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Varşovanın cenubundaki muharebelerde 
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bruk şehrinin iki taraftan 
bildiriliyor .olunduğu 

Pa. • 
tıste şehrin me)ıdanlamıdaki sanal eserlerini korumak 

tcdb· 
üzere 

0 
ırler almm1ştır. Rııde'in takı 

<ltPcaux'nun "dans,, isimli eseri 
zaJerdckı '"/ıtarsey)ez .. eserı ile 
kum lorbalarile örtiilmüşliir. 

s H 
ia.la rı 

Karşısında lngiltere 
vaziyetini bildiriyor 

.\trrıa ·ı A k ·· ·· . l b. h .. nya ı e, nca sozune ınanı ır ır u-
f kUmet i~ be.~nna ger.ersi!. sulh vo.'lzlabilir 

t'lgiltere ile ltalya arasında gizli 
'nGzakereler cereyan ediyormuş 
~ndra 14 (A.A.) - Istihbarat boyle b; müzakereye girmeğE- ım 
ı/eti bildiriyor: kan ~oktur. Almanyada sözüne ı· 
~ 1 haber alan mahfillerde muh· nanılır bır hükumet tce!i::.üc ettiğ• 
. İfeı Sulh teklifleri hakkında muh zaman İngiltere hükt1meti, şımdi 
~. mahallerde dolaşan cıayıalara ye kadar mükerreren söylerıdiğ 
' ~I büyük bir alaka rrö:.terılmek· ıt c. \ eçhile, müttefik:cri ve diğer do t 
l .. 
"l'l&ıliz ve Fransız hü'cı'.'ımetleri- de\'lctlerle b:rlikte Avrupada ha· 
·ı " kıki \e adılane bir sulh nasıl te· 

~.. 'Clıiyeti herkesçe malftmdur. 
I " Va . 
~ . zıyet sarahaten ve tamamı· esc;üs edebileceği meselesini tetkik 

etmcğe hazır bulunaca!dır. Bu 

takdirde büUin merr:leketlerin 
l~1

1~a~ edilmiş bulunmaktadır. 
~h~kumet ıstikcale emniyetle 
"tı 

1
• ılrnek için ancak sözüne gü- ;ünya zenginliklerinden ic;tifade 

~ ır ~ir Alman hükt1meti ile edebilmeleri için iktisadi şartlarda 
( "t. ı.ırnuzakerelerine ba)lıyabilir· 

(!lJ albuki Alman olmıyan mem· 
"rıi_:.re. kar~ı horratça tecavüz 

!l:ını takip eden Hitler ile 

ne gibi islahat vücuda getirilme~ı 
lazımv,cleccği meselesi de ayrıca 

tetkik edilecektir . 
(J>c\'amı 4 üncüde) 

lF lf ©l fil ~ o ~ t ©l <§} lf lf l\JI ~ QJI 

ÜfilkÜ~©ı'f ~cdlüy©ır 
Almaq/ar bir şehrin da 

talıli Jesine başladılar 
a 

Şi md ıye kadar yapılan harekat esnasında 

istanda2S 
• r yanr111ş 

Almanlar açık şehirlerin bom
bardımanına başladılar, Varşova 
yangın mermilerile dövülüyor 

Dr. Ctlal l\!ıılztar Sirkecidl' llarşılaymları arasında ... 

Dr. Celôl r uhtar 
Paristen döndü 

Ser·:- ·:ini Pas tör müesse sesine bıraktığı şayiala
rını ne tekz.ip, ne de teyid ediyor 

(Yazısı 2 incide) 

HABERiN okuyucularına hediyesi 
Bugün son sayfamızda üç renkli büyük bir 

Avrupa haritası veriyoruz. Askeri harekatı bu 
haritadan taki~ edebilirsiniz. 

Almanlar 
Cenubi ve Merkezi Amerikada 

Denizaltı gemisi 
üssii mü kurmuşlar 
Amerikada bu mesele 

vahim addediliyor 
Londra, 14 - Lehliler Var • 

şovanın cenubunda iki Alman fır 
kasını imha etmişler, bir çok esir 
tank ve malzeme .. lmışlardır. 

Şimali Lehistanda Litvanya 
hududu uzunluğunda mühim 
muharebeler cereyan etmekte • 
dir. 

Bir çok Leh kasabalannda bü
yük yangınlar çıkmıştır. Polon. 
yalı kadınlar ve çocuklar hudut 
civannda toplanmışlarsa da Lit • 
vanyadaki muhafızlar bunların 

hududu geçmelerine mani olmak 
ta.dırlar. 

Dün gece saat 22 de ncşredi • 
len Leh tebliği hülisaten diyor 
ki: 

''Kıtaatmıız Kutno - Lublin 
mıntakasmda harbe devam ede. 
rck düşmana mühim zayiat ver. 
dirmiştir. 30 düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. Varşovanın bom 
bardımanı devam ediyor. Tar
nobr civarında Vistül nehrini 
tir. Gdiniada harp devam edi • 
yor. 

Lvov civanna gekn düşma. 

mn motörlü kıtalan tardedilmiş. 
(Devamı 4 üncüde) 
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Düşündüğüm gibi: --- - -
Yenilmez kuvvet! 

Yazan: Suat Deırvlş 
S-elerdenberl harb için hazırhuımakta olan büyük bir ordu, ken

d.üdııden çok daha. küçük kadrosu olan \"C kendi.sinden çok daha genç 
olduğu için çok daha az ,·esaıto malik bulunan bir ordu ile kaı'Jılqtı. 

Hepimiz, c~er başka milletlerin ordu.la.n yartlını etmezlene bu 
JdiçüJc ordu, o biı> lik ordu ~ı mda ınah\•olur diye düşüoUyonluk. 

Bu ıw,~ıı.lann ilk glinlerd eki lnklp.fı bu umumi kaoa&tl tak· 
Tiye eder bir mahiyet gösterdi. 

Kahrnnuuılığın, yurtseverliğin en yüksek mertebesine ulaşmış o. 

._ kiıçük ordu; lru~ ·etin kar§ısında boywı eier, geriler ı;;ibi 1;örünü. 
J91'da. Ve bb zannettik ki bu defa da kahir JcuV\et gene en mukaddet1 

llüka galip gelecek! .. 
Fnkat hU.d.lıicler birdenbire seyrini dcğl§tfnnlşe beıı11yor. 
Hücum eden taraf birdenbire yekpıu-e bir gııuıit gibi kadmile, er

kcğile, çocuf,ile, gcnclylo, ilıtlyn.rilo bir milletin 15ahlanışUe kıuı:ılnşh. 

Öyle bir millet ki, dünyndıı. en hill iık kıymetin istiklAI oldu,"Ullu 
blllyor, c.i)le bir millet ki, laUniyet içlıı, ölmekten, <'anını mtıll lstiklill 
.lçhı feda etmekten en ufak bir korku duymuyor. Öyle bir millet ki, 

Jdlçlik çoouklan siper kazıyor, lmdmlan cephedcnin on Ucri nokta..11Jma 
kadar sokularak crkeldere ceııhııne, Uih, yiyecek taşıyor ve icap e· 
dince tnnaro bomb:ısilc <ilen ~ocuğunun henüz so,.,ımamı, cesedini 
pğniyerek elinde sihih dU9nlalla saldırıyor. 

Öyle bir millet ki, fabrikn.larmda.n fırlayan l:Ki taburları ellerine 
geçlrdlklcri en iptidai sflilhln.rla, en modern tcchizatlı bir onlu üstüne 
saldırmaktan çekinmiyor!. 

Ve böylo liJUmc doğru kf)!farkcn ölüme gidenlerin okuduklan 
milli şarkılar Alınan bombaJannm gtirilltU.UnU oldürecek bir şiddette 
IÖJ'lüyor. 

Ve işte bunun içindir ki, muntazam Alman ordusunun faik Jnır 
.etleri Va~vıı.nm kenar rnahallelerinln hududunu bile apmıyor. Bi. 
Wds gerilemek mecburiyetinde kalıyor. Çünkü bu orduyu maddi tekJl 
de delfJ, manevf ~kilde e&C!Sl kahir bir kun-et '\"V, 

Abnan ordulan V&r3()V& topn.klarmda yıkılma& bir neye çarpmış 
hhmuyorlar. 

Bu da lstlklil ,.e hürriyeti her şeyden üstün tutan büyük '\"C cesur 
lılr milletin iuetinefsldir. 

Sadri Ertem Göringin nutkunu 
tahlil ediyor ve esprilerle dolu bu 
nutkun bir davanın arkasından 
oşamıyacağına j~et ederek di· 

\Or ki; 

"Alman yanın senelerden beri 
tuttuğu otarşik politikanın tabii 
neticesi, elbisesiz, sabunsuz ve gı· 
dasız kalmaktır. Yalnız otarşi po· 
Jıtikası insanları yalnız çıplak gez 
miye, yağlarını koltuklarının altı

sürmiye,bedenlerin kadit haline 
esi ile sona erse, gene beşeri· 

)'et için çabuk savuşturulmu§ bir 
telakki edilebilirdi. Fakat 

noktada Mareşal susuyor. Sus· 
haklıdır. Çünkü harp içinde 

millete her hakikat söylene· 

IYET 
Nadir Nadi Alman propaganda· 

güttüğU davanın ı;ürük oldu
u anlatarak diyor ki: 

"Kuvvetli ve mesut bir Alman· 
bütün insanlığın samimt bir 

• .., .... ,.,,"isidir. Komşu milletlere 
ürmet eden, realist ve açık bir ik· 
sacli politika takip edE-n her Al· 

hükfuneti bu neticeyi kolay
elde edebilir. 

Fakat "dünyada her şeyden 

- bir Almanya,, nihayet dört 
rahk güzel bir marş olmak 
· atini hiçbir zaman aşamıya-

Suat DERViŞ 

VAK!T 
Asım Us bugünkü başmakalesin 

de harbin daha şimdiden iktisadi 
hayat üzerinde umumi değişiklik· 
ler yaptığını söyliyerek bu tesirin 
Türklyede de kendisini gfüter<tiğı· 
ni kaydediyor ve diyor ki: 

"Cumhuriyet hükumeti Avrupa 
harbinin sonunu alıncaya kadar 
memleketin her türlü milli kuvvet 
kaynaklarını yalnız milli ihtiyaç· 
!ara hasretmek mecburiyetinde
dir.,. 

YENİ SABAH 
Hüseyin Cahit Yalçın, Başveki

lin nutkunu mevzuubahs ederek 
Türkiyenin vaziyetini izah ediyor. 

Ve son derece uyanık bulundu· 
ğumuzu ehemmiyetle kaydeden 
muharrir Balkanların ve Akdcni· 
zin emniyetini bozabilecek bir 
hareketi şiddetle önliyeceğimizi 

ve zerre kadar tereddüt etmiyece
ğimizi bir kere de sa)"Itl Başveki· 
limizin ağzından isittiğimizi söy
lüyor .. ,, 

Muallimlerin mesken 
bedelleri 

llkmektep muallimlerinin 932 
senesine ait mesken bedelleri ile 
kıdem zamları bir tcşriniewelden 
itibaren verilmeğe başlanacaktır. 
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lzmirde feci 
bir cinayet 

Bir za va Ilı bacaklarına 
ağırlık bailanarak 

denize atılmış 
lzmir, 13 - Alsancak havagazi 

fabrikasile demiryollan iskelesi a· 
rasmda denizde bir ceset hulun
mu3tur. 35 yaşlarında kadar bir 
adama ait olan cesedin ayakların· 
da yfnni kiloluk bir beton parçası 
balhdır. Başında büyük bir yara 
\'ardır. Cesedin on gündenberi de· 
nizde kaldı~ı tesbit editmiştir. Tah 
kikat yapılmaktadır. 

İzmir ihracatçı
larının toplanhsı 
Hükumetle temas ıçın 

Ankaraya bir heyet 
gitti 

İzmir, 13 (A.A.) - Dün, tacir· 
ler ticaret odasında bir toplantı 
yaparak Avrupa harbi kar§ısmda 
millt ekonomimizin korunması ve 
ve lhracatımızm devamını temin 
için müzakerelerde bulunmuşlar

dır. Müzakerelerin neticesinde 
mil~ülAtı mucip no!~talar şu dört 
mesele üzerinde tesbit edilmi~tir: 

1 - Sigorta primlerinin gayri 
tabii yükselmesi, 

2 - İngiliz Jirasmrn tcmevvü· 
CÜ, 

3 - Takas primlerinin takas 
şirketi tarafından ödenmesinin 
gecikmesi. 

4 - Milli bankaların dökil:nan 
mukabilindeki avansları tahdit 
etmiş bulunmaları. 

İhracatçılar bu noktaları alAka· 
dar veka'Ltlerle temas ederek hal
letmek i~in ticaret ocJao;;ı reisi Hak· 
la crlouğhı ne dı~er d()rt z:attc.n 

mürekkep bir heyet seçmişlerdir. 
Bu heyet bu sabah Ankaraya ha· 
reket etmiştir. 

---0--

Tütün 
ihracahmız 
'1 Sene zarfında 

Amerikaya yüz milyon 
kiloya yakın tütün 

sattık 

Tutulan statistiklere göre, Ame· 
rikaya tiltiln ihracına başladıbrı· 
mızdan bugüne kadar geçen 17 se
nelik zaman içinde gönderdiğimiz 
tütünlerin yekClnu 99 milyon 775 
bin kilyodur. 

Yunanistan ise 145 milyon 825 
bin kilo ichracat yapmıştır. A
merikanın tütün ihtiyacının yüzde 
kırk ~ini Yunanistan ve yilzde 
31 ini memleketimiz temin etmiş 
olmaktadır. 

938 yılı içinde de Almanyaya, 
11 milyon kilo ihracat yaptığımız 
anlaşılmıı. Yunanistan, Felemenk 
ve Bulgaristandan sonra dördün· 
cü geldiğimiz meydana çıkmıştır. 

* 

lhtik§rla mücadele 
faaliyeti genişliyor 

Ticaret odası meclisi, idare heyetine mücadele 
hususunda salahiyet verdi 

Mmtaka ticaret müdürü Meh- pılmak istenilen ihtikarın ortadan 
met Ali dün toplanan ticaret oda· kalktığı, fakat Avrupadan gelen 
sı meclisine piyasadaki ihtikar ithalat e~yası üzerindeki ihtikarın 
vaziyeti hakkında bir tezkere ver· ı gittikçe ~iddetlendiği bildirilmek· 
miştir. tedir. 

Tezkereye göre, son vaziyet UT.e· b:mirde mücadele 
rine ka.ğıt, mekülat, in~t mal· tedbirleri 
zemesi, kimycM maddeler üzerin· ı · 13 (A A ) Bcled' . ·• 
de yüzde yirıni beşten yüzde yil- zmır, · . · - 1~.e ı 

k d f. ..k kl·:ı:.· _ .. 1 .. dare, mıntaka tıcaret ve emnıyct 
ze a ar ıyat yu ·se ı.-;t goru du· .. d .. lük" 1 . "h "kA 1 .. d ı 
ğ .. b ld h"k.1\- ti be mu ur en ı tı ·ara muca e,e 

u ve u yo a u ·u.me e ra· . . bO ük b' f 1. .. 
be t . t od d tedb'rl ıçın Y ır aa ıyet gostermek· r ıcarc asının a ı er . _ . 
1 1A ld·~· b'ld" .1• d tedırler. Mucadele teşkılitı hal· 
aması dZrmgc ıgı ı ırı ıyor u. k ö d""ğ·· f t t !fili .. 
Bu iş için idare heyetine lftzımge- . ı~ g r u u. ıy~ ere ennı ve 
1 1 ~ 'L. • t ·ı . h ek' ıhtıkllr mahıyetınde her hareketi en sa wııye ven mış, mu t ır- . . . . 
len·n 'dd ti t · el · k 1 beJedıyeye haber verınesınl bıldı· 

şı e e ecııy en arar aş· . 
t 1 t ren bir beyanname neşretmışler-
m mış ır. d. 

ır. 

Belediyenin raporu 

Diğer taraftan belediye de ihti
kar işi üzerinde dün hilkfunete bir 
rapor göndenni3tir. 

