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Fi.atı lS Kuruş 

D ••• 
.a•nıa.nya: ''Rasyan1 11. ha.z1rbklan 

maJema'bmız dahilinde ya~:ahyor,, diyor 
Fransızların f lkrt: "Sovyetterln Almanya lehine mndahalesı takdirinde btıtnn 
Balkanlar, TOrklye ve Almanyanın mnttefikleri mncadeleye snrnklenecektir,, 

Sovyet - Japon 
mütarekesi dün 

bilfiil başladı 
---AKiSLER~~ 
Amerikahlar diyorlar ki 
«Bir Alman - Rua ehliıalibi 

lıarımnda bigane lıalamay ... 
Bitarallılı kanunu tadil edile • 
celrtir.)) 

ltalyanlar diyorlar ki 
«Japon • Rııs anlapnaaı Jlln • 

yanın büyük bir lııımında ••l
hü garanti ediyor ve yarın umu• 
mi bir palıt mahiyetini alabil. • 
celıtir.» 

Almanlar diyorlar ki 
«Raa - Japon aıtlapnaamlan 
~ m.,,.,..,..,._ NU.01« ilıi ta· 
ral tıl'alanıtdalıi ilttlWIMın 
7'ltlms J,..aw,.nn lfliii 71'.dt
lın• anlamlflardu.rt 

Lehler diyorlar ki 
«Koet Sooy«ler Polonya mala

volaraa bir lıınm arasiyi alınalı 
iıtiyorlar; lalıat o HmCJn ba 
ltarelı.t l•hiıtana lıaTtı olmı • 
yacalıtır .» 

1 Almanlar Var,ovaya 
teslim olması için 12 
saat mi.ihlef verdiler 

Garb cephesinde ilk defa olarak toplu 
lcuvoetler arasında çarpışmalar oldL. 
Almanlar Lehistanda iki şehir daha zaptettiklerini bildiriyorlar, uzun menzilli 

toplar da dün Varşovanın merkez kısmına ateş açtılar 

Garb cephesinde 1 
Parll 16 (A.A.) - Erklnıharbl1enln tebllll: 
a.oe, cephenin mutıtellt noktaıannda faa

ll1et görülmötttlr. Dütman, en ziyade Baar
bnlCkell'in cenubunda topçu faallyetl ıöa -
tennJfth'. Moselle'1n §arkında kıtaatıınız, bir 
oot noktalarda ilerlemLIJ.erdlr. Vadinin ce -
nub mıntakaaında Sled'de düşmanm lruv -
nm mukabil taarruzlan muvaffaklyeUe 
~kfirtlllm~tir. 

Dün akıamkl tebliğ 
Paıis 16 (~A.) - 16 EyıtU akşam 

tarihli Fransız teblfti: 
Cephenin heyeti urnumiyesinde ild ta. 

raf. topçusu şiddetli faaliyette bulunmut 
tur. Düşman, k.a:rşınuzda kıt'alarını dur. 
madan takviye etmektedir. Birçok nok -
talarda düşman, gerilerken. bazı köyle -
rfni terk ve tahrib eylemiştir. 
Çarpışmalar muharebeler halini 

aldı 
Parı., 16 (A.A.) - Havaa blldlrlyor: 
SalAhlyettar asketl mahfellerde bu sabah 

Alman ııriivuilen almer içerisinde bir Leh febrine giıerlerken 

Şark cephesinde 
tıebarüz ettirildiğine göre, bütün garb cep- . 
he61 boyunca, Alman arazisinde çarpışmalar Berlm, 16 (A.A.~ .- Alınan ba§lku • Lwow kapr.Lannda, Tanewo üarinde 
vuırua gelmektedir. Çarpıtmalar, artık 1kt mandanlığının teblıği: Biljor ya.kinlerinde iki taraf arasında 
ordunun birbirine glrlştlti muharebeler ha - Alın~ orduaunun cenub iruptı. ce - muharebe devam etmektedir. 
llnl alml§tır. nubdaki Polonya ordUBUnun dalınık ak- Alman kıtaatı Przemysl'" ijgal tmi -

(Deva.mı 3 üncü sayfa.da) samını dün de takib etmiştir. tir. (Devamı s iin:ii aayt:S..) 1 

Hariciye Vekili 
Moskovaya 

hareket ediyor 

Vaziyet 
Şark ve garb cephe/erile 

denizlerde dün neler oldu ? 
Telpallann ortaya attıkları şayialara röre LebWa.nın Almanya ıle Rusya arumda 

Juamf'n pay ... dmasmı müteaktb aıaeata tekil Aniaı'a 16 ( A.A.) - ffMicİ,_ Yazan : Emekli General H. Emir Erkilat 
Londra 16 (Hususi> - Domei ajansı Tokyodan blkllrlyor: Dün M•lskovada yapıl:ın an- Velıili Şiilrrii Saracoğlu Anlıaraya 

lqma mucibince, be§ ayd~nberi Mogol - _:&ançu hududunda, Sovye-; v~ Japon kuvvetleri a dan ~iyaretleri iaJe için vah Harb vaziyeti . I 1 Garb cephesinde: 
arasında cereyan eden musademeler bugun sona ermiştir. <Den.mı 1 inci sayfada) Y P •• • M lı h 

--·-···-··· .. ···-·-··········-··········--····--····· ... •••••••·• .. ••••••••••• .. •• .. ••••••••••••• .. •• .. ••• .. - bulan davet aurıne .o• .ov~y~ a. Denizlerde: Aknan amirallığı İngiliz- Büf" h d ik" t ft f 

lngı•ıı·zıer "30 sene barbetmı·ye re/ıef edec~lı Ve b~ ~H~~e ı/ef '!:)d•U· l~rin bitaraf memleketlere de teşmil et. ali~etiU~~: ~: eiler
1
i aar:~d~en ~:~tti:: 

( eva.mı uncu say a tıği ablukaya şiddetli bir denizaltı bar- len yerleri gerı almak ıçın Almanlar 

Bulgaristan bile mukabele etmektedir. Yeniden iki Şarl Lui şehrine hakim olan platoda ve 

b b ı d 
• ı ln.gili.2 ticaret gemisi batırılmıştır Bu bunun hemn gar bindeki Nied suyu bo.. 

azır U llnuyorllz ıyor ar bitaraflığını na mukabil İngiliz deniz uçakları, ·muh: yuru:a Muka.bil taa:cıruzl~~a b~lunmuş-
9 • ribleri denizaltı muakkibleri daha geniı 111arot:r~ bFrulansız mAevlmzılerı uz.erk! ındFre faa-

l• la ... n ettı• ye ı.e unan an uça an an -
Lo11dra 16 ( H1t1usi) - Harbin me•'uliyeti meıe!et.foi tetkik eden sahalarda Alman denizaltılarını şiddetle sız av tayyareleri tarafından döndürül. 

S 
.. . b , r 

1
. H"tl "J ld - t ba :· ~ı Sofya 16 (A.A.) - Nazırlar meclisi, tskıb ve tahrib etmektedirler. Amerika mü$tür. ElhAsıl bütün bu müsademeler 

«. fH!ctator)) gazefr:1ı: ~. m.e•. ~ ıye ın ı er.e .0 • o. ugun~ e w~az .: - dün akşamki toplantısında, ~ğıdaki bi sularındaki Alınan ticaret eemilerini ta- hudurlların çıkıntı teşkil eden yerlerin-
tırddıten ıonra. Nazı reıımını ımha etmek ıçın lngıltert!nur degcl uç, tcU"aflık deklarasyonunu yapmağa ka - kib için 6 İngiliz kruvazörü Panama ka- de cerevan etmekte ve Sigfrid mevziine 
ofııs aene Jalıi hfırbcfıneie om.,,,.f btıLmJa ..... yGZ11Jalıtaılır. rar vermiştir. (Devcımı 3 Ü'Rci •vffldal nalı mınta.kasma plJlıjpir. (Denim 1 iMi ~ 



2 S.7fa 

Hergln 
Almanganın lıesolll1111 

SONPOft.& 

Be•lmlt •••ala ı = Mrn:alfalciget 6ir leh •6unadıır • ı 

1 TER 1 NAN, iSTER iNANMA! 
1914 muharebeai blttili 111Jnan TllridyeJi o bü.yük fell • 

kete lllrllklemlt olan İttiıad ve Terakki hük4metbıin 
mes'uliyetfni teWk edenler hep ayni bükme varmı§lardı: 

- cMuhar•beye lftlrak etmNeYdik, bitaraf blaydık 
memletetlmf2 altnı dfyan olacaktı •.. 

Buain Avrupada aene barb ,_ ve ADaha tlkik ~ 
rem Bafv•l:llfmizhı MDlet MecUstnde l&Jledili cQ>t: 

- cBia bu harbin dıpndayız.. 
T6rk topralı tehlikeye cirmedikçe, TOrk t.ubhldıblln 

haretete plmeslnl lcab ettirecek bir vulyet olma~ bir 

iSTER INA , 1 

tek Türk neferinin bir dam1a kanmm milyonda bir zerre
sini dahi akıtmamak en bilytlk tazancımır.du-, hem de en 
mukaddes vazifemizdir. Bur• aıhakkak, fakat bitaraf 
memleketlere albn akıt.an oJulu da neden aramıyalım? Her 
ne kadar sala aola aerbeet d6vlz ile biraz Mebeıi satmıyor 
tlelillz mmna, bu, henin olü halinde delB. olsa ola 181-
mm damJaaı tayılabllir .. Kimbillr beBd lbtln hfr:lnde ..._ 
lun kendisi de bulunacaktır. Fabt Oll1I bnlmapm Wmı ... 
mek '•dar kolay olchJluna: 

TER 1 A M Al 

Sözün kııa11 --

Bir Belçllt• 
Vapura 6alırıtllı 

.... _ 
lUI -&,111 

' 
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Hariciye Vekili 
Moskovaya 

Al 1 V t 1 · 1 h·araket ediyor 
man ar arşovaya es ım o ması lefi~8:':::.~Z"""U:.... e lhıiıaı ıehlikeıeri 

E 

için 12 saat mühlet verd-ler ,.~;.ı!':re~i,~~\!°Jı'!.n~ı.,." • .... h::~·:;;:: ::.~.~ 
• bqün saat 11 de Ba§vekllette bir toplantı . harblarln:ie seri inklfaflar nadir rö-

Garb Ceph9sl•nde ı Şark cephesı•nde Y8PDllltır. rülur. Halhuk1, bugün Lehlstanda milphe -
de olundutu veçhlle hareket harblerlnde ı.ıt 

t aıt dell§lkllkler olablllr. Bu taıı:dlrde dur -
(Btıftaraft 1 inci sayfc.da) (BG§'taraft ı inci ıcıyfadtı) l Ionya radyosu, saat 20.45 .!e ya.pt,~ğı n~ş.. V .A. Z y E T gunlulı: af~asi vaziyete intikal eder. f'i.kat 

Dün ve bu ıece, ll'ransız kıt'aları lle Ztı - Şarkta, m.otörlii A1marı kuvvetleri riyatta, Varşova.ı:ın. bugu~ bütü? ~n bugünkü narb yeni başladılı ve birçok 
frid mildatllerinln karıı karşıya çarp?Jtık - Wlod . . , muşt bombardıman edılmış oldugunu bıldır - (Bcı§tarafı 1 inci scıyfada) memıetetler•n hatb haıeketı henüz maliı:n 
lan Renden Mo!ela tadar uzanan cephenin K ~ımıe ~ ve da.'kt 

1~ lo k t miştir. Şehre 200 kadar bomba düşmüş, karşı ciddi bir taarruz hareketi henüz bulunmadı~ı ıçln harb h:ırck.itlle ıntivazl cı-
btrçot noktalarında faaJtyetlı geçmıştir. . ~ ~o c ann ° nya uvve. • ee.ıolimle protestan kiı1isesile rl tonya mevzuu bahsolmama.ktadır. larat bir takım siyasi yenillkler Ye de{tişlk-

Mukabil taarruzlar lerını ıhata eden Alman Jı:ıtaatı takvı - elçiliği binası harab olmuştur. İnsan za- ilkler beklenmek lazım geliyordu 
Almanlar, müteadclld mukabil taarruzlar yevolunmuş ve çe.rnbber dark~l.tıdlmıştdü~r. yiatı ~ok fazladır. İki gece yatakhanesile Şark-cephesinde: M Japotnyanın Sovyet Rusyıı ile birdenbire 

Japmaktadır. Bu nıuk!lbll taarruzlardan en af40Vanın cenu u şar ısın e şma. ·· dd'd hast l d bomba isa - ançu o - Mongollstan hududunrlakl mu _ 
nıtthlmleri.nd.ıı blrlsl sa:rrebruclı:'a hAlı:im nın hfr çıkı., hareketi akim bımtırıl - mu~ea 1 ane ere e Almanla.r Varşovanın cenubu garbi • hasematı durdurma.;ı ve iki memleket ara _ 
bulunan arızalı yayla üzerinde, diler biri de dıktan sonra Alınan kıtaatı düşmandan betı olmuştur. sinde mühimce bir Leh huruç hareketini sında bir ad'!nıi tecavüz ır.J.sakının &kdlne 
Fransızların Nled ırmatının cenubunda .it - birçok esir ve 26 top almıştır. Ron'arıya hududunda püskürtmüşlerdir. Bu muharebe 8 bin te§ebbüs o!unıııa.ıı bu cümleden sayılabfle • 
ral ettllı:leri mevzilere ke.rıı yapılmıştır. Bu Di~er taraftan Almanlar Bial~ok'u Zalesczyki Polonya _ Romanya hu • eEirlP. 26 veyahud 126 top aldıklarını bil- cek mühim bir değişikliktir Nıteklnı, mı:ha-
nıukabll taarruzlar, Fra~ız kıt'aları tara - · 1 1 · l d" ' . b'l di · 1 B . rcbeye tekactduın eden birkaç gün içinde Al-

