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Dti.Dya iki yeni s6rpriz karş:as:anda 

asra De manranın Lehistanı 
taksim edeeeldıri bUdiriliror 
lman-Sovyet pakt:audan sonra Sovyet-

3apon ademi tecavüz pakta imzalan:ayor 
Rusya ile Almanya Rusyada bir milyon kişi 

arasındaki ·ı Ah l l 
gizli anlaşma sı a a tına a ınıyor 

Amerika Rnsyadaki tebaalarını geri çağırıyo Bir kısım arazi de Lehistana 
bırakılacak ve bu küçük devlete 
tampon vazifesi gördürülecekmiş 
Sovyet sazetelerinin nefrlyatı 

Moskova., 15 (A.A.> - Polonyanın utradltı seri askeri mailQblyetl mevzuubahe eden 
Pravda ga!etesJ, bunu birçok mllletlerden mtlreklceb olan ve Ukranyalılarla Beyaı Rue
ların yüzde 40 nlsbotlnde bJr ekalllyet teıkll ettikleri bu memlekette k!Juetli btr etanı
J"&t poll!Jkuı taldb edllmemif ve muhtelU uoaurlaım blrolrlarlne ballanm&Dllf olma
sına &tfedlyor ve diyor ki 

c:İşte Polonya de,·ıetının zat sebebi n askeri mallılbi"tıntn d' b.Atud lmBl budwr .. 

Romanın tefsiri 
Roma, 15 - Pravda gazetesloln makalea1n1 tefalr eden Roma radYQlu pnlan 8bylıe

m~tlr: 

«Pravdam n makalesi. Londrada endife tevlid etmiffir. Bu malcalc Po-
lonyanın taksimi ihtimalini orta~a atmalrtadır.e 

Berlinden verilen haber 
Londra, 15 (Hususi> - Berllnden Nnyorka verilen btr babe!'8 rört Alman,,a Tt Bm

ya arasında Lehlstanın taksimine müteallUt bir anlqma. mncuddur. 
Bu anla:1mı1 mucibince Lehl•tan ortadan tamamen lraldırılmıyaoalt. 

tır. Eılıiden Alma11yaya aid olan vilayetler t•lırar Almanya taralın
dan, U lıranya v• Be)1az Ruıya iı• Sovyetler tarafından Uhtık edU. 
ceklerdir. 

Krakov mıntake.sı ile dl~er bir paroa aran Leh1atana ka-hMıalt ,.. Lehia\an bu ..a
yette 1ld devlet arasında tampon vnUe.sinl gôreoettır. 

Polonyahlar ne diyorlar ? 
Moskova, 15 CA.A) -- Reuter: Polonya aefarett memlll'lanımı Moskovayı terutmelt 

hazırlandıklarına dair dolaşan şayialar buradaki saIA.hiyetAar' Polonya mabftHeriode 
tekzlb edllnu.ktedir Bu mahrellerde Polonya setırt Oryıbowak!.nin paaaportunu 11JMme-. 
dlR'I beyan edilmektedir. 

Moskovadaki salAhlyettar Polonya mahfellcinde cPravda• nm diinktı makal..t httbfr 
endi~ uyandırmam1ş•ır. :Bu mahfe!leı de de baa Mo.ııi:on mahfellerinde oldqu a1bt 
mezkftr mnkııleye Bovyet hükumetinin PolonyadiLld Uluan1a ekalllye\1 ıle Beyu R\1111.
rın mukadderatını alakadar eden bir beyanatı nazarlle bakılmaktadır. 

• 
VAZIYET 

Yakın istikbal büyük (siyasi - askeri) 
hadiseler ve sürprizle doludur 

• 

Rus - Japon ademi taoavUz misakı ne demektir? -
Yeni va kUoUk Lahlstanın hududları ne olabilir?· 

Amerika na yapıyor? 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

Rus - Japon müzakerelerine aid tafsilat 
Nevyork. 15 (Hususi) - Associated Press bildiriyor: 
Moskovada. J apon sefiri Togo ile Sovyet Hariciye Ko-

miseri Molotof arasında cereyan eden 4 saatlik bir mü
zakereden sonra, Sovyet - Mımgol hududunda devam ede. 

gelmakte olan ve tam manaaile bir harb hali arzeden 
müsademelere nihayet verihnesi ve derhal bir mütare. 
ken.in akdi ka,rarlaftırılJlllflır. 

Mütareke aktedildiltten sonra, Moekıova ile Tokyo ara
sında bit ademi tecavüz paktı da im7.alanaoaktır. 

Togo ve Molotof yarın tekrar ıgörilfeceklerdir. Bu gö
rüfmeyi müteakıb bir tebliğ ne§red11ıeoektir. 

Mevwubalıa paktın tahaltkuJıa ile Hitler yeni 
bir zcı#er kazanm~ ola<"aktır. Çünkli, 26 Aiuatoata 
A!man • Sovyet ademi tecı.ıuü.z: paktı imwlandık
tan •onra, Hitler Moılıova ile Tokyo ar.ıııncla da 
ayni ıelıilde bir anlaımı:ı yapılma11 igin çok ra· 

'lfln'-''· 
Bu vaziyet karşısında Londra h<ıkfuneti Japonyayı 

kendisine kazanmak ve Hitler'in g,ayretlerini Akim bı -
rakmak uzere, J aponynya bazı tavizlerde bulunmuştu. 

Şimdi İn.gilterenin bu gayreti boşa çıkmlf okıyor. 

Rusyada askeri hazırlıklar 
Londra, 115 (Husu.'Ji) - Sovyet RA.wyada son de!a ilan 

edilen askeri mükellefiyet kanunu mucibince ilk kur'a 

efradı bUf!Iln ıilAh altına çağın~lardır. Malumdur ki 
bu memlekette askerlik yaşı 21 den 19 a indirilmişti. 

Dünkü davet mucib"nce 19 yaşındaki efrad sillh altına 
alınmaktadırlar. 

Bu efradın sayısının 1,000,000 kişiyi bulacağı 
maktadır. 

Sovyet gazetelerinin neşriyatı 
Londra 15 (Hususi) - Pravda gazetesi buıgün yazdı

ğı bir makalede csilMılanmalıyız, çünkü emperyalist 
devletler arasında harb fiyevrisi yükseliyor. demekte • 
dir. 

Moskovadaki Amerikan Sefirinin ~bligi 
Londra 15 (Hususi; - Moskovadaki Amerikan sefiri 

Rusyada bulunan Amerikan tebaalanna behemehal ika
metlerinin temdidini icab ettiren sebebler y-0ksa mem -
foketlerine dönmelerini tavsiye etmiktir:. 

Vaşmktonda bir mUIAkat 
Vaşington 15 (A.A.) - Hull, bu sabah Japonyanın Va

şington büyük elçisi Kensuke Horin~iyi kabul etmiş • 
tir. 

Bu görüşmeden çıkarken, Japon büyük elçisi, gazete
cilere enternasyonal vaziyetin mevzuu bahsolunduğunu 
bildirrni~ir. 

.,,......-~ -~ ---·········-·············--··-······-----··----··························································································································· ... 
Staja çağırılanların 
ailelerile hükOmet 

meşgul oluyor 
Silah albna alınan 
çiftçilerin tarlalarının 
sürülmesi ve ekilmesi 

temin olunacak 

Sarbrö.k 
dö.smek üzere , . 

Garbta Fransızlann, Şarkta Almanlar 
ilerledikleri bildiriliyor 

Ankara, 16 (Hususi) - Bir buçuk a1lık Bir kısım Leh kuvvetleri Alman çemberini yararak 
at&J ~- ozere all1h altma dave•. edllen V 
~ızın aueıerinın vuıyetıerı ye arşovaya geldiler, Lehli'er 1.000 esir aldılar 

==c~~aı;:,:ı:~:~~~. ~= Garb cephesinde Şark cephesinde 
Bundan batit& huswıt miiesseselerde vazı- Paris, 15 <A.A.) - Umumi kararaAb teblJK Be ll di D rı r n, 15 <A.A.) - Alman baıkumandan-

fe sahibi olanların ntanı hizmetlerin• ifa- e yor: lığının teblJğl: 
mahsur Leh kuvvetleri çemberi cenubu pıtı dan a'fdeUerln:le es'i:t vaz:!elerlne tekrar il- •.Son günler zarfında yapılan ha:ekfıt Şark. cephesinde, Alman kıtaatının 
1Btlkametinde yemden yarmala ~bbüs et- rebllmelerl için idari tedbirler alılnması Bil- kıt alanmıza S'lcrcckln şimali şarklstndck! grupu 14 Eylfil tarihinde Lublln L cen.ıb Harb vazi11etl: 

mıntakada !lerlemeıc imkAnını vermiştir. Bu ıunu geçmiştir. - 7IO\\ yo-
Ga.rb ceph~i: Sigfrid hattının ileri arazi- nılflerdir. yük Mlllet Mecli'Ji mehafillnde hAklm bir mıntalta 10 ~yıUI tarihli tebliğde kaydıadllcn Kutno civarında lha•a e1llmlş ola b 

.. . , ö uı Cenub Alman ordwıunun yancı lata'lan arzu halindedir. Alman mukal:>ll taıııruzundanb ı ü ' n ve u-
slnde Fransız ku;ılk kıt alarının ve ne e- Lüblin _ Lem?>erı yolunu i:esmlJlerdlr. ~ . er m naza- yük blr şiddetle mukavemc• gösteren h 
rinln faallyetl bilhassa Sarbrükenln etrafın- D1ier taraf::.an ölrendl~lme gore yurdu- alı idi. Kıta'larunız bu ımntakanm obiır ta- Polonya km·vetleri duıı bır~ kere d h mu ım 
da devam ve ter&iti:1 etmiştir. Si11aai 11azluel: mu3da 1stth9al vaziyetinin en ufak bir sar- rkafınatl kadba_: _llkerbıc.1 mıfşler11dır. Gece, tcpçu bu şarki lstlknmetİnde çemberi ya~:kc~t~: 

::;tıll. ~ uvve en uyu r aa yet gostermlş olem mıatı B te""'bb- t kl 
Şark cephesi: Ş!.'1lal Alman ordusu sol ce- ~· aıntıya dahi U5rama.masını temin maksadlle düşmanın mukavemetl'!'lil rağmen ilk hattı- "' · ~ v-- us e a m kalmıştır. 

na.h seri kıt'aları Brest l.ltovlskJn muhitin- Ruyad,a,t~ ve siten Pres ajans- st.aj içln sll~h altına alınan çiftçilerin tarla- mızda mevzıl bazı tashlhat yapllmışt.ır.. kı=ül~ şarkında _şlmaJ:ien inen Alman 
deki tablyeler hattına ııırmı~ıerdir. Bu mev- ları~cf'ıkları h . göre Moskovada lannın sürül':nesl ve e~lmesı temin (lluna- Parls, 15 (A.A.) - 15 EylCıl sabah tebliği: şarkt:aın vea~onvuabu nşıulkh!adkatındklan Prkatgadya 
k1 Vlstülde bulunan Leh ordusunun tam __. a lıir~ mlıttveccıh yeni So günle l h kft.t 10 E '(ı v.. :ır. en ya aşma a ır. 
mile ge.rlsinde1lr. varşovayı şlmal.1 şarkJden a~r 1 dılr Diin Molotona caktll'. Zlraa.t Vekaleti tarafından bu hu&us- n : n are ı. y. 1 teb.i~lnde Bu mıntakada ihata e:H'ml.ş olan Polonya 

l~-lanın se~ saaUlk bir mil t.a hazırlanan blr kanun JAylhasını hükumet bahsettiğimi, .. Alman taarruz hareketinden- kuvvetlerinin de '""rk lst\kametmd b J 
ve .şarktan ihata eden Alman kuvvttJerJ - - beri çarpışmaların mevzuu olan Sierk!n şı- yarmak ~bbüsl;i keza akim ~~~r~r 
:Varşovanın Vi8tült\n ıarkındaki ma. red8ıll 41 nra fil karar! Vt.>rmlfletdir! yatında Büyük Millet Meclisine takdim ede· mali şark.1 mıntakası:ıdaki"ara .. zlnin ellrulzde Breat _ Lltovsk üzerine y!lru-mek•::" oıa-
olan Praaaya ya.n°amaktadırlar. Kut - (Devamı 9 uncu sayfada) oektlr CD 3 f·""·) ı.c •• • ~ • evamı uncu say -- (De 3 .. .. fada) 
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2 Scıyf:a 

Hergün 
Anlaşılmıgan meseleler 

Yaıan: Muhittin Birree _ 

L ehlstan, Alman ordul.ırının anı ve 
seri olduğu kadar ilddeUl t.azylkl al

tında, hatt! kuvvetli bir müdafaa cephe31 
~isine dahi muvaftaa: .:ılamaksızın çiğnenip 
gidiyor. Harbin fbndlye kadar cereyan tar:ıı, 
Lehlilerln hat.ta herhangi bir strateji hare
keti hazırlamış olmaksızuı yola çıkm!.§ bu
lunduklarını gosLerlr. Ne ııarb başlarken. ne 
de llk musademelerden sonra, Lehistan or
duları, kendllerl.oe sağlam bir cephe kurup 
esaslı bir doVU§me tecrübesi yapamadılar. 
Şimdiye kadar görülen ıteyıere nazaran Leh 
erklnıharblyeslnln bundan böyle daha mu
Taftak.lyetli bir mukaveme; tesis edebUece
tlnl .şuphell teUkkl etmek mumkundur. Şu 
halde Lehistan kısa bir zamanda lstllfıya uğ
ramak mevkllnde bulunuyor. 

Lehistan bu harbi niçin kabul etti? Ya
hud, Lehistan bu harbe neden dolayı boyle, 
:tolla.rını salla.ya a&llaya y(ırudu? Danzlg 
için mi? Bu mana.sız olurdu: Danzlg şehir 
olarak Alman, liman olarak ta Lehistan !çin 
fazla ve luzumsuzdu. Zaten, bizzat Pllsudskl, 
Danzlgl Lehlstana kabul etmem.,k için Ver-
ıailles'da çok çalıştı. Korldor-:ı gelince, Al-
manyanm yaptığı tek!ll Lehistnuca kabul 
edilemez bir şey değll'il. Bu bakımdan huk-
medllebilir ki, ne Lehistan hnrlclyesl, bu 
memleketin haricl .aiyasetinl lyi idare etmiş, 
ne de Lehistan erkinıh:ırblye:si onun mu
dafaa hesablarmı 1y1 yapabilmiştir. Bugün 
Lehistanın çekti~ ıztırbadan Leh hariciyesi 
de, Leh erkanıbarblyesl de ayrı ayrı mes'ul
dürler. 

SON POSTA 

Resimli Baka.le: = Dünkü fikir, yarınki f.kir 

Dünkü fikir küOO, yarınki fikir henüz hamdır. Bugünün adamına ancak bugünün fikri yaraşır. 

Polonyada harheden 
Kadınlar ordusu 

ı~--··· ...................................... ·-·--·"'\I /nglliz çocukları 

HergOn bir fıkra ve harb 

* Harb hikayeleri 
Faka.t, benim zlhnlnıl ehe~mlyetıe lşııal 

eden asıl mesele bu değildir. Ik! nokta var anlaflrken 
tı ben bunlan bir türlü lzah edemiyorum: MarSilyalılaT bi:r kahvede toplan- ı 

ı - Lehlstanın da kenardan iştiraki ile, 
tnglliz _ Fraruız diplomatları aylarca Rusya mışlar, harb hikayeleri anlatıyorlar-
De konuştular. Bu konuşmaların mevzuu, dı. Aralarında en milbaldğacı olan: 
Almanyanın bir tecavüzii halinde Rusyanın -- Ben bir yerde okumtL§'tum; de-
Lehı.stana yardımı idi. J.ehistana Rusyanın di. Bundan 80 sene evvel bir meydan 
1ardımı demek, Rwı ordularının r.eh ordu- muharebesi olmuştıı. Bu m.eydan 
tarile birlikte düşmana karşı cephe almaları muharebesinde ölenlerin sayısı bir - • 
demekti. Halbuki, daha ilk gunden son güne kaç milyarmış. 
tadar, Lehlstanın bu husust3 değişmemiş l 
bir ıörüş tarzı vardı: Rus ordu,,unun Leh Bir b<I§kası atı dı: 
topraklarına girmesine muvafakat etmemek. - Ne diyormn, bugü1' dünyada· 
Okuyucularımız pek iyi hatırlarlar ki biz de ki bütün insanların sayısı milyarı 
~tedenberl hep bu tiklrde bulunduk; Şıırld Polonyalıların giriştikleri harbde, Po. gccmez. 
Avnıpada hiçbir memleket yoktur ki dost ve lonyalı kadınlar da vazife almışlardır. Mübalağacı cevab verdi: 
hatt! müttefik olara!t Rw or1ul:ınnın ken- Kadır. ordusu cepheye cephane nakliya- - Sen bu.günden bahsediyorsun. Bir ihtiyat tedbiri olmak ü~re Lon _ 
di topraklarına girmelerine rnıı olsun. Bun- tını temin ettiği gibi bilfiil harlı de et - Benim anlat~ mıuharebe seksen dı adan uzakl .. ..+ınlan İngiliz" çocuklan, 
dan dolayıdır ti, Fransanın Rıısya ve Ş:ırkt k d" 1919 1920 . d p l I I -:1 ~- •n. aq• . k me te ır. - senesın e o on • sene evve o m.ıL§ ve muyarıurca • e11ı, •. r denız· kenarında bulunuyorlarsa, 
Avrupa pol!Uk.alannın hiçbir umumı ıyme- k rul la b -z ·· ı t k d" ·ı 6 

· ı 1 d d ya • Rusya harbinde u muş o n u son o zaman o mtıi er, e rar ın e- ha\a taamızlarına ka,.., kullanılan kum ti olmadığını her vesile Ue bu su un ar a a- .,,.. 
ma tekrar etmiştik. Lehistan bu noktada, Polonya kadınlar lejy:orıu dünyanın en cekler değil ya! torbalarını ha.urlamay~ ıy(ardını etmek-
tabll olarak roiünü ifadan başka bir şey büyük kadın askeri kuvvetidir ve iki \ .-' te, v~ çuvallara kum doldurmaktadır -
Japmış de(tlldlr. milyon kişiden rnürek~bdir. Resmimiz ,.. _______ il i l 

ı;,ıru ı:ıı 

,. 

Sözün kısası 

Muharebe var I 

,_ _____ I!. Ekrem Talu _ 

R ahmetli an~ söylerdi: Kınm muha
rebesin~. I.stanbullular, ortalıkta 

gayri tabli bir vaziyet oldutunu patlıcanı 
pahaya çıkmasile hlsset.mışıer ı 

Dün sabah eve llmon almak llzım gddL 
Beyoğlu Bahkpazarında dalm:ı alış veriş et
tiğim Yahudi seyyarın benden, her zaman • 

, kinin iki misil fiat istediğini gbrunce pşa • 
ladım .. 

- Beiirgft.n ! Hayrola? ı A;>artıman yaptır 
mağa mı niyeı ettin? 

- Nasln cpartuma:n? 
- Öyle ya: llmon rıatıanna yüzde yüı 

zam etmişsin 
- Toptancıya söyle. 
- Benim topt:ı 'Jcı Ue nksua tam yok. 
- 8e.nln yoksa, benlnı var. 
- Her şey ucuzluğunu muhafaza ederken 

limona ne oldu? 
- Marebe varı 
- Muharebenin limonla münasebeti? 
Dudak büktü-
- Kim belir? Belkim da vardir. Bnks na, 

Belediye çöpçu bulamıyor. 
- ... 
- Arka sokaklarda otur:ınlar, çöp koku

sunu duymamnya için lemon kokluyorlar ol
mali. Muştirl çok.. mal yok. 

- Der misin? 
- Olur a! Bir da yap! yaptlrnnlar-
- Onlara ne oluyor? 
- Demir, çemento, horasan, taş .. eps1 da 

flrladl.. Yapl sahaplal'i bavgınllk ylçlrlyor .. 
Ey, ll1mon ektlza etmez mi? 

- naha? 
_ Er yunkl haberlerden midesi bulanan-

lar ... 
- Sonra? 
_ Yurek çarplntlsl çekenler .. Yoruyorsun 

'l lemonun allclsi arttı. 
'Biraz ara verdi. Kendine doğru yliruyen 

iki tane koknnayı müşterl sanıp .dn~r ndı. 
Fakat onlar, tam hizaya. gelip te yüzüne bi
le bakmadan geçtikten sonra, içini çekerek 
ilave etti: 

- Hiç olmn~an lenıon Us.ti furlasun da, 
marebe olduğunu anlayal•ım! 

c. Ckr.~ln rcat'" 
·····························································• 

Macaristanın 
vaziyeti 

şu hrude neden dolayı dıpıomatıar ay1nr- bu orduyu idare eden nişanlı kadın ku - A /manya arlc ye ar. 

ca Rusya lle konuştular? Neden dolayı Le- mandanları gösteriyor. Nazırının Londrada Ölümlerin türlü türlüsünü Macar Hariciye Nazırı 
hlstan, Pllsudskl siynsetlndcr. inhiraf etti? 

Neden dolayı. İngiltere ne Fransa. ilk ve e- Holanda se''erber:ı· .. lfı'nde Kalan köpeiil tahayyül eden şair vaziyeti anlatıyor 
ıas şartı mefkud olan bir anlaşma u~urun- J' 5 
da aylarca emek sarfettıler ve havanda su • k • k d '/d · İtalyanların en büyük şairi D'annun- . 
dövdüler? lÇ 1 yasa e 1 1 zio garabetlerile meşhurdu. İtalyan e - Budapeşte 15 (A.A. Macar a]ansı teb-

Son ayların hldlseleri arasında zihin yor- Avrupanm bütün devletleri gibi Ho - debiyatına en güzel mısralar ve yikfıye- liğ eiyor: . . . 
mu• olanlardan hlç kimse yoktur ki bu sual- H ·ye nazırı Csaky harıcıye encu • 

" landa da seferber1 :.ı- ı"lan eylemış· tir. ler veren cair, ölümünü türlü türlü şe - arıcı v d . t" ki· lerln makul cevablarını bulabl.! l.n. Belki bir u& ~ • d t gı beyanatta emış ır 
dll kt.lı: B g n Holandanın seferber""'ı"nden maksad kilk!rde tahayyu-ı et~ bir buz adasına mcnın e. yap 1 • gun gelecek bu esrar halle eee ·• u u ""'6 M ta hududunda cereyan eden 

tçln bu ukde öyleoe ı:iuruyor. bitaraflığını korumaktır. defnedilmesini kararlaştırmış. Bu fik - . ~c~.ıs . ~ .. A • 

2 '_ ~b başladı. İngiltere jle Fransa, Bu seferberliğin çok muntazam bir 
1 

rinden cayarak, bir k:r:uvazör ile berha - şımdıkı ıhtılaft~ Ma~ar hu.kumetı 20 se. 
Lehlstana biitiln ıruvvctıerlle ynrdım vadet- surette ve tayin ed1.len müddet içinde va edilmesini istemiş derken zehirli gül neden beri takıb edılen sıyasete uygun 
mi erdi. Bu yardımın yegnne ameli şekli, yapılmasını arzu eden erkAnıharbiyei u- yapraklarile kendisinl boğmayı düşün - bir ':aziyet al~~ ve dostlarına .k~rşı an' 
İn Utere ve Fransada mebzul olan tayyare- mum!ye riyaseti seferberliğin icrası im. müş, ve nihayet, kimyevi bir terkib ıle anevı sada~~t:nı ~uhafaza e~ıştır. 
lerden blr filo tertlb edip bunu Lehlstana tfdadınca Holanda dahilinde her nevi esrarengiz bir surette ortadan kaybol - Macar ihukumetı Rumen hukum ine 
gondermekt!. Diğer yardımı r n hiç dbliriHLel- i"',,inin kullanılmasını meneylemi tir. mayı kurmuş: sonunda da dünyanın en bir ekalliyet muahedesının akdı çın 
h tanın çiğnenmesini qeclkt\remez . a - """ kl f b 1 t Eğ ce 
bukl, İngiltere ile Fransa bunu y pm dılar. Yirmi dört saat sfiren bu seferberlik Alman hariciye nazın Ribbentrop'un sakin bir ölü.mtle yatağında ölmüştür. müsbct te i te ~ ~nmuş ur. ~r • • 
Alman h vn molarınır. hlr k mı, Lehlsta- esnasında ilAç için olsun bir kadeh içki Londrada elçi bulunduğu sıralarda 50 ~al? gelm kt~ :"ecikirse ~M car huk mC: 
nın bfitün münakale hayatını durdurabıle- bulmak kabil olmamıştır ! T r 1 b k"" k Madam lupeskonun tının bu teklıfı yakın z manda takr r 

hlst h 1 ına lı kim 1,.kiye a"' ,..nk dfi.-lrl\n .bulunan Halan. hngıbızd lırası;ıla aAılmnan lçu"likope , .. '::a son b l . laması pek müşkül olur. cek bir şlddeUe Le an av ar 
1 

" ~ r- ~,.,. ar o ayısı e, an e ı er:..unının enzer erı . .. ·· ld ğu k 
olurk •n İn mz tayyareleri sad ce Nazl71m dalıla:ın bu em.re ikat'iy;tle .. it~~t eyle - Londradan ayr•l.ma.sı ~·ihııe, sefarette Şimdik~ ihtilafın mümkün o u a-
aleyh!nde bEyannamel"r ntmakb iktifa et- melerı şayanı dıkkat gôrülınuştur. bırak1lmıştır. Hayvan mütemadiyen hav Romanya tarihinde büyük bir yer tu- dar mevzıleştırmek hem il':'1a.carıs nın 
tn r Niçin böyle oldu? Neden dolayı Lehis- h d d tı faatı ıcabatın 
tan ordusunun geri h:ltları mütemndlyen lıyarak etrafı taciz ettiğinden, ve yalnız t:ıcak olan Madam Lupesko'nun bir dü. em e os arının ı;ıen R h. • 
Alman hava kuvvetlerinin Mkimlyeti altın- Garib bir an'ane almanca verilen emirlere itaat ettiğin - zine benzeri vardır. Madam Lupesko d~n b1;1lunması _hasebıle ve um~ki f rl 
da kaldı ve bundan dolayı da Lehl~tan, .~tr~- den, onunla başa çıkmak mümkün ol _ seyahate çıktığı 7.amanlar, benzerleri O- kfımetı .~a~ıs~a~ı~ taarruz r e 
teJ! bakımından çok fena bir mevkle dnştü? İsviçrede Loştal ovası etrafında otu - mamış, belediye, köpeği imha etmek ü- na refakat ederler. Bir keresinde ken • b:slcmed!ğını ~ıldığınden d"~acakrtt;an~ 

Bu suallerin de cevabını vermek şu daki- ranlar 17 moi asırdanberi takib edilege- zere vakalatmıı:tır. disine suik.asd yapmak isteyen bir anar- hır ademı tecavuz pakh a~ ını t; e 
kada mümkün olmuyor. len bır an'aneye uyarak, senede bir ke ....................... ..-....................................... şist, bu bir düzine Madam Lupesko ile miştir. Mevcut olmıyan. bı~ tehl~e kar-* re açılan cevlenecek kızıar panayırında, T A K V 1 M karıııaşınca hayretinden tabancasını a- şısında yapılan bu U:klü b r v~ab.ıye ma· 

Belki bir giln gelecek bu lı::aydettiğlm!z iki seçecekJ.e.ri kızları görmek için yüzlerine tarak kaçmıştır. nevrasında~ b~ka bıryey degıldır. Ha -
büyük muamma halledilebilecektir. Belk\, gayet çirkin bir maSke geçirerek oraya EYLÜL vavı evvela bır ekalliyet rnuahedesıle 
bu iki meselede de makul izah unsurları var- giderler. Müstakbel zevcelerini bulduk- Garib asalet ünvanları d··~"1tmek lazundır. 
dır Fakat şimdiki halde eUmlıdc bulunan tan sonra, papasın önünde maskelerini Rumi aeoo 16 Arabi meoo Yugoslavyaya gelince bir ekalliyet mu 
ölçftlerle öİrüp biçtikten ve bü .. iin ihtimal ve çıkarırlar. l"'"" 

10 
.. 