Raporda, harbin ilk günlerinde 
havayici zaruriye fiyatlarında ya· 

Şehrimiz esnaf cemiyetleri de ti· 
caret odasında mıntaka tic::ı.ret 

müdürünün iştirakile bir toplantı 
yaparak ayni mesele üzerinde mü· 
zakerelerde bulunmu~lardır. 

Alman kararların derhal tatbiki 
ne geçilecektir . .. 

Dr. Cel81 Muhtar 
Paristeo döndü 

Servetini Pastör müesse seıine bıraktığı ıe:yiala
rını ne tekzip, ne de teyid ediyor 

.. uz~. mlidd~tte~beri Pariate 1 üç milyon lira harcayan Fuat 
cozlerını te.davı ettirmekte olan paıaya kimse bir ıoy tôyledi 
meşhur iktısatçı doktor Celal mi? Bazı gazetelerin bu işe karış 
Muhtar bu sabahki semplon cks_ malarını doğru bulmuyorum.,, 

P.~esile memleketimize dönmüş· Konvanıiyonello gelenler 
tur. Almanyada ötcdenbcrl yerleı • 

Sirkeci ~stasyonun~. kardeşi rniş, ip sahibi bir çok ecnebiler ve 
doktor Akıl Muhtar Ozden ve bu arada Tiq~ ajJeleri de hicre· 
H:cuıc.1 JY'.[WHA<l..- '"1llj'-• an._ •"~••• te ba&latn.ısl:ırnır 
suplan, profesör doktor Süheyl ~züm ve incır lictretlyle me§. 
ve bazı dostları tarafından karşı. gul Hakkı adlı bir tJcir ailesiyle 

lanmıştır. birlikte bu sabahki konvansiyo. 
Akil Muhtarın elini tutarak tren nellc Birlinden gelmit ve Türk· 
den inen Celll Muhtar gözleri. ter de dahil olduğu halde bütün 
nin görme hassası çok zayıfladı. ecnebilerin itini gilcUnü bırakıp 
ğı için gene biraderinin yardr ticarethanelerini kapatarak Al. 
miyle istasyondan çıkmış ve o. manyayı terketmekte olduklarını 
nun Türbe civarındaki ikametgL bir muharririmize ıöylemiıtir. 

hına gitmiştir. Bundan başka konvanaiyonelle 
Burada kısa bir müddet istira· 8 !rantı mühendis, dört Iraklı, 2 

hat ettikten sonra Büyübdada Fransız ve bir İngiliz yolcu ile 
oturacaktır. sekiz tUrk talebesi gelmiştir. 

Memlketinc avdetinden çok Yolcuların izahatına göre, t. 
müteheyyiç olan Celal Muhtar talyanlar Ari ırktan olmayan yol· 
bir ınuharririmiıe demiştir ki: cuların pasaportlarını vize husu_ 
"- Uzun müddet uzak kal • ıun.da müşkülat çıkararak bun. 

dıktan sonra memleket toprak • lan memleketlerinden geçmesine 
larına ayak bastığım için fevkalA· mini olmaktadır. İsviçre, bu 
de memnunum. Pariain huzuru vaıiyet yüzünden bilhaua yahu 
hava bombardımanlariyle kaç • di yolculann 1talyadan geri çev
mıt bulunuyor.,. rileceğini gözönünde tutarak l . 

Celal Muhtar, ıervctini Fran • talyanlar muamelelerini değiş. 
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Teselli 

H AnntN ilk ı;unlcrindc, Sirn": 
Jon ekspresinin j51cmemcsı 

yiizündcn, Pariş sazctelcrini aınrnı· 
yorduk. Gerçi onlardan ıazc bııber 
hcl,Jeınıyordıık, ccphclcrclcki Jtnre· 
ketleri, harbin seyrınl bizım gazctC: 
lcrdcn, radyo ııcşri)ntındnn ö~r~n~· 
) oruz. Fakat Par is gazcıctcrınJ, 
lınrhe girmiş bir mcmlekellcki Jt:ı• 
\'ayı anlıımak için hckliyorduk· 
Hll4 hrırbinin daha ilk günlerinde 
Fransız snzelelcri, Alman milletine 
ı.ufurler )ağdırmağn hnşlnmışlaı
clı. Cephedeki ıııcş muharebelerinin 
şüphesiz bır asaleti \"ardır; faka~ 
cephe gerisindeki ınr muharcbeS1 

muhakkak cok çirkin bir şey! ... 
Yeni gelen Paris gazctelorindt'• 

hic olmazsn benim clınıe sccenıer· 
de, hu çırkın hnl yok. Alınan bükO· 
metinin, Lıllhaıısn Hltlcrin nıe~uı~· 
) elinden bnhı;edh orlnr oma hiç bı· 
ri Almıırı nıillcli;ıi, lplidnl bir ktı• 
vim, 'nhşi bir nşir t di)·e söster
meljc knlkmı)or. 

Hu 111111 bir terakki, insanlık )le· 
snlıına blı- knznnç dh·c l>nrşıJatll•; 
ınıı lüznndır. l\Ulk:llcı ı, birilıırJcr 
areyhinc kızıştırmnnın ~:ok reıı• 
ncııcclcri oluyor. ı,ın, hıırp bHIP dO 
kılıç kınll girdikten sonra da de"" 
vnm ediyor. 1D14-l918 hnrbınde, , .. 
lnsanlnrm knlhlııc o kndnr kin • l 
lo nmno;o;ı. eh lıclki Almanların inli • 
Ji:ı:lcrlc, Frnn ı;:lıırlıı tınlnşrnıısı ıc7 
bil olur, lıugünkü reıtıkel ö11Jcnıı·d. 
Gerçi ('01t l. mscler o dostluğun ı.ıı· 
rulmısınn cnlıştılıır; fakat dörl bil" 
çuk senede ekilen kin tohurul011 
........ ~" .1,.. .. ı .... ı ,,. • .,......;.u. ine ınl•fll\t 
~oğu, dünkü düşmnnın ıyı nı)'d""'i 
be hyebilcccğint', ona dıı Ynf''°• •• 
hakkı \"erilmesi lAzınıgcldillne dl 
nnnmnlc istemediler. Fran5' 11 
Brinncl gibi dostluktan, ıulb~ 
bahseden bir acı.mm SC3ini k•PlJ,4l• 
cak kin sesleri olmasaydı belld,ıbl 
mnnynda milli • sosyalistler r 
şiddete bııt vurmak l5tlycn tns•~e 
iktidar nıe\·kiine geçmez, bari' 
bir zaruret halini nlmnzdı. F 

Almanca bilmem, llerll nden fa• 
len gnzctclcri okuyııınıyorurtı· yt 
kat oku;ı.nnlar onlıırdn dn şu •ed. 
bu millete kin sözleri sa,·rulJ1l• ~;. 
ğından bahsediyorlar. 191' di 
nınny:ısındn, Fransızların terc~e
etmiş, her türlü medeniyet faı u 
tini kaybetmiş bir millet oldu!U

0 
r 

ilı\n edecek doksan üc müne'~· 
çıkmıştı. Dunlıır, insan ollun_uo gS9 
zünü kızartacak hareketlerdı .. 1 ol 
da btiylc bir şey olmuyor. JJıv bd• 
mnzsn hunu duşünerek teseUl 
Jnbillriz. · 

