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AD lf11il @l lfi1 lf11il ev~ ü O~ rr ü ifil ü <dl© vd:ll y © rrD c§l rr 
Şimaldeki Alman kıtaları benzinsiz kaldı 

lehliler Lodz şehrini geri aldılar · 
Şark cephesinde 

Almanlar müthiş 
zayiat verdiler 

Kendini kahramanca müdafaa eden Varşova, 
apansız baskınlarla Alman kıtalarını hırpalıyor 
Hitlerle Göring cephede 

tnühim bir konuşma yaptılar 
, fFraınısacQla tto pu aıroa ın 

~rıgiliz-Fransız yüksek harp meclisi. 
Franc;rz nslwrlerl, ığmdıklan i\fajino lstihkumlarmılan ~ıkarak Almnn toprat:Tnrma yan.§ yava'.';!, 

emin ilerh·~ ıs:er yapmaktadırlar. Ilu rcsmhniL, bu ilerlt') iş sıra.,ında. bir makineli ta.kınımm ün saflarda 

ycrle11i~ini 'o tlü;man cephe ini tara..'!~udunu p,iistermektedir. 

olonyaya, mümkün olan bütün yardımını yapılmasın kararlaştırdı 
c~ndra, 13 (Hususi) - Garp 
~) hesindeki Fransız kıtaları bu 
~~~ tekrar şiddetli bir taarruza 
r ıı 1~!er YC toplar, tayy.:rele
t ıı·de ıştiraki ile düşman mevzile· 

Harp karşısında 
1 dö~ ··sı d" \J gmu:< er ır. 

~ıla ~Unıi taarruzun başlangıcı sa
tıı hılecck olan bu şiddetli top· 
lrd ateşnide Sarbrükenle, Sig
<letı hattının ilk istihkamları şid-

e bombardıman edilmi~tir • 

Londra, 13 (A.A.) - Pomorze külli ile irtibatr temin etmiştir. 
ve Poznanda bulunan Polonya Bu ordu şimdi Almanlarla çetin 
ordularının Polonya kuvvetlerinin bir muharebeye giri~miştir. 
kısmı küllisi ile irtibat temin etmiş Poznan ordusu ise şark istikame· 

oldukları Varşova taraf mdan n~

redilcn resmi bir tebliğde teyit e
dilmektcclir. 

Bu tebliğde bildirilc!iğinc göre 

Pomorıe-Koridor orducu f')dlin 
eh arına kadar ilerli;~. ~:• kısmı-

tinde yolunu ke,:;en kun·ctlerle bir 
kaç kere şiddetle çarpıştıktan son
ra muntazam bir ricat hareketi 
yaparak yalnız Varşovanın cenu
bu garbisindeki Polonya kuvvetlc
rile temas etmeğe değil, ayni za
manda Lodzu istirdat etmeğe de 
muvaffak olmuştur. 
Varşova ordusu muvaffakiyctle 

neticelenen birkaç çıkış hareketi 
yapmıştır. 

Bütün diğer cephelerde Alman
ar muvaffak olamamışlar ve ilcr

.iyemem: _' ~rdir. 
Alman hava kuvvetleri uğradık

arı ağır zayiat dolayısile faa.i 
ıetlcrini mahsus derecede azaltmı~ 
:ardır. 

Görin g Hitlerle görüştü 
Bertin, 13 (Hadyo) - Ma:-eşal 

:;öring dün tayyare ile şark c ·p· 
!ıe.;inc giderek JTitlerin kararga· 
hında kendisile görüşmü~ ve de,

I let işleri hakkında izahat vem1iş· 
tir. IIitlerle görü~tükten ~nra ge· 

tı11 1 ne tayyare ile karnrı.ı;ahm:ı hareket 
ııllıll'estın \"nrso,·n bomb:mlmınnmda şı-hrln Kolo rulın ı v<'rdilılrri ""rn- eden m:tr~al .(';..~r i ı '" \';n~;m-a,·a 
baı~ bir blnıı.nm nldı ı;;., acıklı vaziyeti gö fonncktctlir. A!-ıli.l'ri ııı.ı;ıi~ et: 1 .iuğrn ilcrliycn \im.ar \rtalarınırı. 

t 01nuuJığı baldo bombardıman cdilnıi5tir. harekatmı lefti~e gitmi:;:tir. ; 

Varşova, 13 (A. A.) - Ve.1'§0_ 
va mıntakasmda r.isbi bir sükün 
hüküm sürmektedir. Vnrşova gnr 
nizonu motörlü cüzütamlnnn ynr 
dımile muvaffakıyetli taarruz 
yapmıştır. Bu n..ada Uç Almnn 
tankı tahrib edilmiştir. 

Alman tayyareleri bir zaman
lar mar~şal Pil.sudsklılin ikamet et 
miş olduğu ve şimdi Pilsudski 
müzesi haline getirilen Bclve -
der sarayını boır.bartlıman et. 
mişlcrdir. 

Almanlar ağır zayia t 
verd iler 

Zürih, 13 (A.A.) - Emin bir 
menbadan bildirildiğine göre, 
Almanlar, Polonyada ağır zayia. 
ta uğramışlardır. Zayiat mikdarı 
neşre:Jilen rakamların fevkinde -
dir. ölülerin ve yaralıların mik -
tarı askeri makamlar tarafm:fan 
neşredilen rakamların o kadar 
iistündedir ki, doktorlar ve hasta 

1 bakıcılar kafi gelmediri için bir 
çok yaralılar bakımsızlık yüzün • 
den ölmektedir. 

Polonyalı esirlerin nisbeten az 
miktarda olması. Polr>nya ordu -
•m t:" ne ka<lar büviik bir şid -
1,.•~ "'"~:>vMııet etti~ini göster
~ciucdi.. v:yanadaki hastaneler. 

(Devamı 4 ili.., 'ıU1, J 

U~YA 
VE 

öTAILVA 
Sovyet Rusya ile ltalyanın hnrb karşısındaki vaziyetleri 

malum olınaltla beraber bu hususta birisi bitaraf kalmayı, diğeri 
susmayı tercih ciliyoı·du. 

Bugün gelen haberler bu bakımdan enteresan görülür. 

i zvestiya harp mesuliye tini Almanyada buluyo' 
Paris, 13 - Moskovadan 48 saattenberi gelen habcı-ler har

bin mcnş:i hakkında Sovyet gazetelerinin şimdiye kadar muhafa 
za cttikleı i sülu1tu bozarak ncşriyatR başladıklarını ve Hitle=-.: 
mcsuliyetinden bahscU.il<lerini bildirmektedir. lzveatiya gazete: 

neşrettiği malrnlede harpten Almanyayı mesul tutmaktadır. 

Popolo d'italia harbe karışmıyacağız diyor : 
Paris, 13 - ltalya Başvcltili Musolininin gazetesi Pop • 

d'ltalva neşrettiği bir makalede şöyle demektedir: 
"ltalya milleti çalışmak, istihsal etmek ve harbe karışma: 

istiyor. Hükümet bunu temine ç.alı~acaktır.11 
Diğer taraftan Roma radyoıu ltalyan vapurlannm Amerikıı 

dıı.n ııonra Uzak Şark seferlerine de ~y~ ~nı ~her ver • 
mektedir. 
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i 
~jDünya vaziyeti niçin müphemdir? 

Yazan: M. OALKILIÇ 
ARll ba.:-iladıi;ı, lani hakikat ateş aldığ"ı halde, bütun de\'• 
ıctlcr bitamlhğın tcynkkuıu içine çckllmişlcrdlr. Hiç kim. 

sc hi~ kimseden emin dc~rfldir. Ortada lıiı:blr muayyeniyet yok. 

Cill ük \ e küçük de\ cltıcrlo bıtaraflıklıın hakiki ve nihai mi
dir!' mm klmlolo blrlcsccek \'eya blrlr~mlyccel\tir'! Kim muzaf. 
fer olul"6a kim için hayat kim için ölümdiir!' Harbin hakiki gaye· 
i, haldki kadrosu \C h:ıkiki sirayet kablllyeti rneçhulclür. thtL 

mııller son derece oynak. 
Dünya.um m~lmcsl, 111t nık halinde birdenbire çoğa in eren kö

tü urlar ı.,>ibl, mUthl bir sürpri.ı lhthnall~rlylc dolu •. 
Harbin ta.liinl kat'i surette t.ıı~in ede<'ek olan son iki ud ihtl· 

İ mal dah düşünülse, bu son iki ihtimal dahi lıirlblri kadar mi.im. 

"ı: kün. 
:.·:. Olnuu anılan §eyler o kMlar blriblri 11c-;lnc olabilınl~tir kt 

mesela Alınanyanm 60n bir hamlcylt• Rusya, ltalya n hatta Ja· 
i ponyıı. ile blrl~h·erm i nekndıı.r kabilse, So,·yet Ru!'oynnm harbe 
i glrc•miyccckle.rinden korl,tuğn İngiltere ,.o ı~ransnnm fillen harb . 
: açmış olmalannı Ye Almnnynnm istila harblerlne ~lriştiğinl ~ö:r. 
i. • önüne alarak teknı.r sulh ceph~ine glrh-ermcsi n~ hatta İtalyanın 
: 
• dahi bu cepheye iltihakı ayni der~ooc mUmkUn. 
!} Nltln olma.sın! 
••• Diinya iki tarafJı bir uı;urum üstünde yüriimektcdir. 

Rildlscler onu her iki tarafa cl:ı bir :ında ~ ll\·arlıyabillr. 
İ Onun irin henüz hiçbir de\'letfon nihai bir l<arar bcklcnemel. 

! ~Onun tc;in bugilnkü bitn.rnflıklnr nl hidlr ,.e hakiki hic;blr manrua. 

!~ .. o~ ' ·--· .. -----.......................................... .. 

UMHURlYET VAKiT 

• ·adir Nadi, Polonyanın maksa· Asım U bugünkü ba~makale· 
mı Almanyaya karşı dört beş ay sinde Almanyanın iktisaden ne 
ıukavemet şeklinde görüyor ve e- kadar bozuk olduğunu ,.e Alman-
r bu müddeti aşarlar veya bir yanın uzun 5Üren bir harbe da· 

lUvnffakiyet elde ederlerse bunu yanamıyacağını anlatarak, diğer 
1ucize sayacaklardır diyor. Neti- memleketlerin de tasarrufa başla· 
~ olarak Polonyanın harbi kabul dıklarını söylüyor ve diyor ki: 
mesini, şerefli bir insanın esareti "Harp içindeki memleketlerde 

abul etmektense ölmeği tercih et· I görül~n bu şid?etli. tasa:.rur hare-
. be t uh . Al ketlen ve tedbırlerı henuz ates hat· 

ıesıne . n:e ~n ~ amr, man. tı haricinde duran memleketleri 
anın Sıgfrıd ıstıhkfuhlanna yer· d . d . d" .. d.. k b" .b 

t . d..... "t · ku ti 1 enn enn uc;un urece ır ı · •. ır ıgı mu :e'\·azı vve er e f. . 
• • • • • • • A ret levhasıdır; zıra bugün sulh ı-

rlttakı ışını bıtırmek ıçm ~~ çinde olan memleket ~e fuilletlerl 
elerı zamanı kazandığını bıldı~ı- harp tehlikesine karşı sigorta eden 
or \ .! buna karşı Fransa ve lngıl- hiçbir teminat rne\'cut değild'r 
renın '\aziyetini ~yle tebarüz, 

1 
• " 

ttiriyor: YEN! SABAH 

" Bu iki devlet yavaş hareket 
diyorlnr, Polonya ordusunun yar· 
ımma koşmuyorlar. Şu halde 
mıg y - Ridz maglup olduktan 
o.ıra Almanya ite anlaşacaklar ve 
rnri\akti kabul edeceklerdir!! 

Demek bu itibarla yanlıştır. 
lngiltere ile Fransa ne Danzig' 

e koridor içm, ne de Polonyanm 
nayi gozlerı için harbetmiyorlar. 
ne\zuu bahsolan dava çok daha 
,eniş, çok daha şümullüdur.,, 

Hüseyin Cahit Yalçın "1914 hu· 
dutları,, başlıklı yazısında Alman
yanın çaresizlik içinde kalınca sulh 
tekliflerinde bulunmaya baııladığı
nı \'"C 1914 hudutları kabul edil· 
mek suretile harpten vazgeçeceği· 
ni me\Zuubahs ederek bunun basit 
bir şey olmadığını ve her ,eyden 
evvel Çekoslovakyanın, Ama\'utlu
ğun terkedilerck Lehistanm da 
tahliye edilmesi lazımgeldiğini 
söylüyor ... 

~~ 
Parti Meclis grubunda 

Hariciye Vekilimiz uzun 
izahatta bulundu 

Vapurlar 
Akdeniz seferlerine 

başlıyorlar 
Şimdilik yalnız İzmire kadar 

gidecekler 
Son hadiseler dolayısile tatil 

edilen limanmuzla Akdeniz li -
manian arasındaki yolcu ve yük 
vapurları seferleri bugünden iti. 
haren tekrar normal şekilde baş -
Jamıştır. Bugün ilk olarak Bartın 
vapuru yolcu alarak Ayvahğa 

hareket etmiştir. 
Pazar günü de fzmire Kade§ 

ve f mroza Tayyar v;:ıpurlarr ha. 
reket edecektir. Şilepler de Ak -
denize işliyebileceklerdir. Yal • 
nız şimdilik izmire kaı:iar sefer -
lere müsaade edilmektedir . 

--0---

tngiltereye ithal 
edilecek mallar 

Hakkında ticaret Vekaletinin 
tebliği 

Ankara, 12 (A.A.) - Ticaret 
vekaletinden-

! - Bundan böyle .Fransa ve 
Polonya hariç olmak üzere her
hangi bir Avrupa memleketinden 
lngiltereye se\1;edilen eşya, İngi
liz konsolosluğu makamları tara
fından verilecek bir "menşe ve 
menfaat şahadetnamesi,,ni haiz 
buluıunadıkça lngilterere ithal e· 
dilemiyeceği alakadar makamlar 
taraf mdan bildirilmiştir. 