0 
Dük dö Marmöl~ Kont d6 Konyak, ahedesi akdinin ve hatta bu bapta bir 

imUnla.n tetkiktoen sonra vllsıl olduğumuz 0 uu ouo d"" L" t 'b" ,.,r· f tl ı 
kanaat şudur kl ne Lehistan her şeyi tamam R • - Kont o ımona gı ı 6'W unç il a ar proje hazırlanmasının muvafık olup o .. 
hesablamış, ne de İngiltere ııe Fransa ona Kent Düşesi hasta balacı Eylul oamı aeoo Hızır geçen asır içinde bir kral .taraf~ncian te- madı~ına karar vermek hususunu Mncar 
tamam yardım etmişlerdir. ' 1939 18' baalarından bazılarına verılmlştır. hükfuneti Yug06lavya hükumetine hıra • 

. /1 ı m. Kent :ı:Aliesi. vaki olan davet üzerine, -=-=- CUMARTES 1811 senesinde. Haiti adasında bir ih- kır. · 
f..M.,uhit.tin U....Jil!9~n Londrada bir hastanede .gönüllü hasta- tilU vukua ge~ neticede Kristof a - Sofvadaki yeni Macar elçisi itimatna • 

.................................... bak~ılık yapmakta, diğer gönüllü ar - GoNEŞ Şaban iMSAK dında ibir Habefl kendisini kral ilAn ey .. rnesini verirken Bulgar Kralının söyle • 
·-.. ···A······m·····a··n ..... a. ,·ansı İngiliz kadaşlarile ibiI"likte hastaların pansü - s. o. s. lemiştir. diği hararetli sözler Macaristanda derin 

manlanna bakmaktadır. 5 il 2 4 00 Mukabil i'htilAllere, suiıkasdlere, en • bir makes bulmuştur. 
bahriye nazırını itham Dembe L·glekler 11 28 9 41 trikal.ara kradğmen Khristoff kralliıı~: ...... ~~2° Kont Csaky sülh siyasetler.ile bütün 

r' ~ -~--.,,.=----;;---:--""-'.::-----7.---"'---ll senesıne a ar mu a aza ey Yo:~ı ... ~ • dünyanın ateş içinde kalmasına mt\ni o • 
ediyor t . ôtle İldndi Akt•m Yataı tır. Kral .Kristof tam m~nasile .bır 1&ray lan Mussolini'ye ve Hitler'e sonsuz şük-

. . n.gılterede pembe renkli leylekler gö. s. o. s. o. s. o. o. d bdebesı kurmuş ve müteaddıd asalet 
Berlin 15 (A.A.) - İngıltere Bahrı • rünmeğe bafla~tır. Bundan bir mina .. ~ . :-anlarını ifade ettikten sonra demiştir 

ye Nazın Çurçil'in cgeçen harbde oldu - çıkarmaya çalışanlar, bu yıl havaların z. 12 09 16 40 18 18 19 62 unvanları tevclh eylem~f. ki: 
lu gibi bu sefer d~. ~merika!ı A~a'?ya pek soğuk gitmiyeceğini söylemektedir- E. 6 ıO ll :n 12 ı 82 Bu asalet Onva,nlan içmde Marmölat, Macar milleti, Polonyalılan müşkül 
aleyhinde harbe guruklemesıni bılırull> ler. !.!::::=========:::::::===========::::ııü Konyak, Llmonat dan yapılmış ftnvan - ve kahramanca rniicadelclerinde sarsıl • 
yolundaki sözlerini nakleden. D. N. B. lar da bulunmuştur. maz bir muhabbetle takib etmektedir. 
ajansı Büyük Brltanya bahnye nazırını Macar Hariciye Nazırı sözleıini şöy • 
Atbenia'yı torpilletrni.ş olmakla ve meş- 1 le bitirmiştir: 
ru ve gayrimeşru bütün vasıtalarla mak S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 Macaristan muhariblerden hiçbiri ta • 

• adına e..tcnıek istemekle itham eyle • rafından tehdid edilmediği için Macar 
·~~·· Fransız gazetelerinden birinde: iharriri: hi.ikfımeti bitaranık. deklarasyonunda 

mektedir. ··şı·· 
Fakat, diyor, muvaffak olamıyacak - - Siz Gamlin delf.lsiniz. başlığı altında bir fıkra gör- - Siz Gamlin değilsiniz, bilemezsiniz, tahmin edemez - bulunmağı lüzumsuz gönnu ur. 

tır. Çünkü Amerika efk!rı umumiyesi bu dük. Muharrire mewuu ilham eden bAd.isenin ne olduğu siniz. Onu yalnız başkumandan bilir, bildiğini de kendisine ------------
manevralara aldanmıyor. nu tahmin edebilirsiniz: saklar, o halde bu noktayı düşüruneyiniz, l§inize güdlnüze Alman - Yugoslav ticareti 

NBYJOrkta bUyUk bir yangm Polonya ordusu müfkülat içindedir, ağır zayiat vermiş - bakınız, müsterih olunuz.:. Belgrad, 15 (A.A..) _ cPolitilta:t ga • 
tir, ric'at yolundadır. Bu müddet zarfında .ise garb cephe • Fıkra muharriri haklı, hiç şüphe yok ki her Franaız zetesinin Berlin muhabiT.hin bildirdi -

Nevyork 15 (A.A.) - Coney - İslan .. sinde Polonyalılann yükünü hafifletecek herhangi mühim Gamlln değildir, başkumandan olamaz. Fakat dfişQn.me - ğine göre, Almanya, Yugoslavya ve Av-
da Lun~a.rık'Jn eğlence merkezi olan bir hareket yapılımf değildir. Sebebi ne? Ve fıkranın mu- menin mümkün olduğuna: ruparun cenubu şarkisindelti bitaraf 
cSteeplechaise», bir yangın neticesinde ]memleketlerle ticari mübadelelerin.in ha 
harab obnuştur. Zarar ~ ziyan 5oo,ooo 1 S T E R 1 N A N 

1 
f S T 1 E R 1 N A N M 'A 1 leldar olmaması için elinden geleni yapa 

dolar olarak tahmin ed11melttedir. 18 kişi 1 caktır. İthallt ve ihracatın aekt97e uj _ 

alır surette yaralamnl§tır. ~--------------------------------------------""' ramama&ı temin edilecfktir. 



SON POSTA 

Sarbrük düşmek .. 
uzere 

Alman denizaltı 
gemileri balmlıyor 

Leh şehirleri ki=!.;.::.~··· n- qatıda-
t 1 1 de ingillz torplto muhrlblerl, devrJye remı- • Danzigden Moslt.ooaga 

giden gol Garb cephesinde Şark cephesinde a eş için leri ve tayyareleri genfJ :mıntataJarda <Hlf-
man denlııaltı gemllertni &r84tırm111arctır. 
Blrook hücumlar yapılınıı ve müteaddid 

• b'ldJ. dÜflnan denizaltı gemlal tahrlb edilnllfUr. (Baştarafı 1 inci sa.yfada) (BQftarafı 1 inci ıa.yfada) Varfova 15 (A.A.) - Pat aJansı 1 İmkln hAsıI olduh takdirde, bu ıeınllertn B ~ Harbin bir milfablhi olmaya 
Yazan: Selhn Barıp Emet 

taımasını temin etmiştir. Bundan başka da- Alman kıtaatı f1ınalden gelerek şehrin Satıh- riyor: mllrettebatından aaıt kalanlar lnırtarıınuı D&mZed gösterilen bugilnk!l mubare-
ha lleri de gittik. Um sahasına glrmlştir. İstihkAmların bir Leh ık şehirlerinin Alman tayyare- ve esir alınmıştır. benin aebeb.lerl hattında pek çot ıeyler ya. 

Geceleyin, dilfmanm ve bilhassa topçusu- tısını tahrlb olunmuştur. Bizzat tale hentı. 1 . t kdan bombardımanları askeri Diler taraftan Atlas Okyanusunda bulu- llldı. BunJann çotu propaganda mahlyetın
nun şiddetli faaliyetinu ra~men Uk hattım;.- düşmanın elindedir. erı ~ra . b" l"k olmıyan bütün nan Alman deniz.ılttlarmda benzın ve torpil de fe.Yler oldukları için hiçbir taribl ltıy-
lll mevzll olarak iyileştirdik. Gdynla ellm12Je geçmiştir. Denl.z tunetıe- h~rekatla ~ıç ı! a .

8 ası i bir surette tah kalmadıtı anlaşılmıştır. Mezti\r denlzalt.ılar metleri 70ttur. Baasen yasılmalarlle beraber 
Dtin aktamki Fransı. tebliği rtmız, limanın cenub methalini r.orlamat koy ve ~hır~e:ın sisteml Be lmi1el hu bu vaziyet! telsizle Almanyaya bildlrmlf .,. unutuımaıan da bir oldutu için Ü7.erlerinde 

auretfle Odyn1a için ha!'b eden orduya müea- ribi mahıyetını almıştır. rne bndad 1stemlşl,.rd~r. duran dahi bulunmadı. Fakat bu mühim hA· 
Parls, 15 fA.A.J - 15 Eylfil ak~am tarlhll alr surette yudım cylemlttir. kuk kaidelerile kat'iyen te'lıf kabul et.- Bu tela1z muhaverw, Fransıı bahriye ma- dürenin elbette tı bir saiki vardır ve bunun 

Pansız tebliği: Havaların fenalıtına rağmen hava kuv- mez ve Almanya tarafından medeni mil tamları tarc.fından za;>tedllmıttir. anJqıJmuı her auretıe JAzımdır. 
Geçen günle:' zarfında zaptetti~hniz mev- vetlerimlz, demlryollan~ı ve lstasyanlan Jetlere karşı yapılan beyanatla açıktan Aynca, İngiliz donanması tarafından ya- Leh _ Alman harbi oanzlg ve Koridorunun 

zlleri takvıyc ettik ve düşmana za:ılat ver<li- muvaffakiyetıe bombardıman etml.t ve Kut- açığa zıd bir harb sistemi mevzuu bah • pılan kaçak eşya kontrolu netlcwnde, muh- mülklyetı meaelesinden çıkmıştır. Bu fllphe 
rerek mukabil taarruza püskürttfik. Cephe- no civarında ihata edllmtı olan dtişm:ına ld ğu d şüpheye mahal kalmamakta· telif gemllerle Alınan~·a:ı:ı ltbll! edUecek olan göturmea bir hakltattfr. İngiltere ile 'Fransa 
n1n bir kısmı üzerinde düşman topçusunun kartı orduyıı. müessir bir -;urc>tte müzaheret so u n a 28 bin ton petrol. 28 bin tor: demir ve bakır. da, bu 1htllAfta Leb.latana açık garanti ver-
ve hava kuvv~tıerm111 şiddetll faaliyeti kay- göstermlftlr. dır. . . A.A) _ cPolonya, 7 bln ton muhtelif maddeler müaadere edil- dikleri için onun yanında harbe glrml4ler-
dedlldl. Avcı t.avıı kuvvetle!'im!z, ilk hntıarı- Varıovanın mftdafaan Krzemıenıec 15 ( • . . ınLştlr. dlr. Bu da hakikatin bir başka tarafıdır. tnız üzerl'l~ alçaıı:tıln uçarak hücuma geç- Havas ajansının muhabırı, Alman tay Alman71L. Danzlgi isterken üç mataad ta-
m}f, düşman ~ayyarelerlni pü.skıirhniıştür. Parls, 15 (A.A.) - Havas ajansının husust . d t şehrin ortasına o·• • p 1 yada tib ediyordu: 

lı • hareketi muhabirinin blldirdijttne göre Varşova aha- ~re~e~ı tara: :n ~ı:ıile tecavüze uğ - orıng o on 1 - Arazislnl ltıye bölen Leh Koridorunu 

Parla, 15 CA.A ~"- Hav113 ajansı Nldirlyor: ~i ı!':~a;~~t':tı:1e~ea~~~e:!~~~~. ~~:~.~: rıy~n a~:~:eni~'i~ bombardımanını hi- dU I • 1 k taldırmat ve onun müntehasında bulunan ı f ti 
f'> d en s rı mın a asını Danzlgl sert alarak arazisinin tamamı-tını Diın gündüz ve gee~ havanın muha e e - vll ahalinin her ttırlü aakert hareketten le- kiye etmekte ir. iade etmek. J~ 

ne ve Alman topçu1Unun ateşine rağmen tınab etmesi llzım gel~eJlne dair Almanlar O sırada pek çok kalabalık vardı ve d • 2 _ Bunu yapmakla Versay muabedealnln Pransız kıtaatı evvelki harekA.t esnasında tarafından yapılan ihtarı nazan itibara al- bir kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 20 gez 1 son bat1yeainJ de yot etmet. başlanan bütün lleri hareketıt'r1ne devam mamattadır. öl"' 
30 

k d yaralı kaydedildi. Şehir 3 Ke dJ.sln ...__ 
etmlftlr. Bu itibarla er~•tıertn Varşovadan tabllveal u ve a ar ki d - n e ~ıı bir mfivut tunet o-

Alman mukabelesi tardedilmiı ve Fraıuıuı derpf§ edllmt.mekted\r Bllltia varşova .,ele- yıkılmış. evler ve sokaklarda cese • Berlin, 15 (A.A.) - Göring, Per - larak Jaf&tılınak istenen bu memleketi ..,. 
kıtaatı kazandığı mev1Uerl son ılç gün zar- df,e relal Starzynatı hOkQmetl gönfillQ mllf- lede tavsifi imünsız bir dehşet manza- ,embe günü wnwni karargMıta Hitler'f 11natmat. 
fında muvaffakiyelle netıceıen~n ve Fran.ıuz rezeleri te§klllne davet etmlttlr. Bu davet rası arzetmektedir. ziyaret ederek muınailey1he cepheyi zi • Almanya, bu emeline ulaşmak için Lehla
bqkumandan.lıtının büyük bir ketumiyet yapıldıktan bef dakika sonra binlerce k1fl Muhabir şehrin hiçbir askeri ehem • yareti ha.k'kında malfunat vermiştir. ~nı~f::.n:':e tanınmış olan hatlarını ber-
ıöaterdlli harek:itın en muhimml cephenin belediyeye müracaat ederek ıöntmtı yazıl- miyet arz;tmediğine işaret eylemekte - Diğer cihetten Göring, 4 senelik pil- !adın 1"\a ... ..ı .. ad a ayın· aldk aıldatına Aallmanltıa 1fe ellnb&f garb ucunu ynnl Moselle kenarında Sıercken t · k . . f t'l d" p 

1 
d · ......__. e m re ma arın h k 

... t m14 ır. dir. nm omısen sı a 1 e un ° onya a yu- de idi. Bu aebeble buna kolııy muvaffak ol· b6Igeainl alilicadar eden are nt ır. İnşaatçılardan mürekke:> hlluaudeat hlrti mllkf- Krezemieniec 15 (A.A.) - Pat Ajansı karı Silezya endüstri mıntakaaını ziya - du. Lehlller Danzİgtn gUmruk ve lktıaad 1" Htıcum ve mukabil hücumlar reze sokaklarda barikad1.ar v cu ge rme - ret etmış· tir l u al*'" d ld 1..1 

tedir. Bütün şehir, baraMtle çarpıfDlata ha- bildiriyor: . • er e -.a ar o u .. an lçln dahilde yapı. Moselle bovım:1B olan ve Treves - Metı 
demiryoJunun geçtiği bu bolge Sıerck tstlka
metınde Alman hllcumuna sahne ·oımuştur. 
Bu taarruz Fra-:l'.lı ileri kıtaatı tarafından 
tamamen durd!lrulmu:: ve hür.um arabaları
na dayanan Fransız piyadesi yalnız düşma
nı tardetmekle kalmamış, a~ ni z:ımanda, 
dll.pnanın her türlü mukabelesine mıiııi ol
mak için, ayni mevzlle?ı işgal ve bu suretle 
bu bölgedeki Fransu hatlarının umunal va
ın,etini ı&l:ıh ey1eml7~ir. Düşman geri çeki
lirken Mosell9 boyundaki demlryolunun 
mümkün oldulu kadar uzun kısmını tahrib 
etmlftlr. 

zırlanmattadır. Dilnkü bombardıman ,şehir ve cıvan lan idari tadlll\ta .~ çıkarmadılar. Fııkat 
Lwow - Lembergde d!! vaziyet aynidir. halkı üzerinde çok şiddeUi bir intıba ha- Fransada bulunan vakta k1 Leh gümruk memurları, Alman lda· 

Halk Almanların Dert hareketine mlnl ol- ı1 t ·şı· Bo bardımanın resmt bilan- reainin aldığı tedbirlerle vazıte göremez bir mat~ hazırlanmakta ve düşmanın ihtarla-
8 

e mı . 1!· ~ kadar aralıdır. 
1 
b 

1 
. • d• h!'le geldiler; o zaman Lehl.stan da a&ln1 

rına ve tesltm olmak tekllflerine kulak as- ~u 30 ölu ve .yuz kl i "d dilmek ta 8 e arımız önUynr yukseltme,e başladı. Geçen Ağustosun altı· 
mamaktadır mıtralyöz ateşı açtı an eyı e • sında bu münasebetle Krakovida bir nutulı 
Şehrin pek vahim bombardımanlara ma- tedir. . • aöyliyen Leb baftumandanı Lehlstanın hat-

ruz kalmlf clmuma ra•men tahliye edlJme- Alman tayyarelerinin Pazarkaı ~alka Ankara, 15 C!J~ı) - Fransada bu. !arından fedatirlıt yapmıyaca~ını blldlrdL 
mlştlr. y:ıbancı devletlerin siyasi mümessıllerl l~an talebelenmızın memlekete avdet- On Alust.oata 1ae Almanlar, şehrtn ananta-

Lwow voyvodası BUyt, ne olursa ol.mn va- bu metodları Berlin nezdinde fiddetle len kararlaş.mıştır. na llhak olunacatmı buna c~vab olarak llln 
zifealnl terbtmıyecetını bUdlrmlt ve halkı rotesto etmeleri için hükfımetlerine mü ettiler. Maamaflh Danzig ve Koridoru, AI· 
resmen müdafaa~ davet etmiştir. P . 1 d' H 1 d b' man - Leh münaferetınde yeni bir vaziyet 

Cephenin .untebakl kısmında ve ezcümle 
Barın 20 kUome~re tadar doğusunda Fran
sız kıtaatının llerl hareketi devam etmek
tedir. 

racaat etmış er ır. a ay a me us ifade ediyor değlllerdlr. Almanyanın mat-
ltalya Sefirinin kanaati Şurası kayde layıktır ki, Berlin bil - aadlarını t.haktuk ettırmet için hergfln bir 

Oemautzı, 15 (A.A.) _ Dün Knemtenlce- kQmeti, kordiplomatiğin halen Krzemi - seçı•mı• hazırlıkları parça daha llert gitmesidir kt endişeleri ar-
den Polonya hükO"llettnin flmditi merkezi enlec'de ikamet ettiğinden Alman men - tınyorda. Matbuatın hücwnlan da hergün 
olan Vernautztye ~elmiş olan Varfova nez- faatıerini komumakta olan Holanda orta vaziyetin clddlyetlnl fa7Jala,tınyordu. Niha-
dindekl Amerika ve İtalya sefirlerinin bildir- e1~isi vasıtasile resmen haberdar edil _ Antakya, 15 ıA.A) _ Hata:;da meb'ua 11- yet Alnıanyanın talebleri ıu esaslarda hfill-

Alman tebliği diklerine göre Polonya matamlan mlllt mtı- mis bulunu ordu çimi hazırlıkla":'ına başlanılmıştır. Nüfus ceı- aa edilmeye başlandı: 
Berlln, 15 (A.A.) - Alman bqltumandan- dafaada büttın Po1onyalı1ann birle'1!lealn1 y • . velleri süraUe hazırlanmaktadır. Birlncltet- 1 - Bstl Alman hududla.rının iadesi. 

temin tçln aüktlnfıtıerınl muhafaza etmekte- Bundan başka, Lwow radyosu bırkaç r1n1n sonunda tklncl müntehlnler aeçilnılf 2 - Alman ekalliyetinln vaziyetini ı&lah. 1ı1: ':!:~.. Sstteuruck'un ıarkmda dlrler. Milli m8da!aanın temini için ınnm- lisan la yaplığı neşriyatta Almanlann bu olacaktır. ' Lehbtan bu talebi erin hiç birini kabul eı-
dll.pnan topçusu faaliyette bulunmuştur. 1 tün olan her teY vapılmaktadır. vahşi hareketini protesto etmiştir. Al • Be~iye .:.eçiml faa~iyetl de ilerlemiştir. medt~ glbl İngiltere de, muhtemel bir teca
EyliUde Prlmuenaln crnubunda Schweige İtalya seflrtnln kanaatine gBre Almanla- manların her şeyi tahrib etmek ve her Blrincltetrınln ylrmlc;inde beled!Je mecıı.l vüze kartı LehJatana temlnat vermeyi ıtı
fıaarrus etmlf alan dütman. Alman topçu- rm llk buic

1
nmdan m PoloD.7& cepheı.- fe'yf yapmak için emir aldıklan ve Lub- Jturulmut olaca~tır. Ha~yın kurtulutundan sumltı dnntlftfl. Bundan aonra yaplla.n mtııunun faall~etı tarşısınria oradan hududun rinde flmdl J.ltlkrar hltıl olmuttur. Beflr P- lin'fn yanmakta olduğu ve fakat bu u. aonra kadınlarmıuı.n da 1.ftlralôle yapılacak satere ft temas tıek:llfleri ve tonuflllaları. 

6teshıe kadar çekllmlştlr. ıecet günlerin tat1 bir mahiyet arzedecettn1 11 . de p 1 ·n t' . k olan bu tnUbablar& halk bilyüt bir allta taraflarm eaaa aaydıklan bu hattı hareket-Almaıı ıopratıanna dün bava taarruzları illve etmlş~ir. Hnalann bozulmuı vaılyet- 8U erın . . 0 onya mı e ın~ ~u a~e,;, ptermektedlr. lerf flaer1ne çarpıp parçalandı. Almanya da 
olmamıttır. t.e bllyüt btr detil!lklik husule gettrebUlr. met azı:nını kı"!lağa muvaf.fa o ama 15• mtıttentıenn ka.rşwnda bir nevi çıkmazla 

L--altıh Çtlnkl ba tatdlrde Polonya harbinde batlı- kaydedılmektedir. R il b• t k ytız 7tlm ııelm1t bulundu. Şehirler gv;ıı yor ca roltl oynıyan motSrUl lı:ıt'alardan iltlfade Alınan tayyareleri mütemadiyen L. uzva ır nu U Bu arada iti tarafın ııaterl hanrlıtlan a-
Londra, 15 CA.A) - Brükseldcın Reuter lmklnı kalmaz. wow üzerinden uçarak bombardıman zaml hadd1ni bulmuştu. Derken Rusya De 

ajansına bildlrll1:1or: Dün birço1t Alman tayyareleri 8nlatyn etmekte ve halkı tslim olmağa davet söylı• yecek anlqma meselesi ortaya ('ıttı ve İngiltere 
Buraya gelen telgraflar& göre, Bl~~frled hudud lataayonunu bombardıman etmişler- eden be annameler atmaktadır. ile Pr&na hemen faaliyete geçWer. Patat 

hattı cıvanndskt bazı ıtehlrleı·ın boşa.tlldıtı dlr Y • • • . beş aydanberl yaptıtıan siya.si mtlzakere .,. 
Berllnde teyld edilmektedir. i. lı. R n:en hududa kapatıldı t;.wow beledır~ re1B1, şe~n mü~afaa Vaşington 15 (A.A.) _ Ruzvelt bu onu taktt> eden askeri temaslıır bir adım Uer-Al -• aldıklan tedbirler e u ba • btı- halıne koymak ıçı!1 hah hıtaben bır be- k gazetelerle yaıptı>ft ~rü ...... ede. lemedl. Almanya bu fırsatı ganimet bildi. n 

mawann Berlin, 15 \A.A.l - Alman Satıh ra.. yanname neşretmıştir. 8 şam . 15• 6 u ...... Atustoa stıntı D. N. B. ajaMı vasıtulle ma-
Amsterdam, 15 CA.A.) - Allgemeen Han- rosuna Bülm'ften verılen mAlOmata göre kongrenın fevkalAde topl~~tı.smda yalnız hud ademi tecavüz misakı anlaşmuını dlln-

delablad ga'let.ealnln Berlln ınuhabiri, Al- Leh _ Rumen hudı:du Romanya tarafından Al 1 p 1 d bitaraflık kanununun tadılıne dair tavsi- faya 1lln etti. Bu haberin tnırııtero ve Pran-
manların, Polonya cephesindeki genç kıtaatı ıt:tmaınne kapatılmıştır. Yalnız muntazam man ar 0 onya a ~lerdf bu.kın~cağını ye ~ongre toplan. aada bir bomba te1f?1 yaptıtJnı aöylıemeJe 
:rq1ı efradia dellıtirmck ve bu genç kıtaatı vtzell pasaportu hlm!l olanlar Rumen top· dıfı zaman, iki meclisin bır arada yapa- ınzum 10ttur. Eaaaeo geçen Martın on be. 

l'ranlll cephesine nakledebilmek !çın dolu raklarına gtrebllmeEtedlrler. alkol, bakır depolarını cafı bir içtimada bu hususta bir nutuk flnde Ubat edllm1t olan Çet08lovatyadan cepbealnin ıllr.ıtle tasfiyesini 1.itedikler!ııi Bek'in km Romanyaya ptti söyliyeoelini bildirmiftir. .sonra İngUtıere De Pnnaanın mutabakat hf.-
tçdedlyor. vad alınan aıl ettikleri eaas notta şu idi: Kopenhaı 15 (A.A ) - PolitlJı:en gazete- Roma, 15 (Hu.su.sl) - Varşo an d ' • • ı • Lebiatanı nlhat mutavemet haddi olarac 
l&n1n Berlin. muha'Jirlne g•Jre, icabında 18 haberlere göuı Mar~$al Smlgly-Rldsln refi- a 8. 8 geçırmış er Bır Alman heyetı• kabul etmek. 
l1l 20 mll)'on kişinin tahllyeal için Almıınya- kaalle harlc!;,e na'!lrı Bekin tızı, dün ıece Yani Londra De Parbln Lahlatana ft?dtk .. 
da btttnn tedbirler alınm14tır. En ılyade teh- Romanyaya rltmlıl<!rdir. • R 15 (A.A.) _ Stefani ajansının 8 •• k lert garanti ne Lehlatanın gözlerine lfl.t ol-
~ maruz böı11eıer, tahliye ednırten, klli- Varıova radyosunun lıaberlen P Jonoırı:-cephesine gönderdiği hususi mu U reşte mattan mtıteftllld hlaat bir terdi. ne de IUlh 
• ft mllaeJerdetı san'at. eaerlert de dahile V 15 - Varpa telsiz istas • h~· .Y. bildirdiğine göre Radom mırı. ve mtıaaıemet aevglal idi. SoVJet Rusya ile 
nakledilecektir. arf()va ald tebl'~ ırının k nrt "kr 15 (A.A.) D N B anl8481'&t tarlctaki vutyetlnl tuvvetıendlre-S 11 vazi et yonu, saat 22,30 da qağıd ıa• net- takasında Almanlar ya~ız. ço m ar- Bu et .. - c • • .:• eek bir Almanyanın bir ıtün garba teTeeeüb 

. 

0 

• Y .• retmiştir: . .. .. da siJAh ve cephane iğlınam ~ide Alınan mu.telwmal~dan miln!ıkteb edip - &finnek ıstemeaı end- idi. Bir Parıs, 15 (Hususı) :-. G~b. cephesın. Polonya hava kuvvetler• bügüıı Poz. kalmam.şiar, ayni zamanda pek mühım bir heyet buraya gelm;ştır. Heyet, ti • harbe - ancalc tendi tıı}'ln ettttı ... 
de, Fransız kuvvetlerını~ ilerı hareketı nan'da bulunan ve son günlerde Varşo- alkol tütün ve bakır depolarını da ele caret muahedele:rinden mütevellid me • manda lııabul ve teablt eden tngiltere, em
gittikçe inkişaf e~mektedır. , 1 ta vayı bombardıman eden tayyarelerin üs- ıfeçi~işlerdir. selelerin halli için Romanya hükQmeti. niyet ft tuvvet müvazenes!nln son l.stlnad 

Sarbrük şehrinm Fransız kıt~. a~lAt • aünü te.şkil eden Alınan hava karargi • Alm 1 ın eline geçen bu stoklar Po. le temas edecektir. Bilhassa teknik ma- duvar1anndan biri olarak mntt.afild Fransa rafından ~gali artık hiçbir muş a hına bir taarruz yapmlflardır. Bu Al - . r.;funetinin hazırladığı stokların hiyette birçok meseleler mevzuu bah - ııe aralarında tayin ve kabul eyledllt Le-
maruz değildir. .,. . 1 h man hava karargihı tayyare kuvvetleri. ~ontya"k' ~ . tellkil etmektedir solunmaktadır. hlatan tbıertnde durmak ve müeadeleJltaıbtı 

Maahaza başkwnandanl.ı.a. ışga are iz t f d ta amile tahrib edilmit- uç e 1 ısını ır A • .. • • safhada kabul eylemek Z'll'llrettnde dL 
keti e başlamadan evvel, muhakkak ve ~ Bara ın a~ ':11 larak da Alman ha- Muhabirin verdiği malwnata gore. ş~ z 1 1 ld Çünkü Lehlatanla her suretle anlafDUf bu-

,!1 . . ek .. ere en fert tır. unun n! 
81 

o - . diki Polonya harbhıin en kar.ak~rıstık e ze 8 O Q ıunuyarlardı. ıNaçlz lcaruıatımr.e vaziyetin katı. bır _netıce ~lde etm uz k d" va kuvvetlennin Varşova uzerindeki fa. oktu Alınanların pek çok miktarda mncmelen inkf§af aatbalan bundan ibarettir. tedbırlerı bile ihmal etmeme te ır. allyeti azalınıttır n ını ıı 1 t kil 
Sarbrük'ün şarkındaki tepeler Alman Di~er taraftan" Pamorze'deki Leh kuv ağır ve hafif tanklaı; ~~nma !in 

1 
eş Gece saat bir bu.;ub dotra tehrlıruzde S l" 

1 

f]) ,b 
-.-1-erleri tarafından tahliye edilmiştir. .. . d Alman berini araraı. etmektedir. Polonya ı a. n. esır 0 an - llddetllce bir zelzele olmuştur. il un V~f" L,.,llUlç 
-. S h vetlerı e . çenı y . ..., larJ.a ölenler arasında bır nısbet olma - ·-........................................................ - ............................................ -....... .. ... _ Bu suretle Almanlar, ar avzasının ~n Varşovaya gelmış ve buradaki garnızo.. h bütün yarma hareketlerinin 
atn kömür madenlerini kaybetme'ktedır. nu takviye etmiflerdir. Leh kuvvetleri. mata skıla emenif tile yapı1-·~ olmasına at-
ı · k · · d · ı ........ lardır n r mar e ... uq 
er. B' k• . al edildi bin Alman as ennık e elsır a .... "9 • fedilmektedir. 