l\'urullah ATAO 

~~~~~~~-~--___..,.,--

udaki paıtör müeaacıesine br tirinciyc kadar bu gibilerin vi· tZMlR LtMANINDA B1S 
raktığı hak'lnndaki hP.berleri ne zelerini yapmamaktadır. AYLIK FAALfYET 
teyit, ne de tekzip etmiı. sadece Avrupa.dan gelen Türk yolcula_ lzmir, 13 (A.A.} _ A~.:: 
'" sözleri söylemittir: rın bilhassa gözlerine çarpan nok yı içinde İzmir limanma ~. 
"- Een ekonomist bir adımım. ta Bulgarların soğuk muamelele. 111.270 ton hacminde gcınl gt ı.. 
Kendi kazandığnn ~rayı istedi.. ridir. miştir. Bunlardan 167 Türk, 1Z 
ğim gibi kullanmakta acrbcıtim.. Bugünkü ekspresle de 10 talyan, 7 Alman, 6 1ngi!U, 6 Jlo-
Hiçbir kimse buna karıpmaz ... ıraklı talebe gelmiştir . landa, 5 Yunan gcntlsjdjr. 

·--llCJrJID]milJBfEIJ!JUl[EJQm..-

. ,, 

- SaVU§IllUŞ kahpel diye bağır· 

mışlardı. 1 
Onların Zeynebin evine geldik· 

lerl iünün sabahında; Zeynep, 
artık bannaıruyacağı "Uçan Su,, 
dan kaçmak için, giyeceklerini bir 
heybeye basıp, kara tosunun sır .. 
tJna vurınu~. Alinin verdiği pa· 
r.ılarla, altınlannı bir keseye ko
yarak boynuna asmıştı. 

Zeynep, şehre giden yolu bili· 
yordu. Ali, nik~h sözü ederken 
anlatm13tı. Elinde Akkızın ipi, a· 
yağında yumuşak altlı yemeniler, 
koşar gibi yürüyerek, "Uçan Su,, 
dan açılıyordu. Öğleye kadar hiç 
dinlenmeden yürüdü. Kara tosun, 
Akkıı. baılarına çöken felaketi 
anlam13 gibi, huysuzluk çıkar· 
madan ardı sıra geliyorlardı. 

nin etekleri san bir toza bulan· 
mış, yüzü toılann rengini alarak 
sararmıştı. 

Birden, yüreğindeki uyuşuk se
vinç bir kere daha titredi. Aşaiı· 
tarda, tepesinde bir bayrak uçu· 
şan küçük bir yapı görmüştü. 

hazan çamların arasına saklanı· 
yor, bazan açığa çıkıyordu. Ora· 
ya yetişince, küçük binanın önün· 
de, iki jandarına gördQ. 

Bir insan sesi duymak, gözle
rinde yüreğindeki kA.bustan kur
tulmak istiyordu. Karşısındakile
rin erkek olduğunu hatırlamı~'3· 

cak kadar kendi kadınlığını unut· 
muştu. Jandarmalar da onun, ü· 
züntüden çukura kaçan donuk 
gözlerine, san zayıf yüzüne bir 
hastaya bakar gibi acıyarak bak· 
tılar, birisi: 

auyaralM lara büyük bir saygı 
cevap verdi: 

- ''Uçan Su,,dan geliyorutO-
Şehre gideceğimi 

Obür jandarına, daya~· Yazan: CAHıLUÇUK. 
-15-

O zamana kadar Zcynepte gö· 
zü olan, ilk önce Basanın pazu· 
tundan korkan; sonra da Alinin 
köydeki mevkiinden çekinen ho .. 
varda delikanlılar; Zeynebin sa
hipsiz, ortada kaldıi:rına sevindi· 
ler. Beşi onu bir olarak, onun 
evine gittikleri zaman şaşaladılar. 

Alinin, bahçe içindeki çift katlı 
evinin pencerelerindeki tahta ka· 
paldan sıkıca örtülü. kapısında 

büyük bir asma kilit vurulu gö· 
rilnoe birer küfür basarak: 

Ağlayamıyordu. Gözleri suyu 
çekilmiş bir pınar gibi kuruydu. 
Gece, evinin halılarım tütün toz
larile sararak kaldırmış, ortada 
hiçbir eşyayı bırakmamıştı. Sa· 
bah, horozlar bile uyurken, yola 
düşmüştü. 

Ortalıkta bahar şaf aklarının si· 
si vardı. Bahçeler. evlerin içinde
ki insanlar, bir ölüm sessizliği al· 
tmda uyuyorlardı. 

Köy yolu, yakın kasabalardan 
birinin şehre giden §<>sesine kavu· 
şunca; Zeynep, yüreğinde U}'llşuk 
bir sevinç duydu. Ulu çam ağaçla
rının arasında, ilk uzun yolculuk 
yapan insanlann korku~unu du· 
yuyordu. 
Şo~. çamlann arasından k~ 

rıla lnvrıla iniyor. aşağılarda in
ce bir kemer gibi görünüyordu. 
Ayağındaki yemeniler, entarisi· 

Açlığını hissetmiyordu. Kara 
to·unla, Akkııı düşünerek mınl· 
dandı: 

- Orada yemliyeyim .. Hayvan· 
!ar yorgunluktan, susuzluk.tan öl· 
düler ... 
Boş yollar, gözlerine Alinin 

kanlı hayalini getiriyordu. Onu 
yük arabasında ~ götürdülde.
rini söylemişlerdi. Alinin zayıf 

vücudunu tahtalann üıerinde tit· 
rerken. görüyor itbi olarak. başı 
dönüyor, gözleri karanyordu. 
Kırmızı bayraklı küçük yapı, 

- Merhaba bacım dedi. Nere
den geliyor. nereye gidiyorsun? 

Zeynep. onun kalın sesini du· 
yunca, kar~ısındakinin bir erkek 
olduğunu hatırlıyarak ürperdi. 
Fakat, adamın bakıjlarında istek· 
li aç bir mana yoktu. Zeynep, on· 

rak sordu: un' 
- Ha ta mısın bacım? Sı bit 

tutmuşa benziyorsun!.: ()tUI' ııJSS 
az dinlen ... Dört saatlık Y~rde" 
var. Nasıl olsa, ak~ ~hi 
• 1 

sın.... 1 bS"' 
Zeynep, kapının dibindek 

sırın üstüne çöküverdi: ıınaıa 
- Hastayım! .. Şehre bakı 

gidiyorum .. 
tosU" 

Jandannanın biri. kara~ 
nun sırtındaki heybeyi bi; 
kendi hayvanlarının otundan tU. 
deste 2'.etirio. onun önüne !ı 

{Devamı fi 
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ateş ediyor 
[K~I 

Ahmet Rıza bey, beni mücadele
lerine iştirake davet ett. 

Qrupunda 
ijUL· . h · .... 

ll:Uınetın arıcı 

~ti tasvip edildi 
, 13 (A.A.) - Cumhu -

;ıaııc Partisi müstakil grupu 
ekilliğinden : 

llriyet Halk Partisi müs -
hııpu 13 eylül 1939 tarihin· 
t 15 de reis vekili Ali Rana. 

reisliğinde toplanarak 
• Başvekilin Meclisteki 

ı. da ifade edilen ve Hari _ 
Yl)J.:,. 

"Ul tarafından Parti gru. 
diinku toplantısında izah 
haricl siyaseti hakkında 

e bulunmuş ve bu si -
~amile tasvib etmi§tir. 
ere aaa.t 19.SO dn nihayet 

titr. 

Birçok Leh köylerinin sivil 
müdafileri merhamet sizce 

« temizlenmiş » ! 
Alman Başkumandanhğı sivil 

ahalininde bombardıman 
edilceğini bildirdi 

Fakat, ilk temasımız esna. 
sında pek umumi ve pek aathi 
konuştuk. Bütün bu meseleler 
hakkmdaki suallerime karşı Ah
met Rıza bey, uzun uzadıya taf
silata girişmedi: 

DIŞARDA: "- Neşrettiğimiz gazeteleri 
• Tokyodaki İngiltere büyük el- okursanız, dü~ündüklerimizi gö. 

çlli~i Şnnghayda ve Japonların iş-
rür ve anlarsınız.,, deıdi. gali altında bulunan diğer limnn-

lnrda giimrük tediyatı kin yeni Çin Bir lahza .durduktan sonra da 
parasının kullanılnıaırıını Japonya ıözlerinc §Öylece devar.• etti: 
hariciye nezareti nezdinde proleslo ''- Abdülhamit Il nin ve 
etmiştir. istipdat idaresinin zulmünü gör-

• Dük ve düşes Yindsor dün ölf- • 
leden sonra lngiHerede South Hnr- müş bir genç olmanız, bir mU-
fielde gelmişlcnlir. Salahi)•cttar nevver haysiyetini taşımakta bu
mahrlllerde Dükün bir askeri vazi- lunmanız itibariyle ''mücadelei 
feye tayin edileceği bildirlmekte- ahrarane,, mize iştirakinizden 
dir. ilmitvarım. 

Londra 14 ~ Gelen haberler- j tiğini bildirmektedir. Diğer bütün • Yeni İspanyol meclisi 90 aza- Bize karşı elinizlden gelen hiç 
den Leh}. "tanda harbı·n Almanlar· 'ı cephelerde de Alman ileri hareket· dan teşkil edilnıişlir. Bunların otu· 

"' d bir şeyi deriğ etmiyeceğinize e. 
lehinde bir inkiq,-:ıf göstermedig~i leri durdurulmuştur. zu eski meclis azası ır. 

;;- • Almanya, Yugoslavyndan gele· minim. Fakat, şimdilik fazla bir 
anlaşılmaktadır. Buna en büyük Feci sahneler ' cek y-0Irular için vize usuliinil tek- yardımda bulunamazsanız bile, 
delil Alınanların Lehistandaki si· Havas ajansı, gece yarısı verdi- rar mecburi kılmıştır. gene her hafta gazete idareha-
Yil halkı da bombardıman edecek- ği bir telgrafta, Varşovamn mu- • Amerikan sigorta kumpanyııla· nesine uğrayınız .. Hiç olmazsa, 
krini resmen ilana lüzum görme- kavemete devam ettiğini bildir- rı İngiliz · Fransız ve Polonya va- gazetelerin bandlarma, gönderi 

• purlannın sigorta ücretini yüzde 
leridir. Filvaki Alman resmı a- mektedir. lecekleri adresleri yazınız, bu elli arttırmışır. 
jansı dün Hitlerin umumi karar- Frankfurt Zeitung ismindeki Al- • Çemberlayn dün Avam hma· da kafidir ı ... 
gahından şu tebliği vermiştir: man gazetesi, işgal edilen Leh §e" ra!öında yaptığı beyanatta İngiliz Ahmet Rıza Beye cevap ver-

~·· "Alman ordusu başkumandan- birlerinde silahlı Leh kadınlarının hiiki.ımctinin son 12 ay zarfınd:ıki dim: 
ttrk - Alman l lı6'1, Polonyalılar tarafından tat- ekseriya Alman askerleri üzerine İngiliz • Alman münasebetleri hak- _ Beyefenldi, ben t! çocuk. 

1.. U y kında başka bir beyaz kitııp neşret-
~""• f .. 

1 
bik edilen harp usu un n, al"Ş()· ateş ederek öldürdüklerini teslim mek tasav,·urunda olduğunu bil- luğumdan beri istipda.da karşı is-

'1 '' ecavu 2 vanm Leh kwnanda heyeti tarafın ediyor ve diyor ki: dırmiştir. yan ve zulüm ile mücadele etmiş kt h b 1 . 1 dan bombardıman ettiıilerek sivil ''Alınan askerleri hiç şüphesiz • Finlandiya hüki.ımeti, hususi bir insanım. Bu benim için, i.. 
1 a er er 1 1 h:ılk karşısında zayiata sebeb olun buna mukabele etmekte ve bu su- bir müsaade olmaksızın, demir ve deta (peder mevrusu) olan bir 

1 
masınm ve ahaliye çete şeklinde retle bir çok Alman aileleri yeni odun ihracını yasak etmi5lir. haslettir. Sizin ile memnuniyet 

\1 a an d 1 r hakk d . • Sovyet Rusyada haricl ticaret ı te~kilatlanması ın a emır ve· felfıketlerle karc:ılaşmaktadır.,, ve iftihar duyarak çahtırım. l..L • ·~ komiserliği, kanunları idari niın. 
ı.,, 13 (A.A.) _ Bazı rilmesinin insanı olmadığını naza· Almanlar tarafından işgal edi- matı, veya döviz kontrol sistemı Bundan hiç şliphenb: olmasın ... 

~enbalardan çıka.nla.n rı dikkate alarak, Leh mukaveme· len bölgelerde turne yapan bir bi- Rusyıının harici ticaretine gayri Yalnız, henüz ye:-leşmek ve 
~l'de Türk.iye ile Alınan. tini kati olarak kırma~a karar taraftan Belçikaya gelen bir mek- müsait olan memlekellere ihracatı her şeyin üstünde gördüğüm 

\&. -d · "ermistir k d nl t f dan yapılan yasak edebilecektir. Bu yasak peşin t h ·ı· · t la kl ··~"'trıa bir ademi tecavilz • ~ · tup a ı ar ara m a sı \mı amam ma a meıgu-
B b. Al ordU"U bacı. dü olarak tediye yapıJmadığı tnkdirdr lanmakta olduıı;..1 bil- una ınaen man " . ':J-. bu taarruzları anlatıyor ve gör - lü.m. Müsaaıde ederseniz, evveli 6

' 1 uk t tatbik edile!Jileceklir. 
t • 1 kumandanlığı, Leh m aveme mı ğü ölüm ve nevmidi manzaraları- • Biitün İngiltere halkı icin umu- tahsilime ait meseleleri hallede. 
'~ tahkikat neticesinde ı kmnağa imkan verecek bütün va- nı tav~if .,.,.:ı;)....... mt t .. L.ı, nUtus lıttıırhklıırı yapıl- ~m. Blıatiare, yüksek direktif-
~te·tır. -· ..,.......... < İ orjcl~ e~r ve~s;i;~ ---L•-

1
:' lVlULea<lıdit ,aç.birlerde bir tek maktadır. Birkaç hortaya kadar Ierlniıle mücadeleye daha faal 

-v < I . çatı sağlam değildir. Bütün köp- milli bir defler açılacak ve bütün bir surette atılacağımdan emin 
vvvvV'vvv""'""'-""" Bu tedbirlerin mesuliyeti Alman rüler tahrip edilmiştir. Yollar ce- erkek, kadın ve çocuk bu deftere 

1 w•ı k d 1 k o unuz!.,, r~ ba~kumandanhğına degı , tama- setlerle, yarı tahrip edilmis bir ·ay o unara · kendilerine birer hü- Ahmet Rı•" Beyden ......... a. 
~t\ d h Leh hükfunef Leh k viyet cüzdanı verikrcklir. Bu cüz- - -...u • 1 ıSa a ar P men ıne ve u- halde terkedilen hücum arabaları danlar iaşe kin vesika esası ola Pfense Sabahaddin J>eyle görüş. 
~· ~andanlığma terettüp etmekte- ve kamyonlarla ve diğer vahsiya- caktır. Orduya da sivil halk gibi tUm.. 
lr}eSI. kur U 1 d U dır . ., ne muharebe nişanelerile doludur. ayni vesikalar verilecektir. Prens Sabahaddin bey yük' sek 

' l( - Başvekil Daladye 
tadil ederek bir harb 

11 ~Urtnuş, kendisi ba§ve _ 
'hagka harbiye ve bari -
. ~~erini de uhdesine al· 
le 1 hariciye nazırı Bone 

~etirilmiştir. 

~fıat.hiye nazırlarından Del
~erbiye nazın, Alfons 
ı~ }) ticnretl, Dotrl tesli _ 

el"no nbluka nazrn ol • 

· Bu vaziyette Almanlara göre Le ı t 
Kadın ve çocuklarla orman ara • talynda resmi ııazete, siyası talakati, içtimai meseleler, dava-

histanın kabahati, Varşovayı der- kaçmış olan yaşlı köylüler açlık polis servisinin muntazam surette lar hakkınıda ser.dettiği vukuflu 
hal teslim etmiyerek Almanlan yüzünden köylerine dönmekte ve işlemesi için dahiliye nezaretine fikirleri ile üzerimde derin bı·r 
eh · bo bardıman etmeg"'e mec iki buçuk milyon liretlik munzam ş n m • Alman kltaatına mahzun fakat · tahsisat veren bir kararnnme neş- tesır yaptı. Çok iyi fransızca bi-

bur bırakmalandır. kı'n dolu ""'"arlarla bakmaktadır ı 
·~ retmiştir. en prens Sabahaddin bey, hUr • 

İngiJtere mukabele edecek lar. Cepheden Leh esirlerile dolu riyet için, Abdlilhamidi ve istib-

Lordlar kamarasında dün bu kamyonlar gelmektedir. Evvel~ Şi m a 1 i Amerika dat hükt1metini yıkmak için, 

ı t topçu sonra da tayyareler tara- memleket ufuklarından metru • 
mesele mevzuubahs 0 muş ur. fmdan bombardıman edildikten K d · b d 

Bir süale cevap veren İngiliz ana ayı ıca m a tiyet günepnin ıdoğmaaı için mil.. 
sonra el bomb:ılarile taarruz edi- ··d f ed k t di ı 'dl hariciye nazırı Lord Hali!aks, Al- mu a aa ece ema yen ça ıtıyor ı . 

man başkUI!landanhğının sivil !ere}\ işgal edilen ve nihayet mer- Va§ington, 14 - Cumhurreiıi Prens Sabahaddin beyle yap-
ahıılinin muka\'emetini kırmak i· hametsiz bir şekilde sivil müdafi· Ruzvelt Amerika mecliaini 21 • tığım ilk mülikati miltealrip, 

tekamil bir zihniyete sahip bulu. 
nan hoca Kadri merhumun fikir
lerinden çok istifade ettiğimi, 

bugün iftihar ile tekrarlıyorum. 
Hatt3, gerek prens Sabahad -

din bey, gerek hoca Kadri mer. 
hum tıp tahsilinden vazgeçerek 
hukuk fakültesine girmek. istedi 
ğimi kendilerine anlattrfım za
man, bu arzuma ştddetle muha· 
Jefet etmişlerdi. Onlann bu ka. 
naati, Manyasi sade Refik Be
yin mektubuna kavi bir destek 
olmuştu! . 

Daha o zamanlar, doktor Ba. 
haec:Jdin Şakir bey henüz Pariae 
gelmemi§ti. Me~lektaı olarak 
"Beldei Nur,, da yukarıda bah. 
si geçen doktor Refik Nevzatla 
doktor Nazım merhumu bulmuı
tum. 

Her ikisi de hemen hemen 
ayni zamanda trbbiyeden kaç.. 
mrşlard.r. Ben, gerek ıdoktor Re. 
fik Nevzadı, gerek doktor Nlzı
mr, "Tıbblyei phane,, d.e tahsiL 
de olduğum zaman tanım11!1J1-
tmı. Refik Nevzad da, Nuım da 
Tıbbiyeye girmemden lince 
Parise gelmitlerdi. 

Doktor Nazımla tanıştığım 11-

rada, kendisi Parla Tıp fakfilte. 
ıini bitirmek mereydi. Doktora 
lmtihanlarmı vermekle metgul 
bulunuyordu. 

İlk görilpnemde, doktor Nl • 
zrmın i ptiliklr bir şekilde Ah
met Rıza beye hayran oldufunu 
anlamrıtım. Hiç unutmam, 45 
dakika sUren bu mülakatımızda 
~oktot Nazımla ba§k:a bir ıey 

görüıebilmek imkanını bulama .. 
rmştıın 1 Hararetle, şevkle Ah. 
met Rıza Beyin Wmr açan d<ık
tor Nazım, onun fedak!rhğuu. 

büyük mücadelesini, Pariateld 
ıcnit faaliyetini anlatmq, dur. 
muıtu! 

*** 
Bahaeddin Şakir bey de ben. 

den beş, alt! ay 90nra Paıise gel
mişti. 

Bahaeddin Şakir beyi. İltan. 

bulda tanımıştım.. Tıbbiyenin 

birinci sınıfında iken, o aon aı.. 

nıfta bulunuyordu. Mektepten 
mezun olduktan sonra da .'Tıp 
kanunu • Adli tıp,, muallim 
muavinliiine tayin edil.mit. &ene 
mektebin kadrosu içinde kalaq.. 
tt. 

(Devamı vm-1 

~l'e İntikal eden 

~şk macerası 
t~ ~ Yaşındaki aşık 

!erden temizlenen köyler ikamet 1 ·ı ~ı akt k di · · .. ,_ k ... ı. · ı· b' 
çin Polonya açık şehirlerini ve ediimez bir hale gelrni<:tir . ., ey iı ög e v i fevkallde top. en sının yua.'3e ~·sıyet ı ır 
köylerini bombardıman etmek hak ~ lantıya davet etmi!tir. Bu içti- insan olduğunu anlllmlştım. Alma Myada 
kındak.i niyetinden lngiltere hü· Almanlara göra mada bitaraflık kanununun ta· O kadar ki sarayın cehil ve 

"1cif d"ld" t~ e ı ı 
. ııç a 
ite ?"asında geçen bir sev 
· .\~ dUn adliyeyo akset. 
l'~1 

1 lllahalledc oturan on 
la aıında Ekrem isminde 

~lll'~:~ııc, on dört ya§la. 
tan adlı bir genı: krz 

İlt:cnberi sevi!jmektcdir. 
~ &'cnç bir hafta evvel 

~t;ltı ar~a~şlar ve. Türkan 
~ •.. buyuk anncsıne gi -
~ Qoyr 

1Yerck evden çık • 

ı 
~~ dö 
~U rt: gece Ya.Jovadn, iki 

·t SUkçekmecede kalmıır 
)liı. 

~ ı. ""ayet yakalanarak 
llıli)tL• 

t~ -.rilrniı'ilcrdir. 

ç, nıUddciumumilikçe 
,~erek Sultanahmet 

lll:thkcıncslne veril • 

kumetinin resmen haberdar olma Dünkü Alman resmi tebliği dili istenecektir. Kanun Ruzvel. taassup yüzen muhitinden böy- Reçineden yağ yapmağa 
dığını söylemıştir. !Udur: tin istediği şekilde tadil e.dildiği le müstesna bir varlığın nasıl ye. çalıflyorlar 

Lord Halifaks, lngiltere hükO ''Şimal ve cenup kollarlyle takdirde Amerika; İngiltere, tİ§mit olduğuna hayret etmi§, bu Berlin. 14 - inıiJ,is tayyare· 
