz sonra gazinoda garsonun ayak 

sesi ile ta~a gürültüsünden başka bir 
ses duyulınuyo!"du. 1V1ösy6 Prosperin o. 
tomobilli haydutllardan bahseden gaze • 
teye karşı hiddeti geçmış ve yapacak 
başka bir işi olmadığı için gazetenin baş. 
ka makalesini dikı<atle okumağa koyul
muştu. Henıü:z: genç sayılabilecek kibar 
tavırlı tbir ndam bu esnada gazinodan 
içeri girip patronu selamlayınca, Mösyö 
Prosper elindeki gazeteyi bırakmıyarak 
yerinden kalktı: 

- O, siz misiniz Mösyö Finduaz, afi • 
yettesiniz inşallah. 

- Teşekkür ederim dostum, sen na • 
sılsın? Bugün d& hav:ı pek güzel .• 

- Evet, kasabamızın havasına, suyu. 
na diyecek yok. Bugün pek erkencisiniz 
böyle? 

- Dün geç vakte kadar çalıştım.. 
- Hep yazı ml yazıyorsunuz? 
- Tabii, ne yapayım başka •• Yeni ro-

mana başlamıştım, onu bitirmek üzere. 
yim. 

- Val1ahi sizi.? gıpta ediyorum Mösyö 
Finduaz. Böyıe güzel şeyler yazmak her. 
kese nasib olmaz. 

- Yazmak belki nasib olmaz amma 
şöhret denilen nankör de, benden pe1r 
değersizlere ve kabiliyetsizlere nasib o. 
luyor. 

Bu işe başlıya!: on be~ sene olduğ'.l 
halde na lcibablnrımı basacak bir tabi. 
ne de piyeslerimi oynıyacak. bir tiyatro 
buldum. 

- Öyleyse ne diye bu işe devam elti· 
niz? 

- Kim bilir. İnsan bır hadde kadar 
gidip, ağar muvaffakiyetc ulaşamaısa 

Baron Fon Felzengrau ile görüştü • 
üm günlerde, her yerde, her adımda 
ıkib edilmekte olduğumu hissetmiş -
m. Bir dükkanın camekanı önünde 
ir lfıhza dursam, beni takib eden ada
'ın da bir iki adım ötede d\ırduğunu 
tirüyordurn, bir otomobile atlasam o 
a derhal bir diğerine atlıyarak beni 
ıkibe başlıyordu. 

fi 

6 

'l 

• • PAZARTESİ 11/9/39 geri dönmelidir; fakat mukadderat, sor • 

Bu şeyi yakından görmek ve anla. 
ıak istedim. Acaba beni takib ettiren, 
aron Fon Felzengrau'ın kendisi mi 
U? Yoksa onunla orada burada göriin. 
üğüm için mi beni takib ediyorlardı? 
Bir gUn Gare du Nord"da bir otomo

ile atlamak üzere iken, beni takib e
enin de diğer bir otomobile girmiye 
azırlandığını gördüm. 
O zaman arkamı çevirerek bili te. 

Kkiüt ona yaklaştım: 

b 

' 10 

• • 
,_ • 

-
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12 30: Program. 12.35: Türk müzl~i - Pl. madan sizi sürüklüyor. Bıraz da §an, şöh. 
13: Memleket saat lyarı, ajans ve meteora- !ret sahibi olmak hissi insanı, yürüdüğü 
loJi haberleri 13.15 - 14: Müzik <Kanşık yoldan geriye çevirmiyor. Ümidin de te. 
program - Pl.) 19: Program. 19.05: Müzik .. 
(Operet Seleksyonları _ Pl.) 19.30: Türk mü- siri var. Bugun muvaffak olamadımsa 
zlğl (Fe.<;ıl heyeti.) 20.15: Konuşma. 20.30: belki ya:rın şansım döner düşüncesi yok 
Memleket saat A.yarı, ajans ve meteoroloji mu, i§te bu yüzden bugünün yannlan 
haberleri. 20.50: Türk müziği: Okuyanlar: ıbirbirini takiben göz kapayıp açıncıya 

Boldan sab ve yukarıdan ....tıı Mustafa Çağlar, Safiye Tokay. QaJanlar: kadar da seneler gelip geçiyor. Akıl, 
ı - Levha- bir nevi baston. Re§ad Erer, Ruşen Kam, cevdet Kozan. ı - . 
ı - Çabuk olarak hatırlama. Tanburi cemil - Ferahfeza peşrevi. 2 - is- mantık, yol yakınken bu ışten vazgeç de-
l _ Bırakmak ma.starından 1mı1 faU _ matl Hakkı bey - Fercıhteza beste: (Ça~la - diği halde, gazetelerin, mecmuaların bi. 

hl yan cuyl slrişklle.) 3 - tcmıall Hakkı bey - rinci sayfalarında resmin bulunm~ ga. da . . 
fı O- 1 d tı "'"m'i Ferahfeza :}arkı: (Ateşi aşlnnlle.) 41 - Ishat ıetccilere mülakat vermek hevesi insan. - ~r~ ean~. . 

65 •• li Varan - Ferahfeza .şarkı. (Seyretmek tçln.> da ne mantık ve ne de akıl bırakıyor. Ne 
1 - Bir kumaşa bir damla Y- dok Lse 5 - Ruşen Kam - Kemençe takıılmt. 6 - .. .. . .. 

kuma.tın üzerinde ha.sıl olan-başında İ.smatl Hakkı bey _ Ferahfeza §arkı : (Meh- yaparsın Mosyo Prosper, bır gunlük bey-
blr cZ..ol.sa fazla sarhoş-raht edatı. tabria güzel olur.) 7 _ Nasibin Mehmed _ 1ik, beyliktir. Ber. de bir ifln için o saa. 