ır vy ııg Petrol uyu an Lodz'daki vaziyete ge~ muhabir, 
DiAer taraftan Mosel ~~takasında da Berlin 15 (A.A.) _ D.N.B. ajansı • tehrin hemen hi~ hasara uğramadığını 

Ldksemburg hududu yakınınden ;Alınan nın bir tebliğinde Galiçyadaki Alman haber vermektedir. 
arazisine giren Fransız kuyvetlerı, Per:- kıtaatının Jaslo, Byoz ve Baryalaw pet- Şehirde mağazalar açıktır v~ tr~v~y
İe köyünü işgal etmişlerdır. Buradaki rol kuyularını zaptettikleri bildirilmek- lar ielemektedir. Leh parası şımdilık ıki 
Alman aSkerleri istasyonu terkederek t d'r zloti bir mark hesabile tesbit edilmiştir. 
kaçmışlardır. e 

1 

• S Yazi et Muvakkaten vücude getirilen polis teş-
Siıfrid hattında on y kil-Atında yerliler arasından seçiJen Al-

Berlin, 15 (A.A.) - Ordu başkuınan. man ırkına mensub birçok kimseler ça. 
'I'ekrar Mosel mınta'IGasınd~ ~ansız danh~ınm teblij:i: 1ı aktadır. 

6ncüleri doğrudan doğruya Sıgfrıd hat- Havanın nwhalefdtine rllğmen, .Al - ...;.e:rn-======ı:m=--=====::======-==~ 
tındaki Alman askerlerile temas etmiş - man hava kuYVetleri, yeni derniryolla- resi da,ilrillmü.ftür. ttç tayyare sağlam 
lerdir. rını ve müteaddid iska yollan tahrib e- olarak ele geçirilmiştir. 

Brükselden verilen haberlere göre Al- derek, Polonya.harın ric'atini 9<ık güç Lehbtandaki Amerika Sefiri 
manlar Aahen•mıntakaısını da tahliye et-j bir vaziyete ııokmuştur. Vistül'ün pr - R ti 
tnektedırler. kındaki Polonya kıt'alarına ve nakliya- omanyaya geç 
- ................................................... ___ b b l 1 mitralyoz" ate.ı ile B"'k ş 15 (Huswıt) - Lehistandald 1 . ., .. .. k tına, om a ar a ve .,. u re , 

zmırce uz Tm sto u hücum edilmiıt ve bu kıt'alar ve nakli - Amerika elçisi Bide!, ailesile birlikte, 
!İzmir 15 (A.A.) - Gazetelere göre, is· yat de.ğıtılmışbr. Yollar ve meydanlar Romanya arazisine peçmiştir. 

tihsal mıtakalannda ve İzmirde alıcı ve tahrib olunmuştW'. Bir Leh denizaltısı 
eatıcılann ellerinde mevcut kurutulm~ Ukranya mmta.kasmda, Luck tayya • Londra 115 (Hususi) _ Bir Leh de _ 
ü.zilm stoku otuz iki bin tondur. Bu ye. re m~ydanında bul~an ~ ~o~onya ::- :aizaltı .gemisi Taline (Estonya) iltica et-
ktlıı hergün biraz daha artmaktadır. Bor yaresı t~-~"~~ir. o onya - m.i.ftir Geminin 58 kişiden ibaret olan 
ajaki satışlar bir iki gündür biraz faz· yaresi dü~~·-de· 

8 
Po1 ,_ mürettebatı nezaret altma aiımmttır: 

lalqmlfbr. Brody ~·~ onya .. 11a • 

Sabahtan Sabaha 

Denizin kıymeti 
Bir hafta blle sllrmiyen tereddtıdlerden sonra Atdenis esti .ı'.'aallyettot bulda. 

tJç kıt'a arasındaki aünyanın bu en tılek denlzinde limanlara &ıtınan Ucaret ce
mllerl f4lerine başladılar. Ve pek tıaa aüren bu durgunluk deniz hürriyetinin ne 
mutlak bir tıymet oldutunu bir daha !abat etU. Geçen Büyült Barbde orta Avnıpa 
yolları Bamburga kadar bize açıtt.ı " bu yol flzerlnde pek kuvvetli membalar 

bulunuyordu. Buna ratnıen denız 1ollannın kapalı olması blzl ne tadar mlltküle 
sokmuştu. 

Gene geçen harbde Almanlan nevmidane bir tahtelbahir mflcadeleaine mecbur 
eden bu mahrumiyet üstelik Amerikayı da Almanlara dilfman etm1.1 ve cihanla 
allkuı keBllen Almanya, ordulan Fransız topraklarında ıken sUlhını teaıım et
miye mecbur olmuttu. Moatovaya tadar ülke tllke zaferler kazanan Napolyona 
nihayet Vatıerloda malUkb eden de ıeoe ayni mahrumiyetti. Almanyayı 19H dl 
dilfttllü atibetten buiiln Ulak K6rmiye imtln yoktur. Çünkü son aöı dün ol
dutu glbl bugün de denizlere hlklm olanındır. Açık denlzlerın serbest olmua 
için en büyüt deniz devleti olan İngllterenin kai>ul ettıtl metod btiyüt İngllh dip· 
lomatı cVllyam Pib in koydutu metoddur. İngiltere büyük denizlerin kapılarını 
elinde bulundurmak ıartlle bu aerbeatl.yl kabul etml.ftlr. Bu sisteme karfl muhtelit 
tarihlerde İspanyada Fransa, HollDda bat kaldırdılar. Hattıi. Bonapart İngUte
reye tartı bir Blocua Contınental yapmata kalktı, muvaffak olamadı. Kayser 
ııe9l!n barbde ayni tecrübeye ııtrııtı, olmadı. Deniller gene Alm:ınyaya tapnaımttır. 

ve harbin her ıeçen günü banuıı M demet oldutunu labat edecelctlr. 

'-23IUll.an Calıuı 
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Günün konuşmaları , 
Süt fabrikası 

ffartnamasi 
hazırlanıyor 

Şehrlmlzde açılacak süt fabrikasının inşa

Adliye levazım 
dairesindeki ihtilas 
davasına bakıldı 

ama 1Ud şartnameyi hazırlamait üzere An- Anıia ilınüha.berlerinden 33 bin küsur ll
karada teşk:l.l edilen komisyonun mesaisi 1- rayı 1htUS., etmek lddtulle Ağırcezada taht1 
lerlemlştir. Ankamda bulunan İstanbul Be- muhakemeye alınan eati ıı.dllye mutem.edle
ledlyeai İktısad İşleri Müdürü Sattet, kom18- rlnden Emin, arkadafları Tevfik, Asım. Fen
:vonun mesaisine iştirak et.mektedl!. Saffet, nl, Necmi vesairenin mnhakemelerlne, dün 
vartnameyt hazırlandıktan sonra lstanbula de devam edll.nıJ.f tJr 
getirecek ve ıntaat faaliyetine geçilecektir. Dünkü oel3ede suçlulardan Tevfik, evveıre 
Diğer taraftan İstnnbul B~ledlyesi tarafın- yapılan sorgula:rı aırMtnrla n'lksan kalan 

dan ekmek fabrikaları teşkilatı hakkında bazı clhetıer olduğu beyanlle sö3 istemiş ve 
yapılan etüdler de ilerlemiştir. Süt hakkın- dem~tır ti: 
dakl tetkiklere daha evvel başlandığı için - Bana 20 daklkıı. müsaade ederseniz, si
ekmek fabrikaları, süt topls.m:ı, takim, tevzi ze sadece bir thtuAsın lr.ad edlldlğlnl ısbat 
ve satış işleri teşkll~!.a bağlandıktıın sonra edeoegim. Tahkikatı yapan müddeiumumi 
yapılacaktır. muavini birinci sorga hAklml Dr. Sal6.hattl-

Ank.arada bulunan İktısad İşleri M~dürü nln esnsta ve şekilde düştükleri hatalardan 
Saffet Ant.aradaki mesalst hakkında I.stan- dolayı, burad;ı bulunuyorum. Zimmet1mden, 
bul Belediyesini telefonla haberdar e~tir. Eminin zlmnıetlne naklen mevzuubahs para 
- tenzll edllmlş olma.sına rağmen, gene bu ra

Pollatt1: 

Bir adam yere düşen tabancaaile 
yaralandı 

Üskildnrda Karacaahmedde Mezarlık so
kağında oturan Huseyln oğlu Salim adında 
blrl dün Galatada Çin!.li Rıhtım hanının 
üçüncü katındaki helfılardan birine girmiş, 
bu esnada cebinden •.nbancası diışerek ka
zaen patlamıştır. Çıkan kurşun Salhnln sat 
ıö~ne saplanarak ağır surette yaralanma
sına sebeb olm~tur. İfade veremlyecek bir 
halde olan yaralı, Beyoğlu hastanesine kal
dırılmJ,§tır. 

Cadde ortasında yaralanan adam 

Galat.ada Necatlbey cJ.ddesl.nde 151 numa
ralı Kasını hanında oturan ve Beşlktaşta 
Avusturya Tütün şlrkeUnje çalışan Yusuf 
Necatibey cadd~nden geçerken teşhis ede
medttt blr1.si tarafından bıçakl::ı. kalbinin ü
zerinden a~ır surette ya.rrurı.nmıştır. Yaralı 
Beyoğlu hastane8ine kaldırılmıştır. 

Bir otobüı bir yük arabasına çarptı 
Mustufarun kullandığı yük arabası Eyub 

yollle Fatihe gelirken 50-14 sayılı ve §oför ls
mallin 1dar081.ndeki otobiU>un arkadan çarp
maslle hasa.ra utramıe ve içlude bulunan a
rabacının oııu Ali, dılşerek başından yara
lamn.J.itır. Yaralı c;ocu'k tedavi altına alın
mış, auçlu §Oför yakıı.laıınu.ştır. 

kamlara istlnadla, huzurunuza getirildim, 
demiştir. 

Suçlulardan Emin de, arkadaşının sözleri
ni teyld etmiş, bundan soma Tevfik tahliye
si talebinde bulunmuştur. 

Mahkeme, yeniden ehlivukuf tetK1kat1 ya
pılmasına ve tahliye talebinin b1lfıhare dü
şfinülmeslne karar vererek, muhakemeyi ta
llk etmiştir. 

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

Ticaret işleri: 

Bazı ıanaykiler imalatlarını tahdid 
ettiler 

Trikotaj, çimento, çorap, deri lmaliltt.ane
lerl ve fabrllmlarından b:ııılıırı iptidai mnd
de noksanlı~r. piyasada sürüm\in azalmas1 
ve sanaylln muhtaç olduğu kredinin temi
nindeki güçlük dolayı&il.? lstlhsallcrlnl tah
dld etmiş bulunmaktadırlar. 

Bilhassa. kredl teminine bi\yıi!ı: bir ehem-
miyet atfedllmek:t.e n t:ıu normal s:ırllar da
hlllnde verilmekte devam et~t.ğl takdirde, ls
tihllkatın da tedricen artarak istlhsall ko
ruyacağı ümid edllmf!ktedlr. 
Diğer taraftan san<ıvlcllerln henüz nre

medlklerl ve dün mliddetl hitam bulan mua
mele v~ lstlhltlk vergilerinin cezasız ve tak
sitle ödenmesi hakkındaiı:l teşebbüslerine he-
nüz müsbet blr cevab verllmemlştlr. Bu ce
vabın bugün al~kadarlara tebllğ edileceği 

ümld edilmektedir. 

ihtikarla 
mücadele icin 

- Mızrak çuvala girmez; çünkü mız- hiç çalışmadın, her zaman gazete oku • 
raktır. Ne olsa çuvalın bir taralından yordun. 

' yeni tedbirler 
ucu görünür, derlerdi. Fakat bu as1rda Çocuk - Gazete okuduğum için tam 
buna da pek inanmamalı? Bak:wuza kos- numara aldım ya .. Bana Lehistanın cot. 
kocaman Bremen vapuru, bir limana rafyasını sordular. 

Memleketimizde lhtlltlrla mücadele için girmiş. Bil' vapur bir limana girer de * 
alınmakta olan tedbirler artırılmakta, al!i- görünmez mi? Ya bacasını gören olur, - Sigfrit yanldı. 
kadar daireler t.efkilı\tıandırılmakts.dır. ya burnunu.. Halbuki harb b"01"dıX.ın - Staf ·d lın dı "9"A ıs • • • -o rı yarı a • 
Mınta._ka Tica~et Müdürlü~ünün gosterdlfi dan bugu-ne kadar Bremen vapurunun y ld 

lü zeri T 8 ta b I'1 o o, arı lo zum u~ ne ....., n ul caret Odası da ne bacasını. ne de bumunu gören olma- y lın d 
kendi bunyesinde ve kendi teşk!lAtlle lhtl- mış •• • yarıl 8 ı. 
k!rla mücadele etmek üzere, bir komite teş- • • • • an dı. 
kil etmiştir. Bu komlteve Hasan Basri ·rn.- * ... YanLmadı. 
ten, Said ömer Dormen, Necib Serdengeçti, İki muharrir arasında: - Yahu papatya ile fala mı bakıyoı' 
Topalyan, Rafael Modyano ııe şiş'! ve cam - Azizim bütün muharrirler harbden sun? 
fnbrlka.<>ı müdürü Vahid seçllmişlerdlr. bahsediyorlar. Ben de bahsedeceğim am. - Hayır canım. Bir haftalık gazete • 
Odanın idare heyeti de bu komitenin tabii ma aklıma bir şey gelmiyor. !erin tarih sırasile manşetlerini okuyo-

azalandır. - Harbe dair yazı yazmamak da ak- rum. 
Komite plyasa hareketlerini günü giinüne lı ı · ? 

takıb d na ge mı yor mu .••• 
e ecek ve lhtlka.: mahlyetl-;ıde gördü- * * ğü vak'aları tesblt edip, :Ud olduğu makam- - Alman tebliğini okudum. 

Jara bildirecektir. İki ayda bİr gazetelerde şu serlevha - - Vaziyet nasıl? 
Komitede inşaat m:ı.lzeme.sl, tıbbi mevad, ları görürdük: - Hele Leh tebliğini de okuyayım, 

çinko ve kn.lny, zücaciye, rnaklM lthalMçı- <Prost geldi> vasatisini alır; vaziyeti söylerim. 
ları bulundu~undan ve evvelce ihtlkl!r mü- .Prost gitti. 
cadele teşkllittında çalışmış azaya da yer vc- j Geçen gün bir gazetede serlevhayı de- * 
rildlğinden, hangi tintıarın normal ve hangi ğişik bir şekilde gördüm· - Yıldırım harbini nasıl buluyor .. 
!tatların anormal oldıığıı tesblt ve 1htlkhr Harb ç kınası ·· · · p 06t b - sun? 
va~·aıarının süratle ve hatasız olarak takibi lerde bu ı g 1 uı;erınekt· r ugun - ....:. Onu bilmem amma yıldırım sulhü• 
müınkun olabilecektir raya e emıyece ır.> , 

· H · d x.· t· h -~ p ı ne bayılırım Ticaret Odası tıcareı; il.lemin! normal ve . erşeyı e"ış ıren an.1; rost ge • • 
dürüst iş yapmnğa bu tedblrile davet ~tmek- d!, Prost gitti; fonnulünü de değiştir • * te ve lnhlrafların önüne geçmek için bütiin dı. 
teşkllll.tını harekete geçirmiş bulunmaktadır. 

, Mizah muharriri, neşriyat müdürüne * bir yazı uzattı. Neşriyat müdürü göa 
Oda viHiyette teşkil edilecek ihtlk!lrla mü

cadele kom~una da bir aza seçmiştir. 

MahhemelPrdP.: 

Kurnaz bir dolandıncı yakalandı 
Kurtulu.ştn, Kurtulu;ı caddesinde 179 .ı.ayı

lı apartımanda oturan muteknıd Nalmln bu
lunduğu kata evvelki gün temiz giyinmiş, 
kibar tavırlı bir misaf!r gclmlıı ve kendisini 
ooki dostlardan biri dıye de takdim etmiştir. 

Hasis hastalandı, karısı doktor ça - gezdirdi: 
ğırtmak istedi; hasis: _ - Olmamış. espriler çok zayıf ve so -

L .. k d-...1: N l · · l guk. - uzumu yo , t'U.l. e o sa ıyı o ur M" h h . . 
kalk:mm. ızıı ~u arrın: . . 

- Ya iyi olmazsan, ya ölürsen. . --;. Benım yazımı ~ermedım, dedı. GS. 
- Şaşanın aklına Azrailin bugünlerde r~ng ın nutkundan hır parça kopya et ; 

işi o kadar çok ki, benim canımı almak tım. t: 
için buraya kadar geleceğini hiç zan - * 
netmem. İyi i~ altı ayda çıkar, derlerdi amma, * bu spzün de mfınası kalmadı. İngiltere 

Çocuk Baba coğrafya imtihanın - harbi üç seneye kadar uzatmaya niyetMP 
da tam not aldun. ~ / ı 

Babası - Sen bugünlerde coğrafyaya • J lr1net d-1--ultwi. 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 

Ev sahibi Nalın, bu eski ahbabı tanıma
makla beraber içeri almış ve ldzım gelen 
mlsa!Jrperverhkte kusıır etmiyerek kendisi
ne sigara ve kahve il!ra:nmcıa da bulunmuş
tur. Bir ara misafiri yalnız bırakmak mec
buriyetinde kalan Nnlm bir müddet sonra 
odaya dönmfış, mlsııf!rl:ı ~ıtrlğlnı ve grama
fonla plaklann da yerinde olmadığım hay
retle görerek keyfiyetten zabıtayı haberdar 
etml.ştir. Esperantocularm 

2 inci şube memurları hadiı;enin failinin çı· :! rdıkları pul 
1 

Asansörün nakil vasıtası 
meşhur sabıkalı dolandırıcı ve kaldırı!l'lcı-
lnrdan Said Cemil oldıığıınu tesblt ve ken- İnsanlıar arasın. 
dJsinl adliyeye tesllm c~mlşlcrdlr da <.ill ayr.ılığıını Şili'de Va11pa -

olduğu şehir 
Bir kadın devrilen öküz arabasının 

altında kaldı 
Kabakça. köyünde oturan arabacı Falkln 

Jcar.ısı Nazmiye dün, <'lft öküzlü nrabaslle 
Kabakça.dan gelmekte iken, oküzlerin tirk
meslle anıba devrilmiş ve Nazmiye tekerlek
ler altında kalarak karnından tehilkeli .su-

B ı h rezo şehrinde ev -
ir ote ırsızı yakalandı gidermek istiyen - ler, sedlcr üzerin- n~•l!llllbıl. 

d Otellerde hU'Sızlık ynpmnkln maruf R:ı.uf 'ı ler, Esperanto i - dedir. Bu evlerde 
Bakırköy Jandıırma !daresı mıntnknsın a- isminde bir lhtlyı:ır, oğlu Nez!hiyle birlikte simli b ·r dil vü - oturan şehı"r hal -ki şoseden tuğla harmanl:ırın:ı. giden şoför 

Alinin idaresindeki kamyon vlraiı dbnerke:ı Afyonk~rnhlsannda birçok suç 1şledlkterı cudc getinn.iŞler • kı. scdden 9~dde 

İki amele kamyondan dü~üp 
yaralandı 

1 d t .ı sonro., Istanbula firar etmiştir. dir ki, bu dili öü. eLLJktrı·~ .. ı: asanso··r. birdenbire kapısı açılmış ve çın e o uran Afyondan gelen bir '.elgr:ıf üzerine suçlu '- ·l'>.Ll 

rett.e yaralanmJ,ftı.r. 
amelelerden Hüseyin ve Abidin yere düşerek renmek diğer dil- lcr içinde geçer -
muhtelif yerlerinden yaralıınmışlardır. burada zabıta tarafı"ldıın yakıılıını:ı.rak nd- ' iler.iı &ğrJenmeye ler. Muni:ıızaman 

HD.d.lseye el koyan mahalli jandarması o 
sırada reçmekte olan trenle yaralıyı Haseki 
iba.staneslne yollamıştır. 

Yaralı ameleler tedavi altına alınmışlardır. Jlycye verllmt., ve Sultannhn.ıeıl ı inci sulh nisbeten çok ko - .w.'li,ven bu asan -
cezada ynpılnn sorgusu n~tıeeslndc, tevkif ·~·"\/ 

Bir adam çocuğile be:raber edilmiştir. lay olduğu iddia edilir. sörler, şehir hal -

t d d .. r· Rnu!un oğlu ve su~ or~ğı olan Nezihi, a- Dünya esperanıtocu.:.. :io de Ja - kının şehir dahi -
Tramvaydan dü}en bir adam 

yaralandı 

ramvay an uş u ranmaktadır. neiro'dr. yaptıkları büyur.. c.ongrede bir linde en fazla ıistifade ettikleri nakil va 
Yedikule tramvay durak yerinden hareket * posta pulu çıka.rı1mıştı:r. Bu posta pu - sıtasıdır. 

eden 2637 sayılı tramvay arabasına binmek C. Müddelumum!liğinden: İstanbulda bu- hında birçok devletlerin bayrakları bir 
Lstlyen Gedlkpaşada Saatçi sokağında otu- lunduğu anlaşılan Erzı:ıc:ın sulh hakimi Ha- arada görülür. * ~ Afacan sokağında ıo sayılı ev

de oturan Ali Koçman adında bir şahıs ha
reket hallnde bulunan bi: tramvaya. atın.mat 

ran Pandell ve dokuz yo..şlorındakl oğlu Ale- san Fehmi Eğemenln :::ıemuriyetlmlze mürn
ko muvazenelerini kaybederek yere dıişmüş - caatl. 

Sstıerken düfJilt1f ve başı taldmnılara çarpa
rak ;raralalllIUftır. Yaralı tedavi altına alın
ınıttır. 

lerd.Jr. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• İLAN Bir sükut ~tice.sinde Alel:o kolundan ya -
raJandığmdan hastahaneye kaldırılınıştır. 

Bu Hafta SARAY Sinemasında 
Bilytık bir macera filmi... Cenubi denizlerin unutulmaz dekorlan 

arannda geçen hiui ve müessir bir aşk tarihçe.ti 

MERCAN ADASI 
JEAN MARTET'in Romanı. Baş Rollerde 

JEAN GABJN - MICHELE MORG AN 
bir kadın kalbinde bütün beşeri ihtiraslar ... Aşıa takip eden bir cnrnm ... 

Bugün aaat 1 ve 2.30 da terWlitlı matineler. 4 1 

~ Bugün T A K S İ M Sinemasınd:ı ~ 
ABDÜL VEHAB ile LEYLA MVRAD'ın 

en son eseri 

YAŞASIN AŞK 
TQrkQ6 ıözlO, Arapça şarkılı filmi Buglln uat 1 ve 2.ao da Halk 

matineleri tenzilatlı fiatlar. 

Bugün S A K A R V A Sinemasında 

A r·E Ş Ç EM B ER i Radyo muharebesi 
NANCY CAROLL - HENRY FONDA S 1 M ON E S 1 M ON 
tarafından Fransızca sözln ve 

lspanJa horbine dair mnessir tUm. 
Bugün saat 1 ve 2.30 da 

en fazla nOkteJi ve Fransızca 
sözln bir komedi 

tenzilAth matinel~r 

Osmanlı Bankasından: Osmanlı Ban
kasının Galata Merkezllc Yentcaml ve Bey
oğlu şubelerinin 18 carı tarlhinde tadili H\
zım gelen vezne ve kiralık kasa dal?elerl M
atıerl so cari (dnhll) tarihine kadar alfiha
llhl devam ed~ktir. 

MezkUr saatler berveçhl atldlr: 
Vezne saa.ti'. . 

Saat. 9 dan saat 14 e tadar adl günlerde. 
Saat. 9 dan .saat 11,30 a kadar Cumartesi 
günleri. 

Kiralık kasa dal~leri: - -
Baa\ 9 dan .saat 16 ya katJar adi günlerde. 
Saat 9 dan .saat. 12'30 a kadar Cumartesi 
günleri. 

.Ki OÜNDENBERI BEYOÖLUNDAKI 
OOROLTO ; ne tayyıtre ses .. eri, 

ne yer sallııntısıdır. Bu : -. 
LALE 

S İ N E M A S 1 N ' da gösterilen 
1\ eşhur 

F E R N A N D E L ' in 
Beş Kuruşla 
Devril lem 

filmini g-ören hinleroe halkın KAH· 

1 
KAHA TUFANIDIR. DOnya Kab· 
kaba Kraiı FERNANDEL'in en son 
Te en gOıel filmi beş kuruşla 

l 
devıialemdir. BugQn saat 1 ve 

2.30 da holk matineleri =============:.;.:======,. B U G O N Deniz muharebelerinde Denizalb gemilerinin esrarlı maceraları 
İ P E K Denizalh gemilerine kurulan tuzaklar, müthiş ve 

Sinemasında muazzam sahneler. 

l D ~ ~.~d.~G~c~ !!RoFT ~N,YcvCl v. ~"~o ':t!NS i 
________ .. Bugün aaat 1 ve 2.30 da tenziIAtlı halk matineleri 

* Amerikadaki lokomotifler 
En yeni lokomo

tifler Amerikada 
bulunduğu halde 
gene orada hatla -
rın yüzde altmışın.. 
da Umumi Harb 

Yer yUzUnden yer altma 
Bugünkü me -

<leni dünya.ela fab 
!fikaların, trenle • 
0

in işletilmesin - .. ı~ ..... ,,.. 
d,e. hava.gazi is -

tihsaLinde dahi bir !!illtU ç-Oık sınai i~€'I'de 11~91• 
kullanı).an mAAien 

.sonunda, hatta da
ha evvel yapılrn1ş 
lokomotifl«r kullanılmaktadır. 

* 

kömüru yer ıaltından çıkarılıyor. Fakal 
onların bir zaman:lar yer yüzünde, ~ • 
simde gördüğünüz şelülde ormanlar alı 
duğwıu düşündünüz mü? •• 

Kubbe'i parlamentolar Yer yüzünden yer altına giden orman 
lar, yer altında uzun asırlar muhafaa 

Birleşik Ameri- ( edildikten sonııa gene yeryüzüne ~ ~ 
kanın muhtelif ak- . • ( rılıyor, ve istifade ediliyor. 
samında bulunan ( · * . .... 
48 parlamentodan! .. ~ Arizonadaki kulUbelerin kapılan 
40 tanesi kubbeli o 1; Arrizona yeıti _ 
l.arak yapılmıştır. Qerıinin kulübe • 
Bu kırk parlAmen- Jetinin muıntazann 
tonun kubbeli ya- tyapılınış biner kıa ~llill 
pılrnalannın sebe • pıları vardır. Bu~ 
bi kanunların kubbe altında yapılaca - kulübelerin kapıları dalına şarka :müt. 
ğına dair Olan bir an'ane yüzündendir. vee<:ih olur. .............................................................. ---··--··············--·-·· .. ······-·----·..-..ııır 

L SLER 
Bir irade meselesi 
Okuyucum Bay .s> in bana yolla 

dığı mektu'bda §Öyle bir cUmle görü
yorum: 

- .Annem fen~ ben iyi bir aile 
yuvası hırmak f.sli~ beni başka. 
larınm tecavüzüne uğramaktan kur -
tar.a 

* 
Bahis mevzuu olanın meselenin 

mahiyetbıi Udımln etmişsinbdir. 
Bay .~ in karşısına çıkmış olan 

gene kıza acırız, ta.lihsiz.xlir, ağlcbi 
ilıtimal ba.şkalan tarafından yapılan 

hataların cezasmı çekecektir, fakat a 
ile meselelerinde hodbin olmak mec -
buriyetindeyk. Evvela kendimizi dü. 