2 - tngiltereye mal gönd~r· 
mek istiyen. ihraca.tçılamn.kmdilc
rine bu ~adetnamc istemi hak
kında etraflı rriai6b&t verecek olan 
en yakın İngiliz konsolosluğuna 

ı müracaat etmeleri tavsire olunur. 

Ecnebi ve ekalliyet 
mektebi muallimleri 
Vekllet tayin edecek 

Umumi heyet hükume- 1 
tin siyasi tedbirlerini 

memnuniy ~ :~ şayan 
gördü 

ihtikar 
rfar çten gelen mallar 

üze,ınde Ankara, 12 (A.A.) - Bugün. 
kü Gurup içtimaının hildiriği: 

Cumhuriyet Halk Partisi Bü-
yük Millet Meclisi G:upu bu • 
gün 12 • 9 - 1939 ö~leden sonra 
reis vekili Hasan Sakanın reisli. 
ğinde toplandı. 

L..ayihalar yakında mecli:;teı. 

çıkaca .-
Ticaret Vekaleti kontrolörleri 

tarafından ihtikar vaz~yeti hak 

kındaki tetkikler tamamlan-,,ış 
w. Yerli mad 1eler üzerinde faz 

ıa fiyat yüks~klıği 'örülmemiş 

yalnız hariçten gel~n mallar ti -

ilk söz alan Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu Meclisin tatil 
mebdeindenberi cereyan eden si
yasi ahval ve vakıalar üzerin.de. zerinde bazı kimsderin ihtikar 
bu~ünkü siyasi mesailin her sa(· \·aptıklan anlao::ılmıştı~: lla~ırl~ • 
hası hakkında uzun i7ahat ve be. f ~an rapor vek:\lcte ro.ıdcrılmıg-
yanatta bulundu. Birçok hatipler tır. • . 
aynı mevzular üzerinde fikir ve Haıırlanaıı layıhalar 
mütalaa beyan etmişler ve hü - Ankaradan gelen haberlere gö. 
kfımetten bir çok noktalar hak • re, hükumet tarafınc!an ihtikarla 
kın.da sualler sormuşlardır. mücadele için hazırlanan iki mü· 

Bu suallere Hariciye Vekili ve him kanun projesi bugünlerde 
diğer ala.kadar vekillerimiz ce _ Meclisten çıkacaktır. 
vap vermişlerdir. Umumi heyet --<r--

memleketin müdafaa ve emniyeti Gümrükler.:? tebligat 
için olan kararlan ve aiyaai ted- yapıldı 
birleri memnuniyete ~yan gör • Türk • Fransız aniaşma ı hak 
müş ve hükumetle gurup araam· kında dün gümrüklere bir teblıga: 
da tam bir tesanüt olduğu bir yapılmış ve 2·2007 numaralı ka· 
daha tezahür etmiştir. Hükume· rarnameye göre ve bedellerı klırtn.! 
tin izahatı müttefikan Gurupça u:;ulile yalırılm3k su:-elile Fransa 
tasvip olunduktan sonra saat ıle mal mübadele edilcbileceğı bil· ı 
18.45 de celseye nihayet veril • dirilmiştir. Anlaşmanın tamam 
miştir. metni bugünlerde teblığ edilecektir 

300 
ltalyaya 
Sandık yumurta 
gönderdik 

Vapurların Ak.denizde sefer 
yapamaması üzerine İtalya ile bir 
müddettenberi ticari tem.asları -
mız durmuştu. Dün ilk defa ola. 
rak trenle ftalyaya 300 sandık 

yumurta gönderilmiştir. İtalya -
dan da aynı yolla muhtelif mal 
gelmiştir. Böylelikle eniz nakli • 
yatı karaya çevrilmiş olmakta • 
dır. 

Çorapçılar 
İpliksiz kaldı'ar 

Memleketimizden 
tütün alacaklar 

bmir, 13 - Amerika firmaları 
16 milyon kilo kadar tütün satın 
alacaklardır. Fransız rcjisinnrn dl" 
bu yolda haıırlandıği dıil{lirjlrncl:ı. 
tedir. 

-0---

Dördüncü asliye ticaret 
mahl::emesi i§e başladı 

Yeni te§kiı edilen dördüncü as· 
lırc ticaret mahkemesi dün Posta· 
ne bina.ının ü::.t katında e ki ikin· 
ci hukuk mahkemesi salonunda i-
şe başlamıştır. Tapu dairesinde te
şekkül eden diğer mahkemeler de 
bugünlerde d .. rhal i§e ba~hyacak· 
lardır. 

-0---

Muhacirler rıhtımda 
yardım bekliyorlnr 
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Z 
.\ n .. , b1ııyord11k, ıaknt ~ini• 

Jı d:ılıa b i ıııııı) oruz ki 

ııı.... ıkıııc.ı~şrınıııılc lıa>::ı) ıl' 
ıiJ..,,ı eyi, .JıHlc kopJıı:ıı. uc\IC .I\•' 

•tıı•:l ı~ın Lır sıılıı ııru 1, nııı·Jh bır 
.mı::ın·Kc dl•\ ı c.,ı •..o.Ju .. Hılıı, :-,,ıııllr 

lillllll UCU Si !;lfıl, S:lıl('t'C lllll"jl ul• 
ınuın.ısı dcmcK dc.,.lılıı: cııııu>C1 

ı~·ıııdc, ııorınnl ~uı l:ır ıçıııJc 'J' 

,r.ııı ..... y.ıı ın dcJ.~ .ı lıll'b ... 111 ... cbur 
•ııııı~:ll'.ığııııı.ı:ı loıl: (, ıı /, ı'ıdc:ı~r 

dl. nchılı11c·:, ıl.ıııd.ı.r. JIJlb.ıı. ı f.l. 
\'1'11 yırını lıır St'llC' i\"ııııll• 110~ it! 
hır Şl') kabıl dc~ı tt..lı: h ·rı;i.in tıır 
ihtıliıl \·ıl..ııı:ı~ın,Jn lııı.• u. ıh P 

lcılcrııı 1\· \'l' dı~ o;i,rnM·llı·, .ııııı ıl • 
.;ı~ıııc .. ı ıı dl'ıı kın ı..U) ur.ıu!, ı\ lıuoıı
.Hıııın, lı.ı!)aııın hııl.ıH r.nrmJI, ta· 
illi J )C lı.ıı.ııı:ı 1, knbil dı, 11J1: Q 

>ıthkt !.l~ııc;cl nrn, J9l ı b.ırblı1 111 

.Je,·aı.ı ıııd.ın hıl)'... r ~c) ıı1nııı 1 Jı· 
.~ı lıell.)dı. 

İııaıl.cı c 'e Fnını.:ı gıLı meıııle 
.•ellerde ~ulıı h lıııe lıcır.:cr hır ~c'' 
•.ııdı. rı ... nı lıu · z.ılı 1 ıl)di. IJoYlt 
oııl.ı~ ıııu nııl,ımıık ıı;ın \'İl ıııı lı•' 
~ı·ıH•ıı rı ı·ıkbı~ :Hııın, ııl-.ır ı~Jrrıııt 
lı.ıkıııJk 1.ıirıdır. Edı.:lı • .rıııı;ıJıırııı· 
nıukfrl,Jdrlı•ı ın lıenı. n 1.c ı'ı c~• r• 
lcı ııulc h:ırıı!ı•ıı, keııdı ı;111lc'lı' 1 ı· 
nin tlıscr ınıllcııe. ıc eıl n ınuna~e
lıt•llcrııırlcıı ıı.ılı .t·lınl'Ae _ ıılı\·:ılı•1 • 
zvru ıle • ın 1'11111 olurorl.ıı ılı. ıırr 
ııııı hn rrı rı ıı lı.ı ı·lıc kı.ır~ı hır ,·oıı· 
yel :ıııııa'iı ır:ıp l·diyortlır. O )·ırf11 1 

scııc ıçindc h.ırp iıkrı. harp ıbll' 
mııli hıran hılc uzakl.ışnı:ııııış. ıı· 
hııılcri hir:ııı lıılc lt•rkl'tıııeJlll$11 

Zıılcn o dc\TC~ c ''harp soıırusı •• il' 
dı nrılmcrnış ml)·ıJı., ll:ırp • :.oo· 
rası tcrkibinJc harp kclıııırsi ,·ııf• 
o dc\-rccle hn:-bin ıı:ıkim oıdu~ıl 
belli. llirka,. ay cncl FronsııdJ 
bir kitap çıkı 1; okuınndım, raı;ııl 
ndı insanJ dii$iiııııı~c uovct r.d•" 
~ordu: La Fin de l'.lrrcs • Gıır.rrt 
ı llarp. sn11rııs111111 soııu) · ,·oııi ıııı· 
lı kimseler nrtık düın·:ın;n- h:ıl'P 
hn\'nsı içinde y:ışıır~oktan kıırtll· 
lacnğını snnıyorlıırdı. Mctırr ss 
dece ınutıın·ker· sonu grlıuiş. 

Bu lı:ırbin onunda gcrçcJ;ltll 
\ulha crcı'ck miyiz? llilıııi)orUZ· 

rAN 

Ecnebi ve ekalliyet okullarında
ki türkçe dil ve kültür derslerinin 
muallimleri maarir vekaleti tarafın 
dan tayin edileceklerdir. Bu tayin· 
lerde kanunen muallim vaziyetini 
haiz olmak şarttır. Ayrıca müraca
at sırası da gözününde tutulacak
tır. Bu gibi mektep;erde bir mual
limlik açıldığı zaman, mektep ve 
sınıf kap.ınması yüzünden açıkta 

14 ya~ 1 n da )\almış muallimlerin tayini tercih 
~ edilecektir. Muallimlerin ha(talık 

Çorap fabrikatörleri ipliksiz 
kalmışla~ır. Bu yüzden 31 ağus. 
tos akşamına kadar Almanyadan 
gümrüklere gelen, fakat paraları 
bankaya yatırılmamış bulunan 
ipliklerin idhaline müsaade edil -
ınesini vekaletten iıtiyeceklerdlr. 

Bulgaristan ve Romanyadan ge
len bir kısım yuı tdaşlanmız gün
lerdenberi Galata nhtımı üzerinde 
bakımsız kaimı~lardır. Alakadar· 
!arın bu yolda derhal tedbir alma· 
!arı beklenmektedir . 

Fnknt <loğrıısu J,<'11 hunu imknn ıı5' 
rcrnıyroıı111. Düıı~·ııııııı hiç oıınoıs• 
ikı ıısır ı.ürenk bir sıkııııı ı'lc,.rc41' 
ne ı:ırıl.ı1in<' l.:ıni iııı: lınrplcr, lhti· 
lıillcr, her türli:. cnrpışııuıl r. r,!irı· 
y.ı kendine yrni hir nıu"azcnc ıırı· 
yor: bunu bulması koiııy değildir• 
\"ahuk olnnınz. Türlii tilrHi nıııarl· 
Yl!leıle boc:ılıyo<'nk, bugün kurdll• 
ğuıı ır \ n rı ıı yı kn<'nk, lıııı::üıı sarıJdl' 
Rı hnklkntleri yarın inkar eı-ıereli· 
nıeılcn İ) etler Li ril.ıirlerllc çıırıuş:ıc:ıı1' 
kn;111a,ııc:ık <lıı onclıın sonra ln~ııll' 
lık bir rnm·ozcnc, bir sulh de\"'rc•I~ 

Sabiha Zekeriya Sertel hü· 
.Qmctin beyanatından şu manayı 
·ıkanyor:. 

"Fransa, lngiltere. So\•yet Rus· 
ra, Balkan memleketlerile do5t ol-
u rıımuz müddetçe bu harp badi· 

• i. a gari mu~ku1atla atlatmak 

mk:ın!:mmıı çoktur. Harp istemi· 
oruz. Fakat harp gelirse, ona kar· 
r koymak için ordumuz ne kadar 
.;ağlamsa, dah A vaziyetimiz de o 
adar sağlamdır. 

Başvekilın nutkundan i tihraı; 
tti~ımiz mana budur. Hiç telAş 
tmcden, vekar ve sükunetle h.idi
Ieri bekliycbilirız. 

Yazan: CAHiT UÇUK 
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Bır aralık başını çe\ İrdck. ar 

rlındaki ye,,illikelre baktı. Çimen 
lerin üzerinde ma\'İ mineler, arı 

vüıhi beyaz kanatlı p:ıp1tralar 

p ~ gamber çıç.eklerı a ·mı~tı. 
7.eynep. birdenbire küçuk bir 

çri!hft kılpln!r. Ali, orrnn işaret 

ettiği q-,:.fa blkınca. ü->tü turun· 
cu ben~. bOyllk kanatlı sirah 
h r kelebek gördü Se\·inçle Zey- 1 

Fakat yaman bir hırsız , ders saati 24 ü gcçmiyecel:tir. 
Perapala'.> otelinde oturan Japon ----o-

elçiiir,ri ticaret katibi • ·bin Yama- Matbuat bürosu 
ocelman Liık~cmburg salonunda kuruluyor 
billlrdo oynarken ceketini dıvara ı\nkara, 13 - Ba}vekalete bağlı 
asmış, bır müddet sonra ceketinin olmak üzere müstakil bir matbuat 
cebindeki, içinde dört yüz lira para bürosu tesis edilmektedir. Büro 
ve muhtelif e\Tak bulunan cuzda· umumi katipliğine Bükre;- elçiliği 

mnın çalındığım anlamı tır. Polb mü t~an Selim Hau( tayin edil
derhal tahkikata ba~lıyarak Kadı- miştir. 

köylü küçük Necati i mindeki hır· 
sızı bir iki saat sonra Sirkecide 
trene binerken yakalamı~ \'e cüz· 
dan sahibine iade edilmiştir. Hır
sız cünnü me5hut mahkemesinr 
verilmi5tir. 

---o-

Bütçe enı;ünıeni 
toplanıyor 

Ankara, 13 - Mecli"' iktic::ıt en· 
cümcni dün toplanmı~tır. Bugün· 
de bütçe encümeni toplanaca!,tır. 

