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Amerika membalarının ortaya attıkları iddia 

erle t arasında 8 

Amerika aja11sı : " Anlaşmaya Japonya da girerse dii.nganın 
!leniden taksimine teşebbüs edilmesi beklenebilir,, digor 
Rus-Alman •• 
Neoyorlt 18 (ff••si) - Uni

ted P.-.. 6ildiriyorı 
((ldilı6aratanıs11 •öre Hiflao 

H St.lin artuınJa Bİılİ bir cm • 
lqna 11NOcatl olJaiu nNY"""" 
rWnlf 6alanmalıtadır. Altı mcul· 
Jeyi ilatiue "4e11 6a an141f111G11U1 
4örtllncli mtultlaine gh Al • 
manya ve Rıııya lıentli nilu 
mıntaWannr ,,,..ı.rmJa ta611 
oe hnlara miifelta6i.len riayet 
efmeyi t_,,.ltüJ eylemiflcriir. 

Bresllilovskda karşılaştılar 
Ingllterede resmi bir tebliO neşredildi, Rusyanın hareketi 
tenkid olunmakla beraber ilanı harb kararı beklenmiyor 

Rus gazetelerinin 
n ikter• rta 

Japonyenın tia 6a a11lapnaya 
Fmai ilatünalinJ•n 6absculU • 
melıtetlir. Bu tdtlirtle clinya lto
ritcuının ,enid~tLCIPızinaiu 1• • 
p&MR -~ laUmolw • .. ilir. , f1 .)) 

"-------------' Alman ordusu işgal ettiği bazı Leh tehirlerini 
Slovakyada 

isyanlar 

Almanlar Pragda da 
10.000 kiıi tevkif ettiler 

Belgrad 18 (A.A.) - Havas : 
Bratisl'lvadan bildiriliyor: Alman bq. 

cumandanlılı, Slovak ordusunun tedıL 
liD.t istemiftir. Filhaldka geçen Perwem
be günü Bratislava'da yeni bir asker ı. 
yanı vukubulmut ve Alman sfibaylan -
na itaat etmek isterniyen 2.000 uker li· 
Wılan alınarak hapsedllmiıtir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

1 Rualara terk için geri çekilecekmiı 

Sovyet ordusu Macar ve Litvanya hududlarınd-- ' 
Lcmdra 11 (11uUtl - Leh Mprülarmda tarktaa ıaıW. ;rarl1tll 8oYJet. ord1Mlle aarb

dall -- Alman ord11R!lUD Ut lm'alVI INl:b ~" brplafmlflaıdır. .. 
lm""91"'•ftJD amlml tesahtlratıa ftlDe aldata~. 
~ AJmaNarıa lflll 8'ıtDıllr1 arul ortuıada tlflk blr Leh devleti ?tlcude p-

ttrtıeret buna aı b6ktmıt arumda tampm ftl1leıll IÖJ'dlr~.;eli hattındaki p,.ıalar 
dMnn etmllAıe Oel'dMamdır. 
s.,~ l__,l;,a •llMlaİ 6a.an 617 ltarita nefl'etmiftir. Brı /,o. 

rilada .,rbf Ulawnye H ...... Bqa Rrıqe, Bre.ıl-.lı • Lo• • RI • 
,...,. ,.,,,,,..,. iti'-- s-~ toprliltlJınna itlaol etlilmiı olaralt .,.,......,,,.,,,,, . 

Blpduı R6JWe MJdlrlldJllne tON 8oTJtt trtıua WJUl& ftrmJttır. Pette de cenabd& 
Qnt ordumm 11Wr hadudw pldCDI bablr 'fWllMtt,ecUr. 

Danbm.rlrada f1kıU Pollttua pll8tell ta ı.bld 'M'l1Gr: (DeftlW 1 hel ..,..._, 

~ eclGen im Leh tehritıin hali 

Bir lnuiliz f ayyara gemisi Alman 
denlzalhları tarafından batırıldı 

Leh Ba,kumandanı 
ve hükilmet erkinı 

~V::.1;.:!.a Rumen toprağında 
tekrar Leh Hariciye Nazırı Rumanyada bir toplanb tertib 

teminat verdi etmek istedi, fakat Romen hükUıneti izin vermedi 
lloüon ıı (Radyo> - Alınan enformu-

JQll ..:=.-=: :::ı~~~~ . Leh Comhurreisinin ba1annamesı· 
d..antn icabı olarü. Leb1stana yardım ıt • 
mMıe m~fU. l'üat Rllllann Qa&I* BWa-. 11 <BuUlll - Cenubu l&l'ki ı.thW-11"•- ............................ _._,_ ...... 
TUi mtiwldld Manlnatı neUce91 u,, 1* tanda, Rcmwııa hududuna Jatuı Kut, ta- • 

bitaraflıt *m"'.,. tsrar ••nn1ftlr·· •be'""la m1"Uka'9.ı Jel'llllDll olan Leh li Varşova h"IA RemaJ Ml-Jiö htlt6Jne& erkim. bflttln nasırlar Ye Jlbet Q 
- rltbeU. mmıurlar da dahil oldalu haldı bu 

Bltnl il (A.A.) - Ba.tveWetten tebUI Abalı Rmnann hududunu aeçeret Qern~utt • mu kava mat adı•yor 
ıdtJmtfl'p: kı•bMm• llbnSlltrdır. 
• l'I .,Stl llDI PoloDJ& hld1aelel'ID1D hu • Leh oNUIU Baetumandv.ı Maretal emıı • ---: 
11111 flftl& dahmn.:&e eeNJan etmell .,. Po- 1' 1Udlı .,. erklm hartttyeat de se otomobD ~-h ril .. hl t 

~ lOIQ"& !ı1ktm.et1mn dHle"; rel.sl ft nuırlln den mlNtUb lo1ft b1r taflle hallnde Qerna: ~ re Ve en mu e 
tgtn Rom&D.Ja hötftmetınden meloe idem._ mt'Je m1lftla!at ltmlflırdlr b•tti• sk A h k.e 

, .. ..119 bmllarm Romanr- topratlanna mloa Leh htltttmet ... ordıı ertlnı JUlltaA- - 1 ' ve a en are .t 
eJI ine bul1U11DU1 Romanyaya fhndild ....-n 80

" ı JD:blere aqa ay~ mutıat bltaranık ha\ ra Qernautadın ~ harıte\ etmltltrdlr. yeniden başladı 
Q b&nteUnln takibi Jtlmmunu ga.teımJft;tr. Romu,& htıt1bıiaet.l Rumen topratl&nnd& 1 
Jlllıl6met bitin yatanptrYerltllle memletn her baDl1 bir li1Ul taal17eU 7aat etmlf ol- Londra 18 (Husu.si) - yarpa h&-
huducll&nnın mtld&tauına nezaret etmet'8 dalandan ~ mllltect !Ah rte&llnln n - ll m1*avemet etmeilr.teclir. aaaem 
defam ,u ecftür kında Parla ffJ& L.lndraya hareket edeoet- Var1<>vada askeri makamlarla 8lvil •(n!..m. J ilndl •yfada) ler1 an.ı-111rnııatadıl'. Bunlann orada faall - halk ar1ı1ında şehrin tuliın edilip e. 

,.Uerlne dnam edecekleri nnnoıunmatt& - dilmemeai meaeleainde lhtillf çıktı • 

Vlndsor DUkU Barb ~h haı1c1Je nasırı Bek bu aabah aaat ıı de lı ve, bunun .bir ihtilile müncer oldu-
(Courageow) ta wan gemUt Qemautıde Vaqon.dakl tordlploms.t.111 blr ğu b&ldirilmıpe de bu pyta tabak -

Londra 18 (A.A.) _ Amirallık ma • 1angıcındanberi cCourageous. btt 90k Cephesindeki lnglliz toplantJya dav9' etml,ttr. Fakat Rumen htı- kuk etmeıniftir. 
b.uıı cCouıra:geou.a> tayyare .geıntisinin hizmetlerde bulunmu,ıur. Gemi, vapur. 0rdU8UnUn kumandanı ~ m~ade etmedıtlnden bu toplantı Aakerl bareklt tekrar bqladı 
.,.~JAını teessüfle biıldirmektediT. Ge- lan Alınan tahtel~lerinJn taamız • . ya~ hakametı ayrıca blr teblll net_ ~ncn:a 18 (Husus!) - Berlindeıı 
Dl!, bir Alman tahtelbahiri tuafından <Denma 3 iaoii 1&7fada) Londra. 18 (Huaual) - Vındltir Dü • rederet Leh hfttbıetlnin ricası berine mm- blldirildılfne göre, Vartovanın tıMll· 
ta'rpillenerek batırılmıştır. ... S... Po.tanın fl..u-i ,,.. • ldl. Jt~ riM.1Mıslle yalanda Fran.. tectıer1ntn Rumen topratıanna ııtrmeıertne mi ifJ.ni müzakere etmek üzere bek-

İnihbarat nezareti, bu geminin,. ıe JaıiMdllf llMl'W8'12' yo&Jljı sadak! lngUiz kuvvetlertnln kumanda - mftısaaıde edlldll1 n Rumen topratlannd& lenen Leh murahhuı gelmedlğtndm 
• Ajustoeta ihtiyat filoya alfıdılmf ......ır.,; _ıt. ı_·_: · ·-~ amı dm'uhde edecNlkth. a1,JUl ~ bqıunm&mal&n hattında Alınan kuvvetleri V•rt0vaya karp 
ilh~ etmektedir. Bu sebeble m~ .. ~..,:::;:~.L;t;:'\lff,l.OS · \a Kral, ilıBı'detinin lN yeni VMffMim bndfler1ne kat1 teblip~ yaplldJlmı bildin- (Devama 7 nd •Jfada) 
Wıftm adelM mltılmlfb. Barb~- .. . ... ~ .. !:&ft. ~-· •••• (Deo a ... -··•> • 



Hergin 
-·-

lngilterenin müşlcülü 

• 

Resimli BaJr&le ı 

Geçen J1l :rrannz erklnıbarbiyest 1"'ramaz gazetecilerine 
Majino hatta ilzerinde bir tetkik •Y.ııati yaptırtmıılardı. O 
zamuı biitiln dbya baTb uçurumunun kenarına kadar gel -
dikten ıonra na11ı.. kurtulmuftu. Fakat buna ratmen Fran
saya ne kadar kanetli bir emniJeıt hattının arkuında mOa
terih bulunduJmıu anlatm.k bahta meftllu idi. 

Gazeteciler hattı gezdiler. Tabii yazılınuında mahzur 
olmıym tımnıan yamdar, bugtln obmufuz Cfbi hatırımız. 
dadır: 

- Hattın yanıbqma kadar geldilfnlz halde bl.r tek nokta. 
111u bile g8remeutntz. kendbmi llilrG:1m8f, etilmlt bir bul • 
day tarlumda 181lln1Jl1Z, dediler. 

AradaD zaman 19fl!, bugGn AJ.m.tnlw batta olmak bere 

= Hır$» itin,. korlaı.. • 

blitftn. dünya te.l'im ediyor ki, ~ ..,._ bir llatbr. 
Fakat acaba onun karfınndald .AJmm blıttı u halııleT Dlhı 

Paristen çekilmif bir telgrafta abd'*: 
- Sigfrid hattmm boınbudunanda en.!~ fotol

raflan bombardımandan .anra 991d1m1f fotolnllarile muka
ye.e edildili zaman hattın ecele JllPl)ımf bllm1anmn k6tt1 
malzeme kullanmak yilzünden •tefe fala nıülravemet ede
mectili anlaplmıftır, deniliyordu. 
Belti dojrudur, belki defll, h•'lrftr•tt ancak ı.tthktm hat. 

tmm içinde bulunanla? bilirler. Mat Fn.nm lltRıklm hat. 
tı. tberine aelfndfli zaman dahi t6rlllmlyecek bir tekf1de ya
Plhmt i8e AJmanlMm kendi iltthkimlannı fotolnfı alınabi
lecek tekilde yapmakla akıilahk etmlf ~ 
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ti EJlfu SON POSTA 

Garb Rus mudahalesi 
cephesinde karşısında 

Sovget ve A iman Japon hokometi P.t:P•N ıa <A.A. - ısıe - tebli • donya matbuab 
"Avrupa ı·şıerı·ne Gece bütün cephede sakin geçmif, yal ----- -----

d l d .. B tl . nız temaa kıt'alan arasında mevzii bir Amerikalılar na diyorlar ? or u arı un res ,,_ karışmıyacag~ız diyor faa~!rı.~ ~=yttı.ı.ırıtfr.18 E Itll ak§am V&finaton l8 (A.A.> - cHavaa.· 
77 tarihli Fransız tebliği: y RUBların Nazller yanında Polon7aya l'ir1tl 

t kdı le l l 
C h . . Amerika erttrı uruwntyest.rde tomtınıat.ılk 

O"'S a arşı aştı ar Londra 18 (A.A.) - Rus - Japon an- ep erun .. m~telif noktalarında. bil- aleyhindeki ceryaıu tuvvetlendlrmif ve de -
V laşması hakkında Tokyo'dan Reuter a - haasa Sarbru·k un oenub mın1iakasında motraaı müdatllerlne kartı daha büyüt bir 

jansma bildiriliyor: topçu faaliyeti o~~tur.. . muhabbet cereyanı u:vandırmııtır. 
(Ba,tarafl ı inci ıa.yfada) Harbiye nezaretinin salahiyettar bir Deniz kuvvetlerımız bır denızaltı ge- Po~lollY&nın Bcıv1etıer taratından ilWAQ. 

-..-.. ...___ 8o memuru Rus Japon anlaşmasının Av- misineı muvaffakiyetli bir hücum yap - 1 nyadatı Rua ekaWyetlnln tehlikede bu-
- ... \UA AU&lAU ve vyet aakerlert oenerı, Polonyanın nuıı tatlhn edllecetınt tarar- •. . - . . .. . mıştır. 1°ndutuna dair &>vye~ matbuatının yazı 

latWmak ,. yani Sovyet - Alınan hududunu tesblt etmet için BrealltoYıtta mtlbim b1r rupa vazıyetıle hıçbır munasebetı ol - anndanbert, Amerıta llyul hamı -
toUma JAJ)Natlardır. madı~nı ve Japonyanın şimdiki ihtilA- Yeni BrOksıl elçimiz bekleniyordu. me nce 
liman YI Sovyet hUkOmetlerı"nı·ı müşterek baya a s· fa müdahale etmek için hiçbir tasav - .. - . V&fincton diplomatik mehatıU 8oTJetıer 
_______ :...._ _________ .ı._ __ ..:.:....::..1......:.:..:.n~n....:..:m~e..:.:ı vmu bulunmadığını bildirmiştir. B~kael, 1~ (A.A.) - Türklyenin ye. Blrllllnln 1ht.1llfa 1'tlratın1n Balkan mem-
Berltn 18 <A.A.> _Resmi teblll: Japonya yalnız bu anlaşmanın iki nf elcı~i Nebıl ~atı. kral tarafından ka • ::bı:erını de harbe ıtlrükllyeret Amıpadatf 
Polonyadati Alman ve Rus tıtaatınm ftStfe " hedefleri haklLmda aaılaız f&:rtaıara :memleket arasında askıda bulunan me - ~ edılerek ltımad mektubunu vermit- d dır daha lfyade ıenifletecetı mtıtaleuın-

~hal ıraımamat üzere. Alman ve Sovyet btıt4ınetJer1 ataildHi hu.mn blldlrlyorlar: selelerin hallini kolaylaştıracağını ümid tır. aBaltan memıet t İn 
cBu tıtaaım harP.keUerl, Almanya "fe Sovyetler Birllt1 menfl\&tlerlnin Çarplf&blleceli eylem!k_!edir. Leh amelesi Silezya madenferini sa tarafından ail:hle:!nı~tıhı!!!:~e.,:an-

'fephud Alman - Sovyet ademl tecavüz paktının ruh ve mefadına muhallf olabileeell l h "b ·ı tllmeat diplomatıt müp.hldlerin etaerıat e -
bedener taıclb et~emektedlr. Billkl.s, bu tıtaatm vazife ve hedefleri PoJon:vadati Leh Rusya b't.,raf a rı attı er rafından Jl&l'UI1 ve birinci derecede mw:; 
devletinin inhllAJ.llc ortadan kalkmış olan nizamın ve barJ.fln tıelrre.r te&Ja1 ve Leh mil - _ • • bir mesele olarak telAttl edUmettedlr 
letlne mllll mevcudiyetinin şartlarını yeniden tanzim lçln yard.m edllmestdh·. k 

1 
"" h • Londra 18 <Husual> - Almanyada gizil oa- .. !!~ 

1 
ayni miişahldler Avrupa bubra· nında 

1 
~ lı.tan bir radyonun verdlAl habere göre, 91 - nı..., ta 

ng:ltırenin neşret igvi tebligv ("~ acagını angı lezya madenlerin.de çauşan Leh ameleleri, ve s~A.b :v:m:.~~;:~r~~dlnlmtere!:~~ın9!~111-
- madenleri terketm&den evvel bunlan tama- rurı ~ -

d 1 ti b·ıd• d•? men tahrlb etm1' ve istifade edilmez bir ha- bir mahiyet aldılı tanaat1ndedlr 
Londra 18 (HUSUS\) -- Hükümct bugün bir teblll netretmLtUr. Bu teblllde Leh top - ev e ~re 1 ır 1 F . ratlarını 1fgal eden Sovyet hilkümetlnce rösterUen eababı mueibenin tat'lyen varld ol - " ' le getlrmlflerdir. ransızlar ne diyorlar? 

m d & T _ .. ,.ta l d d ... Bu madenlerin yımlden faaliyete aeç1r11 -
a ı.ı, .M<Huo nın ara arın a ostane munaaebetıer cari olaa bir devlet tarafından Moatova 18 (A.>. l _ Sovyetler Blrlltt ile meal için bir sene lizmıdır. Parıa 18 (A.A.) __ Sovyet tıtaatının Po _ 

hücuma maruz taldıltnın muhakkak bulundutu. bu haretetin gayesinin hentlz belll diplomatik münasebetler1e bulunan devlet- lony ..ı.1.i haı olmadıtı. İngllterenln her ne olursa ollun Lehtstana tal'fl glrıştJ.Ki taahhüdleri Jerine Jertn Moskovadati büyük ve orta .elçilerlııe aya ._.., ·bt."l. ilçüncfl haftuı batm-
cetinnet bere aonuna tadar utratacatı blld1rllmetted1r. 17 EyltU 1939 sah.ıhı tevdi olunan SovyeUer İstanbul Emniyet şube =:m~=·matbuat.nm yazı mevzuunu teftll 

lngiliz gazetelerin. n ne~riyatı Blrutt _hülcftmetlnin notası aşatıdadır: Bizzat ukerl hareklt haricinde ıazeteıer 
T B. Büyük elçi, odu 1 • d ""• ı• ·ıd• ya1.dılclan yazılarda Stalinln haretetınt ten-

Deyll Telııraf gazetesi bugün Sovyet müdahalesi mOnaaebeWe ya1.dıfı bir matalede Sovyet hülc1Dnetınln Moskovadati Polon- m r erı egış ırı 1 kld ediyorlar. 
Leh hültfunetlnln SOvyet hükumetine lllnı harb etmediltlnl, ou vaz\yetin İngiltere ne ya büyük elçisine hltab eden 17 Byliil 1939 Pet1t Partslen diyor ti: 
l"tanaanın da ayni hattı hareketi takib ~yliyecetleri tanaatlnl tevlld ettltınl aliyle - tarihli notaaını ıllşlk olarak iblll ederken cŞafa't atmadan biraz evvel ldam mah -
mettedir. SovyeUer BirUttnın mf'mleketınızıe olan mil- Emniyet Umum Müdür tfünlannın öldüıilldüJil saatte. Sovyr~ ha _ 

Bugün ölleden ı:>0nra çıtan gazetelere göre, 8ovyet ordulannın Polonyaya glrnıeai 
l'ransa ve İngUtercnin vaziyetinde hiçbir detttltllt yapmamaktadır. Bu ikl memleketin 
1egAne hedefi Hltlerizmln imhasıdır. 