6 - Küçük Asya. Kürdillhlcazkftr şarkı: merdin ne ı.se . ı 8 - dete kavuşsam şimdiye kadar çektiğim 
7 - Şeref, haysiyet. Nasibin Mehmed - Hlcazkdr şarkı: COör - sıkıntıları üzüntülerı unutacağım. 
8 - Kamer.çok lyt. mezsem eğer.) 9 - Şemsettin Ziya - Hicaz - Olur, inşaaliah olur Mösyö Finduaz. 

- Tanıştığımın memnun oldum. dedi· 
ne yapmamı istiyorsunuz? 

- Keyfiyetten derhal polisi haberdaı 
etmelisiniz! Fakat evveli bize bir mü • 
lakat verin! 

- Yani •• 
- Soracağımız suallere lOtfen cevab 

verin! 
- Pekala ... 
Gazetecilerden biri cebinden bir blok. 

not çıkarıp yazmağa başladı: 
- Evvelki gün sizin kahvenin önünde 

bir ot<>mobil durdu •• Kül renginde idi de. 
ğil mi? Güzel.. On bir buçuğa doğru idi 
değil mi? 

- Evet.. On bi'r buçuğa doğru idi. 
Patron durmadan. nefes almadan epey 

anlattı. Öyle kı hayal meya! hatırladığı 
kül :rengi otomobil, ve sahibleri hakkın. 
da bilinmez hangi ilham ve kudreUe on 
ıgünlük bir tefrika olacak uzun bir hiki
ye anlattı. 

Ertesi gün yerli ve Paris gazetelerinin 
bilinci sayfalarında birer resmi çıkan. 
hatta bir tanesınde gazinonun fotoğrafım 
görmek Mösyö Pros::>erı nail olduğu bu 
parasız reklcimdan son derece keyiflen • 
dirmişti. 

O gün Pazar da olduğu için gazino e. 
dam almıyor, zaval.ı Siprıyen. yanında 

bir yardımcı olduğu halde nereye yetişe.. 
ccğini ıbilemiyordu. 

Tabii, bahis dönüp dolaşıp otomobillf 
haydudlara geliyordu. bir evvel anlat • 
tığının yanına on katarak vak.'ayı §işin 
şişire yeni müşterilerine de anlatan pat. 
ıron nikaye sona gelince hemen Sipriyen• 
seslenip: 

- Oğlum buray<. bak, sor bnkalııı 

baylar ne emrediyorlar, diyor, teces.5ih 
ve meraklarını gidereceği yeni müşteri 
lerin yanına koşuyordu. 

Tam dış kapıya gelince içeriye gireJ 
Mösyö Finduaza. rasUayınca sevinç!• 
haykırdı: 

- Bonjur üstadını. nasıılsmıs bu sa 
hah? 

- Hiç iyi değilim. gene kAbu.slu bh 
gece geçirdim. 

- Romanınızın yüzünden mi acabat 
Yoksa şan ve şöhret hülyasından nu? 

- Belki •• artık tahlil edecek vaziyette 
değilim. 

- Böyle üzülmekte haksıı.sınız dos • 

tum. Bu sabahki gazeteleri gönnedini7 
mi? Bmnci sayfalarında hem de büyük 
çapta resimlerim çıktı. Çok mahcubum. 
ben vazifemden başka bir §ey yapmadı • 
ğım halde beni ade~a kahraman merte • 
besine çıkarıyorlar. İşte, herkesin öiüp 
bittiği, ean v&rdiği şan, şöhret ve zafer 
boruları benim için çalındı. Emelime nafi 
olmuş bulunuyorum. Maamafih bu şöh. 
rete u:Iaşma işi sizin dediğiniz gibi pek 
te zor bir şey değil. Sadece bir otomo -
bilin kapınızın önünde durması kafi ge.. 
liyor. İçim öyle bir sevinç ile titriyor, ki.. 
anlatamam size. Hakkınız varmıı doğm. 
su Mösyö Finduaz, meşhur olmak pek 
zevkli, pek keyifli bir şey. Ne emreder. 
siniz, bakalım? İkram sırası bugün bende. . ........................................................... .. 

Son Posta 
Y•·.ımJ, sı1a.sı. Havadis ve Halt p.aeteaa 

- Mösyö, dedim. Görüyorum ki 
eni ia'kib etmiye karar vermişsiniz. 
en mukteskl bir kadınım, iki masrafa 
e hacet? Sjzin otomobile binmiye ka
ır verdim. Böyle daha iyi olacak. 

9 _Sadık. şarkı: (Olalı ben sana bende.) 10 - Refik Muh . l;" d 1 k tu d k. 
10 - Adet kellme3i mefulüblh şeklinde. Fersan - Hicaz şarkı: <Oeçdl rflya gibi.> arrır ·ır san aıye ~c. ıp 0 r u. Yerebaıan, Çatalçeşme aotü. D 

hall . • 21.30: Konuşma (Doktorun saatU 21.45 : Mü tan sonra patron hemen sozu gazetelerın t S T A N 8 U L 

Beni takib eden delikanlı adamakıllı 
ışırmı'jtı. O, genç bir Belçikalı idi. 
ayet mütevazi bir surette giyinmişti. 
Luhakkak ki o ~r başkası hesabına 
ılışıyordu. 

Otomobilde beraber gittiğimiz müd
>tçe ona ı,srarla sorduğum halde, ki. 
in hesabına çah.ştığını bir türlü söy. 
tem edim. 
Fırsattan istifade ederek, onun he. 
bına işliyen taksi ile, o gün yapacak 
> kadar işim varsa yaptım, öyle ki bi
.re delikanlıyı müthiş surette masra. 
&oktum. 

Ayrılırken onu korkutmak maksadile 
- Eğer sizi polise teslim etsem, o. 
fa. kimin hesabına beni takib ettiği. 