ış~a ey emış er ır, dudu l6 (A.A.) _ Havas muhabirı ı - nyor ar. u top sayısı şayed 126 ıse manya ile bir ademi tecavüz paktı imzala _ 
fmdan daha baf}aııgıçta tevkif edllmiştlr. 'n est L'to k k ı · · t · · 4 L h f k t l b k k b nr - ' vs a esın~ zap ı ıçın diriyor: .. . e ır asının op ?rını ıra ara ~- yan Sovyet Rusyanı:ı Lehl<ıtanna Rus ırkına 

Muharebe tafıilitı muharebe devam e~ktedır. Burava gelen haberlere gore, şımal - zulduklan anlaşılır kı bu Leh ordusu ı- mensub Ulı:ranyalıiar•n mukadderatına k r-
Nled'in aşalı vidlslnde yapılmakta olan Hava kuvvetlerimiz, düşmanın cep - deki Polony:a ordulaırı gruıpu. Poznan çin yeni ve ehemmiyetli bir felaket ola- f~. al!-kasıılık g<isteremlyece~lne dım lled 

muharebe, bu ırmatın sat sahilinde, küçük heye nakliyat yapmasına mAni olmuş • grupu ile tam bir irtibat halinde hare- raktır. Bunun.La beraber mıihsur olan surduğü dava da gene pek beklenmedlt bir 
ırmatçıtıar aerplll yayladan geçerek vukua tur. ket etmektedı'r, Bu"tün aSkeri merkez - Varşova mukavemette devam ediyor. hi!.dfsedlr. 
ıeımettedtr. Bu yaylanın şark tarafı, Barre R SoyYet Ru..)'a Al ıs 
v&dlslne tam aurettfl hllı:lmdlr. Buradan top- Garb cephesinde, Sarbrük civannda leır ~ başkumandanlıkla irtibatlarını adom'da serbest kalan fırkalardan hlsta t • , - manya m atının Le -
çu kuvvetleri, yalnız Barre Loufs ıehrlnl de- düşmanın topçu faaliyet; 'kaydedilmf!! - muhafaza eylemektedir. bazılarının gelmesi dolayısile Kutno et- diye nkad aa.bhiri\k eder tarafları hakkında ~ 

t . T\,~-- ö clll . ııı.. yi ti . V'l af d k' A1m be . d l a ar şey neşredUmedl !•ak.at Leb 111. fakat bütün Sarre vadisini ve ıımatın ır • ....,~ .. anın n erı a'5.r za a a tar. Var:şova, Lwow, Branowıcze ve ı - r ın a ~ an çem rı ara mış ve arazisinin !>üyük bir kısmının Alman latlll-
6bllr tarafında esas Zlgfrld hattının kaze - dedflmişttr. no radyoları durmadan çalışmakta ve buradaki muharebeler hızlandırılmış • sına uğradığı şu günlerde bu topn.klardan 
nıatıarını, tAblyelerlnl ihtiva eden t.epelerl Alman t~raklann.a hava hücumları te)ff!z telgraf mesailan yazmaktadır. br. Leh. or~ularının cenub cenahı ve ~r- bir kı.mıın:ı tesahub dalyeslnde bulunan 
d6v-eblllr. DQ.fmanın eıı büyük menf&atl, pek olmamıştır. Lwow mıntakasında yerleşm~ bulu • tası gerilerınde bulunan Lemberg ıle Sovyet Rusyanın tarzı hareketi, bu misak _ 
tabll olarak Fransız kıt'aları bu yayllmın Leh tebliği nan Polonya hükumeti muntazam kuT- Brestl!tvosk ilç kaleS!inE> karşı Alm:Sn da, bir tak.sim esasının derpiş edllmtı ola -
fark tarafını tutmadan bu mıntakadaltl Varc.vw•a 16 (A.A'.) _ nat ve s""rvı .. 1• de dahil ol~ak iizere muhte- taarruzu devam etmektedir. Leh ordu- blleceğl kanaatini husule getiriyor. Demet ll'rall8ı.z ileri hareketini durdurmaktı. Bu se- ,.... • r. ~nsmın ç .. ., ti hl d D ı 
hepten dolayıdır ti Almanlar muazzam va - t~l~zle diln J(eC'e .saat 2~ ünde nesrettl~ lif teknik vasıtalarla, gerek başkuman- a:nun .. sağ c~~.a~ ~erisinde Bialistoko dü. za r e anz g ve Koridoru meselr.sln -
.ntıa.ıan harekete geçirmişler, fakat buna rat- bir tebH~de Alman tayvareler!nın Wil- d.ıınlıkla gerek muhtelif mukavemet mer şup duşmedıgı ıkı taraf arasında henüz ~~~ dgoalabyıdharbke gl

1
r
1
en

1 
Almanya!, ld

1
dlalan -

' d dl münazaalıdır r emo ras er nce terv ç o unma -
DMn mukabil taarruzlarında muvaffak ola - no ve Baranowicze sehrini VE' di~E>r şi- kezlerile irtıbat hal:n e r. · ., . ması lhtlmallnl hesaba katmış ve Bovyet 
mamışlardır. maıt Polcmvl\ $eh~rlE>rlni bombaTdıman Alman hı:1berlerinin akslne _olarak, 18 Alman bomba uçagı Y,1l!_la'~~ .~00 Rusya ile daha evvelden anlaşmıştır. Japon-

Almanlann mukabil taarruzları E>tti~ini VP bir cok ölüme sebebiyet ver- RonıanV'a hududunda ıpek az miktarda den. fazla bom~a at.rnıs ve buyuk olçude yanın da Bovyet Rusya ııe bugünkü şekilde 
Paris 18 (.A.A.) - Almanlar tarafından tat d:~:ni bildirmPktedlr. Polonva ricali toplanmış bulunmakta - zayıat ve tahrıbata sebeb olmuştur. bir ltilUa varması g63terlvor ti bu tıç dn-

blk edilen mukabll taarruı usulü, Fransız - Pnlonva hava kuvvetleri de mütead.. dır. . f:e~. tayvarelerinin Poz~n'deki Alman !et, dünya zen~!!lllklerlnln. y<'nl baştan talı:-
lann Zlgfrtd hattında yaptıkları tazyllı:ln did Alman a~ewıi hede1'.erini müessir Galiçyablar Romanyaya üssunu bombalıyarak tahrıb ettikleri an simi noktasında hemfikirdirler. Amma ta -
llttltçe tehllkell bir şekil aldığını göster - surdtE> bombalamısttr. ,. • iri l~ıhvor. lrlb edeceklerı hattı hareket ba~ka batta o-
aıettedir. Havas aja'lSl tarafından neşredl- Bi;ılystock ve Re:r.!!e istikametindeki gi emıyece er . Almanlar, Leh c~nub ordusunu ta _ lablllr. Hfldtse;e•:n seyrine batılacak clur -
len yan reaml bir notada Almanların P'ran- d" h k ti b dak' p 1 k t. Bükreş 16 (A.A.) _ Başvek!let aşa- 'kıbde devam ettıklerinden cenubdan sa, bu yenı ı.:klşaf karşısında Birleşik A -
m llerl hareketlnl durdurmak için Fransız uc:man at"P e tır:ı 1 0 onva ı . • .v. ...,.. . .ı;, 1 d kl .. .. mertka da bl~9.ne kalmak tıunTUrunda de-
ordusunun ırerllertnl top at~I altına almakla alarmın şidıietli mu'kavemeti ile karşı - fıdakı r~ı teblıgı neşre~ı'l~ır. . yapm_a-':ı tasar.:ı ~ an buvuk ihata ha - fildir. Bu sebebıe dunyanın geniş mikyasta 
ittlfa etmedilı:lerlnt ve F'ransızları işgal et - hsmıstır. Buk~ın~:'1 ıhududundcfti ba~ler re.ketını mevkıı fıle koymağa çalışmak r bir muha.o;ebeye koyulmak üzere bulunduAu-
tlklert mevzilerden tardet.mek maksadlle mil Var,şova böltresinde müdafaa hareketi dolayısıle huktlmet,. ~many8?ın bı_ta - tadırl~r. • na hükmetmek milbali\galı blr şey snyıJa _ 
temadıyen mukabu taarruzıarda bulunduk- savanı memnnnivet bır surette devam :-afıı~ını muhafaza ı~ yem tedbır1er S•yasf vaztyet maz. 
ları kaydedllmektetliı. etmPJde ve hük1'met mer:kezfntn simall almıştır. Sulh nkrlnden uzaklaştıkça meTcud th -

Asıl muharebeler ilkbaharda sarkıc::ntiPn vapılan dtic;man hOcumlan- Bu düşünce ile memlekete gelmesi Bulgaristan dün re5tl1en bitaraflığını tllU azamı dera.:eıi'! thtll'lt etmek me"lln -
Kopenhag 18 (A.A.} __ 11Poııtiken• ga?.e - nı kı ... maktadır. melhuz olan cocuklar ve yaralılar iskan ilan etmiştir, Dün imzalanan Aksayi _ dedir. Bu sebebıe ve belki muhal gibi gtl -

t.esınln Berlln muhablri Wartes, yatın bir Gdvııia ve Hel'de-ki kıt'alaT. ı#ddetlf olunl\caktır. Hududu geçecek kıtaat ve. şarka aid Rus - Japon anlaşması ve der- rünse de, en makul hattı hareket, yeni yeni 
aulh ilmldlnln pek azaldıtını bildirmek - mukavemetlerfnP de-tram etmektedir, ya herhangi bir askerf teşekkül silah • destı ademi tecavüz muahedesi bütün facialara sehe!> olmadan bir anlaşma Jm -
tedir. Alınanlar, kuvvetlerini garb cephealne Lowiez ve Krernlewke m1ntakasmda hmndan tecrid edilecek ve muhasema - dünya matbuatında derin akisler uyan- Ulnıntlın mevtcuıl olup koltamıydacatRını ~~t -
yılabllmek için Polonya. işini bir an enel k r '1 be 1 kt p tın c:on na kad k k ı kt d · kt b d d m ye e araş ırmaıt no asın a emer..'" e-
halletmek istemektedirler. Bu cephede çok uvvPt 1 mn arP ler ~-~a a ve 0 - • ~ u · a~ ampa . onu aca ır. ırma . a er evam ır. diyor. Bltarnf devletlerin harbi lnsanlleş -
uğraşmak mecburiyetinde kalacaklarını, bü- lonvalılar Almanlara muhım zayiat ver- Sıwı~i n:evkıl.~r ı~gal etmıs olan zevat, ~erlın ve Moskova gazeteleri İngiliz. tirmek bahsinde olduğu gibi bu sahada da 
tün kıt mukavemet etmek Uzun geoldlttnl ye diTmP.lde~ı,., kendılerıne g-0sterılecek mahallerde o - lerın Rus - Japon ihtölafından bekledik. yapabllecekletl büyük hizmetler var:1ır. 
asıl muharebelerin D1ı:baharda başlıyacatını Dftnlrtl muhare"eJer tura<'aklar ve her türlü siyasi faaliyet • ]eri faydaların suya düştüğünil yazıyor- s _ tn k; 
ıtıraf ebMktedirler. Var va 16 (A.A.) _ Va va müda- ten içtinab eyliyecekle~d;r, . lar. Amerikalıl~r ise Rus - Japon anlar- si.Un C/Ca9ı.r- C....,,11U1ç 

lClf esasen vaziyeti nazik olan Alman mll- '° r . l'fO Husust eşhasın ve b lhassa Gahçya - rnaısınm Alksavıcarka ve Moğo.1i8 unla 
ıett lçln çetin blr imtihan devresi olacaktır. faa kumandanlığının teb ı_~: lılann Romanyaya girmesi men oluna - Maru:u'ko hudud i'htilaf'lanna mün" 1aaı.r' -········-··-····--··•••••••••-:"'• .. •• .. ·-·· .. ··-

son .. - --=wet Garb mıntakasın~a, duşman topçusu caktır kalmıva.rak Amerika için tehlikeli ola - Batırılan lngı·ıı·z 
w .,.&3 ~ld.ukç.a .uzun menzilli ~tef açnllf ve a- S _ - t bilecek surette daha şümullü olabilme -

.eşı arıt ~nda1 ~ştrı.n ı:rr;J k:ı · OD y_..aye mnden endişe ediyorlar. • ı • 
Buyuk bir Alman taarruzu 

pUskUrtUldU 
Paris 141 <Hueusi> - Bu akşam garb cep

heı81nden alman haberlere göre Almıın pi -
Jade kıt'alan, harbin başlangıcmdanberl Ut 
dtlfa olarak kütle halinde Fransız mevzile -
ı1ne hücum etmlşıerdlr. 

Lübemburg hududu lle Barbrüken ara -
IJDdalrl mıntakada, Mideldorf Alman köytl 
o1nrmda J'&pılan bu taarruz çok tlddeUl ol
llWftur. 
Alır tankların ve tayyarelerin himayesi 

altında Pransız mP.vzllerine hücum eden Al
man 'kıt'alan, kanlı bir siıngü muharebeal 
Deticealnde pftstürtülmüşlerdlr. 