H!llllB•-1t 
nebe dönerek: 

- Ben sana soylememiş miy· 
dım ki kelebek gö:-eceksin? .. 

Zeynebin gözleri } aşannıştı: 
- Kara kelebek! ... Ak obayd; 

} ürcğım rahat olurdu J\li.. 
- E artık buldun da bunaldır 

Zeynep! .. 
Fakat onun da içine hır kurun 

tu dü müştiı. Su ta.,ı:ıı alarak dol 
durdu Son yudumuna ka:lar iç· 
tı. -onra gene do'.durara':, Zey
nebe uzattı. Onun füüntü-ünu 
dağıtmak ıçin: 

- Zeynep. dedi tki ~iın ;on 
ra ~hre gideceğiz. 

- Ş.hirde ne yap:ı::a:;ız? 

- Nikah için... ı 
Zeynep, dalgın da1gm önüne I 

bakarak. düşündü. Dem k ki, 1 

köylerinde nikfıh olamıyaca'.da. J:. 
Ali, bu sözlerin de Zeynebi "' 

vindirmcdiğını görünce, do~~cal. 

çocuklarından sez a;tı. Bu bahi 
Zeyne~in üzerinde büyü!ü bir te 
ir yapıyordu. Hem:!n yföü de i ı· 

ti. Gözleri parladı. O~'.aıı a lı bu!· 
mak için. i imler ara~ıla-· .. \!' 
çocuğ•m Zernebe: Zcync~ h: -
ba ma bcnzer.ıe,ini i tiyord~. 

Konu5ur'arken: \akit ilcrlcm:~ 
öğle olmuş. ağaç golgele. i dip1e 
rine toptan.rak. ennra \l..,.ama?;a 
yerlere yatmağa ba.Jam· .tı. 

Maarif cemiyeti . 
pıyangosu 

Türk maarif cemiyeti gelirile ta· 
!ebe yurdu ve mektep le is etmek 
u.ıcre piyango hazırlamıştır. 

-0--

y aşları küçük ve büyük 
talebeler 

~Iaarif ,·ekfüeti mekteplerde tali-
matnamenin emrettiği yaş ve 53rt· 
!arı haiz olan talebenin kayıt \·e 
kab:.ılü yapıldıktan sonra yer kahı 
sa yaşı küçük Yeya iki yaş büyük 
talebelerin de a!ınmalarmı bildir· 
mi~tir. 

Askerlikten kimler ne crCC'('k. ,\nlik !ıl11m ıın~ıl ,ö1'1 

te dl edilecek? ise, Orta • Zaınnn fılrmi nasıl çölı• 
Ankara, 13 - limumi seferber· tiinr., ~lodern ıledi#inıiz Alc111 dtl 

ÖJ lcre çcH.u~·or. Hu inhitol, bll ~· 
lik halinde lıangi memur ve müs
tahdemlerin askerlikten tecil edile· 
cekleri hakkm..:l tetkikler yapıl

maktadır. Bazı madenlerde çalı· 

şanlar da tecil edileceklerdir. Ha

zırlanan proje ~filli miidafaa vc· ı· 
kalctince tetkikten sonra bugi.ın· 

!erde l\lec:ise verilecektir. 

zulm:ı, Yt'ni bir cliıt rloıtıııır.arıı ı;ıı· 
dar dc,·:ım tflcrek. Şimdi kon1ı11u· 
11İrinlll pit.f. rıı~c-b;ma glhi \"C ıf:ıbB 
hilmem ne ic;inılerlc çıknn tdco!O' 
ghlnnln, umumi lıir ı1in hııJinİ 111' 
nınk için lfızıınıt<'len \':tsıfl r )'olı• 
çüııl.li onlar 111~011111 :ıııcnk tıir!J" 
kını ilıth ~rlnrıııı ılüşünlip birta1' 1111 

(Karşıki sayfaya geçi'1it) 

• ..... , mm:ram~ ~;ımın•-
AJ:~ama doğru, artan yiyecek

leri, ofrabezini heybeye yerl~ti
rerek halıyı topladılar. Köy yo
lunu tuttular. 

Sabah gelirken yo!larda kimse 
buiunmam:ı-ma karşılık, dönü§te 
bırçok tanıdıklara ra--tladılar. 

Ali önde, Zeynep arkada, ken
dilerine bal~anları g~:memezliğ .. 
gelerek e\·e döntluler. 

Bahçeye girdikleri ,·akit; ikisı 

de rahatladı. E\'lerinın büyük a, 
ma kili::lini açıp. kendi'erini iç~r 
de bulunca, yüre!\lerindeki bütün 
lızünti.i eriyerek <lağ1ldı. 

Zernep, ayali-ından kundurala
rı1 çorap1arı, ba.ından örtüsünü 

fırlatıp atarak, ocağı yaktı. Ali 
~ehirlik rubalarmı çıkardı. 

- Bu akşam ne p!şirelim Zer· 
nep? 

Zeynep, süzülerek erkeğine bak· 
1 

tı: 1 
- Sovanlı bulgur pılfi,·ı. Eril, 

ho~arı. 

- Ba.ka? 
- Ba~'•a can ::ağlrğ: : ... 
.A:i, p;~~'·ın so,·anını kıyarken 

Zeynep eri~in çöplerini ayıklıyor· 
du. lki~i de gelip geçen, yürekle· 
rine dolup oo~alan de1't bulutlarn 
dan uzak. ma\·i bir g·),\Ün temiz· 
li~inı, içlerinde bularn:, a;!ı~ır<r. · 
lardı, · 

ınsaı11ann duyabilecekleri ~; 
nül birliğı, vücut anlaşması .. e 

• ...ı • • en ,_..-ıcesı11 sevı~m:! saa;Jetının , .. 
erisirorlardı. 

1 
Birkaç gün sonra. "Uçan su~ 

da kötü hır l}aber duyuld~· . ı;e! 
kötü haber, bir rüzgar gıbı b

3
r 

yere girdı. en uzak koşclere kad 
uzandı. . ··c· 

Ali ile J !asan kahvede döğü;e 
müşler. biribırlerinl ağır suret~· 
raralam11lar. köydeki janda~a: 
lar, onları bir yük arabasına ) • 
tırnrak şehre götürm{i}til. tik 611• 
ce. yaraları ba'ulacak. sonra ıııu) 

. ' . (D rnı ,,ar .1a.\cın!crı c'ı.ca~:tı. ~va 
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1rrrev<e$0 ö lb>©şaOttoU<§lr 
Fransızlar 

'---

nrşAIU>A: 
• , Londra, İngiltere parlimenlo• 

tıu ~'arın (bugün) toplanacaktır. 
1 ~'''ekil Çemberla)'Jl '· harp vaıiyc. 
~ hakkında beyanatın bulunacak-
t. 

h • floma, Baş,'Ckll Çemberlayn 
t ~ün Anım knmnrnsındn lngil!e
~tnin zıicin harp ettiğini anlatacak 
ge hu suretle lnsiliz siyasetinin 
i al'csfni lıildirmlş olacaktır. lngil. 
t~e hükOıncli, bu noktanın izah 
q _1rnesi kanaatindedir. Ccınber
.ı inın nutku "Br~·ın: kitap hnlin· 
"t ' J " • neşredilccektir . 
b ncrlin, Jsvcc b3Ş\'ekıll Hnnson 
~Yaııatta huulunarak bugünkü 
~ rn \'aziyetinde fsvectin bilaraflı
hırıı tasvip htmısuııdn 1.ıiitün hvec 
ır•ı·tııeriııin miiıtrfik olduklarını 
~de efınlşlir . 

111 
l.ondru, Hindi.stanın Kapurtala 

1~hrace.sl iki oğlunu dn lngiliz or-
:ıında askeri hizmete \'ermiştir. 

~ I.ondra, Cc sene:) e yakın bir 
ııı~11 ndnnberi Fransada iknmet et
ed le olan nbık Jng11terc kralı 
~ ' 8;d: (şimdiki Yindsor DUkfı) 
gqlt\ind or düşe i ile birlikte fn-

• rel·c gelmişlerdir. 
~· noma, Fransız parllimeıılosu 
q •cıloe encümen indeki komünist 

1e Ç1kıırılrnı5lır. Yeni le~ekkiil e
ıı lııli komi:o;yonda hıchir komü-
,ı az · ı . . • .ayn yer \'llrJ ınenuştır. 

~11 Anıerlka ticaret filosunun artıı
~rııbsı için tnnzim edilen on sene-
~ roşrhm mucibince yeniden 
!füı \•upıır yupılncaklır. 

lif l>oJon)"ll hanı.n ının rıllın mc,·
~ u llomanyu hududunda kiiin 
;ı~laı> o'e nnldedilmiJtir. Polonya 
~ llnıet mcrke-zinin de or:ıy:ı gilti

.tannedili) or. 
İilı l<onı Ciano dün Almapra bü· 

ı t elçisi Mackcnsmi kııbul elmiş· 

~ 
~tl-ı-te_p_e_1_H_ü_d_a_v_e_r_d-iy_e_ 
~ çarptı 
~~ki gece saat üçte Karlıtepe 
~""'Otü Haydarpaşa önlerinde Hü· 
t't~i ~elkenlisine çarpmış \'e 

anharım parçalamı tır. 

--1\.~İr ceaet bulundu 
~ akşam üzeri Fenerbahçe 
~· trinde bir ceset bulunmuş, 
Gı..ı~·eıı \'e ölüm sebebi tesbit e· 
~~ıniştir. Bugün ceset adliye 'ru tarafından muayene edile-

---0.-

li .Neden öldü? 
~ C!.tbıyedc bir doktor:un yanında 
'~etçi Siropi dün sabah ölü bu
~~· ceet morga kaldrnlmışttr. 
~ hakkında tahkikat yapıl-

dır. 

tJ 
l'lk.panında sünnet 
~ düğünü 

L· 21Iar Fatih ılçc ine bağ'ı 
~Panı ~ubesinden: 

llıı 9-939 cumartesi günü akşa
~Unkapamııda Şehit Niyazi ilk 
~e lt~i ittisalindeki Hantalzade 
~ babç«ie fakir ;e yoksul 
ll(j 3' menfaatine sünnet düğü
' IQ>ı.lacağmdan Kızılaycılarm 
C;ı ~znizi ı:;ereflendirmelerı ri-
~-r_. ____________ ~--~ 

ı· 

~ ;;Çl:ırını da kııllh en inki'ır e· 
t'~ b1•r: \'cn1 r,ı m, tİün:rn_ya ı1ck. 
~ ~kıkı sulhu getirecek )eni L
'll;t Ulün o iıleologialorın, o ya· 

1~ dinlerin tıı<ifi)cı;lndcn sonr:ı 
'lı 1 <''i:ı<;J.ırım tııs:ıvnır l'ılcmc<li· 
ır..~. kulli lıir dinle hcnıbcr 
~~ • 8 tlffthl ....t akla 41•· 
'ı"ı~"'• .tımn~rd• .ktırbllmı-

tıı 1 l'lıtf'ıınt c clr.rh: .ııına lııı, hil
knlılJ rıııdir? 

Nımıllalı ATAÇ 

işgal ettikleri yerlerde yerleşiyorlar 

Varşova 
Kendisini kahraman
ca müdafaa ·ediyor 
Almanların zayiatı 15000 kişi 

Bir Slovak a layı Hitler için harp edemeyiz 
d ıye ısayn etti 

Garp cephesinde Şark ceohesinde -Londra, 13 - lJun akşamki 

Fransız tebliğine göre, evvelki 
akşamki teblifde tasrih edilen 
cephede Fransız ileri hareketi de 
vam etmektedir. Düşmanın bi'. 
hassa topçu kuvvetleri şiddetle 
mukabelede bulunmaktadır. 

Dün gece Fransız kıtaatı Al
man topraklarında işgal ettikleri 
topraklara yerleşmekle iktifa et
mişlerdir. 

Elde edilen neticelerin ehemmi· 
yetine rağmen mevzuubehiı olan 
harekat feridir. Bunun en ba· 
riz vasfı şarkta geni§ bir cephe 
üzerinde gayet sarih bir terakki 
kaydedilmiı olmuıdır. Maama
fih bu harc.kitta mezkur mınt;. 
kaıda tahatşüt etmiş bulunan kı
taatın heyeti umumiyesi iştirak 
etmemiştir. Harekatı piya!de ön· ' 
cülerinin ta1CV1ye ettiğl'ke ıf muf
rezdm yapmaktadır. 

Menuubahi.a olan harekat mü· 
him bir endüstri merkezi olan 
Sarrebruck'ün hafifçe prkında 
cereyan etmektedir ki. bu suretle 
bu mınta.ka sağından hafifçe çev· 
rilmi~ oluyor. 

Diğer taraftan Sierc msnuk.a
sında M09elle boyunca cephenin 
garp mUntehumda Almanlann 
gösterdikleri taarruz hareketi te. 
madi etmcmiıtir. Bu hareket u· 
fak bir çarpışmaldan ibaret kalmış· 
tır. 

Fransız öncülerinin Sarre ile 
Küçük Vosgeıler arasında cephe· 
nin merkerinde yapuklan hareket 
ile mukayese edilemez. 

Almanla~r Sarrebrück'ü ve Tre
veı'i boşalttılar. Aachen ve 
bütün civar bölge iie aynı akıbeti 
bekliyor. Buraların tahliyesi muh
teınel olarak çarpmba günü ya· 
pılacaktır. 

Sarrebrück'lüler fiç gfin üç ge-
ce elbiselerini ~ıkarmadan yürü -
müşlerdir. 

Achen•e birçok yaralı gelmi§ 
ve sivillere yalmı: bir tek hastane 
kalnnşttr. 

K o I o ın f a d a n ela birçok 
kadın ve çocuk tablive edilmiştir. 
'BW14l nu.aran Almanlar Kolonya
da mühim bir askeri faaliyete in
tir:ar etmektedirler. 