.... "l!m'"k mecburiyetinde kalaca-
fil ı::4 tıusunuz? 

%1ikanlı titriyor, ve mana
. ",11maz bir şeyler söylüyordu. 

- Madam ... Oh hayır ... Emin olu. 
ız ki ... Madam ... Ç-Ok rica ederim. 
Hali pek hoşuma gitmiş beni gül. 

Geçen bulma.canın edilmi.t fekli. zik <Melodiler.) 22: Milzlk (Küçük orkes - yazdığı .otomobilli hırsızlara getirdi. 1----------------.ıı 
Soıd&n sağa: G t mi d "'' ır 
1 _ Palamut-sa. tra - ~ef: Necib A.'}kın .ı ı - Emtıe Waldte- - Bilmem sız de okudunuz mu? İp a. aze e z e '.r&an yuı ft 

2 _ Azamt-ldman. ufel - lkl kere iki - Vals. 2 - F.ranz Lehar- zıtmışl-ar herifler. Güpe gündüz şehir or- resimlerin bütün haklan 
Eva operetinden potpuri. 3 - Dr1go - Arle- t d h 1 k G 1., k""l . d b" mahfuz ve gazetemlze aiddir, 

3 - Lahana-Ada. k 1 11 1 N ~ ~ H Lö'h asın a ırsıı 1 • a ıoa u rengın e ır en n rn yon arı o . ... .,. - ans r - . 
4 - Amaıar-Lar. 
~ - Minare-Aka. 

Memleketten memlekete. (Muhtelif rnemle- otomobillerı varmış. 

6 - U-Arena-Ak. 
7 - Tu-Mi. 
8 - HAlA-lldn. 

ketlerin melodileri üzerine rapsodi.) 5 - - Kül rengınd ı.? mi dediniz? Bu renk. 
MJchcll - İtnlya şarkılan - Potpuri. 23: Son te biT otomobil gördümdü .• Evvelki gün 
ajans haberleri, ziraat, esham, tahvilat, hem de sizin ga:dnonur. önünde duruyor. 
knmbiyo - nukut borsası Cflat.) 23.:20: Mü - d 
zik (Cazband - Pi.) 23.55 - 24 : Yarınki prog- u. 9 - Sadaka- Amr&. 

10 - Anarak-nar. ram. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları 

- Burada m1? Sahı.. şimdi hatırla -
dım. Saan on bir buçuğa doğru ıdi. Toz 
içinde kalmış bir otomobildi. Sipriyen 
öyle değil ıni ? 

M. M. V. Deniz Merke-z Satınalma ruş rnukatbil1n<le hergiin lkomisyPndan 
Komisyonundan lına:bilir. 

Garson da bu sözleri tasdik edince 
a- patron dayan:ımadı artık, masaya bir 

l - Tahmin edilen bedeli c2525Q,, lirn 3 - Münakasaya ginnc'.k isteyenlerin 
ohn iki aded 'IU-rbü ve bir aded de Di7.el 2490 sayılı kaınuııun emretltıiği ve komis
Cenereytörü.n kapa1ı zaıUil;a mıünadNsası yo.11cu dlımıadıkları halldGndıaki vesaik ve 

lJ/Eyllı1/939 tarihine rastllıyıan Çarşam- 1893. 75 l~ralık ilk terniırı~J.arı_ını ha,v[ ka-
.. ~ . paTı tc!klif zaTfiarını bcllli günde mü11a-

ba gı.mu saat 15 de Ank8.l'adıa Vdkfllet bı- kasa saatin.den bir saat evvel makbuz 
n.asmıda müteşelcldl komisyoıooml.lı7Afu jc- mUkabilinde komisyona venmek'l'ıi. Pos-
1'1 edilleceık:t!T. tada olaoak gecikmeler 1<:abul edilmez. 

2 - Fenni ve idari şantna~ 126 ku- ,3345. c5626. 

yumruk savurup. 
- Hay A Halı milstahakını versin, ne 

duruyoruz kuzum'! 
Bu sırada tavlayı yarıda bırakan iki 

delikanlı olanı biteni anlamak üzere yek 
laştılar, biri: 

- Affedersiniz, dedi, biz gazeteciyiz, 
buraya <bilhassa bu haydudlar meselesi 
için geldik. Sözleriniz bizi alakadar etti. 

Patron: 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ,_ 

TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 14UO 800 

Abone bedeli peşindir. Adret 
değiştirmek 25 kuruftur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
300 

Gelen evrak wm Hri1mn. 
ilanlardan meı,uliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kuruf}uk 

Pul ilAvesi lAzımdır. 

.,,,···;~~;~··~~;;;;;·;·~~~·t;~;;;··ı 
• Telgraf : Son Posta 
i Telefon. : 20203 
; •........................................ __ .) 



l l Ey ifil 

1 Son Posta 1 SPOR 
Tekirdağlı Alman şampiyonunu 

dun kısa bir zamanda yendi 
Dinarlı M chmed de Karadağlı Skoviç'i mağliib 

etti. Diğer güreşler güzel oldu 

SON POSTA 

lehlileri ayakta tutan 
buyuk manevi kuvvet 

f Bqtar~ ! ııcü aayfada) 

Hak!'katen. bfztm istiklll harbinde ot. 
duğu ~bi, Leh milleti kadın, erkek, 
genç, .lıtiyar, ayni -cesaret, ayni u:im ile 
oeıfıelercle yer almıftır. 