Alman tanlı:lan ise, şiddetli bir topçu ate
flle tahrlb edllmışıerdlr. 
Pranaız tuvvetıerl, mevzilerini muhafaza 

etmektedirler. • --··············"··························· .. ············ 
Yurdun muhterf 

yerlerinde şiddetli 
zelzeleler oldu 

mına k 8,alevcı erly e~·kü~ri··ı 0
"\üa At - Sovy~ ~azeteleri Lehistandaki sekiz gemt eri 

man ıt .an ge pus r ~muş r. - Alman1ar Varşovamn mnvon mranyaıı ile ü~ milyon beyaz 
~anlar, bır tank bybetmış ve ağır za- Rustr:ı kurt::wrılması lüzumundan batı Londra 16 (A.A.) - cFanad • Head. 
yıata u~tılmıştır. teslimini istediler sederken Fransız ırazeteleri de Rusları~ ısmindeki İngiliz şilebi, bir Alman tah -

Sar~ mıntakası~da, Alman hava kuv - Londra 18 CHusual> _ Alman Baştuman- Lehjstanı bir muharib sıfatile mi, yok- tı:ıllbahiıri tarafıından batırılmıştır. 5.200 
vetlen, faal keşif. ~şlan yapmıştır. danlıtı, Varf()vanın t..aslltnl lçtn 12 aaat nıüh- sa Ukranvalılarla ak Rusların kurtan _ ton hacminde olan bu şilep, Ulster Ste. 
P.o~onya kıt'alan b~r hucu.?'1 yapmış ve Jet vermlttfr. cısı olarak mı gireceklerini sorııvnırlar. amship kumpanyasına aid idi. 
bı:ı yarbay olmak üzere duşmandan 100 Bu müddet zarfında VarşoV'a garnizonu H. E. Erkilet Diğer cihetten harbin başlangıcından-
esır almı.,tır. tMllm olmadıtı takdirde, ıehrln Alman tay- beri ilk defa olarak bir hıgiliz balıkçı 

L~hlilerin l!'Ukavemeti arbyor yareler! tarafından bombardıman f'dlleceAI Bolu Ja 5 gemisı batırtlmıştır. cDavaraı. !i . d 
bildirllml.ş ve halk, ıehlrden uzaklaşmala a 1 291 h . . amın e 

Lublin civarı 16 A.A.) - Alman or- davet edilmiftlr. ton acmınde olan bu gemı Fleet • 
dularının Polonyanın cenubu şarkisin - Bu sabah Varf()va kapılanna gelen bir Al- D "kk A d woo~ ~im.anına ka!ıdlı ~ulunmakta idi. 
den ve şimali şarkisinden yaptığı ge - man asterl kuryesi, başkumandanlı~ın ü1 - u an ,qan l ~mınm patr_o?u ıl~ m~rettebatını tet-
niş çemberleme hareketinin in.kif8fı, bir timatomunu tebliğ etmek Ü7.ere Varşova gar- ... k1 l eden 11 kışt denıze bır sandal indi • 
teıvakkuf devre&i geçirmektedir. Motör- nizonu kumandanım görmek istemiştir. Bolu 16 (A.A.) - Dün gece 22.30 da rerek yarım saat kadar top atefi altın-
lü kıt'alann ilerleyişleri, şimdi Polon- Kurye, bir saat1.0 n fazla bekledltı halde çarşıda bir tuhafiye mağazasında çıkan da kaldıkları halde uzaklaşmağa muvaf. 
ya kıt'alarının fiddetli muk:av~ti ilıe garnizon kumandanı tarafından kabul edil- yanğın bir saat devam etmiş ve biri ec- fak olmuşlardır. Kurtulanlar arkaların· 
karcıhışmaktadır memlştlr. . Al 1 1 filtl t zane olmak üzere beş mağaza yanmış _ dan 35 kere topla ateş edildiğini beyan 

., • . . . . Bunun üzerine man ar. ayn ma omu tır. Zarar mikt t b:t d"l . . etmişlerd"r. 
Cenubda Alman ılerı hareketı, Vıs - tayyarelerle varşov:ı. üzerine atm18lardır. . arı es e ı ememıştır. . 

tül'ün aya'klarından Tanew kenannda Şehrin teslimi lçir. verilen 12 saatlik müh- Eczan~ ıle van~ın çıkan mağazadan ma. Londra, 1~. - 5200 t?~ılAtoluk Fa -
durmuştu!'. Lwow müdafileri, şehrin ke ıet, yann sabah (bu sabahı saat 3 de sona dıısı sıgortasızdır. nadhead İngılız yü.'k gemısı, b?' .denizaltı 
narında bir motörlü Alman kolunun hü- ermektedir. t~r~~ından .. batınlm~tır. ~ının kırk 
cumunu geri püSkürttükten sonra, Almanlann zayhb Almanyada 1ki idam kışılı.k murettebatı tamamıle sal ve sa• 
Lwow'un garbinde cenuba doğru yürü. . • hmdır. Bundan başka 8800 tonluk cŞe • 
yen Alman kıt'al.;,ına cenahtan faal Parts 16 <Hususlı - Varşovadan Havas a- t B~riıı:ı 16 (Hususı) - Askeri hizmet- yen .. petrol gemisi de batırılmıştır. 
~urette müdahale etmektedir Przemysl. Jansına blldlrlldlğlne göre, Lehistan harbi - ben ~mtına eden August Dikman ve sa _ 
. . • nln başlangıcındanhP~l Almanların zayiatı, ota] yapmaktan suçlu Pol Müller b e· J .k d h • 

Söğüd, 16 (Hususi) - Dün gece saat ın uzun zaman ~ukavemetı, ~u .mınta - olü ve yaralılar da dahil olmak üzere, yüz sabah idam edilmişlerdir. ' u ır apon 1 bsa eyeti 
biri on yedi geçe 37 saniye devam ed.en kada Alman munakalAtını mühım su - bin klşldh'. -- f ) 
fiddetli bir zelzele olmuş, halk evlenn- rette fenalaştırmı~tır. Bugün Hltlerln tcarargahı tarafından bir Bu'garistan b'taraf'(gmı i'An ett"ı ta yada 
eten sokaklara fırlamışlardır. Şimdilik Varfova 6nftnde emirname neşredllnıf1tır. Bu emirnamede, Napoll 16 (A.A.J _ Newyorktan hareket et 
hasar olmayıp bazı evlerin camları kı - Şimalde, Alman taarruzu Bug'u geç- muhtelif cepheleıdc Leh as~erlerlnln. elle - (B:ıştarafı 1 ine· ıa111aaa ı mlş olan Conte dl Savoja adındaki İtalyan 
nlmıştır. meğe muvaffak olmuş ise de Varşova ~ rtni yukarı lı:aldımıak aoreot.ıe teallm işareti cH~d.us b~la~ enternasyonal vaziyet transatıantlfl Ceneveden buraya ıelmlttır. 

Manyas 16 (Hususi) - Dün gece sa - '"nde araziyı' kanc karıı• ~üdafaa e vercllkler1nden son:-a, yaklaşan Alman u - ve hadıselerın ınkişafı karş1S1nda B 1 Vapurda 800 yolcu vardır. Bunlann araamda 
· ·· k "dd 1. b" nu · ' Y Y • terlerine ateş açtıkları blldlrllmekte ve aynl · , u Romadalı:i J f 1 .ı 1,25 te 10 sanıye suren ço şı et ı ır den müteaddid Polonya kıt'alarının mu. şekilde mukabeled'3 bulunulması tu.slye e _ gam:tan, sulh siyasetini takib derek b'. apon se ır Toshlo ve Jsa1ı:a Ta-

zelzele olmuştur. Hasar yoktur. kavemetine uğramış bulunmaktadır. dllmettedir taraf kalacaktır. e ' ı- tasının rlyasetındckt Japon lttıaad heyeti 
B 17 (H si) Gec t b'" d · .................................................. _ azası bulunmaktadır. ursa, usu - e saa ır 8 Mot~rlll kıtaabn rolü - ·- ............................................................. ----. .. .. 

10 saniye .süren ve birer saat fasıla ile 3 " .. 
defa tekerrür eden şiddetli zelzeleler Harekitın bugunkü ~~ası ~nu ga. 
olmustur. Hasar yoktur. te.riyor ki, Alın.an motörlu kıt. al~_nnm 

Ankara ve lzmirde muvaffakiyetlerıne rağmen, eskı suva - Berlin 16 (Hususi) - Hitler ve Gö • 
Ankara 16 (A.A.) - Bu sabah şeh • rinin ye~in~. tutmak.ta 01~ ~u kıt'.~l~r, ring dün, Galiçyadak:i Alman ordusunun 

Hitler Galiçyada 

'l1mizde 1,40 1,50 3 50 de olmak üzere 3 bp~ı eskı suvarf kıt a_ları. gıbı, ne ~uyuk karargihını ziyaret etmişlerdir. 
t · ~ı.~ M le.kıe · · · şı>hırJere, ne de eski sıstem dahı olsa 

w.ehele h ssedOmışıı • em timızın h h . b" . fhka karaı bir şey ya- Kayzerin toruna maktul d6ftll 
muhtelif yerlerinden aldı~ımız haberler er angı ır ıs ı ma '!i' 

de de 1stanbulda 1,55 4,10 İzmirde 1,30 da pıım0a~aktadır.k d p kıt' 
1 

Berlin 16 (Husuaf) - Eski Kayzer 
Xocaelinde 1,10 da ve Kütahyada da . enız mınta asın a ozn.a~ a arı Vllhelm'in torunu, Prusya Prensi Os • 
1,16 da olmak üzere orta derecede şid. sgal altır~a bulunan a~zıyı ıur~~ta kar, Lehistandaki muharebeler esnasın-
detli zelzele hissolunmuı:ıtur. devam edıyor:. Po.zna~ olonra ıt a a- da ölmüştür. 

D'... •1.. ti d rı Varşova nııudafılerıle sıkı ırtfbat ha. Prens 24 yaşında idi. 
ıger vı aye er «:. IındPdir ve Vfstül'ün şimalindeki Alman 

Ankara 16 (A.A.) - Aldıgımız ma - kıt'alarile nehrin cenubundaki Alman 
lOmata ~öre. Şile, Akh;sar, Çanakkale,, kıt•r tarı arasında irtibat tesisine mini 
Bilecik, Bahk:sir ve Eskişehirde bu sa-1 olmaktadır. 

Bir Fransız mayin gemisi 
bath, 400 kişi öldü bah saat 1,10 ·le l,?O arqsında bazı verdeı Bozulmus olan ve çamurlu bulunan 

hafif bazı yerci0 c:lddetli olmak üzere 1 vollar .rnotörlü kıt'alann süratll inki • 
Z~lzeJP hissedi 1 miştir. şaflar;nı geciktirmektedir. Roma, 16 (Husus!) - Kazablanka ıu-
Us~k 16 (A.A.) - R., cabah c:<Jat biri V bo bardı larında bir Fransız mayin gemisi bir 

Yfrm; ı?ece birlc;i sicM 0 +1: r!iJ;erı hafif iki arıovanm m manı maylne çarparak babruftır. 400 kiainiJı 
hareketi arz olmuştur. Zayiat yoktur. Zürih 16 (A.A.) - Vaqova iti Po • öldültl bildirilmektedir. 

Sabahtan Sabaha ------= 
B-:Faik Öztrak'ın sirküleri 

._Dahıily~ Veklll B. Faik Öztrak isabetli bir emrini tam zamanında Tercll Valllere 
ıonderdltl bir tamimle harb vaılyeHnl anlattı, bize düşen vazifeyi izah eitı Vf' her 
§eyden evv(!l ekim işlerine revaç veı mek lüzumunu tebar!iz ettird!. 

El k.oyduıtu işlerde tam laabet göaterdlllne phlct olduğumuz B. Faik öztraıı:·ın bıı 
sirküleri idare imlrlerlle beraber çırtçimlzi de ikaz etmlıı bulunuyor. 
Har~ vaziyeti bulanıktır. Barb hallnln ne tadar devam t>:ieceil şuphelldlr. Anu -

pada IJÇ, .~ört Yıl sürecek bir harb için hazırbklar 16rü11üğü bir sırada bizim de ten
dlmlze gore alacağ!mız tedbirler vardır. Ve muhatkalc t1 bu te1bırlerin başında küt
lenin en büyük sllahı olarak buRday ReUr. 

Dahiliye Velı:11l emlrnameainde kös·lünün tarluında ÇallflDasını lştll edecek se
beblerln bertaraf etiUnıutnl iıaret etmekle lsUbsal kudretlmizı nrttınnat huausun • 
dald umumi pllnımızı hatırlatmıı oluyor. AtatürkD.n her mecliste tekrar eu:~ı ve bll
haua ~met Mec1lsln1n açılıf nutuklarında üzerinde durduğu bu mühim hayati mt
taya dünyaııın ıu b?hranlı devrınde kıymet vermemiz ı~zımdır. İstlhsall arttırmat. 
bugünün mllll bir dusturu olmalıdır. Her bulda7 bataitınm bir süngü kadar kıymeti 
oldul!lnu unutmamalıy11. 



SON POSTA 

BUNDA [\....._Ş-=---e_h_a_· r_B_a_b_e_r_l_e_r_i_.__,) $.:.~~Nı 
BJdmln iki kişiyi ölduren çôban, Bu bu bat Hep harbden bahsediliyordu-: ---Der-lermış.-. Şimdiki fıkra muharrir .. 