Bir Alman tebli"i üç Fransıı 
ıtayyaresinin düşürüldüğünü ·ve bir 
:zabitin esir edildi~ini haber 'Ver
mektedir. 

tngiliı: istihbarat nezareti,fogHiz 
kıtaatımn Fran ız topraklarına 
cı.kanlmı~ olduiunu resmen 
biJdirmekte ve fakat bu klta
atm hen'llz cepheye girmemiş 
oldutunu i1Av1' eylemektedir. 

Nevyorktan alman bir habere-
göre, Vaterman kumpanyMının 2 

~nci reisi 'kaptan Nikolson -geçen cu 
martesi gÜnü "Wacosta.. vapu.. 
runun .ilrl<'nda au!:ıiller1 içinde 
bir 6\lman denizaltı e-emiii ta. 
raf.u:dan tevkif edildiğini bildir. 
nıiştlr. 

Glaskovdan .Nevyorka ~iden 
bu gemide yapılan araştırmalar 
Uç saat sürmüştür. 

Denizaltının .Kaptanı dur em • 
:rine füuıt ctmh'.en Amerikan va. 
1Durlanna hundan sonra ateş a
çıla<'.ağ'ını bildirmiştir. 

Waterman kumpanya.-ıı de!\iz 
komi!'JV0ttuna ft bahriye aıesare.. 
tine bu hususta bir rapor gön. 
rlermistir. 

H:ırbin ilk haftası içinde Al-

-Londra, ı:; - Lehlılerin htikfı· 

met merkezini son nefeslerine ka
dar müdafaa edecekleri anlaşılı

yor. Almanlar, bUtUn kuvvetleri
ne rağmen 17ehri ele geçirmeye 
muvaffak olamamışlar bozguna 
u:rama derecesinde bir vaziyete 
d üşm lişlerd.ir. 

Şehir bütün gUn Alman tayya. 
relerinin hücumuna maruz bulun· 
maktadır. Atılan yangın bomba _ 
laruıdan vehrin bazı semtleri a-

levler içindedir. 
Dün saat 16 da Varuova rad· 

yosu ı;ehr.in düıımana karuı mu • 
kavemette bulunduğunu bildiri -
yordu. Atılan bombalardan bir _ 
çok kadm ve çocuk ölmüştilr. 

Bunlar Rrasında İngiltere sefa -
1 o J J 

reti pasaport kontrolu memunı -
nun karısı da vardır. 

lngilb; sefarethane.! Varşova 
civarında diğer bir binaya tqm. 
mıştır. Lehistanda bulunan 1ngi· 
Uz tebaası Romanya hududuna 
yakın yerlere nakledilmf.vlerclir. 

Lehler Varşovayı sııuı:trran 

Alman hlicumlarmı yeniden def~
derck iki Alman tankını ole ge -
çirmi§lerdir. 

Harbin bajladığı gündcnberi 
Almanlaruı Leh toprakla.nndaki 
zayiatı 12 binle 15 bin kifi ara· 
sında tahmin edilmektedir. 
Alınan ha\·a kuvvetlerinin de 

bir hayli bAyiı.ıt verdiği muhak • 
kaktrr. 

Alman tebliğleri bennut.ad .AI· 
ma.n kuvvetlerinin Leh topra.kla_ 
nnda ilerlediklerini haber ver -
mektedir. 

Sratislavadan alman haberlere 
göre de Alınanların Slovaklarla 
araları açtlmak üzre bulunmakta· 
dır. 

Aralarında çıkan hadiseler art -
maktadır. 4 ~ylrılde cepheye gön. 
derilen bir Slovak nlayı 1sy.o.n et· 
miştir. Silahlan alınan bu alay 
efradı !hapsedilmiş bulunmakta _ 
dır. Slovak ta)•yarelerinin kaçtık
ları tesbit edildiği :için hareUta 
iştiralderi menedilmi§tir. Askeri 
tayyare teşkilAtt §efi miralay 
Ambrus istila etmiş ve gizlioe Slo 
\'nkyadan kaçmıştır. 

Slovakyadald 'Macarlar da kü. 
mc küme tevkif edilmektedir. 

man denizaltıları tarafından batı.. 
nlan İngiliz gemilerinin yekünu 
70.000 tonu bulmuştur. 

b*•+•••+•••+•••••A•+• •+• •• 

Alman 
Gençliği 

Harbin, Alman milletinin 
isteği hil!fına yapıldığını 

bildiriyor 
Londra, 12 - İngiliz sulh genç. 

!er birliğine serbest Alman genç 
liğinden gelen bir mesajda şim_ 
diki harpten Hitler ve Naz:iler 
m~'ul tutulmakta ve Polonyanm 
uğradığı tecavüz takbih edilmek
tedir. 

Mesajda bu harbin Alman mil
letinin arzusuna ve menfaıı. tlerl • 
ne muhalif olduğu ve Alman mil· 
!etinin buna muhalefet edeceği 

kaydolun maktadır. 
Bundan başka Almanyadaki 

serbellt ve siyasi teıekkUllerln 

uğradığı takibat ve binlercesi te. 
cemmU kamplarında hapsedilen 
veya kyrıuna 4izilen azaya yapı
lan zulüm kaydedildikten sonra 
bUtUn serbest Alman gençliğinin 
Hltleri ve Naziliği dUşUrmek ve 
hakikt Almanyanın mevcudiyeti 
ve Avrupa sulbü lehinde lngilte
renin yanmda çalışarak öleceği t. 
l!ve olunmaktadır. 

Cepheye yaşlılar 

gönder iliyor 
Amsterdamdan gelen haber. 

lcre göre de bUtUn Alman gaze
teleri 17-23 yqındald gençlerin 
umum! nizam ve ahl!kı temine 
memur edilmeleri için gönüllü ya 
ZJlmaya çağlrBl\ ilinlar neııret • 
mektedir. Bu illnlara pek ehem· 
nıiyet veren olmamaktadır. Cep. 
heye ya.,lılar gönderilmi!Jlerdir. 

Bunlar ve bilhassa eski muharip
ler harbin ne olduğunu bildikleri 
için gerilerde fena bir tesir hll.'!u. 
le getirirler korkusu ile cepheye 
gönderilmişlerdir. 

Bir Finlandiya vapuru 
torpile çarparak batta . 
Londra, 12 (A.A.) - Kopen-

!hagdan Röyter ajansına bildirili· 
yor: 
Finlincüyanın 2795 :tonluk Ali

\ ebank vapuru bugün yüzen bir 
torpile çarparak batmıştır. 1\füret~ 
t~aunı teşkil eden 21 ki:.'iden yal· 
nıı 7 i :kurtarılabilmic:tir. 

Eski Japon Baıvekili 
Genel Kurmay reiıli~ine 

~etiril.::.i 
Tokyo, 12 (A.A.) - Eski har

biye nazın general 1ta1raki genel
kurmay r.eisliğine, general Nişiu 

Çindeki umu:n Japon kuvvetleri 
kumandanlığına, general Jidat şi
mali Çin kumandanlığına tayine
dilmiş, general Jama <ia merkezi 
Çin ve general Ando da cenubi 
Çin kumandanlıklannda ibka edil
mi lerdir. 
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Pariste bulunan Türklerle 
fan ışmağa başlamıştım 

Murad beye, Pariste bulunan 
hayretle dinliyordum. Bu vak'a, 
bakınız, başıma gelenlere ne ka
dar benziyoııdu: 

- Uzun bir istintaktan sonra, 
bütün isnatları şiddetle reddet • 
mekliğime rağmen, beni Erzinca 
na nefyettiler 1 

işte, ben de selameti firarda 
buldum. Bir gece, kıyafetimi de. 
ğiştirerek ErzincaıJdan kaçtım . 
Bir çok yerleri dolaştıktan, mü
teaddit defalar yakalanmak teh 
likesi atlattıktan sonra hudut ha· 
ricine çıktım ve Parise geldim. 

Murad beye, Pariste bnlunan 
Türklerin kimler olduğunu sor
dum. Onun verdiği isimler ile 
Abdülhamid II nin istibdadııjda 
hükumetine muhalefet etmek ü. 
zere Parise gelen vatandaşları
mın hüviyetlerini öğrendim. 

Bunların birincisi hoca Kadri 
merhum idi. Aslen Bosnalı olan 
hoca Kadri merhum, ba§ından 

sarığı atmış, hürriyet için müca
caldeleye baJlamıjtı. Mumaileyh, 
"efkarı ahrarane,, siyle Pariste 
umumi bir hürmet ve muhabbete 
mazhar olmu§tU. 

Hoca Kadri merhum, Parise 
gelmeden önce Mısıra gitmiş, 

orada ''kanunu esasi., isimli bir 
gazete neşreylemişti. Pariste de 
vaktini boş geçirmiyen bu zat. 
daima Sorbon üniversitesine de
vam etmiş, mükemmel Fransızca 
öğrenmişti. 

Hatta, yaşrna bakmadan genç 
bir mektpli gibi çalışmakta de. 
vam etmiş, az zamanda İngiliz· 
ceyi ,de Jllükemmelen sökmüştü. 

Hoca Kadri merhumdan baı
ka, o tarihte Pariste şu zatlar 
vardr: 

Prens Sabahaddin, Fazlı o 
zamanlar vefat eden üdebadan 
Abdülhalim Memduh, Ahmet Rı
za, Sami Paşa zade Sezai, doktor 
Nizrm ve Hüseyin Tosun beyler. 
le Prens Mustafa Fazıl Paıa. 

Fazlı bey, ''mektebi hamiye,,
tle okurken Trablusgarba nefye
dilmiş, oradan Parise kaçmıştı. 

Kendisi, prens Sabahaddin beye 
k6tiplik yapıyordu. 

Ahmet Rrza, Sami Paşa zade 
Sezai beyle, pres Muıtafa Fa
zıl paşa ve doktor NAzım mer. 
hum, ittihat ve Terakki Cemi • 
yeti Paris şubesi heyeti namı al
tında bir grup teşkil etmiıler.di. 

Bu teşekkülün organı olarak 
Fransı:r..ca "Meşveret,, ve Türk~c 
"Şurayı Ommet,, iıminldc her 
biri on beş ~ünde bir çıkan iki 
cazete neşrediyorlardı. 

Diğer arkadaşlar, bir teşekkül 
etrafında birleşememişler idi. 

Pens ıabahaddin ile Fazlı bey. 
J>aris civarında. Sürende Mon 
V:alerycn tepuinkle oturuyorlar
dı. 

Ahmet Rıza Bey Kartiye Lfi. 
tende Palas Monjda, doktor .Ni
zım merhum gene palas Monj de. 
prens Mustafa Fazıl paşa (x) 
bolvar H'.osmanda oturuyorlar -
dı. 

Ahmet Rıza bey, her hafta cu
martesi günleri saat 15 ile 17 a. 

rasında, Kafe Suflede Paris.te 
bulunan Türkleri kabul eder, on
lar ile görüşüroü. Mumaileyh, 
uzun boylu, zarif ve tQÜheykel 
endamlı, sakallı ve hakikaten 
temsil kabiliyeti yüksek bir zat
tı. Murad beyden, P.ariateki va
tandaJlarnnın kimlerden ibaret 
olduğunu öğrendikten sonra, 
kendilerini bulmak istemittim. 

Bu temas arzu1iunu giıdermc
ğe, Ahmet Rıza Beyi ziyaret et• 
mek ile başlamıştım. ilk fırsatta, 
muayyen gün ve saatte Kaf c Suf 
leye gittim, Ahmet Rıza l>eyi 
gördüm. 

Onunla görüşürken, memlcke. 
tin halinden bahsetmek, istikbal 
hakkındaki dlişücelerini öğ

renmek, istipdada ve Abdülhır
mide karşı ne suretle mücadela 
e4ileceğine dair fikrini almak ni
yetindeydim. 

{Devamı vtn) 

Bir gün hgşe mahkum 
oldu 

lki analı çocuk Nerminin babası 
olduğunu iddia eden muhallebici 
Mehmet Ali, çocuğu mahkemece 
hakiki anası olarak tesbit edilen 
Fatma Zehradan kaçırmalç suçuyla 
mahkemeye verilmiilti. Sur;Ju dün 
bir gün hapse mahkılm edilmi5tir. 

Sular idaresindeki korunma 
tertibatı 

Vali ve Belediye Reisi Lutfı 

Kırdar, dün sular idaresine gide. 
rek hava tehlikesine kar§ı ahnar 
korunma tedbirlerini göztden ge· 
çirmiştir. Kapalı dairelerde dı 

§ardaki alarm düdü~lcrl duyul • 
madığından buralara dahilden <> 

tomatik düdükler yapılacaktır. 

Sular müdürü Ankaraya gitH 
Sular idaresi müdürü Ziya ile 

muhasebeci Nail, idarenin yeni 
kadro ve bütçesini tasdik ettir • 
mek üzere dün Ankaraya git • 
mişler:iir. 

Ayan bozuk altınlardaP 
ziynet eşyası 

Son zamanlarda ayarı bozuk 
altınlardan ziynet eşyaaı yapıl • 
ması çoğalmı§trr. Darphane ida. 
resi, bu i§in önüne geçebilmek i
çin bütün gilmü§ ve altın eıya. 
nın darphanece mühürlenmesini 
istemi§tir. Bu yolda şimdiki tali
matnamede mecburiyet yoktur. 
Bu yolda 1az1ll)gelen ilhe yapı -
lacaktır. 

Yenicami meydanı 
Y enicami meydanının tanzimi 

işi bugünlerde münakasaya konu 
lacaktır. Camiin merdiven sedle. 
ri mozayık taşlarla örülecektir. 

ZA Y! - 3797 numaralı kamyo
net plfika-::ı zayi oldu!:•tmdan ye
nisini çıkaracağımdan e ki inir. 
hükmU yoktur. 

Tophane 9 No. h Garaj sahibı 
Fuat 

ZAYl - f\iaaşımı almakta kul
landJğrm mührümü kaybe.ttim. Ye
ni ini yaptıracağımdan eski inin 
hükmü yoktur. 