Bllbaaısa Ewenlng News gazetesine ttöre, Bovyetler Blrlltının kuvvet polltlkuına Utl • 
bakı, Franaa ile İngHterenin sonuna kadar mücadele azmini ancak takviye edeblllr. 

Alman ordusu işgal ettiği bazı şehirlerden ç.kacakmış 

nuebetlerinde oltaraflı!t .siyaseti muhafaza riclye komiser muavlnl Potemkln Polonya _ 
edecetlnl hükftmetbnln emrile beyan ile .. - Muavini v eki.let nın Moskova büyük elçi.sini davet ediyor ,. 
ret duyarım. RU8 kıtaatının Polvnya hududunu geçecek-

BtlrmeUerim1n kabulö... emrine alındı lerinl bildiriyordu ve fllhatika bu tıtaat 
imza: Molotof 8ovyet - Polonya hududunu geçmiştir. H1t _ 

Bu metin, Alman)-a İtalya, İran, Çin, .la - . lerln cinayetine şirr.cll bir de Btallnln ctna -
pon, Büyük Brttanya, Fransa: Efganlstan, Antara 18 CHususD - Istanbul emniyet yeti inzimam etm4tir. Alman _ Sovyet palı:• 
Blrle4ft Amerika d*'vletıerl, Türkiye, Fin - müdürlüğü üçüncü şube müdürü Mehmed tındanberl bundan torkuluyor ve blrkac gtın

Amaterdam 18 (A.A.) - Almanyada intıtar eden gazetelerin bu sabahki nüshaları. llndlya, Bulgarlata•ı, Letonya, Mogollstan, Tanyeri Slnob emniyet mildürlütüne, :latan- denberl de gölgeainln yllrüdütü görtllüyor _ 
SoTJet Rusyanın yenl hudud hattını, Kızıl ordunun ileri hareteıı neticesinde meydana Danimarka, ıı:storıya İsveç, Yunanlstan, Bel- bul emniyet müdürliığıi birine! tube müdür- du .• 
ceıecet olan hududu çizmektedirler. Am.sterdamdati müp.hldlf't, bazı Alman gazetele - çita, Romanya, Tuva Halt tonıtserleri cilm- ltıtüne Neqehir kaymakamı Edib Yavus, Bütün gazetelerin ve Fransız efkln uma
rlnln hail hasırda Alman işgali altında bulunan bazı araziJl Sovyıııt Rusya hududu da - hurtyetl. Lltvanya. Norveç ve Macaristan 2 ncl fube müdtir1i\ıtur.e Erzurum emniyet mlyestnln aordutu sual de coeune gaweted-
blltne aolanalarından dolayı hayret lsharetmektedlrler. E7.ciiml!ı Dusaeldorfer Nacbrlch- mtıme.aslllerlne tevd~ edilmiştir.__ müdürü Nazım Arda, üçlincil tube mtidllrU1- nln fU başhltndati sualdir: Almanya De 
1ıen. her iJdl1 de Alma:, ı.şgal1 aJtında bulunan Grodno ve Blalyııok'un Vllnonun ve cıva- d 

1 
tüne Diyarbakır emniyet mildüril Bürha - müştereken genlf b!r huetet mi yok.la a -

nndati petrol mınt.ıkuının Sovyet Ruaya tarafından ilhak edllecetlnl tahmin etmek - Slovakya a· ısyan ar nett1n Ttiz\ln, Kays•n·ı emniyet müdürliiliine dece etalllyetlerta himayeat 1D.& ~enuu ba-
tedlr. İatanbul emniyet müdür muavini Mehmed hlatlrh 

Bu sa•tıe, Rus ıevessüünOn cenuba dotru daha uza.tıara lidebllecelinl .,.. LubJine flltut f\ 1 inci !tluftıda l Ali, Erzurum emnly't müdllrltlğilne 2 ncl şu- Ve cbu gazete Po!onyamn utradıfı bu ı. • 
n.rablleoettnı Ulve etmettedir. , ara . be müdürü Nevzad Armağan, Diyarbakır em- tlllnın Stallnln hlkhıı bulunduttu llyul bl-

Hiç tttı>hulz Alman mıikamatının nza ve :rmıvafatatl ile neıtredllmiı olan bu mald - Zilna da da buna benzer bit' hAdıse niyet miidllrlütilne lstanbul ı inci fube mtı- ro tarafından tuvtb edilen Pravdanm ma -
mata göre Sovyet Ruiya ne Almanya arasında Ruayanın Vllnoy.• kadar varacat " vukubulmuştur. dtlrtı. Ekrem Sanvar tayin edllmiflerdir. kalesinin tabit blr neUcesl oldutunu JU1 -
Orodno, Btalyatock'dan ve Lub~ınııı btı·az ıartından pçecet sur ' Polon1a aru111D1 En ziyade serkeşlik edenler en eski * yor ve dl70r ki: 
141a1 etmeslne müsaade eden bir ltlllf mevcuddur. sınıflar olduğu için, Slovak milli mü • cFatat haber ahndıtınn göre, Marepl 
Boryalawın etrafında petrol mıntakuı hakltmda hiç b1r "' söylenmemektedir. dafaa nezareti 35 ila 40 yaşındaki ihti • Ankara 18 CBuauatl - Görülen ldart ltl - VoroşUof Sovyetıcr Blrllllnin y1laek men -

vatların derhal terhisini emreylemiş _ zum ii1ıerine emruye~ umum mlldür muavini faatlni AJD;an - Polony:ı harbinin verdlll 

Şehir ve kasabalarda 
korunma siperleri 

kazılacak 

Soıyet Rusya 
Romanyayı tekrar 

teminat verdi 

i· Hulösl DevrbMr ve Kayseri emniyet müdii- fırsattan suratle 13tltadf' ertllmeat ve Rus -
ırB. 1 d 

18 
( .. ..) H • ril Beh9et Jtut.ertAn Vekllet emrine alın - yayı ıarb vlllyetlerlndan. Polonyadan, Le-

P..~ .n.A. - avas · ımolardlr. tonyadan, Bırtonyadıan ve Lltvanyadan mah-
Ha~n ~mdanberi Sfovakyada ve rum bıratan eski reJtmll\ tayıblannın teıU 

himave id~resinde Alman tethişi hüküm eı•r .
100

.,,.,z tayyara edllmeat mtıtaleaaı:u!a bulunmuıtur.• 
sünnektedır. Jorunal pzetest d-. fU izahatı veriyor: 

Pra'l'da 10.000 kişi tevkif edilmiştir. cVulyeU anlamak için Rusya lle Polon -
Bunlar arasında Münib anlafl'llastndan gemı·sı· Alman danı·zaltı ,. araemda mtln'atld "1 iti muahedeyi ha-
sonra Slovak başvekili olan Beran, Çek • tırlamat llmndır: 1921 tar1hl1 Rlp mua -

Ankara 18 (Hususi) - Dahiliye Ve - (Baştarah 1 inci sayfada) katolik Dartisinin eski reılsi Monaenyör 1 f d b ld bedeslle 
1924 

tarlhlt ademi tecavtız pattı. 
tAJ.eti pasif korunma mecburiyetine da- Leh - Rumen hududunda Stak bulunmaktadır. Cek matbuat ser - arı tara in an atırı 1 pı11!1ı:am:!ı1!4e;1aı;:ı ~!d~~~t v;.r:::: 
ha bulunan şehir ve kasabalarda, der. Cernautı 18 (A.A.> - Polonya - Roman1a visinin bütün salahiyettar şahsiyetleri nln parlat mutah.elealle nlhayetıenen harb 
L-• ~lm 

71 
•• .d arazi bulunan hududu timdi Romanya tarafından tapan - de tevkif ed;lmiştir. (BQ.fUırafı 1 inci 10.'Jlfada.) neticesinde Sovye~ıe· Blrllll lle Polonya a-

l&Sk da~. al'ia musaı m}ftır. Hususi bir müsaade olmadıkça bu hu- Slovakva'da eski Hodza çiftçi parti - lanna kar muhafaza etıneıct.e idi. raaındakl hududu te~blt ediyordu Bu mua-
mıntakalarda halka yetecek derecede ko. du~ yedi tllome~reden daha ço~ yaklatınat aintr. bireok erkAnı ve Otonomistlerln cCourag':ous> un sağ kalan mürette _ bede, btlytlt elçiler konferanaının f'VVf'lce 
run.mR siperleri yaptırılmasına karar ver mümtün değlldir ve hududun uçdkllom.:~ sefi Sidor'un taraftar:tan tevkif edilmit- batı limana döıı.mekte olan torpito uh derpl.f etm1t oldulu tekilden mahsua derece-

··~-"'-- içeri.sinde çot ııtı bir tıtaat tor onu ...,._ t• m - de farlı:lı Mallara mO.stenid olarak Polon,._. 
mletir. Bu sipedler maham huıu.ı.ıı.ııctçe edilmLttır. ır. ribleri ve ticaret ge~ilerl tarafından nın prt hadudlannı çizmiştir 
:.-•-e ve müesseselerin memur ve müs- Bükret 18 (A.A.) - D. N. B. ajansına g~ - idare mqmor!erı hınlk•R 1'ctf9rf lrurıt.arılrnıştır. Mı:Jırıbler demal tahtel- - -
-..u· • re, bu aabah c.erndultz'e 2M> Leh ta11area1 « ~ " y bahire hücum etmişlerdir. Tahtelbahi - L h B k d 
tldıdemlerlne tahsis olunacaktır. ırelmiftlr. Bu no tayyare a.skerl tayyarele - ·ı k d IA'· d , k rin tahrib edildiği zannedilmektedir. 8 aş uman anı 

Aıhşab evlerde ve sığınak yapmağa rin en büyük tımum teştU etmettedlr. 1 e ya fR an a a'\3 ar 0 ICI cCourageousıt, bu tip gemilerin en 

~aid ohmıan yerlerde oturanlar için ta:,n:.!ı8 ~~ - ı:;;r:.r~rıta~= Ankara. 18 (H~ust) --: Dahiliye. Ve. es~~erinden ~iri idL .~ 1917 de kru.. ve hUkOmet erkanı 
. · al d - to tl nna 8 tilomet!"P derinlikte girmlştlr kAleti vlkı bazı şıkAvetJen naz~n dıkka. vazor olarak ınşa edilmış. fakat harb • 

ba19elennde, ffya cıvar ars ar a gos - tyf:ıaı~at alau mchafilde beyan olun ~ te alarak viliyet ve kazalarda idare me- den sonra tayyare gemisi şekline konul- R t "' d 
Wilecf!ık yerlerde siperler yaptırılacak - dutuna göre birolrl ardır.dan Oç defa Ru- muılerının halkın i11lerile ve dileklerile muştu. Sal kalanla:ın iaimleri belli olur uman opragın a 
tır men hududlan bu suretle ihlll edllmlftlr. vakmdan alAkadar olmalarını, halka iyf olmu neşredilecektir. 

• muamele etmelerini, i$1eri ~nü gününe Londra. 1.8 (A.A.) -: Courageoua tay. (Bqtarafı t inci sayfada) 

Ankarada dun haya korunma tecrubesl• yapıldı ,eörmelerini bir tamimle teşkilAta emret- yare ~m~ı mahdud bır hava efradı ile ret Rumen hiltillnctlnin bitaraflıtını bu.,._ 
mistir. Ağu.c;to.ı; ayında ihtiyat filoya ayrılmış. aile ııe de teyld. ett4Lttir. 

tı. Muhuamatın başlangıcındanberi ti - Leh Cümhurrelsl de dün Leh topratıann.-
A,manvada halk hAIA "arb ~ret ~snnenni den:wa1tı hüoomJarınıa dan aynlmadan evve1 ı.eh ~metine httaben 

karşı hımaye suretile büyük hizmetler bir beyanname nefiederek hülr.Qmet merte -
cenhesinden haberdar deftilmiş R(>rmü$tilr. zlnln serbest ve hiiı bir memlekete natıo -

Courageous'un esas mürettebatı h lunmak zaruretlle b.rıılatıldıtını blldlrmlf, 
Paris 18 (A.A.) - Emin bir memba - va efradı da dahil olduiu halde 12j6 ;. - dtlfmanın tabir ast.ünlülü önflnde buıtıntl 

dan ö~enildiJine göre Fransızlar tara - ei mı:ıkine kuvveti 90 000 beygi _ı - vaziyet.ın bAdJa oldutunu, fatat Leh mıneu-
fından yakalanan ilk iki sivil esir, At • r~ti 31 buÇU'k mil idi.· r ve su - nln nevmld olmama;ı. hattın nihayet lı:u'f-

.1 Fr d h rb tl d ·-········-.. -··· ........ - ..... _ vete galebe edeceı;ın. anlatmıştır. 
man•~ ı e ansa arasın a a pa a ı- ··-··-----· .. ·--···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-··---
~ını biJmed~lerini beyan etmişlerdir. 

DHteır cihetten Fransızlar ileri hare -
ketlPri esnasında es;r ettikleri Alman 
9.Skerlerin;n ceblerinde İngiliz tayyare -
ierl tarafından Almanyaya atılan beyan 
namPleır bulmuşlardır. 

Alm?nyada şayanı dikkat bir 
tevkif hldisesi 

Londra 18 (A.A.) - Daily Express, 
Almanyadaki Yahudi aleyhtarı mücade
lenin 11efi Julius Streicher'in Göring ta. 
rafından tevkif ettirildiğini bildirmek • 

_ - -b -~ A-'·--~- Lı .. - - tedir. Verilen mahlmata göre, Streicher, 
Dünku tecnı e emannu.tJ T&nMn&u.u.ft ınr gonınUf Hltler'in müdahalesi sayesinde ölüm -

Atı kara 18 (Hususi) - Bugün şehri-j reden mürekkeb bir filo Ankara üı.eri~- den kurtulmuftur. 
nıizdf> hava hücumlarına karşı ilk pasiflde göriinmüftür. Tayyareler muhtelif -------
korunma tecrübesi yapılmıştır. Tecrü - yerlere temsili tahrib, yangın ve gaz Fransız Başvekili cephede 
beye ona çeyrek kala verilen alarm işa- bombaları atmııJar, itfaiye, polis ve to.. . 
l'etile başlanmış ve ilk düdükleri müte • ruma ekipleri de vazifelerini aüratle ve Parıs 18 (A.A.) :- B~ekil Dala~ye-
abb halk büyük. bir sük~netle en ya • gayet gilı.el bir şekilde yapm14lardır. Bu nfn dün Sar cephesınde zıyaret ettiğı kı
ın sı~ınaklara, daırelerdekı memurlar da arada Çankayadaki bava dafi toplan anlar, kıtaatı.mızın dü~. toprağın -
bulundukları binaların alt katlanna sığın ta 

1 
rl b mıntakad: .. -ı.1...... da son giinlerde işgal ettıği yerlerdir. 

1rıışlardır. Bütün bu -korunma hazırlığı 5 yya-re e u an ~ • Daladye, bütün sınıflardan kıtaatı.mızın 
dakika gibi kısa bir zamanda yapıldık - mıttır. azmine ve cesaretine f&hid olarak ve on. 
tan sonrı eehfr tamamen sessiz ve sakin Ankna bu ilk ~ muvaffak larm bhnunanlılmuı delilini elde ede. 
-bir hal a1m.q, onu on geçe de lt tayya - olarak çıbmtta. rek d6nmüt«lr. 

Bir mizah sahnesi 
Ortada bir ~neke petrol, bir fani bqday, bir &ekertW. peynir war. ~ 

Pabreddbı llerun, mnbarrir Ahmed Emin profeeör Fuad K-.. ..nı·· b malla • 
hlb l'Öl'ÜDİİJorl.ır. ' o ...... u • n • 

Çoban Mebmed. Koca 1'1a•tafa, Teldrdattı 8-)in MeninU .&hmed hDlan 
paytaımu için birbiJ'lerlle tutu•matlardır. Çetin bir boıu.ma. ba .. a••t&Jr. Doll • 
tor Falıreddla Kerim d11or kl: 

- Ben biiarafım. 
Muharrir ı\hmed Emin de aynl fiJLlrdedir. Profesör Faad Köprülü de bJtan.rııtı

m Din ediyor. 