metinin kendi kuvvetlerini bu yol şark ordusu, 12 eylül giınü, Fransa ve Lehistana silah sata. na şaşıp kalınıştrm! . leti tarafından atılan propag~ 
da tahdidata tabi tutmasının an-. düşmanın seri imhasına devam bilecektir. Şimdiki halde rnuba- Hoca Kaıdrl Merhumu da zi- da kağıtlarını okurken yakala • 
cak dü~manlar tarafrndan da aynı etmiştir · riplere silah satılması yasaktır. yaret etmekte gecikmedim. Mu. nanlann haplı ve hattl idam t:-
tahdidata riayet edilmekle mukay Przemysl'in iki tarafından Ruıvelt, dün gazetecilere be· maiJeyh, Şark harsı ile yetiştiği, Aliyle tecziye edilecekleri · Al· 
yet olduğunu söylemiş ve düşmar ilerleyen Alman kıtaları Sam - yanatta bulunan Kanadayı ve ömrlinü, fıkhın, mecellenin ve man halkına tebliğ edilmittlr. 
bunlara riyaet etmediği takdirde bor ve Jaloroyu almışlardır. demokrasilerin Aınerika.daki di. tefsirin tetebbliüne verdiği hal- Diğer taraftan uzun bJr harp 
büyük Britanya hükfunetinin Sür'atli motörlli kıtalar tvova ğer topraklarını icabında Ame. de, Avrupai kültürü hazmetmi§ ihtimaline kar§ı Alman maka • 
münasip addedeceği her hareket; kadar gelmişlerdir. rikanın müdafaa edeceğini ıöy- bir münevverdi. matının ciddt tedbirler lllllakta 
takipte kendisini tama.mile serbesl Radomun cenukunda çember lemiştir. Hoca Kadri merhumun garp olduğu bildirilmektedir. 
göreceğini ilave etmiştir. içine alman Polonya grubu ar- ================== ır.edeniyetinin inkişaf tarzına, bu Bilhassa kimya endüstrisi bü.. 

tık mevcut değildir. Bir çok esir ile iki süvari livasının cenuba inkişaf tarnm imillerine ve ga. yük bir ıayret sarfetmektc ve Harp vaziyeti 
Lehistandakı harp vaziyetine -:ı ve harp levazımı elde edilmiştir. 1 doğru çemberi yarmak için yap. vamızına dair söylediklerini din mesela, rl'!r.incden yağ yaparak 

Kutno civarında muhasara e. tıkları bütün teşebbüsler akim lcı~ikçe hayrette kalıyordum! Almanyaıun yağ meıelesini hal-
gelince, Leh hükumet merkezi dilmi• olan be• Polonya fa·kası ~almı,.tır.,, T l · al .. _ ... tr d 
ctrahnd~~~m~~~an~~ :ı ~ :ı ----------~-a_m_m_~_a_s_ı_il_e_o_I_g_u_n_v_e_m_u_-~_e_t_m_~_e_ç_ı_~ __ ~_ı_~ ___ _ 
dün nisbi bir silkQn hüküm sür
müştür. 

Varşova gamiwnunun da yardı 
mı ile Polonya motörlü kıtalan 
birkaç hücum yapmış ve üç düş· 
man tankını tahrip eylemiştir. 

Polonya resmi harp tebliği. 
Lodz şehrinin Polonya kıtalan 
tarafından geri alındığını teyit ey 
lemektedri. 
Tebliğ, ayni zamanda, Poznan 

ve Pomorzede irtibattan kesilmek 
tehlikesinde bulunan iki Polonya 
ordusunun da Polonya kuvai küt. 
liyesi ile irtibatı yeniden tesis et-
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SON DAKiKA 

Lehlilerin kahramanı ğma 
ı.talyada hayranlık 

Roma, 14 (A.A.) - Mesajero gazetesi, zafer sayfası başlığı 
altında Vesterplattedeki küçük Leh garnizonunun gösterdiği yük. 
sek fedakarlığı tebarüz ettirmektedir. t 

Bu gazete miralay Scbocinski ile maiyetindeki askerlerin ken. 
dilerinden pek üstün kuvvetlere karşı yaptıkları kahramanca mü. 
dafaa hakkında tafsilat vermekte ve Almanların kumandanla ma. 
iyetindekilere silahlannı teslim etmemek 
ve:. eylemektedir, 

şerefini verdiklerini ila 

Bir Çek hükumeti kuruluyor 
Londrn, 14 (Radyo) - Paristeki salahiyetli Çek menbalarmtlan 

nlınan malümnt İngiltere ve Fransanm bir Çekoslovak hUk\ımeti tcır 
kiline muvafakat ettiğini bildirmektedir. Çekler şımdiden bu hUkü -
metin azalarını tayine ba§l:ı.mL5ltırdır. Sabık Reisicumhur Beneş ve 
Pnristeki Çckoslovnk sefiri Osuski bunlar arasmdndır. Aynı menbalar 
dan öğrenildiğine göre, Fransndaki Çek askeri kuvvetleri de bundan 
sonra, "ecnebi lejyon" olarak telakki edilme)ip İngiltere ve Fransa.. 
nm müttefiki sayılacak ve umumi karargahı ve yüksek kumandanı o. 
lacaktır. 

Faris, 14 (Hususi) - Faristeki Çekoslovak sefiri Fransatla 
teşekkül eden Çekoslovak ordusuna dair şu beyanatta bulunmuş

tur: 
"Şimdi Almanyayla harpte altı devlet var. Altıncısı Çekoslo. 

vakyadır. Biz, harbe, dünyadan hak ve hürriyetin kaybolmıyacağı 
kanaati kat'iyesiyle gireriz. Bizi teşriki mesaiye sevkeden sebep
ler asildir. Biz bu korkunç harbe ir.giltere ve Fransayla beraber, 
başkasının malını iste.diğimizden, komşu bir memlekete hakim ol. 
mak arzusu dolayısiyle değil, Hitlerin garanti ettiği Çekoslovak 
istiklalinin Almanya tarafından ihlal edilmesi yüzünden giriyoruz,., 

Sarbruk ihata edıldi 
Paris, 14 - Garp cephesinde harekat Sarbruk şehri civarında 

inkişaf ediyor. Fransız kuvvetleri bu şehri iki taraftan ihata etmiş 
bulunmaktadır. Fransızların yeni ilerlemeleri kaydediliyor. 

Kurt ve kuzu hikayesi 
Roma, 14 (Radyo) - Alman resmi tebliğinde bildirildiğine göre, 

"Lehliler, tcrketmekte olduktan §ehirleri bombardıman etmek. 
te ve Alman kıtalarına bu halde bırakmaktadırlar. Binaenaleyh şe. 
birlerin ve sivil ahalinin bombar<lımaru mes'uliyeti Almanlara 
yükletilemez. Şehirleri bombardıman eden bizzat Lehlerin kendisi

dir.,, 
Ayni tebliğde Alman~nın sulh istediği şeklindeki rivayetler 

tekzip ve Almanyanm, Lehistanı tamamiyle işgal edinciye kadar 
harkedeceği işaret edilmektedir. 

Almanlar peşin para ile 
zahire İstiyorlar 

Birçok ihracat maddelerimiz i . 
çin Danimarka, ltalya ve bilhassa 
J\lmanyadan to.lepler çoğalmıştır. 
ı \mantar peşin ve nakid para ile 
bılhnssa znhire istemektedirler. 
P;in Berlinde.."l alakadarlara ne 
J? 0 bi mallar gönderilebileceği tele
fonla sonılınu:;ıtur. 

İktisat ve Ziraat 
vekilleri şehrimizde 
lktısat vekili HUsnU Ço.kır ile 

Zirant Vekili Muhlis Erkmen bu 
sabah Ankaradnn şehrimize gel
mişlerdir. Bir iki gUn kalıp Anka. 
raya döneceklerdir. 

Fransada harp 
etmek isti yen Ame 
rikah tayyareci 
Pari.s, 14 - Harbı umumide 

Fransa.do. bir Amerikan hava bir 
Uğile harbe iştirak etmiş olan 
Albay Jozef Stelin, tekrar Fran -
sız hnva kuvvetleriyle yanyana 
Alınanyo.yn kar§ı harbetmck tek. 
lifinde bulunmuştur. 

Amerikalı tnyyarecinin teşkil 

edeceği filo "Lufberi filosu" a • 

dmı taşıyacaktır. Binbaşı Lufberi 
1916 senesinde Amerikan Lafayet 
filosu ile beraber çarpışırken öl -
mUştU. 

Sulh şayiala rı 
( n~:tarafı 1 incide) 

Londra 14 (A.A.). - İstihbarat 
nezaretı bildiriyor: 

Berlindeki propaganda nezareti 
nazi rejimi ile hiçbir anlaşmaya 

yana~mamak hususunda İngiltere 
ve Fransa hükQmetleri tarafından 
verılen kararı, Alman milletinden 
saklamağa uğraşmaktadır. Bu 
kararı teyit eder mahiyette son za
manlarda yapılan resmi beyana· 
tın neşredilmesine müsaade edil
memi~tir. Halka, Almanyanın ya
kında Polonya ile 1914 teki Şark 
hudutları esasına müstenit bir 
sulh imza edebileceği ve bu takdir 
de İngiltere i!e Fransanın harbe 
devam etmekte bir menfaatleri ol
mıyacağı kanaati aşılanmak isten· 
mektedir. 

Alman propaganda nezareti bil· 
tün gayretlerini İngiltere aleyhin· 
de sarf etmekte ve Fransadan az 
bahsetmektedir. Fransız cephesin
deki ac;keri harekat ehemmiyetsiz 
birtakım hudut hadiseleri şeklinde 
gösterilmektedir.,, 

Gizli müzakereler 

Nevyork, 13 - Romanın yarı 

resmi siyasi mahfillerinden alınan 
maltimata göre, birkaç gündenbcri 
ttalya ile Ingiltere arasında müs· 
tak.bel bir teşriki mesaiyi istihdat 
eden çok mühim müzakereler ce
reyan etmektedir. Bu müzakereler 
ltalya hariciye nazın kont Ciano 
ile lngiltere sefiri arasında pek 
mahrem şekilde vuku bulmakta-

dır. Son günlerde memleketine git 
m1c; olan Fransız sefiri de yakında 

'" yeni talimatla Romaya dönecek 
ve bu müzakerelere iştirak edecek
tir. 

P oliste yeni şube 

müdür leri 
Polis birinci ve ikinci şube mü· 

dür muavinliklerini yapan Zeki 
vekaleten birinci şube müdürlüğü· 
ne, ikinci şube müdür muavinle
rinden Tevfik Doğanoğlu vekale
ten ikinci şube müdürlüğüne, al
tıncı şube müdürü Halit de ceka
leten üçüncü şube müdürlüğüne 
tayin edilmişlerdir. 

-0-

Sehirdeki istimlak 
~ işleri 

~1ıs1r çal1jısının istimlak edil
mesi dahiliye vekaleti tarafından 
tasdik edilmi~tir. Beyazıttaki İn
kılap müzesi önündeki ahşap dük
kanların takdiri kıymet işi ta
mamlanmıştır. Ahırkapı ile Ye
nikapı arasındaki teneke kulübe· 
!erin kaldırılmasına da yakında 
başlanacaktır. 

-0-

iki Al m an fırkası 
imha edildi 

(Baıı tarafı 1 incide) 
tir. Odinı:a'da harp devam edi -
yor.,, 
Varşova kumandanının en son 

tebliği de ~udur: 
"Dün gece Polonya müfrezeleri 

dü~manı Varşova civarından tard 
ettiler. Bugün dü~man tayyareleri 
~ehrin şimal ve şimalıgarbi mahal 
lelerini bombardıman ettiler. Bir· 
çok amele evleri harap oldu. 3 dü5 
man tayyaresi düşürüldü. 

durulmuş ve Fransızlar dün bu 
mıntakada ilerlemiştir. 

Bu hareketin en mühimmi, Al 
mantarın mukavemetine rağmen 
La Biliesin sol sahilinde elde e. 
dilen ilerlemedir. Bu mmtakada 
düşman topçu ateşiyle ve tayyare 
hücumlariyle mukabelede bulun. 
muştur . 

Hudut ile Blies suyu arasında
ki mıntakanın Fransız kıtaları 

tarafından işgali, Sar arazisi dahi 
!inde Blieskatel ve Zveibrucken 
tarihi şehilreile ileriye doğru bir 

Evvelki gece düşman topçusu 
yangın güllelerile şehre ateş ctmi~ 
tir. Pilsudski enstitüsü yanmıştır. 
Kumandanlık Varşova sokakla· 

mıa yapı'Ştrrdığı beyannamelerde 
Polonya askeıınin Varşovayı tes
lim etmiyece.U'ini, halkın da cesa
retini isbat edeceğini bildirmıştir. 
Şehirde tabii hayat avdet ediyor. 
Bankalar açlımıştır. 

• çıkıntı teşkil eden bu mıntakayı 
1 Fra.nsı~ ~ontrolün tabi bir hale 
getırmıştır. 

Varşovayı terkcderek Sovyet hu 
dudu civarında kain Krzemienec 
şehrine iltica eden ecnebi sefaret
lerin erkan ve memurları şehrin 

askeri hedefleri ihtiva etmeme
.sine rağmen dün Alman tayyare-
leri tarafından bombardıman edil· 
eliğini sö~emişlcrdir. 

Krzeminec şehrinde sivil ahali
den birçok ölü ve yaralı vardır. 

28 Şehir yandı 
Leh tebliğlerine göre, Almanla -

nn Lehistan üzerine yaptığı hnva 
hücumlarında 30 tayyare dUşUrül
mü§tür. Hücumlar gone şiddetli 

olmuş, yalnız Varşovaya yapılan 

bir hücuma 70 bombardıma.ı tay _ 
yaresi i§lirak etmiştir. 

Va!"§ova bombardımanı esnasın. 
da yeniden 60 sivil ahali ölmUş -
tür. 
Vnrşovn müdafa sisteminin mil 

Kemmeııyeunı muua!uza eLtJL:ı vı> 

yiyecek kıtlığı olmadığı öğrctıil • 
miştir. 

Londradaki Leh sefiri Riszinski 
harbin ilfı.nmdanbcri birçok I.eh 
§ehirlerinin harap olduğunu anla
tan beyanatında şimdiye kadar 
28 şehir yandığını, sivil halktan 
1500 kişinin öldüğünü, Almnnla • 
rm harp sahasından uzak şehirle. 
ri bombardıman etmekte olduk -
!arını söylemiştir. 

Bugünkü Alman tebliği 
Berlin 1 ı (radyo) - Bugün 

neşredilen Alman tebliği ezcümle 
şöyle diyor: 

"Ordumuz dün Lvov şehrine gir 
di. Motörlü kıtalarımız Lublin 
ile Varşova arasındaki yolu işgal 
etmişler ve böylece iki şehir ara
sındaki mu\ asalavı kec;mic;1°rdir. 

F aris, 14 - Fransız ordusu • 
r.un ileri hareketi c!ev?.m etmek. 
tedır. Çarpışmalar şimdi Alman 
Sarbıük şe~rinin bir k~'.i kilo. 
metre mesafesinde cereyan et. 
mektedir. Saıbrük Almanlar ta. 

Almanların dünkü resmi teb. 
liğinde kaydedilen şiddetli aksül
amelin sebebi bu olmutşur. Ge
ne bu sebepledir ki umumiyet 
itibariyle garp cephesi üzerinde 
sükut muhafaza eden Alman teb. 
liğleri, bu mınatkada hiç olmazsa 
Alman tebliğinin tabiri ile "ke. 
şif kolları çarpışması,, vukua 
geldiğini söylemeğe mecbur kal
mıştır . 

ALMAN TEBLiCi 

Almanların garp cephesi ha. 
rekatına dair dünkü ,tebliğleri 

şudur: 

"Garp cephesinde, Alman ön. 
cüleri bir mukabil taarruzda 
bulunarak Sarbrükün takriben 
altı kilometre cenbubu şarkısindc 
kain olup i'ki Frar.sız bölü
ğünün yerleştiği Brinberg tepe. 
sini geri almıştır. 

Diğer mıntakalarda ehemmi-
yetsiz öncü mlisademeleri ol. 
muştur. 

A 1 . .... 

l:iir hava taarruzu olmamıştır.,, 

Meksika körfezinde 

Meçhul bir 
deniza lt ı gemisi 

Londra 14 - l\leksika körfe
zinde meçhul bir tahtelbahir do· 
taştığı haber vcrilmiştır. Alman 
tahtelbahirlerinin cenubi Ameri· 
kada bir üs yapmak istedikleri 
bildirilmektedir. İngiltere, bitaraf
lığı ihlal edecek bu gibi hareket
lere müsaade edilmemesini cenu
bi Amerika de\'letlcrine bildirmiş
tir. 

Mayine çarparak 

Bir Yunan 
vapuru battı 

Kopenhag, 14 (.ı\.A.) - ' 
tico Haciatera., olduğu zannet 
bir Yunan vapuru, İsveçin 
bu şarkisinde Falsterbo ac;ık 
da Almanlar tarafından dök 
bir mayne çarparak ba 
Vapurun mürettebatı kurtar 
tır. 

Ticaret odaları 
kongresi 

23 - 28 ilkteıırinde Ank 
toplanacak ticaret odaları kOl1l 

sinde İstanbul ticaret o~ 
.Mithat Nemli, Ahmet Kara, 
lil Sezer, Şerafettin Alemdar 

• sil edecektir. 
-<>--

Liman a melelerif e 
ihtilaf 

Liman lşletmeleri umunı 
dürlüğilc, liman amelelcıi ~ 
smda çıkan ihtilfı.f iş ko.n~ 
göre valinin reisliğindeki bir 
misyon tarafından halle · 
çalırjılacaktır. 

ihracat lisansları t~ 

matnumesi çıktı , 
Ankara, 14 - :hraç cdl

mndtlclerin lisansa tabi tutııl 
lan hakkında kararnamenin t' 
kı için hazılannn talimnt 
Resmi Gazetede ncşredilı:ı:Jö 
Lisansları dı!'J ticaret dairesi 
recektir. Lisanslar yalnız ı; 

tarafından kullanılabilecek, 

kasma devredilemıyecektir 

sanslar 4 5 gUn içinde kullııI11 

dığı takdirde iptal etlihniŞ ~ 
lacaktır. 

~ 

Halı ıryauarı 
Yapak ihracatının menedl 

ve dahili fabrikaların pi)' 
mUbayaatta bulunmaması U 
ne fiyatlar dUşmeğe başiaıı1 
Hah fiyatları dn yeniden ) 
yirmi beş düşmüştür. 

Malatya t ütün fakri~ 
İnhisarlar İdaresinin ?JS 

tUtun fabrikası bütUn teşıtl 
işlcmeğe başlamıştır. FabrW 
senede 600 bin kilo tütün ,. 
bin kilo doğu cig-ara:sı iınııl 
cektir. 

Sanat mektepler; 
üzerinde tetkikle' 

Maarif Vekaleti mesleki t 

sat umum müdUrü Rüştü j." 
radan şehrimize gelmiştir. • 
mekteplerinin teşkilallarıll~ 
nişletmek hususunda tc 

yapmaktadır. <' 

r----·· l\rlzt-.• Endlı:elcre .• Can sıkmtıl.tnna ... 4----· 
LALE 

Bir çöpçü kamyon altın
da kalar_k öldü 

rafından tahliye edilmiştir. Al
manlar Ahen ( Eksla Şahel) şeb. 
rini de tahliyeye başlamışlardır. 

A~rnRtKADA .AI.l'ılAX 'CSLimt 

Va§ington, 14 (A.A.) - Cenu. 
bi ve merkezi Ameriknda Alman 
tahtelbahirleri için UssUlharckc -
ler vücude getirilmesinin Panama 
konferansında mUzakere edilmesi 
muhtemeldir. Siyasi mahafildc bu 
meselenin Amerikaca vahim ad. 
leciilmekde olduğu söylenmekte
dir. 

Sanat mektepleri müdUr 
allimleri arasında bazı ıııı.V 
tayinler yapılacaktır. 

-o--

Sineması 
l'lley<lan okuyor. 

BÜTÜN DÜNYA NEŞ'E KRALI MEŞHUR 

F ernandel 'in 
}~şi ,emsali \'C benr.cri görülmiyen 

Parl i ... Amcrllmyı ... lllntli tanı ... l!ıtanbulu clolastıb"' 

Beş Kuruş l a Devrialem 

DUn akşam köprU Uzerinde bir 
kaza olmuş, Bektaş adında 45 

yaşlarında bir çöpçU, dalgın bir 
halde dolaşırken, sUratle geçen 

bir kamyonun o.ltmdn kalmış, a -
ğır yaralanmıştır. 

Bektaş kaldırıldığı Cerrahpaşa 

1 
hastanesinde bu sabah ölmUştUr. 
Ceset adliye doktoru Enver Ka -
ra.n tarnfındnn muayene edilmiş, 
morga kaldırılmasına !Uzum gö -
rülmti.~tür. 

Kazayı yapan şoför Mustafa 
yakalnnmıştır. 

19 yaşından aşağı erkeklerle. 

bütün kadınlar şehirden ayrıl • 
mağa mecburdur. Askerlik ~

ğında • olmıyan yaşlı erkekler 
şehri terketmekte muhtardırlar. 

Almanlar Schengen karşısın

da Treves • metz demiryolunu 
havaya atmışlardır. Demir par

çaları Schengendeki Lüksem. 
burg mevkilerine kadar gelmiş. 

tir. 

U\tNCİ AUIAN l>I<:.NtZAJ,Tl 
11ı~osu 

Londra, 14 (A.A.) - Daily 
Expres gazetesinin deniz muhar 
riri şöyle yazıyor: 

"ikinci Alman denizaltı filosu 
Atlantik denizine girmektedir. 
Bu denizaltılar şimdiye kadar ti
caret gemilerine taarruz eden ge. 
milerle nöbet deği§tirmektedir • 
ler. 

ilk tedrisat kadro' 
Maarif Yekfı.letine göııdl 

ilk tedrisat kadrosu tasdi1' ~ 
miıstir. Yeni kadroda. ınulll 
ba.cımuallimler arasında ),uı 
dn; nakil ve becayis ..,o,.rdıf· 

---<>-

l\fa"l,"Dİ VF.SAlTil .. E Gf. 
l\IUJIA ('İRLER 

1 Jlarlkulildo filmi bu aksam snat 9 ela L A I. 1': sinemasında 1 
••••••• •• Telefon: 43:>95 -••••••••ı~ 