Oskiidar Yeniçeşme yokuşu 10 
munorado Saf iye 



Garpte " umu mı taarruz başladı 
(Ba§tarafı ı incide) f Belcikada yeni tedbirler 

le mektepler cepheden gelen as. ! Brliksel, 13 (A. A.) - Evvelce 
kerleilıC: döludur. 

N~Şrcıdilen resmi bir Alman 
tebliğinde, bu vaziyete karşı bir 
tedbir olmak üzere kura efradının 
muayene tarihlerinin ileri alın -
dığı bildirilmektedir. 

Bir şilep battı 
Nevyork, 13 (A.A.) - "Clair

logie" ismindeki İngiliz şilebi ir. 
lir.da sahilleri açığında torpille • 
ncrek batırılmıştır. Şilebin -ıü -
rcttebatı .. Amcrican Shippcr" 
isminldeki Amerikan ,·apuru tara
fından kurtarılmıştır. 

:Vapur, şile~in mürettebatını 

kurtarmak için geri dönerek 150 
mil uzunluğunda bir mesafe ka • 
tetmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Alman kıtaları 
benzinsiz kaldı 

Londra, 13 (Husu i) - Mosko· 
vad<ln verilen haberlere göre şi· 
maldcld Alman kıtaları benzinsiz 
kdlmıştır. 

Varşova yeniden 
tahkim edildi 

Londra. 13 (Hususi) ::--.ıo~ko· 

vadar. bıldirildiğine göre. \'ar'iO\ a 
dü5manın taarruzu g~ri pü-,kü:"tül· 
dükten onra. derhal tahkim edıl· 
mi~. \e bundan onraki bir taarru· 
za daha iyi muka\ em~t edecek bir 
vaziyete getirılmiştir. Şehrin müda 
faac:ında kadr.1lar da vazife al
mışlar bilbt -sa hava taarruzuna l 
karşı tedt# lcrde blıyük i~ler gör
mektedirler. 

Almar!'~n~n da.h;li 
V:l.ziy~:i karışı~~ 

.-0:1dra. ~ 1 ~llusu ,i) ~ Berlinden 
" er alı:1dr·,ma g irc Alma".1 gizlı 
polis te l:ilfltı (Ge tap:>) reisi 
• Iimmler dahiliye nazırlığına ta
yin edilmic-fü. Londra mahafilinde 
bu haber. Alm:ınyada dahili asari
~in temini için çok sıkı te:lbirlere 
müracıat zarureti ha~rı olduğu 

şeklinde t"f n r:lilm~!.tcdir. 

Belçika kralı 
istihkamları gezdi 
Paris, 14 (Hususi) - Belçika 

Kralı Leopold dün memlekette 
ahnan mi:dafaa tertibatını teftiş 
etmiş ve bu arada Charlroi istih
k:imlarınt gezmiştir. 

alrnmışkcn bila?arc vazedilen 
tedbirlerin şimdi tatbikına karar 
veren hUkümet, c€ferberlik de · 
vam ettiği milddctçc kahvelerin 
saat 12 den 14 e ve 17 den 21 e 
kadar açık 

bildirmiştir. 

bulunabileceklerini 

Çemberlayn Avam 
K.amarasındn izahat 

verecek 
Lonclra, 13 (A.A.) - İyi ha • 

ber alan mahfellerde söylendiği
n~ göre, Çemberlayn, bugün A -
vam Kamarasında ' 'ikinci harp 
bülteni'' ni okuyarak tazımgelen 

izahatı verecek, fakat kamara 
harbin devamı hakkında müzake. 
relerde bulunmıyacak+.ır. 

Muhalefet şefleri hüklımetle 

sıkı temas halindedirler ve bütün 
meselelerde hükumetle teşrikime 
s;ıi etmektedirler. 

A.I~an i~gali nlt,na 
alın~!'> yerler 

Londra, 13 (A. A.) - Harici
ye nezareti, Bohemya, Moravya 
ve Slovakya ile Danzlg serbest 
ınhrinin Alman işgali altına alın. 

mış arazi parçalaı · n<ldedil.neleri 
liızımıreleceğini bildirmiştir. 

Ruzvelt kon(Treyi 
·tonlanhv ~trncak 

Londra, 13 (Hususi) - Ame
rikan Cumhurrcisi Ruzvelt, dün 
Hariciye Nazırı Hul1 ve harbiye 
müsteşarı ile görüşmüş, harb va. 
ziyeti karşısında memleketin al
dığı ve . diğer alması Jazımgelen 
tedbirleri gözden geçirmiştir. Bu 
nunla beraber, yeniden ne gibi 
kararlar verileceği henüz belli 
değildir. , • 

Diğer taraftan, V?.sin,.&tQndan 
bildirildiğine ggre, ~Ruı:veİt ya~:· 
kında kongreyi davet edecek ve 
Amerikan mebusan mec1isinin bu 
toplantısında harbeden devletle • 
re karşı ambargo kanununun kal 
dmlması görüşülecektir. 

1-1 11 malumat tooluynr 
Va§ington, 13 (A. A.) - B. 

Hul, gazetecilere beyanatta bu -
lunarak hariciye nezaretimn bir 
beyanname ihzar etmek maksa -
dile muharibl<'r tarafından Amc. 
rika gemilerinin araştırılmasına 

ve abloka edilmesine aid bütün 

.-S!\RA Y Sinemas!-.., 
Mevsimin ikinci programı olarak; büyük ~ık ve macera 

romanları mcmklılarının beklcrlilcleri film: 

MERCAN ADASI 
Şıılıleserini intihap etmıştır. Mevzuu: Aynı cürümden l:abahatli 
ve zabıta tarafından takip edilen bir erkek İle '•ir kadının balta 
girmemiş ormanlaııda geçirdikleri büyük ve meraklı maceralar-

dan sonra aşka ka,·ugmalarıdır. 
BRş rollerde : 

" 

hildi.cıeleri toplamakta 
sciylcmiştir. 

olduğunu 

Mumaileyh, henüz bir takım 

malümat elde edememiş olduğu · 
nu, bilhassa Almcınyanın ltaçak 
eşya listesi muhteviyatından ha. 
berdar olmadığını tasrih etmiş -
tir. 

Büyük harp Konsey 
toptandı 

Paris, 13 - Dün Frnn•m toprn.. 
ğmda bir yüksek konsey toplan
tısı vukubulduğuna dair ba§ve
kiılet bir tebliğ neşretmiştir. Hu 
toplantıda aslwri bir tuyyurP. ile 
Fransaya gel('n İngiliz başvekili 

Çemberlayn ile milli müdafnn 
telif ve tanzim nazın Chatfield 
ve Fransa namına başvekil Dala. 
diye ile Gamclin bulunmuşlardır. 

1''ransa ile lngiltercnin bütün 
kuvvet ve kaynaklarını kendile· 
rinc empoze ~dilen harbi karşı. 

lamağa hasru tahsis etmeleri 
hususundaki kat'i karar \'e nzim
lcrini bu topln:ıtı teyid eylemiıı

tir. !ki memleket, topraklarının 
istilasına kar§ı fevkalade bir kah 
ramanlıkla mukavemet etlen Po _ 
lonyayn ellerinden gelen bütün 
yardımı yaprnağa azmetmiş hu · 
lunmaktadır. 

lngiliz başvekiliyle milli miida. 
faa n:ı.zın öğleden sonra tekrar 
Londraya dönmilşlerdir. 

Büvük harp kons~yinde 
neler !?'Örüşüldü 

Londra, 13 (Hususi) - United 
Pre-s.:; muhabirinin bildirdiğine gö 
re Pariste Çembcrlaynla Daladi
Y.C ve İngiliz, Fransız crkfını
harbleri arasındaki harb konse _ 
yindc neler görilşüldüğü malum 
değilse de cumartesi günU Marc· 
şal Cöring tarafından ileri sürü • 

• len sulh .tıekllfinin mevıubab!S ol• 
du;u zannedilmektedir . 

Diğer taraftan, yine btiyilk bir 
ihtimalle, harb meclisi, garb cep
hesinde büyük taarruzun başla _ 
mnmış olmasındaıı dolayı efkarı 

umumiycdcki asabiyeti de nazarı 
dikkate almıştır. Bu cihetten ya -
kında büyük taarruzun başlıya _ 
cağı ümid edilmektedir. 

Edenin nutku 
J<~en diln radyoda bir nutuk 

söylem~tir. Hatib bu nutkunda 
İngiltere ve Fransanın attıkları 

adımı geriye almıyacaklarını, Nu
zi rejiminin bütün tazyikleıi, zu
tilmleri ve hıyanetleri ile dünya • 
dan kaldırılmadıkça devamlı bir 
sulhun tesisi ımkıinının mevcut 
olmadığını söylemiştir. 

Fransız harp kabinesi 
Fransız harb kabinesinin bu· 

günlerde kurulacağı söylenmekte 
<lir. 

Çekler iki fırka yapıyorlar 
Paristeki Çekler, Fransız ordu_ 

sile birlikte çalrşacak iki fırka 

vücuda getirmektedirler. Bunlar 
arasında geçPn mart aymda Çe-

l:oslovaky:ıdnn firar eden Çek su 
bayları da bulunmaktadır. 

CC'nubi Afrikac!aki Fransız as. 
keri kuvvetleri tamamen sefer· 
ber (•:iibıişlcrdir. 

Finlandiya kara ve hava 
ihtiyatlarını silah altına 
ça ırdı 

Hclsinki, 12 (A.A,) - Finlan 
diya matbuatının neşriyatına gö
re, geçenlerde terhis edilen kara 
ve hava kuvvetleri tekrar silah 
altıra çağmlmıştır. Bundan baş • 
ka diğer bir takım ihtiyatlar da 
filonun hususi talimlerinde bu • 
lunmak üzere davet edilmiştir. 

Ribcntrop müşkül 
vaziyette imiş 

Londra. 13 (Ifucu--i) - Deyli 
H:!ralddah.; hır makalc~inde mc.
hıır o;iyaci muharrir Ward Price 
L~hic:tana kan;ı açılacak bir har· 
b~ lngilterenin müdahale etmiye
c:~ı husu..;unda Ilitlcre teminat 1 
wrdi~i için Alman hariciye nazırı 
\'on Hibcntropun bugün çok müş· 
kul bir v:-ıziyette bulundu~runu 
yazmaktadır. 

Hitlerin telif hakln 
kı~\ h.:-.~a verilecek 

Londra, ı:~ (I-Iuc;u~i) - lrıgiliz 

tabileri Ilitlcrin "Kaygam .. ismin 
deki meşhur kitabının lngilte. e· 
deki tercümelerine mukabil kendi· 
sine verilmesi lazımgelcn telif hak· 
!arını İngiliz kızılhaç teşkilfı.tına 

vermeyi kararlaştırmı~lardır. 

ÇiN DE BİTARAF KALACAK 
Berlin, 12 (Hususi) - Çin hü. 

klımeti, bugünkü Avrupa ihtila • 
fında bitaraf kalacağını alakadar 
devletlere bildirmi§tir. 

TRANSATLANTİKLER 
DEMİRLİYOR 1 

Roma, 12 (Radyo) - Nev 
yorktan bildirildiğine göre, Fran 
sız Transatlantiği ''Normandi,. 
Hudson limanın.1a demirlemiştir. 
Geminin mürettebatı Kanada yo
lile Fransaya döneceklerdir. Ku. 
in Mari Transatlantiği de har. 
bin sonuna kadar Nevyork lima
n•nra kahcaktır. 

Finlandiyada yapılacak 
toplantı 
LorJdra, 12 (Hususi) - Dani

marka hariciye nazırı, İsveç, 

Norveç, Filandiya ve Danimar • 
ka Başvekili ve hariciye nazırla. 
rınrn Kopenhazda toplanarak bL 
taraflık meselelerini müzakere e
deceklerini bildirmektedir. 

Prenses Melek 
şehrimıze geldi S9bah ekspresle 

Mısır Kralı Majeste Farukun 
akrabasından Prenses Melek, bu 
s:ıbahki ekspresle şehrimize gel-

harp vaziyeti dolayısile kapan -
ması üzerine tahsillerini yarıda 

bırakarak memleketlerine ıdön • 
miştir. meğe mecbur kaldıklarını söyle -

Prenses Melek Sirkeci garında mişlerdir . 
kendisiyle görüşen bi~-mi'.iharri ~ - ~uıtlar'd~C\ıaşlii''l:ieş Tltr'k' ta. 
rimizc şunları sö)'_JqJai§tir.·• _ 

- Harp çıktığı zaman Fransa 
da bulunuyordu. Seyahatimiz 
cok iyi geçti. Mısır hükumeti 
;ulh cephesile beraber olmakla 
beraber, !talyada fevkalade neza
hetle karşılandık. 

ist:ınbulda birkaç gün kaldık -
tan sonra Mısıra gideceğim. Av. 
rupa<la kral ailesinden yalnız 

Prenses Şivekar kalmıştır. O da, 
ayın on üçünde (bugün) vapurla 
Mısıra hareket edecektir . ., 

İsviçre ile yeni ticaret anlaş • 
ması müzakerelerine iştirak eden 
heyetimiz azasından Türk ofisi 
müşaviri Atıf bugün şehrimize 

gelmiştir. 

Bu anlaşma müzakereleri he -
nüz neticelenmiş ıdeğildir. Yalnız 
isvi!:renin memleketimiz.den ala
cağı buğday ve diğer zirai mah
suller hakkında iki taraf mutabık 

kalmıştır. 

Bugünkü trenle Alman mühen 
dislerinden Gersdner ve Çaba ile 
bir Alman profesörü 1stanbu1a 

gelmişlerdir. 

Bunlar, Türkiyedeki vazifeleri 

iç_1'e!ii ve hukuk fakültesi asistan 
!arından hukuk doktoru 
da gelmiştir. 

Faruk 

Doğru değil mi ? 

Bu çirkin vaziyetin 
önüne geçilmelıdir ! 