26 Ağustos tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

Açık tehirle.re yağdırılm bombalar 
halkı yıldırmak JÖyle dursun. bilü:iı 26 Ağustos tarihli bı1mecemizde kaza rJyet caddesi Pazarbaşı 304 numarada lfe"" 
mukavemete te,vilt etmektedir. nanlan aşağıya yazıyoruz. 1stanbulda ud Koruyan, Çankırı uıt,.e eeza blttm1 ...,. 

bWu ~-uı...11 _,_ .• 1---·-... ~ dık Şlmşek o~u Haydar, 'l'8trdal Pelte ~ 
Ahnanyanın metalih; k!dialan ne ma nan Wl.Llilll UAUyucw.c:u.uııu.uı a.. malcı caddesi 147 _ ... _ ,,. _. __ . P mbe - 1 . -·led numa~ Mediha, Vuı 

hiyette olursa olsun, i1ç defa takiime q. zanıc~ı. erşe gun en og en son- orta okulu aımf 3 de 319 numaralı ~ 
ramış, yabancı devletlenn boyunnuru • ra hediyelerini bizzat idarehanemizden 1 ~tanbul Vefa. erkek 11&es1 sınıt 4-.A da ee
ğu altı:nda yaşamanın fecaatıni üç <defa almaları lhımdır. Taşra okuyucularJ- tık ÖZaltay, Istanbul Cihangir Çukurcuma 
tatmış olan Leh" tan · · bu mızın hediyeleri posta He adreslerine Camtışerlf Çıkmaz sokak ı numarada Ad • 

ıs ıçm çarpışma .. . . nan, ktanbul Bey'lerbeyt Qamlıtja ~addell 
bayat, memat meselesidif'. V~ bunu, o • gonderilir. 58 numarada Sadiye.. Ankara Cebeci Ta.n-

tuz dört milyon nüfusun, otuz dört mil. Bir kol ısaatİ beli sokak 27 numarada Meral. 
yonu da tamamile müdriktir. 

_ Nerede tutunab·' -L •• kün İstanbul "8 ıncı mekteb talebesinden 65 
Jımı= mum o • UUtiye. 

lu:rsa orada tutunacağtz ve en son :ferdi. EFTERİ Zonguldak k:Uabcı Hakkı yanında a.M 
mizi kurban vermedikten aonra l.ehfs • MUHTIRA D Uzuner, Tokat avuta.t Sal1h Olgaç oğlu Se-
tanı Avnwa harituından aildirmtyece (Son Posta hatıralı) zaı Olgaç, Ankara Yenişehir Atatürk cad • 
ğiz' - • ~ manifaturacı Tevfik oğlu Celll, desi Basan Hadi apartımam 3 nu:nıarada 

· Ankara İltekin Jllı: okulu sınıf 4-A da Fa - Oğuz Erklp, Hayrabolu kahvecl Şükrü olta 
Dediği zaman plerinin i~i yalaz ya. h1man Türker, Aaaray Hamam sokak s nu Basrl Bıçakçı, Samsun ziraat m_Ucadele tn-

laz parlayan Torunlu gent kadının bu marada Cihad Demirse!. ~:eni ~:yhan =ındaaz, :rst:ınbul oe-
ıözlerind'en fiiphe ~trneyi hakikate kar . p:ııa. . ~ apar Burhan Ap• 

RESİMLİ EL İŞİ MODELİ 

tak t dded · • YAPI TAKIMI aydm, Istanbüı 'Kumkapı orta okulu sınıf 1 
T k.ı. .. d ,-ı Al d h ı .. . fı are a erım. talebesinden Orhan, İstanbul Beşiktaş Yen1· 
.• tt • a-;; ~ - man '?ti~= an _ e:ecan ı ıh'.ı ıafha . Oralardan getirdiğim .intıbalar ve lta.. İstanbul 4.9 uncu lllc okul_ .sınıf 2-A da mahalle Ihlamur caddesi e numarada Bant. 

Serbest gürEiş mu.saıbakaları dun \ Mulayimle Rus pehlivanı arasmcıakı nıaatl'e!-, Alman • Leh davasının bugüne Selma Uygur, fstanb~l 44 üncıı Uk okul sımf Afyon emniyet müdürlU~ü komiser muavtnl 
Taksim stadında mühim bir kalabalık müsabaka da 45 dakika olarak tesbit kadar elde edilen .kolay muvaffaki t 4-A da 

367 
Nermtn, ıstanbul cağ.al~~~- Fikri Vardar, Kayserl 1.sta.c;yon şefi Azm1 tı .. 

önünde yapılmıştır. edildi. Güreş çok sert başladı. Gittik- Jerle bitmiş olduğuna inanmaklığım.;mL rumm.aniye caddel1 
58 

numarada M e · rı mTlye. 

İlk müsabaka iki küçük pehlivan çe kıZ1şan güreşin ikinai devresinde nid'ir. DİŞ MACUNU KART 
Bursalı Selim ile İstahbullu Hasan a • midesine yumruk vediğini iddia eden Ka'hramanlığı, dfüıman tebliğlerın· de B"'~ır 'kız ıtse.sı sınıf 5

-A da 
162 numarı!' 1 Tekirdağ hükli.met caddesi terzi All th • 

R 
. " . . " · .,,. .. ye Sanlı, Balıkesir posta pake\ memuru 

rasında cereyan etmiş ve Hasan 3.1 O us pehlıvanı güreşı terkettı. bile ikrar edilen bu tarihi millet daha otlu Kenan vuraı. İatanbul Atsa.ray Bnaekl lker ellle N~det, 'Balıkesir m_ahkeme bafkl-
dakikada mağllıb olmuştur. Çatalcalı Dinarlı Mehmed Skoviç güreşi 45 vahiın neticeler önünde bile silalılannı caddesi 14 ntlftltL1'Mia Mlhrlban, İstanbul tlbi Falt Üstün vaaıtaslle 0ın-:en.. Oeredı 
R b b ! 