~~~..!....~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cephede, Renden Moselleye 
kadar olan kısımda Sarbrükun 
her iki tarafında iki ı.ıühim iter • 
leme kaydedilmiştir. Bir taraftan 
Sarbrükün garbin.dek; Varndt 
ormanının teşkil ettiği çıkıntı 

işgal olunmuş ve diğer taraftan 
da Sarreguemines ile Horrnbch 
arasında La Bilies nehrinin sol 
sahilinde kain 2 kilometrelik bir 
cephede oldukça derin bir saha 
ele get;irilmiştir. 

Muharrire göre ilk filotilla a
ğustosun 20 si ile 28 i arasında 
Kici ve Vilhelmshavenden hare
ket etmiştir .. Alman ra.dyosunun 
verdiği haberlerden anlaşıldığına 
göre daha ağustos bidayetinde 
birkaç denizaltı lngilterenin ihtL 
yat filosunu tarassut etmek ve 
bazı hususi talimler yapmak ü. 
zere 1rlandanm garp sahillerine 1 
doğru yola çıkmış bulunmaktay-

Dünkü saynnızda, Bul 
ve Romanyadan gelen # 0 
muhacir vatandaşlamnızll1 

ta rıhtımı Uzcrinde bakıntsı' 
dığmı yazmıştık. lskôn ınU~ 
bu iş hakkında bize verdiğl 
hatta, bu muhacirlerin kC11 

dilerine gC'ldiklerini ve bıl ) 
bunları yerleştirmek iştle 
rnüdUrlüğünün meşgul olıııP 
ğmı bildirmiştir. Bununlll 
her, gönfıl isterdi ki, alfl1'

1 

böyle kendi Vt!Saitile gelrt' 
hncirlerlc de dnhn esaSll 
rette meııgul olmak fn11'6 

...-... ...-..._ ~ ~ ................ ....-..... fl/llll1"""' ........ ...-.... .....-... ~ ~ ~ ~ ..........._ ...-ıııı.._ ....... ...-...._ ~ ~~~~~ 
-..x..L>WlW>.e..x..a.>-WNLF z...v.LA.L?..V..V..LK.V.W:W~O..>.W..A.LW._ _. _. - - - _. - -

• ~lYI ~~~aım Aşk Heyecan Dolu B ir Mevzu 
1 p E K Sınen1asında Müthiş ve Muazzam Sahneler 

Deniz muharebelerinde D E N t z A ı .. '.r ı Gemilerinin esrarlı maceraları, Denlznlt.:ı 
("<.'Tililerine kurulan tuzaklar. 

Denizaltı vcı Gemisi 
Dasrollerde: GEORGES BANCUOJi'J' - r nESTON FORSTJ~R - NANCY KEI .. I.Y 

..-... ....... ....-..._ ..-... ..-... ................ ..-... ...-..._ ....... ..-... ...-.. ...-.... ....... ...-... ........_ ....... ...-.... ....-...~~ 
~.V..LJ!W..LA.LP..LJ4.N&,/~-- -

Cephenin garp müntchasında 
Almanların taarruz hareketi dur- dı .ı bulabilsinler. 
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1 Orman insanları arasında: 1 oa· f 
İazan: L. Baıch .1;; yılını valışller ar asında geçirmiş bir Alman sc:;yalıı 

Hansın rakibini tam suikast 
yaparken yakalamıştık 

Demek Cuan-ginin cılgın aşıkı sir olmuştu. Ayakları dibindeki ce
taın Hanalann en coşkun zama- ~e adeta acıyarak bakıyordu. 
lUnda tekrar görünmüştü. Bütün Hanaların ~·ılgınca eğ· 

Nitekim ben yüksek yerimden lendikleri mukaddes şenlikler gece· 
ayağa kalktığım zaman ileride, sinde a5ln yüzünden, tasavvur et
lcaıabalığın arasında, meydanın tıği cinayetleri yapamadan ve mu
sağ tarafında .iri vücudu ve yük- kaddes intikamını alamadan can 
Bek boyuyla bir bakı5ta görülcbi- veren bu adam, ne kadar vahşı 
len Bubanm da ileriye doğru yıl- \'e kanlı bir adam da oısa hakika
dınm gibi koştuğunu görmı.i~tüm. ten merhamete layıktı. 
Hansın adeta Banalar üzerin- Cenubi Afrika ormanlarında, 

den sıçrıyarak meydanın kenarı- yamyam insanlar arasında meyus 
na fırlayıverdiğıni gördüm. Hana- bir aşk böylece ölümle bitmiş olu
ların ekserisi gözlerini kapamı5- yordu. 
lar, mütemadiyen bağırıp hemen ..3azaraya derhal cese::lın kaldı
hemen kendilerini kaybztmi5 bir rıiması emrini verdim. Ve, llansın 
\'ecdiçinde tepindikl.!ri ıçin benim be.ki istemeden kapılJığı bu garip 
Yerimden kalkıp kenardan Cuan- a5k yüzünden m? kaldığımız 

&inin oldui:ru yere doğru koştuğu- tehlikeler de bu suretle sona erdi. 
ınu fark bile etmemişlerdi. Banalar, o gece, nihayet, tam 

Bir dakika geçmeden Buba \'e ay batarken adeta ulur gibi bağrı) 
liansm ko,.tukları yere yetiştim. malarla kadınlı erkekli biribirlerı-
8uba, Hans \'e diğer beş Hana ne rezilcesine saldırdıkları sırada 
Bazara ile birlikte bir adamın ü- biz kederli, dalgın ve müteneffir 
2erine çul.anmı)ardı. Han::ım e- bir halde benim kulübeme dönü
lince tabanca \ardı. Fakat sol e- yorduk. Orada hemen Bada-Bada· 
liyle, diğerlerinin zaptetmeye ça- !arın bulunduğu kızgın batakhklı 
lıştıkları adamı boğazından yaka- ormanlara hareketi kararlaştırdık. 
lamıştı. Bazara artı!{ beraber götürcceği-

Adam bunların elinden kurtul- miz kadınları almak mümkün ola-
lllak için çırpmıp duruyordu. bileceğini söyledi. 

Bu adamın beklediğimiz katil Yanımıza beş kadın almayı kfi-
Olduğunu derhal anlamı~tım. Fa- fi gördük. Bu kadınları icabında 
kat Cuan-giye bir fenalık yapıp Bada - Bada:-:rı avlamak için kul· 
~·apmadığını bilmiyordum. !anacaktık. 

liemen araya girdim. Hansa bü- Bu kadınları bizzat Bazara seçe-
liin kuvvetimle bağırdım : cekti. Zira Bada- Badalar kadınla-

- Hans! Hans! öldürdü mü? rın bilhassa şişman olanlarından 
Hans müthiş bir yüzle ve son hoşlanıyorlardı. 

derece heyecanlı bir halde arka- Sonra, hareket için en muvafık 
sına döndü, bizi görünce soluk sa- zamanın ayinlerin devam ettiği şu 
luğa: günler olduğuna karar verdik. Iler 

- Havır! Fakat öldürecekti.. türlü hazırlıklarımızı hiç kimse far-
diye ho~urdaİldı. kma varmadan yapabilecek ve ge-

Bir taraftan adamı zaptetmeğe ne hiç kimse farkına \'armadan, 
Uğraşıyordu. O aralık Buba ada- haber:;izce Hanaları terkccJ, •'..tik. 
llıın karnına iiddetli bir yumruk Seyahatte bize lazım olacak .. -:.r 
Yapı~fırdı. Adam: !eri bize istediğim:z gibi alıp gö-

- lhhh!.. türebileccktik. Banalar o gece sa-
diye bir ses çıkarıp iki kat bükül- bahlara kadar fıyin meydanında 
dü ve yere düştü. bağrışıp durdukları müddetçe biz 

Tekrar adamın üzerine çulian- ertesi akşam hemen yola çıkmak 
clı!ar. Fakat arkaü tü yere düş- üzere rahat rar.at u~·uduk. 
~üş olan herifin gozleri arkaya Filhakika ertesi gün Bazara giz
"ilYmış, ağzından kanlı beyaz ko- lice seçtiği ve kandırdığı beş şiş
Plikler h,.kırmış, ba.ı arkaya düş- man Hana dilberini de getirdi. 
ltıiıHü. O \'akte kadar Bubanm yanında 
.. lians hemen iğilip adamın kalbi mahbus bulunan ve bize kılavuz· 
lııerine başım koya'"ak dinledi: luk edecek olan Bazutayı da yanı-

Sonra ha}'rctle doğruldu: mıza aldık. Banalar yanında kal-
- Oh! öldiı! diye kekeledi. dığ1mız müddetçe patlayıncaya 
Bazara gözleri dehşetten büyü- kadar mütemadiyen yiyip içmiş o-

~U~ bir halde elini uzatıp adamı lan bu adam hüla sarhoş bir hal
·~ a tutmak i"ti} en llanaları deydi. 
~eri çekti: <fle,·amı ''ul 

q·- Zehir! .. kendıni zehirlemiş! İstanbul dördüncü icra daire-
ıye bağırdı. sinden: 
Hayretle sordum: 939-2589 sayılı dosyada kira 
- Heme:ı mi oldu? kar'.:ılığı o!arak mecur dahilinde 
- Saniye inde! mahpus olup rehnin paraya çevril 

<la - Acaba Bu banın ~rumru!:,run- mesi suretile satılma:.ına karar 
n olma ın! \'erilen 232 lira kıymetinde muh
- Hayır! Yumruğu yer yemez telif hane eşyası 19-9-m9 salı gü

~h· lıa ır karnında çalkandı ve der- nü saat 9 dan itibaren eşyanın bu-
l öldü! lunduğu bcyoğlunda Ağahamamı 

d t\damın kapkara, adaldi vücu- Faikpaşa yokuşu 17-3 numaralı 
h~tıun heme· her :·erinde birden- apartımanın birinci dairesinde sa· 
~ e ~?Y.~ mor renkte geniş çürük- tılacaktır. O gün teklif olunan be
dak buyuk lekeler hasıl ölmuş, du- del murammen kıymetinin yüzde 
bı ~rı adeta ka~lar:ı oo~anmış gi· ı 75 şini bulmadı5{1 takdirde satış 
ll ınb~yaz ke ılmışti. geriye bırakılarak ikinci arttırma 
~ a.ns adamın ele geçmemek içir ı suretile 21-9-939 perşembe günü 
<ı~tıdısini zehirlemiş olduğunu an- rıyni saatte ve ayni yerde satılaca
~ birdenbire cıiddetle mütees- 1 ğı ilan olunur. 

Denız Levazım Satınalma Komisyonu ilAnları · ı I 
,4, ~~~~~"':'"':".:-----:-~----------l~~ta Üssü Bahri K. satın alma Komisyonundan 

1 nıı1 kilosu Tahmini fiyatı tutarı 
\' kuruş s;. lira 

Ulat 121.000 5 25 6:310 
ı.ı• 1 - Kara birliklerin:le m:!vcut havyar.:ıtın ~nelik ihtiyaçlarından 

~, miktarı ) azııı yulal kapalı zarf uc:uliJe satın alınacaktır. 
~ 2 - Eksiltme ı 20 eyllıl 939 çarşamba günü saat 16 da lzmitte 
'ne kapısmdakı karnı ron binasında yapılacaktır. Bu işe ait ş:ırt-

e bedel iz <>larnk k ,..,:won1an c.lınabilir. 
~ ~ - Ek iltmeye ı~tirak ed.-!.:.!.< isteklilerin 2-190 ;ayılı kanunun is
tilı ':1. bu işie ~lfıkadar olduklarını gösteren vesik- ınnı ve (488.25) li· 
qt~ •lk teminatl:t,.ile Qirlikte teklif mekt•ıplarmı muayyen gün ve sa· 

G:)~ tam bir saat evveline kadar komisy'on başkanlığına \'ermeleri 
v8) 
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EKMEGE 
Yazan Oır .. ~. A. 

Halk arasında ötedenberi 
yerleşmiş bir fikir vardır. Ye. 
nıeklerde insanı asıl bcsliyen 
gıda ekmektir. Öteki yemek. 
ler ancak ekmeği lezzetle ye· 
dirmek için birer katıktan iba. 
rettir. 