Banliyö treni 
yine taşlandı 
Bu sabah saat sekizde Sirkeci

ye gelen banliyö treni Kumkapı 
ile Cankurtaran istasyonları ara. 
sından geçerken taşlanmış ve 
yolcular büyük bir tehlike geçir
mişlerdir. Tren yolu civarında 

dolaşan birtakrm serseri çocuk • 
lar trenin birinci mevki vagon -
}arın.dan birine müteaddit defa -
lar taş atmışlar ve müstehcen 
bazı el işaretleri yaprruşlaıXiır. 

Jean Gabin ve Michele Morgan 
Yarm akşamdan itibaren başlıyor. ••••••••- ne normal şekilde 8evam edecek. 

.. -.. lıııı. 
TA Ks 1 M 

• lerini söylemişlert:lir. 

Taşlar vagon camlarından biri 
ni kırmış ve yüksek mevki sahibi 
bir yolcunun başı üzerinden ge -
çerek dışarıya düşmüştür. Kırı. 

lan cam 17 lira kıymetindedir . 

l~ .......... --------------'ABD OL VE HA B I N: Aşkın Göz Yaşları ve Yaşasın Aşk 
Sineması Konvansiyonel şehrimize 

Film~nden sonra 
Kard<'Ş Mısırın Kardeş Türkiyeye büyük armağanı : 

OMiT ŞARKiSi {Neşide Emel) 

15 Eylül cuma gününden iti· 
baren yeni sinema sezonuna 

başlıyor. 

\ttın sesli Abdülvehabın 
oynadığı 

Yaşasın Aşk 
\rab di;yarmın yı:.. ummı Gu··,·su··m .ün Rfik heyecan ve ı I Türkçe sözlü. Arapça şarkılı ' 
giıne l!C5 krnliı;t>si . ıht!ras dolu şaheseri film 

~ Türkçe sözlü - Arapsa Şarkılı~ 1 --•••••••• . . 
• •• - ' ,, 1 J • 

Bu akşam Baştan başa yenileşmi§ ve güzelleşmiş bir şekilde . 
Ml~LEK Yeni sınema mevsımıne başhyor 
SrlNJ~MA~O 

Aşk11 Veda 
llk Programda 

Baş 

Roller-de 

Joan Cravford 
Margaret Sulıav 3.n 
Melvyn Dou9las 

birçok ecnebi talebe getirdi 
Bugünkü Konvansiyonel trc -

nile şehrimize birçok ecnebi ta • 
lehe gel.miştir. 

Bunlar arasında 10 Iraklı, dört 
İranlı, iki Hindli vardır. Hindli 
talebeler, Paris üniversitesinin 

Ce,al tvluhfar 
Yarın belki şehrimızde 

bulunacak 
Uzun müddettenberi Pariste 

gözlerinin tedavisile meşgul olan 
Doktcr Celfil Muhtar, memleke
timize dönmeğe karar vermiş. 

ve Paristen yola çıktığını ailesi
ne telgu.fla bildirmiştir. 

Bunun üzerine yolcular iyice 
telaşa düşmüşlerdir. Serseri ço -
cuklar, takibata uğrıyacaklarını 

anlıyarak bermutat kaçtıkların -
dan ele geçirilememiştir. 

Yolcuların da ifa:leleri ah na -
rak hadisenin nasıl olduğu tesbit 
edilmiş ve emniyet müdürlüğüne 
malumat verilmiştir. Şimendifer 

idaresi, müteaddit defalar zabı • 
taya müracaat cl:iilmesine rağ -
men önüne geçilemiyen, hem it.fa. 
renin mühim zararlara uğraması 
na, hem de hcrgün binlerce yol
cunun banliyö hattını bir tehli • 
keli mıntaka gibi heyecan ve kor
ku ile geçmelerine sebep olan bu 
hadiselere karşı kati ve şiddetli 

tedbir alınmasını istemektedir. 

İngilteredeki 
Almanlar 

Niçin tevkif edildiler? 
Londra 13 - lngiliz emniyeti 

uınumiycsi düşman casusu oıınası 
na ihtımal \"Criıcn l~O kadar şalıSl 
nezaret altına almıştır. Bunların 
yakında mahkeme huzuruna çıl\a· 
rılacakları sanılı\'or. Jngilterede 
bulunan Almanl~rın tevkif edil· 
diklerine dair Alman menbaları: 
nın ortaya yaydıkları haberleri 
dahili ve ne • .ıreti istihbarat neza· 
reti v~sıtasilc tekzip etmekte ,e 
hep inin te\•kif edilmediğini ,·e 
bunların sevkedilecekleri mahke· 
melcrde kendilerini müdafaa irtl" 
kanlarına malik bulunduklarıfll 
bildirmektedir. !ngilteredeki .Al· 
man emlakinin müsadere~;i şayıa~ı 
da bu arada tekzip olunmaktadır· 

45 Bin Yahudi lngiliS 
ordusuna gönüllü ya:ııidı 

Akdeniz mıntakasından geletl 
habe:-lere göre t ''terenin Akde
niz donanma,ının bir kısmı Mıı;ır 

iif· sularında manevralarla me%ul~ ( 
Filistindeki 45 bin yahudi gönu1.~ 
olarak lngiliz ordu-una kayded

1 

mi';itir. 

Resmi dairelerin bir kı.trt1' 
Londradan çıkarıldı 

Hesrnen bildirildiğine göre kil~~ 
ne azası Londracla kalacaklarsa 

1 
hükumet seıTislerinden bir ı.ı~ 
memleketia muhtelif noktaları • 
nakledilmiştir. Bu suretle ı...orıd~ 
dan uzakla~n memurların ad 
7-8 bini bulmaktadır. 

Sovyet Rusya 
Garp hududunu 
tahşide başladı 

osı-o-
Belgrad 13 (Radyo) - M t. 

vadan bildirildiğine gö~e. So'?~· 
Rusya garp hududunun tak\'l) ·~e 
n~ ı.üz~ g.örerek Min~ şeb~f 
kı.illıyetlı mıktarda se.vkıyata iite" 
lamıştır. Bunun Lehıstana rıı el'et 
veccih değil, tedafüi bir ıı~r e<fi• i 
olduğu söylenmektedir. Se'~ eıı· 
!enler arasında doktorlar, 1llübfefl 
disler, bilhassa istihkam ve 
müfrezeleri göze çarpmaktadıf·gı;· 

Berlindcn alınan bir habe!~rı • 
re de, Sovyet hükumeti ln~/zte' 
Rus ticaret anla~ması.nı ln~~il' 
rin ihlftl ettiğrni bildırerek ı# 
tere ile Rusya limanları a~--~ıı· 
işliyen gemilerir.e derhal gerı 
mcleri emrini vermiştir. -

-------~ 
Kamyon - traın••1 

çarpıttı 

. trıP 
Bu sabah Frndrklı:.da bir Jıt"tf' 

vay - kamyon çarpışınd1 ° 0.; 

tur. Ortaköyden geırndrte r•1 
233 numaralı Ortaköy -~ tıi' . raJı 
tramvayı 4 plaka nı.rrnl ~ 
Lüleburgaz kamyonile ça Jılil " 
kamyon hasara uğraını,ur. 

fusca bir zayiat yoktut':,__/ 

Et nakJiyatı 

Belediye altı ay 90n~a et ~: 
liyatını kenldisi yapmaga t>at1·tifli 
caktır. Bugünkü şirket "i;e1e 
bedelleri mukabilinde bele 

1 

devredecektir. 

-------~ " açıl•e' Ze~irJi gaz kurılan 

. iJ:JUrlii ' 
Vilayet seferberhk 111 itİ' 

ğü önümüzdeki ay başırı.da"ritıde 
. h 1-r yerle haren şehrın mu te ı ç• • 

y,.,.1,.xUı.;_.,.i evvelden aldırınız. Giş::lcr bu ıabahtan itibaren açıktır. Tel : 40868 
• ~ • • .... t.f __ ,, "'" . . ..... . .. . ., 

Cdal Muhtarın yarınki ~eıııp. 

lon trenile istanbula gelmesi bek 
leni yor. 

Bizce. bu hususta alınacak en 
iyi tedbir, bu münasebetsiz ve 
çirkin. hareketleri yapan serseri 
r.ocukları ele gecirmek için hat 
b'>y11nd:ı. sivil . nolio; devriyesi ldo. 
laştırmaktan ibarettir. 1 

yeniden zehirli gaz kurslar~;._,,.,, 
caktır. Evvelki kurslara ·sti ' 
etmemiş olanlar bunlardan 

1 

fade edeceklerdir. 



i· 
e 

: 1.. Buıch 1.5 uılrnı vahşiler arasında ge~lrmıı bir Alman ırı;yohı 

alar kızarmış zehirh kertenkleleri, 
1~ akrepleri kapıştllar 

rar tderim ki önume getiril· 
tılan dort porsiyon goril haş· 
11'1<1an iki ini miıkcmmelcn 

Boylcı.:e llana!ar binbirini a· 

t 

~· 
t:ı ~lı gorilleri insan telakkı 
"' anaıar btnim de böyle lez· 

insan eti yediğimi görünce 
:a::rece sevindiler. Zahir bir 

da yamyam olarak kazan· ı 
1na pek memnun olmu,lar-

lianaı . ar yalana yalana yedık-
go ·ı :ar tt ~'avru'armın şerefine 

~u dansa kalktılar. 

1
Sefer yaptıkları dans, orman 
arının dan ı zannile. goril-

.. taklıtıerivdi. Bu taklitlerı •eu • tra e seyrettim. 

deta ez..::.ı c~,,ıııe ~.ç.·a} ıµ a.ı a . .ı.;: 
kızannı5 hay-vanları kapı~mağa 

i>a~ıad!ıar. 
Hanaıann bu yerle gok evlen· 

me,,ı ayınlcrinde bilhassa neden 
oıdiıklerinı, içlerındc ölenler ol· 
duğunu şimdı anlıyordum: 

banalar gündüzdenberı yaptık· 
lan dans:arm yorgunluğu üzerıne 
böylece tıka ba a, oburcasına ka
rınlarını doldurduktan sonra tek· 
rar şiddetli danslarına devam et
mekteydiler. 

L>olmu<; karınlarla ve e~..en 

zenirlı hayvanlar yiyerek yapıian 
bu dan:.ların kalblerı zayıf o.an· 
lar için oldurücü olmac:ı gayet ta
bii d~ğil mjiir? 

........ ı····· ........ 
1 ·····=~CIF:rı l ı ...... :-- .. " •• 1 .............................................. ~-

Bu 
Gece maçlannın uçuncüsu 

akşam Fenerba ıçe - Şişli 

Saflarına Raııih ve Cihad gibi 
a.s oyuncularla binfok genç ve 
enerjik oyunculan alan Fener -
bahçeıtln bu maçı kazanncağı 

ihtimali çok kuvveUidir. 

Enerjik fakat teknik itibarile 
Fenerden çok dUşUk olan Şişli 

takonmın I<'enerbahçe karşısın. 
da alacağı netice t.&raftarları n. 
raıımda heyecanla beklenmekte • 

dir. 
Her iki takıma da güzel ve 

muva.ffa.lı:tyetli bir maç yapmala 
rmı dileriz. 

Yeniden tescil edilen 
klüpler 

~apı'ııor 
TaJ,;,.im stadyom idaresinin ter. 

tib etliği geca maçlarının uçün.. 
cüsü bu akşam saat 21 do 1'~e· 

ncrbnhçc ile Şişli takanlarımız 

arasında yapılacaktır. 

Lık maçiarı 
Bu ayın .;onunda 

ba.şlıyacak 
t tanbul lik maçlarına bu ayın 

;onunda 30 eyhil gıinü Kadıköy, 

Şeref \'e Taksim stadlarmda başla
nacaktır . 

Stadlarm her birinde birinci kü· 
meden iki. ikinciden bir maç yapı· 
lacaktır. lianalar kadın ı erkekli a· 

bır ağ. bir sol a\·akları ü 
sıçrıyor, }umruklarını ~o 

Fakat Banalar :.ımdı adeta Bu sene reniden tescil edilen klüp- Hazırlanan programa göre lik 
maçları gelecek 11 şubatta bitecek
tir. 

1 
ne '1ırarak çırpınıyor. ba~· 

bcnzı u;muş gıbi sararmış olan ler şunlardır: 

na\aya kaldırıp goriller 

1~ğırıyorlar. Sonra ellerin 
arının ara ına ıkı tırarak 1 ,. 
arını ovnatıvor ve ba~'arı-

( • J • 

ayın ışığı:ıda gırıştiklerı bu çıl· 

gm ,.e coş.<un dan· e·nasında ye· 
re du,en.erı sarhoşluktan yU\·a,·
lanmış addedıyor ve onlara ehem
mıyet ı>ılc \'ermıyor.aidı! 

Demirspor. Beyoğlu por, Galata-
por. Tak;;im Yenirıldız. Alemdar. 

Yeni Şiş'i, Kale, Akın, Feriköy, 
Rumelihisar, İstiklal ldman yur

du. Hahcıoğlu klüpleridir. Yeni tes 
cil edilen bu klüpler lik maçlarına 

Qrl tarafa sallı}a:-ak homurda· 
ardı ki bu ha.eket erkek go 

~ 11 dı .i goril gördJ'd ri za 
ı,,:_.~lak.a .ma hareketle:-inir. 

Bu e~nada dığer l>ır lacıa o!du 
kı bunda bızım ~ah i mesuliyetı· 
4mizd:?n ziyade tabiatin kör ka· tayin edilec~k kümelerde i~tirak e· 

nunlaı mm bütün yeryüzünde ay- deccklerdir. 
~ldiydı. 
llt n $0nra bıribirlerınin üzer· 
acı sıı;ramal a 'e homurdanıp 
~ hağrı,ma} a koruldu'ar 

nı olan mesuliyeti bulundu~u şüp- -----

~ldeki bu acı ba ~,r:ı~malar 
~Ilı! ışıklı mehtabın altında 
~~ıı ormanlara ak~tmekteydı. ı 

u ırıutcakıp sıra hafıf ateş· ı 
~tunde kızarmakta olan ze

~ \anıara g ldı. 