•ı ti t zil - Acaba Zigfrit yarıldı mı? leri de: artırılması ı·damı talebı·ıa agwır & a arı en v dü..+t"\' mü dersin? cDünya harb halinde, garb ve ıark cep ... ı arşova 9
• ........ ~ ı---'L? nelerinde fiddetli muharebeler oluyor •• 

lpı• tedb .. _.ler ld edt)mlw9ca"- ... talyamn vazı,, .. ~ ne o_.. T da b" • üll 1arm '-·--&&- • • J a& Japonlar da Ruslarla mütareke arzın ır .ı.orm e yazı a .,..,-cezaya verı 1 Butday ihracının menedilmesi tısertne but akt~tmişler lıyorlar. Ve sonradan: 
8on hlc:Ulelerden mtitenllld tedbirlertıı day flaUannda bir dilfüklllk vukubulraıama- t T.. ta 1eri -e beyanna • . c B.u ara.da şunu da düşünmek mecbu. 

mabaul1tımıa tbertne tea1r yı.pmaması lçtn, Bundan iti ay eTftl Kaltdhane aırtlann- 11 ve müatahsllln zarar görmeme.'11 tç1n t.JP- i ngıttılız , yyare &~.. rıyetındeyız.. 
l.IUbıal miktarı uamlye çıkarılscaktır. Hti- da lfJenen bir cinayet etraftncıa mtlddelu - rak mahsulleri ofisi faalıyet1D1 artınn11 me m a ar. . ..a.ı.1 1 

_. 
kfmıet, bu hun.sta alınacak f«lbirlerl vlll - mumWtoe yapılmakta oıau tahklka~ netıce- .. ulunma'"tadır. Al 1 .1 lry· orlar ha! Gıbi bir kerizscuua ası mevzua g,...._ 

., .. • • • man ar ı er , yorlar: Jetlere blldirmiftir. ye VJl'llllftır. istıbaal mmtakalannda piyasa hareket - p k' 1 
İaıanbul vlllyet hududlan dahilindeki kö7 Yapllan tabtttatta hl.itanın nretl cere- ierUe yakından alltadar olan ofis, piyasaya • · • e ı amma sonu ne 0 ur· cŞehfrde işliyen otobftslerin bazı mev .. 

Jerde bulunan asker allelerlntn ı.arıaıan vnı- yanı fÖJle teeblt edllmlfUr: Clnayetln kur - fazla mal anıedlldlkoe mtıbayaat yaparak Dünya, ha,ftaiudenbel1 dinledili bu k;flerde yolcu almak bahanesile dakika-
Jet ziraat müdürUltunün bulacağı formül da- banlan olan çoban Niyazı ile Tahir. bir gece flatıan tutmaktadır. sözl~rden bıkmıştı. Jarca du.nnalan vesaire ... Ve sai're ••• • 
hlltnde aürülecek ve ekllecektlr. toyunlannı çoban Şabana ald aıtıJa kapa - Geçen hafta ılOOlall'Ulda tchrlmlze fazla _ E artık kızıyorum! * 

Ziraat mlklürlüiii önümüzdeki aene mah- mıtlardır. Şaban koyunların ten·!ı sürlisül"e mal gelmesi dolayıalle vukubıılan düşiikhik 
sulltının geçen aenekllerln fevkine çıkabil- kartfmamaaı için itlru •Lın1' n Tahir Ue mumda ofis plyaaaya hiç mal arzetmemtı- Derli. Hakikaten hiddetlenmi~. Hid- Gazeteler, hava taarruzundan korun-
meai lçln her türlü tedbirleri alacaktır. Nlyazlye: . tir. detten vilıcudQ tfrtir titriyordu. DOn çı- mak için Londrada damlara kitab dol -

Ziraat Veklletinden dun İstanbul ziraat c- Bunlan, benim atııımdan çıkartın Is- Diler hububat flatlannda da ehemmlyeW k:ln gazeteler bu hldlseyi şöyle kaydet - durduklarını yazıyorlar. Merak tettim, 
mtldürl\lliine gelen bir tamimde bu hususun ternem• demlttir. . dütüklllkler görüldülil takdirde gene müs "\ til 
derhal karar}&ftırılma.sı faaliyete geçllmeai ötekiler Şabanı dlnlenı!ml.,, böylece :ırıı - tahsllln zarar görmemesi ıçin hlll.tümetçe e - er:Dü t b"ri d" 

1 
acaba bastıkları kitablan satamamış olan 

Jstenmektedir. lannda tlddetll bir kavga ı;ıkmıştır. Bu tuga nemmlyetll tedbirler alınacaktır. c n ıece .saa ı on ve ' t{eÇe o - bizim kiıtabcılar 
Belediyenin de muaveneti il'! fazla mahsu- sırasında Şaban tabancasına davran.ırak, -- dukça şiddetli bir zelzele hissedilmiştir. _ Elim"2:dekİ.kitablan Londrava gön. 

llt ıtok edilecek, bu hususun temini için ya- ateş etm1' ve hem Niyaziyi, hem de Tabiri ~~ f l l I • 
kında Meclisten çıkacak lı:anunu1.1 maddele - öldürdükten sonra firaı et:nhtır. ı ıCBre Ş er • . * dermek imkanını bulsaydık, belki bu • 
rlnden ist.ifade olunacaktır. Birkaç gün dallarda salc!:ınan katil. Jan - Bugünün fıkra muharrtrlerini tstib _ «ünlerde müşteri çıkardı. 

---·- dannanın aıtı takiblndtn itıırtulamıyarak, Fmdlk ihracı için tema•lar t devrinin hAvadls muharrirlerlne çok Diye düşündüler mi? 

B llllür işleri: ya:r~::::ı;t~ııyecte yapılan SBttcvablarında yapıhyur ~:n2etiyorum. O zaman dahlvadf.s ya • * 
suçunu ikrar ederek: . Dtın Karadeniz mıntatasından mQhlm zanlar, mese1l bir mekteb kapısının kı • KP·d azdır, yevmi ga7.eteler sayfa Kaz talebenin ukerlik derıleri - Onlar iki kişiydi, ?>en tek adamdım. üa- miktarda fındık gelmiftir. Bu fındıklar it.al- rıl km ,..,... ld ..... k K• al 
tthne hücum ettiler, ben de bu tşl rapmata saya evvelce alivre satışlar yapmlf firmalara .. mış to 85u•m yapı ıguu yazma ndedini e'ksiıtmek mecburiyetinde k • 

ikmil imtihanları mecbur kaldım, dem)ftlr. alddir °" İtalyaya sevkedllecektir. ıçın evvell: dılar. Mecmualar kllıd bulmakta çolr 
-Ontveraltede bulun'in ku talebenin a.sker· Suçu aablt olan Şabıın 2 ncl aorgu hlklm.- Bu aene fındık .reltoltesı ge~n yıllara na - cSayei maarif vayei hazreti müldkA. Rfiçlük çekiyorlar. Kllıd buhranı, deva· 

J1t deraleri, 1tma1 lmtJhanları, 1.anndan m- .:ıttnın kararUe, nk'adaki tahrik aebeblerl saran p tyt oldutu halde aon bldileleriıı nede, gibi bir formül kullandıktan son- irdeki kırtaaiyecilik üzerinde de bir teatı 
baren bqlıyacaktır. Imtthan Unıversltenln nazara alınarak, ceza kanunundaki 410 lncl ıh~ tmtlnlannı azaltmLU fındık ftatlarına ra kırt . u;Jl.i .. - ünü -'-bil" mi'! 
konferana lalonunda yapılacaktır. maddenin ı lncl bendlne ıore, idam talebi- da tea1r etmlştir. Pındık lhracatçılan mevcud yapıp asıyec ı.s ... • on 1U11 ır 

le Atırceıaıra aeTkecHhntftlr. tmtlnlar dabWnde dıf pJJaaalara ihracat cAmray Rü.fdiyesbıin kırılan kapı Q ti~ .IJ.,,
1 