Vakıa ekmek • yalnız 

kalori bakımından düşünülün. 
ce - insanı pek iyi besliyecek 
bir gıdadır. Yüz gram ekmek 
o kadar etin hemen iki misli 
kalori verir. Onun için günde 

bir kilo ekmek yiyen bir adam 2570 kalori alarak kendine lü. 
zumlu olan kaloriyi bulabilir. Hele ekmeğin terkibinde yüz

de 55 şeker verecek maddeler bulunması adaleleri hareket 
ettirmek için en iyi gıda olur 

Bununla beraber ekmek mükemmel bir gı:.da sayılamaz .. 
Bir kere yağı yüzde yarım derecesinde olduğundan insan ek. 
mek yemekle iyi ısınamaz. Sonra da albümini yüzde yedi, se· 
kiz derecesinde olmakla beraber, insan vücudunun şekli için 
lüzumlu olan aminli asitlerin bir takımından TTiahrumdur. 
Sade ekmekle beslenen vücud biçimsiz olur. 

Madenler ve vitaminler öğrenildikten sonra ekmeğin 

daha büyü1' eksildikleri meydana çıkmıştır. Kükürtle fosforu 
çok olduğundan ekmek insanın kanına ve vücudun sulu mad
delerine fazla ekşilik verir. Hele ekmeğin en iyi besleyen kıs
mı diye tanıdığımız glüten bütün gıdalar arasında en ziyade 
ekşilik verenidir. 

Ekmekte fosfor yüz<le 200 miligram olduğu halde kireç 
ancak 60 miligram olduğundan ikisinin arasında nisbet lü. 
zumundan pek aşağıdır. Bundan dolayı vücudun ikisinden 
de istifadesi azaldığı için ekmekle beslenen çocukların ke· 
mikleri kuvvetlenemez. 

Vitaminlere gelince ekmekte, sinirlerin müvazenesine 
lüzumlu olan Bl vitamininden epeyce bulunursa da, çocuk. 
ları büyütmek, herkesi mikroplu hastalıklardan korumıya 

yarayan A vitamini ile, iyi beslenmek için lüzumlu B 2 ve 
dişlerle kemiklerin kuvvetlenmesi için lüzumlu olan C vita
minlerinden hiç kalmaz. Kısırlığa mani olan E vitamininden 
ekmekte bolca bulunursa da bu vitamin, eksik olanların ye. 
rini tutamaz. 

Bundan dolayı bizim gibi çokça ekmek yiyenler için o. 
nun yanın.da katık olacak yemekleı:i seçmek ehemmiyetli 
bir iştir. Ekmekle çok et ve yumurta yenilirse onların da 
albümini çok olduğundan fazla gelir. Bundan başka fosforla 
kükürt onlard1 da çok bulunduğundan kanda ekşilik artar 
ve kireçle fosfor.dan istifade • aksine - azalır. Sonra da etle 
yumurta ekmekte eksik olan vitaminleri tamamlayamaz. 

Bunlara karşılık, ekmeğe en iyi katık olacak gıdalar 

şunlardır: 

Sütle sütten yapılan yiyecekler. Bilhassa peynirler. Bun. 
lar da kireç büyücek nisbette olduğundan ekmeğin eksiği 
tamamlanır. Salatalar ve yemişler, bilhassa. mevsimi yakla· 
şan portakal. Sebzelerden havuç, şalgam, lahna. Kuru yemiş
lerden; incir, kuru üzüm ve kuru erik .. Bunlar ekmekt" eksik 
olan kireçle vitaminleri temin ederler. 

Fakat vücudun şekli için lüzumlu olan aminli asitler 
ancak et yemekle tammalanalıilir. Onun için ekmekle biraz 
da et veya balık lüzumludur. 

Birde soğuk mevsimde biraz daha fazla yağ .. Zeytinyağı 
hiç vitamin vermezse de yüzde yüz nisbetinde yağlı madde. 
]eriyle, çok ekmek yiyen insanı ısıtmağa yarar. 
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Zateıı Alman casusu kendisini 

toplamı~. tabii haline a\·det et· 
mişti. Biraz evvel korku ifadesi 
okunan gozıe-; şimdi lngilize neı
ret ve kinle bakmaktaydı. Ç.Chresi 
tehditkar bir ifade almıştı. Mü
rebbisi t-rafından kalesinin par
maklıklarına sık15tınlan ve atıl
mağ::ı mühevva bir vahşı hay\ an 
gıbi hücwna hazır görünüyordu. 
Ceyms .Nobodi bundan. mahbusun 
kendisini tanımı~ olduğu manası· 
nı çıkardı. 

Birden sordu: 
- lrlandaya ne yapmağa gel

diniz? 
Fon Brand muhatabını istih

karla süzerek cevap verdi: 
- Size ne! 
Ceyms No..xxli bir elini muhata

bının omuzuna koyarak: 
- Beni kafi derecede tanıyor-

-ım, · j; Bıribirimizc: 

O}'Un " . .., --~- -. -·-: ancak idam 
• altında !>ıı...kr.bilirim. 

Alma~ güldü: 
- N.! kadar da acelecisiniz! de

di, henüz i~ or~lara gelmedi. 
Ceyms Nobodi cebinden saatini 

çıkarıp baktı \'' r··ı!:abcle etti: 
- Evet, ış henüz oralara gel

medi. .Fakat eğer on dakika için
Je ıtıralta bulunmazsanız i~ orala
ra gelecek. 

Fon Brand sarardı. Kekeledi: 
- Ne! ne dediniz? 
- Burada çevirmeğe geldiğiniz 

komplonun iç }'Üzünü, şeriki cü
rümlerinizin isimlerini on dakika 
içinde ifşa etmezseniz sizi idam et· 
mek vazifesini üzerine almış olan
lara teslim etmek ı::.tırarında kala· 
cağ1mı söyledim. 

Fon Brandın yüzü sapsan iken 
yeşilimtrak bir renk aldı. Heye
canla haykırdı-

- Böyle harekete hakkınız ve 
salahiyetiniz yok. Ayni zamanda 
hem şikayetçi, hem hakim ola
mazsınız. 

Ceyms Nobodi omuz silkti: 
- Bu iddiada haklı olabilirsi

kurşuna dizilmekten 
kurtulamazsınız. 

Sasus senn•edi: 
- Buna hakkınız yok; hareke

tiniz meşru tlPğil! 
- Meşru değil mi? Pek., sizin 

toprağımıza çıkıp komplo hazırla
manız meşru bir hareket mi? 

Hararetle devam etti: 
- lrlandaya bir ihtı!al çıırnr

HABER'in Tarihi Romanı 
Yazan: RAHMt Y AGIZ 

mak. a-ıca beni öldürmek '1iyeti
sikkesinin altında kıpkırmızı yU. le geldiğinızi bildiğim halde aley
züyle yere uzanmış bulunan şe • hinızde lrlanda vatanperveri.eri 
hid Sinan dede, sımsıkı sarıldığı tarafından verilen idam kar~rımn 
tüfcğile beraber düştüğü yere nizamlara uygun olup ol::nadığını 
defnedildi. Cemal paşa, mcvlcvi düşünmek b:ır.a dü~er nıı? bana 
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Sinan dede en başta koşuyor _ 

du. İlk siperlere yaklaştığı sıra. 

da hain bir kurşun dedenin sik
kesini zımbaladı. Delikten çıkan 

bir kan şeridi latzada cesur mev 
!evinin şakağından süzüldü, kır

çıl sakallannı kızartarak tekmil 
yüzünli kapladı. 

Dede, iki adım daha attıktan 

sonra burkulan dizlerinin üzerine 
çöktü. Toprağa kapandı. Sessizce 
can verdi 

Mevlevilerin bu ilk şehidini, 

biraz sonra işlemeğe başlıyan 

düşman mn.kinelitüfcklerinin ö • 
Jüm takırtıları diğer sikkelilerin 
yerlere serilmesilc bölüğün da 
ğılması takip etti. 

Öğleye doğru taarruz muvaf -
fak olmuş, düşman siperlerini 
terkederek daha gerideki sırtla

ra çekilmek mecburiyetinde kal
mıştı. 

Yüzbaş1 Sanın mevlcvi bölüğli. 
nli topladı. 94 mevcuttan ancak 
35 kişi sağ kalmış, 17 kişi yara. 
1ı olarak seyyar bıı.staneye taşın
mış, üst tarafı dıı. §l'hid düşmüş
tü. 
Akşama doğnı §Chidlerin dev

şirilmesine girtşildi. Yeşil sarıklı 

bölüğünü takdir eden bir emirle 
bunlara birer harb ve liyakat 
madalyası verilmesini umumi ka
rargaha bildimuş, dedelere bu 
fedakarlık ve feragatin birer ha
urası olarak tevdi edilen madal-

ne! 
Uzun latı11 t<ı:;ası, :ıuallenme ce

\'ap verecek mısinız. ,·ermiyecek 
misiniz? 

Fon Brand etrafına şaşkın ~a~
kın oakmdı. Sonra gözlerini tek· 

yalar göğüslerine takılmıştı. SL rar, sakin, takat karaı ı:u verm:ş 
nan dedenin düştüğü yere acele bir halde beklıyen Cey:n:: Nobo· 
bir lahit yapıldı. 1-!arbin sonun • dıye çevirdi. o. elinde saat, aakı
da da m~ha.lli halk. bu ~ahdi til:- I kalan sayıyorc!u. Vazıyetı kavra
beye ?e.vırdıler. Sınan dedenın mıştı. İki şıktan ,birini tercih :a
ruhu ıçm okunan mevlüt mevle- 1 ruretındeydı: İtiraf etmeh veya 
\ilerin gönüllerinde en içli bir ölmek! 
noktayı gıeıklatarak kanatmış, 

hepsini göz yaşlarına batırmıştı. 
Harb bitti, Suriye Osmanlı im

paratorluğundan alındı; Fransız 

mandası altında müstakil bir hü. 
kumet haline konuldu. Sinan de. 
denin iki devlet hududu arasına 

düşen lahdi, mahalli halkın <Me
rabıt) ismini vererek U:.cerine in
şa ettikleri mükellef bir türbe ve 
yeı,ıil bir ağaçlıkla ziyaretgah 
haline konuldu. 

Bugün, Suriyelilerin zi~·aret ma 
halli olan eski Malatya dedesi 

Ceyms Nobocli: 
- Dikkat, dedi. 

kaldı. 

üç dakikanız 

Fon Brand, hiddetle bağırdı: 
- Bu bir cinayet! 
Ceyms Nobodı mukabele etti: 
- Cinayet olan, amirlerinizin 

size burada yapmanızı emrettikle
ridir. Avrupanın yansım kan ve 
ate~ boğmak onlara yeti~iyor

mu ki üstelik bir de lrlandada 
yangın çıkarmak istiyorlar? On
ları bu yolda serbest mi bırakaca· 

Sinan dedenin türbesinde o za - ğımızı sandılar? 
man zavallı mevelvinin göğsline Ya siz fon Brand. siz ki tahsili
takılamıyan harb ve liyakat ma. niz yerindedir. Kayzerin hususi is
dalyalan sanduk&nın üzerinde es tihbarat teşkilatında en mahir ca
ki bir hatırayı süs mA.kamında sususunuz, ben burada iken 
eanlandınyorlar. bu işte muvaffak olacağınıza nasıl 

S o N ihtimal verdiniz? Bu kadar saf-
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dillıği sizden beklemezdim doğru
su! 
Şimdı de sıze, aleyhinizde veril

mış olan ıdam hükmünün tecil e
dilmesı ıçın ıırsat vermı~ken tered
düt gö::ıtermenızi ne ile izah etme
lı; sızın ıçın itırattan başka kur
tuluş yolu olmadığını hala anla
madınız mı? Evet. itiraf etseniz de 
sızi serbest bırakacak değiliz, fakat 
ağ olduı<ça kurtulmanız ümidi 

mevcuttur. Bu vaziyette susmanız 
bence budalaıık! 

Fon Brand iskemleye çöktü. El· 
lerıni göğsüne götürdü. Kalbinin 
çarpıntısını durdurmak istermiş 

gibiydi. 
Ceyms Nobodi de\'am etti: 
- Bizzat sizi istihdam eden ta· 

rafından ihanete maruz kalıp kal
madığınızı barı bilseniz .. O zaman 
susmanızı mazur görebilirdim. 
Benim kadar, hatta benden fazla 
bilirsiniz ki, Kayzer gizli ajanların 
dan biri artık kendisıni rahatsız 

etmeğe başlar ve bilhassa mahrem 
iş'.cre dair sızin kadar malümat 
sahibi olursa onu ihbar ettiriverıı 
ve böylece başından savar. Bu hu
susta size bir şey söyliyecek deği
lim ama daha Berlinden ayrıldı

ğınız gün sizin hareketinizi bildi· 
ğimizi haber verebilirım. 

Bu darbe, casusu titrettı. Ceyms 
Nobodiye dönerek boğuk bir sesle 
sordu: 

- Bu söyledikleriniz doğru mul 
Ceyms No~i cevap vermedi. 

Bir müddettenberi dı)ardan gel· 
mekte olan gürültü şımdı yaklaş
mı~tı. Bu, kalabalık bır halkın tr 
ğultusuydu. 

Kont Spiterri heyecanla içeri gir 
di. Ceyms Nobodi ona sordu: 

- .Ne var, ne oluyor? Bu 0 s
ler nedir? 

Kont cevap verdi: 
- Şatonun avlusuna tüfek ''e 

sopa ile yüz kadar köylü ge •• u. 
Fon Brandın burada olduğunu, 

öğrenmişler, onu i:;tiyorlar. 
Dışardan gelen sesler çoğalmıştı 

Gayet vazih olarak bağrışmalar i .. 
şitildi.: , 

- Casusu öldürelim! Katili de
reye .atıp fare gibi boğalım! 

Nobodi ka~larını çattı. Hiddet
le titriyen bir sesle konta: 

- Bu adamlara buradan uzak· 
laştn:malarını istediğimi söylemek 
lOtfunda bulunur musunuz? Bu
rada işleri ne? Fon Brandla kozu 
muzu biz paylaşacağız. Eğer git· 
mezlerse yapacağımı ben bilirim 
dediğimi de ilave ediniz. 

Korku ile bir kö~ye çekilmiş o
lan fon Branda döndü-

- Size söylemiyor muydum? 
Vaziyetınizin ne derece müthiş ol
duğunu nihayet anladınız mı? Dı
şardaki adamlara müsaade etsem 
haliniz nice olur? 

(Devamı var) 

Aç1k muhav""r" : -----Rwnclikavağ,ııua fi alit kap-
tana: 

istanbulun imar plfinı henüz 
tamamlanmadığı gibi sorduğu· 

nuz suallere cevap vermek ve is-
teklerinizi yapmak bizim için im

kan haricindedir. Ancak İstanbul 

belediye imar müdürlüğüne bir 
istida ile resmen müracaat eder 
seniz size isteıdiğiniz maliimat 
hakkında cevap verileceği tabii· 
dir . 

Küçiikayasofyada B. Envere: 

Mektubunuzda bahsettiğiniz 

hadiseye sinirlenmekte tamamen 
haklısınız. Bunları biz de görü. 
yor ve sinirleniyoruz. Ancak bu 
günlerde oldukça nazik bir mev 
zu olan böyle hadiselere temas • 
dilmesi istenilmemektedir. 

tık fırsatta bu işle mncadel 
etmeği kendimize vazife bilen 
!erdeniz. 
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mevzuu - - -
Almanya neye güvene

rek harbe girdi?! 
Hitler mantık dinlemiyor. O yalnız hislerine kapılarak : 

" Bu yeni bir Almanya, dıyor. inandığı 
olan Almanya, 1914 deki Almanya 

birşey 

değil ... ,, 

~ .g)f lb!ışüer: 
-..z~ ,_, -

Osküdarda 
Yanm yamalak tamir 

edılen bir sokak 
Geçen gün bir i~im dü~tü üs· 

küdara gittim. Orada tamir edilen 
bir sokağa rastgeldim. lhsaniye
de Sultan sokak .. 