Ço~ _Mehıneü, Tf'kird:Lth Röle)in. Koa Mutafa, Mers.uıh Ahmed bpJPUtlar. 
011111 östiine oyan 1ap17or. birbirlerinin mtını ,-. pürnaell için kl)'IW7&, ~ 
ıuı. ~orl:n. Neticede mattak btr taraf ralib ftlleeek&&-. Fakat baDl'I taraf 
ol11ba olsun muhakkak olan teJ mabarrir Ahmed Eminin eı•ndekf petrol tene -
!kewlnln, profeııör Fuad Köprülintin u.., &ekertnbı Fahreddin Kerime aJ4 RldQ 
tnaluun rallb tarafa aktarma olmuıdır. 

* BaPnin siyasi vazlyethü ayan beyan MÇmek tçla Dö1le mlahi bir sahne kur-
mak f&7dalulır. Batkanlan kendDerl için birer bam madde we erzak deposu u -
JU'Ü biiyik niiiuz ve baldnliyet daftlarlle tatapa devletler karşısmda Balku 
~nln ayn a,rı ·b.ltaralllk Ub e&melednl ..... bir misalle Dala e&ra.IJı8 
ne lüam VMf 



\ 

1 Hadiaelw 1 ( Şehir Baberleri ) 
Kiğıd buhranı Ben'I lhtik~ Bekçiyi sabun kazanmaj :b.tik&r ya.pa.n 

kanunu proJest atan katilin iki firma Aylık sahibi anıattı: . . 
Anbrada bahman belediye ıttısad 2f]erl - Kljıd buhranı JSi bırşey delil ki, 

ald- ....... M + ..... __ bula dö ~- ·· h k • . le d• Dün malzeme! lntalye mllbayaa eden bir ben birbir 111111811 aylıAıı-· aı..ıı.-.- gu"n 
~:-b~7u emada ~!':ıiı:f: mu a em ası netıce n 1 müteahhld hiç bir aebeb Jotken almak iste- elimde,, ild 6ç klb~~ fazla ... bidılmı 
ıtmne tarar ftrlleu .ttı fabritaaı için yapılan dili malzemeye blr firmanın yilk.ııek nat la- görmedim. 
9tldler batkmda lAı:ıa ıeıen izahatı ftl' _ KantarCJlarda .Mumhane aotalmdakl ...._ tedf.llnl görerek i>izzarur milbayaaaını yap -

- Ne yaptı? 
- Dün kebab yaptı. 
~ Benimki daha müsrif. 
- Ya seninki ne yaptı? 
- Kağıd kebabı yapa. 

* 

~ ıı 

IDJfUr, bun fabrltamda boekçl ŞevkiJi aabun kasa - Mlf ve bllA.hare elindeki veaalka latlnaden Bu .. yük' _ ...... ile ."'!__._ arA-.1 ••• 
!l!U!a'Sa tehrlmizie ibtlklrla yapJlacü nında taynataraic öldören amele Manaurun 'lıcaret odaaından müteşekkil men'l lhUklr a&™"" ııuuU& ~ Kahve dönüşü: 

atloadele hattında alaıw. tararlann huır- muhakemesi Atırcesada aörfllen uzun celae _ Jı:omltesıne bq nrm114tur. - Büyük anne, eski zamanda da ki- - Kahvede bir adamla konUJUyor • 
1ıtn•M' MJ>Mında alüadarlarla beraber bu- lerden aonra, nihayet din eon safhaya nr- Komite derhal toplanarak gerek bu ht.dl- lıd buhranı ohnuş muydu? duk. Bana çok fazla kıymet verdfltnf 
111nm111 olan belediye llttıaad lflerl mildüri mıot.u. aeyt ve gerekae l:>lr elektrik maklnest satı - - Keş'ki olaaydı, kocalarmuz. akıl - sözlerinden anladım. 
lna ımm.ıa lAmm ı.t!eu dlrektffierl a.bıuftlr. Katllln bu cürmO fabrikada yaptıtı aırtaı.- ıında alınan fiat farkını tettıJı: etmiştir. Ko- larma esincıe, boş Jttlıdlanmızı ellerimi- _ Ne söyledi? 

Haber aldılmuza göre thUkara aapanlan Jere betçi ŞevJı:lnln mln1 olmak iste:maı 1i - mit.enin tetkikatı bPr lkl satıttn da lhtiirlr ze veremezlerdi. - Ben bir fikir ortaya atmqtım. Yll· 
eealand.ıracat kanun pr\JJeal Büyüt ımıet zerine, 14led1l1 lddla edllmlftl Manaur ise, mahiyetinde olduğu netıcealne varmıştır. Bu * züme baktı. cCart kaba kllıd• dedL 
Mec:JLstne MTtedllıuiflli Kanuıı. lhUklra •- mahkemede yapılan muhtelif lstlcvabların- 1k1 hldlse vllAyet nıen'l lhtiklr tomiayo - Kagıw d helvacı ile: * 
puıJan fiddetle ~landıracat abkA.mı ih - da, mumn oldulunda ısrar etmişti. nuna blld1rilmlşt1r. 
Un. edecek.Ur. Alitadarlar tarafından lhtt - Dilııtll celaede mlldclelumuml Übeyt mi - Dlter taraftan evvelce de 7azdııtımız gibi - Bu kAğı~ helvalan kaça! Bir av evvel: 
Ur J&Pt.ılı teebU edilen tüccar veya esnaf, taleuını serdederek llanaur hakkında ki id- blrQOt ıtballt maddelerinde yüksek flat ta - - Beş kuruş. " - Ali Bey aparhman yaptırmıı am-
INll 7Ds l1radan Oql&.mat üzere bin bef 7üs cilayı elde mevcud detwerle sabit görmüş ve lebl devam etmekte ise de, bu firmalar fa - - Beş kunış olur mu, yuz para.. ma.. duvarları kA~d gibL 
BrQa tadar Oll& ...erecek, emvall müsadere tatılln cesa kanu.nanun t50 iucl ma.ide.slne tura tanziminden J.gt\"!kU etmek suretlle bir - Haydi işine bayan, Beş kurufll ver- - Desene ucuza çıkmış. 
edllılceölr. ıöre idam cezalle teczlJeainl tstemtşUr. An- vesika vermiş olmakta.r. kurtulmakta ve ta - di~me ~kkür et.. Bunlar kllıd b;el. - BuJriin: 

cak ceza tayininde maznunun suçu ifledlll tıbat lmklnına meydan vermemektedirler. vaS?, k
1 
Ağıd buhranının farkında değilsm _ Ali Bev apartıman yaptırmış, du • 

tarihte 21 yaşını bltlrnıemlş olmasının da Bu vaziyetler de tet.<lk ve teablt edJlmekte - galıba. varfar1 kiltıd gibi! 

n~aı.':~1::ı;;a:,~t1~4, sene atır dlr. * - Desene, çok para aarfetmtş. 
Adalar• Yalo•a kıı. Luifeıi yarın hapee inmektedir. "'~ f I f I - Ayakkabıcıda: * Dava.,!_~üdafaaya taımqtır. ı ıCBre Ş er : - Bu ayakkabılann altı kAğıd olma-

tatbik ediliyor sın.. Dedikodu: 
Mahkemelerde: Almanyaya bltiln sahtları devam - Şaşarım aklınıza, bu kiğıd buhra- - Necla bekledi, bekledi turnayı g3-Adalar - Anadolu - Yalova hattında 7en1 

ıutı8Dln tatbltlne yarından itibaren ba;la- nında ayakkabının altına kösele yerine zündeT1 vurdu. 
ediyor kl~d koyacak babayiltt ne pzer?. - Kimle evleniyor? 

Almanyaya tfttftn .sevldyatı devsm etmek- * - Bir kiiıdcı ile! 
tedlr. Dtln de ikinci part~ olarak yil~k ta - Bil' mektubdan: * 

naeattır. Ad! 11lnlet abahları Büyftkadadan .& -'--ela • • lr blbraJı: diler adaJr.ra da uJnyarak töpriJe .ruxa flDID aaatinı çalan ıenç ız 
illa J)08talar: uo, us, IS.88 <Anadolu), 7 laapee mahkam oldu 

Ut.ede 250 bin kilo tütünün lhrac; muamele.si cUç haftadıl' mektubunuza cenb ve~ _ Muhakkak Awupadan mühim 1* 
yapılmıştır. meyişimi, sizi hatıTlamamış olmama. ya. şahıs Reldi. 

(BeJbellden IODra Jı:öpril> • 7.15, 7.50 <Be7 - Buıtanahmedde oturan Hallde lamlnde 
ben - t6pr11), 1.15, 9.t5. Akfaın1ar! eon: 19· sene; bir aile km, hmmlıt suçundan adllye-

Knprtden &qamlan: 18.30, 1'1.30 <Anado- Je yerflefttt BuJtanabmed 1 mel ıulh oesada 
111), 1?.JO, 18 (Beybell - Yalova>, 18 Cdolnı duruıpn~ bqla~ Diler taraftan Ro.:a:.cınya7a, Mısıra, Flll.s - hud da teinbell~ime hamletmemelisi • _ Ne~en anladın? 

tlne ve Yunanıstaıu. da muhtelif nıtla lh - niz.. ~izce de malilmdur ki, 90l'l gftnler. _ Bütün gazeteciler gara toplammf. B07tlb<la), 18,215, 10.15. 20.45 <bütiln Ada - Hailde, iddiaya l6re evbıe mi.satır ıttt111 
Jar). Yalım Omnarte&t ıecelerl 24.ta. arJı:adap lliflmen1u tol .saatini çalmaktan racatı 7apılmaJı:tadu. de hAdis olan kAğıd buhranı veeaire .•• lardt. 

Paar l1lnJerl K~pr11den: 8, 8.t <Anadolu), maznun tnıhınmatıadır. Kendisi ıse, mah _ 
l.IO, t.26, 10.U. Dön~: 18, 19, 20, 20.30. kemedekt IOl'l1JIUD(Sa: 

Manifatura, ipekli vesair mensucat vesaire.... - Sakın bir bobin k.Qıd gebnit o! • 
ucuzladı * masın! 

Hasisler aruında: 
- Benim kanın çok müsrif. 

S-•IUD ftpanl ıöçmen nakli için - Hlşlme, bu aaaU bana tendl81 Tt!rmlş - Son günlerde manifatura flatlarında yttz-
J&rlD hareket ediyor tir. Sonra, aramıs aı;dınca. böyle blr iddia de 10-12 n1sbetınJe bir daştiklük görtıımüt-

BamanJadaA memleketimize getlrllecek o- ortaya ata, dem1t1:l tttr. • 
Jaıı '6omenlertıı ııakli 1.the tab.sla olunan Muhakemeye dilD dı devam edilerek, hl - Bu mevsimde Anııdoluya kfilllyetıı mlktar-
Suıuwı Tapuna ilk aeferlnl 1apmak üzere l:lm RalMentn AfUlN ablt gönnöt ve pnç da mal aevJı:eden tticca! Taziyet dolayı.slle ıd
JUDl JtöatıeuuJe hareket edecelcUr. tısuı 1 a7 mtlddeUe lmpslne tarar ftrmiför. parlfler aimamıt olduklanndan bonoları 6-

SUmun n.puru Romanyadakl 3500 göç - Bir otomobil bzaımda bir diyebilmek üzere fıa tıan indirmek ıuretııe 
C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 

mml lo aeferde memletetım17ıe getlreceJı:Ur. makinistin iki hacaiı kırıldı aatıt lmJı:A.nlanna baş vurmuşlardır. 
a. IDomenler lfanııara EreWslncle karaya tıtarııacat .,. Traıı:,aıım muhtelif 7erıerın.. Ttlccarün N1ko ı.nmde blrl hU11111 oıo - tı>ekll ıcumaoıarda yii3de ı-3 nısbetınde bır KiSi saç modasına 
dl lldn olanaatlardır mob1lfle hmır tuanııa limılf ve döıı lstaıı- dfl.fQtl\lt vardır. Trikotaj ve diler mensucat 

ICarad • el • b. • bula d&nmGtttr. dahi muayyen nJabetle: dahlllnde ucuzlamlf- uymıyacaldar 
enız e aenenrüld ır maJID mto ıw ilkeltlt'Dde o:omoblllnl mot6r - tir. Eskı'den bütün 

gö il den vıtanuten. dlrealJonu lJl idare ede -
Kandenbde TW<lll feneri açıtlannda ..,_ mem1f ft blrdenb1te taıuıann üzerinden Harb rizikoları indirildi dünyada kadınla • 

imi '* maıta tGrt:mtlf ft mıntaJı:a llman flrlıyan otıomobll dra~ ilteleye yilrOmtıftür. lan ldanıdDe bMlr ye
4
·llmlftir. Mıntata l1maD otomobil ayni atıratle 0 .arada iskele o.t1bı- Son zamanlarda yükselmlf olan barb rlzl- rın saç uzun -

ldan8l Jı:eJflyetl danl'3CU'!rt tamim ederek. de bulunan makinist BakkıJa c;arparalr., 1Jı:1 lcolannda mabaus bir tanzlllt yapılmıştır. du. Uzun saçlı ka-
1"1 mmıtaJı:acten seoertan mttteyaklns bulun- b&catuıın birden tınımuına sebebiyet ver- Akdeniz ve Atlas denlzıne gidecek malla - dınlar, diler ka -

lskoçyahlarm 
eteklikleri 

İakoçya er.kek • 
!erinin eteklik 

giydiklerini bilir • 
siniz. Bu eteklik -

ler İ&koçyalılann -•·--· b•u•-•· .... ln1 1mh 1 .. 1.. •·Ur • nn lıarb aigortaaı yüz1e '1,5 a, Holkıda ve -&.l.U - ...... r.&r. -1 n ası - m""' · dınlara nisbeten mtıı.e ı6Dderboektlr. Hldleenln tahkibtma mMdelumumllttoe :taveç bandıralı vapurlar için ayni mmtaka - kendi icadlan de -
- TUlyed edDerek, ~ adliyeye ~erilen Nlko larda bu miktar Jiizde ~ e lndlrllml§tlr. wıöze daha gti2"1 

lllll•'errllı: hattında pyrt meftaf olarak tattbata bat- El• denlzl tçln ı\zllr.o Jiisde 2, Karadenbı gıörünilrler ve bir jildir. 1745 sene • 
1 ~ ıanmıttır. için yüzde 1 dlr. kadın saçlannın u- shıde Fransadan, 

Parti idare heyetleri intihabma iki mahkeme yeniden Postahane zunluğu ile met • İskoçyaya giden 
,.inada batlan•cak binuına nalded:Jdi Poll•lt1 : hedilirdi. bir terzi İskoçya • 

Olmh-- Balk Panlal ocat. nahlJe .,. Tapu dalNllndı J8l"ll tıfayetslzllltnden. Bu ldet 'l'H>ette el'm meveoddur. Ka- da b d 
"""JWW dınl .... u mo ayı çı -aa idare ı.,euert mtlbabma bu aJJD il lt1 mabtemenln bundan tal muma Ju- Genç bir kadın ıuıtalı çakı ile dın erkek, uzun saçlıdırlar. KlA açlılara k ... + B 

laıdm ttlbareD ba.J)anaeattu. Eneli ~ nm strmmtlfdr. al arm"'9.ır. u ter. 
IDD&blan JÇllacH, 'l'ftrlnlenel ayında AlllJıe 1 inci'" 9 ncu butuk mahkeme- 1ar andı orada hor bakarı&r. uzun aaçlılar iae, a. zinin yaptığı etek-
na!dJıt ldaıe ı.,.ı:ert bıUbabma feçlJeoK. Jerl. db Yenl"Ot'Jtah!Mdetl adliye blnuına WJllbde eski Yeni mahallealnde oturan Ya- deta bir ambtt abti imltl- mzmda tiklerde dese ·~ 
&ar. na~Jec!llmW-dlr. fal', Qnl eTde oWr&n Kewer admda P9l4 bir 1 ~~ıer n ı ... 

ParU taaa idare heJet.lerl bundan mnıa lıadml aastaıı vatı ııe bacalından yaraladı- muame e ~ ..... · • barile Eks dedik • 
ı. mM ~ 18Çl1ece11 totn, ...,... ... _Cf~lılr işleri: tından yatalanınıştır • leri büyük kareli 
JaPllaD lntlbab ba •n~ JeDllenecettlr. Kaa Y Zabıta bu 7araLıma hldlaealnln mahiye - kumn..+"ndı. 
idare he1etı bııtbablan 'Klnunuenel 811 • 1 d .._ .... 
.... ppılaeütlr. ı larma • lik t1n1 tahJı:lk etmekıedlr. Çay fincanlari. anı 
Şelarimİ!d• 60 miieeMtH mesleki taret m~l---L. . ııper Beynelmilel bir clolandıncı edenler 

kan çacalr 7-V- yakalandı 
" fpnt memurtarma poU8 alperlltlerl ya - Orta Myada çok 

Simi mlı m nkrde ,. maden ocatıa - pılacatm. Bu aUNGe lpıet memurları ramı d=:::ar:ı:oıı=:; a::ı:~ revaçta olan bir 

:S-= ::ç:'!ı-:~:~ ~~ tJflll da 78 .. ur 19 ardan anı - kıalamlf)ardır. dans vardır. Dan • 
maa ta&blbana B1rlncltefrln lpttdumda na -·----------- Bulırarıatan, Yunan1staa w Romanyada Miden erirek her l-
lıqlanacattır. Jılıntata lttla.d mildlrlQI mllt.ıMddld abıtaıan olan ba methur dolan- 1d "'""de içi 
~ • mlel.JWnln l1atelln1 buu - Bir duftl'Cl iakeleden diittil dıncı itaı,.n tebaUmdaD Trabluala Mebmed aV\ICll ~ 
Jaımtm. Ba ........... tebllla\ 7&pdarak BeJollad& &amanyola .oltalmda lleb _ oll• Alldlr. m dolu birer çay 
bnmı w ntnmnamıt hllttımlertne ı6re tulll mecUn dllftl' tnpa'mda qab.fan Behçet, .tur- JıNhMIU A'mll)a tehirlertndı mtkteaddid fincanı bulundu • 
lal' afllmM "' a.dı'ı•ta blıtl'"•UJnı bll • daiU .,....ntn J*Jlmu netlcealnde f met.- aacıarm fa1ll olan bu adam. seçen!erde 111 - nır. Ve iyi danae -
dlnotkı&r. n ytaetıtttea , .... cllprık 7aralamnlftlr. mdan tehrlmlse ptmlf.,. burada da blrc;ok denJıer ne bunla _ 

* 
Yoz sena evvelki otobDslar 

Fsihot iak.a..i projesi Yarala~ bldınhluftır. ttcaıl mtielleaelerl dolandmnala betJamıttır. _ 
ıı:mnt1et mödilrlülünne vatı milraeaaUar n dütllriirlılr, ne de Benzin motörlerinln tummOmüntl m6ı 

1lda v~ Ha~ '8111 • - Bir otoMla bir otomobile çarptı demll frlbot lltele.Jl proJeslne g6n, n. - ve Terllıen eşklle ıllre fall1Jı maltun aabıka - Bu dans, bilhassa 991 fincanı aıtıcıla • teakib buharla mütaharik otobilı de ta-
lonlar BaJ'darpafa De Kadıt6f arumda" Yentmaı.aıı. - 'hbtm battında ifllyen 1008 lJlardan oldalu ~tıceslne n.ran sabı\a tı - rmm pek menfaatinedir t"IA.w. danse-
fldbot ~ w"'ıt.memln bir JOJdaa •Jllı .,. tof6r t.mamn lda!Ulndeki otobll • bir samanda Mehmed otıu Allnln 1z1n1 • • • ._,__. rihe bntmıt oldu. Fakat buıfln birço1i 
._ battına ~· Rthmndatl Jııol ıra- Tarabya - Btlyiltdere 70lu Ozerlnde Arma - bulmut .,e tendıalni taklb .,e Waaluda bat - de~r aruma ıyı daleıme,t bOmiyen- fııbrikalar buharla ~ tam • 
pan ...... ~den p)enler, l8Ç1ddlll mim taDalldılı uee •J'lh b11.1111d oıomobllle 1amıftır. ler karıprlar. yaı1ar imaline yeniden blıJemıeJardır. 
JWe on m.,mt bir ~ De BaJdarpa - ~· Ba mlladmtede f:1er ne araba lılahlr dolandıncl d1ln lautıll caddealnde -----------------------------
..,. bıeeett!r. da buara tJiı'amll'lr. Bursa pazan aahN>l Huanm tımaqJlık m-

-;;:;;:;;:;:;:;:;;;:;:;:;;;:;;;;:;;;;;==========~ reWe 25 Urasım do1andınrten auça.ttl J& -
~ taıanımttır. 