şünmck bir zarurettir. Sıra b~kalano 
na sonra gelir. Bay cS> e bu genç be 
zı kendi talihine bırakmasını tavsiye 
ederim. Zavallı çocuk! 

·- Annem fena, lben iyi bir aile }'Uıo' 
vası kurmak istiyorum, dediği zanum 
ağlebi ihtimal samimidir, fakat bu bJJ 
irade meselesidir. Gördqğü fena gö 
renek şuurunun altına kadar işleme • 
miş midir? Günün birinde patlak ven. 
rnivecek midir? Genç kızın lehine o • 
tarak: 

- Hayır, diyelim. fakat içimir.dlı 
gene bir şüphe kalacaktır. Şilphe ite 
yeni kurulmuş bir aile yuvasında te • 
sirini tedricen gösterecek bir zehir • 
dir. 

TEYZE 
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Leh ordusu niçin 
bu. vaziyete diiştfi.? 

Bu orduya mukadder gözüken 
akibeti değiştirmek imkô.nı 
artık mevcud değil midir? 

~....................................................... Y A Z A N ........................ ·· ........... _._,...ı 

1 EmekH General H. Emir Erkilet i 
1 : 

! 'Son Posta,, nın askeri muharriri : 
i : '······················ ............................................. , ___ ,·····-·····-········· .. ························· ... -···-······· 

C: Tarihten Sayfalar :::J 
Sigfrid hattının adı 
nereden geliyor? 

Milli Cerman destanının 
hikAyenin 

kahramanına aid 
hülasası 

Bugünlerde gazetele-
rimizde SJk sık yazılan 
Zlgfrld adının nereden 
gel1iğln1, bir mtı&tah· 
kem askerl hatta ;niçin 
bu adın konulduğunu 
belki bllmlyenler, bll
meyip te merak eden
ler vardır dJye dilfün
düm. 

Zlgtrid, cNlbetun· 
genler şarkısı. adile a
nılan Cennenlerln mil
li destanlannın en bü
yük kahramanının a
dıdır. 

hi> ırı.sası 



6 Sayfa 

c Bir av hik8yesi =:J 1 Toptan ka.~ma. 1 

Meşhur avcı Bay Tabirin Ali isminde OYUD U 
bir uşağı vardı. Bay Taıhiır Aliyi, Afri - 1) ~ 1 ' -...<. 
kaya yaptığı av seferlerinden birinde, ~ ~ 
bir zenci kabileii ar8.Blllda. görmüş ve I ~ ! 9 
yanına almıştı. Ali çok çalış.kan, çok f ~ ~ 

doğru ve gayet kuvvetli bir zenci idi. - ~~ 
Bay Tahir o zamandan sonra Aliyi hiç ~ • 1 •• 
yanınoon ay~tı. Ali av seferle - ~r'\ 4 
rinde efendisine çok yardım ederdi. <ıı" ~ 

• • • ..,~. 

Gene bir av ~ferine çıkmışlardı. İn. 
san ayeğı değmemi.ş ormanlarda çadır 
kurup yaşıyor, vahşi hayvan avlıyorlar
dı. Bay Tahir ormana geleli epey za -
man olmuştu. Yanlaxında gem-dikleri 
konserveleri, ve öldürdükleri eti yene • 
cek hayvanların etlerini yiyerek yaşı -
yorlardı. Gerek bay Tahir gerek Ali bu 

Oyunun nasıl oynanacağını öğretelim. 
Yere beş metre geni§liğinde ve 11 met
re uzunluğunda bir müstatil çizersiniz. 
Ve müstatilin orta yerinde bir met~ltk 
bir aralık bırakırsınız. Bu ölçüde bir 
müstatil içinde her iki taraftan altışar

Ali zürafaların peşinden koşarken bu la onar oyuncu oynayabilirler, o~~ya.. 
nu düşünüyor, kendi kendine: c~ları~ ~yısı. daha fazla olursa m_~s~a-

. . tılı aynı nısbetı muhafaza ederek büyul-
- Ne dedım de, ağaç zannettığim şey. tebilirsi.nh:. İki taraf ovuncuları müsta. 

lere iyice bakmadan ipi bağlayıp çama- tilin iki tarafında yer ilırlar. Çizgiden 
ŞITları astım! dışarı çıkmaları ve aradaki bir metrelik 

Diyordu. Zürafaları yakalamakdan ü- aralık yere ayak basmaları yasaktır. 0-
. . . .. . _ . yuncular dizildikleri zam.an aralarında 

n:ıdını kesmek uzıere ik~ . zurafalar bır kur'a çekerler. Kur' ada ihangi taraf ka -
agaca yaklaşm~ardı. Bırı ağacın sa • znnırsa o taraftan bir oyuncu topu alır. 
ğından öteki solundan geçe<:ek gibi koş- Topun hafü ve bir insana dokunduğu za. 
muşlardı. Fakat biri bir yandan öteki man can acıtmıyacak cinsten olması el -
öbür yandan geçmek isterlerken boyun-lzem~i~: Topu alan tarafın oyun:u.~ t~ 
ıa:ındaki ip ağ~ca çarpınca vsolda~ ~iden 1 ~~nl~~~;a~ar~~r~~~~~~~n!~~s~~ın~a~;~ 
saga, sağdan gıden sola dogru donuver. taraf oyuncularından birine topu isabet 
diler ve başları o kadar ~uzla birbirine 1 ettirmektir. Top .atı lan taraf oyuncuları 

hayata alışıktılar, senenin birçok zama- çarptı ad, her ikisi birden ölü bir halde t~pun .k_endile:ine dokunmaması için çiz
nını bu tal7.da geçirirlerdi. yere serildiler. Bay Tahir uzaktan bu gı dahılınde bır tarafa kya.çmak, ~ld.ukları 

Bay Tahıi:rin çamaşıria.rıı mlenm,işti. manzarayı görmüştü. Bir tesadüfle iki yerde zıplama~, yere egılm~k gıbı ha -
Aliye çam~ırlarını yıkamasını söyledi. re~etle.r yapabılirler: Top bır 9yun~ya 
Ve kendi tüfeği elinde ev avla.rna.k. üze- ~ deg~r~e ? oyu.n.cu esır alınır. Eg.e: deg .. -
re uzaklara gitti. Bay Tahirle Alinin ça- ,.;-.,; mez cızgı dahılı~e yahud da harıc~ne du. 
dır kurdukları yere yakın bir pınar var- · sers~: top kcndı taraflarına geçmış de _ 
dı. Yerden kaynayan berrak bir su taş _ ;4 mek.:r. Topu onlar a.~ır ve karşı taraf o-
lar üzerinden .kaydıktan sonra, suların vunc~larını vurmaık uzer: atarlar. 
akmasile havuz haline gelmiş bir çukur-1 1 Esır alınan oyuncu, esır al~n _tara!ın 
da toplanıyor, ve gene bu çukurdan çı _ sahmnnd_a oy.uncuların ona rnunasıb go -
karak minimini bir dere gibi uzaklara r:c~klen. y~rde avakta durm?k ı:e ve. -
doğru uzuyordu. Ali çam~ırları alıp bu r•~ı _deği.ştırmeıme'k ı_n?®uTiyetınderlır. 
tablt havuzun başına oturmuştu. Şarkı ~ Es :Iıkten kurtulma~ı ıçın top. o tarafa 
söyliyerek keyifle çama.şırları yıkadı. l?Plı~cc topu vere duş~eden clıle tutma-
Sıra çarn~ırları asıp kurutmaya gelmiş- ;t{,h·~~ sı laıımdı.r. Eğer yennden kımıldama • 
ti. Ali çamaşırları sırtladı. Eline bi-r ip ,ç;'. ~ ,.~ dan kendı arka?a~ları tarafından atılan 
ald a- 1" ib" d .. ~ k "k" ~ ~ tonu tutar!'la esırlıkten kurtulur, gene 

ı. une.ş ı ır yer e ıpı "'erece ı ı a- k d" taraf a g 
ğaç arıyordu. Sağına baktı, soluna baktı: züı ~danın birden avlanmış oıması çok en . ı ın eçer. 

- İşte, dedi, birbirine yakın iki a - hoşuııa gıtmişti. Ali de memnundu. Çün Bır taraf oyunmılarının yarısının ya . • 
~aç etrafta backa ali-açlar da olmadı k"" B Tah" . 

1 
hud da oyuna başlamadan evvel tayın 

,.. •• ~ ts - u ay ırın çamaşır arı kaybolma - tt·ııı · d b' t f 
ğından gün~ iki ağa~ın arasından eksik e ıl\.en savı a oyuncunun ır ara a e-
lm Ç 1 ,_ b k ku mıştı. sir olmasile, diğer taraf oyunu kazanır. o uyor. amaşır ar çol\ ça u rur. 

birA~c.::~" d~i·.,= ~~~:.~d~: ~!%:~ C Yeni Bilmecemiz :J 
şırlan ipe serdi. 

İşini bitirip geri çekileceği zaman bir 
de ne görsün; iki ağaç birden oldukları 
yerd2 yükselmiyorlar mı? Ali. şaşkına 
dönmüştü. Ağaç nasıl yükselirdi. O yaşa 
gelinceye kadar böyle bir şey görme -
mişti. Fakat bir iki saniye sonra işi an_ 
ladı. Onun ağaç zannett~i şeyler, kum
lara görnülm~ oturan iki zürafanın u -
zun boy.unlarından ba~a bir şey değil -
miş. Zürafalaır birdenbire ayağa kalk -
mışlar, ip boyunlarında, çamaşırlar ipe 
asılı olduğu halde ileri doğru koşmaya 

başlamışlardı. Ali de peşlerirl<:!en koşu -
yordu. Amma zürafalar o kadar hızla i . 

Anneleri babalan, Yıldızı ve kar
deşini alıp; birkaç gün için akar su • 
larile aneşhur bir şehre gitmişlerdi, 
Yıldızla kardeşi otelin bahçesinde o -
tururlarken akar sulan görmek, do • 
ya doya içmek hevesine kapıldılar, o.. 
telin garsonuna sordular. Garson. 

- Şöyle yüııüyün, biraz ileride so -
.rarsınız! 

Dedi. 

Eylttl 16 

su 

İki kardeş, yürümeğe başladılar. 
Biran evvel akar suları görmeyi me -
rak ediyorlardı. Yıldız da kardeşi de. 

- Ha şurada olacak! 
- Ha burada olacak! 
Diye sağa sola bakınıyorlar fakat 

hiçbir şey göremedikleri gibi uzaktan 
su sesine benzer sesin geldiğini bile 
duyamıyorlardı. Bir müddet böyle<:e 
yürümüşlerdi. 

Bir çocuğa rastladılar; 
ona sordular. Çocuk bi
raz apdaka idi. Onların 
ne demek istediklerini 
anlamamıştı. 

Yıldız anlattı: Çocuk güldü: 

Çocuk doğru söy-
lemişti. Biraz yürü -
yüp sağa dönünce bir 
borudan su aktığını gör -
düle:r. 

- Bir borudan şakır 
şakır akan suyu görmek 
istiyoruz. Şimdi anladın 
mı? 

Ba.T<laıklarını 

na almLilardı. 
akan sudan 
rup birer 
içtiler. 

yanları -
Borudan 
doldu • 
vudum 

- İşte şuracıkta var. 
Biraz yürüyüp sa • 
ğa dönün Görür • 
sün üz. 

Suyun lezzeti onlara 
bir tuhaf gehnişti. Acaba 
bu su nasıl bir suy
du. Oradan bir bekçi ge
çiyordu. 

le!"liyorlardı ki, Alinin onlara yetişmesi Bekçi yanlarına geldi: Yıldız da kardeşi de midelerinin bu· 
imkinı yoktu. İşin fenası Bay Tahir bu Elinde tepsi merdiven çıkan şu küçük kızın yuzıune bakınız.. eksiklik var - Burada n~ yapıyonrunuz? )andığını hissettiler. Onlar akar su dl· 

değil mi Herhalde kaşı gözü, ağzı burnu olmalı. Ressam resmi yapaııken bun· Yıldız cevırb verdi: ye bula.şık çukurunun pis suyundan 
orman içinde çamaş~~ kala~k, avlan- Jarı unutmuş. Siz resmi gazeteden kesin, ağız burU11, .kaş göz yaptnız ve bize - Akar sudan içiyoruz. tatmışlardı. 
mayı yanda bırakıp donmek ıcab ede - gönderiniz. iyi yapanlardan bir erkek okuyucumuza üç lira kıymetinde kitablar, -· Bu sudan mı, bu su iç1lmez ki.. Büyüklerinden iz.insiz, onlara da • 
ce-kti ki, Bay Tahir için bundan daha faz iki kız Okuyucumuza bir çay veya yemek sofrası için kullanışlı ve Lüzumlu el i.,ı Otelin bulaşık çukurundan suyu bo • nışmı:ıdan yola çrkanlann başlarına 
Ja üzüdi bir şey tasavvur edi~mezdi. takımları, diğer yüz okuyucumuza da ayrı ayrı hediyeler vereceğiz. nı ile buraya akıtıyorlar. itte böyle fena şeyler gelir. -·----·············· .... -······--···· .. ···············•·················· _..,.. __ ...... _. .................. ··---·· ....................................................................... -................................................................................. . 

Bay Tekin tenis oynamıya merak et
mJ.şt.1, faka.t. o ana kadar hiç t.enls oy· 
namadıtı l.çln nasıl oynanacatmı deiil 
raket tutmayı bile bllmlyordu. 

Bay Tekin tenis oynuyor 

İlk defa. lyi bir oyuncu ıle 
karp karflya oynuyordu. 
Gelen topların hiç blrtnl 
kaqılıyamıyordu. 

D::ı.ha fenası top -
lard&n biri !JÖt.Süne 
oarınnıttı. Blraa son
ra ttıJan da yöziine 
çarınnea Ba7 Tekin 
çok tızmııtı. 

Bir a.n durdu. Bütin top
lar onun tara.tında idJ. Ne 
yapacaktı, hiddetinı Jelle • 
~l§tl. 

Topları birer 
birer yerden top
ladı, karf)Bında kl 
oyuncu o.na me -
rakla b&lnyordu. 
l'oplar elinde o -
hmea: 

- Al sanal 
Dedi. Bir t.aneslnl ehle karşısındnkl oyun

cuya fırlattı. Top yuncw1u:ı rıozüne grlmlştl. 
Bay Tetın elindeki diğer oiıtım toplo.rı da 
birer birer fırlattı. Ö~kl şaıırnuştı: 

- Aman burnum, aman tolum, aman 
IOstiml ctı,Je avaz avaz batırıyordu. 



C: Lehistanda neler gördUm? ::::1 
Harbe lıazırlanan 

Varşovanın manzarası 
Muhatabım Varşova parkında siper kazan halkı 

göstererek: "Mareıal da bolşevik hücumunu 
buralarda durdurmı11ştu,, dedi 

Denizlerde yeni bir 
Skajerak muharebesi 

görecek miyiz? 
Yazan: Ercumend Ekrem Talu ( " Son Posta " nın denizci muharriri 'J'&m'J'Or ) 

~ an ?e hava kuvveUerinin günler -
.a.. denberi çarpıftlklan f1I anda donan-
malar ne JÇıyor? Barb içinde donanmalar 
oarpı.pmyacatıar mı? 

itte BiiJ1k ı&.ıt>ID dön kocaman senesin
de de bu ılMlller aorulmuştu'I Çtinkt1 di\n.Ja 
o büyüt boğuşmada büyüt d9niz tuvvetle
rtnin yalnıs İBka.Jarakta, bir defaya mahlua 
olmak tllıere muharebe yaptıklarını tördü ... 
Orada bile tat1 D&U~ll delll, bir iti aaa\e 
lnhJsar. eden bir mllcadele yapılmııtı. Maruz 
kalınan sarar, donanmaların cesametine nia
betıen 11.tl btikmflnde ıdl. 

Nihayet barb bitti ... Bu donanmaların ba
zırlanmuı için aıfedllen .e"et, donanma 
l~lnde bululnan binlerce muharl!> bot yere 
limanlarda tapalı taım111ardL Acal>a. bu do
nanmalar ne için ,apılmıttı? 

Bu aU8!1 bugün de soranlar, karada oldu
tu gibi denizde de büyük muharebeler bek
llyenler u defUdir. Ban denls mubarrlrleri 
böyle bir muharebenin yapılmaylflnı Abnan 

denlzcllerinin ıCel&l'etsizllllne veyahud da 
Alman _ İngiliz deııls flloları ara.sındatt kuv
vet nlsbetlnln azlıtına haml9diyorJar. Bil, fU 
ıatırlanınızla, onlan cerbedecek değiliz. An
cak böyle blr neticeye hanııt ~tkiklerden 
sonra v'8ıl olunabllecefinı tebarua ett.ırme
te çalıtacatız. 

Genizde dUşmam muharebeye 
icbar etmek mumkUn mu ? 

Bir denb mubarebul vukubulmak için her 
ttı taratın arztı1u llzundır. Bu esaalı naıf 
deniz muharebesi taratterln1 kara harble -
rtnden ayınr. Karada, lllnı harb oldu mu, 
kuvveUer birbirine doğru yaklaşırlar, artık 
o iki kunet muhalcta~ auretlle blrblrltrlJe 
~arpı.şacaklardır. Bunlardan birisi muharebe 
yapmak arzu etmeee dahi, dilerlnln taarru
zu karşı.smda, kendla1nl mtidafaa etmek mıık 
aadile, muharebeyi tabul eder. D•mlzde ile 
muharebeyi kabul etmlyen blr düşmanı, 81 -
lAh düellosuna icbar etmek çok zordur. Çün
kü denizde donanmalar ekseriyetle kapalı ll
aıanlarda l>ulunur ve düşman taarruzun -
dan masun kalırlar. Oıılan muharebeye le -

Cephe ger9mden hazin b'ir manzara: Paristeki Leh Befiri Meçhul bar etmek için, bizzat donanmaya değil, düş-
Askerin mezan ba§ında manın dlğer hayati noktalanna tec~ Yüz la-

- Pooıeranyanın, Silezyanın, Dan - - Hemalde, ilk hamlede payitahtı zun gellr. Meseli, Büyük Harbde I:ııglllzler 
ziğiı:a Almanya ile ne mıürıaeebeti var? mızın kapılarına kadar akın etmesi muh muharebe yapmak ilt.emlyorlardı. Fakat on
Hele Pameranya'nın halis bir Leh böl - temeldir. MareşaL Bolşevik hücumunu ıanıı can damarı lılanş denlz\ndeki uker 
lesı. old .. A.. adının morfoloiisinden bes da buralarda, Pragada durdurmuştu. O n

6
akllyad tı nmalldl. Eter .. ~ar b~~~tt~~ardbllı

"'t§'U J • k' k al h Al A t n ona arı '"' ~arrus •"'""""' o_. , bellidir. Bir mllletin esaret altında, hır zaman 1 ~? yar .. arı~ı. ~ ~ sarayın İngilizler, ıater ıatemez oir deni• muhare -
memleket parçamıın yabancı bir haki -, duvarları uzerınde gorebilırsınız. be.si yaparlardı. Neden yapmadılar? Harbin 
miyet altında bir mYdet yaşamış olma. - Ukin o zamanki şe.raitle bugünkü- batında aradaki kunet nlabetl de buna mü-
11 onlarm karakterini kaybettirir mi? ler arasında çok fark var. Varşovanın aakt idi. Bu hu.auta Almanlann dahi tendi 

-- • ------

1910 daki tngU;z donanmasından bir parça 

Var--"m tanınmış ~zetedlerinden ı varoşlarına kadar sokulan bir düşmanın kendilerine faŞtJklannı kaydederek mevmu- 1939 daki 1.,;au clo nanmaııftdmı bir ~ 
.. -·- h · · · 'md'k" harb tekni7ri muza avdet edellm ... 

biri olan mulıatabunla Padarevski par - ~e re. gırm~sın~ şı 1 1 
., & Eğer böyle bir hayat noktası bu1unma7A n~n bir çember bratt.erlnl bala olduklan &orı>ltobot tu.mısıanıe r.ayınatmak ve bll&. 

tının kuytu yollannda gıeziniyoruz. o, Jle, bılmem ki a~ıl nasıl kabul eder·· dü donaJlDl&811U dövüşmiy~ zorlıı.mak gortumektedir:. Ablukayı yapan donanma hare lld donanma aruuıda taL, netlcell bir 
mütemadiyen bana millf davanın esas - - Böyle, istiklil uğruna girifilen pef1ı:~t1lldllr· belld mümkün dahi oımu.. maksadına. dupnan donanmasını ~ha .su- muharebe ,apmat eauına l8tinad ediyor • 
lannı, memedlerint izah ediyor. harblerde teknikle beraber taarruza ut- Abl' k k"ll . retlle detll. aıbluta batıanndan t.1caret te - du. Bu plln muvaffak olamadı. Sebebi ne 

. . h t .. u a şe ' erı mllerinl pçirmemetle daha IJ1 tekilde nrır. idi? Şehri Praga ismindeki varoşuna bal- !·ayan .~ılletm .. eyecanını, azmını ve Gerçi dtitımm donanmasının. lmhMı en ı - Denlsaltılann yalauz olmaaı. 
hyan ldiprilnh yanı başındaki bu mu ıdeolo1ı kuvvetıru de hesaba katmak la - Abluka Dk zamanlarda düşmanı mubare- ıtpeı bir harekettir. u.tın blr donanmanın 1 - Denlaltııarın rllyet aahalannın pek 
azzam park Varşova haMrnıın en çok zımdır. beye ieb~ etmek için bir vasıta idi. in:ıs ortadan kalcbnlmaaı, ancak aynı mitt&Ma u olmam. 
rağbet etttli bir tenezzüh yeridir. Uni - Parktan çıktık. Kapının önünde, ge - tarih harbinde abl~nın en~1;!;~rd~~ bir kuvveti ııem. etmeJJ göze almakla olur. ı - BG1ft İnl1lls donanmuınm nerede 
versitenin kız 'ft ericek talebesi bilhas • çen hıırbin malullerinden olan ihtiyar aa lhtllAlltA k1e1!ı_:1~de 

1:~ 11 
• b"klemı.tır. Bu Nltetım BiiJilı!,,=ın ~d iddioni:m~n! oldutunun blllnememem. 

.. l d .k k l ı··ıe ın·ı be . filosunu k imha etmek cıun e . ı e:: Btlytık Harbclen aoııratı Alman denllciler1 u buraya gelir, bytu koşe er e seçtı - apıcı, san saç an, u e, pem sı - uretle dDllD&n donanmuı 1& Umanda 11 - bunu dü.oünmed&er. Çtinkö onlar nalfeleri- bu meeelelm halletm• ut tı1 
leri peykelertn flze.rlnde sakin sakin m8ı81nm üstüne dökülen küçücük bir kız palı kalarak atıl duru~o·· veyahud da, mllle- nı bir muharebe yapmauınn dahi ,apabl - B I ki d 1'14 ar. 
derslerine çahfarlardL çocuğunu okşuyordu. Bu hO§ manzaraya tinin denlalerdeki menfaatı icabı olarak, de- UyorlardL NlhaJ'M barb blWll aman in - Ug R UrUftl 

Bu ·'--- onlardan hiçbirine rastla- tebessümle bak.tığımızı go"ren ihtry' ar· ntze açılıp muharebeyi kab•.ıl edlolyordu. önı- ııtıts donanmuı ıtıt de11 kuvvetli oldu. Çin- Bulinkl den1u.ltaıar Bilytık Harbin te~ 
--.,..u.. • Böyle bir abluka 1ld .aebebden d aJJ m tü donanmaJ& ,.nı olank Ut.ıha& ed• 'Yi- nelerinde ' ımyoruz. Amadqmı 8e'bebtni söylüyor: - Torunum.. dedi. ıBabaa biraz evvelı klln ıörünür ve tatbik ed111rdL hldler bat.anlardan fazla ldl Sulh mıa'n- ı n ıfuJa bir tablllyette detlldlr. An-

- Hllımi hududlarda! Liselerin son sı- ayrıldı, askere gitti. Çocuk ağlıyordu da, 1 _Yelten de~ donanmalar Pf'k 11 - da bu mo İngllldere dtinJ&yı tazandudı. :!uA =:.:::aı::~:/uı::;:b~tllb 
nıfları bile bopldı. Emin olun: Bütün teselli ediyorum. zun zaman denlsde Jcalırlardı. Kbmtlr, ma - .tit.e bUIÜD de bu mua-m imparatorluk lertn1 ummqlar ~ tuneu: ece 
Lehistan llJ'akta, bütün Lehliler silAha - NE:. dersin, baba! Muharebe var mı? zot, makine balaml ııtbl Uma1~~ ihttyao IÖI- ayni durumdadır. Bls 1939 da bafbJa• f1I buırlamıtlardır. Onlar denız~:n:ö~C:: 
anlnuftır. Bizi d5rd0ınc11- defa taksim - Kim bilir? Belki de olacak. teren ııısmetıe~~~ .. ~~umu ııtbl, harbin .aonunda İnl1l1s donanmuım baltln- beterllt ınplaT hallnde tuDaıuJorlar. _; 
etmek .wdMlna bıpılanlara ancak 1881Z _ 01 d.. V . 2 ~ Torptto, bam alltblan yok den daha .tunıetli bulacalıs. Çtint11 o han n.ntle blrlal htlcumcla mınafıat ollmtı .. 
w lnama:r topr*1ar ~kedecelfz. Leh mi der&inuı-;8' uşman arşovaye. gırer ~::::a cı:::t abla~ tunetlertnl = :=,.;m: 1~~ bile, 1: balcll, blltea blrinlıı bir mavatta;. 
milleti bir defa daha kat iyen em olmı H .:• ~-·-· __ 11 ..ıı. dtpaan ıımanıan .tmı4all u- tDlede ---lııUr Badece ablllkAln ba- ldP' -••1.ıll•nllDl lmld ed17orlar. 
ya ilrbr. eı.u ~&6 .- a'": J&ftf J&Y&f e n "-.:.-_., · ftM lnıllnttl harbde Alman dellU ...w 

ev • - Hayul Büyüık Mareplin ruhaniye atlafı.rmıt\lı'· pnlabUmell &Pg .. te .. som lılr nım.tUr. •e taıe.I bG1le oıu:attır. ~ aracl&M 
Arttı&ıpmla her feyl •çak açlt konu- H bizi ~ acak.tırl ILt sadl abluka Bunun bir JDIMDnl t611e ilah edeltnı: Bu- tunıet mlııafttmı ualtı:nadan Ahm.nl•l'll 

.. bilecek ftZlyett.,.tz. wt oruy · • 1 lfln, ha•adll dolru ile, Bremen Alman tnsWs donumı.ııe muban!beJe blbpna , 
_ Aaba, bir ._ı...,. yolu buJamaz Her ,erde, herkeede ayni kanaati. ay- ltt19dl bir karakter a'lmılDMlaa tranl&Ubt.111 İnlWs donamnaa ıarafınclan 8JDI, tuunn bir barete~ dememek için »el 

nuydıımT ni imanı bu-luyordum: Polonya dayana • Rar:n hUIUları, harb ıımanıarmdan ~· <IO> mll:pon ltra,a malolan clretkirane olarak tavatf edebWrlL 
Ne demek t.tedlll:ml leZ!!'if olaoak. cak... Polonya ölmiyecek.. otuz milyon = ııcaret muı~rına da ıepp1l ecUl- bu pmtntn iDcDll ~= :rd1:1.t kaıe: &er halde baı,a. Japonya, Amerika .-

G&lillGnln eamı.n .ıtmda alev aleıv inan buna and içmiftir. ve buna inam - mil ve nib7et .-.t Yfi abluka = :cı .:b:~ı.: :uıı!r.. Jt.P~ do _ tunetn dmetlerln mtlsaberetlnl 16rmedm 
yanan mnt bakıflU'IDI bana dolru çe - yor. barb 1111111 meJd&Da 91Duf:in:" clald te- nanmanın 1el'd1ll tazane... insUıs doıwunuDe barbetmet JaUJen bir 
virdi: Ki~d~ geçiyorken, ~ g~- abl=~ d=-=~:a';:'11pılır. Nttetım' in.. Almanlara sellnce fneeelt tamanıne akil :::-UharelrıM~ ~·~~ 