50 senedenberi tamir görmiyen 
bu biçare !lı<>kak, sakinlerinin bin 
bir müracaatı sayesinde nihayet 
çarpık çurpuk Arnavut kaldırımı· 
nı düzeltecek birkaç ameleye ka-

Almanyanın harbi kaybedece- Daha bu senenin başında Alman· de temin edebileceğı bir çok top vuşmuş. 
ğini bugün herkes muhakkak sa. yanın borcu, bizzat Alman ikti. rak mahsüllerini bile eskiye nis- Ameleler han) harıl çalışıp eski 
yıyor. O hnlde Bitler böyle bir satçıları tarafından en aşağı el- betle daha az istihlak etmektedir. kaldırımlan düzeltiyorlar. Bu a
harbe nasıl girdi? Herkesin bildi- li milyar mark (25 milyar liraJ Bunun da sebebi, rencbere az pR.- sırda Arnavut kaldmmr zaten in· 
ği bu hakikati o bilmiyor mu olarak hesab edilmişti. ra verilmesidir. Bir çok ziraat iş- sanın tuhafına gidiyor. Hele yeni 
idi? Bu, her halde çok iyi bir mali çileri az para getirdiği için tarla tamir sırasında da döşenen taşla· 

Bu sualler, bugün hepimizin zih veziyet değildir. üç, dört Gene· işlerini bırakmışlar ve şehirlenı rm altına biraz kum serpilmemiş 
nini meşgul ediyor. Almanyada denberi Alman hükumeti büdce· inmişlerdir. Bu suretle bugür., olduğunu ve taşların tamamen yu 
bulunmuş, nazileıi yakından ta. sini gizli tutmakta idi bu yüzden muşak toprak üzerine dizildiğini 

Almanyada ekip biçilen toprak. go·· ru··nce, bı"r 1·kı" ,!ağmurda tekrar 
nımış ve Alman ordusu hakkında haklıdır. l k" · b tı ·· d d J 

doğru bir fikir edininiş bir tngi. Harb başladıktan sonra altının :rues ıye nıs e e yuz e 
6 

aha yam.:u yumru olacak bu zavallı 
liz gazetecisi bu meseleye cevab kıymeti artmış ve Alman parası, r. sokağın haline acımamak elimden 

erek .. 1 d' Almanyada halk gıdasızlıkta.a gelmedi. ver şoy e ıyor: istinad ettiği altın mikdannın az 
Aim bed . k daha sulh senelerinde bile mus- Ü'küdar beledivesi bir sevap iş-anya kay eceğı muha - olması dolayısiyle dah afazla düş· J 

kak olan bu harbe niçin girdi? mck tehlikesini göstermiştir. taripti. '·Alman işçi cephesi" teş- lemiş belki epey de para $3.dedip 
Hitler şimdiye kadar kazandık· kilatı reisi Dr. Robert Ley ge· şu sokağın tamirine giri~miş. iyi 

1 ka b d •. b' uh b Bugün Alman:a~ın bitaraf çenlerde bizzat ve resmen, fahri- ama, tamir tam ve sağlam '-'apılsa 
annı Y e ecegı ır m arc e. memleketlerden ıstıkraz akdet- J 

yineden kabul etti? mes· d .. k"" d W•ld" U kalarda çalışanların yüzde ellisi- da hem harcanan para hem de 
ı e mum un egı ır. mu- . 

Bilmiyorum. !.zalu güç bir mcso i h bd b"t af d ,1 tl Al nin tedaviye muhtaç derecede sarfedilmiş emekler bo~ gitmemış 
m ar e ı ar c' e er - h d • 1 ? 

le bu. manyav b . 1 rd" .. kli asta ve zayıf olduklarını bildir- olsa daha ogru o maz mı. 
. .•. . ,,a orç vcrmış c ı, çun . . . ı M A 

Faka~, b~dı~ bır ~ey varsa _o borcunu ödeyeceğini zannediyor- mıştır. Harp esnasında yıyecek · · · 
da Nazılcnn !ngillzlere karşı gı. lardı. Bugiin ise Almanyanın bor- madde buhranı daha fazlalaşın· Yeni Neşriyat 
receklcrl bir harbi ka.zanacakla.. cunu ödeyebilecefilne inanan bir ca bu işçilerin ne hale gireceğini 
nnı zannetmeleridir. Böyle düeü- tek memleket yoktur. düşünmek kolaydır. Cenup kutbuna seyahat 
nilrken tabii manti ti hareket et- B h b~ Al • Alman işçisi kadar fabrikaları- notları u ar ·~e manyanın umumı • 
miyorlar. Zaten Nazi idaresi man.. harbdeki kadar dayanamıyacağı nın da sıhhati bôzuktur. lki se· 
tık nedir bilmez. Onlar bu harb· muhakkaktır. Zira umumi nedenbcri i§çilerin günde on iki 
de ne büyUk zararlara uğraya. harbde, ablokanın en Slkı zaman· saat mesai ile çalıştırıldıkları si
caklarını bilmedikleri içindir ki Iannda bile Almanya, zaruri su. lah fabrikalarında makineler, 
kazanacaklarını sanıyorlar. rette muhtaç olduğu bazı mad. pek ta.bil olarak son derece yıp-

Ben, bu nazilerle beraber çok deleri bitaraf memleketlerden tc- mnmıştır. Sekiz ay evvel Frank 
bulundum ve 75 metre yukarımız min ediyordu. Bugün, mali vazi- furter Zeitung bir yazısında şöy
dan geçen binlerce tayyareyi, o- yetinin bu kadar kötü şerait için. le diyordu: 
muzlannda tüfek önlimüzden g~ de bulunması dolayısiyle buna im. "Fabrikalardaki teçhizatımızı 
çen binlerce sıhhatli insanı on- kan yoktur. sağlam bir hale koyabilmek için 
larla beraber seyrettim. Yine on. bir kaç milyar mark lazımdır. Der 
larla beraber bitmez, tlikenmez RUSYA PETROL hı.I tamir edilmezse, bütün Al-
::a.:nk, top, zırhlı otomobil ve sair VEREBiLECEK MI? man fabrikalannın makineleri 
makineli harb alatının geçit res· tçhlikededir.'' 
mini gördilm. Almanyanın liarbde en fazla 

• . . muhtaç olduğu madde petroldür. Fakat, bunları tamir için Al· 
Hepsinde aynı ıdı: Nazıler, ba. Bu....r~-ku h ld Alnı b manyanın ne parası var, ne de 

r '"vil u 1 .. 1 rl hl öW' a e anya unu an 
na o n .. yor ar, goz e pan a- cak Rusyadan temin edebilir. Fa- vakti. Bilakis, fabrikalar, makine 

Genç kaptanlarımızdan Ali 
Deniz, meşhur seyyah ve kaşif 
Lincoln Ells Worth'm Cenup 
Kutbuna seyahat hatıraları kita.. 

hını, (Cenup Kutbuna ait resim
li seyahat notları) ismile lisanı -
mıı:a tercüme etmiştir. 

Bu fevkalS.de enteresan kitabın 
tercümesi de 35 resim ve bir ha
rita ile süslenmiş güzel bir kağı.. 
da basılıru§ttr. 

Çok güzel bir lisanla tercüme 
edilen (Cenup Kutbuna ait ae -
yahat notları) kitabı yalnız 40 

kuruşa satılmaktadır. 

Bu meraklı eseri okuyucuları -
rnıza tavsiye elderiz. 

yarak, agızlan kulnklannda: kat, meşhur Fransız siyasi mu- ler ve işçiler mütemadiyen çalış-
- Bak, bak! derlerdi. Şu tay- haniri Pierre Domini ue'in O'e- mak, mütemadiyen daha fazla lstanbul Asliye üçüncü hukuk 

r yarelerc bak! Şu askerlere :,ak! çenlerde bir yazısında &aret etti- mal çıkarmak için tazyik edili - hakimliğinden : 
r Şu tanklara. fJU toplara bak! Böy ği gibi, Rusya petrol istihsalinin yor. Beyoğlu ·istiklal caddesi imam 

le bi: kuvv~t mağlup olur mu hiç? hemen hemen hepsini kendisi Alman yanın ordusu da pek kuv Adnan sokak· 4 N · da Ziver oğlu 
} Boylc dıyorlar ve buna inanı- snrfetmektedir. Bu takdirde di- vetli sayılamaz... Alınan ordusu- lsmail Hakkı Hakver tarafından 
~ yorlardı, çUnkü kendi kuvvetlen ğer memleketlere olan ihracatını nun kuvvetli olduğu hakkında ya. Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle· 

içinde boğulmuşlar, başka mullet tamamiyle Almanya.ya hasredece- zılanların hepsi kendi propagan· sinde Saksı ~kak 14 No. da Ni
:ı: Ierin kuvvetlerini göremiyor, dü- ğini bile kabul etsek, yine Alman. dalnndır. Halbuki bitaraf asker- kola Boyarinof lnzı Aleksandra 
l: şünemiyorlnrdı. yanın bütün ihtiyacını karşılaya- lik mütehassıslan Alman ordusu aleyhine açılan ihtar · davasında 
Jl Her sene Nilrenbergdeki Nazi mayacnktır. nu bir çok bakımlardan tenkide· müddealeyhanm mezkOr ikamet· 
( kon~esin~e ol~u~ ~bi -~izim ~e Petrolsüz harb edilemiyeccğini diyorlar ve bilhassa (Alman or- gfillı terkeylediği ve yenisi_ belirsiz 

büyuk §ehirlerımızın ~stunde .. bın Almanlar bilmiyor değil. Meşhur dusundaki silıllılann hiç de en olduğu cihetle ilftnen vakı olan 
lerce tayyare uçsa bız çie boyle bir Alman iktisadcısı ı 7 nisan son sistem olmadığını, en mUkem tebligata rağmen muayyen olan 

8 zehaba kapılınz. 1937 de Deutsche Volks,\irt'de mel bombardıman tayyarelerinin gümle mahkemede hazır bulunma-
8 O~ h~valanna .bakıyorlar, bugUnkU orduların petrolsüz mu- İngiliz ve Amerikan ordusunda ol <lığı cihetle hakkında gıyap kara-

yerdeki geçıd resımlenne bakıyor hakkak bir hezimete mahkum o· duğunu, Alman tayyarelerinin, u n ittihaz ve tebliğine ve muhake
~ lar ve hayran kalıyorlar. Iacağını ve sanki hiç silahlan yok çuşlarında ekseriya kazalara uğ- menin 16-10-939 pazartesi saat 14 
}' Bitler de aynı vaziyette, zann~- muş gibi mağlübiyete sürüklene radığını) yazıyorlar. Salahiyettar de tayinine karar verilmiştir. lş 
t dersem. Fedai alaylarının, kendı. ceklerinl yazıyordu. bir şahıs Almanların Avusturyayı bu ilanın tarihinden itibaren be~ 

si için öleceklerini söyleyen gene- Bunu bilen Almanlar suni pct . 11 . d k 1 ki gün zarfında mahkemeye müraca· 
n lerln mağlO.p olacağına o da İ- ışga erm e arşı aştı arı müş atla itiraz etmediği takdirde bir 
c rol istihsaline bütün gayretlerini külatı anlatırken (Avusturya yol· 

nanmıyor. rd"l k"" ··ro t 1• t"h daha mahkemeye kabul olunmıya-ve ı er ve omu en pe ro ıs ı · Iannda karsız, vagmy ursuz gu·· zel 
"Bu yeni bir Almanya, diyor " w t bl""" k ak ·m olmak sali için büyük bir planla işe gi. bir havada bir alay Alman kam· cagı e ı~ ma amm ·aı 

ı: inandığı bir şey olan Almanya. ·· k ı· t ·111 ol 
ı: 1914 deki Almanya değil." ~ştile_r. Bu plana. göre, petrol is- yon, tank ve top çekerlerinin !e- uzere ey ıye 1 .ın unur. 
l: Fak t h b' k d , tıhsah 1937 senesı sonunda mem- ci bir halde kaldığını) yazıyor ve 

lm d
a.• ar 1 kazanb ttiı~n ve~a lekctin bütün ihtivacını karşıla. ilave edivor· 

c o a ıgı zaman ay e ren şey ~. . ,, .. Kay 1 p a r a n 1 yor 
yalnız tayyare, top ve heyecan de ya~~ktı: Fakat, . ~~an ;ek~~mı~~ (Bir kıta 400 ağır top çekerin 

~ ğil' d' Bi d h ır k. H"t ne ıceyı vermemış ır. ugun · - den 45 ini muharebeye girmekst· 18 "''ne ewel Edimenin Kofca· 
;;1 ır. r şey a a azını ı ı - k "h . .. d ·""' 

ıer oturup bunu bir düşünseydi. m~nya anca 1 tıync~nın yuz c zin kaybetmiş, topların bir kısn:ı ğız köyü Peço mahaJleı:.inde otu-

aklın f 1 kl l'rdi 36 sını bu suretle tcmın etmekte· Viyanaya kamyonlarla "'etirilrni~ ran Kadri"e kızı Hanife. o zaman a ena ı ar ge ı . . rlir. . b J 

Harbi kazanmak için gıda msd Al t 
1 

.ht" h tır.) danberi kayıptır. Şakağında bir 
manya pe ro ı ıyacını 11 y· · ,ı ·· ı · .. ı ki deleri ister. Benzin ister, Ham .. .. . . ' ıne yerınue goren erın soy c- yara izi ta~ıvan kadının, Kır· ar-

. 1ş . suretle, yuzde 64 u nısbctinde dı· 1--· ö ç k ı k · · k madde ıster. Para ister. ıstcr. rd . . ıgıne g re, e os ova ya ışg~- 1 elinden bakkallık yapan Bo~na. 
. . ı::a an temın etmek zaruretındc. ı· d d b"" ı ı il k · · · · · Bunlar da, harbi kazanmak ıçm . .. .. . . .. ın e e oy e o muş ve yo ar ı- tbrahım ısmınde bır de kardeşı 

. • . • dır. Bugunku abluka vazıyetı goz k d""k'" k k ı 1 t k · · · fabnka mamulatı sılahlar kadar .. .. . . · rı o u amyon ara. an 'l:C vardır. Polıs memuru Te\'ftk. Ha· 
tl. b' "Ifıhtı onunde tutulursa. bu ıhtıyacın tc top çekerlerle dolmustur. b"I 1 • }{ kuvve ı ırer sı r. . ed"l . ğ" 1 ~ nifeyi gören ve ı en erın. asım· 

. mm ı emıyece ı an aşılır. B b 1 • b b" Al · Bugün Almanya, yıyecek mad • unun aş ıca se e ı, man paşada !'\alıncı yoku~undakı 63 
deler, ham maddeler, benzin, kö- ~anayiinde kullanılan çeliğin adi numaralı evine haber vermelerini 
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~·"'ı.o;;m;?:a 
D\Yıın gece~u maçta - - -
Fener - Şi ligi 

4 - 1 gendi 
Gece kupası maçlarına dün ge· 

ce de Taksim stadyomunda de
vam edildi. 4.000 den fazla bir 
seyirci kütlesi önünde cereyan e· 
den maça klüpler şu kadrolarla 
çıktılar: 

Fenerbahçe: Cihat - Şevket, 

Lebib - Faruk, Esat, Orhan -
Semih, Fkiret, Rasih, Rebii Bas· 
Tİ, 

Şişli: Mikrop - Ihsan, Vlastar· 
di - Armanak, Suldur, Saııarş -
Agop, Arşevir, /brahim, Diran, 
llirar. 

Hakem: Nuri Bo~ut. 
Oyuna Şişlililer başladılar. Ma· 

amafih, Fenerliler vaziyete hakim 
olmakta gecikmediler ve Rasih i· 
kinci dakıkada güzel bir şiltle ta
kımına ilk sayıyı kazandırdı. 

Bu golden c;onra Fenerlilerin 
hakimiyeti daha müessir bir hale 
girdi. Şişli müdafaası hiribirini 
kovalayan Fener akınlarını dur
durabilmek için beyhude yere ça
balıyor. Sekizinci dakikada Ba · 
rinin attığı bir korner esnasında 
Şişli müdafilerinden biri topu e· 
liyle kesti. Hakem penaltı Yerdi. 
Fakat Esat. topu avla atarak fır
satı kaçırdr Bir dakika sonra Ra· 
sih ikinci defa olarak topu ağlara 
taktı. 

Fenerlilerin bagkısı devam edi· 
yor. Basrinin, Rasihin ve Fikretin 
uzaktan şüt tecrübelerini görüyo
rw:. Bilhassa sağdan tehlikeli a· 
kınlar yapriıyor. Şişli kalecisi bir 
defa Rasihin, bir defa da Fikretin 
iki sıkı şütüni.i müşkülatla savu~
turdu. 