·ı . .. d k.k ·a· c ·· f k lAd kı· . v An posta telgraf stajyeri Sadık Sevuktekln, Al:w 
• . . • llıt şe u ~a e maua.ues ., numara ı ev ... ı ece • ara acı smaı arasındakı mu • a ı a 1 ı. ureş ev a a e zev ı o - terketmıyecektir eınecller zeynebkft.mll sokak 23 numarawı

1 
h'- .,._,.,. ... 1 ,__,, 1 .,9 1 ... 

sabaka 20 dakikada berabere bitmiş - hıyordu. 28 ıncı dakikada Dinarlı Meh Thtiyar Pilsudaloynin, ölüm döşeğinde uammer. Reyhan Yalçın, Mersin Abdülkadir Sömıea 
tir. n~ed bir tayyare oyunu ile galib gel - kendine haJef tayin ettiği Mareşal Smig. KOKULU SABUN tıcarethaneslnde Kemal Tokgönül, Lülebur• 

Çanakkaleli Ahmed ile Somalı Fethi dı. 1y • Ridz'in, herhangi bir noktada fid _ CSon Posta hatıralı) gaz ~uhaflyecl Hüseyin oğlu Sabrı Bayralıı-
arasmdakj müsabaka, iki dakika 25 Son güreş, Tekirdağlı ile Alman det:l'i mukavemete, bir mukabıl taarruza İstanbul Haydarpaşa llses1 1715 Hüsnü, İs- tar, Istanbul Hayrlye 1~ talebesinden~ 81 
saniyede Somal n -ıA b. t"l _ Villi Marn arasında dört devre, bir sa- hazırlanmakta olması ve has c il tanhul. Cağaloğ1u erkek orta okuluncfan 221 numaralı :M. Hikmet. Istan'.bul Sama.~ 

ı ın mag u ıye 1 e ne t "d" . mını ır s r Salih ıstanbul 4'1.şli HalAsklrgazl caddesi 26 tramny caddesl ı~ numarada GülyUz eŞn· 
tkelenmiştir. a 1 1. prızle karşılaştırması çok muhtemeldir. n~ada Kemal Teker ler, Kırklnrell Kulec.ıunl sokak 10 numara.M 

Dinarlı İsmail, Edirneli Süle •man İki pehlh·~n bir müddet birbirle~~i Şüpheaiz, Almanya, Lehi.stana ru:ııbet. _: Türktın, Bursa Cümhuriyet caddesi 296 na--

maçında 11 dakikada İsmail tuşla ga. r:~ıa.dıd1ar. edllk kdıef~ 
1 

bekaraber; ~tti. le ço'k kavi, çok daha mücehhez, hem ALBUM ~~~ •• ::1.1 •• ~~-~!~~····-················---
lib gelmiştir. ıncı evr e a a.l\o pan e r - kemıniyet lıem de keyfi•et bakımı d (Son Posta ihatıralı) 

d ~1 ·· l b" h "- J n an 
Molla M

-'-med Habe K ag ı guze ır tuş yaptı, aJ\em say - çok daha Ü!tündür. LAkin unutnıamah Adana tümen satmalma !komisyonu reı ı 
~ı , ş asım ara • d B" ""ddet T..JI.....: d -ı . ö . 

8 
d k" .. 

45 
d k"k .. .. . ma ı. ır mu sonra t=Aır ag ı ı- ki Lehliler de. her kuvvetin fevkınde 0 yarbay mer oğlu Kemal, Ist.anbul 4.4 üncu 

bc~n~i 1 d gureş a 1 a .. surmu~tilr. kinci bir oyunla hasmım yere vurdu. 1 }an vatan ve isttkl!l kaygusu ile harb e - Jlt oK_ul talebe&nden 43 numaralı Y~r. is-
evre ortasında mutemadıyen Bu defa hakemin vermiş olduğu kara- d'iyorlar. - tanbuı Aksaray SorguQÇu sokak 9 numarada 

kasdi hareketlerde bulunan Habeşli, n Alman pehlivanı tammak istemedi B . . IUlY:l. 
hakem tarafından diskalifiye edilmiş ise de netice değişmedi ve Tekirdağlı- lin uLgiln Varşova, yann da belki Lub • BOYA KALEMİ 
v Ii . t f d h d ık . . . , wow ve daha bazı ıehirler düşebi e J>O s ara ın an sa a an ç arıl • nm galıbıvetı halk tarafından alkıs- 1i n.:;,.....· l.. • • Sivas askerlik dalresl Telsi kızı Müşerref, 
mıştır. larla ilan ·edildi. • ~· ....... "49""1y~ce.., yenilmıyecek olan bir ht.aııbul 44 üncü llk okuldan 104 ZülA.1 öz-

•• millet.in azmıdir. stray. 
Suleymaniye'ilerin yıldönOmU Bu ttibarıa, Ahnan. Leh harbi hak. AYNA 

F
-------__;~ kında kat't hülunnmüzft Yermeden ev. <s .. Posta baLlralı) &tA~AHA1ÇINl1 ener snıeymaniyeyi 3•0 yendı• =~~i~.AcUselerin inkişafını beklemek ge. :n~~~ ::.ı:u~:a.= =~: ~arsı2 f:~~K~T 

______ &_-...Tola ~kap> Buma ~;~™.ada !rmet. - ~!ıı;f'~~i f !S~~ 
Beyşehir Ha1kev· n. n Antalya Zaman -· Sadullah ~ WEYi ffElGUN OOLASllL.,i Korkut"! vasıta.sile Melahat, Niğde KayabaŞl ,tıl_lllliı __________ Iİlllllill. 