Yann Akıam SCJ M ER Sinemasında 
Be1ecanh baJlnanr ıafbahnı tanlr eden, tarihi gtın1eri babrlatan, 
1eferberllk. •• Sancak sıtma çatınlan genqler •.• ve ıair canlı, bare

ketll ve kuvveUi bir menua mali< orijinal btr film. 

HUDUTLAR TEHLiKEDE ... 
( Sil~h Baıına ) 

Şa1aueriD ilk iraesidir. Bat Rollerde : MIREIU..E BALIN 

- ERICH von STRO H Ell • ROGER DUCHESNE 

Kaçak ipekli kumr.t ıetirenler 
yakalandı 

Bnelki giln tehrllt'Je plen aepmkm eb
presl 7olculanndan Klrtor ve tarım Anna
nın vaziyetinden ıupbelenm ıtımrtıt mu -
hafua memurlan, ba vullannda 7aptıtıan a
rama aonunda 18 parça taçak ipekll kumat 
ele geçlrml4lerdlr. Ks.çak mallar müsadere o
lunmue, suçlular aallJe bellncl ceza mahke
mesine verUmiflerGlr. 

Bir kaptan iakeledea denize dütlü 
Kadıtö:yilnde oturan DenlQollan ldarell 

taptanıarmdan Baktı, dtlıı Tapurdan töprl 
Lsıı:eı.tne çımıat&a lten •ıalı ta1arak de -
nı.e dtlfmtlfttlr. Straftan ıetilfenlerln 1&r -

~--••••••••••••••••••••••••••~ dımlle Jı:urtarılan kaptan fulaca aa JUttu -tundan, tedaTl edilmek bere Cerrahp&fl. 

CLARK GABLE ve MYRN A LOY 
fran•-=- &azll 

HARP MUHABiRi 
kadar gOzel ve mDkemmel bir film 9evlrmltl•rdlr. 

- Perşembe aktamı SA.B.A. Y Sinemasmda -

hu&enealne .taıdınlmlltır. -··-·-·········-··---···----·-··-··-··----
( TiYATROLAR 1 

... Uptroau - Bu abam Bef1ktaf Buad 
~-Muammer Btlytltokt&J lllblled <Hatld 

Ölcanm) lft1rülle sensm ft?J9te ... ba.lR 

o 
Ba •alır/arı 
Kocanıza glJ•lerlnlz 
- clfuıl? Bay Şdbil nl& midir?. 
- cBem de gelinlik çalma yaklq-

DUI llUf iki km nr. 
- cTahaf, blll cına lwdwlgi bir 

ctoplantıya gft.ma hep ,..._ olarak 
raatıellrim.• 

Bu c:ömlelerle iki kip kocamdan 
bahsedlJIC>rlardı, benden bahledlyor -
lardı, ftPUl'UJl alt bmarumda benim 
otur4ulum sıranın ukumdald ara -
day&lar, yüzlertıd flSremlyordum. fa. 
kat btrtntn beni tanıdılı qlkirdı, g~ 
rftnmemek için yan tarafa dolru bü • 
ztUdttm, 80llra llblıeye yanaftılımız 
zaman &ıibnden ıeçerten a«Srmeleri 
lıtimallni ~ yeı1ml deliıttrı. 
dim. Ve bir defa emin bir yer bulduğu
ma kanaat getirlnce dil§Onmtye ko .. 
yuld~ Bizi yUmdan tanıyan dolru 

a&yHlyardu, gerçekten ifle. Kocam 
biç bir zaman beni bir toplantıya ae. 
ttrmedl, hiç bir zaman evimizde 'bir 
toplantı yapmadı, şiklyet etmeyi dl
filnmedim. fakat işte şimdi: 

- Niçin? diye düşüntiyorum. 
~lan beyazlaşmtf bir kadın lçlA 

bu istifhamın cevabını arayıp bulmaJi 
beyhude de olsa kızlarımı dtışünil • 
yorum: 

- cOnları olsun g&termek, cemf.a 
yet hayatena çık1""!Nlk lAzım. diyo-
rum •• 

Yukarıda okuduğunuz satırları ~ 
uzun bir mektubtan hülba ederek çı
kardun, mektubun altına müstear ola. 
rak cİhtiyar kadınt hnqsını atmı1 
olan mütevekkil ve hlll888 kalbll oku
yucuma tek bir tavsiyem var: 

- Bu satırları ihtiva eden gazete,t 
kocanıza gösteriniz! 

TEYZB 
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lngiliz tayyare gemisi 
nasıl bafmıs olabilir? 

l&\İÜ!atiUii 
Kabakçının mazisi 

' (22.500) tonluk bir harb gemisi bir 
tek torpil ile batar mı ? 

- Zinhar .. zinhar, Mehmed_ kat'iyen böy- yaşıyor.sun ve, baltacıbaın ünvanını ta"ıdııı..-
le bir iş edeyim, d"me?.. h .,. .. &ua Dedi. alde, benim has gozdem bulunuyorsun ... 

Turna Mehmed, dik dik Hatice sultanın Eğer sen, Kabakçıyı öldürıirsen, bunu beniJ1l 
yüzüne baktı: teşvlklme hamlederler. Benden intikam al-

- Niçin böyle fe(man edersin sullaıımı .. malı: için de evvela biraderim Sultan Sellınl sonra da beni öldürürler. • 
Kardeşim olacak o herif, öyle işler etti ki Turna Mebmed, durdu. Kısa bir dfı~u"nce-
clhan cihan olalı, başka blı· mislini menen~ d " dini görme-ı-+ı~. , :n sonra anladı ki; Hatice .sultan dolru 

"U9..... aoylüyordu: 

( " Son Posta ,, nın denizci muharriri yazıyor ) Diye homurdandı. Şimdi, Turna Mchmedln çehresinde, bir ne;e~~~ın var, sultanım .. ben bunu, dilfil-
fenalı(ta isyan eden kAmll ve dü~nceli in- Dedi ve aonro, acı acı gülerek: 
sanlar gll.ıi derin bir teessür vardı. Gözlerin! - PekilA, sultanım_ nasıl irade buyurur-
kırpa kırpa odanın köşelerinde gezdiriyordu san, öyle olsun ... Anlaşılıyor ki, talih ve :ıı:a
~ ka~blndekl ıztırabt gösteren boğuk bir deri bu adamın b!r müdddet daha hayatta 

e, A omurtuuna devam ediyordu: kalm:ısını istiyor. znror yok. varsın kal-
-d h sultanım .. bilmezsiniz. Bu adam, a- sın ... Fakat er, geç. onun ölümü be~lm e-

na an doğma bir canavardır .. Vakıfı, ben ı llmden olacak ' 
yetişmedim .. amma .. anaD"gU &nlat1rdı .. Bu Dlye, söylendi. 

ıris r• uh 
melün daha üç yaşında iken, bir dlllm yağlı * 
ekmeği elinden almak için, komşunun !ki 
yaşındaki kızını b.>ğnıuş, öldürmüş... Beş 
yaşında iken, muhtarıu harmanına ateş ver
miş. A2. kalsın, blltün köyü yakıp kill ede
cekmiş.. on, on ik1 yaıılarında lkfn, bizim 
dağları haraca kesen, meşhur eşldya Kara 
Aliye ~gizlice ek:meıt t~dığı lçin, köyün t'a
mtsi onfinde, kır serdarından öldürülesiye 
blr dayak yediğini_ bu dayak yüzünden, t.am 
i1ç ay yataklarda inlediğini çok iyi hatırla
nın ... Ah, Allahıml .. O dayaktan sonra niçin 
geberip gitmedi? .. Yahud o kır serdan bu 
memnun böğrüne niı;ln bir bıçak dah ~tme

" 
'* lt ~ r 

; 

. ~ 

dl... 
Turna Mehmedin sesl, gittikçe daha fazla 

titriyordu. Mumlanr. ışıklan akseden g5z
Jerinde, nemli bir pulib ııtssedUiyorda. 

- Ah, sultanımı .. BabP.m, melek gibi bir 
adamdı. Bir karıncayı blle incitmekten kor
kardı. Başı, secdeden kalkmazdı. .. Çok za
man, namazdan sonra dua ederken, .Hey 
Tanrımı .. Bu oğlan şerrünnrt.s olacak .. bari 
şunun canını tezce aı. diye Allaha yalva
rırdı. Zavallı anacığım da, tenha köşelere 
9ekilerek: aBöyle biı evlM do~uracağıma, 
hay taş doğuraydım. diye, için içln ağlardı. 

Turna Mehmed, birdenbire sustu. şımaı, 
onun sesinin yerlne, sadece hazin bir hıckı
rJk duyuldu ... Ömründe bir kere bıle ağla-

Karaciyus tayyare gemın ıon İngiliz manevralarında mamış olan Turna Mehmed, dirseklerini diz-
" kü lgr fi K lerlne dayamış .. b1şını avuçlarının içine aı-D un te ~ ~r a:~iy~~ (Cou-ıAmerika - İngiltere - Japonya _ İtalyal dern gemisi 35.000 ton hacminde olup rnış .. hıçkıra hıçkJra ağlıyordu. 
ra.geous) ısmındekı Ingıliz tay- ve Fransa arasında silAhlan azaltma 30 mil ırilratindedir. Hatice sultan. Turnn Mehmedln şu anda. 

yare gemisinin battığını haber verdiler.
1
mevzuu bahsoldu. Vaşingtonda bu mak- Mademki iki geminin süratleri aşa - iti ıztırabını, bütün manaı:Ue anladı. Kab~ 

Okuvuculanmız bu gemiyi hatırlıyacak- sad için toplanan konferans neticesinde ğı yukarı müsavidir. O halde aradaki ve taş gibi katı görünen bu yamak neferinin 
lardır: Karaciyus bundan 10 sene kadar 1 İngiltere ve Amerika fU suretle anlaş - (12,500) tonluk fark geminfo muka~- g&terdlltl şu ince hassasiyete, hayretler için
evvel İstanbula gelen İngiliz filosu me. tılar: met ve silahına tahsis edilmiştir. Bakı - de kaldı. Elindeki r ... kok~. islemell keten 
yanında Moda koyuna demirlemiş vej - Amerika ve İngiltere ellerinde yal- nız yeni gemiler ne kadar sağlam, eski mendll ne, sevgllisln!:l gozlerini l'lllerek: 

~yyarelerile muhtelif gösteriler yapmış. 1 mz 20 .şer gemi bırakacaklar, diğerleri- g~m!ler ise, nisbl olarak, ne kadar çü - ,0-;;,,:~1";';~~,':1~~,:"~j ~~~~~;. ~~~e 'ı,"~: 
• . . nı tah~ıb ve ka<U:o harıcı ede~kler. ruk •. ·• mll insanlar vardı:- ki, evlAdları zehirli birer 
.. ee..mı (22,500) ton hacmmde, (31) mil .Ha~ı~aten her ıkl taraf da b~rçok ge- Demzaltı bir tayyare oemisini yılandan daha t..ehHkelldlr. Bizlın soyumuz, 
ıuratınde olup (52) de tayyare taşımak- mılerını bozdular, mekteb gemısi. depo • • aOIAlemlz de böyle de!Ul mi?_ 
ta idi. Bundan başka ufak gemi, deni - j!cmisi vesair şekmere ifrağ ettiler. İşte nasıl batırabılır? Dlye, mmldandı. 
zaltı ve tayyarelere karşı 16 aded 12 san- Karaciyus da bu meyanda, 3 eşi ile bir - Gemilerin denizaltılara hedef olma _ Mehmedln kafası, birdenbire dikleşti. A-
f trelik 4 d d 4 7 · l'k J'kt · · ı ' zlmkAr bir sesle· ıme . , a e , santımetre ı top ı e, U.yyare gemısı sek ine sokuldu. ma1t için süratlerini tezyid ettiklerini s 1t 1 · 1 
ve mtlteaddid makinelitüfekle müceh - Bu tarih bize Ka'l"aclyus'un Büvük eski yıazı°lımmda. te.ba.riiz eıttiımi...+1m. dan .. ı~tıaAı~~r ~trrlı yıdan, kblzlm lto!'.ıa!Pmız-hez~· H b t "bel • - d x.;1 h bd 'l"' v ,,e n en oruma çln o-_.ı. ar .ecru :rıne gore :ıı:;•, ar :n Karaciyus'un tıa.atte 31 mil 9Ürat yap - nun baııını bizim ezmemiz gerek .. Ben,' bu 

Geminin tarihi evvelkı noktaı nazarlara g<>re inşa edıl- ması da bu maksadı istihdaf etmekte _ adamı öldüreceğim. 
Ufacık di~inı gösterir. dir. Alman denizaltısının, bu sürate rağ- Dedi. 

t .
1 

k bir de~izaltı gem~sinin attı~ı Malfun olduğu fi~re Büyük Harbden .men, hücumunda muvaffak olması cid _ Hatice sul:an, sanlt\ bu kanlı hMise, o an-
orpı c urban gıden bu gemıde 1216 ki. evvel Almanlar daıma mu1cav+m n-e d t kd' d ~ G . h h ld h da olacalı:m.ş gibi, nermln ellerlle Turna 

.t bulunmakta ı'dı' B k d · b ' ' ~ - en a ıre ep;er. emı, er a e e - M h dl k ı , .... ,, bl • •• . . • •. u a . ar cesım, . u mi vapm1Şhır, ve süratten fedakArlık et- define bir değil iki ve hatta ü to il e .me n a ın h .'"ı leklerlnden yaka-
kadar süratlı v~ ıçı~de .b;lhassa denı - mişlerdir. İnjZilizler L.c;ıe bililds gemile • t şt ' ç rp ladı. zaltıların korktu<ru bır sılahın tayyare- • • 

1 
. d .. 1. . . . . a mı ır. Hayır Mehmed o adama kat'ı Dl ı · b 

1 
hb 

1 
d ~ b"' . . rının. evve emır e. surat ı gıtmes•nı ıs- Btından baska atılım torpillerin gemi - · · yen f-arın me zu en u un ugu ır gemının + • 1 b ks d . . . mlyecek.'lin. nasıl olup da battığı, üzerinde dikkat _ ~c~c: 7r ve u ma 3 ı<;ın ı;temı muka- cepanelik . veya ben.zin. ~barlarına i .- Diye, bağırdı. 

ı~ durulması lazım gelen bir mesele teş- de etınden fedaklrlıkta bulunmuşlar - s~bet etmu, olm~Sl ıhtımalı de lruvvetl!- Mehmed, gözlerini Hatice .sultanın gözle
kil eder. Böyle büyük bir gemi tek tor- .ırN'h B" .. dır. Sırası J?elmısken bu hususta hır rtne dlktl. İ!tanbulu kana boyayan Te hattl, 
pille batar mı? Bu suale cevab vermek ı avet uvu~ ~a:b, tekn~ bakım - mic:?l de zikredelim: şu anda kendi ikb:ıl yıldızının sönmesine se-
için ~eminin tarihine bakmalıdır: dan. Alma~ gemı1erın•n ve dolayısfü~ Al- Bü~'k H~ .. ,,bde Alrman nen;czı:tlılar _ beb olan bu adama karşı Hatice sultanın al-

K . B" .. k H bd t . . man noktaı nazarımn do~ru oldugunu dan bır tanesi adamakıllJ yüklü biT ge dığı bu vazı~te hiçbir mana veremedi. usul-
h i ~akcıyus, tl und~ kM'; i e ngılız J?Österdi. Nitekim BOvük Harb sonu ya- miye rası?elivor Avım kaçırmak iste : !acık bileklerini aılktl: 

cep es nı uvve e ı.rme ıç n, hattı nılan :ı.ütün hat~h b il--' d ·h • Nlçln niçin mA.nl 1 uıt harb kruvazörü olarak tezgaha konmu; "' lk~ t k 
1 

u ar: gem en, a a miyen tahtelbııhiTci, düc:mana çok yakla- - .. 
0 

uyorsun, ı anım?. 
tu. Birkaç da eşi vardı. Fakat gemi ya- ~~;~ere ne ere nazaran ~ muka - sarak .. to~:>.lin.i rtıvor. Me~er ~i cepa- ~~man, aralarındaki muhavere, ,öylece 
pılıp da meydana gelinciye kadar harb Gö ·· 1 · · · • dedl ne Ytlklu ımıs.. AldJğı isıı.betle ıştial e- devam etti: 
bitti . ru~. ~T~mızı şu a erle de kuvvet- den cepane p:emivi havaya ucuruvor ve - Mehmed! .. Bu adamı o-ldürecek o',uraan 

Harb mesereleri artı« itilaf devlet _ · .-· u mevan a oldukca oesim biT parça da çot büyük bir tellkete sebeb olursun. ' • 'endır,,h·J•rı7' b d 

terinin mücadelelerlne · 'kılAb etrni..+f. 
1 

- Kar~cı~s ~-~00. ton ~acm'nde o - ıiPni7.altı ,gemisi üzerine düşerek nnu da - Neden? .. ın a :1~ un :n mıl suratındedır. Kın~ Corç mo - batmvor. F. L. _ Herke8 blllyor ki, aen benim aarayımda 

- Yeng<?cı~lm: fU Cflılur ıuzcaj!ızı hr.nen 
soydurup vatatına yatırınız, ffn de dadı ça
buk bir ıhlam•ır kaynr.larak küçuk hanımın 
oda.sına götür. 