- Re ılbl? ~· Vistülun akan sularına fOYle bir a1rl ısıerın flmal denlstnin en tlmallnde tell8 olur. Çtinkil bu de'flet abluka edilen taraf - iataJu.ıcta 
111 

noktalar AlmanJann lehlu 
- Mmell Danzt1t feda eteeydinid nazar atlettim: Gurubun kızıl aldelerile :!1utıert ı.ua A1m1D torpltoıannm, bir de- tır. Onun llrtıa4 oervevea içinde p.p.muı bir dunun anedlyordu. 
Kükrer ffbt enlb nrcfl: bir kan .rengini andınyordu!. fada aldıtlart muot De gidip ıeımeaı ancak için, evvelemlrde, abluta71 tırmaa lban - 1 _ İngWs donamnuı daha mutawem8' • 

..ıın..ı izam '- _ .. "-ttındtlr; b1IDlar orada usun müddet ba- dır. Abluka 1ae kuvvetle tırııır. M6hlm "' .sı. temflerclen mtlretbbti 
- Biz Danziftn fim\WU n ını aa Ercumend Ekrem Talu mwu ular YaJnu: denizaltı ft t.aJ- tat't bir deniz muharebeal. yapmabımı ab- +_ ...... _ • 

bul etrne1de ~lfmiz azam! fe- .. ---··-.......................................... reklt J&panl • ..,A ri bllmelerl lmkln _..,._ ...... _. ...___ ._ ....... _ ..,.t n-... 1 - augwa cephanesi daha u mQeulrdl. 
t 1 arelerlnin bu haı.- e ıe luaa uaı.ıowu .... .._ • .ı.aaaau yo. ar. ""V\i"n s - t.ta.ıvat modern vuıtalarla yapılan dakArhlı esa1e11 ya.pm1f bı~lµnuyonız. zmir vapur seferleri yarın tekrar lahtlindedlr. ı.t.e inıtıızlerin <abluka ıe - asırda yapılan Am~r.ka i:tlrak barblerln- Ut muharebe kll. tnsm.ııer daha OOk hata 

Serbeat flbrln a.rtııdeki tarihi halda - ı, • .ı.. cak mllerlni emnı,.ııne aldıtt> diye Uln ettik- de ılmallller, cenublulan abluka etmltlerdl. lfledllu 
nmızdan, mf dOnya dibıenini sarsma -t" .. ya leri emnQıet te budur... Cenublular 1ae ellerinde, tunetll donanma 4 _ tat.aJaıatt.a tnınıaıer tat't netice al• 
mak için feragat etmlftik. Bundan faz - Awupada harbin ba'1aması üzerine bir K" h b . f ecektir? olmadığı 1çin, abluka hatlannclan kaçakçı- malı: la~ı. Vesaire veaa.lre .. 
luını bbden istemek yalnız bizim o hak ByliUden itibaren tatıı adilen istanbul _ :b- im ar IS IJ lık .suretııe mal taçırtıyorlardı. tn1Dtereden Bugünktı tnılllz ttlosn gt'relt gemilerin mu 
lanmıza delil tarlıe tecavüz olur! mir vapur ~ferleri, vann tekrar başlıyacat- hı emıetetln ayni denlzde blrbirlnl ab- aldıtıarı OOk riratll ıemllerle gece aaatle - ıcavemetı, ııerek cephane kudreti ve ıeretıe 

' tır. Mersin hattı lçln ?lenWı b!r karar veril- m e lmkAn yoktur. Yani hem in- rinde abluka hatlanndan ıeçerlerdl. Fakat tallm teırbl1'! batunın1an. Buvut Harbe na-
- z;:U~f.ı:t b'liyorum· Oraınnı memlftir. Merain hattına vapur seferlerinin lu~~anyayı w hem de Almanla _ ayni feyl, bugün, iki .sebeble yapvamamak- uran çok ytıbelml•tlr. Binaenaleyh bngiln-
- bıca~lar değil 1., de, bu hafta içinde başlaması muhtemeldir. ıll tn~rl ablulı:a etmeal komik bir feY tadır: kil zayıf Alman moaunun İ:lgWzlere sal .. 

harben eKmlzden a •• m · D · .. En .. • · lik rın oe 1 böfle bır nk'a Napolyon harb - ı - Abluka kuvvetlerine refakat eden dırmuı bir Alan aoak suya bir damla ao-
Be lkl. Fakat mntt nrblımızı ortadan aımı cumen ıatım ol:f~ ~ı Albluta) namll<J yapılmııtır. tanarelerin Uoaret gemilerini çot matlar- luk ıuyun atıımuı demettir. 
yok ettftdıen IOllra. muamelelerini tetkik ediyor ~ zaı!.n İngUlzlerin denizden ablutaaına dan ıörmeat. F. L. 

Vı.tll nehri parbn kenarında, dara - _ tabll Fransızlar Avrupada Y&.fJJan m1l - 2 - Harb pmJ.R 8ilratlerln\n, en lilratıı 111·-·-· .. .... --.. ·-... ·--

k bfr kol halinde içeriye doğru uza - Aya.spa.ta caddesindetı 18tf:mllk mu=~ ~~eri tnııtıtereye mal göndermemele icbar giden ticaret pmtalnden blle iti mlall fazla D6n bir ltalyan vapuru daha •eldi cı b k d . . lerlne aid evrak, Datnıl ~cümene ve ...-- e d1r ki bunun deniz ablutaalle b1r mtı oımuı o 
nır. KODU18 konuşa uraya da b9! ;::ıış tir. Da1nıl Encümen Tozkoparandan alına- e= ttur Bu ~beblerden dolayı Almanların ayni fe- İtalyan bandıralı vapu:-lann tekrar Uma
bulunuJVl'duk. Kat11 kı~l 8 ır l ur cat bir evle, Aklar&Jda yapılacak tf~ n B tın :uhaktat surette 1t1 taraftan bl- yi taıtılt etmıelerlne lmt&n yoktur. Büyük nmııza seferlere bafl.ıdt4ını yauuıtıit. DOia 
adamlar bot araziyi bmıa a meşgu - bahoealnln yeri hattındaki evrakı tet. k • uı ede dlleri de abluta edilir Bu Harbde Almanlar, kııvvetlerlnln daha çok de İtalya bandıralı Veııt• vapuru sehnlf w 
diler. Arbdapm onları ifaret ederek: mektedlr. Ymıtapı Ue Kumnpı aT,:! :O::~~l ~ etseriyetle lktlncll ısa : tuıa oımuına ralmen, b67le bir harekete yük alm&ia I>atıaDUftır. Buaün iti İtalya il· 

- Siper huırhJ«lar .. dedi. Mnıelre mı•J1Mlntn laUml&k ·~ 1911 dAa S:tha etıull dolaJıllle, muharebe te....W etmediler. Onların deniz barb aevk 1ep1 daha ıeleoekUr. Yolcu PQlta npurlan 
_ N-1'? Difınum buraya kadar .u- rlll beraber ,.mıda ll&tmllt una em.etten llJade am.azı mefhumuna dQa _ "' ldaıell 461man ta"9tlerlnl denb:alu ve da •ferlelr1ne bıısblerd.J batlı1aca1ı:l&rdJr. 

kulacalım tahmtn ediyor 'llUllllusf ftrlJeoekttr. 
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_ Rahml bey Ktırdtll .. T.A.P. 11,'10 m. Mil KCL IO Kw. tat tıe dollan der ilen, s - llebmecl BeJ • ı8fll"dl. eonra kumi-al &ııflsünün llCWlU mmı. al:ay edecetmf pekit! bilcftli baJd9 

h 
_._.... la ("•-~•- _._) •·te Suzldll .. aemaial, 2ı,30: KonUfllla, 21,41: ..a~-lr ..Lla . ~-•n- bö·..ı.. 'L.!-'-""'- '- dimi ... .l~ p.r : WTIMUU ,,,..._.. m.., - Müsllc (Operet .selet.aJonlan PL) 22: Mtblk pannalm& ~-- ·-nnı -.-- cene onun ~-~e ve ... 

r :. 3 - Halt tiktOll: <lılllM' sell70r.l ıa bir - Tabir pUHllt IU'la: lllm DllAha ta- <Ktlcik orama> Şef Neclb At~. ı _ cıe- daki bdmm ,o.üne b1dırda ve ma.teb· hlıber vermeden böyle blyik bir karar 
t - Bedriye HOflÖl' .. lttrdllfhlca*4r ear • il oldam. 1 - Rahrıal beJ • Tabir puellt mena 8cbaJIUch _ Ktlpidon Te Pulfe, Bet tı- zi bir lııehbba aıtta. wrmif oJmasmt M a&ıl1lA JU'lmamm 
ki· <Mutrlb tamı naJendeml.) 1 - lllcu IUID: Oe9d1 o camiı enam ..-ma. 4 - ze.. ıımlıt qt bltlJ'811, &) Yatlafma b) Al/il 
türkü: <İndim yarin bah04ll(ne.> e _ Halt t11 otlu Ahmed inıor - Tahir pu.selit farkı: valat, c> Bafbqa, d> Oezlntl, e> Kaygacılıt - Olman g&Jıö1il1 ya:akn11 ha! Su be. biz türlü affedemiyordu. 
türtilstl: <Bmıerlm kıyma bana.> H: lıılem- Nu:lım ne tadar güler rllsün Yar. 5 - Zetl "banpna, 2 _Hanna Löhr _ Dllltln marp, nizli, basta~ Oımaa! Allah cma L Hele 80D dalrftwta delikanlının &özle• 
leket aut iJ&ft, ajana 'fil mt'9oro1oıt ba .. Arlt .. Tahirpuellt fl.l'D: Kız b1r IU gibi. 3 - WDll X.utenachlaıer - Ylldıslara dolru 1uJılM' versin! • rkJıde yanan sert kıvılicun ODU 1rilsbl1 • 
berlerL lUO - ı5: Mtlzllc <Dana mtbdll.> !..:: ~wııt as_.,.. 13: llemletet (Jllantul), t - .Rafi - Kantlll. I - Knudap H • ..1..~-'-ı ...ıı.ı...nyorda. Zeynebin se • tOn ""leden ...a..-.. a... taft idi. 

. .._ - ...,_.., ajana" meteoroloJı haberleri. Rüsager - Btr entenneao, ı - BeJamln Oo- .ı.ıru.-.. ı.&U a- ~ ~~-
H. - 15.30. Milzlk <Şen oda mblll> .ıura - 11.11 .. 14: Mtlıdk <Karqıt program Pl.) 19: dard _ 1'1ıml, T _ Bemhard Kutlch _ İlpan- nelıeıdmberi Qıpnanla a1aJ et~ o • - Benden a,nldllı igin bir em bile 
hlm ÖZsilr Ye Atqböcetıert. lUO: Pro1ram- Procram n memlelret aat lyan. ı9.05: Mtl- 101 taprLd, ı - zıeıırer _ Der Bchatmeıater nunla evıervnek lltıawHlfnl ve buna -. du:J:madl. GW pu:JV, 711nald•n aı.v. 
18.35: MOlit <Ktıott on.tıa - fit: lfeclb sik ~ PL> ıuo: Tilrt mOzill operetinin ftlllan, JI• Son aJana haberter1. .a...a. 
Aflan: 1 - ~. OolWJD .. C&mblsllr fota- (Halt tlrkllelt> 8lıdl Taftr Ataman ye ta- ıdraat, esham, tahTllÜ. tamblJ'o .. nutud, beb allrak oıt-m cpumb b1Jm ileri Jl idi. Bunca ~ aaa • uc-
tıot.. 2 - ilana Zander .. Polta. 1 - Bana npt prosram. t0.15: Kooa.-ııa. t0.30: Mem- bol'IUI <fla&>, 23,20: lıltlllt <CUband Pi.), lik'd:OIDnü biJl1w' ve fetUa kızı habis olink böJle ı&dlim- AJWıallıllıı ı.ı bt. 
Olıamann .. AndaluıdJ'a İlpan10I ft1al.. t _ Jebt aa& l7UI. ajana ft meteoroloji haber- 23,15-H Yaruıt1 P1'0IJ'UIL bulu,..UU. .-_. hali ftl'dı: Bf1J1t lfleı' vaıbn U-
Jlana LGbr - BtlJ'lt 'ftll.. 11.10: 'l'lı1t mblll ııert. IO.IO: ~ mtlzllt: Karqtt program - * _ 1\..1- deme a..- ()aman ::!lam ,a - nlıara WrMllr ftlı:ti olmıJU 1* eıtek-
Ql'uıl heJ'etl.) 20. Memlelıılt au.t ~ Karii* Koro. Antara RadJOSU Ktlme aea ff CUMA IZ/I •• upc _.., ..., 
IO.: Temall. J0.40·: AJana,. meteoroloJI ba· :!. -~·2!".az:e eden: lle.s'ud Cemll. 2ı.so: 12,30: Proıram Ye m~etet aat a,.an, rek1'L dJk ~ çocuktur. Sen OD1lll sa. S. benldl, a&ded J8flı ApiJnm böy. 
berlert. 21: Ttırt milzlll: otuJ'an: lııluaffer ~ıiadjo ~~~1;. ~~~i!r!!~ ıus: Ttlrt mtizlll <PL>. ıs: Memleket aaat na blbrkm 86*me d8fMl acıya, ben. le delifmeslne Zeyneb llh•nnll ede • 
btar. Qalanlar: ReıJad Brer, Ruten Kam, tort111. Konaer tatdlmt _ HaUI Bedll Yönet .. a:yan. ajana Ye meteorolo~l haberleri. 13,15· zini C5rtem. san ~a büma: sana fena mt.Judu. Ve aylar aeotlkçe içinde ona 
Siret Kadrt, Reflt Penan. l - Santuri lft.- pn: l - Auber - Le Domino Nolt operaaınm H: Müzik Ckarlfıt progranı PJ.), ıs: Program tutık.un da ondm Yoba Allah içlıı ce- kaql öfkeden daha Jmnıe&li bir t1D yük• 
hem - Mahur pefl'eYl. 2 - Rent Penan - UYe!'ttlril. 2 - Balnt - Saews - Sutte Alg~ - Ye ~mletet saat ayan, 19,05: Milzlk <Dana ..a..; .a- ••• İn ,_,,__h -·1ı,11JW ... 1 h'c c!l-An 

• rlemıe ı D'Albe mOzlll PL>. 19,30: Ttırt müzltl (Faaıl heyeti), nr uel!ikanlıua. anmıyonan a.-w ......,..... e r--
:"'h';J:tı. n:U ~=' ~ ~ı::1;~ utıerttriı,"f _ ~tc,!.0~ f!1!o~o~= 20,ı5: KODUfJlla, 20.30 Memleket ıaat ayan, r:leydmda. Daha kur'- çıkmadan ate.. - Anasına 7udJiı mekf:ublarda her• 
da ne tatlı :ealaıı.) t _ ~8-m fal' ıl1llU. 23: Son ajana bHerlen, llraat, eaham ~~~ ;~e=1:ı.ıı:_ı:rıç~:: ~: - re g&ıilllil yaalıll, savap aldiyor .. Hem bılin ack var, Jll)mz 1-na bir eellm bil• 
la: <Attın bana bir lls11 elem.) 1 - OlllWı tah~t. t&mbtJo - natad boraaaı Ulat)• re Fersan, Reflt Penan j.4ref Kadrl 1 _: güle o,mya. •• Çlllmlyor. ZeJnel> 6kll mtl. dtJ9 IOl'Dl1J. 
Imıad .. lflhaTeDd p.rtı: CTlne a11D bana =~t (Cuband PU, 23.55-M: Yann- Nlhuendl kebir pefrevı, 

0

2 - faman Battı - Zeyneb bir pmça PfUV gibi obnuftu '1'1r laile; halbuti lraç Dn em•• bam 
dadatınla 11111.> s - 8adet&tn Kayna - Rl· * NlhaTend Y'1rilt aemal.<Jl'eryad ne yldeyle- amma bunu beW etmek l8temedt. ,.._,,., beni na etmMl lçla llıt!JM 
UY .. nd p.rtı: (Qel s6t1ere Jtlbelelbw) 'f _ rlten), 3 - Arif BeJ - Nlbannd p.rtı (Ben .& .a- _ _a_. .......-S den lrAdm 9.,ı.-, ... 
&aten Kam - Kemenoe ta1ıWmt ı _ fmıır. OAltlAMBA Mllınt bur! ftfa betler iten>, t -- Nurt llafI Por - - ~ 81:'™-• avqa aa-D ne ,-·---.-
il zetl .. Uwat prtı: <Bir cGn plecet- ll,ID: Prosram ,. memleket ıaa& ayan, raz - lflhaTend f&l'kı <blr ıonca1 terdir>, 5 - ç*aımq! Ona c:ında liWı ftl'Dlezler ti... Oaman )D(;J<lım aynlak on IB:ls &1 
lbı diye betler.) 9 - Sıldetun KaJ1lK • 11.-: Ttlrt mtlzlll <PL>. ıs: Memleket saa' Tanbur tat.slml - Reflt Jl'eraan, 8 - Tanbu· oı.a oısa 8*eN erzak taflr··· Belki onu aeçtili halde Zeynebia Mkesl Jabfmd 
Basellılt tartı: (Saçlanma at dQfttl ) 10 - &JUi, ajans Ye meteoroloji haberleri. 13,15- rt Oemll - Ktlnllllhlcaztlt 19.rtı ı~tı !lllq bil da bitlerill izmelerini fÖ1'e dursun, bülbütiln artaJorda. Be1-
Bw ııt · H: lııltlstt (.RIJUetteOmhur bando.«o) eŞf İh edelim), 7 - Raif Be7 - KOrdJlihlcazkAr aas e yapamaz za ç 

!!'? saz aemataı. 2ı.40: KonUllll& (Dış aan Künçer, ı - Blantenbur~ Marş 2 - aema181, Ttırt mtıslll 1en.ını, Okuyan: Be - parlatır. ~ büyük savqlara pdiiini. 
s>o~tlka hldlselerl.) 2ı 55: Mtızıt (Valaler.> Waldteufel _ Valler 181 Slrenes, -3 _ .J~lcho mahat ÖZdenses.. Çalanlar: Zühdü Bar - _Kötü yü.re1di kız sen de ... Osmanm madalye aktığım duyuiıea içme kortu il• 
22. Haftaııt posta tut111U CJ:cnebl dJDerde.> .POAme Şyr?Jphonlque _ lf. Bernay, 4 _ IA.\o datotıu. Etref Kadri, K~mal Niyazi Seyhun, __._._ lsa:m in - - b'J bak brlf* bir saygı dolchı ve onu clUfllnerek 
22.30: Milzlk <Dana milzlll.> 23: Son ajana el1beıı _ Antaıd Lakuı6 5 _ g Orleg N ı - Rent Fersan - Hicaz şartı (Cihanda ,,'Ç .. _ o een yuzune 1 e • 
haberleri, zlru.t, eaham, talmllt, tamblJo- Wll'8nnea No. l ~. ı9 · PUrogra~ 0!; blrlclk aevdlğlm seruılnı, 2 - Refik Fersan - mam, Bellin için keder etmem. Böyle kan gece uykulan kaçtı. Battıl tam o mada 
nukut borası Ulat.> 23.20: lııltızlt <CU • memleket saat ayan, 19,DI: Müzik <Hafif or- Hicaz 41rtı (Ey benim gonca rtlltım>, 3 - olmaz olsun, bin kat hayırlıdır. ımJharebeden dönen ld57 muhtaımm ol-
band Pl.) 23.5Ş - 24: Yarıntt pqram. lıllltra mfiSlt PI.>. 19,30: Tilrıt mflzii1 ıtnce- eŞmsettln Ziya - Rica~ şarkı <Kim görse ae- Aytenin kaşlıarıını çatarak hızlı adını - ılwıun eWıemne teklifim bile redıüW. * au fulı>. 20,15: KonUfDla (Dış pollt.lta hl- nU. 4 - Udi Mehmed - Şehnaz p.rtı (Silp- " 
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dlaelerl>, 20,30: Meml.,tet saa tayan aJans bil bulsam atnel safında), 21,30: Konuşma larla maklaştılmı goren Zeyneb evveli - Adımı sen~ savap lh'dl. bir ma. 

12
.30. Brogram r!mı, /tlt "•eteorolojl haberleri 20 50· Tilrt ~üzttı Arıcılık ft balcılık, 21,45: Milzlt <SenfonUt alayll bakışlarla onu takib etti· fakat ay- dalye almadan döndil; böJle 9lbk mi 

12.35: Tart miizlll ve (Halt etet O:.,'"~;': OkllJan: Millıenen Sen~. 'çaianlar: Cevdet müzft PL>, 22: Müzlt <Radyo orkestram) fef ni daJalrada davul zuma sesl~ri ortalığı olıur? 
~-mıet ~ a. m · Ko-.n, Refik Peraan Kem<.ıl Niyazi 8e h Dr. B. Praet.olus, 1 - Mozart - Sthlrll fülilt y 
- eı. aata -.:yan, aJana ft meteoroloJl ı _ Karcıtar -n' 

1 
Udf Ahmed Y un, operaının uvertürü, 2 _ Beethoven _ 4 üncil doldunmca düşüncelı adımlarla o da kö. avaı 7avq Omumm kua bofu Z-7• 

IJet: Necib Aftın ı - .Rlcb Hecıbeıpr - ........ ~ • - - Kar- t ı 3 w ..ı..:- ha-u-"- h ..n• haberleri. ıs ı5 . Mtlzlt <Ktl tıt dlar fU'kı - Tlrl Çeflll&nınd" aaydeyledin aen on· - agner - ~r nıeıende Hollan- yün meydımına. askerlerin veda edeceği nanu ,,__.._ UZU)'Or, m• mD 1 -
Şartta la1m1İ aitten QefJll d c ortmtra> S - Arif Bey - Karcllar f&l'kı - Oönlll bezmİ der - operuının uvertürü, 23: Son ajana ha- yere dolnı yüriimeğe bqladı aertlıefiyor, eönüık gözleri parh7cır ve 0.-

+-- • 1 parçuı. 1 - barab abadı camdır 4 Şütril K lf berlerl, slraat. eaham, tahvlllt, kambiyo - ~ . . 

.R
Moatowüi - A4JH1nyol danalan.. 3 - Theo p.rtı - Hut& bir nDıscs ne 5 Ce da:tt.t Kar nutud, boraaaı (ftat), 23,20: Müzik (Cazband .Meydanm hali görjli!eet fEydi: Tam pıan bir bh:ramm gibi pnç kum varh. 

upperecht - Mart. t - Alola Bachernea - • - Y e 0- PI > 23,55-24· y ki .1.-1..- - - r ....... ı;.. ..ı.u. k ~. isülA aAn.ordu. Baı ....._,_ ua 
Vala Trt.ste (Haabı ftls.) ı - l'ram Lehar _ saa • Ud tablml. 1 - Tanburl Ali Efendi - · • · ann program. 811& tU11o&M gunu ••• ~ ~ OfUP aı~ 6:- ~~· _ a~ on 
Lılksemburs tontu operetinden potpurl Karcılar tartı - Bir •.arartan lşıtı derdi le rama. kalıkaba ve göz yap birbirine b • c:füprıanla göjüa gojibe boluftulmm dL 
8 - Joaef Oung'l - Otyanu denlıdnde hill· ::!1; T -tı Mat;n:4 CelAletttn Pata - Kar. - CUMARTESi U/1'931 rışmıştı. Zeyneb bu mah§el'de Osmanı ;ün.erek deli gibi yatafmdaıı hrlayıp hı9' 
ya _ Vala. ıu5 _ 14.30· Ktlatt (Dam mblll> tar - a IDeJ'11111 Yballndtr gönül. ı3,30: Program ve memleket aut ayan, . . kıra bı..3..- .. ~~.ııı. bile -ı • .- du. 
11,30: PrOlfl,ID ye memleket ..u.t •JUi. lS,3&: 8 - Karcıtar au ıemalat. 9 - Sellhattln 13.35: Ttlrt müziği: Halk türküleri_ Said. Ya- aradı, bWamadı. Delikanlı en son dakika. ~- .. _..a.. -,.,or 
11t1z1t (Pazar çayı Pl.), ll,Cll: Qocut aatl, Pınar - Mubaner t~ll - Gökler perlal glbl ver Ataman, ı4: Memlelte~ saat ayan, ajana •la. aJiıly meydandan hareket ederken * 
11,35: Tilrt milıdlt <l'a&ll heJ'etl), 20,ıo: M11- :;._ıo - ·:· Halt ~kil.sil - trata nncan Ye meteoroloJl haberleri, 14,lO-ı5: Mftıdt .geldi. anasmıın elini öptü, Zeynebe dotru, Kıöyün Wrgok cle-IQranMaft d&ıdOll 
dk Ulam mblll Pi.), 20,30: Memleket saat 2UO. Battalı« poata kutu.su, 21.~: CDaruı milztRl Pl.>, 15-15,30: Müzik <Şen oda "lk defa l ak sert ~ k b" ...... ır ... ı halde Osman harbin &Ollmıa kadar mu • 
aıan. ajana Ye meteorotoJı haberleri. 20 u· Mlzlt CRomana Y818ire). 22· Mllzlk CKüçük mtızıtt> İbrahim özgür ve ateı böcekleri, 1 0 ar ve S05U ır ~a . 
Tlrt mtlzllt: Oturanlar: lıılelet Totces, iı~ orbıırtn> tef JfecH> Aftın>, ı - Kutach _ 18.30: Program n memleket aaa~ ayan, JR,35: baktı ve zayıf vücudünü dikleştiren me- ha1'ebe etti ve davullar .whil ilAD et1.ik. 
&ata Çallar. Qalanlar: Reftt Penan, Kemal Mart. 2 - 1. Btrau.u .. Yaraaa opertinden Mtlzlt <Ktıçilk orteatra ı Şef Necib Aşkın, ün adnnlarla •kada~larına iltihak etti. ten 9DDr& üye çJkta. ~ blrilaç ni • 
1ft1ul ae,1ımı. ondet Qalla. Ztlhtil Bardak- potpmt, 1 - Bela Vo!Kraf - Kalbhn aşkla 1 - OuataY Llndner - Şarab lWıı Bakili ..- _ KanblH'giftn Osman gönüllü yazıl pnla örtülü idi. Fabi ubr Bntfcwma • 
otıu. ı - Anat1 - MthaftDd tartı: Kotla .. doldu - Alır ftll, t - 8J'Tenter 8ch1der - reftne dana. 1 - Chrlaf:lan Rymlng -Enter- • bir kofu ......... ı11H ..a-
aam aacıarmı, 2 - Fa1ll Kapancı. Nth&Tend Dinle keman ne a6J'ltlJor, 13: Son ajana ha- men. 3 - Leopold - Yenl dilnyanın ~ki far- mış... ıamn ~ "'~ 
tı rtı· 0--1 gh7tl•ın Ça.mlicaJa. 3 - UH&k berlert, ziraat, ehaam, tahvlllt., kambiyo - tılan, 4 - Rlo Oebhardt - Mutarade kon- - KJIJ>ih,rgilin Osman da aavap &ldl. - Kmbm .... Oantn Jmlliau bybel. 
ftr .• ft. Ydra dilber )1ml. t - tJpt ıtlrtt: Dubd, bonuı (ftat>. 21.20: Mtlzlt (Cazband aer Yall. 19,ıo: Tllrk m1l3l11: incuaı fulı - yonDUt. mlf' 
Aman da onrtyenı aman. 1- lllSan.la _Hl PL> 11,15-2': Yarıntl procram. Safiye Totayuı lftlratlle Celil Tobes, Qal&n.. •• 1\-le ik o.mm lllL 1r·-'·-·'·· 
cu Karabatak pqıeri. 6 - IJntl 817. Hi· * ıar: Bakla Derman, !lp'ef Kadrl, Hasan Oilr, - Artık Zeyneb teller takınsın; zav~ vz. en. &.ı& -~- • 