çahşmaJarı ıa :nurnnrooa Emin sungur, Bursa cunıhu-

Sükı;man,71e • Fetıerbahçe oyıınctılmı bira.roda 

Mem?ıe~etin en eski klüplerinden biri 

1 

İkinci devreye l'enerin amile fiaı • 
olan Süreymaniye dün 29 ncu yıldönü • landı. SdleymanJye takımında h~sedil • 
mün1i kutluladı. ~aaı 1:?.30 da klüp er • mej'e baflayan ,orpnluıi allmetleri mü 
tanı, Matbuat takımı ve l"enerbahçell dafaa yapmalarını ic:ıab etti!'di. 
çoreular Şehzadebaşında kfüp lokalin • .23 üncü de E adın, J'I inci dakik d Me 
de toplandılar. Davetlilere bir öğle zt • llh.in yaphlı siki :ı il 'F b:ıı a 3. • 
yafeti verildi. Ve nutuklu söylendi. 1 lib ıar-ı.. ıo. e ener çe O 1 

ga o - maçı .bitirdi. j 
· Ondan sonra davetliler hususi otobüs. ~ ı:ııeriNah • İrfan 

lerle klübün Şenremınindeıo sahasına t.i,e E.rA< ':" • Orhu. Şeref • ~L 
ıöttırüldii. Saat 1~ da Matbuat takmıı, yMa 1 ,.ı.. FCM&oik arBuk • K. Repıd, Semih. 
S .. , t k ""dl 1 k em, ret, uri. uıeymanıye e au erı "l arşılaştı. 

Süleymaniye: Hadi DaniJ. Ruhi 
Matbuat ta1omı 5 - Süleymaniye· .. Mehmed Orhan H"ı.--t· Ra f İb • .._.__ cB , ' ı...uıc • u ' ra • 

~-...ft eri 3 him, Bü?end. İbrahim. N.izamettin. 
Bu oyun çok zevkli oldu. "Birinci dev. Hakem: Adnan Akın (UtanbuJspor) 

Beyfebi.rden yaz.ılıyor; Halbvinfn 
faal yeti verimli bir tarzda devam et -
r.oektedir. Bıl.hassa temsil kolu halkı
mıza istıfadeli temsiller seyrettirmek.. 
iedir. 

Bu arada köylerde de müteaddid pi
yesler oyna:nm.lltl.r· Köylü bu mü.sa
rnerelerl derin bir alAka ile karşı.la -
l?U§ ve çalışkan gençleri jçten gelen bir 
~vmçle alkJ.tlaıru4tır. 

re 2.1 Matbuat lehine bitti. İkinci devre. • 
de Süleymaniyeliler enerjik akınlarla • M. T. Ö. Resim, tamil kolu aıalarmı ptıer. 
11.2 galib vaziyete ge~tfler. Fakat Mat • Bu gAcede Galatasaraylı mektedir· • 
buat son dakikalarda üstüste :Uç gol a • ş· ,. ka r -·------ ..... __ .. __ 
tarak maçı 5..3 kazandı. ·ş 1 rŞJ aşıyor n...-ı·z aı•--- b" . ., .• L.. • 

• Gece maçları turnuvuuwı ikinci oyu. UIHI ...... ır11C11 "'" 
Penerbahçe ~ - Süleymaniye O nu bu gece Taksim stadında Galatasaray. Galataearay klübü denizcilik fllbeıi 

Fenerbahçe birinci takımı Süleymani. la Şişli arasında yapılacaktır. Bebekd:e atlama birinciliklerini yapmlJ-
fe kaqwnda yer aldı. Oyun mütevazin! Yeni mevs;m hazırlık.lan milnasebeti. tir. Kuleden atlamada 26.70 puvanla 
başladı. Süleymaniye müdafaası Fener • ı~ .. ,,_ d ta h d ~ ıw • G Smd Erleı' birinci. 27.4.11 punnla "-1 
sı..___ fı . ı Jlı:: .LIA e sa a a pece6.mız alaıua. . . 
~ nat vemuyor. Fakat daha çok . . ikineı, 28.98 puvanla Kemal Aytek tıçiln. 
J'enerin hAJdmiyetllo! devam eden oyu • rayın. Şıtli karpsı~ı •Iacaiı netıce me di o1!mllflur. 
nua son dakikalannda Basri Fenere bir rllda beklenmekteair. · Tramplen '11.unacla 39.12 Sadi hinnd. 
tol m.uıtflrdı ve birinel devre 1.0 F.e • Maça IBCe •ki& 1'uçaktl 11-.WZacwk. 16.~ puvanla Mehıud ikincı, 31.10 pu. 
ne 1lblne Httoeleadt. tir. YaDla Kemal ilcllm:l Dlmuttur. 

~ 

OSMANLI BANKASI 
TCRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi -1863 

ShıtiJlm '" Türlcip~ Cümhuriyefi i/11 miinakit mukauelenamesi 
%292 Numaralı 10/6/19" tarihli #ununla lasdik..ldilmipir 

(24/6/1933 tarilıli 2435 Numualı Resmi Gazete) 

10.000.000 ........ u..... 
t .Zll0..000 ........ Lirası 

T.Wı mi• ••d1a ... irlerlaM 
•ARiS. MARSILVA w NIS'de 
LONDRA w MANÇESTER'• 

WISllll KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN. IRAK. PIL1S'nN 
ve MAVERAVIERDON~e M...._.,......_. 

YUOOSlAWA, RUMAMYA, YUNAMISJ'AN, SURiYE. LOBNAN 
~, 

fllpUerl ve blHGn Dlnyacla Aceata ve Muhablrlerl vanllr 

Her nevi Banka Maamelelerl yapar 
Hesabi cari w meudat hesaplan klifach. 
Ticari krediler ve vesaik1i krediler kGpdı. 
T0rki9e ve fcneli memJeketler 'Gzerine lcetide seaed&I iskoatosu. 
Boru emirleil 
fshal!Pve İabvillt. albn ve emtaa Gzerine avans. 
Senedi& t.hlllb " saire. 

En yiksek emniyet oartlaruu haiz kinhk 
Kaalar Senılli vardır. 

PJ,....ıa • • ..aft ,.rtlarlle ( kuabaralı vera 
Juambarula) tuamal laaaplan açalu-. 