- Ya siz? 
Bunu aoran Suzldl! baeı. C"ahld bey sert 

bir sesle cev:ı!> verdi: 
- Şimdi b~nl bırnk, ben b1yle ~e;.ılere a -

hfkınım, sen r.ı parmak k..ıdar r.octı~a bak. 
- Benim blldlg!m evvell evin efendllerlle 

meşgul olunur, ondan sonra wıbar.cılnrla ... 
Evin efımdlsl•ıın ateş piı.".k\ıren ~:ozlerl 

hizmetçiye ;cvrtldl: 
- Burada yabancı yok; S<>miha hanım hu 

nin kızıdır, bunu böyle bıl '.'C çnbuk dı>dl~i
ml yap, aıılach.1 mı? 

Suzidil mtit".l~ş gözlerlle tenı suzdilkten 
10nra homurdımcıı: 

- Peki peki.. 
Ve terliklerini sürüyerek mu•.!ağa gitti. Biz 

rukarı çık'lrken endişeli bir ses arknraızdan 
leSlenlyord "J: 

- Yenge, onu iyice yatırınız kuzum. 
- Peki ço.:u~uın sen merak etme. 
Benim glbı dağlarda biiyünıiış ve ömrünü 

yağmurlar, karlar ve fırtınalarla cenklc~Hek 
ıeçirml.ş olan sağlam bir kıza karşı nazlı bir 
oocuta yapılan takyld ve itinayı gbsterdiği 
1Qln va.sime hayretle \'nkı~·or ve bir şey S(Jy

lemlyordum faknt kalbim ona k:ırşı derin 
bir mlnnetLarlık.la dolmuştu. 

Soyunup, kmulandıktan sonra Nahlde lıa
ııuna yalvardım: 

- Ben böyle nazlı bir kız de~Ulm, Yıt~ -
murda wandığım için yatağa girme~! ve ıh
lamur ıçme~I çok tuhaf buluyorum. Müsaade 
ederseniz yamııyayım. 

Fakat müştıic hanımefendi brnl zorla ya -
tırdıktan .,onra ıhlamur fincanını elime vrr
dl. 
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·. NA'w(lE[1 f"N : MUA1. "ZE 2 TA\.-l.PIN G>EQKAWL/ · 
..:.... Hayır kızım, Cahid bey darılır. Esasen 

seni korkuttuğu lcin üzülüyor. 
- Faka& ben korkmadım ki .. 
- Evet, senin cesur bir kız olduğunu gö-

rüyorum a:r.ma onu memnun etmek 11.:in bu 
fedakarlığı yapmalu.ın. 
İçimde tatlı ve sıcak bir duygu vardı. Bu 

müthiş mat·e:-:ıd:ın ufak bir nezle ile yakayı 
sıyırdığıma memnunken vasimin ertesi günıi 
ve ondan Stınraıı:i günlerde benim sıhhatim
le yakından all'lke.da:- olması bu hissiml art -
tırıyordu. Faı:at artık bu tatlı aaatlere \'eda 
etmek zamanı gelmlfti 

Bir hafta sonr:l şlrln Mersine ve ~ok müş
fik hanımefe"ldıye veda ederek Cahid beyle 
istanbula hRreket ettik. 

Benim ~ahi :le hanunın ellnl Operken ağ -
ladığunı gören va.sim, geni§ eıııe .taclarımı 
oqadı, be'li tesellly-! çalıştı: 

- Üzü1me Semiha, gelecek sene tatilde 
gene buraya gelir.sin. 

I 
Uzun tatil aylarında, felaket ve aaadet do

lu günlerden sonra mektebe döndfttum ra -
man kendimde olgun bir ıenç kıl ruhu ket
fettim ve bQy;lk bir ,evk.le deralerlme sarıl
dım. Artık mecı.nt bir ınaan olmala, ellın -

den geldi~ lı:s.dar 7üıaelmeh çaıışında aı
metmif ve !°'er tuswrta müdlremin götterdlll 
yoldan yürüme~e karar vermiştim. Bu mat
sadla gerek musiki, gerekse lisan vesair deJ".s
ler••· . ~ bütün k•ıv1,,t•mle çalışıyor ve ı m hir 
genç kıza !Ayık olan tavırlar almak J:;tlyor -
dum. Programınuıı birl::.:I kısmıncın r 1 ka -
dar kolaylıkla muvaffak oluyorsam lkı 1cl lı:ı
aımda o nls~tte mü~küıat çekiyordun~ Hat
ta bir gün meı>tcb:te teni gcnneğe gelen va
slme de bunu söyledim: 

- Ben kendim! hill bir çocuk addettlllm 
için kıyaretimde ve tavırlarımda bir geno 
km taklld etme.le bana çok ıor ıeııyor, buna 
alışamıyorum. 

Cahid bey mtı.samabatn.r bir tebeastimle 
cevab verdi: 

- Bunun için tıstıımete hlç lGzum yot; 
bir müddet daha oldatun gibi ta.l ve kendi
ni zorlama, nasıl ol.la bir glln tendl kendine 
her şey yoluna girer. 

Bu sene bende batta bir değlşikllt daha 
oımuıtu. Mlsaflr kabul günftnft ve vaalmln 
beni gOrmeğe geldill saatleri heyecan ve a
bıraızlık.la bekıemelt başlamışt1m. Artıt o -
nunla 11d eeld doat ctbl konuşuyor, hatıl 
müıterek hatıralarımızdan bile bahsediyor -

dut. Mer..ıiııde ve hattA Uluda~da geçirdiği
miz gunlcr bizim için tukenmeı bir kaynak
tı. Her göruşt;üitumuz zaman bunlardan u _ 
zun uzun konuşuyorduk 

Ba:zan on.:ı Nahıde harunıa yazdığım veya 
ondan aldı~m mektubları okurdum. CahiC:: 
beyin yeng sine karşı ib:ıdcte ben?cyen blr 
hurmeti v;.ırdı. Onların birbirlerine elan mu
amelelerınden aralarında derm bir sevgi vl
dutu anlaşılıyordu. Esasen onun annesinden 
ziyade yenf;e.>lntn terbiyesi altmcia buyümfış 
olduğu .~e- asıl yengesinin ·.munla meşgul ol
dutu gorülü:;ordu. Ondan bahsederken se -
alne ve gözlerine büyük bir muhabbet clcılu
yordu. Halbukt annesi hakkında blr şey söy
lediği zaman her zamanki tavrını muhafaza 
ediyordu. 

cahid beyle bazan da derslerimden, met -
tebdeki hayatımdan konuşurduk. Bir gün 
bana kendi e.~rlerlndec b:ı.h.setU. o kadar 
bftyftk blr aJllı:ıı. gbsterd!m ki be:ıl mükltaL
landırmak için son yazdığı manzum piyesi 
anlattı ve bu piye&n pek yakında oynanat'a 
itmı söyledi. Heyecanla sordum: 

- Nerede? Kim oynıyacak? 
- Şehir tiyatrosu artistleri. 
- Ne zaman? 

9 gece, derln bir sükünet 1çlnde geçti. 
Ounlerdcnberl devam eden 1htlliU gtlrülttı
lerile çalkanan lsl:snbul, sanki yorulmUf, 
bltab düşmüş gibi sessizdi 

Bu sess!zllk 1çln, yüz kişiden mürekkeb o
lan 'bir yeniçeri müfrezesi, Hatice sultanın 
sarayını her taraftan sarmıştı. Hiç kimse
nin dışarı çıkmasına lmk!\n bırakıntımı§tL 

Fakat bu abluka o kadar meharet "Ve sil
kftnetle tatbl:k edilnıl.; idi ki: .saray halkın
dan hiç kimse haberdar üellldl. Saray bal
tacılarından blr kaçı, mutnd veçlılle erken
den kalkmışlardı. Satıalı namazını kılmak 
için, Ortaköy camLı;ln'! gitmeye bazırlanmıe
lardı. Fakat, ağalar dairesinin küçük kol
tuk kapısından çıkarlarken, birer blrer ya
kalanmışlar.. derhal elleri, ayakları balla
narak ve ağızları .. ık.anarak oradan süratıe 
uzaklaştırılmışlardı. 

Ağaların çıktığı kapı, açık kalmıştı. o •
man, ylrml beş yeni~crl , ellerinde yalın kı· 
1ıç1ar olduğu halde, gölge gibi içeri ltaymq.
lar .. kendilerine yol gösteren bir adamın de
ıeaıetı ile, küçük kandillerle yarı aydınlık o
lan dehlizlerde Uer\•:meye başlamışlardı. 

Yeniçerilere yol gösteren bu adam, CMo
ralı Alil idi. Ali, sıı.ray bo.stancılanndan oı
du~u halde, lhtllıllcllerle birleşmek için, tıç 
gün evvel sarayı tefketmlştl. 

Bu hain adam, bir kapının önüne gellnoe. 
tevakkuf etti. KenC:Lsln1 tak.lb eden yeniçe
rilerin kulaklarına eğJJerek: 

- İşte, burası ... 
Dedi. 
Yeniçeriler, yapacaklarını evvelden karar

laştırmış oldukları için: 
- Ha, bre ... 
Diye, hep birden kapıya yüklendiler. Bir 

saniye zarfında , 11.npının iki kanadını kıra
rak arkaya devirdll"l' ve bl.r kasırga dalgnsı 
gibi içeriye girdiler. Odanın bir köşeslndeld 
yataklıjta hücum ettiler. 

- Ne oluyor? 
Diye, boğtık bir se.; yükseldi. Bun:ı, yeniçe

rilerin korkunç tehJldler! mukabele etti: 
- Davranma, Tuı n1 Mehmed .. pftre plre 

edUlrsin. 
Turna Mehmed, ba!':ınn geleni anladı. Der

hal yatt1ğı verden fırlaaı. Daima başucunda 
bulundurduğu büyiık palaya sarıldı. 

LA.kin, o kadar çabuk bastırılmış !dl ki, bu 
palayı çekmeye bile imkfı.n bulamadı . 

- Vay, kahbeler vay .. nice oldu da beD1 
böyle gafil avladınız. 

Diye, bağırmaya başladı. 
Fakat bağmnakt.a da devam edemedi. 

Derhal elleri, ayaklan bciğl:maralı:, blr bohga 
gibi dJ.§al'ı sürüklendi. Köşe b~ınd:ı bekll
yen bir arabaya atıldı. Her tarafı meşln ıtr
tülerle kapanmış olan bu ötiD: arabası alır 
ağır fiirümeye ba§ladL ' 

* Turna Mehmedln, bu kapalı araba için~ 
elleri ve ayakları bıt~h olarak yaptığı seJ&
bat, o gün aqanıa kadar devam etti. orta.
köy sırtlarından Klğ•dhane deresine inen 
ve oradan da. Eyıitı tarafına geçen bu ara
ba, Vellefendl çayırından dolapıak ancat 
ortalık iyice karardıktan sonra. Yedikulenln 
kapw önüne geleb~tl. 

- Blr !\Y sonra ... 
BilMhtiyar bağırmışun. 
- Ah, ne !yi: 

<Arkası var) 

Cahid bey ııülünulyerek ıordu: 
- Görmek ister misin Semiha? 
Şaşkın şaşkın yüzüne baktım: 
- Ben mi? 
- Tab!i sen... İstersen resmi memurlarla 

matbuat er:<:ı\m:ıa ve bazı müstesna davet -
lllere göster1Jecc~I ;;ece sen de annem ve ab
lamla beraber git. 

sevinçle yer!mde 1 sıçradım . Onun boynu
na aanlmamak için kendimi güç tutuyor -
dum. 

- Ne saadet! Gece tiyatroya gitmek ve al
zln yazdığınız piyesi seyretmek! Kim bilir ne 
kadar a1kı,layacağım. 

Esk.l günler! hatırlatan mOstehzi bir te -
bessüm dudaklannda dolaştJ: 

- Beltl be~enıneı.sın 1 Mutlaka hoşuna gt
dece~ ne maıiım! 

- Öteki cserle1 lı izi cok be[(cnd!~lm için 
bunu da al'.tışlayacağı:JU eminim. 

Cevab vennetli, baska bir şey dıi~ünduttı 
belli idi. .13cn de garlb blr çeklngc1111Jde su • 
suyordum. B!.rdcnblre başını kaldırdı 

- Şimdi yapılacak muhlm blr iş vnr: Sa
na tlyatroy-ı gitmek için tılr esvab y:ıpı.ır -
mak ... Tc?ıru:u gece Cllac:ığı için ve r~>ni blr 
mii3amere şeklinde y:ıpılacağı lçln gunôellk 
elbiselerle tıyatroya gltmelt olmaz: bunun i
çin sana ~pe'Ill blr gece esvabı yaptmnak l -
cab edecek. 

- Ben ~unu nasıl ber.crlrlm? 
- Tab'i s•'n me;muı olacak de~ıısın; nn -

nem ve e.b.:ım da bu sırada ablnmın cıhazını 
hazırlamak ıçın Vıyanadn bulunuyorlar. 

(Arkası vıır) 
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Son Dakika: Trakyanın tarihi 
~ birköyU 

Rus tankları yanlışlıkla Romen ~· lıöyii Bimıu w ,,,ôm 

O 
T milainde birçok lunblere sahne 

toprağına girdiler• znr Çorlu (H:: bir ::~da bili ya-

vardır. Buranın zirat ka.bi~~eti, hava ve 
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•. ~ BiR CASUS KADININ 
1 
i HA TIRAlARI / 

Yuan: Martha Rlclıara Çevtraı: Bati~ Batllt 

Karmakarışık hadiseler 
dı•ıeyerek dOndOler şıyan ve Kapaklı adile anılan bir köy 

suyunun litafet ve temızlıgı kayde şa • 
.. • yandır. cAsfalt• yol yapılmazdan ÖlliCe Almanyanuı gtzU fitre anahtaımm bire • ı Şimdi ben ll'eldene taqı bir cephe alarak, 

Bükret, 19 - 560 Polonya tanareaı Romanyada mevkuf bulundu- Istanbul yolu buradan geçerdi. Maamfih nllmee1 netl~sı bu memleketJn Arnenka tı- onun alçatbllle ötdilrillmöt olan estı arta-
rulmaktadl!'. Ekaeriai feYblide huara _.__., bulunan bu tawvareler bu yol el'an mevcuddu.r r.erindeki mütecavlzane teıebbWılerı meyda • dqlanmın intikamını aimıt oJacattım. Le· 

-·- ,,,, . . • . . .. na çıJanıt :>ldu. Amerikanın da Avrupa lhtl- nolrl 1 bir k Blkrette bulunmaktadır. Romanya topraklannda bundan maada Po- Burası engın bır marl medenıyetı go- lAtına 1ftlratlnl muctb olan da Almanlar ya nız ere, Wncl btlronan aa-
lon- ordmuna aid 200 tank ile mühim miktarda barb mal --· •ar- ren ve ~ok ~ki . eserleri . topraklarında bu mütecaviz nlJetlert oımuttur. Bu ada!: =~~n;'_~C:/":!nbu tadar &ilrlıl ba-

,,_ z--ı " saklıyan tarihi bır beldedir. tetebbüslerlndl! muvattat oldu ı.se bunun 68· mQftum. ._.., · D lJl çok ıeYbDJl bal-
tlJr. Orta kurunda Bizansın ekanimi selase bebl çalJtıriı:en yanına hiç bir ıerlt alm&IDJf BaJt:l 

Cormaatideki Polonya komoloau tarafıadaa Yerilen malümata söre sailerinden cKapadokyanos. isminde bir olmasıdır. , m1ze çıf.~1:7::,~~:n ~in: 
asker ve aivil olmak fizere 30,000 Polonyalı din Romanyaya pçmİftİr. deıret>e0 .. Yyinin ~ali'k~nesi va~yeıtinde idfi. m::::: ~e:e 1= !:naı:~~nı 1tıf::::!:" kamını alınat daha dotnı delil mlJdl? 