.. fll'la: Sen ını JUden lldıtll ., -.ı ... Burt ttner, Hamdi Totay, 2!>: Memleket saat h oğlan bile bile kendini ateşe attı, hep dan biri Ze;ynebdi. 
'I - mcu totma .. Dnl1enD sahmı mhan - • •ILBPllD 1111/931 ayarı, 20: Müzik (J. Straussln Yaraaa opere- o fettan kmıı u1nma... - Sat seldin )'& <>mn-. A1Wla Jt1s 
dır. a - .Rlfat bey - H1cu flU'kı: Blalendt ba- 12,IO. PrQll'aDl Ye momleke' saat ayan, tU, 20,4a: AJam ve meteoroloji haberleri, 21: Bu sözl günlerle !ati k-...n.. ili bin tükür oı... 
ft tarfı çemenzan nem aklı. 9 - Falt beJ - ı2,15: Türk mtılll1. otu1an: Mlizenen se- Tilrt mOslll: OtUJanlar. Mefharet Sağnat, _ er ' ay a o,,...... D tYr., 
Blcaz l&ftı: Atetl d3anı ftrtat. 11 - Nedim nar, Calanlar: .RQfell Kam. Cevdet Koun, Sadi Hopea, "Çalanlar: Vecih~ Daryal, ne • tünde dolaştı. civar köylere, hattl kasa __ ..._ malrm' Jtb"ndıt belir • 
bey - Hicaz f&l'kı: YilcelcUkçe ftlceldl. 21.30: 1 - Reftlel' pepeYl, 1 - Sadettin Kaynat pd Erer, Kemal Nlyall •Beyhun, l -Htızzam baya kader yayıkla. liz '* tttreJit, bir acı dolefh. 
lltlzlt <RIJuetlctımhur bandon. lef: İhsan - He._, ıartı - HlcraDJa harab oldu, 3 - pefl'eVI, 2 - Leyll Hanım - Htızzam şartı - Saıkat dtindOm Zeyneb. ~lmnedlm. 
Ktlnçer. 1 - J. P. Sowıa - Mart. 1 - Wald - ArU Ber - Nlbaftll~ f&J'tı - lııleyler lilsWailn, ez,. aabahı hilsnil an>, S - Le7ll Hanım - * _ . · 
teufel - Tout en .ROie - vaı.. S - a. Waı - t - Osman NUıad - Nlbaftllt tartı - Kör - Htnam tartı <Harabı lntiıar oldum;, 4 _ Zeyneb b&a ptlwıhktm kendini tur. Çok f61r&' a1medfn.; bır kola b7 • 
ner - Le Vallleau ll'antomı .. 11ft!tlrl. t - faıle da1ıuı 1UJ1. bat, 5 - Clnn ala - Rast 8allhattln Pınar - Rftzzam p.rtı <Aıtınla taramamıştı· • bet:ma1den ne çıkar: bak baıiim aall•m 
o. Blzet. 2. Sulta Arlalennt. 1'o. ı. Prelude. p.rtı - Blr acaJ'Q> hMN ıanet. 8 - Kanuni drtlnaem>, 5 - Sallhattln Pınar - Hüzzam • · ld lııolum var: een1n JSine tarlada bm 
lfo. 2. İntermezzo. Mo. S. lılenaet. No. 4.. Pa· Raa mendi - But eartı - Bugün hiç bat - tartı rttm1dlnl tlrpUtlerln" balladı gönlüm), - Oilnan yüz8me bile bakmadan, bana çaJqanm. 
randole. 21.20: lltlzlk (Caıband PL> IUl-21: -.dm. 7 - .Rut .. l8lllaJa1, 13: lıılemletet a - Vecibe Darya1 - K9.Dunl tatsım, 7 - veda etmeden gitsin hat O O.man ki bir 
Son ajana babederl ft Jarmt1. pnpam. aat •J'&n. alana ,. meteoroloji, 11,15-H: Tanburt Oemll - .şehnaz şarla CP'ervad ki ftr hafta evvel&ne ~ • b nda l)Opnau iraqlmıdıl titıemtyen ft- • • * lltlıdt <Kantık PfOll'l.lll Pl.l, 19: Prosram ,.adına ~edecek 10t>, 8 - zetı Arif - su 8fl yana ya. r81"111178D del~m benzi .U liW IO). 

p&ZDTBSf 1111119 ,. WleUt .. , ~ 19.GI Milıdlı: <Slne- 1Jebw p.rltı (Benden ayn ıecelerl D _De- :ıa atJı7or, c7'eyneb, bana vamıaznn ö- du. 
ıno: Propam ft !Demle~ aat l19n. ma _,_ ~>. ll,IO: Tllrt •lzlCl <Paaıl beye- de - fJehnu eartı <Oöntll durma'. au &lbl lürüm!• diye yalva.nyordu! Demek b _ s. 1r 

11.35: Tlrt mtlllll (IPI.) ıı: lılemletet 1a&t tn, tO,l&. Knqma <Ziraat a&ati), 28,SO: callarl .. 10 - Rahmi Bey - eŞbnu tartı <BJ yun birclenbire ..ıan 01"'-' ... i' ı>mallılm MlamJn beni lılteml • 
lpn, ajana w meteoroloji babertert. ıuı .. ll-.leteı aaı • .,an. ajana . ft meteoroloji dilberi lfYebaz>, 2ı,40 Koıı1lf11UL, 21 ,55: MI- . . . . ............... "'" • )'Oıl'dmı, ~ tabt ectımın bna o-
ıt: Mtızlt <KU'lflk procram PL> 19: Proc • baberlerJ. ıo,ıo. on:t 

1
mlllll. Ot111aıı: Nu- dk <Netell plltlar), 21: Ecnebi dlllerıe lı:o- Osman naçm gıtmtfti? Zeyneb, Uyde tur mnann Mil? 

ram ve memleket aaat lJ'&ft. 19.0I: llbDt rt Ball1 PoJru. Ot "v: Bu.ten Kam. ce ... nQllll&. 22,30: Müzik <Dana qıtızlll Pl>. n: kalmıf olsa ve telle senelerdenberi .,ap.. Genç ıa.ı töz1erinde 1* m 
(Oda milıdlt Pi.) 19 IO· Me.B: (Puıl befetı > ~:Ua.::aflt ~ _: Tan~~~ ı Son ajana haberleri, ztraaı.. esham, tahvD.A.t, tığı g'ibi bir gölge balbıde kendisini ta • ti. kumral bapu ()ınn ,"' .. _

111111
_, .. _."t_ gak. 

•.15. KonUfJD& <Çocut terbtJıell.> t0.30: fendi 8azidB blRe Tıtı1dı darb altemı kambiyo - nutud, bonıuı Cftat), 23.20: MI· kib edip '8h•llUf ola& delfka 1 red- ama n.,....__ &-. 
Memleket aaat t.yan. aıana Ye meteoroloJl .. .. 1 e, z1k <CUband PL> 23,15-24: Yanntl program. d d fini, n ıyı ~ a«SlsiiDe da,.,arali mlrıJdanA 
haberıert. 20.50: Ttırt mflllll: Otuyanlar: e ece onun J(b:(lne kahkahalar a. - O vak.it sen putmn 0smaa, flmdl 

::u;.-:-r~ ":: ~Çolam::: ı- Emniyet Umum Mftdllrlftğllnden ı __,,.,,, .- - lilıl ,...m: ıoea - 1ıir ... bit cılduıı.. ..,. •• ....,. ... 
~n ~~ı::::::r ~ ~ S:: mcte meıvmcl n6munesi ve prtnamede ~ VUlfian dalrealnde zabıta K 1 Z 1 L A Y 
lıaftl zOltl canan tlf'r. S - t.hat Varan - llW!Wll'lan içiD aa cıooo., çoğu·~· adet bpJt 22/8/839 tarihine JIWl.tif Cll 
1lllt.enlgir tarb: o&ılll ana tottan t.nde. ma lfitıü IUt 11 de kapalı zar- umliyle atm eJlgyeaktJr. C G J 
~ =· -. aes: =~ ~d':'~ Mıtrine D lira flat tahmin edilen bu bpatlmn nılnNnemni -"-L - • ene merkezi Bsackanlıgı" ndan • 
• - Hltıllet beJ -"~ .-m: ilen eetri _._,,.,, • 1 .. ilti ---· ...... "'-- -... • 
bandentm. 7 - şmt beJ • leftefla tanı: :;~ yenlerin Emniyet Umum lfidirHlli 1evmm tubea- l - ~Dtme,e k•alan if: La:alay C. Aluaray H.•t.laca e-. 
TaJ11m11 yareler_ ı - Hamdi Tob7 .. Kir - ııre mektebi lata b • lulirab, ta11m• .__ dtuh•cıulr f&l'tı: Altınla dolan llDllDt eı Jmnakae,a lfilrlıt edeceklerin 24.11 Hn 50 ....__~ 4.=J-ıt --L""-- _ lira (Si) L a p ma ~ -.if ....... (1221) 
drme. t - Hamdi Totar .. Ba19U. .. rtı: -....-. --- wvuw --J- aiirilfbıır. 
fahane c6llere g&ıtll balJadım. 10 - Bam- blmb ~ile iM •yılı bnuNm drırdOncl maddesinde yazılı belplerJe Z - Ba ite ald evrak tunlanlll'ı 
dl Totay. Bayati prtı: Yar batında tlstlm lı&lltte zarflan mftn•ka• günü saat H de bdal- lrıımisyona tealm etmeler!. A _ lt'-:f ----•ı 
var. ıı - Hamdi Toıta1 - H1caz eartı: fU -.... ~nsı • 
dallar ulu dallar. 21.30: Kon111111a <Dotto - c4289• «8856111 B - Haaud fmllıi fU'baame. 
run saatt.) 21.45: Milztıı: CMelodller PU 22: f lati,...._. bu nrakı ICmla C. Hutabaln 
~tızt~:!:~1!. 0~:ı~::c!n::'~~ -~ atanbul Defterdarhğından: midllrlıethıd• meccam 

1 
alabilrler. a Hem,lreler olmla 

::ıc~:::ı~;n...: !:a:ı ~l!:noOS::d~ 11u1>ammen bed8ll 3 - Ebilbae 22.9.939 tarihhule C.- sini uat ıo,ao da Emıa, 
' - Moszkowstı - t.panycl danaL ı - 8ch - ~ K11n11 Para C. Hutabalaca Hemıirelelr okula m~ ,.pa1acakm 
=~c~~~~~~~~~ ~-:_ ~~~ ::ı:::,:.n= =fı:::: =::r.':· :_: · 4 - Ekaillme, açık .blltme uaali1le ppılacalıbr. • 
(Viyana aştı> potpuri. 23: Son aJana haber- ....U.den mtretab il lralem -- toptan. .,... • 00 s - Ekılltm.,. slnbllmelr iç.in jehldinin 188 ... es ....__ 
ıert. ziraat, esham, tahvillt, tambl10 - nu- A1ll1 J'Ude me.cad kflbm ekmek sepet.ıerlle '9.htaı&na ..._.ki - ftlrbt tmninat __ _. b .,1 __ '==..L --a...1-Lı ~ mu-
bt boraUl (ftat) 23.28: Mftzllı: (Ouband 1om. L-•- _..._ '---1-•-AH~ UDWlll ............. wuq .,.Ublan 
PL> 23.55 - 24: Yarınki program. A1D1 JWde mncad 1111:1 '6alle ve bJ'l41arm biber tllam. : : W& -.... .uıwyoaa lhru etmeıd lbunclD'. "* Tabnda alnll 'fil bahmdlltlan mevklt Judı ıavaam ııı.l&nndat1 mulwnm ... -~ 8 WL...___e - u_ ela (IOOO) 11_._._ LL_ 

SAU 1111 m ddn 1hıerlndlD aoııc artmna n .... ..... - ~ - u .... P111'P ...... uma i..,..b ,.... 
12 o: Program ve memıttn aat l.Jan. 'fil Pllf;ncur: e ayn ayn nh'ın ~. 8atlf bedell natdlD IDlf ft IJi bir ııldlde blllrmiı oldaiuna dair 1-1 it alı•lı 
12 5: Türt müzltı: Oku)'an: MmaHer tiur. Arbrma l/IGIW tıarlldDe mtlladlt Puartelf. ctmil llM M dedir. TaUblmtn ,. 1,1 ...... lıl hlzz il ....omlan. 
r anlar: RUten Kain ~ Bnır, Cndet aJrltllr1D1 ftlı:tl munenlnden enet J&Jmnp mı•ta: f1D w,.... ~ ~ 7 _ C.t-. _u '1'1----Qd ... 

;an. 1 - Tahir • PuleUk pefl'nL 1 - Zi- Jlımllt llWllludl •111t111 JııomlQaa .aıı. • ft'INt _,. ua aww ~-ırıı-• 



18 Eyltl 

V.&ZİTBT 
(119ttarafı 1 lnd 8Qfa•> tam ed!Jor. Adı seoen paetenln bıı JUlll 

1 - AbaJJPrxta Rus7a Jle .;apoıı,ra aıa- İtalJ'&da R11ı1lann tlmdlden 1-ehlstanda ala
lllıda aenelerdenberl denm ede~eıen hudud eatıan Je?\ert prantl etmet llteditlm n
lllibadalelerl dardarulacu, Tokyo ne Moa- ret.inde tefalt edUmlft.lr. Bu minaaebetltrle 
Jııova arasında mtıtvet~ fapılacatt.ır. Ru.sy&da bit mllyon tutan 11 .,aflı p;nçlerln 

2 - 8oYJet Ral,. ne lapon19 ırumda a11Ah altına alınmaJıın nazan d1kbU celb!t-
blr adem! tecam paku m.:unacaktır mektedlr. 

SON POSTA Sa7fa 9 

SPOR ---:--'2 

T k
. d vı A' ~l~n~~A~~~,~CE~i -~SU~~~T~A~N, 

e ır ag ı .man .... ,a;:wW... ı-::-.ı lııııiı.aiıil 
pehlivanı ile tekrar yeni cuıos hazırııu~ 1 

karsdaşacak Bunlar tahnnt edene llcnyet Ru.~nm Y..a Utlk ı.ııı.tan: AhnanJarm Lehil
lbnd1llt lltltamet.1 meçhul herh:ıngl bir fa- tandan 1114 deki 19:'1erını llted.:.tıerı ma-
al17et.e ıeçecell anlqJlır. Onun, Japı>nlarla lQmdur. Bunlar Almanlarla m .. kilın Danzlı Türkiye bqpelılivanı Tekirdalh Bit- SAATİN YELKOVANI mı?. lb.y, ata.. elindeki tQıd Dedir?. RaJır 
AJWfl"M' artuam temin eunek lltea:eatn- w Koridor bölcelert. Tom tebrlaJı bulun- seyine mağlub olmadılım iddia eden 
dendir. dulu Culmerland. P098D Q'UeU. Tarm..Yic Alman pehlivanı V-ılli Marn, Pazar gll • feyblalim Ati lloDa, ara,. 6Jle bir • - I»Je, Ral etti. 

flmdl Japonlara ne gtbl bir tam Tnlidi- ft Katovlç VlllyetJerldJr. nü Taksim stadında ikinci bir müaba- manda lltmJftl k1, aaltan aeıımın dolmnana ~ hllmelel' !ııolaand& dllfbn • 
llni anlamak bJır ki b!l huuata .1apoaJD.J& RUQ&da ?Jer.ıa Rmlar~a mest'Uı Vllna, ka --ı.+. &eladtlt eden mt n daldta:r.ı rutplmlfU. Jeneret: 
Çlııde haıeteL aerbat.181 ftr11mesl batıra P- SlovnJt ve Plnlk ıtbt mticavtr e,a!eılerl al- r..--..... r. zarfmd blı bütOn mi O dolacalı l&ID&D, mtlnecebntwpnm - Allah. ha:rırlara tebd11 et.ltn. allamm. 
leblllr. mat llttyecet, beltı de Lembert n Tanopol u mevs~ _ . a yap . CBlref mm betlemaein' ratmen, tabiat Diye, mutabele ederet. f81hl1Jim Ati e-

Rua - Japon a4eml tecavW: pak!.ı dtınya lfbl utranyalılarl:ı meaJnln 1ft'ler de Uk- sabakalan büyut bir. muvaffa~yetle ~: htltmtbıl icra elmlf. betle' en mı .,. dald- fendlD1n ftrdll1 tllıdı. ı tlncil 8ellme verdl. 
lçin yeni bir atın>rts olacak ve llemıümul ranyaya verlle:eıt bu nreııe ı~ Ul ıı mUyon zannuş olan başpehlıvan Tekırdalh H:ı tadan eneı dinnn plnılfU... l)lmdl de 8ellm, tilıdın m1lbürlerinl kopanrten 
bir mahJ79t tanmea~. Bu p:ııttm Bitle- halis .Polonys!mın atın bulanduta mmta- seyinin Almana karp yapacatı bu iDti - talih ft lllubdderat abkbmu aartenrıff_ pumatJarı Utlrf7onla. Kendll!n• fel&tett 
rln bir tertibi oldutuna şlphe edilemn. talal'da denlats 'ft Ramaaya De haclud ve kam maçında gene galib geimesl Dıtlma- ftel1 DMbln aaa tatdlr ettıll clln nııtr bDcUıeıı ba (hal fetvuı>nı anıu;;. libl. bir 

lnsmeren!u ~ Rua,a - AJmsnya ade- trttbat.ms Jenl n ttıolk bir PoloDJ&. t1auJa- li vardır. etmlftl tirli onu &ÇDUJa cearet edtmi1oıd11. 
mı tecaris pattuwı at~ııberl .ıçonn- cattır. Bununla beraber, kuvvetli bir pelıll - le:rbJlllm Ati efendi, oldutça l'6lterllU lftba79t tAlıclı aomq.. dr'atle ds aacur
Jl, batta bul taTblw mutablll tmnmaca Amerikanın enterna"Sfonal faaliyeti: A- van olan Aknamn karşuımda Hilseyhıfn bir alayla aara:r bp1111ıa d•J&nmqtı. Ha\tl m1ftL o anda renst. apnn Jtea!ımıtu ... B67-
valıttılmı 'b1l!10nZ- l)lmdl bir ~V"~ Ru.s- merlta harlcJ.Je ıwıan Rull'ön Ja)Xln rlçı.t fazlaca dikkatli davranmuı llzımdır. efendiye refatat eden uter kalabalılmı 16- ~ blrtao aan1Jıe dtlf6ndtıtten aonra, alır 
n - Japon,p acl!ml tecaris pat~ ng!lb al- De uzunca gö!'U,,ml1f olmaaı ve Mo.ttova A- a- - . . . ::.ı.. ..n lerinJ ren tapJClla.r, bpJJarı aomattan kortmut- - yerinden taıtnuı ... 
7uetlıı1n Japony~d~ yeni b1r munftak!Jet- merlb. .eeflrlnln RuQ&daki Amerikan teba- .. unun !k!n~ı ~ muuım &"'"~ en Jardı. - Ne 18Palım?. Saltanatta nulb, bu ta.. 
l1zllll ayılacakt.ır. uma memlekete dı,nmelerinl tavı.iye etme- bırı de Mulayım ıle ~beş pehlıvanı Ka Bu kanlı UıUWin bat nıtlrettlbt olan Ati darnuf .. tallh ve mukadderatı tebdil etmü, 

Ahftannnm "ba yeni .llyw: msnevra!aıı- al ve Amerltada bıtanflıt tananu ve mu- sım Tafari arasındaki müsabakadır. Her efendi, Ara7 bJ)lllDda da bir facia Tlcude tlıuenln ellnde detıL .. 
Dm ilk netloul, R6Jter ajarwnın tahminlne hariblere .UA.h ftT'flınesl meaelelerl etrahn- iki pehlivanın hakeme, her türlil brara ptJrmeden Otkfnmlftl. KapıCJlara adeti J&l- DIJe, l6Jlemnif .. ft:, 
ıöre, mtıtecanll bir ttıçtıt Le!lWan buakll- da biiytit hareketler olmuı burada genllı öl- itiraz hususunda birbirlerine pek ziyade vararak doltltle tapının bir kanadını qtı- - Zll1te takdhill amm allm .•• 
mak bere bu memleke~ Ru.\fa ne A•ma.r.- çOde blı' en•..emasyıonAl faallJetln meteudi- benziven müsabaka karakterleri bu mil. rabllmlftL \-~tını 0 tuJarat harem dairesine oetll . 
ra arumda ıautmı olacattJr. Zaten Pravda ,eUne delllet eder. sabakayı pek aert bir şekle eokmUI o • V&tıl toerlye Jalhıs bafına ıtrmemlftt. Re- U&&9t1. 
tuet.ell LehlUerın mall6btJeU..,I dah~ sıya- Bu lttllarla ret ntm ıaıttoaı ,ent ve çot Jacaktır. fatattnde. :rtbden fasla uter bulunmakta Acaba, onun dotdutu zaman, mttn Jelto-
de bunlann ı&J?l mtitecanll bir mU:et. o1- ehemmlyeW .,. .. ,. &lkerl b!tclileler ve Mniiyimin hatalı ~ dolaywlle tdl. !'atat kumu teJhlallın, içeride mh6r vanını parmatJınrat: 
maianna .U.Uyor .,. Leblltanda pelc ~ li1rprlzlerJe aaahmlll addwunablllr. müsııbabyı yand bırakan Rus Stratfof edecek bir arbedede, en eneı kendllln1ıı - Dolan eelıude, tam cuatl mahtar)da 
beJU au w ~yalmm ba111ndatun& ı- B. z. Erlftet b d-- Din h !_1. edle ._ 1 k- bUedllmellnden tartarat: dtlııJaJ& aeld1. Mut.ıat.,. muhattat cllum-

u oı:L• ar -eum .. arşı apea - Y111tler .. dlllftl'lerl. m.ım buraıa p1. lir olacak. ' 
Be,wamarıın Fra.,.a ile ticari tır. Molla Mehmed de (Ok zevkli bir r.ı- metten mat-AJmı•, bir elçllltten P.Jrl bir Dılye 1 inci ....,. 

• •' reş yapan Yuplav Stariç ile brşala- fl:r delildir. Zinhar, obna19 k1 enderuna efendi' nerede ldl? Ve : ~datan llllnPCChn 
Kurlllf Pf &a11ramı MIJnasebal baıladı eacaktır. Müsabakalara saat 3 te bqlana- hlma111Dda bir ldmleJ'I taaııtt.,. tecavh .ııene o a.atın :reıtovanU: pa~d~ols:l~ 

cakhr etmefealnlz. baht hilktbndann ama a, --
Beıpma 11 (A.A.) - Dün Bergama, İmıfr 15 (A.A.) - Yeni Tllrk - Fran- • - Dtye, hepeln1 atı aıb tembih ebnlf .. IODra, edeblJecet mı lcU?. fU btıyttt fel&bUnt teldr 

kurtuluf ba,rUIUDI elliz bir tezahürat. sız ticaret anlaflDMI biikümlerine göre V k ı içeri rırmıttı. 
1" kuüuladı. Etraftan köy ve kMabaJır. Franı,. ile ticari muamelelere baflınmıf" ft. Q fi ma Q m ar Baray meydanlan, tamamUe tenha ldL BD- * 
elan bu oii,;ıt ,l(1nü pmeık ve yqatmak tır. 06mrilkte mevıeut Pranmz malı az A :ıı:u ~= b!~nıa::~ tlfi de feY - Ablalar bplBlnda btltUyen teJhla.IAm 
için binlerce 1ıı6ylü ve tehirli Bergama- jse de gerek Fransaya gönderilmek gerek rasında Atl Molla ~ n tered=~~::Se Ata ~endlcl..ıderhal vellahd tehzade Muabfa-
da top)•nmlf bulwıuy<ll'du. ithal edilmek üzere bir çok müracaatlar Alcaıtaıar tap111Da Beldlll zaman kızlara~ ::. ve Abdurrahman ata11 celbede -

Saat dokuzda atılan topla merasime vukubulmaktadır. Antara, ti ıRaaıııl• - Patlll KQmatamı na haber gönderdi. Onu. oraya davet etti: · 
hatlanDYf ukerin ve haıtm ihtiram du- İhlaıı Sdlztı !illere Şlle kaJB1atanu RebO - Ata hasretlerl. mllJetlıı ve erkim devle- - Var, tehude hazretlerine mtljde ver. 
JUfll emaamda bir aübay tarafından bay Daladye Yunoslavva Karat.etin httbe, n:ıp taıınatamı Hqlm tın tarannı lhttva eden "11 ulza.71, nıtan Bam bulllDADlar. 
rajums bükOmtııt Jr.onatına çeldmif ve 6 • ı Oeyw19, Oe)'Ye ~ymatamı Salt AJI Y1lcel Selim han huretlerln1ıı yedlerlne tuıJm edl- Dedi. A7nl samanda, bplClbqıJa da, cl-
bu ıtın6n Mkerf b t bü..ıı.lrınM. El : . • k bul ttt• Eyöbe, t.tanbul Befcı!Wrll.11: Mtldiıri MaD 81- ıı1DS. Jta YUkubuJacatmı blldlreret: 

la .. ._._.._ yme ve ,,-.-av Ç.SIDI a e llTrlJıe, Bllm bJJMltamı ~ Gönen fa- DedL - Devlet ert&m. 70ldadır. Tn, kapılara-
an loU™"PU• ..... 11 (A.A.J Dalad ™-"• tanbal Befertıe?tlk llftdttrltiltne, TOIJ& bJ- Kız! -- bu --~ tf oııam. Bergamalılar diin bütan g_tln ft gece ..--- - 18 _...n -:mra matamı (lahap t7ral YayJala. lstanbul Be- araaw, -- ıtdeden, bitin acı diye emJr ftM1. 
en cotkun bfr eevinç içinde bu gibJel yıl T111G1la'f1&D11l Puts elOllln1 katNI etm!ftlr. feMernt fuhe Şeft Bn~ Onat Tos:raJa. Hu- batibtlert anladı. Hemen oran :rılılarat: 
döntlmüntl kutladırm 1 • • tahs.11 • tut mennıarınduı Kadrl Eropn SalmbeJ- - Ben. efendlme, böyle bir leJl nuıı ve - :Jda bu hadlleler cereJan ederken, n... . zmır mus ı en J1ye atıedılrnlşlerdl rebntrtm?. den de bir tame baretet ebnltU. 
yağ, benzin ve petrol A k d ••.. !... .. .. - . ..:..·-·--····-·•na ...... Diye, hüngtlr htıngtir •llamıya başladı. Musa pap., bu taflleılln öo6nde bulana • •ba • D ara a Ati Mollanın, taftan daha katı olan kalbi yordu. Kauskerler lls devlet ricali de OD11 
mu yaalanna da1r t.mlr tstahstll h1ııslz zannedllen fU ihtiyar Habefll ta'iar taklb ediyordu. 

,. • • • • Anbra. 11 (Bu.U - m :; A k h bUe mtıtee.utr olmadı. Bu kaflle, Alaylı:öşttınün dibinde yatan -. 
Baıvekaletin bır teblıöi ~a:e:._=.4:.::::1~- O ara orsası - nat. ata etendı... Böyle lflerde, nu" vallı Ahmed eıendtnln parçaıanmıt c~ 
ADbra ıs Cllums\l Re.mı! mtiessesele- . _ .. _ llt.llna olaınaı Kaziye, milhlmd!r. Bir .saniye öntınden reçerten, ıtıne lime olan bu kanlı 

re aJmac~t vat. ben?Jn, petrol. m:-tor:n Te dL • • • A'd" _ Kapa ... fiatlan ır, . 9. 91ı. dahi tehire tahammülü yoktur .. Sonra, mea'ul nlşa batanlann tüylen ürperıyor .. fakat, bu 
mlftaklannın mlbayaa ve mo.natasaların- Londrada · tehlıke ışaretı olursunuz. Ben, nasıl vazifemi ıta edl)'or - feci manzara, oradan ır~nlerden hiç blrme 
ela Ilı-. ~ ~ ısaDe- ç K K L E a sam, alz dah1 6Jleee hareket ed!n. ciddi bir ibret ve lntlban dersi vermiyordu. 
tAJet&en dlJrelere teblll edlhn1ftb'. Loncln. 15 (.A.A.) - DGn -._t 14 • DIJe, adeta tlalaraiuını tekdire Mıııcb. Mu.sa pap, "1le&t "oüyücelt bir çoeuk kadar 

Çı•ll orta elçı·miz d<>ıru düpan tayyarelerinin aıeJcU11 Açdlf ıc..,_.. z...uı mlanlul. ~hude ,_. mata.,._ olaD ..... ll&Jlf. mb Ydcadö Be IJU'Jü 
haber alındılı için Soutrtn • On • Sea'da 6.2115 ı.aı metin lılt bir faJda temin ~ an- bir JclbeJl&n a&ın lr-rlnde, tambanuıu çıta-

.Ankara 11 (Bnm4) - Jlarici~ ha - Mblike işareti verllmiştir. Alarm yirmi .- .- ladı. .&tl lloDanm ftrdllı tilldı alarat 18- ra ~. ttlçtlt w çipil ııöslerlnl etrafta 
tut möp.vlrlertftden Bmbı Ali SipMI, claklb llllrmlltMlr Bilahare istihbarat. ·- - rlnden taıkb. AllaJ& stlaJa. Lllı bahçatne dolafbr& dolafbra aray DPlllDdan sırtıar. 
Çin hilk1lmeti nezdine orta elçi tayin e. ~za~tl bir Yanlıtİıt oldalunu bUdJr - ·- ·- dt1'1nc'::b!:':!.. <Btlnnet oduılnda 2n.an~e~:1 !1l:;::: 
clt1clt. mı~r. :: - idi. Yabm blmat lhtlyaemı hluettttı tçtn, JOl'da. 