SON POSTA EJliU tı 

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

Mi DE 
EK Ş i L i K ve yanmalannda emniyetle kullanılabilir. 

RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE ACRILARI ve EKŞILIKLERINI Ye YEMEKLERDEN sonra bütün yücutta 

biıHdilen ç&künttl vo ACRILIK ile kolayca mllcadele için HAZMIN en mleuir muabhibi olan MAZON Meyva tuı:u alınız. 
Mazon ismine ve HOROS markasına dik/tat ediniz. ' 

Şişli Terakki Lisesi 
1 - ANA • iLK. ORTA ve LiSE KISIMLARINA 

Talebe kıtydına b11lınmıştır. Her gttn saat ıo . 17 ve kadar mQdQrlOğe müracaat edilebilir. (Telefon: 42617) 
2 - Etki talebenin 10 EylQle kadar kayıdlannı yenllemelerl gerektir. Aksi btkdirde, yerlerinin muhafaza 

edilememesinden okul idareli mes'uliyet kabul etmiyecek.tlr. 
S - Okula tayıd ve kaltul şarUannı gOtterir proıepek:tnı, istiyenlere bedelsiz olarak gl)nderillr. 

ERKEK N J Ş A N TAŞ J Halil Rıfatpaıa konafı K I z 
Baımabeyincilik ko••fı 

Eski . F eyriati 

Vahlı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yabsız 
aa sınırı ve ille k111m Bebekte eski Fransız mektebi binıt.1ında, kız ve erkek kısımları ayrı dairelerde 

olmak üzere Llıe n Orta okul. 

ArnavudköyUnde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için berıtın uat ondan on yediye kıldar Çifte Saraylarda Okul DirektörlOğOne müracaat edebilirler. 

Devlet Denizyolları 

MUdurıuau 

işletme Umum 
l18nları 

11 Eylulden 18 Eylula kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurlann isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları nhtımlar. . ----·----
Karadeniz battuıa - Sah 12 dP. (Güneysu), PerŞf'mb~ ıı de (Akau), Puar 

16 da (İzmir), Galata rıhtımındt>u. 
Bartın hattına - Sı:ı 18 ac (Mersin), Cu.m.artesı 1U de (AnWya). Btr. 

Ateci r!.htı.mllldan. 
İmıft hattına - S~lı, Per.embe ve Pazar 9.30 da (Uğur.'. Tophue 

rl.h ııırundar.. 
Mudanya hattına .Pazaı tf'ıi l~ de ve diğer eüm~r 8,45 dl! (Sus). Cwnar. 

tesi ayrıca l:S.30 da ve Pazar 20 dt: (Marakaz:). Saia 
postası • 'l'ophane rıhtımından, diğ&r postalar G~ta 
rıhturuncın. 

•-------~ fstlyenlere mekteb tarlfnam1tef g&nderlllr. Telefon : 36.210 . ._ _______ _, 
Bandırma hattına J-·azarteai, Sah, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Maraku). 

Gr.~ata nhtunınd'an. Aynca Çarş~mba 20 de (AntaJ. 
ya) ve Cum~esi 20 de (Mer.sm). Tophane nhtı • 
ır:ndan. 

.. 

... 
t 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - Buton sınJtlar için yatllı ve yatuıız, kız ve erkek talebe kaydına 

devam olunmaktadır. 

2 - LylOl'Un onuncu gtlnOne kadar kaydıoı yenileıtmiyen eski tale-
benin mnracaaUıırı kabul edilmiyecektir. 1 

S - lst~yenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Adres: Şehzade başı Polis karakolu arkası Telefon : 22534 

Kız ve 
Erkek 

Beyoğlu Tlinelbap • Yeniyol 

ALMAN LiSESi 
Tam devreli Lise • Ticaret mektebi 

Almenca IGretmak i~ln ihzari sınıflar 

ve Ticaret 
Okulu 

, 

Derslere 15 EylQl Cuma günü baŞlanacaktır. Kayt muamelesi 8 Eyldlden 
itibaren bergQn ıut 9 dan 12 kaıtar (NOfus veya ikamet teskeresi, ma· 
hallt hnkQmet doktorluğunca tasdiıclt sıhhat raporu, Çlçek Te 'l'ifo aşısı 
kAğıtlım, 6 fototraf ve mekteb tasdlknameıl veya diplomasile) yapılır. 
Fazla mıltlmat için 49486 ya telefon edllmeei. 

İkmal imtihanlan 13 Eyl6ldedir. 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
K ..... , tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube n ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele!,,.., 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankuında kumbaralı Ye ihbaralz tuarruf huablannda en u 
50 lirası bulunanlara ıenede 4 dılfa çek.iı.c.k kur'a ile qajıdaki plba 
ıöre ikramiye datıtılacaktır: 

4 Aded ~()()()Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

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

~.(KKAT: Heaablarmdaki paralar btr Mfl• içinde SO liradan qala 

1. 

düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde " 20 fazluile verilecekt!r. 
Kar'alar ._, .. 4 4efa, t ETW. 1JliftMikin1111,1Mart••t11uina 

-~~~·-~~,~~·------------------- ~ ~swr•~4T~~~~ 

SAÇLARA 

Saç boyalHn ı1tçlann tabii renk· 
lerlnl lade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. daima sabi t ka· 
lır. Kumral ve siyah renkli sıhht 

saç boyalarıdır. 
ING1Ltz KNZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - lST ANBUL 

Beyoğlundıı BAKER mağazaları 
En blrlncl İnglllz ve Fransız kumaş

larından mamul TRENC-KOTLAR, 
gabardinler, paltolar, tfivetıer, spor ve 
fantezi kostümler, pardesüler her yer
den mü.sald şartlar ve ucuz !ia.tlarln 
satılmaktadır. Çeşldler bozulmadan ev-

vel ihtiyacınızı BAKER mağazalarından 
temin ediniz. 