So 
&--'-1 d. bah K ·ı w· d R ıTU esevı ı neşır ve tamımde mll'Va - . . . • yt Bob Wernere ..... _. ....... ı.ı .. w. d"- 1 vyet ~arının ün aa uty ı e ıcneceo araaın an oman- fakiveti g .. rilld .. ~; d b" k 1 b" t- netretmekle b1r dünya harbinin patlak ver - w .. ,_u.a - _.anJ 

.d k '· rü-"& tiki • h d dclan bild. ·ı kted' R ku ·' o Ugun en ır a e ına e mealne az kaldı aebe-, oluyordu İfl.n ıarıbl lıın yoktu. pya il en op 7 .. ıeıç en u u ın me ır. umen • mesine ve namının krallıkla anılmasına netredllen bu itlllfname h:ı.ddbamıda aahte Onun inteıucen°' Servtce'in tl totnde JaP-
mandanı bu tanklara durmalarını alylemiflir. Bu kola kumanda eden mazhar olan bu derebeyinin ismine iza· kil. Bir gaya utruna tek batına btltiln Av • tıtı entrikalar benı dolrudan dolraıa a1l 
Sovyet miralayı özür dilenıİf ve tanklar seri dönmüılerdir. Polonyada- feten ~uraya cK.apadokyanos,. denilmiş~i. rupa ettlrı umwnlyeatni ateşe vermlftl. Bun tadar edemezdi. Hattl, dillJ&DlD en 111 tel--
ki F f' · D..n.__ b ket et • • HAdıse Emevıler zamanında, Melık dan dolayı da onu mahlulm etmek imtln - kllltını haiz İnte?Uıence 8enlee'e lllebt 

• ~- .ae ıtı &.ıoUA•~e are .., mıftir. • • . Süleymanın fstanbulu muhasara ettiği sızdı. , çalabllmlf oldutu lçln ona karfl btlJtlt bir 
Sımıgh Rıdz ordu kumandanhgını ba~a bır generale tevdı ettı tarihe rastlar. Ben bile .ıarb aırasında bazan tamamlle hayranııtun da Tardı. f" Eb münferld olarak çallfDlamıt mıydım? Şelle- Ortada bir de Loulle waıter ftldL 

Cennanatnl, 19 - Marepl Smyıly-Rldrln dün sabaha karşı saat bir de c u Fettahı Emevf• namındaki isi~ rlmden hiç bl: talimat. almıyordum. RaJ>Ol' - Bu gflltinç görünebilir amma, 8ltl Alman 
"--ral Sla--' Slda.._ __ ,_,.,_. "-LI . 'kumandanının Ol'dusundan ayırdığı bır Iarım tamamlle cevabııız talıyi>rdu. l•te bu vellahtlnln caa···" --·-.o- ..,_, le .. 
u.mc wv' -..W111U ~ • Laa&bea Romanya hududunu geçtiii ve hır müfreze ile düşmanı arkasından tehdid zamanlarda ben de kendimde btlyilk bir ee- bir eak1 heaab ;:ı:ı:-;t;;~S: nece.. 
bç saat IOlll'8 da otamobille Cermand'ye ıeldiii teyid edilmektedir. ve tazyik etmek planını tatbik etmişti. saret duydum ve bu cesareUe kimseden bir uameW. cesur ve g0ze1 bir kadındı. bdın. 

Marepl pek bitkin hir haWe ltulunwordu. Bu suretle Erdeğe vlsıl olan kuvvetler e~~ ve direktif almadan aadece kendi p.bal o tendi tlaerlnd! bulundulu bir l8llllJl 
İyi bir membadan bUdirildlilne göre Sovyet lat'alan dün aabalı Leh • Ru Marmara adasında toplanmış ve bayrak 1 dtJ4ünceleriın ve tararlanmla çaiıtmala de • aotutkanla batırm\ltı. Kendi memleDU. a-

h 
.. ...a.. • ..1 • altında yapılan tadatta 77 bin kişilik va1i ettim. leyhlnde yapılaca.le bir nı -a-• ol 

men umugun& Celmifl-dlı'· Motirlü Sovyet dizütamlarmm ZaleeztOd köp. zinde bir müfreze Lübnandan tedarik Potsdam pa:-kı~d.ı geziyorduk. Arkadafım mat için cuaretıe öımeİe =a~- -
riisUnü reçenk bu köprtinfiıı Romanya tarafuMlaki lmmuu bir mütldet itıal olunmuş seren ataclaı:ından mamul bir ~:r:::e~ :1::;!~~ı~!toaa~~:~ oı:'r'!ı:::: M&rJ. o. nln bana anlatmq oldulu ba ı.-
ettlkleri haber ahmmttır. takım v~talarla Tekırdağına çıkarıl • 8ll'a ytirüyorlardı. bfın bazı tat.sllltmı hatırlıyorum. 
Diğer cihetten clıolapn ltir pJiaya gire Mueşal Pilsudski'nin eaki erkA- mışlardı. Sana • Sovlr aarayını da gezmlftlt. Bir - Geminin torplllendill sırada 1t1 euua ta-

mharblye reisi General Soaenkowaki Mareşal Smi«Jy .. Rydz'in unnetin • cEbu Übeydullahı Habeşi. ile cMüslim den nazarı dltkatlml, Oranı;;erte'ln tara.sa • dın geminin süvarlaı ve Çine giden ı.,onıu 
den p lo ku tlerlnbı kumandanlı~-· d ruhde . tir Adnan Emevh kumandalarında muvaf- sında gezmen ünJformalı genç Naıller cıldu zengin bir iplltçl ile briç oynuyorlannJf. 

sonra o nya ne 5 .... e etmiş • f akiyıctle haTbeden bu müfreze muzaf- o zaman, naayona.l aosyallsUtr henüz mev - TorpWn çarplfı genıiyt oldukea hant ara• 

Sovyet kıtaatı .acar hududuna Vardi fer ~!muştur. kil lktldara geçmemişlerdi. Fakat TeşrlnL<-a - mıt. Brlç maaaaınm üatilnde bulunan 'fi.ati 
nl intlbabındski ademi muvaftaklyetıerine 

Be•-d 1
9 

y l d So k M h d d Bu harbde şehid olan cEbu Ubeydul- ratmen hcrglln daha fazla tunetlenmekte bardatlan bu .sallantıdan dötülmemttıer 
-.ır• , - ugoa avya ra >:oau vyet ıtaatının acar u u U- bh Habeşi.nin mezan şimdi Kapaklı kö- idiler. • blle. 

na V&rmlf ve orada Macarların aetır kıtaab ile aelimlaımıf olduklarını yünün cenubu garbisinde bir Höyükte Wtıerci gençle:::-tn böyle tlıılfomıalar tçin - Fatat herkes blt torpile çarpmak tehllke-
bildirmekteclir. bolunmaktadır. &çki eserlerde köyün de, hallharbdek.1 asJı:er edaane dolqmalan sini dilfündülil tçln Lyonlu fabrikatör ye-

K 1 d b 
1.. hk• bl. • cenubu earbisinde ve yüksek bir sırt üze. hiç de lio,uma Kftmıyordu. Bu halt, A\'nıpa• rlnden talkmq, gf.lverteden atatın bakar 

~I Or URftO U 88'18 1 fe 111 rinde klin kalenin alt kısımlarındadır nın ı.stıkball lçln bir tehllte zamıedtyor:tum. iten Louiae Walter ona: 

MoakoYa, 19- Kızılordunun bu aabah erkenden netrolunan tebliği: . Bdu kale~n. yirm
1 

i basambeh ~kh merdiv~ ~°ıoh:::~li~:c~: :~=ü~~!~::;.•1~~k. - Oh oyunu tcsnıeJlnlz. $imdi •ır·s be· 

So im 
1 · L \V•ln d ... .

1 
r I nın en asaıc.• men e-r, erı seksen san- zllerin lklnci ptl olan Gregor Struaer"in ~ nim, ben oynıyacatım ve elimde lJ1 tllıdlaı.r 

• vyet net en wo~ Ye ı. aya 01!"1 ı er ıyor ar. • tim uzunluğunda elJi santim genişliğin· ıwnda Httıerın kazandıfı pitblyetl blyilk •ar. 

Hltler bugun Danzlgte Siyasi bir nutuk Sö.JllJ8C8k de bakırdan mamul sekiz kutu görürler. bir coskunıutla anlatıyordu. ~ipo := oIJ··ı. .... u XA-ne-'-. _._dl 
Bu kutuların içinde Bizans meskukltı - Bütlla meb·wılara Bltler §Öyle hitfııb et- ,...... .,. • ., .,.._ ...-

R 19 ı 1 l 
• B H"tl • D · ... · vardır. Bundan baska bakırla gümüşten ti: ıAramuıdll blr Yudas varı Onun ihane - gellrlm. 

oma, - ta ya sazete era. ay ı enn anzıge yapacaıı zıyaret mamul bi fl b. k rtal b. d i tine bafkalarmın da iştirak ettıtt dolnı mu- cevabını nmı1f. 
b .. ...:ı- IÖ l" .... -..&..-1- ·ıe f k-ıa..1 ll!!.1--d lmaktad lar D r ' ır a ve ır e nsan (·lr' --..... .,, ye ....... y ıyeceıı nu~ua ı ev aaaae a UUL ar o ır • an· hevkeli vardır dur?. - """•' "

16 

• d l L-L--1 ·· bu t--L _ _._ üh' · .. b t •hti" t · Bunu söyll7eret cebinden bir tllıd çWr- ..... ·---·····-··· .. ·-·-····-·-·---·-ZIS en ıe en DAUCT ere pre nu ua .-- m un aıyaaı eyana ı ı va nsan heykelinin altında altın kabze- dı. Bu Jtllıdd~. strasaer'le blrltk oıarat it • 
edecektir. li bir kılır bulunmaktadır. Bu kılıç mağ. ham ettlli btltUa meb'usların bimleri yazılı 

lngİIİZ tayyare •miSİ ftaSll battı? hib kral JÇapadokyanosa aiddir. Ve arka- idi. Bltleri:ı polla1, kendl&lnl mükemmel n • 
11v sında 639 rakamı yazılmıştır. rette her ~yden haberdar et.ınlftll 

Lond-- 19 - Couraıeaua mOrettebatmdan 400 kiti torpito muhril:t· Gene bu tarihi eserlerin bize ötretti- - itte. dedim, dlktatörlerde t.enım hiç bo • .., ... .. tunıa gitm\yen ve hatalı g~rdftllm rıotta: 
leri ile limana ıetirilmit bulunmaktadırlar. Miktan daha fazla olan di- ı?ıne !lon~: Kı'lpaklıda en son kral Bizans daima casua.ıutu hlınaye etmek! ... 

Bir doktorun uunlük 
notlarından 

ier mürettebat ta ticaret vapurlarile setirilmiftir. Gemide 700 kiti bu- ası1zadelerinden cCiyocu Polos. adında - Hiç şüphes11. ki Bitlerin caauslan var! 

1 
_

1
_.,_ .d. biridir. Birinci Murad zamanında Ahi Ve olmalıdır da. Fatst Marthe. m mı eaau.s- Apandlall 

UDIDaaw ı ı. Tü kl . . Ilık aleybtndealnla? 
Kurtulanlardan biri diyor ki: .Y · .erınden Durmuş bey adında bır zat Margot a6R tarlflllıttı: Apandlalt.ıerde aüratlrı karar n hare-

r-..-- d hal ttı D.- dakik kumand mufrezesile burayı zaptetmişth-. Taırihi Acaba mevk!l iktidara geçecekler mi? ket llzımdu. Apand18!t kr1z1 bqladılı -;--: --.•111, . ~ J'~ Ja. : ...., • aonra an P asarlar dolu Trakyamızda bu kabil kıyı = Hiç ft1phealzl Kartılarmda tim var kil zaman derhal aıle tabibi ve onan de1'-
mı11 t.ketme emrmı Yereli. Gemmın bat tarafı batarken kıç tarafı da bucakta kalmış cAdsız. kahramanlardan von Papenl. .. gw, o bir aaıon adamıdır... ıeuıe bir .mtıtebuaıa operaıöre muaJeM 
dimd~k havaya kalkıyordu. Torpillenmeainden 15 ili 30 dakika aonra sırası geldikçe bahsedecelim Zeki ve parlak blr iman.dır . Oibel .11111 ~- olunmaJutır. Bu muayene hem ııerırt. 
denizin dibine doiru aaplanmaia b.,WL bmmal bir aaniye fuıla ile Kanttıu Ftkrl Erıürk ::ı~:.:ır~:~~!r:~ ~~in::ı·ı::::d: ::'ıa:ı~ =ı:.~~~~~aol~~::~= 
iki ku.,..,..t)i ye birbirinden ayn infillk .ukaa pldi. Tali bir takım infi- Blndenburgun yarına Bitleri ~ne kendt.ı üst tarafı dlkkat'e tetkik edlleeek. bD-
lildar wkua ıelmif oldujuftU da tahmin ediyorum. l'lfecllıte zelzele götürdİhÜt.i Hl d b 1o .J!."'-A• } mba.uaUDt&zamnabızalmadaedCaiı. 8&VeJıJacak&""'l 1 -~ 

b 
.., b" k ~ L- •• d b I - yar n en urgun Pf'• ....,..,u,.. o - .. ı..... ___._. 

Coarapaus attııı zaman ll'ÇO ta7.a uaufiz 1'1"9erte e u unuyor- 10 "ela tekerrllr etti duğu söyleniyor, dolru mu? Adetl bunamıt pamıatuıdan lmn aldınlıp beyu ttirey-
lardı. Birçok tecrtibe efradı denize ablmlflardır. Yüzmek bilmiyenler diyorlar. vatın adedi aaydırılacaktır. Ball &abltde 
tahta enkazına ve tahliai1e aimidlerine aarıldılar. Torpito muhribleri Btillecdik <5Hususık·a)d-a lCOumd af günü gecesi rlm BeBlrn gung~~::!:'~: :.:n!!~;: =b=~;~ a:.':ar~~. :nım.= 
• · · • ' h • b ld• B l saa en ya r e a yer sarsın. . , .-,,.. ile ticaret semtlerı, vak a ma allıne pek ça uk ıe der. un ann mü- tısı olmuştur. İlk defasında çok şiddetli ten kendini harb zamanında zannetmlf, ve derhal on blnl &1&r. ytrmt, yirmi bet binl 
rettebabndan ekserisini kurtarmq olduklan tahmin edilmektedir. olan sarsıntıdan bütün -bir halkı uyan- otluna cOatar demtt. ben bu kadar oot Rm bulur. O halde vi1cudde bir hareketi nt.t-

v- eaır ett111ml11 bllıaıyordum • habl7e meveu.i ve muhakkak demektir. 
Bir Holanda ıemiai ile bir Amerikan karııaı da feliketı:edelerin im- mış ve sokaklara fırlamıştır. Hasarat az- * · BöJle vat'alarda hiç nklt pçtrllmeden 

clad k 
I d dır. Yalnız bazı binalar çatlamıştır. ameliyata aevtetmelr lbımdır. Bu mtld-

ına OflDUf ar ır. Ben gene tendi lfimt dtıeünmele bafla- det te azaml 24 lla 48 aaatıir. Kırt aekll 
Kurtulanlardan bir ba,kaaı macera11 fU aaretle hikaye ediyor: * dun. Daha flmdlden Felden ne Wernert d\it- saati geçerae ., s:ıman vaziyet detı.lr n 
- 75 dakika auda kaldun. Bir ticaret ıemi•i tarafından kurtarıldım Geyve (Hususi) - Bu gece saat 1,20 manım .tıyu etmekte idim. Hattl f1mdl birl amellyabn ltbilDl veya ademi JOzumu 

bana, beni takib ettlrdlklerlnl haber •erae- operatörce tay' n ve tesbıt edilir Basan 
ye bir torpito muhribine ıatiiriildBm. Net'emizi hiç kaybetmelftfitik. de siddetli bir yer. sa~ıntısı olmuş, sa - lerdi, hiç hayret etmiyecektlm. kırt sekiz aaat~"ıı sonra amellnt ,.pıı. 
Yizerken de prkt söylüyor, pkalaııyorduk. baha kadar fasıla ile b rkaç defa tekrar- Felden zaten eakl bir düşmandı. Barbl u- mu, yapılamaz, bazan da taç gOn ge-·u ..1• • .d_ı..! b .. ıkl .. d'" . 1 lamıştır. Uykudan uyanan halk, ilk sar- mumlde, İavl"rede, hemen hemen tek - ..... a. _.,, l zl et d hal A Couraıeaua torpı enuıiı aman ıemı mu Btün lf ar aon urü • sıntının şiddetinden heyecana düşerek bizim gizli tefkllltın blltlln lflerlne m&;l~1- ~~1i:ı:,t"ı!bw:t;1r:~e:-baıd:r ı.en:; 
müttü Ye semi yana yattıiı zaman bittin tabak, çanak büyük bir ail· evlE>rinden dişarıya fırlamıştır. Hasarat muttu. Bir kutla glbl Bolo Pach&Jı elinde bllmeal lcab eden umumi bir prendp 
riiltü ile kınldı. Gemide bulunanların bepai aojukkanlılıimı muhafaza yoktur. oynatan bir adamdı. Zavallı Lenolrl darala- tannda blrdenblrt tutan fiddetll aneı-

• ,. • • • • • cına sürükleyen lmll gene o idl tarda apandla1ti dtışllnmektlr. Hele b6Jle 
etmi,tı. Hatta aıJda yüzenler tahlıa edilmelenne ıntızaren aralannda Ad M • T Feldenln usultı gayetle basitti. Bizim taraf nk'alarda buı1annın telktnlertne tapı-
litife ediyorlardı. Kumandan KeiteJonesin ne olduğu maluın değildir. ana, arsın, arsus beaabma çalıftıtı hakkında blrlnden tlPbe tarat mtıahll aımak uıa caıs dellldlr . .. eledı·ye re"slerinı·n toplant Si uder etmez onu ihbar edllm1f oldutuna inan- Zaten umumiyetle aık sık mtı.bD alma 

U ' 1 dırıncıya kıadar ulraşıyordu. Mlba7et bu Adetini terketmek llz:ımdır. Doktorlar 

Ka,Ja bir köye garib 
bir balon dUştD 

Kat. <Buusl> - KRsamıza batlı Bulr -
ı&ıı köyü civarına balon şeklinde garib bir 
cl.llm düşmtıetür. 

Blrook iplerle bGilı n 1ı.-ı1mlt liatitten 
ibaret olan bu baio11un ne mauadla yapıl • 
dılı ve nereden ıeldill alikadat"larca arat • 
tınıınaktadır . . 

Pazar 

Kalkan ilkmekteb binasmm 
İRflSI bitti 

Adana (Hususi) - Çukurova buğday. caswı artık mahvounu1 bulundulu tanaatl- fimdi müahlll nadiren kullanmakta ff 
larının istihsal bölgelerinde sarf ve is • ne gelince, IUnlln birinde hiç tanımadılı ~ır ._ta_vaı,.;:v-.e-etm_e_k_tedlt __ 1e_r_. _____ _.. 
tihllki için Adana, Mrsin, Tarsus, Cey - yabancı JaftfÇ& onun yanma ıeUyor , •. 
h bel d" · 1 · · h · · d t - Siz Almanlar tarahndan flddetle taklb 

Kq (HUBUBI) - Kalkanda inşası bi- an e ıy~ r~ıs ennın ~ ~ız e op- edlllyoraunus, diyordu. Bunu me 16flemete 
ttril~n büyük ilk mekteb binası yeni ders l~ar~k. yenı bır ~k~ek. t .P1 tesbit et • mezun dellllm amma... Bana çot aempatlt 

.. . tıklerını evvelce bıldırmıştım. gellyorsunus. sızı pönilnde bulundurdmn 
yılı mun.~tıle açı~mıştır. Bu me~e~ Dünden itibaren Adana, Mersin, Tar· Eler bu pldlde ı;alışmata devam edecek o-
de 350 koylü çocuğu irfan nurundan istı. sus ve Ceyhan şehirlerinde bu yeni tip lursanız tendtnlzl mahvolınllf addedebıllrai-
fade edecektir. ekmeğin çıkarılmasına başlanmıştır. Diz .•. 