uliul 
~ ve orta mekteblerin kayıd ve ----------- Japmak için temaalara bqlamıtiardır. tokmağı tamir edilmiftlr. 

~~~~ij ~~~,~~m ~~~~~~~~ c~~~-~-~-~------~-~--
Dtln aabah maartf mildilrlütQnda biri or- İlten1di Bunları bı·ıı·yor mu ı·dı'nı·z ~. ıa mekteb, dllerl ilse müdürlerinin Jftiraltlle t k • 1 • ld• 

ltla:tl~to=~:!&l:~~~~i müdi\rü TeT• 8 nısyen erı ge 1 rıı1!=:k:=~~·~!~~:ee~: 
tık Kut huır bulunmuş. Maarif VeitAJetln - Semplon etspreat dün aabab 09 .saa~ r6 - mekte idl. Bunun ihracının memnu maddeler 

Kökleri havada bir alaç den llae ve orta mett~blımn umumi vaziyeti tarla gelmlftir. Karabük (abrikası Inilllz meyanında bulunmuı ve dahilde lstlhlA.ti az 
hakkında n yeni yıl tedrisata başlanırken yetnlsyenlerinden bir tı.smı da bu etapre.sle olmaa dolayıslle flat.lard:ı mtıhlın diifilkltlk 
ılınacak tedbirler e•rafında gönderilen tali- gelmlflerdlr. İngllizler memlekeUerlnden ay- olmqtur. Evvelce bir çuval kepek 180 k~ - 1937 sene81 Ha· 
mat tıserlnde görüşü!mtlşt\lr. tılırken 7anlanna birer ıaz maskesi de ıl - ?Uf iken, aon giinlerie 90 kurup kadar d~ Eiranmda Kalifor-

Bu arada imtihan tallmatnamesl, e•kat mıtlar ve bunu büttln JO}culut eanuında bir .ıntiftür. Hergiin İstanbul deilrmenlerlnde mü 

Resmini gördü -
ğünüz alacı bir 

cetvelleri kaJ'ld ft t'lbul itleri bilhassa ln - fotol'raf maldnest glbi omuzlannda taşıdık- h1m miktarda kepek ~lrllmıekte "' stok ıtt- niyada golf oym • 
ceıenınLt: bunlann tatbllı:atında görülecek lan lfbl, prdan da bu tekilde çı1nnı1ıardır. tikçe artmakta oldutundan, alltadarlar ke- yan Charles Hight 
mtlfkiilleriD ıaıesı için alınacak tedbirler pelin ihracına mtlıude edilmesi içln Tica - lf 

bahçıvan yetitür • 
mt.ıir. Atacın dal
lı ve yapraklı bu • 

tıeablt ec:Ulmlftlr. Bazı mahkemeler eski ret Veklletine müracaat etmltlerdlr. isminde bfr go 
Maarif mtldürlOlft, öntımüzdekl Balı gtlntl - meraklı.sı, golf so-- • lunacak üst kısmı, 

köklerden ibaret • 
tir: ağacın böyle 
olmasının sebebi, 
bahçıvanın ağaç fi 
danını başaşalı 
dikmesindendlır. 

bazırlanan cetvelleri. imtihan taıımatnameııt Şôrayı Devlet binasına D•nl.z lılerl: ft .. •ile, topa lmlıca 
Ye taJ'ld ve tabul işleri hattında hazırlanan __ 
eaaa1arı metteblere ~önderecektir. akled·le ek vurunca top hava. 

LLae ve orta mettf'blerın bir Tefrinlevvel - D 1 C le ·ı 1 ya dojru yüksel • 
den itibaren denlere bafl&.malan kunetıe Yeni Wıftlllt mtınaaebetııe adedJerl çala- • Limanda durıunlu Dl o uyor 
muhtemeldir. - lan İ.stanbul mahkemelerinin bir kısmını Llmanınmda birkaç gtln evvele kadar de- mit ve uçan bir ku 

yeni bir blnaJa nakletmek aaru:-eti hl.ill ol- vam eden durgunluk bogllnlerde zall olına- 18 çarparak kuşu 
muftur. Bunun içtn de BabıAlldeid eakl fi\ra- ıa, lthallt \le lhracaat faaliyeti artmala bat- yere düşürm6ftür. 

--------· yı devlet binaaı mtinuib görü!mektedir. Bu lamlftlr. 
mauadla bu binada bir uılf yapılmaaına ta- 00n itaıya, Romanya, Felemenk, Amerika 
.:ar verllmlftlr. Bu tettlkat netıceslnde bt - bandıralı olmak üz.ere dört ecnebi vapuru 11-Jıtiml&kin ıazhanenin faaliyeti 

sekıe,e uiratacaiı bildirildi 
nanın adliyenin lattfadea1nl temin edebile - manımıza gelmLftlr. 
tt.ell ııetlOlllne 'Y&lllıra, !cab ed~n tadtllt -·····••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Te tamirllt yapıldıktan aonra. bul mabke -

Dolmabahçede yapılacak atad için Gazba - meler bur&7& natlıedllece&tir. 
nede bir tıan Jer1D !stl1rJlk edllecetın1 JU- ~ 

llUfbk. Bu lfln Gazhıınentn faallyetlnl •k - Mlll•'•rl'llı ı 
teJ'I utratacalından bahseden müeaseaenln / 1 

abtbleri beled1Je1e ıtt:-Jette bulunmUf}ar
dJr. 

ICipriinln iki bqmdaki ayaklar 
demirden Japılacak 

Tarife temilitmdan iıtirade edecek 
memleketler 

Otımrik .,. bıımarlar Vokiletl itlmrlk 
tetJdlituJ,a yeni bir emir göndererek. Uca.ret 

Ataıtlrk tllıprtıriniln iti bqındati ayakla- ınlqmalannda en ziyade muhan müsaade 
nn ne tekilde ppılac•ilı telklk edilmekte idi. mWet kaldesl bulunu!'l memleteUerden ge -
Belediye ayakların t!ökme demirden yapıl - ıecek euaıarm. Alman ticaret anlqmaaında
mum tarar)8ftırmı~tır. ki tarife tensUUuıdan lltlfade ettirllmeıdnl 

-·--··-----· ....... --- blld.lrmlftll'. 
D O ~ U M lktıAd ftJ Ziraat WJkilleri ba •kpm 

TAKSiM 
SINEMASININ 
22 E11lill Cuma 

Matinelerinden itibaren goatereceğl 
ve 

Ses Kraliçesi 

UIMU GüLSüM'on 
Kınat • Lahuti ve butıı 181iyle 

* Ağaçta yuva ya~an karıncalar 
Karaib ada1ann 

da .gayet büyük ka 
nncalar bulunmak 
tadır. Bu büyük 
lııarmca1ann diler 
karıncalardan ay
n bir huausiyeUe. 
ri de yuvalanru 
diğerleri gibi yer 
altında ,....nayıp 
ljacjlar iberinde 
yapDllf olmalarıdır. 

.,, 
Kayiktan lterber •ıkklnı 

fngilterede Fal
betan'da bir ber • 
berin dilkkinı yok 
muş, dükkan kira
lıyacak para da el
de ~Uf. 
Bir gün deniz ite • 
narında hurda bir 
sandal görmüş.San 

auet.emıs :ruı pıdmacılarmdan olall Ankaraya ridecekler 
llabrt Ttbücr De eti 6ll'eUnen lfldlme Blrtao dndenberl 191ırlmbde bulunmakta 
T1m1rorun bir twan dtınJap ıelm1I " a- olan ittuad Veklll Büantl Çatır Te Ziraat 
dm& da <PWs> konm11ttar. Veklll Mablll Brkıdn bu utam AııkanJa 

Ba mlnbnlnl yamaya usan &ntlr "' .. - hareket edeceklerdtr. 
dlUer temenni ederlr.en btbildtlltl aman ba- • • 

dalı ortadan kesmiş. ve ayala dikerd 
dük.kin haline getirmi1- Berberin bu dilli 
kanı fazla rağbet görmfif. Şimdi bir bel"' 
ber dütHnı Jı:iralıyacak kadar para sa• 
hlbi olmut amma, yarım kayık içindi 
berberlik etmeyi daha Urh buluyor • 
m111-

OM İ O ŞARK 1S1 llHize ııı: lııen Ut langura:nı dDllfl 
( Nafldel Emel) K•J1Vamıt mnte. JCancurular çot 

Ttlrkçe ıozuı Arapoa prkıh bllll, hUll8larmm deli dövütçil hayvan -
lftlmal filminde btmıbal •JID ilmini vesdilderl tardır. D6vllpnele-

... IDd atabeJBI Baatı"'bora ne btra - 1 d!MD ameleünia k•ilea paralan 

._ IUlt.emlllD doma .,. :ruı arbdqa ol • llükmda karar YWilecek 

Llmanlar umum mtdtrltlltl liman aJDo hllkuu teshir edeoektlr. bir nevi deniz ku• ti ıa-t _.,.., 0 .. 
VEFAT lellnclen -~tadar bllleD Ye mecmua "'••••••••••••- ınınun -ı..a--.1 al .r- •-· 

maanı dBerJs. 

1e.• llr&JI bulan para hatkmda ne B1b1 "" ._.. ._ .. lur. J)övüf esnum 
1lanf IDOfCQ)armmdan sular ldaıeıd Jna. muamele yapllmumı lllnatallt VetlleUn- ·--• B U G O N 411 ... -~ tmda hava doldu • da tuynala ise .. 

- llft Kemal RUatı1n b1.baaı lehlr llecllll- deD _. ..... Vekilettm plecek onaba rulmut bir JUbla rtnde ~ip na 
Din Mk1 aumpdan tlbat IJar\ttarahlar .,._ ıöre bu para ya ameJeler aruJnda teni olu- Girilecek en ıtzel film benziyen, bir ımn 
1111 ve 'Oatldar beledlJe mldtrtl Rlfat KAi- nacak ftJ&had da J'llll lılr andık kurula - CHARLC'C: BOYER'ı·n vardır. K111 bu uzva ..,_.. denize alerineyaklarileh"--~er: !J...'! -~ patçıollunan wtatı teeıldrle haber alın - cakm. ~ 8ldelemnekleıı tur ""w.u 
mqllr. Cenallll bUlln Qambcadıkl evtndln Liman itçilerinia ;rnmiyeleri b1Z1a indilf zaman • ler. Kavaada dört ayaJı:lanm da mUDt&. 
bldmlarak Karacaabmeddeti alle llll\.tbe - arbnld PIERRE • RICHARD vlu.M tulmaktacbr. Deni& bflan içinde denize zaman hücum ve müdafaa için tuııaıı,. 
l'lllDt detnedllecetU:r. lltY.ll rahmet eyUJe. 1 ile beraber 0--•.ır.. ye ba Mfta en fazla hızla inen ba tuttur. mayı pek iyi bilirler. 

umaDda oa1lfan lııllımtlr tahllJe ameJeeılntn 7-•· 
iLAN 

Oıaanh Bankumdan: Osmanb :9an
bmn•n Galata Mertezlle Y!9ntcaml ve BeJ
olla tubeJertnln 18 carı tarihinde tadlJt ıa
lllD pJen .,... '" t1ralıt tua daJ.reıert a
aUert so cart <dahil> tarihine tadar aıtha
llhi devam edecektir. 

Mtlnabllt VftlleUert Jraaında temaaıar ya-blaılO ft!'lill muellll etrafında Mal1Je " s u M E R 
pılmaktadır. llallye Vetlletl bu ameleleri 
dalml 1'91 addedenk ona gö.re ytizdı J1rm1 
ff?ll vermeleri ilmn pl~llnl ileri atlrmek
te, lltınatallt VetlleU il! bunların muvak
kat amele oldutunu Mdla ederek ancak 1flz
de bet verıt ke8Ume.'1ni ı.stemet.tedir. İki 
Vekllet aruında bu hu.su.ata yakında tat, 

MeKtr saatler berveçhl atıdır: 
v ... -.u~ 

aut 9 dan ..U 14 •kadar adi ıtıoı.rde. 
Saat 9 dan aaı 11,30 a tadar CWnartul 
stınıert. 

'lir karar ftl11ecektlr. 
IJmanl&r umWü müdürlüP fimdlllt ame -

lelerin yemı!Jelertne 20 kUl'Uf zaımnederek 
100 turuttan llO kUl'Ufll ~tır. --- -

Maddeiumumilite d•Yet 
lstanbtıl ctlmhml1et mtlddeıfumanıllllm -

Saat 9 dalı aaat 18 ya tadar adi stlnlerde. den: iatanbula geld1ll anlqılan Oöynök aor-

Sinemasının 
Kemali maYafhkiyetle 

t6aterdiği 

ATMACA 
Filmidir. 

Burtta uat 11 Ye 1 de 
temillth matineler 

l!laat t dan ..u ıno a kadu emnarıeeı ru hlt1ml Baki 8altulun &cuen memun,e- "-•••••••••••••r 
stnJer1. ttm1le mtlracaatı. 

-~~~K AŞKA VEDA 
Joan CraD/ord Margaret SalllDan Melugn Douoıaa 

Bup uat 11 Ye 1 ele tendllth halk matineleri 

Baş 

rollerde 

. 
Bir ılnlr me•eleıl 
- cUç defa bozuftuk, üç defa ba -

rıştık. Henüz nlpnlıyız dL Şimdi ni
klh arifesinde tereddüd ediyorum. Ya 
bu bozulup banpnalar evlendikten 
sonra da devam ederse? Diyorum. .. 

Bu satırlan yazan bayan t. S.. 1s -
tanbuldadır, mektubunun IOlluna ili. 
ve ettill bir fıkradan anlıyorum ki, 
evlenir evlenmez Ankaraya gidecektir. 

Ne iyi! İstanbulun havası çok de. 
ğişkindir, bazı sintrler üzerinde fena 
tesö.r yapar. Buna mukabil Ankara 
yüksektir, kışın soğuk, fakat sallam 
bir havuı vardır. Umid ederim ki kar
eılıklı asabiyet ilzerinde tıeekin edici 
bir tesir yapar. Okuyucuma tereddüd 
etmemetlni taVBiye ederim, hem artık 
~ıufUP 'anl•pnakta yüz gör& olmUflar-

dıl'. Tekerrür etse dahi ehemmiyeti 
olmaz. 

* Bayan cD. x., ye: 
- cHerkea bizi nişanlanmak ilze ... 

biliyordu. Şimdi aradaki milnaaebeU 
kesince soranlara ne ı&ÖJliyecegım?a 
diyorsunuz. 

Çok basit: 
- Bir aralık ailelerimizin aklındq 

müphem bır düşünce geçmişti, faqt 
öylece kaldı, zaten esaslı bir şey de 
yoktu; dersiniz. 

* fzmirde bay cK. J •• ye: 
- Kanun en aşalı 7 yapna kadar 

çocuğu annesine bırakır. Eler ortada 
fevkallde mühim ahlW bir mahmr 
yoksa. 
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Lelı. topraklarını taksim şayiaları 
talı.akkuk ederse vaziyet ne olacak? 

D iln Leh ordusunun yakın mu
kadderatmm tabi bulundulu 