;: bemıllnıil Hatice nBam banmde bıraJmut. AbleJar bPJllJ"da,, iki btl71t hain biıllf-

1 lıtanbul Eelediyelİ llinlan 1 

lstanbul Umanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sabnalma 
Komisyanunclan : 

ı - Jler....,,,,,,. mlıdaJldemlnl "1D nblaeıll WlbDI (111) lü:lm ee•be1rıel klllıt 
.ılı6le ~- Biber ıamnmm Wlll uı> Ulra <•> kllnf&aa &a&uı t260C> 
llnıdlr. 
ı - papgme acıt olaeaktır. 
1 - Ba ... Ud l&l'8ule men-tmls inama .... vlalund&D puull allmr. 
t - rtetnı ~ım Sth slatı mı 11 ıe Galatada Jtanmmtal~ 

....,..,. ...... merlrn ·= alma tomtaıonunda J&pdacatm. 
• - ................. , ..... (117) lira (.) tuıılfblr. 
t - Ba eU1J1mei1 drteeklerln ı. ctbt ll1er J&Pblma dair 1• aenesl 'ft:aret Odası 

WllıılJumı ~ fU&br. (.,..) 

11111 en in tatta, O&hld beJ1D pılllM 
odul olan taJe1I oda cennet ltb1 bir 181'1 
!n.-11 "8DCllnl 1ılr ftlmda .......u,or. 

Buan ... - odada otarQormİa. ile .... 
..ı bir ttttlbbanelt, ne f1rln tabloları var. 
oaa, ·•••· ıahM Glt1lklarJle buruı tam 
taJıpntıt lgln hamJumut rahat bir t6fe. 
Cahid ~ burada taanm ecUıorum ve 
pmlarmdüi ba 19rlere ald tamrlerl tek -

·- bentbı blll'Qa se1mffU. &Jatta duran alllh - DLlflerdi. Şimdi aralannı:Sa ıu kıla mubaft?8 
- tar All paşa Ue tonllf&rat. hartcdeld TUlJetı sevtıordu. 
- ötrenmekte kD. - Aeeb, padlfahı nevcab basretıert hulr 
·- Daha hAll taht ft aıtanatlllda:I tbnldlnl mı te:vhlallm efendi hazretleri? 
·- IDelmı,en bedbaM 'PM1•1&b: ' • 
- - Alllerln elmle taıeblarl tabal ed1ldt Ne - bıUmal k1 huırlanmatıa meliUl olu-
.- tıoebdir ti, daha hll& d&iJlmı"ar ... Ortada. 1orlar ... Bizler, CHtlnlı:l::o sofaaı)na C'd1p. 
- bira ahlbl ele bulunmu tt, tend1lerlne •U htbna:runJarma ora4a ın~ıur 8Jll~ 
_ pmcierlp nulhat etUrellm. KaJlD&tam pqa Ba tarar lserlne, llua Pata De A&l Moll& 
_ lle l8Jhllllm efendi de, taratuma atramu toltola llriJOrlar- Gnde kofulan barem&la· 

oldalar. lan: 
DIJııorda. - Destarf. ·-

.-.-. -.-...... 
·-·-.-
·-·- .-

•to.a 8Ulhtar AU pqa; Atm97danınd:ı ve B&bı Bellerlle balmrlarten, Kqbane tapum • .__ _______________ _. IJlldD tapJllnnda Jlbl'..en. dan. barem -.ıılJndıo ıeoeret ( Hilntiı' -•okboba 

llTIK•AZLAa - t.t..nesltı. bpm)Ddaıı loerl Slriıorlar .. tapı ara1ıtıa -,._,.uanm 4UJdata balde. bana efendl· nadan &beden ıuomıtıara ft bdıD ıe,,.._ L-------.--------1 llne ~ BDerl1l1 ~: Jarma an bdar ebemmlyeG ~ 
AtM&I L,..., - -f etmıiJID, .nanun. m.et. meeeJenUı artt QD&lar, be7U "9 man clnllerle mlsq-

Tlrt ..,. 1 ,..... 

• • ••• • • 1 

blr fani h.....t bulunur. Jeıı olan Btbılı:lr 80fuma l'.rtyortar .. uap. 
DIJıe, ODU OJa)amlJ& ~ tan ,..... tl1telerle dlılenm1t cılaa .edirleN 
tftle ba mrada. tlllaraiul. Sinne& odUlna bnlarat, malnarane bir eda ile, Osmınll 

lirdl- ı tlnd 8elbD. onun te1Atlı balJn1 l6rOr tahtıma Vıtacak olan (tehzade Jılutafa)JI 
c6rmn, btrdenblıe 1lreli OJlllJar&t eJhıl betnıorıanlL 
161dne~: 

mil fiil stmeı IDlltelldlr .... A;rda, u.ılu durl 
lt6pet, Nahide hamm efendinin etrafmda 

d&ıdltten 80DI'& onan omudanna ~ 
mıJemlfta. 118 llmel h&JY&na. blWht.tJar Me 
ra& 6fte ft tlnJe battım. 

- Zavallı Tapımı ımnuıtı. 
Benim ba maımm tawım ftllml ctlld1lnll. 
- .,.,,.,wnı mldataa edlJOrdu, ne ,..,_ 1 

amı Bol )'fire tetrar o ctın11 d8flnent b. 
sarma ve Ayda De bant artıtı 

rarb,Jorum. Dpelinl talırdı. ranıma J&t1aftVdı. Bil 
Bir sin ba dlf6ncelerlml Nahide hanıma yengesinin ondan b&blederten ala kulak _ ptıanm pplst 1* ba1de ne d&nmlftlm. pnJf eline bırakırken onu taklld etmüteıı ltbıel haJY&DlD ipek bspnı oqamattan ten• 

atUm. brt.lrar ununefendl teftatle )'ilz11 - lamla ft?J10?. Tanı o daldbda Dpıcl& bir otomobil dur1lp nndJml aıamactnn ve he~ •mantı ceaur, dlm1 alantadım. o da bunu bekliyormuş sUııl 
me babra• ban ta llltl1erl ll&Jledl: Nlhayet, :1Jl6ltln ortalarına dolrU ondaıı C&hld beJle AJd& dlfan oıtmumiar mı! =~ biraz kilatah ta~ ona cnab .er- hemen latime ~radı, yanatıanmı ~ladı. 

- Senin ba moe nottaıan anJayacat ta- bir te)lraf pldl. :ttt cin .onra Meninde o- Kan!!D• JDIDm9 :rDUeldlllnl ııı-utın, ben! ha - itte doatlut muahedeJi tmsaıandı. Ban• 
blllyette oldutuna pet memnun oldum b - Jacalını JU11ordu. Bu baber ortaıılı altlllt otınttı dAba pllr pJmez ondan au.r iflt - ~a ~~: betot t==~=:'t:'~- dan aonrada ne onU!lloı ne ete onun efendid 
mm. Bak O&hld.ln anneslle tblaaı bunu ıu- etmete tlft pldl. ilahide baftımc'an bqlı- met Jd9 .....- &HmQarcbL ilsin gelmentııe ltTtnecettltıı m, olan ftSlnle arannda blq bir bulat blımcb
dlr edemiyorlar ve onun Meralnde ıellp o - ıarat blUlD ev ba1bnı bir teliltU' aldL Kl- Ben tafl1ktaD ıeoerten TUlmln rensed - _ H&Jl?', 0 tadar vahfet ııÖsterecet dell _ tını. b~t11n anlaşamamutıtıann ortadaD 
turmuma f&flJOrlar. Bu .sabah onlardan bJr m1 orta1ılı tem1zllJOr ~l balıoeJ1 dtlsel - nl ııararetıe 6ptlllnl gördlm. Hanımefen- llm. ŞJmdllllı: aana aıhbatlnden çok memnun taıttıtım tımid ediyorum. 
mettub aldım. Bu sene Menine ıelemlye - UJordu. Battı cabtd' beJln dadJa olan su- dl dtt, ..ande oot •lfftk 1ılr WnJ1l1e ona: oldutumu 167ll19blllrtm. Buraadan a:rnıırten - Bler çok müstebld olmuaanız! 
eeklerlnl J&llJOrtar. sld1l bacı onun .ndll1 blıln J81Dftıerl, - Seni iardlllmt oot JIMllllDUD oldum oot za)'lf ve renblz ld1n. Şimdi yanakların - Ve aen de ltaatll ve uysal olunan! 

Ba 161ler içime prlb bir rabatbk ftrdt tatıııan b&retı.t haıarlamK J4ılD tendi - ae~ oll111D ... dl1erek oma :ranatıaruıd&n pembellfllllf, bir parça t.oplanmı1S1n; battl itımlzde gillmlye bltladılt. Nahide banma 
· ' bir pl&n Qlmllf, aeTSlll ot- apa,ordu. birkaç antım uzamıpml. da bize lfUralc ettı; fatat o sırada gözlerı. 

ıtendllerlnden pet hOf}anmadıtmı bu ha - ~ne m::= t 'valı gtlDllr sarfında o- _ Ben de OOk memnunam Jenpclltm .,. - ZaTaliı oUWlbnl acaba tekrar ne saman yemek odasının lı:ap111na gtdlnce, orada, am-
nımlaruı ben! rahat bıratacaklarma anin- nU:UD :aı:n ftlerl arar& koJ - emin olmiUS ki, her feJe ralmen bent bara- drecellm? ,. lıt kapıdan bir çlft lı:eatln gödn bize bak-o 
dlm. vuamm se11p OD bet gtın tadar buradıı Yedlrecel1 J9ID 18 cesbeden alllhl• - Klmt»B.lr, bel1l olmaz ... Maamaflh, yen- tıtmı gördilm. Sbzldll bacının Duarlanndl 
bJaclliJDı 41ftlnmek Qziintüd 11tmıyor m:u P1ln bu IOD aerbeıtllt ginthn _ Tetrar blrblrlDln boJnuna a.rılarat Gptlf- pmln mettublarından 'lnladıtuna ıöre HD otudutum vahşi dipnanlık beni lllklerlmt 
mut o l8IDaD b1IClnt1l gibi .serbest kala - na ce,fade bil t tbnld1le btltiln tmer. !ttatnln de Jlslermden btlytıt bir a.a- burumı pet .eevnıı.sın. tadar titretti. 
-·---- dlledllbn glbl gezip tozuuJ& _ ~~~~""~ .,. :.m: teıwmda geolr - det rlllin ıeçlJC)ldu. Ben bir t61eJe llnmlf, - Evet, burada her '811 sevdim: Bvl, bah- Benim battıtım tarafa başını çemen ., 
ıuu.J_ .... , ~wuu .,...,.._ bu matrur adamın çocutıapnuına baJNtJe 9111, ev ballam. denlsl, kayaları, Menini, alm de Sukldtll görmtqt11 
oalnn amma hiç olmam karfımda aevlmll mit w atpm .u& altı ftldt;Jerl, tolumda batıyor, ona teDdlml ıl!stemıeden DUll lln- 11D«tnlz1n ahbablanm. tomıu OCk-"Utlanm. · 
bir 1lz ıöncellm. anneılle abU Pb1 M't baht dolu bir ...-. -caUb& ba JeDl ellen- flP yutan çıtabllecellmi dilftlulrten bir Pft her fl)'l. .. btlttbı 6mrtlmtl maalmemnmıl:re - Gel dadı, nasılsın bakalım? 
nrath bdln1ar delll1 oemden ttmdiJe tlıclar bahlelmeJDlltlm. Mu- yefll dsin ilttlmde dolqtılım hlueWm burada geçtrebDlrtm. Onlar aamiml sözlerle tonuıurıarten bea 

Vubnl ~ amma 0 l1l b1bD, banal atanın ı.mledJlı oltalarla baht _ Bonjur Semiha... 8en1D teJtlnl tatft- O&hld beytn ıı&derlnden aerl bir Jflt ıeçtl. tendi kendime soruyordum· 
ekldS ,. terbini. b!r adaml Duna tttraf et- tatujOlmn. Buan ballDtl llbl bımeUmin cali: olan bu .amttı:an TUlnbı celdlllM pek -Benim dolchlum ve btlylldlllilm bu yer- - Niçin, bu tadın nlOln benden neı• 

...._ heıUtln fOk acık olduh.. ye Q&111Dk1911* wUalam memnan olmadln dell1 mt? J1r1D bofUDa ll":nJf olmasına çot sevindim ediyor? Bunun aebebl nedir? S'-•:. ~ ••' ıC: •manlar da olGJGr-- .omm daiJnıt, a • llaftfoe stDlmllıardL a. dl eUml ODaD 11mıba., .. Benim nazarımda buruı diln7a- (,l,.J.;cm txıt'} 
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4 ~ 111 CASUS ICADININ 
1 ı HA TllAlAll / Çankırıda Bozkurd dikiş ve 

biçki yurdunun faaliyeti 
Konyada tutun akimi 

hararetlendi 

Bu yıl tiitün ve tömbeki malllafüniin 
pk giiul olacağı tahmin ediliyor 

Yuan: :Martha Bleluıra Çeviren: llatiee ..... 

Ticari casusluk teşkilatı 
Konya (Husust) - İktısad Vekaleti -

nin z~raat san~yi~ bak~n?an her türlü İşte Con.stantlnopp ue von Bredow"mı a -ıeen şimdi bu adamın ticari CU1111ala idare 
fedakarlıkları üıtıyar etıtıği. muhakkak • rasında böyle bir muhavere geçmlftl: ettttını. ve bu uturda para aarfeWlbıl ml 
tır. _ _ İkinci büronun şefi: zannediyorsun? 

Bu cumleden .o~ ~re ~onya ~ - _ Büyütlerlnizden, aramızdaki muhave - - Bu 1'de para toyan yalım ba adam de
n~rla:rıı~~a ~. Vırıına tütünlen ~e Ş~az reyi mevzuobaha eden bir not aldıml mı? IUdlr. Hynen 8tlmen, Klochner, Roecbllng 
tonbekısı gıbı mahsuller elde edilmesıne Diye aormuttu. ıer var. Bu adamların dtlnya JbllDde IL'encU 
çalışılıyor. Bayır haseblarına ça1ıfan bir atırtl CU1lll1an ftf 

Bu ~~l ~ecrübe. zeriyatı tam olarak : 0 halde daha aıacatauıızı Bilmek ıate- dır. Rattl onların l'rannda da elleri nrd~ 
mah~ulunu vermı.ş bulunmaktadır. Ot: - dillm şeylerden blri de Madam Von 8 ... 1 l'ranaızlara tadar ntıfuz etmlfleıdlr. 
ferh fen memurla.nmızı~ yardıml~nle 1y1 tanıyıp tanımadıtınızdu'. Bu tadının ıtr- Jormen bana dotru uzanm11 ba .ıı.ıert 
Hadım kazasının merkezıle yakın koy - nah çıkarmak lçln size müracaat ettlll dol- aöylüyordu. Harbin :ıihayettnde cuaahlk 
!erinde ve bilhassa Aladağ nahiyesinde rudur delll ml? bayatından büabtıttın çeJı:Om1f oldulmna bir 
yer, yer ekilen Virjina tütün tohumla Genç rahlb bu söze cevab vermemlftl. von tflrUl ihtimal veremlyordu. KeDdJll lmbalde 
rı~a~ ~üzgün ve gürbüz mahsul elde Bredow aözilne dna.m etti: pek büyüt bir faallyette idi. Amıpumı u.
edilmiştır. - Bu madam çot Jı:atollttır 8lzln bulun- l'lfl]dıfı mubattat ki ona mlhlm ll1el' ıe-

Bur~ur vilayetinde yapılan tecrübe - dutunuz yerde yaşadıfı lçln 'muhakkak ti ID1n ediyordu. Neş'ell idi, bJft JWfnde ld1. 
lerdc uç de~~ sulamakla yaprak toplan. a1z1 ziyarete celmlf olmalıdır. 8isln nezare - Ondan daha bazı pyler 6INnmet ı.ne
mış ve csun ıı. usullerle kurutulduktan tlnlz. yani diyanet nezareti von 8 ... ın elln- alne dtl§\ütü.m içln, ben de ona ~ ..,_ 
sonra elde edilen kurumuş yaprakların de olan bir dosyanın nerede oldutunu G1 - rflnmet 1Btedlm. Ve, aulh C&8llllarma ald bir 
fevkalAde nefis olduklan neticesine va renmet ıatlyor. tltab yazmak bere oldulumu IGJledlm. A• 

Çantın (Hususi) - ~ yıl .. Bor- Bu 20 genç kmımzm ve kıymetli öt. nlmıshr. Btt diyanet qıerı nezaretlnde IOllntln ne caba bana bazı hatıralarım ~ mi 
turt dikil ve biçki yurdu. nammda retmenJerinin çallflll8 c:levresizıdeki iflerl Bu tütünlerin yetiştirildiği Romanya oldutunu bllmlyen lnaanJar ioln, bu hltf.7t idi? 
Şükriye Bozkurtun açtığı Ymd on aylık Hal'kevi aalonuııda bir sergi halinde tet- ve Bulgaristandakilerden daha dstün bir lnanılmıyacaJı: bir teY glt)l görtlııeblllr. l'a - - Bu aon samanlarda blrtok metaı.J1 ml
munta.zam bir faaliyetle 20 genç kızı di. . . . kaliteve malik olduklan söylenmekte - tat ben blllJ.ordum ti vatıtamn ldlhbarat tueıelerlnln etrafında möblm miktarda ca
kt,. ve biçki sahumda çok mükemm1el bir hir etmiflerdir. Resim aergiyi w genç dir. Bö)«eınime 7 defa sulanan Virjina büra,,u. dünyanın en 1y1 idare edllen btlı'o - 8111 dolatblmı bWJonım. Sana lllncl 
1tırette yetiştirerek: mezıun etmiftir. kızlan göstermektedir. tütünleri bu ayın ortalanna d~ top - ıarından b!rl ldl. Onun nltun, ba"' kGJ R&Jhın Pran.u lll'lanm llnnmet tom 
-------=---ı::...ı------------------ (anacaktır. rahiblerlne kadar uzanırdı. ne tflrll metodlar taJı:lb eWllnt aBJlbelılll· 

S D k• k fn.gjltere ve Amerikanın hararetle a vatitanın yüaet nlfuzundan Von Bre - rbn. Kabul ec:Uyor muaun? 

On 8 1 8 • lıcı olduiu bu nefis tütünleri, Konya dow'un tendi heaabma iatlfade etmek ı.ıe- Bu caauaun benden ne J.ltAıdllJnl Jllt 111 
• müstahsili daha müıkemmel evsafta çı - meaine hayret etmiyordum. Bu ilde Met o • anlıyordum. mc; ftlphetdz Jı:l. ttu91de. llnah 
~ karma~a itina etmektedir. ıan kimdi? Hiç f1lphesls tı genç rahibi Bu çıkarılan hücrelerin yan taranblı IOlnde 

L hl• ı A ı h 11 ı i'alnız bir noktayı kayıd ve işaret et- 1'cfe kurban tim olacaktı? Oörilnüfl nua - herhangi bir tadın madam Von 8 ... IUlllo-8 1 er man Ucum arının k l ıı. d B tütü ı · t' t' v 8 ı 1unabll1rd1. O da benim ctbl Lomıll idi. o -
. ~~lü~~m fi

1

J~ h~lindenn er~ah!:l~ş ~~~! ra~ ı:: ~-....tıı idil ::ıy~!!'~:!u~C:.:1 1~_Ba 111 DUll 

k d b
• ıd• ı 1 edın<'eye kadar g~n zamanda vesait - Jorman bana: . ,..... n -nar idi .. a amele Uğra iğini 1 ırıyor ar sizlik vüzünden tütüınlere cfenni bir tarz - Ey ..• O halde? diye aordu. ~d;:;.:~=:~aıa::ıbe~edem V~ 

da. bakmayı başaramamaktadırlar. - Ben bu ite gtrmeıı:tetl menfaaımıı bir cettı. Oflnah oıJı:artm k benim lobı twlle 
• .... • . • Yukarda bahsi gıeçen bilgili fen me - tflrlti anlayamıyorum. bir rol dellldi; aonra ~ ~:::. 

Lonclra 16 - VarfO'V& tarafından Tel"llen aon tebhgıde tımalı ıarki murlarımızın bu işlere yakinen iştirak - Cevabını verdim.. ıerı d1Jı:Jı:atle dlnUyecektlm 0 maımcl istikametinde yapdan Abnan h\lcümlanmn akamete uiradıjı ve Al • lerini temin etmek zünaa bu fenni nok - Marthe aen hlll tlcarl CUUllulun ehem baJı:Jı:ıııda bana tapalı surette bir ,,,,,_ *:/:. 
man lot'alarının Bial atok ve BreatLitonk'a kar ı · · tikleri t bbüs- sanı tamamlamara imkan verecektir. mlyetlnl anlayamıyorsun. Btıtiln memleket- Uyecett mubattaıı:tı. 
1--!- L-t'" b• uk y I L-- I d b•td• •tmfektlflrl~ b .~ Bu suretle: itınalı ekme, çapalama. teri alltadar eder, dolru ~ya yanlJf malt- Meaele fU kU: Jorman bu dQIJanm Jlütın 
~ - ı ~ m a~et e ~ıı an ıjı ı ın edır. Te lıtte ıun- Umar, toplama ve kurutma gı"bi husus _ matlann hepsi Brtlk.ııelde aatın alınır. Bunun da dotru bir malbıat alınaJı: t.UJord& ilana 
lar ılive ecblmektechr. lar muayyen bir kontrol altında yapıl • için orada huaual bir ajans vardır. c;ot ebemml,et verdllt muhaıı:tat&ıf AcaM 

M_.ezde Varıova müdafileri kahramanca mukavemete devam mış olacaktır - 'ncarl caaualulun ne demet oldulunu nioln? Bunu 6lreDmele P1•tmlı!ll!11111111L Or· 
• • anlayaJD11WUDl. tada 111 ftl'dı: J'orman bu ite pet fala eı-

etmektecbrler. Di~er taraftan Ziraat ve İktısad Ve - _ Bily1lt Fransız mtle.ueselerl tendllerl _ mtyet nr17ofdu. Bu dosya ile tok •Mbclar-
Lowilz-Sxierne Wice mmtakaamda bqbyaa ıiddetli muharebeler de- kAletlerimizin yardımını bekliyen vasi nın. içlerinden bir takım caauaıar tıaratıııdan dıl Fakat ben hiç delfld1ml .. Yalım. •• 

ftlll etmektedir. Bu mmtakacla Polonya lot'alan Almanlara ajır za • Ko~ya toprakları ve çalışk~n zürraı bu tarasaud edllditlerinl blldltlerl halde, bir ~-=-y!ıtuı bir J::•· teaı. ft lt 
...,_ d. ek ec1· Di ~ h I rd d .. • .kl°k ktur venmli sahanın serbest ekım mıntaka - ttırltı bunları meydana çıtara1DJJ0rlar. :oıtalan 1IZ1l70 lftwlu ~ 
pat .,.. 11'1118. Lat hırla. hteılebr h~ eTe 11.• 1~1111 ı ~lot• .ett• sı olmasını da istemektedir. - Öyle tuhaf bir lillilttln var ki bana bu dı. Jlu act!m ~~~ ~ ~-=-

ır . 1 iri 1 il lmlllftl 1 ICI 1 Gene Konya VilAyeti dahilinde bir - husuata blrVot eeylere "fibf oldulmıu 111 - dı, botuna onun ~ln c;ot maııır .,. oot ince 
Tallin 16 ((()yzeln iamindeki Lelı talıtelbaJıirinin amızm TaPin k~ç yıldanberi ~kını tecrü~si !apılan rettyor. bir caau.s demiyorlardı... J'orman ..._ para 

~ • • L ela Ln..nL b• L- .. ___..d • • Son tonbeki mahsulu de tıpkı Şıraz tonbeld - BelJı:ll Ben ııannediyorum ti J'ranaıı teklifinde bulunmadı! Bu mn defa il bre 
1111111nına 11rmesı uura vu7- il' ~ecan RJY&l etmıftir. za • leri nefasetindedir. fabrikalarına aid cuua raporlarının beps1 aöritmtlttft. l'atat bu ona, beni fıamtmDe 
manlarda lnıiliz tezılblarmcla inta eclilmiı olan bu semi iki haftadan· Bu işten anlıyan saWıiyet sahibi kim r ... ot m-o X de toplan170r. tanıınuı ic;ln tlfl ıetmlıtı. Jonnan beni u-
beri açık denizlerde bulunmakta idi. ccOneb>in mürettebatı 60 lôtidir. seler de bu kanaattedirler. - Bu Alman 1&ntraıının bulundutu :ver :! ~'!8 =:~w:: :Sa:!:;~ 

Talıtelbahirin kumandanı pımide .........._t ve yiyecek kalmadıia, 939 tecrübe zeriyatı sonunda 500 kilo. delil :!ir?Btıttın raporlar burada toplanır. me mukabil memllbtlmi a"ader elleolt 
lafiretl9battan bir lmmmm hutalandıjmı beyan ebn§itir. ya ~~~ın mahsu~ alınmıştır. son sam~larda, btkoluul, Ballr'<l'lıl flılft'l- ~ı Yani ...eı 1Gbn bir 1-ID ~ 

K._nclan ile huta efrad hata.neye yabnlnuJ, diierleri tevkif edil- .e:~ ~U== =c::ı.:ı f~~ blai'm ıfara.slle yaşadıtını Qrendlm. Bu jent itte "8nf al&Jı:adar edleelr _.. 
aittir. Tahtelbahirin limana aelmeainin aeheblerini ar&fbnDak a- 1'de telAkki edilmektedir. - Sen onlann hesabına mı çal.ıpJomm? urar ftl'dı. Jorman ,.man bir ıctam•r 
H _ _L• il • • ------.&1--1 L- 1 L• L • --L·ı il d. - Tamamlle detıı. - Bir bre, diye cnab verdim. - ., .. 
arvıye ve arıcıye ~..-. auma ull' 11omuyon t~ı ebuf er ı. S d _ Bu tıuaeae naaıı bir eeJdlr? Iedllln teJlertn ne dertceJt kadar "'*- aa-
Romı ve Berlindeki Japonrı sefirleri Tokyoya çağrılıyorlar ın •rgıda toton mahsula - een 1:unu tanunauın. eana. hm 1ene- ::r:ı~°:n~i.=.::. .. 11 • 
Brfibel 18 - Berlinden bildirilcliiine söre Ahnan-Sovyet itilifımn im- bereketli lerlnd• mihlm t6mtlrctııerde~ biri olan b1r - Qot &ili ratat acele hareke* iL 

_. __ beri ----L• :a.-L:cll d• 1 a..!L L-~•- 1 • dikkati fahL•tan bahaedeeellm. Sarreda da bu ada· sahte bir llb.Jdl içinde ondaa .,nlııbm. zumuaa .:ueuı m...,_... er iP omaua aan:raet erı e SmdırgJ (Hususi) - 1939 eenesf ti1 - mın faıbrlJı:alan ftrdır. Bu adam, flmal fal>- Pakt otele sırerten kalbim flddet:le tuP& • 
takib etmekte ve bu hareketleri pek mübim neticeler verebilec:eii ka • tün ~ul~ çok neffıs olarak yeti§llliş ve ritalannm imha etmek lçln Almanlar ta - JOrdu. Be)'IC&D lçtn4e idim. Bir aat an 
-tini izhar eylmaekteclirl•. Romadald Japon aefiri Tokyoya çaiınl· şimdiden zurra denk yaprnağa başlamış- rafından 1tla1 mıntataama &6nderllmlftl. otellmden QJbrak bir otomobDe ı&ltıdlm: 
__ .._ tır. Amerikan Tabalm tü1ılin lwmpanya- Orada 1'lnl muvaffaldJttle yapmq, Ye bir - - I' ... dalı. '11 numara. 
-ar-• 1U1m eksperi gelmiş, tütün mıntakala çat ma.tlneleri beraber ptlrlp kendi fabrt- Jormanın bana ftrdill adres a ...an 

hrarla dolaf&ll bir taJiaya ılre J.ponyamn Berlin Mfiri de Tokyo- rını gezmf4 ve mahsulleri tesbite başla: ıı:aıanna ,erlettlnnlttl ldl. otomobllln iolnde Alebancler Pllua 11-
p çaiınla.caktır. Dilet cihetten Çankay-Şek tarafından pri çaiınlan mıştır. Bu sene Sındırgıdan 1.300.000 kt. - Harbden aonra rranaızıar ba oaım11111 derken on~ ı1Grled111 fl1lerl ftllDl1ar • 
(Jbdn Berlin Mfiri Almanyaclan ayrılmqtır. Berlindeld Leh mabfelle • 10 tütün yetiştirilmiştir. fe7lerl seri ~tar mı? d~.S:::tin ticarethanelere llems. Kart 
• ele LaL! la •- te ıı- r1n -~ Alman tarafta •d• B • • - AmleDa de divanıharbden ıec;tl. Dava Rapl n •flreıı:Aal iamlni tafl1an bu aJanmn 

rm --_ım o n aanaa '""' ~ ..,...... ı:ı 1 ı .. u •ti.. Dimetoka ve köylerinde asayiet gıyabında oluyordu. On eene b&Plll .,. OD uı1 iti Franaadatl metatoroJl mlHlllllLibıe 
barla pn çapnlm•u Çankay-Şeldn Almanyaya kartı aıyuetinde bır Y mllyor cezayl naJı:dlye mabttm oldu. Ti.bil ald bln tirli rapor!arla met1111 olmaMw. S&-
cleiifildik yapıp yapmıyaQiı 1De19te.ini ortaya çılrarmqbr. Ayni mala- O::~a:;:~de 1:': t!t:n:::. :':a~ ne hapiate yattı, ne de bu Pll'QI ftfdl. ten een bu RapU Ptk 171 tamnmf 
fellerde Japonyanın Çinin barici politilrumı biyük bir dikkatle takib T&Jt hıraızlrtları oluyor, fakat bir tflrlü fail- - Bu btlytıt davayı pet iyi batlrlıJOrmn. <Albll ...., 
eıttiJa alylenmektedir. lert ele ıeçlrllemiyordu. Dtme~u nahl,e 

•• mtıdürltıtüne yeni tayin olunan ll'uad Brkun 
Prusyıh pnılır cepheye gönderildiler emniyet .,. aaaylfl ciddt bir tarzd3. tehdid e-

.. _ _.. d 16 r_ı_• Ka • ik .....:~ Doo b -L!-!-d b•Jd• den bu bıraızlıt h&dlaelerinl ele almıf Ye 
l'UDRel" am ...aı yzerm ı amet v..... r :KCllU"m en ı •· tahJı:ıtata batlamıttır. 

rlldiiine pre, aabık hflldlmdann y eienlerinden iki Pruayah prma Po- Hetıcecle ut olarak .ıismau Bomba. adın-
•-- --L-:-: t l.lilr ı· okta'--- -=-clerilm· 1 d• Ka • da Balılcealrll bir aabıtalı hır111z 1aJı:aJanmıı avaya ~n ea JL ___ e ı n ...-.... •- 1f er ır. yzerm w ad1lyeJe tell1m edllnıiftlr. Bu adam mer-
tliS- bir Yeleni de maretal Garini in kamanda" altmda bulunan hava kezde ntubulan 15 .mmıut auçunun fal .. 
avntleri erk&nıharbiyesi heyeti emrine verilmittir. lldlr. 