Ola Hasan Bey Diyor ki: 
Ve meçhul adam ortadan tafbol1110rdu. 

Bu tekilde ihbarlar muhtelif tetllde teterrtır 
edince cuusun maneviyatı boluluyor ve 
muhakkak aurett3 ele geçeceğine inanıyordu. 
Onun içln tek turtulut çareat tall)'ordu. B1l 
da Almanlar himıeune de çabfmak ve bu 
sureUe lkl taranı caswılut yapmak. 

Tabii yalnız Almanlar beaabına çabfıyor
mtl4 gibi görünerek memleketine adık ka· 
labllecetınl ümkl ediyordu. Fakat o gtın, 
Feldenln ellne dtıımüş bulunuyordu. !'elden 
bütlln gayretlnl sarfederek onu me1adana 
çıkaracak lmkA.nlar h~zırlıyw, faraza ondan 
hususi mtırekkeble yazılmlf bir mettub alı· 
yordu. Blllhare !'elden bu •e.slta:vı ll'ran.aız 
gizli tettllatına gönderiyordu. Birkaç liin 
sonra, bedbaht lk1 taranı cuwı, Fran.aı di
vanıharbtne aeft:o!unuyordu. Onun aleJhi-

Olnb lft11n onf11C11)aftmm .-.. 
..... ıoUa•alarm1 rlea ederim. AJuıl .... 
...... ll&eldm maJrabelMb treJ•M'r. 

eczaneler 
-· .. ·--

a. pee ~I olan weln ..,.aar
dır: 

t.&anltal ciheWndekller: 
Şehzadebaflllda <t. Halll>. Emtn6ntlıl

de: (Hlkmet>, A!tsarayda: (PerteYI A
lemdarda: <Kf:e: Netet>, BeJaadda: 
(Baydar>, Fat.üıt.e: <Emllyadl), Batır
töytlnde: ctstanbul), Eyilbde: (Arif Be
fir). 

Be711• elhe&indekller: 
tstitlll caddea.ııdt:. tDf!1liaüda>. Dai

rede: (Gtlııef). TaUimde: fLlmdnctyan>. 
Pangaltıda: <Nargileeiyan>, KaratöJde: 
(Bilaeytn Hü.antU, Befiktafta: (SilleJ· 
man Receb). 

... 

- IIasan Bey, artık sine .. 
ma mevsimi de geldi. 

••• Haber aJdılıma göre bu • • • Seyredecejimiz filmle
rin hemen hepli facia in4 

Hasan Bey _ Deaene bu ne, tendi el yuı.nt' teınd11lnl ltlwm eden 

b . . 1 d A ftlltaJar vardı. 

Botulçi, KadlkÖY, Adalardader: 
ıtadıköytlnde: (Halit Hu16.11 Osman>. 

'Oaktldarda: <Merteı>, Sarıyerde: <A
aaf}. Adalarda. cış.ı:uı Rısa>. sene ıze sınema ar a vru.. Ballan böyle bir IUUS muhateme bile e-

1»;8 m:anzar~rından b&lb dllmeden b1r pce, bit 10kak baflnda aınına 
film f(iltermiyecelder. lnd1rllen blr banott<' darbellle 6J41rtUQfonlu. "--------------' ... 

.ene ••• 

' 
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~ıın•ıııııır "SJn Po~t.111 nın H:ı:ayesi ··11111-111~ 

1 İLK AŞKIM -
501111 .. lllllta. Yazan : Nimet Mustafa •• 111111 .. 111~ 
iıt att, en tıaa sCrenl de olaa, insan ömrü ı O rüyamda gördtığtlrn gibi hep gözlerlmln 

oldukça unutmamıış. Nltetlm ben de bir önüne geliYordu. Kim bllır, ben .onu diifün
hayal sututlle nıhayeUenen llt atkımı hiç dütüm zaman o yatılı:-da naaıl mJfl) mlfıl 
unutmadım. Bundan on bet .sene kadar ev- uyuyordu. Belki de o da rüyuında beni ıö
Teldl. Ben henils oo .setiz yaşımda bir dell- rüyordu. Olur ya. beni sokakta görmüştü. 
tanlı klim. O zamana tadar dersten baş kal- Beni befenmlftl. B'ni betendlll içln bahçe
dırıp qta, güııeI ırenç kızlara bakacak pet de aaatlerei! oturmq, benim onun yanma 
zaman ayıramaDUftun ki. Benimle aynı Yat- gitmemi betlemlftl. 
ta olan artadqlarım. ceplerinde .sevdikleri- Kim blllr yatalmda lten ne tadar güzel 
n1n resiınlerlnl Cc?zdlw:dltlerı, haftada bir iti olurdu. Beyaz Ç&l'f&fiar aruındaki fildişi 
dera onlardan k~ndllerlnl .sevindiren, ağla- vücudünün tim bllır nıı cana yatın bir hali 
tan, düşündüren mettublar aldıklan halde.. vardı. Yast.ıtın üzerine dafılmıı olan sarı 
ben ne cebimde resinı gezdlrmlf, ne de met- aaçlan kim blHr ne tadar güzel duruyordu. 
tub almıştım. Arkada§}arundan az mı yakı- Ellerhni uzatmak, okşamak , okşamaya do
§ıklı idim; hayır! Genç tüçüt hanımların yoncaya tadar oqamat istiyordum. 
hoşlanna git.miyecek k:ı.dar ınanuız mıy- O gün akşama tada: hep onu dt\şünmüş
dım? Hayır .. fakat biraz fazla çalııtan ol- tüm. Bahçede saatlerce dolafDUf, köşke sa
mam, biraz da cilretkılr olamamam beni bu atlerce bakmııtım. YAzıt ti ne pen~erede 
sahada arkadaşlarımdan geri buakml§tı. onu görebilmiştim, ne de sesini duyabilmiş-

İşte ilk defa on sekiz yaşımda iken sevmiş- tim. 
tım, rnekteb tatili 1dl. B:ıbam İçerenk<iyde Gece olmuştu. Ben gene bahçede saatlerce 
bir köşk klralam~tı. Oraya taşınmııtık. Ben dolaşmıştım. onu görmekten ümidiınl kes
buna pek memnun olmamıştım. De:ıız kena- tı~m zaman odama çıktım Balkonun kapı
rı yerler dururken bütün bir yazı Içerenköy sını açtım. Oraya, bir gece enel onu gördü
gibi bir yerde geçirmek hoı olmıyacak diye 1 ğüm yere baktım. Gözlerime tnanamıyacak
duş\inuyordum . Kirıı.lı:ıdığunız köşk üç katlı tım. Gene ayni yerde idi. Evet evet gene ay-

• idi. Ben üçüncü k..ıttakl odalardan birinde nl yerde idi ve muhakkak ki benim bulundu
yatacaktım. İlk gPce bir mfıddet bahçede ğum balkona bakıyordu. Onun yanına git
gezdikten sonra ilY~mm gelmişti Yatmak il- meliydlm. Onunh konuşmalıydım. Bu ne 
zere odama çıkmıştı.'ll. Odamın en güzel ta- güzel, ne umulmaz bir saadet olacaktı. Bir 
rafı, bir balkonu olmasıydı. Mehtab da gece evvel rüyada gördüğüm rlbi onunla 
vardı. Kendi kendıme: hele şu balkona biraz elele tutuşacak. blıbirimlze çok yakın, yan
oturayım; dedim. B:ılkondakl koltuğa otur- yana oturacaktım. Yüzü yüzthne değecekti. 

dom. Komşu köşkıere baktım. Hepsi kapka- Ayaklarımın ucuna baııa ba.sa merdlven
ranlıktı. Burada da herkes. ne kadar erken leri indim bahçeye çıktım. Onlann bahçesl
yatıyor, en yakın köşkün bahçesindeki asma nl bizim bahçeden ayıran tahta perdeden 
kütııklerlne ay vu:muştu. Oralara bakıyor- atladım. ses çıkarmamak için nefes bile al
dum. Kütüklerin biraz ötesinde bir genç kı- mıyordum .. onun bulundu~u yeri balkondan 
zın tek başına oturdu~unu gördüm. Yüzü iyi hesablam~tım. Orayn dotnı yürüyor
pek seçilmiyordu a:nma saçları altın sarısı dum. Yürüdükçe talblmln çarpıntısı artı-
1dl, narin bir vücudli vardı ve hiç kıpırdan- yordu. Ya birden korkarsa, ya o bir b84ka
madan oturuyordu. Dakikalar geçti, g<izleri- sını düşünüyor da benim blltün ümldleriml 
mi ondan ayıramad!m. Herhalde o da beni bir anda kıracak bir harekette bulunursa .. 
görmüş olmalıydı. Ben uzaktan onunla ala- ya beni kovarsa .. fakat her şeye rağmen p:e
kadar olurken herlıaltlc o da benımle al!\.- ne yürüyordum. İşte o !dl. Bana bakıyordu. 
kadar oluyor, o da benim hnreketıerlmt ta- Aramızda ancak on adımlık bir mesafe var
klb ediyordu. Böyle ne kadar zaman geçti dı, bu on adımlık mesa!eyi de yth1\rsem, ya
bilmiyorum. O hep orada kaldı. Ben içeri nı başında olaca..ktım, yürüdtlm Te nlhl\yet 
girdim ve uyudum. onunla yanyana ldlın. Fakat ne acı bir ha-

Gece rüyamda onn gördüm. S~_çlan sap- yal sukutile karşılaşmıştım. Clrkln miydi? .. 
sarı, gözleri koyu ll'tclverddi. Vucudü en Hayır çlrkinUk, gtizelllk mnzuubahs olacak 
muntazam vücuddaıı daha muntazam adde- gibi değildi.. korkup kaçını' mıydı? Hayır, 
dllebl11rdl. Bana sokulmuştu. Yanyana idik, korkmadı, kaçmadı. Çünkü korkamazdı. :ita-
kolu koluma, eli elime. yüzü yüzüme deği- çamazdı. , 
yordu. Bana bakıyor: Bentm balkondan gördüğüm feY, bir genç 

- Seni çok seviyruml kız değllml.ş meter .. bahçeye konulmuş bir 
Diyordu, ben de aY'ıl sözil tekı'arlıyor<tum: korkulukmuş, ay aydınlı~ında bana bir g~nç 
- Seni çok seviyorum. kız gibi görünmft4tti. İşte Ut aşkım böyle 
Oôzlerlmi açtığım zaman sabah olmuştu . bir hayal sukutlle nihayet bulmuştu. 

1 htanbul L eledivesi ilanları 1 
Sillvrlde yaptırılmakta olan dispanser binasının llavei inşaatı 24ı10 numaralı kanu

nun 46 ıncı maddesinin B fıkrasına göre pazarlığa konulmQftar. 
İhale 21/ 9/ 939 P.ızartest günü saat 14 de Da1nl1 Encümende yapılacaktır. Muhammen 

bedeli 593 Ura 48 xuru'\ ve kat1 teminat 89 lira 3 kuruştur. 
Şartname Zabıt ve MuamelA.t Müdürliığü kaleminde görülebmr. _ .... 
Tallblerln buna b~m:er en az beş yüz Hralık iş yaptıklarına dair Nafıa Müdurluğun

den alacakları ve.:ı.ka ve kat'i teminat makbuz nya mektublan ile ihale ııünü muay-
yen saatte Daiml Encümende bulunmaları. (7414) 

----
Yalova _ Karamosc: yolu t:ımi"ratında kullanılmak üzere tat lhzan işi temdlden pa -

zarlığa konulmuttıır . .ihal~ 2-10-939 Pazartesi günü saat Hı de Daimi encttmende yapı -
lacaktır. Muhamme:ı bedeli (698) lira 44 kuruş ve teminat mıkt.m 0041 Ura '18 kuruş -
tur. Şartname Zabıt ve Muameat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk te -
minat makbuz ve ya mektupları ııe ihale günü muayyen saatte Daimi encümende bu -
lunmaları. (7456) 

Istanbul Telefon Mttdftrlftğünden: 
İdare ihtiyacı. için 9 kalem fond boru ve teferruatı kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. MuamTI}en (11267.75) .. ve Ik .teminat (846) lira olup ek!iltmesi 
24/10/939 Sah günü saat 15 de Müdurlük bınasında yapılacaktır. İstekliler, mu-
vakkat teminat makbuz veya banka n e'dubu ile ka~un! vesaiki muht.evt kap~lı 
z;rrflannı 0 gün saat 14 e kadar komisyona vermelidırler. Şartnamesı hergun 
Levazim amirliğimizde görülebilir. (7092) 

Istanbul Levazım Amirliğinden: 
İstanbul Dlklmevlle Bursa Saraçevi için 200 lll 250 kurut JeTIDlye ile iki aarac; ua

tuı 2 numaralı Diltlmevinde teşeuül eden heyet tarafından imtihan ile alıuacııktı.r. 
Talİblerln dilekçe ve bonservlslerlle blrUkte 21/11/93e Perşembe rtınüne kadar Tophane
de 2 numaralı Dlklmevi :Müdürlüğüne müracaatları. c4!8• c'141b 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
~No. Yeri Cinsi Beneııt kira Depozitosu 

D. 1 Be~oğ.lu Azapkapı kalafat yeli 
Cad. No 6/8 

Eski kereste fab- 780.- 117.-

o. 17/1 

30 

81/4 

31/5 

32/1 

32/ 2 

32/3 
32/ 5 
32/ 6 

Galata Kılıçal! mah. Çöplük Is
:teleai No 6 
Fatih Oülcarui mah. Hlsaraltı 
eotatı E. 9, yeni 14. 
Fındıklı Perlzathatun mah. 
No. 37 
Fındıklı Perizat hatun mah. 
Tulumoa sokak No. 27 
Tophane Çukurçeşıne Ağaha

mamı No. 35 
Tophane Çukurçeşme Ağaha
mamı No. 3:1 , , 

• 
• 
.) 

• 

, 
> 
J 

, 
• • 

32/7 • 8 > > 
32/8 Tophane Çukurçe~e Ağaha

mamı N-0. 33 
32/10 Tophane Çukurcuma Ağaha

mamı No 27 

rikası binası 
Depo 

Ev 

Apartımanm bl
rlncl tatı 
Apartımanın 2 in
ci katı 
Hacı Bekir aparb · 
manın ı No. daire.al 
2 No. ıu daire 

3 No. daire 
5 No. dairesi 
6 No. dairesi 
7 No. daireli! 
Hacı Bekir Apart. 
altında dükkA.n 
Hacı Bekir Apart. 
altında dükkln 

250.08 

180.-

113.-

183.-

183.-

182.-

267.-
423.-
420.-
seo.-
84.-

120.-

37.51 

2'1.-

27.45 

27.45 

27.45 

27.30 

40.05 
63.45 
63.-
54.-
12.60 

18.-

habatı yukarıda ya'7.1lı bulunan gayrimenkuller açık arttırma usullle tlraya verile-

~ 19/9/939 Cum:ı. gtlnü saat ondadır. Kirala.mat lateyenl.tr.n depozito akçelerlle 
blrllk'te i>Dd1rllen ıım n ıaatte Şubemiz BmlAk Senis1ne mtıracaatıarı. 

<tı&o No. '111) (745t) 

SON POSTA Sayfa ·ı 

SPOR 
,, ....................................................................................................................... , 

Lijg. maçları hazırhkları 
yapıhyor 

Beden terbiyen 1sı.,.nbu1 bölcesl futbol a- ı 
Janlığından: 1~1940 yılı bblp lig maçlan-
na iftirat edecetlerını bUdlren klübler qa
tıda tayin olunan cfınlerde tıır'a çekillflnde 
hazır bulunmak üzere birer murabhaalaruu 
20 Çal'f&mba ve Jl Per§flmbe rünlert aqamı ! 
saat 18 de bölge merkezine 7ollamalan rica : 
olunur. : 

Ça1"9&mba giinü: Beşlkta,, Beykoz, Fener- i 
bahçe, Oalata&aray, Hllll, latanbulapor, Al - j 
tıntuğ, Süleymanıyc, Topkapı. Vefa. 

Per§embe günü: Alemdar, Altınordu, Ana
dolu, Anadoluhlaar, Beylerbeyi, Beyoftlmpor, 
Demirspor, Eyüb, Fener Yıl."Tl&ı, Galata, 
Gençler, Oalataspor, Güne,, Kale, Karagftm
rilk, Ortaköy, Tat.sim Yeni Yıldız, Yeni Şltll, 
Yıldırım Davudpaşa. 

Diğer taraftan Kadıköy, Taksim, Beref ve 
Süleymaniye stadlllda yapılacak btanbul Ug 
maçları lçln stad sahibi klüb murahhulan 
dün bir toplantı yaparak sahaların muta -
velelerlnl imzalamışlardır. Süleymaniye .sta
dında münhasıran ikinci küme maçları ya -
pılacaktır. 

Pazara yapılacak gureş 
müsabakaları 

Varşova hili 1 

mukavemet ediyor 1 
(&,t.tınıfı ı iftCi •1f1"MUJ Cephede artık Leh tayyaresi görül - • 

tekrar ubrf harekete baflamışlar • memiştir. Alınan hava ordusu btı av 
dır. retle doğudaki vazifıesinin esaslı • 

Alman tebliöi m1nı ifa etmiş, müteaddid hava fb.. 
e- liklerile hava müdafaa topları taııapdı 

Berlin 18 (A.A.) - Resmi tebliğ: edilmiştir. Bunlar başka bir vazife -
Polonya harbi aona emıek üzere. nin ifasına amade bulunmaktadır. 

dir. Lemberg'in tamamen muhasara Batı cephesinde, ehemmiyetli hiç. 
sından ve Lu.blin'in zaptından sonra bir faaliyet olmamıştır. 
Alman ordusunun Fktaki bsmı Sarbrük yakininde bir Alman av • 
Lemberg - Wlodzimierz - Brest - Bi- cı tayyaresi bir Fransız tayyaresi dtlr-
alystok hattı üzer.inde bulunmakta şürmüŞtür. Alman airazisi' üzerine 
ve bu suretle Polonyanın en büyük hiçbir hava hücumu vAki olmamıJ -
kısmını işgal eylemektedir. 