maklls seyirden bametmiftik. Yeni ge • 
len haberler hldilelere göre tesbit etti. 
IQniz iıatlan değiftirmemiştir. Fena ha
va ve yağmurlar gerçi mütearnzın hare-
~tmı daıma batileştiriT ve güçleıtlrir 
fakat menetmez. Mütearrızı durduracak 
olan 'kuvvet bizzat ordudur. Leh ordu -
sunda ise Alınan askeri savletine karp 
koyacak büydt bir mukavemet kudreti 
talmal!llf gibidir. Onun için 'Leh ordula 
nnın geri kalan lmımlannın yakında -
belki de doludan bir Rus ileri hareketi 
neticesi olarak • teslim olmalan muh .. 
temelcllr. 

1'ab.t Sovyetlerin Polonya harbine 
miidahaleden ziyade Polonyada karar -
la.şan hisselerini almata hazırlandıldan 
IÖyJemnektedir. Almaıı - Rus ademi te .. 
eııvilz paktı temelıriz ve k&rfllıklı ta -
vlutsız olamazdı. Çünkü bu paktın hem 
akdolunctuıu zaman ve şartlar ve hem 
de metni onun hakikaten ve sadece bir 
ademi tecavtiz muahadeainden 2'iyade 
bazı muayyen eeular ilzerine kararl:ış. 
tmlmış bir anlaşmadan ibaretti. Amma 
Ruslarla Almanlann uyuşmuş olduldan 
--.slann neler olduğuhu bilemiyorduk. 
Nite'kim bugün de tamamile malfun de
lildir. .Bunlar mıeak zamanla ve hAdi .. 

..,,. . 
ı.:l&Uüı:tiüiii 

Eski ve yeni hnknmdarlar 
YKNl PBDllAll nentae t.erte :f!;·o•c:n. Ne ~paJun. aaı~ 

11~ Pata Jl-ı A~ lıolla H!lutlr 10tra - matammda, bun tan fazla kalmamız, nuı ~ 
aında, bOyat bJr •bınıslıkla, yeni Padltaı. bdder delllmJt.. Het.aiml, zatı htbna.•a•• • 
<Sultan Mustafa) yı betllJorlardı. Balbllkl nmuıı hlmaye&ne t.evdl ediyorum ve badi
aradan daJdlral1r ıeoUli baJde. tu ,.ı ma, aaltana; tanusue en edna bir hare • 
<IJeYtetUU, b1r tilrJi orbQ ıörllnmtl)'or - kette bulwınu.?a;:&ıtuna da Kur'anı MubJD 
da. lıerine Jemin e1Uyorum ... Blllrai:ıl~ tt 1111 

Kuaa Pqa ne Ata Molla, telif içindeler - aevertm. Ba A~aedet, hiç bir yüzden tıup m
dl Çtintfl, ıUhur edecek olan hernanrt bir cltmedıtımt zannederim. Buna blııııen, 111 
abWt, bu radıteıe kadar ıeUrUen lft. al • nallt •m•::ıda. aise blrkaf IÔI aöylemet 11-
tfut edebWrdl. terlm... Cenabıh1t tahldd!r ti, .saltana& 

Ata Molla, arııt hldd•tlendl. >C apJnm ft- devrimde, şu devleU allyentn Ye 411 ll'Jlletl 
ilinde, el pecıce dlftll duran barem abla- neetbenln t.eratlcl ve taaıtstnaen h:ı~ka 1ılt 
nna öfte lle: teY dllfünmedlm. Ne ettim ve ne t.tıecım.., 

- Bre, ataıa:-•H Vana, batın Bı.lt:uu Wfest hllsni! nlyetledlr ... Antat. ba .ma • 
DeYC&h hazretlerlne.. biran evvel, tudQmtı tamda, dost Ye düpnanımı farkedememı • 
leTteUeı1ne mmıtaans. Blr.lz. r.ez buJur - flm... En'am ve t1'sana gartettıtım bit tn. 
IUDlar. ile bir topa!ıu. encam bent bıı bale getire • 

Diye aeslentJI. cetıerını akllmd:m g.,çJrnıemt.ttım. onıan 
ll'atat tam haremataıan. ot gtbl dıl&J'l - Allaha havale ederim. S!!l de, b~Me Jbİ 

1' flrlarlarkon, içeriye kızlar atau gtr.ıl. dost, içi dftşma~1 olanıann eerrlnd;n ta!rg9.o 
fu anda .:ılitus ve tudrerJeı1 Pad.ilahtan da mest için Cenab haktan nJyaz nlrrım 111 
tıattın olan lhtnil miıreı.llblerinuı oııtinde tanatınız. ıuubaıck olsun. vanu, au:Y6 w 
J'ftle beraber '8mennah edertk aaadeUe ctllOa o.ıvurun. 

- Sahlbl dnlr. etrndllertmlsl- Bu.anı Dedi. ve, toııanm 1a9arat btlyilt bir a • 
maıııa huretLld, Yeliahd da1nıllnl ıetrU mlmlyetle, yent padişahı, tucaklaJıp -... •• 
bQU1'dular. l)ehrı,art cedld efendimiz haı- latedl "'~-
ntıerlle mGllıc.ıt buJU?urlar .. He?e bir · 
mJ.tdar daha ID8bl aram bUJW'U).lun. Fakat, fil a:ıda blbJ !Altanat lunJle oer-

Dedl. pan .. "' bir aantye evvel, Osmanlı tahtma 
Ata Molla. bu baberden IÇll dr:cr~e ttlp- oturma,. can atan Jenl padqah. öyle 1ıb 

beJend1. Be!lleo ııua Pqan11: lcu!a~na e .. hlletl ruhiye lç1!1de ldl ti, s tincil BP .:nlD 
ıueret: ıeı 18.D& 19na ac;7JedJll o atollere ehemmlJ,el 

_ Ne acu?- Ssbık hikiimdanu. J~!lik ft!'Jlledl. K9nd1aln" açılan .samimi t<'ll ... 
padlf&h tıe bu lftna mtıılkatı rm deflldır. da, vc>t 10l!ık w telltlı bir hareteııe m11 • 
lalem bir metrull nlmuın. tabele 16nerdL 

m,e, daha fula te~ IÖlterdt. 1 t\nctl Belim, bu latlakal karfı,smda, 1U • 
119'& Pqa, Mılf' •!rahnı lrafl)arat il· illa aamla, vellahd dalrulnden apJldı Bil& 

ltlmledJ: tlr sofuuwı 7anındalc1 dehlbden ı:eQfret 
- MGırtetiA oı. me..-ır.ı~ bu lrll tcaentn tendi dalrealne dolru yUrumete başladL 

fendi, art\k B~~an Sel1ml ye:ıd!. Me• kum, Patat tam, <3 tlnctl Muradın gecrd JUl) 
bundan iJO!l."& artı"I: ltft olsa, t!nni lı:lidar denllen dehlize gelince, birdenbire batı a • 
'JW JÜ&r •• DltaıAa, lq bin le§ker, J>tıl'll - ta çen1ld1. Açıt duran tapıdan, Hflntlr.,.. 
1lh durur. bderun OC'&tlı lle dnl:nı•tur. fuınm haşmeti~ bu h~et 1~1t- baı ..... 
Boltancılarm l:ıe alll:ılar!ı almıp tAmUeu fa 1llll'lp 3turan Musa pqa Ue Ata Ne Jla 111-
tolufl&nna dolduruJmuttur. GaJ?i. ne teJAt ltlne l11ft1. 
buyururawıus. 3 tlncll tsellm, bunlan g6rftr gönn•z o de-

Dlye, mutabela etti. recede btlvtlt bir heyeoana tapıldı t1, bir an * duraladı. İhtimal ti içeri glrlp, 7ÜzJeıtnt 
eelerin tnkfşafile birer birer anlaplabt .. BeJbahı. Buıtan lt'llm, ıattanatrs-r. ff1'a .. 
ltoeeklerdir. • l•t ~., de bare:n daıuıııw rrer ı.rmez, - Alça't baınlerr .. Beni bu hale areurcta-

ttittıreret. 

+ ..... _ ı.,._.,,_ ... .-..~ te--L.::r _,.en Rus .. tolr11ea vaiand daıresm9 rtı:ttta,tl. t.en aonra, ban}'~ lirlP oturmaya da mı olr 
~ "~""" ~ ıwm"' cu R.ı~t.a PacilfaJıJMın devr.ı ••••• bu d•: unın et ett1nll? ... 

Alman anJ-.ma eeulanndan bir tanesi cemlr -:>umatlıtlı u;naı dalına .nawlı tı • DIJe, batıraca'.t':l .. . Fakat, hiç bir hare • 
Polonyanm takmmidir. Fakat elınan ha. Jk J1 'lıdunur. Battı, n txa demır k1!Jd1D kette bulunamadı. Sadece, .sararmı, çehre • 
berter Polonyanı:n tama mile ortadan auh• .n da, PadJ.t.,Lhda c!u: u1dıı. a1n1n bütün batltın rerllerek dudakları tı • 
kaldı.""llınıy~afını gıösteriyor. O halde Paır ... t S ilncil SPi;m, bO.;tit b!r ı :rtrab- pırda<lı. Derhal <Çe1JDell sofal ya daldı. 0-
muhtemel ta'btmiıı f6y)e olınası pek Almcaa ıopçulan Leh ıopnık?annda alelacele fami1o edile7' • lıt IQltermll" tend& ve?tabd·r.e, bo•.ae fid - radan da •Ocatlı aofa) yı dola•tL 1~ht U• 
muhtemeldJr. bir köprüden geçerlerkeft detll b1r tal)lb !üıt:m ıörmel't1ft1 ... Gerek pısından, Valide tqııtına çıktL Hıçtıra hıt-

Vellahd Şeb.nele Muat.afs i'e eeret hrıı1iı tıra atıa:va:ı saraylıların arasından aea!IC9 
Bnela. Aım.n:ra 1914 ten nvelld hu- iktlladl Jı-blaa da7ahdar ld banlannl İtte belki bir ay aonra Awupenm IU'- toe'* ~ l9l\ ,..ta '"'10.-.nı lfhnU 88f8IÜ. dalr.ıne 11e11p apanctı. 

dudlan yenf den tesfı etmek fstf~tttr btr'kac:ım f6ylece ayalım: Jonda ,.melen "8eade atiecek oJm Le- llabmad. bttıGk bir ta11d ll&mcla delDJer-
Jd bu suretle Danzig, Koridor, yani Po-- ı. Rus Ukranyuı ve Romanya l1e dof. histanın manZU'MI taJcrfben b6,le ola .. dl. Battl ar.1 .ma, Llle bahçec!ne, Baldad * 
ınerann. Pcmnu. Kanıovi4; ve Katoviç rudan doğruya hudud sahibi olmak. caktır. Fa'kat bumın devamh olmll81 lçtn ~· Slnanpaıa k6tttlDe 9*1i> pzerJııır- Yeni padl~ah, bllyOk bir ıevtnc lçlnıt• idi. 

mınta'k~ tekrar .Al.manyaya avdet e- t. Galivum petrol kv.Yularile ma • Almannnın fntfltere ve Fransa11 yen. a lnctı SeUm. Veltahd da!rft!ne sırc1:11 za ~ <:' 18~d~~=~e1:;ı!ı~~!~ deceklerdır. Fakat bu yerlerle beraber, denlerlni elde etmek. meli lhundır, yoksa bGttln bunlar bm man. orayı &elAt iflnde buldu. BOLDn ütt.ı ntlnde halta J&Pılan <biat merulmh '* 
bilhassa P01.eDan eyaletinde, milyonlar· 3• Macaristanla RomanyaJ'I Lehistan· üzerinde yazı yamala benRr. balkl. ora:laıı oraıa kalUJor, Jenl Padlfa - parlat ıeçtı. ' 

oa Lehli de Alman tabiiyetine girecek • dan ayırmak. Bundan başka diğer btr mesele daha :.:r:O:a. Olbrmü lem. hft'U. o liln, lCıımaı ld1. Bütiln 1fler olup bl • 
Jerdir. Almanyanın Pozenan'ı, umumi - 4. 'Mil.stakbel Jdl- Polony•JI da fi. ortaya atılmış oluyor ki o da Sovyet Yeni Padlşab. o tadar blytllr bir meeer .. Unelye tadar, 6lle namazı ftktl p.lmJftL 
JPtle bir Leh eyaleti olmakla beraber Rus:vanın velev 1920 den nvelkl vtıa • l"M içinde idi kl, sabık hükümdann ıçm SaraJlD dlln:vert> nde " dlfer top ba • 
«eri almak fste.mesi Almanyanm içine ve mal, Rarb ve cenubundan bvnyarak a- yetlmnf 1'«a1 için o1mn Lehfstana tark- lk'd1l1n1 farndememt.u. Anca't. ı tlnctı Se taryalannın bulundutu yerlerde, toplar aU-
Ber!tne dojru büyük ve mahzurlu bir vucu içine almak. t ~....._ ..... ._1 batı bO-"~ d--...-....J lladlı -daha blll blldmt:ret asamttu. u~ hıor- 8elbnlye kıfluınm önünden. lJolma-
-'ri ti •-~n d · Bu 1 basit bir mütaleaı bile "ös. an 111''"&&HOeU'" n 3ua c.aı1Uau- .,___ lJn1raDe ..ı. onu ltu etti. bahçe ahlllertnden, Ortatöyden Salıpuan 
~ n ~ etmeabı en ıleri gelir. Bu n ann . devletlerile onun arasında bir harb • - Daba bet oa datlta en.ı feehinPJD Cl· 6ntıne tadar mralanmlf olan 1BeyJ11c r.mıl>• 
pintinflı ntahmrlan hem strateji ve terlr ki Almanvanm Leltittanda tak•b bebi olUI) olamıyacalıdu: ban> lnvanmı tafı1an.. fab& l1md1. bir sn- lerde bembeyu dumanlar JObeUJor bil • 
bem de muvasala ve i'ktısad cihetilMir. ettili hedefler Danzi« ile Koridora inhi. F k t I J'rana t-.-11.1.__ bu _._ dlnm a1aa tadar bOe tııJMt w ebenunl- tin lmnbal 11fü1an, tarraaıarıa lnllJar-
Bler Pozenan müstakbel Leh.ı.tanda bı· nr cdemezdL a a e eır ve &USUICRt 3U6 19&1 taımı.van 1 tıncl lelbn, melftl naar • dL 
rabhna Silezya ile Pome.ranya ve do • Rusyaya plince Lehtstan esasen baş- den. Almanlara JllPb'klan gibi. Sovyet ~ ~ -==~•Junaan lotülarda, teu•nar dolafl101"! 
la Prusya aruındald demiryolu ve kara l1~a onun topra'klartle vilcud bulmu.ıur. Rusya~ d:ln~ ~ıeı.e : 0 tebrlD ptdıaı. ~et ft htlttme&, Bultan Mutafa 

:i:ualBll fevblAde dolapk ve uzun Fakat merkezi VaJ10Va olmak here bir ::ı ıo: . 1918 de o-dan ~k da.. o anda, d\l.ı odQI. derin bir dkt\ 1n1JI ....;., kaL\tıan oı:ı.•~ 
kacak Almanya ,.ımz 1914 hududla· kil(iik Polonya blrakılacalma töre al- ha beter ~ bH boyanıwına mey: = :::!t~~~ t:"d';!1:~ .:'::': Balk. 1 lncd llelbnla autatu : Dördb

rtle iktifa etmfyecek ve kendisini eMf ~bi ihtimal, Lehlatanm 1ltp IUDı mu • dan wrflmf• cücaktır. Sw)Wt Balya • mU:la 1118f1111 obD JIDl PadJtabm ""'Yi el Jbl&afanıa ellOaandül maaanm ... • 