'ien bu at ·~:erın ba mda rre· ı e . .. ~ h 

rınde ucu sivri uzun değ· 
, · bulunan kadınlar duruyor· ı 
tlunıar ikide birde kızar· ) 

a 01'ın .l.ıay' anlan bu uzun 
1 t11L uçfarıle çc\ iriror. 
a:ına m .. ydan vermiyor-- 1 

a ".a ar gori dan mdan sonra 
l ıin ba~ına hücum ettık· 

~an Hana kadınları sa~ı· 
ır uratle ellerindeki de~ 

ba lt ın üzerindeki hay,·an· 

0 
tırıp b:ıtmp Hana'ara u

~~· bu h:ıyvan kapanın his-
Uyordu. 

he:.izdir. 

Hanalarm yerle gokün nikah· 
lanma~ndan sonra yedikleri ziya
fet üzerınde gırişmış oldukları bu 
şükür dan~ına delice bir coşkun· 
lukla de,·am ettikleri sırada. Cu
an·ginin ~ıne koyduğum adaın· 
!ardan derhal tehlike ış:ıreti ,·eril· 
mışti. 

Ben Cuan-ginin arkasına koy· 
duğum adam:arı o suretle tertip 
etmiştim ki Cuan·gi meyda:un 
içinde • nereye gitmı~ olsa onu 
gözliyezılb'r biri9.irJ~!çe \~;ırnt ver 
rerck hemen saniye::.inde benim 
karşımda durrr.akta olan Hanaya 
tehlıke}•i derhal haber \'erebile
cek:erdi. Karşımda duran Hana 
be~ parmağını a;arak elini ha,·a
ya kaldırınca Cuan·ginin ölüm 
tehlikesi başgö·terdiitini derhal 
anlamı~tım. Hemen ayağa fırla· 

dım. 

~~smı dairel~rın n n~rı dıkkat.n~ 
. lJrk Maarıf Cemıyeli Resmı 
ıta . ı . b .. d n ış erı urosun an; 
~ıı ~ğıt ve tabı ma!zemesınin darlığı dolayısile 15 Eylul 
~t ıtıbaren ilanlı gazetelerden beher ilan için a.ncak iki. 
~tane verileceği Gazete ldarehan.elerinden bildirilmiş ol. 

ıcla. alakadarlara arzolunur. 

~ıa~a~a Jlar~ aı<aaaın sı "omuıan.ığından 
Qq ~ tıa, P a ~a-.ı mı ı ıçın 80 lıra ücretle bır daktilo alınacaktır. 
' a rnu,aflaJ< olanlar ac:a~ıcia evsaf ve ~raiti haiz bulunma·ı 

~, ! Urk om.ık a kerlığını bıtırmı,. olmak. 
~ 

1
-n az orta m 0 ktcp tah ilını ıkmal etm•s bulunmak 
<ı • - ,. • 

;ı.._ en 13\ ı vazı le edecegıne daır noterlikçe muc:a::fdak ta· 
t> ""'1~ \'erm. <. 
\ 1 lu nııhal e h:ıbından oıduğuna dair polis;e musaddak vesı
~I 1l'lllak. 

;ı :~a 1 ımtıl~arıı 15 ey!OI 939 cuma günü saat ( ıoı da ha\'a 
... t" rtı· ırı'i" ıcra kı1ınaca!\ıır. Taliplerin !ıizımgelen izahatı al
' 11 e .. lfı1 'l~9 tarihine kadar hergün sabahle\'in 9 dan 12 ve 
'·rı h ' .ı .• 1 • J :ıro a .a -ı ... mı ı t'\ :rnmrmı müracaatları (7020) 

Hakem kursu açılıyor 
fc:tanbul hakem komitesi bu sene 

yeniden bir futbol hakem kursu 
açacaktır. 

Futbol federasyonunun hakem· 

ler ıçin t!Sbit etmiş o!duğu ev

safı haiz bulunanlar bu kursa de· 

vam edecekler imtihanda muvaf

fak olurlarsa hakem namzedi ola· 

rak çalışmağa başlıyacaklardır. 

HABER'in Tarihi Romanı 
Yazan: RAHMl YAGIZ 

-37-
Bediüsbb muharebelerinin de

\'am günlerindeydi. Bir akşam 
Sinan dede bölük arkada5larmı 

etrafına topladı. Günlerdir, ken
dilerine 2 kilometre kadar uzakta 
döğüşen düşman hatlarına baka 
baka bölüğe bir hücumu kararlaş· 
tırmı5 bulunuyordu. Bu fikrini 
arkadaşlarına açtı: 

- Kardeşlerim: Aylardır şura· 

da gaza şevkile içimiz titriyerek 
fırsat bekleyip duruyoruz. Görü· 
ro~unuz. hap en kanlı safüasma 
girdi. Artık bizim de - batün ko· 
ruma tedbirlerine rağmen • bu sa· 
,·aşa kanşmamrz l!zımgeliyor. 

Ben, yüzbaşı Sarim beyi ikna et· 
tim. Bu gece birinci hattaki bir 
bölüğü takviye etmek üzere bizi 
ön siperlere gönderecekler .. De· 
mek ki yarın biz de bilfiil harbe 
katışmak imkan ,.e saadetini id
rak edeceğiz! Mevla muinimiz ol
sun. Helallaşalım. Gecenin yarı· 

sına doğru hareket deceğiz. 
Bu sözler dedeleri sevindirdi \'e 

coşturdu. Herkes biribirlerile he· 
lalla~arak hazrrlanchlar. Hareket 
saatini beklemeğe başladılar. 

Saat 11 de )"Üzba~ı Sarim bölü· 
ğün başına geçti. Heyecanlı bir 
gece yürüyü~ünden sonra ~iperler 
ara~ında dolaşılarak birinci hatta. 
yamı ek~ilmiş bir piyade bölü· 
ğünün mevzilerine varıldı. Dede· 
'er buradaki kzamatlara. sığınak
lara yerleştiler. 

Ertesi sabah umumt bir taar
ruz yapılar~ktJ. Sabaha karşı 

bUtlin birinci hattaki hücum kı_ 
talan son hazırlıklannı yaptılar. 

Şafakla beraber Tilrk topçulan 
faaliyete geçti. Gaze ve Filistin 
topraklan, yaradtldıklan günden. 
beri böyle bir cehennem sahnesi 
geçirmemi§ler, bu kadar korkunç 
gUrültülerle uyanmamışlardı. 

Cephedeki tekmil bataryalar 
olanca şiddetleriyle ateş elliyor, ) 

Franca ve tngiltercdc 
lik rr: ~:ırı tehir edilt:i 

Harp vaziyeti do1ayısile Fransa 
ve 1ngi:terede lik maçları tehir e
dilmi~tir. 

Seferberlik yüzünden birçok klüp 
ler e$ascn oyuncularım askere 
vermişler ve faaliyetlerini tatil et· 
meye mecbur kalmışlardır. 

-~\. -
Balkan oyunları' 

Balkan oyunlarının son dünya 
vaziyeti dolayısile yapılıp yapıla· 

mryacağı belli değildir. 
Yunanistanın vereceği cevaba 

göre kati şekil aıüaşılacaktır. 

Moda kampında çalışan atletler· 
le kadro harici kalanların vaziyeti 
de hundan sonra tesbit edilecektir. 

İki saat silren bombardımanın 
akabinde umumi taarruz başladı. 
Slperlerd~n !ırhyan kahraman 
Türk nefe'r!eri süngillerini gllne. 
§in ilk ışıklariylc yaldızhyarnk 

düşman bağrında ktpkırmızr ka.. 
na boyamağa koşuyorlar, vatan 
davasında hiç esirgenmiyen bir 
can ve kan cömertliğiyle at.efe, 
ölüme ve süngiiye karşı koşu -
yorlardı . 

Cephenin sağ cenahına dUıen 

mmtakalannda mevleviler de ta 
arruza. kalktılar. Fakat bu taar -
ruz o zamana kadar görülınemie. 
işitilmemiş bir eekilde oldu. 

Bölüğün buswıt mızıksı neyler, 
kudilmler var kuvvetiyle çalmr • 
yor, bu acaib mrzıkanın ıııllAh Seti 

!erini bastıran ahengi ortalıkta 
tuhaf bir ürperi3 havası meyda. • 
na getiriyordu. 

Her tarafta bu ahengi tempo -
tayan: 

- Allah Allah! 
sesleri alıp yürürken mevleviler 
de 11iperlerinden frrladılar. Çevik 
adımlarla koşarak ilerlemeğe, vo 
adımlanna uydurdukları bir a -
henkle: 

- Allah Allah ... 
naralarını savurmağa koyuldu • 
la.r •.. 

nii,man ha.ttr görmediği, işit • 
mP.diği bu gürültU arasrnda, uzun 
11ikkeli, siYri sUngUlü mevlevile • 
rin taarruzu ile bocaladr. DUo
man askerleri neye uğradıklarmr 
§9.§ırarak tüfeklerini ellerinden 
atıp geri hatlara doğru kaçıyor, 
tardı. 

f r>cıır.mr r•ar) 
~--~- --ı 

pwuss 

A emdar sı ,v~rna 
Şahane Çılgınlıldar 

KA OIJ\J KA TU t 
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lıte §imji, karşmna sa
mımıyetındcn a:;la şuphe edemi· 
) e~~ı:ı uır aaam çü-..111~ \ e o da 
Corç Urom!ey gıbı o. tada yalnı .. 

bir komplo mevcut olduğunu 

değıı, bu komplonun Almanya ta· 
rafından tah:ık ve te~vik edildi· 
ğıni katıyetle ileri sürmüştü. İd· 
dialardaki bu kati ilade nereden 
gelıyordu? 1\e biliyorlardı? 

Fred Sturbiye dönerek sordu: 
- Sözlerinizden şüphe etmenin 

asla aklıma gelmediğini söyle
meğe lüzum görmüyorum. An· 
cak müdafaa ettiğimiz davanın 

~limeti namına bildiklerinizi öğ· 
renmem lüzumludur sanının. 
İhtiyar adam gülümsiyerek ce· 

\'ap ,·erdi: 
- Size beraber çahşmağı işte 

bıraz da bunun için teklif etmiş
tim. Benim bildiklerim pek çok
tur. Corç Bromley bildiklerini 
benden öğreniyordu. fakat benim 
bildıklerimin hepsini bilmiyordu. 

Sinn Fein merkezi komitesinde 
neler g~tiğini, bu komiteye dahil 
olan birisınden öğrendiğimi bil· 
miyordu. Üç gün evvel, yani o
nun Ölüm Körfezi'ne hareketin· 
den sonra bu çalışma odasında 
Alman hariciye nezaretinin bir 
mümessilini kabul ettiğimi de ge
ne bilmemekteydi. 

Ce~rms Nobocii yerinden sıçradı: 
- Ne diyorsunuz? 
- Alman hariciye nezaretinin 

bir mümessili ile görü~tüm, diyor
dum. 

- Siıde:n ne istiyordu? 
- Ehemmiyetsiz bir ser! Ben· 

den \'e Om; Bromleyden. ihtilat 
harekatına. karşı lehinde bir bita
raflık muhafaza etmemizi... 

a!rms Nobodi haykırdı: 
- Herifi tevkif ettinnediniz mi? 
thtıyar adam e~ra:-engiz bir 

gülümseme ile cevap verdi: 
- Bunu doğru bulmadım. 

Görunüste Feodalite devrinden 
kalma bir şatoya benzemekle be
raber Droghecla Castle hakikatte, 
o mıntakadaki arazinin sahi.>i 
Lord Holnc~ ın arasıra avlaıımak 
üzere geldiği e~ki bir av köşkı.iy
dü. Binadaki yüz kadar odadan 
ancak se.kiz yahut onu dö~H bu
lunuyordu. Bu eşya d:ı öyle fov
kalAde şeyler değildi. maamafıh 

avcılar şikayet etmiy0ılardı. 
Lord Hol:-:.ey. mıc::ıfirlerinder. 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 

daha dayaiı du~e!i bir dairede de
bildı. Bununia be, aber onun ı:k 
. • .ıLc.tı~ı uaı.~~ n.r. biıaz daha d:.i~
gun döşeııını~ o.ma ·ı Le}·di Ho'· 
neyin her &ene oraya gelerek Lır 

müddet dinlenmek itiyadından 

dolayıydı. 

1601 de, yani kraliçe Elizabetin 
olümiınden iki sene e\'vel lrlan
dayı mu tcmlekele~tirmeğe karar 
verdiği ~ıra.arda inşa edilmi~ olan 
Drogheda Castle ayni zamanda 
hem bir kale. hem de bir hapis· 
hane idi. 

Kraliçe Elizabctin mü:.temleke· 
Je~tirme siyaseti lrlaııdalı arazi 
sahiplerinin ellerinden toprakları
nı alıp bunları Ingilizlere ver
mekten ibaretti. Bu siyaset tabia
tile hoş karşılanmadı. 

İrlandalılar isyan etti'e~. Fakat 
mükemmel silahlı ve zırhlı düş

manlara karşı çıplak gbğü ve gay
rikafi sll:ihlarla döğüştüklcri için 
mağlüp oldu.ar. Hak bir kere da
ha kuvvetin önünde gerilemişti. 

lsyan edenlerden sağ kalanlar da 
hapishanelere atıldılar. 

O zamanki hapi..;haneler yer al· 
tında idi \"e yeraltı hapi ·hanes.i 
olmryan hiçbir şato mevcut de
ğildi. Drogheda Castle şatosunda 
da böyle yeraltı hücreleri vardı. 

Lahitten fark~ız olan böyle bir )'C.r 
altı hücresine kapatı·an bir zaval· 
lınm halini tasaVV'ır t.diniz.Onun 
için yaşamak.t>ir azap.ölüm kurtu· 
luştur.Temenni~i,kurtulmak müm 
kün olmadığına ~öre, biran ewcl 
ölmektir. 