C '- tır. 
epuenin arkasında eski Polonya Berlin 18 (A.A.) - Ric'at halin -

ordusunun dağınık müfrezeleri kal - de bulunan Polonya ordusu gftgide 
ır.aktadır. Bunlar bazı mahallerde infisıah etmektedir. Alman kıtaatı 
imha ve esir edilmişlerdir. Bu grup- Drohob'UV'z ve M!llaierow'a doğru i -
lann en büyu"gu-·· - ki bütün Polon - J ~ • ....., 

lerlernektedir. Lublin anünde harbe • 
ya ordusunun dörtte biridir - Bzura diliyor. Polonya kıtaatının Lublin'm 

1

5 
ile Vistül .arasında Wyszogrod'un ba- şarkında ricat yolu kesilmiştir. 
tı cenubunda muhasara edilmiştir. S · 
Ve dündenberi ihhilal etmektedir. on vazıyet 

Çevrilmiş olan Var.şova dün rad- Lwow 21 (A.A.) - Lwow civa -
Y? ile Alman başkumandanlığından rmda Grodek etrafında vukua ge • 
hır delegesinin kabulünü istemiş ve len muharebelerde ikinci Viyana mo. 
başkumandanlık da bu talebi kabul törlü fırkası ve 45 inci Linz piyade 
etmişti. Fakat gece yansına kadar fırkası tamamile imha edilmiştir. 
hicbir delege gelmedi. 134 üncü piyade alayı kumandanı 

Alman tayyareleri Wygzog.rod'da\ albay Goeritz esir edilmiştir. Teldrdal'Iı Hftaeylne mallüb olan Alman 
pehllnnı Pazar rü.nü Dinarlı Mehmedle gü
re,şecektir. 

Meşhur Rua pehlıvanı Bkrobof da Tetlr
dağlı Hüseyin De greıcorumen bir güreş ya -
pacaktır. Müsabakalara Tat.sinı stadında 
saat ikide başlanacaktır. 

çevrilmiş olan Polonya kuvvetlerine General Prizwitz ile General Gaf- ' 
rnuvaffak'iyetla taarruz etmiştir. :fron maktuller meyanındadırlar. 

'-•••••••••••••••••••••oo••••••••••••••••H••oo•••••••••ooooooooooooooooooıoHoOH•-••••••••••-•00000-00000000000-•0-" 

lstanbul bölgesi spor bütçesi 
tasdik edildi 

İstanbul mıntakası bütçesi olarak 1atlfare 
heyeU tarafından hazırlanan 4311 bin liralık 
bütçe beden terbiyesi umumi müdtlrltiğönce 
tasdlk edllmi§ ve btanbula gönderıınu.,tır. 

Bu paranın 250 bin lirası Dolmabahc;e ata
dına, 100 bin liraat da İstanbulda yapılacak 
diğer aahalara ayrılmıftır. Geri talan miktar 
mıntata masrafı olarak aartedilecektlr. 

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 
Galataaarayla Fenerbahçe arasındaki kupa 

maçı Pazar günfl Kadıtöyde ıaat 4 de oyna
nacaktır. 

Bu mft.sabakayı Şazi Tezcan idare edecektir. .......•.. _ ........ -..... ····················-.. ·--·-·· 
Fa.tih Tapu Sicil l\Iuhafızlıtından: 

Balatta Hacımuhlttm mahallealnin Baeı
rıza aotatında en eatl 13 eski ve yeni 23 No. 
hı mO.te.ma Ayaniltola kill.seat nlrtından 
bir eTin btımat Td1'!1d! Andirlya Ye Ellaav1t 
blntı Yordandan :metruken Ye senet.atı ta
sarrufat hat1'mdak1 hükümler dalreainde 
maliye hazineal :MlınR tesblt ve teac1l edlle
cetlnden bu gayri menkulde bir hat ve all-

ı kası bulunanlann euakı m&blteleri bera
berlerinde olduğu ht lde 11§.n tarihlnden iti
baren bir ay zarfında Fatih tapu slc11 muha
fızlığına mtiracaaı etmeleri llAn olunur. 

Beşiktaş Ta.pa Sieıl Muhafızlıtından: 

Ortaköyde eski Yenimahalle yeni Bulgurlu 
sokağında eald i4 Mü. yeni 42 No. tu mtl.!
tesna vakıf .senedlle tasarruf edildiğinden 
bahsile yeniden te.sclllnl taleb eden Haçator 
oğlu OSebln bu l!virJn tapuda kaydı olma
masına mebni senet.!~zden te.sclli yapılmak 
üzere 25 Eylül 939 tarihine müsadlf Pazarte
si günü saat Hl de mahalllnde tahkikat ya
pılacağından bu i"yrl menkulde bir tasar
ruf iddiasında bulunanlar varsa yevmi mes
kt'lrda elindeki vesaiklerlle mahallinde tah
kikat yapacak memurumuza veyahud bu 
müddet zarfında 'Beşlktaı- tapu sicil muha
fızlığına mllracaatian lüzumu llln olunur. 

Son Posta 
Yerebatan, Çataıçeşme sokak. 21 

14'TANBUL 

Gazetemizde çüan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

TORKlYK 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 e 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr, 

---ı--.... 
1400 750 ~ 
2340 1220 710 
~700 1400 800 

160 
270 
aoo 

Abone bedeli peşindir. Adra 
değiştirmek 25 kurUflur. 

Gelen •V7alı •eti verilmez. 
ilanlardan me•'ııliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kunıfluk 

Pul ilAvesl llzımd:r. .................................................. 
( Posta kııtuau : 741 lstan!>ul '! 
1 : 
i Telgral : Son Potta 1 
; Telefon : 20203 : 
\._ ................................. ·---···'" 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi ~863 
Sl•till~ri '" Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmi'şti'r 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazele) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 
10.000.000 inglllz Lltası 

1.250.000 lnaillz Lirası 

TGrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. J<IBRJS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merk~z ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 
~---, 

f'llyallerl ve bGUln DOnyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabi cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Tacart krediler ve vesaikli krediler küpdı. 
TUrki9e ve Ecnebi memleketler Ozerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvil!t, alhn ve emtaa Ozerine avans. 
Senedal tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kirahlı 
Kasalar Servisi vardır. 

;r 

Piyasanın en mnsait ıartlarile ( kumbaralt veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açılar. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Edirne Nafıa Müdttrlilğünden: 
11004 lira 42 kuruş bedeli teşıfll Uzunkoprü Hütümet Konağı ikmal inşaatı 4/ 10/939 

Çarşamba günü saat on b~t.e ihale edılmek üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile eksilt.meye çııcaruırııştır. 

İstekliler in.patıı ald resim, ke§if klğıdlarlle şartname ve mukavelename k1iğıtıarını 
Edirne Nafıa Müdürlültfinden 100 kuruş mukablllnde alablllricı . Muvakkat ıemınat 
akçesi 825.33 kuruştur Eltsllt.meye glrmet ic;ln talihlerin Edirne ValWline müraoaatı 
ederek vesika almalan llzımdır. 
Ayrıca 939 aelled:ııe a!d Ticaret Odasında tayıdlı olduğuna dair vesika ibraz edecek

lerdir. Teklif meattub!an ihale saatinden bir saat evveline kadar Edirne Naha M:! 
Iütünde ıı:tsllt.me Komi.'Q'onu BaşkanlıAın:ı tevdl etmeleri şarttır. Postada gecl 
mektublardan Komisyon me3'ullyet lı:abul etmez. Gazete llAn bedelleri mukavele v 
masraflar mtıtealıhlde aiddir. c7382• 

Açık Eksiltme İlanı 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 

5038 lira H twu~ be~cll keşifli Uzunköprü hükümet konağı elektrik teslsatı yirmi 
gün müddetle açık eksllt.ıneye konulmuştur. 

B~ işe aid k4!4if ve şartname hergtın Edirne Nafıa Müdürlui;ünde görülüp okunabl
llr. Isteklllerin ml.kiaddak ehllyetnanıelerlle Edirne Valllilğlne müracaatla vesika alına
ıarı ve 939 senesine alo Ticaret Odasında kayıdlı olduğuna dair kAJıdları ve 16ıde 
yedi buçuk nJabetlııde 377 lira 86 kuruşluk teminat akçelerile ihale gthıtı otan 4/10/030 
Çarıamba gunü saat on beşte Nafıa Müdürlüğündeki komisyona müracaaUarı. 

Gazete llAn bedelleri mukavele vesalr m:ısratıar müteahhide alddir. {'1880) 

~ Akba kitabevi 4 

er dfldım kitab, gazete, mecmua 
tar. SON POSTA'nın Ankara ba
idir. En iyi kırtasiye malzeme-••ll• si mevcuddur. 

" Doktor. 1. Zati9 Oet 
Belediye karşısındaki muayenem. 

esin -te öğleden sonra bastalanm 

--~ Ubul eder. 



SATI$ DEPOSU 
Beyoğlu lstiklil Caddesi 

No. 28 Tel. 43849 

SON POSTA -- il 

GENERAL ELECTRIC 
MAGAZASI 

Yablı B O (i AZ İç İ Feylf ~S._E_L_E_R_İ_Y-atı-sız-~ 61 __ _. K 1 Z 1 L AY ..---.. 
H sımrı ve Ut kısım Bebekte eski Fran111 mektebi bin1tıında, kız T8 erkek lalıalan ayn dairelerde c. Genel merkezi Başkanlığından: 

olmak tlsere L11e Ye Orta otaL Arnavudkö u d T c dd 1 - Ekıiltmeye konulan iı: Kızılay c. Abaray Hastabakıcı a ... 
Y n • ramvay a esinde Çifte Saraylarda ıire mektebi alıfap bina tamiratı, tahmini ketif bedeli cmı> 

Kayıd için berg11n saat ondan on yediye kıldar Çifte Saraylarda Okul Dlrektlrlcıton• mtıracaat edeblllrler. lira (58) kurufhar. 
latlyenlere mektela ............... glnderlUr. Telefon ı 88.210. -.--------

T. C. ZiRAAT BANKASI 
1e ................. . 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liruı 
.... ft ... .-..: 262 

Zlrlll " tlc11rl w ani •nka ._.rwelel JPI 

PARA BiRiKTiRENLERE Zl.IOD Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasanda kumbuaJa Ye ilabulla tuam&l Mlablarmda • u 
50 lirası bulunanlera HmCle 4 .. ,. p1rtlegelg Jall"a ile apildeld plana 
,are ikramiye dajıtılacaktr. 

4 Aded 1,000 Urahk 4,00() Ura 

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 • 4,800 it 

160 " 20 " 3,200 " 
DIUA'l'ı H...warmdakl pullar IU ..... ICiade H Irada qala 

~yeıüen fJrnmt19 ~ takdirde" 20 fazluile ftl'ilecektlr. 
Ku'alar .. , .. 4 4lefa, t .,_ t 9119dk•·-. 1 Mart " 1 11Miru 

fuilaluhl•• ~. 
Galatasaray Lisesi Alım aabm Komisyonu Baş

kanlığından : 
Mtktarı Muhammen flatı İlt teminatı Nev'i 

Kilo KUl'Uf l1ra K. 

'1000 ~ Tavuk eti 
llOOO 50 - 00 Bindi eti 

oaıatuaraJ Usestnlu 1939 mall ;rılmda lhtJ.:raoı olan miktar ve m11hammen ft;ratne 
Ut teminatı yukanda yazüı tavuk ve hindi etınln 9 Blrtncite.ırı.ı 19H Pazartu1 ıünQ 
saat 15 te Beyoilu istıklll caddeal No. 849 llleler mu:huebeclllAinde toplanacak okal 
komisyonunda kapalı zarf eksiltmeai ;rapılacatnr. 

İ.steklller yeni yıl Ticaret Odası vesltuı ve Ut teminat makbuzu ve ticarethane nam 
ve hesabına hareket edenlerin noterl1kten tudlkll "Nklletnamelertıe birlikte Meo aayı1ı 
arttırma ve eksiltme kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan teJtllf mektuplarını 

btll1 gün ve saatten bir saat evvel1ne kadar aözü ıeçen mmJayon bqtanlılına matbu 
mukablllnde vermeıert. 
Şartnameyi gormet ve llleler muhuebecll111 vemeaiııe 1atıruacat: teminat mllleltlre

ıeslnl almak !çln a•tuara1 ıı.sestne mfiracaatıan. c'1U8• 

... 2 - Bu ite aid evrak ıunlardır: 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

u. 

Eksir Balsamin 
KANZUK 
2 ııhele'ri, blltGıl dilnyenm en 

mükemmel g(lı:elli1t milstahzarlandır. 

Oteclenberi memleketinıia kibar Aleminin 
takdirine mazhar olmuftur. 

Krem Balsamın Kanzuk 
- Kaclın güzellilinin 1ibıini terkibind• 
•klıyan en ciddi ve pyanı itimad marka. 
dır. Genç ve" ihtiyar bil tün lw:hnıar için 

A - Ketif cetveli. 
B - Hususi fenni ,...tname. 
letiyenlw bu enakı Kızılay C. Hutahalacı ffemtireler olmla 
mütlüriyetinden meccanen alabit:rler. 

3 - Ekeiltme 22.9.939 tarihinde Cuma sfbai aaat 10,30 da ~J 
C. Haıtaltakıcı Hemıirelelr okulu mlcltlri,etinde ,.palacaldlr • 

4 - Ekeiltme, açık eksiltme ueuliyle ppdac:aldlr. 
5 - Ekıiltmeye sirebilmek için isteklinia ı• lira 65 kant ... 

vakkat teminat yermeai bundan hafka atalıdaki ftlilnılen 
ha.iz olup komiıyona ibra• etmesi ILmıdır. 

6 - Ekıiltmeye en az bir parçada (3000) liralık bina İnpab yap
mıı ve iyi bir ,.kilde bitirmit oldujana dair resmi it ..mw.. 
rinden ahnmı§ iyi hizmet veaikalan. 

7 - Cari seneye aid Ticaret Odaıı veaikuL 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
MUdUrlUOU ilanları 

ADALAR TARiFESi 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20 Eylfil 939 Çareamba stlnOnden 1Ubaren 18111 

tarifenin tatbikine t»aşiana :-ıttır. Bu tarihten ttlbaren de ~prQden HaJdarp&f&J& ... 
8 de kalkan posta uo da kalkacaktır. (7410> 

Beyoilu Akıam Kız Sanat O\culu Direktör lüiünden: 
ı - R Ml"S, Antalya. Balıkesir, Eski~ir, t~ııir, Samsun ve Kaatamonuda a. 

çılan Akşam KJ.ı; San'at Okullan için İnegöl mamulatı HOO aded undalya ile 7 
milimetre ve birinci nevi hakild tri•talden mamul Bizutel olmu prtila 28 m
dam divar 19 üç kanadlı paravan ve 7 paravan bet ve 46 tuvalet aynuı kapa. 
lı za:rfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Eksiltme 1939 Birincltefl'inin beşinci Perfembe gtlnü saat 18 da CalaL 
oğlundaki yüksek mektebler binumda toplanan ndbayaat komiayonu tarafın
dan yapılacaktır. 

3 - Sandalyelerin muJıwnmen bedeli 2800, muvakkat teminatı 210 ft ayna. 
lal'l!l ~ahmin bedeli (1008), :muvakkat teminatı "18 Uradır. 

4 - Sandalyelerin aynaların vuıflan muayeJle tesellüm ve tediye prt1an 
eksiltme şartnamesınd~ yazılıcbr. 

5 - t•klilerin kanuni mevzuata uygun mektublannı ve veuikini belli ea. 
atten Hri saat evvel komisyona verme-leri l:Azımdır. 

6 - Bu hususta malumat edinmek isteyenlerin Okul idaresine mdracaat eı-
melerf. c!Hh 

unırt bir ihtiyaçUr. Cil~n letafet ~~~~~~~~~~~~~~--~--------~----~~~~ 

ve taravetini arttınr. Yallı, yalsız ve 
acı~adem cinlleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumupklılmt temin eder. 

Yüıieki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri te. 
mamen izale eder. Traften sonra cilde 
lltif bir serinlik verir. 

ln,Wz K.ANZUK eczaneli 
Beyollu f.tanbul 

Londra ve Parlsln en m8fbur 
fabrlkalanndan gelen 

BAYANLAR 
ioln son moda ve y11ksek fantaz1 
MUŞAYBAL AR ve MANTOLAR, 
Beyotlunda BAKER matazalann· 
da tethlr edilmek Te ıayet mtısald 
şerait Te uouı fiatlarla satılmakta· 
dır. Çeıitler ttıkeameden enel fb· 
ttyacınızı fimdiden temin ediniz. 

Dllnya Muharrirlerinden TercQ· 
meler Serisi No. 87 

O. HENR Y 

BOLl\i AR iKi 
• 

TOrkçe1e Q0Vlren; 
Hasan Ali Ediz 

Fi 50 Kr. 
REMZi KIT APEVI 

--- .. ·····-········· ·----··---
Son Posta Mat...._ 

Mqriyat Mildilril: Seli• JtGflP .lftlll 

uulPLBBI: s. Ragıp DfBÇ 
A. .... VŞAKLIOU. 

ilan Tarifemiz 
Tek d'111l 11Dllml __ ............. -. 

BiriMI ealtile 400 .... 
,,.. ..mi• J50 • o,.... ..mı. JOO • 
,,,_._. ..Jaile IOI • ,, _,.,_ " . ... .... " . 

Muayyen bir mildclM arfuada 
fulaca miktarda Oh 7aptıraeü,. 
lar •JftC& temlllth tarifemi ... 

fl&ifede ~.Tam. Jana 

" ~ •Jf• fllnlar lçba 8111 
bir tarife clerpif edilmiftlr. 

Son Polta'nuı ticari illnlanaa 
ald ifler için fU adnle mtıneaaa 
edilmelidir: ........ ~ ...... 