A"'1aturya tmpm.atorlulunun varili ad· ahadesile ıno de Sovyet Jlulyadan ko- JUJl .. elbette tavizler m1*abW - lapan- --ldJD bllll' N.111 bir bWe - lllntf-aOln ap • mMIDl anJaıaauıarda. STler, mtatlu, .., 
.--..ıa.ınden 0•1'-- da _, __ ,_ : ... ı pudıf'ı tark vtl&yetfnln Buyaduı iade. ya ile ylJd yeni u1afmalarmm hedefi an lııllllenk &6*ılal. •mcaa*>'ıdn ı-. daDler, tandllllr ft flnerlu, QDelar 1'I a-
-,wa• ~-11 lluu.& _,.. • -- dlttL ........ eaUar " baıratıarla donauıı,. 
eetur. Ahnanluua burumı ~ tste- aile iktifa olunacatar. Bu meyanda ViL böyle bir TUiyet bllluliiDde ~ m. ı 1ne1 w. ..a -...n 19 lllnbdli ..._ elltı llDIWerlDtn 

7 
.. 

*91eri Jalmz bir nuru meMlni delil • na'nın da Lttnn,.'ya ... .., muhte- • rwnakta ibarettir. &ltrbwet, 1111.itm deftm ~.tt~ • JaDQarda. nıı la• buar • 
dar. r1 --~ bir ıebn eiked W melclir. B. ~ ~ - DDdl Nam 111, a&LDaft. DU -~ • (A.Jbm ftl') 
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... ,,. SON POSTA 

(Memleket Daberleri) 
Mengen köylerinde 1 

lzmlr itfaiyesinin 
kadrosu genişletiliyor 

petrol aranıyor 
Maden arama mühendislerinin çabımalan iki 111 

sürecek, ıimdiden bazı ocaklarda petrol 
bulundup neticesine vanldı 

Pazar O.la Hasan Bey Divor ki: 

- Sorma bqıma 
JIMan Be1 .. 

••• Bizim ba1anl& düa ıece 
•bftık.. 

.. • Bana kızarak evden fır. 
!ayıp cttti. Nettye littilinl 
....._ ( CMruwne) dedi. 

-·--..., 

dton Poata• nm teft1bac 2t 

BiR CASUS KADININ 
HA TIRAlARI / 

Yan: Mu1IUl Bichara Çevinn: Batlee llatllt 

Patronların hnsnsı katibeleri 

Nöbetçi eczaneler -----.. ~ ~ı Glaa ee11mı'r .- • 
lardlr: 

istanltal ellleUml•klltt: 
Şehzadebqında: ct)nlftfllte) , • • 

mlnönilnde: <Benauon>, AlllU'aJda: 
(Şeref), Alemdarda: IAbdGIDdlU, ... 
,aadda: (oemil), Paübte: Clllamed • 
din>, Bamtö:vbde. (JIU&l), ~: 
(Arif Befl?). 

lle70il11~= 
t.tttlrıl caddealn le: •Kannk>, Tipe • 

bafmda. <Ktn:vom, 'fabtmde: cTak • 
atm), Tarlabapnda: (Nihad), K ........ 
ta: <Recde•), Betlktafta · OlıD Raid). 
~I, KadlkiJ ff M•hrft~ 
Kadık6J'ilnde: <Bıhbat. Rlfat), Oid • 

darda: <imrallor>, BanJerdt: ,,_.,,, 
Adalarda. <Olııul Rla) • 



SONfOSTA 

Sovyet- Japon mütarekesi dün başladı S p O R 

Roma 18 (A.A.> - Aqam gazeteleri, Moıoı - Mançu hududunda mub••mata nlha
Jet veren Sovyet Japon pattınm ehemmlyetlnl tebarb eturmektedtr. 

GlornaJe d1taııa, diyor tı: 
Bu anlaşma, dllnJ&Dtn bD)'ilk bir tımunda aulhCl garanti edlJQr. Bundan baflı:a bu 

anlqma. Sovyetlel blrlllf lle Japon7a aruında etaba mtı an'•fl"aıara bir uu ttıkll 
edeblltr. • 

Trlbuna diyor kl: 
Pelı: muht.emel olarat bu anlaşma, bUlbare. btltOD an1*'rraaıJJJdan ortadan kaldırarak 

ve umumi lfblrllll hututumr teablt ederek ummnl b1r pakt mabtyet.lııl alabllecektlr. 
Tolı:yo - Moslı:on mllnaaebetlerlnde tam bir değlşlltllk vukua gelmiş gibidir. 

Almanlar. diyorlar ki: 
Berlln 18 A.A.) - ıD. N. B.•: 
Alman gqetelcrl, Japon - Sovyet anlaşmasının akdinden dolaJI du7datıan b8)1lk 

menuıunl)'etl liall!nıemelı:tedlr. 

Berllner Böraen Zettung, diyor ki: 
•Bu anlaşmadan memnun olmamız pek tabUdlr. BUhaasa 111 bakımdan ki. bu anl&fJD& 

lle her lkl taraf, dlplonıatık anlaşrnazııklarının ve Mogol - Mnnçu hud11dundat1 tanJı 
çarpışmalann, yalr.ız anlaşmazlıktan memnuniyet duyan tet btr memlekete, yani ingll
tereye yaradığını kabul etmiş bulunuyor.• 

Pester Uoyd gazetesinin Berlln muhabiri, Rwıyada kıanı1 bir aeferberlDc hareketi ol
duğundan bahle<ierlı:en, 111 .satırJ&n yazıyor: 

•RUSJanm lwm1 bir aeferberlik yaptılt hattında gelen haberleri netrettitlerl mrada 
Alman gazetelerinin Ulve eıtllı:leri mlitalealardan vazih surette anlqıll!'or k1 Berlln, 
Rus pollUkaamın hali hazırdaki temayülleri hakkında malQmat sahlbl:llr. Ru.slar tarafın
dan ıwııu edilen tedbirler, burada hiç bir .suretle hayreU muclb olmamaktadır. Lehfs
tandakl askeri haretılt halen o vaziyete gf'Jmiftlr ti muharebenin .sltlet. mertezl Le -
bistanm garb aahaamdan şark saha.nna in!.lkal etmlf denllebWr .. 

Lehler diyorlar ki : 
Moatova ıe <AA.> - Moskovadalcl Polonya mahfellert, Pravda"Dm bafyamama, Ut 

batışta utran:ya ve garbi Blelorusya'daki Polon1a eyaletinin ıTazyik albnda bulunan 
Rwılana nın turtanlması bahsinde Bovyet nottaı nazannı ıöaterır mahiJette bulun -
masına ratmen, fa.:s?a ehemmiyet atfeylememektedlr. Her türlla ihtıınaller henüz imkan 
dal.rNlnde bulunmakla beraber, burada en z17ade :yayılnuf bulunan nottaı nazar, Po -
lonya mutaftDleU tamamlle tırılmadıltça B'lvyetıerln Polonya aleyhine herhangi bir 
harekete geçmlyecetlerdlr. Ab1 takdirde, Pravdanm bu aabahlı:1 ba4yazı.a. PoloDJalıJar 
tarafından tabllyesl lttlmallnde Ruslann Alman nQtwıu haricinde tutmak lated11ı:lerl 
mıntl*alan pterır gibidir. Fakat bu Taziyette, bu hareket, Polonyıa:ya tartı b1r hare
ket olml:yacaktır. Btıttın bu aebeblere dayanan tahm1nlert gdre, Almanıar. Raalan, Po -
lonya bir tere malı'fOlduttan aonra hısntere n Pranlanın llıt lmklnda IUlhe dönecek
lerine tnanclırmala oabtmattadır. Balbulcl o saman Alman:ya. bllnı So"Jetler Blrlllfnin 
hududlanna ıelmlf olacaktır. Bu vaalyette. SOVJttlerl bt1 olarak kendi taratıarma al
malı: için Almanların Ruaıara ıblzlmle Dil. 1Qta blle bqı mı• nal1n1 aormalan ihti -
mallnden biç te bario delildir. 

Fransızlar vaziyeti nasıl görüyorlar? 
Parla ıe (A.A.) - Havas. flmdlye kadarı mette, MaJino battı ıae herıtln daha stya.. 

1"ôua gelen mubanmatın qatıd&Jd trWll- de ~ bir qba lle mubafua edilmek· 
ll1 netretmektedlr: ı.diJ'. 

~OLANT 

Q6 lindenberkllr Franaız ord~. Barr ve M--1i bir mayaffakiyet 
Paıatbıat cephealnde yavq, fakat emnl - Clll aısın ve nlha,et bllhuııa Pololl18nm mtlte-
71tle Uerlemektedlr. Paat bu .m.0.be\ muvatfatt,.ı. çok ~aba cavU.e Drtı lrahramanca mldataua olmak-

M ·· Zi-" · h d mühim olan mentl bl• muvaffa~t 1le Jtl amn elde edUemudL Alman hava tunet-
•Jıno ve •• nd altı aruın a mısu t.ıymet tNl>eylemf4 bulunmaktadır. teri Polonya tehirleri berinde htlcaınlar J&-

Z1tfı'id hattı lle llasınot hattı anaıada PraDllZ tıt'alannın aeferber edilme& ve tah- par ft moMrlil tıt'al&rm taarruanu ham -
laptedllen mevzllr., 16 ByUU gününün elde tld olunması bltlrllm14t1r, birçok İnglllz aa - la.r veya itmam ..ıorten Franauı uked il • 
ed11en araziyi dtiael,meie taball olunmıwnı f terleri ııanıı geçıı.1.ş ve Pranaada lı:ararglh beke.si de 1er1De 1erl8't1r1lmlftlr. 
ırıecbur tııacak derecede mühlnı41r. Yeni ıı:urmuttur. Halbutı genel Jı:urmayların en Polonyada vaziyet 
Gepbenin kovvetını, blrbirt ardUıa llt hatla- mühim enclJfelerinden birfs1n1, bu bqlangıç AJnıanlann Pol<mıadatl uterl •ferleri. 
ra yaptıltlan mukabil taarrml&rda. topçu a- deVNllnln düşman han tunetlerfnin dur- gayri aablt ve muftklı:a\ bir mah!Jet anet • 
teflerlnde ve baLt.i. hava htıcumlannda hiç madan :yapacakları hücumlarla ifkll edilme- mettedlr. An'anetl tattlllne l&dık blan Al
bir netice almamakla, bizzat Almanlar ı.e - aı korkulu teflı:ll etmekte 1d1. Dem1ryolu ~ - 1 man ıenel turmaJl. iki cenahtan kayarak 
bat etmlf bulunmaktadır. • taayonJarmm bomoe.rdımıın edllmesi, demir-1 PolonJa ordusuna ihataya çalıtmaktadır. Bu 

Framulann muvaffakiyetleri yollan tebeteatntn bozulmalı ve kıt alara Ta nan için atlratll baretetl lbımdır. Zırbb fır-
l'ramuı aaterlerlnln zaptettltleri mevzile- purlara blniflerlnde Te vapurlardan çıtıfla-1 alar, artalannda kamyonlarla ıeıen plya

rln tab ele"'~ bu.sus\ mahiyeti nazan nnda hava hllcamlanna maruı bıralulmuı de nneUeri oldıılo halde. yollar tızerfnde dltta":e ah!ına muvaffaklyetın ebemml,,etl bilyilk zayiata ae~lyet verebllfr. Ve aefer- btltün dratlle llerı•rrı,.ıt•.e ve rasUadıtlan 
bir tat daha tebari\z eder ZaptedJlen bu berl1k P1lnmı bc-.llWrdl. Fakat Almanya. unsurıan dalıtm&~D'lar. Patat Alman 
lbevzller ve tabJel"'r Zfgrrld hattuım 1lerl böfle bir it yapablloc•k bir halde bulunma- tıt'al&n. araziyi llıal etmiyor, arazinin her 
!lltdafa alltemln1 ;.;.ıcıı eylemekte ve Jallm DUf ve aeferber edlien tıt'alann hadud mın- taratma aerpllm11 mukavemet nttvelerl bı _ 
bir ıaıı:.m.ıte kullanılmak üzere yapılmlt takasına natnnl en ufak bir hAdlle bile 11 • ratıyor. Ve mutavemetin daha slyade lı:ola7 
baıunmaktadır. Pabt bunları ifgal eden W etmemlfttr. • oldutu tehirler öntıııe geldiği zaman çev -
l'ranm aakerlerl, bazan bl. taç ri1n içinde, Elde edil'• netice rtlmek tehllkeal tarşısınd9. çot defa ric'at 
batı& basan da bırtaç aat itinde. bu mev- Bu Mtlce. en ulat teferrtlabna tadar çok eyUyor. Bzctımıe, hlll mukavemet ocatıan 
l1lertn latlkametlnl d6ndtlrmete muvaffak emın n çot aleltlkt bir aurette tanzim edil- balunan CklJnla'da, Varte>ftda '" Alman rad 
~. Ba mnt.ıe l'raDlll a.u. ... mit bir .ıerbedlk plim mewud oımauan, yosunun dt\ftölilnö 1!6nda pet ılyade acele 
~ uMm- ı..ta lla?.a llıade taı"' a. sı. 11m11 &rUQMta FraDlll tıt•awmuı ettlll LwOW'cl& b6Jle olmuttıar. Bu 111tetıe 
il 19 ... 111* t.ebUW Ja1r u.,a Sara • mllftffa1d1IW mekMR baıetet.ıed ıaplmat ~ *'t~ lllft* ,....ıma aJnblll; 
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lstanbul Defterdarlığından 
Benellk muhammen ı..n 

IJra. mtlddetl 
Büylltderede: HaclOlman bayırında ve Tarab:ya yolu kenannda 17 
dOnilm eoo meve murabbaı aruL co s 18118 

Yakanda mevtll yazılı arazı hizasında muhammen aenellk !car oodell tızerinden 
18/101939 tarlblne tadar bir ay mlldd~Je açık artırm_,a konulm11Ştur. Tıulblertn. 
~ 7.1 pe7 &t(lllertnı vatu muanenlnden etvel yatırıp bu mtıdclet zarfında hattanm 
Paz&rtıeıd Te Pel1embe günleri saat H de Defterdarlık ımıı Emlü: Müdürlütünde mll-
tefettıı •tıf kom1sJonuna müracaatlan. (719'1) 

t iineü icra memurlqandan pyrimenkul saıq Dim 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup üç yeminli ehlivukuf marffetile kıymeti takdır olu• 

nan ve ablmuma tarar verilen Pındltlıda Sellmebatun mahallesinde Derelçl ıolı:a .. 
lmda 9ltt 7-T mlterNr 7 mbmrer 79nl 7-t-ıı aQıla m llab düUa.,. ıevklnde 0 • 
dalai', amanht n arabalık mahawc bet&e d6R haual açık aıUmaa .ile atıııta p.. 
u.nımıttır. 

a.ırımennıtn evaıı: QaJrlmenkalün beden duvarıan klr&1r dötemelerl abpb GID 