İlan Tarifemiz 
Tek siltun ıant.ımı .......................... 

aahile 
aahile 
•ahile 

DörJüncii aahÜ• 
iç ••hilela 
Son •ahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

» 

• 
» 

• 
» 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda Uln yaptırac~k· 
tar aynca tenzilAth tarifemizden 

fJtifade edeceklerdir. Tam, 7anm 
n çeyrek ıayfa il&nlar için ayn 
bir tarife derplf edilmiJtir • 

Son Posta'nın ticari illnlanna 
aici ifler için fU aclreH müracaat 
edilmelidir: 

ll&ncıhk IoDMtll tlrbtl 
Iün.maua4e .... 

Aabn ... d ... 

Son Posta Matbaua 

NOT: Salı postası İzmir Fuarı müfiasebettie ilAveten 
yapılacaktır. 

Karahiga hattınn ~alı ve Cuma 19 da (Seyyar) . Tophane rıht,mın!Un. 

NOT: Vaziyett hazıra dolayısile İzmir sürat, Mersm, Ayvalık ve İmroı polta. 
ları "iş'an ahire kadar tatil olunmuştur. 

Buna mukabil İstanbul ile Çanakkale arasında haftada dört posta fhdu e. 
dilmiştir. Bu postalar lstanbuldan Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba ve Pcr,em • 
be günleri saat 18 de Tophanı? nhtımınd·an ka lkmakta gidiş ve dönil§dt Tekir. 
dağ, Şarköy, <;elibolu, Lapsekı'ye uğrayarak Çanakkaıeye kadar gitmektedirler. 

Not: Vapur seferleri hakkında her tilrlü malftmat aşağıda telefon numar .. 
!arı yazılı acentelerden öğrenilir. 

Galata aceateliği - Galata rıhbmı, Limanlar Umum 

Galata acenteliği 
Müdürlüğü binan albn.ıa 42362 

- Galata nhbmı Mıntaka Liman 
Reisliği blnaıı albnda 40133 

Sirkeci acenteliği - Sir~eci, Yolcu aalonu 22740 
(7160) 

Devlet Limanları işletme Umum 
Mtidttrlüğftnden: 

İdare ihtiyacı için açık eksiltme usulile el:ti ton zift \•e on ton katran~ı iUdpl 

satın ahnacaktır. Zütln muhammen bedeli 2300 ve muvakkat teminatı 1'12.50 

lira ve katranlı üstüpünün muhammen bedeli 3500 muvakkat teminatı !!82.IO 

lirachr. 
İhaleleri ayn ayrı olarak 28/1)/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü eaat an 

beşte Galata rıhtımında Df"vlet Limanları İşletme Umum MüdildUlü blııa • 
sındaki Mubayua Kom1syonu!1c.ı yapılacaktır. 

Mezkilr levazımın şartnameleri sözü geçen komisyonda hergün g&illebOtr. 

1stekillerin bildirılen vakı~~en evvel muvakkat teminatlarını yatırmalan prt. 

tır. 

1 
llk muhammen 
Teminat bedeli 
204,81 2730,76 

123,71 1649,50 
101,79 1357,15 

69,60 794,60 

cT13'. 

İıtanbul l elediyesi İlanları 1 
Httstahımelerln 939 malt yılı ihtiyacı için alınacak -. 
mskarna ve saire 
Haseki hastahanesine ahnıtcak 23 kalem allıtı tıbbiye 
Emrazı zQhreviye hastahanesi ve Dispanserlere alınaoak 
tıbbt malzeme ve ııac 
Kı:mıağaç mOeHesatı ktisicileri için yaptırılacak elblee do
laplanna ıozumu olan kereste ve diğer malezemenin mO-
bay~ası 

Tahmin bedelleri ile ilk temınat mikdarları yukarıda ya~ılı işlor ayn 8JD 
açık eksiltmeye konulmuıtur. İhale 14/9/ 939 Perşembe günü saat 14 de Datml 
E ncümende yapılaca ktır. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdürlütü blflldıa. 
de görülebilir. l'aliblerin 939 yılına aid Ticaret Odası vesika~n ilk teminat ma:lr.. 
buz- veya mektublan i~ ıhale &ünü muayyen saatte Daimi Encümende ba. 
lunmaları. ce&'M. 

.,,,..-------------------------------------------------~ Dıv,ıt ~ımiryıllırı vı li111111lırı İflıtmısi Umum i~arasi ili:ı l ı.-ı I 
Muhammen b~:ielı 85.000 Ura olan 100166 k ilo vagon ve este!cat ;ntaaıma 

mahsws demir 26/10/ 1939 Pertembe günd saat 15,30 da kapalı zarf wı•lile Aa • 

karada İdare binasında satm alınacaktır. 

Bu ~ girmek isteyenlerın (~500) liralık muvakkat Leminıtt ile kanunun ta,ıa 
etti~ vesikaları ve tekliClerıni ayni gün ıaat 14.30 a k adar Komisyon Reiıl.ilL 

n e vermeler i li.zınıdır. 

Şartnamele!' 425 kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelcrınde aatılmaktadlr. 

('7M) 

Akba kitabevi ~ O kf 1 z ı· O :· o or. . a ı gat 
Nefriyat Müdürü: Selitn &o. BfMt ~r~l~Ô~ ~b8~f Afn~!e~:.~mb~~ Belediye karşısındaki mullyeoeba· 
&AH.İPLERİ: B. Ragıp rx•ç dlr. En iyi kırtulye malzeme- nes in1le O~leden sonra butalanm 

A. ~ VŞAKLIOlli ıl mevcuddur. ~-- "'--•~ kabul eder. .__ .. ,. 