1 ·ı· K 1 Ba k•I h it •kti·-.1· b Naz ·ı K O tg Bu arada birçok ba7n.'1 ~klarının ngı iZ ra 1 ,vı 1 ve ar 1 _,,. ırı 11 gur ,, nçlun tör BıtJı:ınm ~ki cürmtı Tabir de 
• __ ı.._ 16 K al ...1.n...... 11 •• -•-iJ• de L--L ikti. d• ne; deWlerile ele seçtrllm1ftlr. Jandarma -a..ua...- - r aua -..~ ı ft seçen aaru aa ıyab nazır- nm c;ok aıJı:ı takibi aonundc.. tör 8ıtJı:ı da 

h;ma kabul edilen Grua'i kabul miftir. Buruda tutulmut. tasa adllyesl'le te&l.1m o-

Abideleri Koruma Heyeti lstanbal 
Rellve Btlrosundan: 

19/9/1939 Salı günü saat 15 te Yüksek Mektebler mufmebecWliıde clG9-
79ı. kuruş keşif bedelli Sultan Mahmud türbesi müştemilltından bir dllrentn ta. 
miri açık eksiltmeye konulmuttur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık itleri genel, husuai ve fenni fllrlnmnelerl. 
proje, keşif hillisasile buna müteferri evrak c!aireelnde f6rülecektir. llunt .. 
kat teminat cl08. liradır. İsteklilerin en az bu iee benzer clOO• liralık it yap -
mıe olduklanna dair 1stant>ul Villyetinden ,9,. gün evvel alllllf olduklln mtl. 
teahhidlik ve 1939 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri Uln olunur. 

(1121) 
Dik de Windıor Chamlterlain'i ziyaret etti 1T.:ı~:""~tıdflrtl bir taraftan Dlmetotanın 

LonClra 18 - Oç ıGn enel lnıiltereye avdet eden dük de Windao~Bat ;:n:!f~:n ":~~!ı~e:!:n:~:·~~~~~: 1 K•dık6y V•klfl•r Dlrekt6r1UID Hlnl•n 1 ftk&let claireelne ıiderek Chamberlaini ziyaret etmiıtir. tadır • _________________________ _._ 

Pazar Ola Hasan Bey Oi vor K•. İneadada Longoz vakıf ormanlannın Rapan.a, Bedrgln yolu ilzerinde ft De. 
ğirmendere mevkıınden bir sene mlddetıe kesilip imal ve nakledilmek 8nre 

- HHlll Bey görsen adam ••• Bir Jr.olumı. bir bacağı-
wu ••• 

' ' ~ ---- -/ ,,, 
"' .... , 

• • . Bir gözünü kaybetmiş.. 
Acaba Avrupadaki harb mey 
danlaruulan mı aeliyor? 

Hasan Bey - Zannetmem. 
Gece maçlanna devam edi • 
yorsa zavallıyı karıonlıkta na. 
'bar 21lmletıın1flerd r. 

?00 M3 gayri mamul kavak kerestesi açık arttırmaya çıkarılmqtır. tllaleti 
28/9/939 Perşembe günü saat 14 tedir Talib olaolarm c60~ liralık ilk tıeminııt 
le Kadıköy Vakıflar Müdürlülüne müracaat etmeleri. c'l212ı. 

lst~ nbul Def erdarlığından : 
Muhammen -ut 

bedeli Jean 
Lira tUl'Qf mlddet ----Davudpaşada Davudpaşa orta mettebl baJı:Jı:allyed 15% 08 l lene 

J v ,.,.,. mııcada Setler tabwbanell 200 IO 1 .-
YuJı:anda mevJı:lleri yazılı baJı:Jı:allJe ft kahvehane hlularmdatl muhaınmen bedeli 

icarları ilzetınden kiraya verllecettir. İhale 2519/939 tarihine müaadU Palartıell itini 
aaat 14 dedir. Taliblertn S 7,5 peJ aJı:celeraıl Yattı m•neıılnden eVfel ptınp .-tV 
gün ve aaatıe' Defterdarlık MlUl ımıAt Jlldflrltltlndüi •tat lromlQonaaa •lnla • 
atlan. <'13'11> 



18 EylUI SON POSTA 

ANBAR İNŞAATI Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Toprak Mahsulleri Ofisinden Entalll ve a•abl 
ı _ Kunduz iıtaıyonunda yapılacak anbar ve idare binaıile Se.beblerden ileri 

buna müteferri itler götürü olarak kapalı zarf ua ı e ekıiltmeye 
konulmuıtur. Gel'n ba~dlJnmelerl 

Keıif bedeli (59.888,05) elli dokuz bin sekiz yüz ıekaen sekiz li- Birçok entanlar muvakkat ve geçici bat 
<lönmelerini mucfb o:urlar. Bir tımnı Tft-

ra bet kunıftur. cudde mevcud olan bazı hastalıkların hu-
2 - Ekailtme evrakı (3) üç lira mukabilinde Ofiı Umum Mü- sule getirdiği baş dönmeleridir. MeaelA 

,eker hastalıfı, nik:.rla hutaJığı, eremf dürlüğünden alınabilir. denilen idrarın tana kanşma.-ı hutalıtı. 
3 - Eksiltme 25/9/939 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis bina- Şüphesiz bu glbl hastalıklarda dlter Adz 

da mevcuddur. Ve bu ArAz meyanında ıında yapılacaktır. baş dönmeleri de sayılabilir. 
Teklif mektublarını havi zarflar makbuz mukabilinde Ofiıin Mu- Diğer bir kısım da tes'!mmümden ileri 

haberat servisine teslim edilecektir. gelen baş dönınelertalr. MeseıA çok tft -
tün içenlerde, QOk alkollü teki istimal 

4 - Muvakkat teminat miktarı ( 4244,40) dört bin iki yüz kırk edenlerde bir de hamızı karbon dtnUen 
dört lira k1rk kuru§tur. kömilr kokusu Ue zehirlenenlerde, zehlrll 

mantarları yiyenlerde. bozuk konse~e: 5 - Jatddiler teklif evrakı meyanına ekıilbneye girebilmek ıçın lerl yiyenlerde b~ .fönmeıerl görüldüğü 
ihale tarihinden nihayet iki aün evvel Ofisten alacakları ehliyet glbl bazı UAçlardan da bu hal çok olur. 

MeselA kinin alanlarda, a~l >~lM dö sut vesikasını koyacaklardır. içenlerde baş dönrrelerl gorulür. Had 
6 - Anbarın betonarmesi için lazım gelen demirlerden Ofiste hMtalıklann bazılarında, me.,ell htım • 

hh d ·ı k · mayi şlblh, tlfodıı, ~rlpte, malarya, yani rnevcud olanlar maliyet fiatı üzerinden mütea i e verı ece tır. sıtmada b1ı4 dönmeleri çok olur. 
Demirlerin teslim mahalli, cins ve miktarları hakkında Ofisten fİ· 

Onab tatlyen otuyueuıanmm po9\a 
fahen malumat istenecektir. «4613» «7368» pulu Jnllamaıannı rica ederim. il.il tat-

~-...................................................... ,.~ dird• s.tıe~erl mutabel-19 taıalılllr. 

Dil-Tarih ve Coğrafya fakültesi 
~Ankara edebiyat fakültesine) Talebe kaydı 

Fakültede bu sene Felsefe enstitüsü de tesis olunduğundan bir edeobiyat fa • 
tültesınde meıvcud o!ması lazım gelen bütün ders zümreleri vardır. Bunlardan 
başka Alınan, İngiliz, Fransız dil ve edebiyatları ayrı birer ders zümresi ha -
Undedir. 

Fakü teye k&ydohımıbilmek için lise mezunu olmak ve olgunluk 
vermış ıbulunmaık lfızımdır. 

Talebe kaydına 15/EyiUl/!l39 tarihindl' başlanacaktır. 
Faz:a izahat alm:ık için Direktörlüğe müracaat edilmesi ilAn olunur. 

Üniversite Rektôl'lüğünden : 

imtihanını 

7253) 

Hali hazır sebeb!le Avrupada tahsillerine devam edemiyen talebenin tahsil vazlyetıe
ft'inl tesblt etmek üze.re 'Üniversite rektorlüğıinde bir büro tefkll cdllınift.lr. İstanbulda 
bulunanlann bizzat ve taşrada bulunanların yazı ile ve ve.slkalarlle mt\racaat etmeleri. 
Yüksek muhendls mektcbile nafö. teknik okuluna girmek !attyenle:c doğrudan dotruya 
bu mekteb dlrektörlüğilne ır.tiracaat edeblllrler. •733311 

İnşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1 - Bor ve Sarıoğlan istaayonlarında yapılacak anbar idare 

binası ile buna mütefeni iıler götürü olarak kapalı zarf u•ulile 
eksiltmeye konulmu.ştur. 

Keşif bedelleri "Bor,, için "52.387,47,, elli iki bin Oç yllz 
ıeksen yedi lira kırk yedi kuruı, Sarıoğlan için "'78.189,86., yet• 
miş sekiz bin yüz seksen dokuz lira sekıen alb lcurUftur. 

2 - Eksiltme evrakı " 7,, yedi lira mukabilinde ofiı umum 
müdürlüğ~hıden alınabilir. 

3 - Eksiltme 19/9/939 tarihinde saat " 15" de Ankarada 
ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar mak· 
buz mukabilinde ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat tem'nat miktarı "Bor,, için "3.869,37,, üç bin 
sekiz yüz altmış dokuz Jira otuz ye i kuruş, " Sarıoğlan ,, için 
"5. 159,50,, beş bin yüz elli dokuz lira elli kuru§tur, 

5 - istekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yap
tıklan bu gibi İ§lere aid veıikaları ve eksiltmeye girebilmek 
için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel ofisden alacakları 
ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

.6 - 1 inci mi:ddede yazılı inıaat ayn a1n kimaelere ihale 
"4456" "7174,, 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilanları 
İsim. miktar ve muhammen bedE>1lerıle muvakkat temin.atlan qağıda yazılı 

iki list.e muht-:ıviyatı malzeme 13.10.1939 Cuma günü sut ıs den itibaren ve ay. 
n ayrı ihale edihnek üzere kapalı urf usulü ile Ankarada İdare binasında sa. 
tın alına..c.aktır. 

Bu işe girmek istP.yenierin hizalarında yazılı muvaldcat teminat ıle kanunun 
tayin ettiği vesikaı.m ve teklifleriri ayni gün saat 14 de kadar komiayon reisli. 
ğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Anbrada Malzeme daire. 
sinden, Haydarpaş1da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dajıtdacaktır. 
Liste Malzemenin ismi Muhammen 
No. Mık tarı Bedel 

ı - Muhtelif amyant ve 
Kllngerit nınlzemesi ... 

2 - Muşamba ve linoleum 
74.50 Kg. 
2700 metre 

Lira 

6198 
9610 

Mu•akkat 
Teminat 

Lira 

464,85 
720,75 

(7140) 

Şeker nakliyatı için D. D/143 numaralı yeni bir tarife lıdas edllıni§tir. Bu 
tarüe 15/9/1939 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. cfıfl<n c7230> 

\ I ......................... --c ...... ··y~~i .. ~:;riyat ) 
İtler tıkınnda gidiyor! 

RUJ! !nkılı\bını hazırlıyan meşhur edlp Çe. 
kotun nens hlkAye31. 

Haydar Rifatın tercfunesi. 
50 turuş. Yeni çıktı. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu rece nö~~·;;;;eler şunlardD': 
istanbul cihetin.dekiler: 
eŞhzadebaşında: (Asaf), F.m!nönünde: 
<Yorgi), Ak.sarayda: (Ziya Nuri), Alem
darda: (Esad), Beyazıdda: (Asadorl, Fa
tih~: <Emilyadll, Bakırköyünde: ti.stan
bul), Eyübde: <E~bsuı.tanı. 
BeJol'• ciheUndekiler: 
:LıtıklAl caddeainde: (Delllsuda), Bostan
başında: Cİtımad), Taksimde: (L1moncl
yan), Pangalt.ıda: (Narglleciyanl, Kara
köyde: (Sıtkı), Beşik taşta: lSUleyman 
Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy, Adala.nbldler: 
Kadıkoyüncle: (Kadıkoy), Üsküdarda: 
(Ahmedlye), Banyerdc: <.Asaf), Adalar
da: (Halk). 

. ...........•........................................•..... , ... 
TiYATROLAR _ 

RQ.fid Rıza: Brtutruı 8ad1 Tek t17a.trosu 
Tepebaşında Donanma ırecesi 

Halk tiyatrosu: Kenan Güler ve arkadaşları 
Tabim Altıntepe tıyatrosuııdiL 

Kırkından aonra 

Eğe tıyatrosu: Nuri Genç ve artadatlan 
Ka.ragumruk Zafer s\nemasında Kasırga 
plyes 3 perde Jaklar ve Mlra.balll nryeteai 

Son Posta 
Yt·ımi. slyUl, Havadis n Halk ıaze:eaı --···-Yerebat.an. çatalçefllle ıotat. il 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı " 
reıimlerln bütün haklU1 
mahfuz ve ıazetemlze aldclir. 

-····-ABONE FıATLARI 
1 o 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

Tt)'RK!YB 1400 760 400 

yUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 
ı100 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
dettftirmek 25 kurUflur. 

--··--

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
aoo 

Gelen •oralı •m omlmn. 
llönlartlan mes'uliyet alınma. 
Cevab için melr:tublara 10 kunlfluk 

Pul illve.t Jbımdır. 

·-·-.. ···-······················· .. ·····, r Posta kutusu : 741 İltanbul 
1 1 Telgraf : Son POlta 

! Telefat' : 20203 j 
• r '···············································' , 

Galata Rıhbmı 45 numarada 4m------------~ 
Hans Walter Feustel MOessesesi 

KARA ve DENiZ AŞIRI BEYNELMiLEL BUYUK NAKLiYAT ile A~IR VE HUSUSi 
TiPLERDEKi EMTIANIN MEMLEKET iÇiNE NAKiL ve AKTARMASINI DERUHDE EDER, 

Posta kata.su : 1436 • TELEFON Merkezi : 44848 - TELGRAF adreai: ALSTER. Btıttln dbya 
Um.anlan ye AY111pa111n mfhlakale Ye hadud merkulerindeki en tanınmıı nakliyat mlleıleleleriyle 

~---------~ irtibat •• mtbauebetlerl Tardır. 

,...~~~..,..__...~-ıııı~~-.-...-.ııııı~~~~-.-...-.ııııı~~~~-.-...-.ııııı.-ııııııı~ 

T. C. ZiRAAT. BANKASI 
ICurulut tarihi ı 188S 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şuben ajam adedi: 261 

Zlral ve ticari t.•r nevi benk11 m•am•l•I JPI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEJ( 

Zlrut Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tua.rruf huablannda en u 
SO lıras! bulunııınlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki pliDa 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Ac!ed 1,000 Liralı'< 4,00ll Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,00ll ,, 

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

DIKKA'l: Hesablanndald parıl ar bir sene içinde ""SO liradan qala 
düşnı.ıyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa. 1 EyJiU. 1 Birincikiınm, 1 Mart Ye 1 Buina 
tarible.riDde tekilecektir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutan
lığı İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı teşltilatı eratı için satın alınacal 
2000 aded eTat kaputunun kapalı zarfla yapılaoaık olan 28/8/939 Pazartesi günü 
saat on beşteki eksiltmesine talib ~ıkmadığmdan 22/9/939 Cumu. günrı saat 15 de 
kapalı zarfla ) eniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanım tutan 18,600 li:-a ı.'k teminatı da 1395 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesı ve nümune komisyondadır. Görlileb'llr. 
4 - :lst.eklileri:f eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanu. 

nun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mek ublarını Galatada Rilihm cadde-
sinde Veli Alemdar Han ik'nd kattaki komısyona verm eri. ~6824> 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Bor Ye Sarıoğlan iıtaayonlarında yaptırılacak anbariarm be• ">D

armeıi için lazım gelen demirler müteahhidlere Ofis tarafn ..:J.n 
maliyet fiatı üzerinden verilecektir • 

Demirlerin bedeli teslim mahalli cinı ve miktarları hakkınd O-
fisten tifahen malUınat iıtenecektir. (7367) 

lst. P. T. T. Mttdiirlüğünden: 
Üsküdar P. T. T. merkez binası bir kısım tamiratile çavuş. malzeme dl'posu 

ve kömürlük inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27 /9/939 Çarşamba 
saat 15 de B. Postahan~ binası birinci katta Müdürlük odasında toplanacak alım 

1atım komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 2467 lira 25 kuruş, muvakkat te. 
nıinat 186 liradır. İsteklilerin en az 1500 liralık bu iŞe benzer iş yaptığına daiı 
idarelerinden alımf olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetinden eksıltme 
tarihinden 8 gün evvel alınmış ehlıyet ve 939 yıhna aid Ticaret Odası vesıkası 
ve çalışma günlennde yatıracaklan muvakkat teminat karşılığı alacakları te. 
minat makbuzile komisyona ve işe esas keşif ve müsten~dah şartname vesafreyl 
mezkUr müdürlük idari kalem levazım kısmına müracaatla görebilecekleri. 

c7055ıt 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu Direktörlüğündenı 
ı - K111" Antalya, Balıkesir, Eskişehir, 1ı;nir, Samsun ve Kastamonuda a. 

çılan A!kşam Kız San'at Okulları ıçin İnegöl mamuifıtı 1400 adecl sandalya ile 1. 
milimetre ve birinci nevi hakiki kri&Wılden mamul Bizut 1 olma t şartıle 28 en• 
dam divar 19 üç kanadlı paravan ve 7 paravan beş ve 46 tuvalet aynası kapa. 
lı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1939 Birinciteşrintn beşinci Perşembe günü saat 16 da Cağal. 
oğlundaki yUksek. mektebler binasında toplanan m:.ibayaat komi,,,yonu tarafın• 
dan yapılacaktır. 

3 - Sandalyeler.n muhammen bedeli 2800, muvakkat teminatı 210 ve ayna.. 
ların ta:hmiıı bedeli (1008), muvakkat teminatı 76 liradır. 

4 - Sandalyelerin aynaların vasıfları muayene tesellüm ve tediye prtlaa 
eksiltme prtnamesınde yazılıdır. 

5 - İstek111erin kanuni mevzuata uygun mektublar.mı ve vesaikini belli -.. 
atten iki aa.at evvel komisyona vermeleri llzımdır. 

6 - Bu huausta mal\Unat edinmek iiteyenlerin Okul idaresine müracaat •'-
meıen • '149• 
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SON POSTA 

Her yarda ve her aamen an kuwatll hazır gıda 

TUrk fıncllltdtr. 

FINDIK 

KOOPE 

TARIM SATI 

TiF E • 
1 iR • 

1 
• 
1 

bu 111Dkemmel gıdad4111 bOHln memlekette her vatan

da91n kolaylıkla letllade etm.i 191n tertibat ahyor. 

F'bmwm let·llal. Galata IWab• 45 No. daki 
NO~~LOYD SEYAHAT ACENTASINDA 

BD. dQnyada tara, denls ve baya yoloulaklanna aid bil.U. Atılmakta 
n en dotnı maldmat ftrllmektecttr. 

Mektup adıul: f. lL 1'86 Tel: 41178 
Brernen'de Norddeuteoher LLOYD umumf acentahGı 

ladan bqka : TlrldJ• Clmhml1et1 O.Tlet luaTa Jollan, Aakara • Hamburr • Amerika 
laatb, HamJaars • Aman Afrika hatim, Hamharl' ••MER,, orta AYnpa •e1ahat acentabjı, 

BerliD Al ... Laftbnaa A. Ş., 8-lla • Irak tlnlet demir 7ollan, •id•t • ilk Tmaa 
halaarh G..U• ifletme Şirketi, Vi1au aeentahklan. 

CwnartMladm maada hergQD 8 den 18 e n Cllmarteal atıalerf t 7 ye kadar açaktlr • 

....___..Şişli Terakki Lisesi lvatısız 
1 - ANA • iLK • ORTA •• LiSE KJSIMLARINA 

Talebe kaJdına bulullllfbr. Her 118 taat 10 - 17 ye kadar mQd~rltıle m1lracaat e41ilebWr. (Telefon: '2617) 
2 - Okula taJJd n kabul fU'llannı 161terf r protepetttı1, J.Uyenlere bedellls olarak gônderllır. 

..... _ __.. NIŞANTAŞI ~::._~= t:t ....___. 
Saraçbanehqmda • Horhor caddeliDde 

Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Yatıh 

Yatısız 

Ana ilk Orta ye Li• ıınıftanna talebe kaydına batlanmıfbr. Ecnebi ilanı ilk ınnıfiardan itibaren baflar. 
KDlann 'ıblı kısmı tamamlle ayn bir binadadır. Yatım talebeJI nakletmek lolo mektebin busust otobtıs 

1emll ·nrdır. Jateyenlve tarifname ıonderlllr. Telefon: 20680. 

DEUTSCHE LUFTHANSA 
Gidif -Dlnltf ~ilet ucreti aynı zamaın tediye edileoek 

olıru, dönllf bileti Ucretiıdıı 0
/ 0 20 tenzillt yapılır. 

Bu Haya hattuım. Amıterdam, Atilla, Brtıkeel, BGkret, Kopenhac, Loa
dra, IU.llııo, MalmG, Puta Roma, Veııedtk, ZQrlh aibl btlytık Amıpa ... 
birleri Ue de lrUbatı olup aynı ıtmde ltu .. birlere Tanlu. 

tuut ve maldmat almak bere ka11t ve muameleal l~n, Tanare bileti 
Umumt aatıı aoentHI eHanı Walter Peutel, latanbul • Galata Rıhtım oad
'deal No. 46• adrelbıe mlraoaat olunmalıdır. 

(Telefon : 'tl78, Telgnt • Haaaaflug) 

Dtın1a Muharrirlerinden Terccı
meler Bertil No. 87 

O. HENRY 

BOLIVAR iKi 

KiŞiYi ÇEKEMEZ. 

Ttırkçeye oevlren ; 

Haaa Ali Ediz 

Fi 50 Kr. 
REMZi KIT APEVI 

Akba kitabevi .. 
r dlldan kltab, '-azete, mecmua 
ar. SON .-OSTA nın Ankara ba
dlr. En iyi kırtaaiye malzeme-

al mevcuddur. 

lıan Tarifemiz 
Te1ı: llmn antamı .......................... 

Birütcl ..Jaile 400 --.., 
llıinci ..JUie JSO • o,... ..ı.u. 200 • 
IMNillcl ..ıtile 100 • 

'• --- "' . S-Mlrile • • 

C Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 4111\ 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 

lıluana bir mlddM sarfmU 
fulara mitıarda illa ~ 
ı. a,rıea tmızlllth tartfem•-4• 
falfW. eücelderdlr. Tam. Jarua 
ft ~ ayla !lblar 1çla Qll 
bir ıaru. derplf ed.llmlftlr. 

Son Posta'nm Ucarl ilAn1arma 
al ifler fçin "' ..... müracaat 
••tnmeUdir: Kocaeli VllAyettnden: 

Hereke taşı namile maruf Hereltede Hacı Hüeeyin inleri mevkiinde 1750 
metre murabbaı mirt arazi dahilindeki tifOCaiı bet sene müddetle ruhsata bal
la.nacaktır. 

thale Eyltilün on sekizinci Puarteli gıü.nü saat on beıtıe açık arttırma sure. 
tile yapılacaktır. Muvakkat teminat yapılacak teklifin yüzde yedi buçutu il.ıa. 
iinden hesab edilerek alınacaktır. İstekliJerm o ıün zikredilen saate kadar vi
liyet makamına şartnamesinı ıörmek ilti.JeııJıerin de Yillyet encümen bCil'OIUDa 
mıraeaatıan. 

................. ...-.. 
. .................... _. .... ·······-····-----.. ._ 

EPOSU 
tinden: 

Bazı Ticarethanelerde ve Piya· 
sada Hasan Glüten mamullbnın 
ve Hasan Özlü unlannın diier 
bir müesseseye sablclığıaı ve 
bu sebeble badema qbu müs
tahzarabn çıkmıyacaj'lna clair ra· 
kiplerimiz tarafından kaseli olarak 
işae edilen tezvirabn ve yalanların 
asıl ve esası olmadıflnı, 1'ütün Ha· 
san müatahzarabnın cihanıümul 
olan f(;hretile mütenasill bir suret
te ıayet nefis olarak istihzar 
e.Ulmesine devam etlileceiini va 
buhranı hazır sebebile fiatlann
da ltir zam veya detifikliiin ya· 
pılmaclıfını ve yapılmıpcafım 
Hasan Müstahzaratım seven ve 
meftun olan sevgili müşterilerine 
ilin olunur. 

51 Liraltk 
Bir ElbiHJi Ter 

MahTedebilir. 
Terin ıalatll• 

elblae luu . bir 
........ ~. harab 
olmale INlhkOm
dur. 
Terk 1 b 1 n de ki 

tuztu maddeler
den dolıy. ter, 
bllha .. , IJekU 
ku ...... •• boar, 
atblH Ye le; C)B-

n18fll"l8PHUZI t re 
Ul"fl mu...._n 
etmek l9ln 

SUDORONO 
PERTEV 
kullanınız. 

DIKKA T : • Sudorono Pertev • teri, il .. 
mez, udece mecraS1n1 dellftlPIP. ~ 
dan dolpı vGcude hl9 bir fenalale rold9P. 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyettmlı harb, kı Uık, muhaceret ve emsali ahvalde ıubur eclm 
haıtalıklarla yapılacak mtıcadelede 'Ve bilhassa seferberlik emıU111da 
haıtanelerde Kızılay esaı hemflrelerlne yard.lmcı SlfaWe çalqtınlmak 
tızere lstuıMııda Aksarayda tatn 

Kızday Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dalailiNle ( GlnUllU Hastabakıcı ) 1~rmek itla 

t blrtncitap1n 1939 dan itibaren kun açılacaktır. Meccut olan bu 
kur .. aptau yUJh prtlan balı olanlır ahnır: 

ı - Kadın Ttırk vatand&fl olmak 
2 - IO lla 41> Jq ara11nda buluamat 
8 - Bn az ilk aekteb tamın gtmtıt olmu 
K•Jdeclllmek Ye dersler hakkında maltmıt almak 

nda adrNI yazılı mekteblmlH mtıracut etmelidirler. 
Şefik rublu ve bayır l8ftr lıelqlrelerimlsln bu IDUDI ife ı.n.le 

kopcaJüanna kanlb. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
ı - BattıD sınlflar loln JBWI Ye J&bsız, kız ve erkek talebe kaJdma 

devam olunmaktadır. 
2 - latııyenlere kayıt fUÜUIDI bildiren tarifname &önderlllr. 
• .A.dıu ~ Şebsadelaqa PoUa karakolu arl&:aa Telefon : 221586 