elektrllı: temaıı vardır. Altında 7-9 N. lu 1Jd dtıttln olup cepheleri cametlnlar ve 6 
fllDelerl 2lmtA&o kaplıdır. 'l N. hl dtlkkUı altuıda bodrum vardır. Ayda a lira icar p. 
tlrmettedtr. 

9 N. lu :!tlttlnda da Qda bet nra icar ıetırmektedtr. Buraya çift tanadlı tapıdqa 
ıtrtıdlkte Z'9!n1Dl tat döşeU a vlıda bir kuJU Te bir belA ve arka tarafta bir ahır vardli. 

Blrlncl kat. Taş merdivenle çıkılan aahsnlıktan 1kl tarafa ayrılan ahfab metdinnJe 
oııuıır, cephe clhetınd'! bır korlcior üzerh.de üç oda bir heli bir mutfak olup ıç:nde .,_ 
da altı lira nren t1racı vardır. Diler arta kıammda bir koridor üzerinde iki oda Vf 
odadan seçilen b1r mutfak n bir heli vardır. Her 1t1 kısım arasında damı çinko bit 
koridor halin:1ı aydınlık yeri vardır. 

Mesaha: 112 metre murabbaıdır. 
Talı:cllr ~lunan kıymeti: Heyeti umumtyestne 1720 lira kıymet takdir olunmU§tur. 
Hududu· B'r tarafı Hatice h~nım ve:esfleriDln tonat yol mahaLI bir tara!ı İkbal 

hanını menslll w babçes1 ve bir tarafı aherın uhdufnde bulunan 22 zira mahal .,. 
bf.zan Petronun fınnı ve tarafı rabll Derefçl caddealle mahdaddur. 

1 - İşba gayrllbentuuın :ırttırma ıartnamesi 20/9/t39 tarihl'.ıden itibaren t.
tanbul 4 tlııcl icra d'l!rcatnln mua}'Jen numarasında herkesin sörebtlme~ i-;tn 
açıktır. hAn.1a yazılı olanlardan fuJa malftmat almat isteyenler işba prtnanu·~ P- .,. 

18-4125 dos1a numaraalle memurl7etlmlze müracaat etmelidir. 
2 - Arttırınayıı iştirak için yutanda yazılı tıymet\n ~ 7 buçuk nlsbetlnde ~ .,. 

.m.llll bir bantanm teminat mrktubu tevdi edllecetur. 
S - İpotek a.bfbl alıtcatlılarla diler allkadarların ve lrtffat bakla aahlblerlnln ny

rJmenkul tlsertndetl batlırmı husualle faiz ve maarata daJr olan ldd!:ılannı ı~ı aı:ı 
tarihinden itlban!n ıo gthı içinde evrakı mllsbltelerile birllr-..e memuriyetlmbe b r • 
melerl lcab der. Aka1 halde balı:lan tapu 11c1ll lle abtt oJmadıtp satış bedellnın , .ty• 
lqmasında!l hariç kalırlar. 

4 - Qö.1terllen gilnde arttırma1a lftlrat edenler art~nııa tartnamatnı okuınt''i .,. 
lilzumla mal6mat almJI ve b11Dlan tamamen kabul~' ad -ve ltlbar olunurlar. 

$ - Gayrlmentul 19/10138 Wlhlnde Pertetnbe ctınfı 1a&$ H-U ya adar İst nbul 
d6rdtıncll ıcra memurlutunda 11ç defa batırıldıktan -xmra en çok arttıran& lbal edl• 
Ur. Ancak arttırma bedeli muh•mmen tQmetln ~ - 7r. t1Di bulmu veya a.t.ıf ı.steyenln 
alacalına ruçhanı olan diler alacatıııar bulunup da bedel bunlann bu gaJrlmt·ntul 
De temin edllm.lt alacattannm meemuundan fazlaıs vıtmusa en eot arttıranın ta
ahhüdü bll1 kalmak tbere arttırma ıa ctın daha telDf1U edilerek 3/11/39 ıarthln:le OU• 
ma dnil aaı lf den 1811. tadar latanbul dördüncü icra memurlut'J odaamda arttırma 
bedeli •Dl ıa1e1enln alacalma ruçhanı olan clller alacatlılann bu gayrimenkul ne tf. 
mln edllmJf alacatıan mrcmuundan fulaJB OJkın&t n muhammen kıJJDeUn % 78 tftll 
tutmak şartlle en çok ımtırana lbale edlllr..Bö7le bir be~el elde edilmezse ihale yapıl • 
mu ve aatıı 2280 numaralı kanuna teYfltan ıert bıralaltr. 

8 - GaJrlmentııl kend1shıe lJıale olunan k1mle derlul VeJ& 1'erllell mlblet ~ 
pat&Jl venneae ihale taran f•bolunaru bndlıdndeo tYıel en yiUcsek tetl1fte bulu• 
nan tımae anetmtş oldntu bedelle aımaıa razı oluraa ona. razı olmaz ft)'a bulun ~ 
mazaa hemen 15 gün müddetle atttıramaya çıkarılıp en ço:C arttırana lbalt edlllr. bl 
ihale ara.amdatl tart ve ıeçen dnler lçla 1fı 5 den besab elunac:ak fall vı diler a • 
rarlar aynca hükme hacet talmatswn memurfyetıın~e lcllen taıwı olunur. '18') 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak J&)ms topu fenl baram • leDl11k ftkıl 
tavll bedelin1 ft 1hale tarar pullannı nrmete maurdur. 

Mllteratlm 'fWlller: '9nvlrat ve tamltat ve de11All7e reamlnden mtıtevellid beledlnl 
riaumu .,. mlteraldm ftkıf lc&rell eı1e11a a1d olmayıp arttırma becs.llnden teml1 o 
nur. İfbu pyrlmenkul JU'lı:anda -so.tertıen .tarlht. tst.aııbul f beli tcra memurl 
odaaında lfbu Dln ve g6at.erUen arttmaa tart namul dairesinde atılaca llln ohln 

faka\ imha edllmeınl,ıtir. Polonya arazlsl de- ganlze edilmekte oldulunu labat e7leınQ 
rlnllllne isal altıu1. alınmq, fakat rl.m tedlr. Gamalı haçlı bayrat. Baltık denlst 
oıunmamJttu. Cepbe harbinin yrrlne, bilyllk rlç biç bir denizde artık södtmeme 
bir tarlfltlık ta1m olmuştur. Bu, Alman or- Almanya. 1918 de. pmaıı l'ramadan UllırlGI 
duaunu mavatfatıJeUeqnl llUamar n tat- ,a7a tadar biltiln Avrupaya hlktmdl. 
ytyeden mtııeJlemektedlr. oldulu halde Almanys, ekonom1ıd ve 

Polonya Alman tuvayi ktllllyealnl ltlal e- yeat ne inhllll etGUf\l. llotarltl tıt• 
derken, FraD8a ve luglltew:e, denlzler haki - Polon:ya JQl1an berinde Uerlemeıd, apA 
mtyetınln tendllerlue ftnHll mu•nam a - beplerin &JD1 netıceıerl venneatnın 
vantajdan uam1 llUf:ıde etmele çallfmak- f.l!i.t;'!~l.!~~~~ ........................ -~ 
tadır. İti 'fllonun denlsaltı tonıanııtma kar- ZaJ1 - Buna kıs nmaDtw IDlbt 
fl mücadelem. tlcar.!t. gemilerinin ıorpmen - 1934 - 1935 seneleri ıedrll J1hna ald 
mea1nl dmdmm111 TeJ&hud mlhlm aurette lmı tebadetnameıl IQI ettim. Y 
ualtmlf ptddlr. Putatf! bir abluka D111&NU ealından eldetnln bilmltl JQkWr. 
lladMI. Ü'WM9D" blrblıı bitin m&IWllle or- lfW'be\ g.arı,... 
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SATIŞ DEPOSU 
Beyoğlu lsttklll Caddesi 

No. 28 Tel. 43849 

SON POSTA 

• 

HANS WAL TER FEUSTEL 
Firm .. mn l.tanbal, Galata Rıhbm 45 No. daki 

NOR'DLOYD SEYAHAT ACENTASI N DA 
Batan dGnyada kara, deniz ve bava yolculuklarına ald biletler ıatılmakta 

't'e en dotnı maldmat verilmektedir. =..: Mektup adresi: F. K. 1486 Tel: 4'1178 
Breman'de Norddeutscher LLOYD umumi acentahfiı 

Bundan bqka: Tllrkiye Ctımlıuriyeti Devlet hava yollan, Ankara • Hamburg • Amerika 
hattı, Hamburg • Alman Afrika hatlan, Hamburg "MER,, orta Avrupa aeyabat acentabtı, 

Berlin Alman Luftbanaa A. Ş.9 Bertin • Irak devlet demir yollan, Bağdat • bk Tuna 
buharlı Gemiler ifletme Şirketi, Viyaua acentahklan. 

Cumarteıinden maada herattn 8 den 18 e ve Cumarteıl gtlnlerl ı 7 ye kadar açıktır. 

Nifantafında: Eski Feyziye 
yatıh 

yat.sız IŞIE LiSESi Kız 

Erkek 
Memleketimin en uld lauul IUuic:lir. Ana, Dk, orta ve Liae lamalan vardır. Kayıt 

herı&a mektebe mlracaat eclllebilir. t.tiyenlere me~tep tarifnamea sGncleriHr. 

Telefon : 44089 

-isttkıaı Usesı DirektörlDOünden : 
ı - BOtQn sınıflar için yaUh ve yatım, m ve erkek talebe kaJdma 

devam olunmaktadır. 

2 - lstflyenlere kayıt prtlannı bildiren tarifname gönderilir. 
Adres : Şehzade başı Polis karakolu arkuı Telef on : 22584 

KIZILAY~~ 
C. Genel merkezi Başkanlığından: 

1 - Ekıiltmeye konulan it: Kızılay C. Abaray Haıtabakıcı Hem. 
tire mektebi ah,ap bina tamiratı, tahmini ke,if bedeli (2221) 
lira (58) kuruftur. 

2 - Bu ite aid evrak fUD(ardır: 
A - Ke,if cetveli. 
B - Hal1Di fenni ,artname. 
lıtiyenler ba nraJa Kmlay C. Haıtahalncı Hemtireler okulu 
müdüriyetinden meccanen alabilirler. 

3 - Eluiltme 22.9.939 tarihinct. Cuma sfinfl 1aat 10,30 da Kızılay 
C. Hutabakıcı Hemtirelelr okalu mücliiriyetinde yapdacaktır. 

4 - Ekıiltme, açık ebiltme uauliyle yapılacaktır. 
s - Ebiltmeye sirebilmek için iateldinin 186 lira es kunt mu

nkkat teminat •ermeai banclan batb qaiıdaki Yeeikalan 
haiz olap komiayona ibraz etmen lbımdır. 

8 - EluiltmeJe OD az bir parçada (3000) linbk bina lnpab yap. 
mıı •• iyi bir tftilcle bltirmit olduiaaa dair reuni İf aalaible
riDdea almm11 IJi hizmet ••ilralan. 

7 - Cari ._.,. aicl Tıcaret Odua ... ikaaL 

ŞiRKETi HA. YRiYEDEN: 
Mevaim aonu müııuebetiyle 18 Eylül ~9.19 Paza?teıi ııbahındaıı itibaren: 
t - Vapurlar Altıııkum ve Sütıüce ilkelelerine utranuyacaktır. 
2 - Salacak hattına aid 308, 310, 312. 314. 818, 320, 330, 307, D, 311, 

313, 317, 319 ve 329 numaralı aeferler yapılmıyacaktır. 
3 - Her akşam 23.35 de Usküdardan Koorüye >'apılmakta bulunan ..-

ferden Salacak haafedilmı..+ir .,..., ... , • .-.,... •. ,. 
69"& • J J' J' 

Dllnya Muharrirlerinden Tercn
meler Serlıt No. 87 

O. HENR Y 

BOLIVAR iKi 

KiŞiYi ÇEKEMEZ. 

Tnrkçeye Q$Vlren ; 

Haıan Ali Ediz 

Fi 50 Kr. 
REMZi KIT APEVI 

MASAL DÜNYASI 
Erctımend Bebzadm yeni kitabıdır. 

Yakında çıkıyor. 

\lan T arffemiz 
TM llt11Jl anUDal ··--······· ...... --. 

Birinci ..Aile 400 hrllt 
llıiıaei Mitil• JIO • 
Orinei ealtil• 200 • 
l»NinciJ ..ı.üe 100 • 
lr ..ı.u.ı. • • 
s.....ıw. • • 

llua;nm Wr .... urfuMla 
flıtıca miktarda Din yaparac:M
Ju a,nca temllltlı tarffwnt.S. 
w.te ......... .,.... ,... 
ft PJNk •Jfa iJIDllr tela .,. 
Wr tartfe ........ , ....... 
.. Palta'mn tlRıl llAnlarma ........................... 

_....,.Udtr: 

~ ............................................ ~·--------· 

lstanbul Levazım Amlrlltlnden ı 
İ&tanbul Dlklmevtle Bursa Sarqevt için 200 il& 260 kunıt :yemılye De iti ano u

tuı, 2 numaralı Dltlmıntnde t.etetatll eden he19t tarafından lmUbaıı ile alwacattı.r. 
Tallblerln dlletve •e bonaemalertle blrlltte 2119/1111 Pertembe stmine tadar Toobane
lle 1 lllllDU'all ....._"' JllP!f9tt atln•ı•,. .-. .wu. 

._ Posta Mat'-

Mtpi:rat llildilril: S.IM ........ 

ı•ptpr ntı & a.., mm; 
tt. =•mr.:----~· 

B7• n 

GENERAL ELECTRIC 
MAGAZASI 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
l(•alat t.rihl ı 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
8ube ft ..,... adedi: 262 

Zirai ve Uc•rl t.er nevi ba;ıiu mua 1Hl•l IPI 

PARA BiRiKTiRENLERE Zl.111 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat aanka1ı"41 lnnnlMnla .. illlııuaa ıawnaı MlabWmda - .. 
Si liras! bulunanlara emedıt 4 .. ,. pkileolk lmr'a ile appwrt plllla 
lire ikramiye dalttılaeaktlr. 

4 Aded 1,000 Urab" 4,00{) Ur1 
4 " 500 " 2,00() " 
4 " 250 " 1,000 .. 

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

DbmA'l'ı R-Marmdail paralar bir aeu 1Clnd9 50 Braclaa 1111t 
fitmiyenlere Ocramlre cıktıla tüdlrcle " 20 faıluile VWllecektlr. 

Kralar 11•1•1 4 .... 1 _,... 1 ....... .., 1 llut w l Bala• 
.......-- flkllıerktlt. · 

. Üniversite Rektörlüğünden 
Mbrlik deraleri imtilıanlan 21 Byl~ bqllyacak ve 15 llk&efl'inde ....... 

tlb ~ ... w iht lllilD ~ ... laar rtcibpn .. rae11&1Ua. 