Ceyms .Nobodi, fon Brandın 

bulunduğu hücreye girdiği zaman. 
bir iskemleye oturmuş olan mah· 
busu saçları karmakanşık, zayıfla 
mıs ve yüzü sararmış bir halde 
göriince işte bL sebeble şa~madı. 
Fon Brand, onu görünce ayağa 

kalktı ve şaşkınlıkla sanki do~nı· 
dan doğruya tabi olduğu ~fi .\1 
man başvekili Betman Holvegin 
karşısındaymış gibi vaziyet aldı. 

Onunla ilk defa ka~ılaşmakta o· 
lan C-eym~ Nobodi Almana uzun 
uzadıya baktı. 

Şimdiye kadar itila! devletleri· 
nin bütün tuzaklarından kurtulan 
meşhur Almd'l casusu bu muydu? 
Mazi!l.ini bilmese acıyacaktı, hali 
o kadar merhamet uyandıracak 

derecedeydi. Fakat böyle bir ada
ma merhamet etmek delilik olur· 
du. Fon Brand onu yakalamış ol· 
sa merhamet eder miydi? 

f Devamı var J 

lstanbul Belediyesi ilanları 

llk 
teminat 

70,l}J 

71,0S 

193,13 

64.28 

92,97 

!)7,99 

71,3;) 

12un 

62.57 

Muhammen 
bedeli 

934.50 

947,63 

2575,00 

857,07 

1239,52 

1306,50 

931,41 

1625.00 

834,21 

~) 

Ha ek• hastanesine alınacak muh· 
telif cins De\'al Ampul 
Haseki hastanesi~ alınacak bir 
adet Mikroskop Fotcığtafik Üni-
versal aleti 

Kara:ığaç müessesatı paçahanesi 
için alınacak 200 ton UYe maden 
kom ürü, 
Karaa~ç müe~tı soğukhava 

mahzenleri için alınae<lk 63 kalem 
eşya 

Karaağaç müessesatı mezbaha 
kısmı için alınacak 64 kalem de-
mir malzeme 

Bahçeler müdürlüğü için alınacak 
muhtelif cins demir malzeme 
itfaiye için alınacak 48 kale~ 
malzeme, 
Şehir dahilinde işliyen oto'bUsleı 

için bastırılacak 50 bin cilt bilet. 
Bakırköy Türk mezaıhğı ihat: 
dı,annın inşası 

Tahmin bcde!!eri ile ilk teminat mi!~tarları yukarda yazılr işle 

ayrı ayrı açık ek:;iltmzye konulmu~tur. lha'e 25-3 93:) pa:ı:arte_;i gün 
saat 14 de daimi encüm:mde yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve mua 
rr.elat müdürlüğü kaleminde gö:iilcbilir. Otobti> biletlerini tabetme .. 
btiycnle·in mat~aa ~ahibi olduklarımı dair 'esika ibraz etmeleri lfı 

zımdır. Ta"ip~crin ilk teminat makbuz ,·eya m~!ctup'arile ihale gü:1t. 
• muayyen saatte daimi encüm~nde bulunmaları. (70S:J) 



Piyango Kraliçesi Nimet Abla 
H~- ay olduau ııibl bu ar da 6 büyük ikramire vererek rekgrla nn rekorunu kırdı, 

• 

Bu kaşDdede datoı: 
NJMET ABLANIN uiu rlu eliyle verdiii 20431 No. biletle Bakır kö
yünde, Y eniköyde 88 N o. da aay Ahmodin e,i Bayan Naciyeye 

... . L; r a 
Gene NiMET ABLANIN uiurlu eliyle verdiii 14750 No. biletle 
Beykoz deri fabrikaaın da kirecçi uıtaba,ııı Bay Hakkı 2 inci defa 

olarak büvük ikramiye kazandı. 

- L i r a 
Bealer çikolata fabrikasında İşçi Klara bu beşinci keeidede 14750 
No. biletini almadığın dan mezkur bilet Bursa da Karacabey hara

sı müdürü _Bay Mümtaza satıldı ve 

2 inci Lira kazandı 
Gene NiMET ABLANIN uiurlu eliyle verdiı{i 32557 No. biletle 

yüp Fiıek fabrikasında muhasebeci Bay Abclül kadire 
· · L i r a • • 

E-

Gene NiMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 22092 No. biletle Sir-
. kecide Şen İzmir ambarında Hamal Mehmet A liye 

6. O Lira 

~---,,.___...,,._ ___ _..Wlll_.. ___ __,.._..,..._,_....,.._._,..~~ 

CE~ AL 
Daima önde!. .. Daima birinci. .. 

Dün Çekilen Beşinci K eşidede 
3 Büyük ikramiye Birden Verdi: 

1 - T eıhir arzu etmi yen Büyükderede ıayın müıterimiz bir bafal' 
20431 No. bil•tle 

' Lira 
2 - Şanlı Mecidiye Camiıi !kinci Bölük Subay ve EratlarıJllll 

müttereken aldıkları 32557 No. biletle 

Lira 
3 - Cihangirde Kum rulu Cami ıokak 1 O No. da Bayan Nilüfer dö~ 
aydır aldığı 22092 N(I. bileti bu ay almadı. 10.000 lira kay~ 

Bu bileti son dakika da Alyanak Hanında Bay taak aldı ve 

Gene NiMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 22092 No. biletle Tat J 
kışlada binbaşı Bay lsm ete 

Lira 
2 inci 11 o . o o o ıı... n ıR> A Kazandı ve hepsi de paralarını tamamen aldı 

KAZANDIRDI VE PARALARINI TAMAMEN VERDi 1 
A~ud~~:h~~,fu~~~m~~~~&.2~1~ -----------nD ___ Jw•,•K ___ K ___ A __ T ____ f 

MET GiŞESi sahibi NI MET ABLA . Ç O K 
Hiçbiryerde şubesi yoktur. Tel: 22082 

:.-."'-~-~---"""-"'-...c-• .,.,..,_ ... _ .... _~ ... ·-·----.. ·---~~. Oevamh bılet alama yanlara son zeng. n alllncı keşide 

11.w~~~:~~:!~~!:d Bileli 3 liradan satılır. 

1 

Hasan eposu 
üd ·· riyetinden: 

Bazı ticarethanelerde ve 
piyasada badema Hasan 
Glüten mamulatının ve Ha
san özlü unlarının diğer bir 
müesseseye satıldığını ve bu 
sebeple badema işbu müs
tahzaratın çıkmıyacağına 
dair rakiplerimiz tarafından 

I· 

,;ı Karşısında eskı Klod Farerl T • • 1 • k · ·· d ·ı· 
sokak N"J. 8 • ıo. Oğleden son aşra sıparış er~ ç~ se~ı ve muntazam gon en ır. L Gi-
ra 3 ter. 7 ye Kadar. Adres: lstanbul - Emınöniı No. 27 TEK KOLLU CEMA 

§esi sahibi Malul Gazi Subaylardan CEMAL GÜVEN ~ 
Hiç bir -~erd~ şubesi yoktur. ~ 

(\.. ---..........,,.,-~~ ..... ----~-- -----aJ?f':-/ P------ '=~·~-
Londra ve Parısın en meşhur ı ~· 
fabrikalarından gelen ha:rarılarıı . -'. YATILI 1 ş •. ş ı ı· Te ra k k •. L·ı sesi 1 YA1'1~~ 
rııulısus mantoluk, rop \'e kostüm ~ ~ il! 
ıa.nörliik ltikı.ck f:ınıazı roılıer. ff!i 1 _ ANA . iLK • ORTA . ve LiSE KISIMLARINDA 
~lorcau, harr:s, tweeeı ve snırc .. ,! 
\' ' ' '"LO ii .. 1·.Talebe kaydına başlanmı~tır. lleıgün saat 10 dan 17 ye ka::lar mü:lürlüğe müracaat edilebilir. \J:' . KL'~l.\ŞLAHW cın~ıılsiz ::.1 (Telefon: 42517) 
çeşıl, cıns ve renkleri Beyoğlun :F: . A • • • • • ·rıitı 
in BAKı··r· . ;; :i!i 2 - Es!d talebenın 10 eylulekadar kayıtlarını yenılemelerı gerektır; aksı takdırde, yerlert 1 · ' nı,ıgnzalıırınılıı her •••I . . . . , . 
· ·erden m·11· 531•• şarı· 1 ::: . .. ıhafaza edılem""'1"1""ri0n Jkul ıdaresı mesulıyet kabul etmıyece:<tır. ...ııit· 
~ . .ar ,.e ucuz 1 :m .. der....-

) fi.rnılarla sıılılnrnktıııfır ~!H 3 - Okula kayıt ve kabul ş:ırt annı gö.:>terir prosepcktüs, istiyc ılere bedelsiz olarak gon , 

1 '"! ...... J 1 N ş A N TA ş 1 Halil Rifatpaşa Konağı 1 KIZ1-
-----

- • mm, ERKEK 1 Başmabeyıncilik Konağı _ ~ 

,----------------------, . f Askeri F abrıka. ar umum Mudurmğu ılAnları r 
Hidrolik Preı Döküm T esiıatı alınacak 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan Hidrolik pres dô'.<üm tesı 
sa tı askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonur 
ca 20-9·939 ;arşamba günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şar• 
name parasız olarak A.Omisyondan verHir. Talip:erın 'lluvakkat temı 
nat olan (1875) lira ve 2490 numaralı l:anunun 2 ve 3 üncü maddele 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccar 
dan olduklarına dair ticaret oj:ısl ve:;ikasile me=kur .ıı:ün ve saatte ko 
m:syona müracaatları (6953) . .. . 

16 kalem Çelik alınacak 
Tahmin edilen bedeli (55.000) lira olan 16 kalem çelik askeri fab· 

rikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 20-9·939 

1 çarşamba günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) 
lira (75) kuruj mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (4000) lira 2 i!)() numaralı kanunun 2 ve 3 ünci. 

~ •••••••-•••••••••-~- 9 maddelerindeki vesaikle komisyoncu blmadıklarına ve bu isle alaka -------__ ....__ --- -

kasdi olarak-işae edilen tez
viratın ve yalanların asıl ve 
esası olmadığını, bütün Ha
san müstahzaratının cihan
şümul olan şöhretile müte
nasip bir surette kemaken 
gayet nefis olarak izhar edil
mesine devam edileceğini ve 
buhranı hazır sebebiyle fiat
larında da bir zam ve deği
şiklik yapılmadığı veya ya
pılmıyacağını Hasan müs
tahzaratını seven ve meftun 
olan St;vgili müşterilerine 
ilan oiunur. 

Devlet 
Umum 

Denızyolları 
Müdürlüğü 

işletme 

ilanları 
t 'lllı, ... <ta. ·~ ~·ıh . •• . • . ... creııeri · ııt .ı •. \ ar·'<at te:.mınatıar ı .. 

şağıda yazıl: E li te :nuhteviyatı muhtelif mJlzeme 26·9·939 salı g. 
nü saat 15 ten itibaren sıra ile kap:ıh zarf usulü ile Ankarada idar 
binasında satın a'Pı:ıcaktır. 

Bu işe gi~ek istiyenlerin· h:.:a'arında yazılı muvakkat teminat ı 
le kanunun tayin eaığı ve:ııkaları \C tekliflerini ayni gün saat 14 d 
kadar komisyon rebliğine ,·ermeıeri lazımdır. 

Şa-•n:ım~ier 110 k::.ru13 Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa 
tılmaktadır. (7096) 

Xo. Miktarı 

ı 

2 
J 
4 

5 

Ton 
60C 

2000 
400 

(400 

~U50 
~ 

ic:mı 

SQrşoföT yağı 

Hezidü yağı 
Mazot 
Petrol 
Pisgaz 
Benzin 

~luham.men bedel 
Lira 
180.000 
210.000 
28.000 
69.500 

41.600 

l\1 temina 
Lira 

10.250 
13.250 
2.100 
4.725 

3.120 

dar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesika3ile mezkur gün vt 
saatte komisyona müracaatları. (6954) 

• • • 
35 Kalem Kaınak Kayııı Alınacak 

Tahmin edilen bedeli ( W.000) lira olan 35 kalem l\asna'.{ kayış 
ac:keri fabrikal&r umum müdürlüğü merkez satınalma ko.'Tlisyonunc. 
22·9·939 cuma günü saat 16 da pazarl:kla ihale edilecektir. Şa~t ı:ı:n 

2 lira mukabilinde komisyondan ve · i!ır. Taliplerin muvakkat temi na· 
olan (3000) lira ve 2-190 numaralı 'rnnunun 2 ve 3 üncü maddelerin 
deki vesaikle komisyoncu olmaiıklarına ve bu işle ala1ca1ar tü::c1rdaı 

olduklarına dair ticaret o::ia3ı ve3i!rnsile mezkur gün ve saatte ko:nis 
.ıa müracaları (6963) 

* * * 
30 Ton Aleminyom Alınacak 

Tahmin edlien bedeli (30 O~~) lira olan 20 toı aliirninv · -ı ., ' ·· 
fabrıkalar umum müdürlüğü merkez satınalma :rnmisyom:r.cn 22·!) 9~ 
cuma fl!iinü saat 14.30 da paı:ırlıkla ihale edilecektir. Şartna-rıe ( 1 
lira (50) kuruş mukabi!inde komisyondan ,·erilir Taliplerin muva'cka· 
teminat olan <2250) lira ve 2t90 numaralı kanunun 2 Vf' 3 üne· 
maddelerindeki \•esaikle komisy.>ıcu olmadıklarrııa ve "ı•ı ı ~l~ at~'rn'i~ 

tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile m~:'.;:Q; gün ve sa 
atte komisyona müracaatları. (6955). 

' . . . , . . 

Demz Levazım Salınalma Komisyonu ilanıarı 