Birinci devre :\'aziyct d~i~ 
den 2·0 Fenerin lehinde bitti. 

lkinci devre daha seri ve canlı 
oldu. Şişli takımının. 11 inci da
ki::ıkda Diranın kafasile kazandığı 
golden sonra Fenerliler büsbütün 
canlandılar ve Şişli kalesini sıkı 

Bu hafta Taksim sta· 
dında serbest güreşler 

yapılıyor 

Birkaç haftadanberi yapılmak
ta olan serbest güreş müsabakala
rına, bu pazar günü de T:!ksim 
stadında devam edilecektir. 

~en pazarki müsabakadan 
sonra memleketine gidecek o· 
lan Alman güreşçi Villi Marn bu 
haf ta tekrar Tekirdağlı Hliseyin· 
le güre~ek ıçın hareketini 
tehi h etmiştir. Kendisi 
bu hafta Tekird:ığlI Hüscyini mu· 
hakkak yeneceğinden bahsetmekte 
dir. Geçen hafta hakemle jüri ara· 
smda çıkan bir ihtilaltan dolayı 

1 

Tekirdağhya karşı mağlup adde 
dilen Alman güreşçinin bu hafta 
ne netice alacağr merakla beklen· 
mektedir. 

Tekirdağlı · Villi Marn karşr 
laşmasından maada bu hartaki 
programda şu güreşler de vardır: 
Dinarlı !\lehmet - Rus lskrobof 

Mülayim - Habeşli Kasım Tafari 
Molla Mehmet Yugoslav l skoviç 
Bunlardan ba~a birçok yerlı 

pehlivanlar arasında da muhtelit 
müsabakalar tertip edilmiştir. 
Güreşlere saat 15 de başlanacak· 

tır. 

ı bir çemberle çevirdiler. Fakat Şiş· 
li kaleci inin ancak fazla talihle 
izah edilelıilecek muvaff akiyeti. 
Fenerlilerin sayı yapmasına mü· 
temadiyen mani oluyor. 

Nihayet 41 inci dakikada Basri 
kafa ile üçüncü Fener golünü, bir 
az sonra da Reb;i dördüncü sayıyı 
kaydetti ve maç Fenerin 4-1 gali· 
biyctile neticelendi. 

Ga atasarav 
atlama b rıncıliği 

Galatasaray yUzme klübünllll 
1939 senesi kule ve tramplen at· 

lama birinciliği Bebekte 
ufak, fa.kat nezih bir sc. 
yircı kalabalığı önündo bu sporıı 

layık nazahat, znra.fet ve intizııJl1 

dahilinde yapılmıııtır. Mtisabaka. 
!ar Gerek ateltik mC'zaya itibari
le, gerek organizasyon bakımın • 
dan bir muvaffnkıyet olmuştur: 

zira müsabıkların yaptıklan ınec· 
huri vo ihti.} ari muhtelli atlayış. 
lan uzun antrenmnnların verd.ilV 
ği emniyet ve zarafetle başardık· 
lan gibi göz ve vicdana istinat e-
dC'Il müsabaka hakemliği de i§iıı 
cb li kimselere lcvrli edilmişti. ı:;ıı 

dapeştede bedC'Il terbiyesi tahsil 
edip bilhassa yilzme, atlama "e 
su topunda ihl~sas yapan milli 
t.'.ı.kımımızın maruf glıre çılerin -
den Abbas Sakarya baş ha.keıtL

ligi ıizerine almış ve dört sena.. 
lik görgü ve tahsiline Uıtinade' 
müsabal aları tam bir vukufla i· 
dare etmiştir. Hakemler anumıdll 
Ameriluıda uzun xnUddet bedeıt 
terbiyesi tııhsil ederek avdet e
den Baynn Si~Tet Öncll, Robert 
kollcj jimnastiK müdürü Amert 
kalı Mister Rogger ve yine Ro -
bert kollej jimnastik bOC8.Sl ba) 
Nadolskl yer almıştı. Bunda.11 
sonraki atlama şamplyonaıarınd& 
!sta.nbul su sporlan ajanlığınıxı 
da Galatasaray mlisabakalartll1 
örnek alarak bnsit fakat muntJI.• 
1..am ~ekilde hareket etmesini ta"' 
siye ederl7- Olimpiyatlarda tatb~ 
edilen programa göro, antrenör 

görmemlş tccnibesiz ve görgUSUZ 
atlayıcılıırdnn, muğlak ve gUç st
layn lan talob etmek haksız bil' 

harekettir. 
MUsabıklar arasında G:üat.ıı.sıı

ra.ym genç ve yeni a.Ua~'letlatın• 
dan Kemal Kazasla .Mehmet J!j -

kerbiçer zikre §a) andır. Bu bel' 
iki genç de · t.ikbo.1 için vil}-iil' 
vaiUerde bulunmaktadır; §U ıınrt
la ki, her ikisi de munta.za.m jil11' 
nastikle vücutlarını takviye et -

melidir. 
Kule a.Uamasına iştirak eden • 

terden Kemal Aytek henilz mUP' 
tedi olmakla beıa.bcr cesareti ts1' 
dire ~ayandır. Şurasını da mas -
ıesef kaydetmek laznndır ki ? 
güzel cereyan eden bu müsa.b& • 
kalara Galatasaraym denizci.liltle 
alakadar birçok &Zalan dahi ıa.· 
kaydi göstermiştir, 

Sno.t Erler 
MDS \Bt\.KAJ.ARIN NETtcf°; ' 

ı.ımt: 
1 - Kule atl:ımıuıı (10) ınet.. 

re): 
Birinci Suad Erler 36.70 pu,,...ıı 
İkinci Kemal Kazas 29.29 pu\..0 
3 neli Kemal Aytek 28.98 ptı-
2 - Tramplen (3 metre). 
Birinci Sadi Demirkaya 39,1' 

puvan. 
tklncl Mohmet Ekerbiçer. 
Üçüncü Kemal Kazas. GIOA BUHRAN! 1 mür, demir, para gibi ateşsiz si • lemirden yapılmış ol~asıdır. Al· rica etmektedir. 

ınhl~~ 19~ dchl~~ d~R ~mnnyanınku~ınna~ku~muy~a caddcle~~ı tramwy _______________________________________ ~ 

fazla mahrumdur. Harp başladığ' biiyUk müşkillerdcn birl de halkın ~aylarının. s~'.cül~lü~. _par~aklık·ı ~---•••••>ARAÇHANEBAŞINDA H0'1HOR CADDESiNDE mm••••-• 
günlerdenberi de bu malları ar g"ıdası meseleşidir. Nazilerin ikti· .ann, eı;kı puskU dcmırlerın top- • • 
ık dışardan getiremiyecek v y< ia.r mevkiine geldiklerindenb~ri 1 anrl.ığ1 malümdur. ŞUphesiz, bu a. ı • • 1 
dhnlat sahası çok fazla daralını" Almanyaua ahalinin yiyeceği tdı- <li demirden yapılan c;eliklerin de Kız H " y R ı y E L 1 s ES 
bir vaziyete girmiştir. 1id edildiği malümdur. Topu tere· 'nttkavemeti az olacaktır. Erkek .'"' 

Yatılı 

Yatıstı 
Fakat, daha fenası . Alman\'O yağına tercih t'ttiğini nçıkc;a ilin. Almanyanın bu vazivet dahı-

nın p&l'CAI yoktur Kendisine lô.. den Nazi Mikfımcti, halka b r lindc. bir hnrbi kazaıu1 bi1m"k ir;1n 
- elım madde! rl ftlaetı.k bir "ok şeyleri istihlaki ynsak ctnıi~ 1.ncak y1ldırıM h"rbı yn"'ması lfı.· 
meml9tt bulet\ bfle buna muka Ur. zımdt. Halbuki buna da imki•11 

!\r.a ilk orta ve li:;e :.ınıflarına taldıe kay-Oına başlanr:ıt.jt~r Ecnebı lisanı ilk sınıflardan .tibaren be~ 
ı;ıı Kı7tann vatılı kı~'TII tarra'T!itc avrı bir hinadadır. Yatısız talebevi r akletmek için mektebin huıııı-'I 
....,., 

2 
.,aa .>tobus ıcrvisi vardır .tstiyenlerc vrifnom.: göndcrılir. Tel: 20530wıecw rt 

bıl verecek paradan mahrumdur Fakat, Almanya bngUn dahil· yoktur. 
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Hasan Deposu 
Müdüriyetinden: 

Bazı ticarethanelerde ve 
piyasada Hasan Glüten ma
mulabnın ve Hasan özlü un
larının diğer bir müesseseye 
aabldığını ve bu sebeple ba
dema işbu müstahzeratm 
çıkmıyacağına dair rakiple
rimiz tarafından kasdi ola· 
rak işae edilen tezviratın ve 
yalanların asıl ve esası olma
dığını, bütün Hasan müstah-
2aratının cihanşümul o! .. n 
şöhretile mütenasip bir 8U· 

rette gayet nefis olarak iz-
har edilmesine devam edile· 
ceeini ve buhranı hazır sebe
biyle fiafiarında. da bir zam 
ve değişikliğin yapılmadığını 
veya yapılmıyacağını Hasan 
müstahz rabnı seven ve 
meft\,n ol n tevgili müşteri
lerine ilan olunur. 

~.iş. Bankası 
19

39 Küçük Cari Hesaplar ikramiye Planı 
32.000 Lira Mükafat 
l\ura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinciteırin 

~IKR MIYELER 
~ Adet 2000 liralık 
8 ,, 1000 ,, 

16 
,, soo ,, 

~ " 250 " 
" ,, 100 ,, 

<s() ,, 30 " 
"'-- ,, 25 ,, 
1'g 

2,000 Lira 
5,000 tt 

4,000 ,, 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 " 
6,250 " 

3Z,OOO .,. 
· lı Bankasına para yatırmakla, yalnız 
~ra b "rihtirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

... 
·~~" 
l<IZILA Y 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

~l! tu~nıiyetimız harp, kıtlık, muhaceret w~ emsali ehval
~ ur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede vt bil. 
~eı ~fcrberlik esnasında hastanelerde Kızılay eena hem. 

e~ıne yardımcı sıfatile çalıştırılmak ilzere hıtanbult!a 
ı, ! lYdn k". 
l\ı aın 

~~lay Hastabakıci Hemşireler Mek t ~~ı 
ı li;ı~llde ( Gönüllü Hastabakıc1 ) yeti§tirınek ıçın 
~ fllr::cıte~rin 1939 dnn itib~ren kurs açılacaktır. Mecca. 

bu kurea aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 
1 - Kadın Türk vatandaşı olmak, 
2 - 20 ila 45 y~ arasında bulunmak, 

, k 3 - En az ilk mektep tahsili g~rmüş olmM. 
"~~ llYdcdilmek ve dersler hakkında maluınat almak lı. 
\ııcı~r Yukarıda adresi yazılı mektebimize mUrn.caat et. 

1rler. 

h~fik ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani 
e\'csıe koı,aet.klarına kanilz. 

~~""'""'~""'IA"~ 

SA BE R- Akşam Postası 

~. ! . • . •· ..... "" ·.: , • • •' ,. ' .. , \ . '. r ." • •• ~ ~ . . ~ '· " 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON : (3438) 

lzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

l Banyolu, kaloriferll, müteaddit fineerli old~i! gi. 
1 bi .tıefis yemekler veren lokantayı, pasta.haneyi, ve kL 

:-aathaneyi havidir. .. , r" '•I " • . . - ~ ... ·. 

Dev~et ·; Demiryol,ar1 ve ·-.. Limanlar~ . 
. işletme ~· Umum idaresi· ilanları ~·: 
Muhammen bedeli ~700 lira olan muhtelif cins ve ebatta 19550 a· 

det kuru pil 22.9.1939 cuma günü saat (10.30) on iuçukta Har:lar 
paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından aı;ık eksiltme u· 
sulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 202 lira 50 kuruşluk mu\'81~kat teminat 
ve kanunun tayin etti~i vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları ıa.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisy'ondan parasız olarak da~tılmakta 
dır. (7002) 

• * * 
Şeker nakliyatı için D. D /143 numaralı yeni bir tarife ihdas 

edilmiştir. Bu tarife 15. 9. 1939 tarihinden ltlbaren tatbik edile. 
ccktir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mUra.caat edilmesi. 
{4470) (7230) 
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Şirketi Hayriyeden 
1-Mevsim sonu münasebetiyle KÜÇ()KSU Plajı kapan

mış ve bu plaja tahsis edilen seferler ilga edilmi§tir. Ancak 
Anadoluhl.sannın ·Yenimahalle cihetinde oturan sayın halkı. 
mızın ihtiyacı nazara alınarak tarifede muharrer seferler
den yalnız atideki postaların kemakAn KU~üksu Plljma uğ. 
rayacağı, sonbahar ve kış tarifelerinde de ihtiyaca göre se. 
ferler tahsis kılınacağı şimdiden ilAn olunur. 

2 - 17. 9. 939 .Pazardan itibaren KUçUksu PlAj lskele8i
ne uğrayacak seferler: 

Adi gtlnlerlcrde: 43, 75, 103. 151, 197, 237, 42, 92, 122, 
180, 198 ve 222 numaralı seferler. 

Pazar günleri: 427, 439, 459, 485, 519, 523, 541. 545. 511, 
404, 430. 450, 488, 506, 516, 546, 562 ve 586 numaralı aeter. 
!erdir. 

3 - Pazar tarif esinde muharrer 416. 538 ve 563 numaralı 
seferler 17. 9. 939 dan itibaren l~edilmiştir. 

4 - Adi günlerde 9.15 de Yenimahalleden hareketle Sa.. 
rıyer, Bilyükdere, Tarabya, Yeniköy ve Plaja ve 12.15 de Pl&j. 
dan Beykoza kadar yapılmakta olan seferlerle 13,15 de Bey. 
kozdan Pl!j, Üsküdar ve Köprüye yapılan seferler de 18, 9. 
939 dan itibaren · yapılmıyacaktır. 

Resmi dairelerin nazarı dikkatine 
Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri bürosundan; 

Kiğıt ve ta.hı malzemesinin darlığı dolaYlsile 15 EylQl 
den itibaren illnlı gazetelerden beher nan için ancak iki. 
uer tane verileceği Gar.ete tdarehanelerlnden bildirilmig ol. 
makla alakadarlara arzolunur. 

ı Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem ı 
1 Hakkı Katran Pastılleri de vardır. 

) Askeri Fabrıka ar umum Müdürlüğü ılAnları 1 
100 Ton elektro tutya 

Tahinin edilen bedeli 20000 lira olan 100 ton elektro tütya askeri 
fabrikalar 'Umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 19-9-
939 salı günü saat 14,30 da pazar hkla ihale edilecektir. Şartnamesi 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminatı olan 
1500 lira ve 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olınadıklanna dair ticaret odası vesikası ve bu işle alA· 
kadar tilccardan olduklannı bildirir vesikalarile birlikte mezkil.r gün 
ve saatte komisyonda bulumnalan. (7181) 

*** 
340 Ton lsveç Ham Demiri almacak 

Tahmin edilen bedeli 51000 lira olan 340 ton İsveç ham demiri 
asker1 fabrikala .. umum müdürlfi~il merkez satınalma komisyonun· 
ca 25 "·939 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir • 
Şartnamesi 255 kuru~ mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat teminatı olan 3800 lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünCQ 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alrota· 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkOr gün ve 
saatte ko.."Tlisyonda bulunmalan. (6992) 

Tftrklye Cumhuriyet Merlı~z B•nka8ı 919/1939 vaziyeti 
A .KTIF 

K<ua: 
Altın: Safi Klograın UHiOO~ 
Banknot . . . • • 
Ufaklık • . • • , • 

Dahildeki MtthabirlCf": 
Altm: Safi Kilogram 678 111 
Türk Lirası . 

Hariçte1..i Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 10 0~9 766 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • . . . 
Di~er dövizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri • . • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
dive kar§ılıgı . • 
Kanunun 6 • 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat . . • • 

S~nedat cüzdanı: 

21.802.488. 77 
9.652.457.-
1.448. 743.45 

953.816,81 
ı. rnn 711 qtı 

14.149.864,96 

10.830,85 

2.968.4 71.Ad. 

158.748.553,-

Lira 

32.903.689.22 

2.084.528,77 

17.129.167,25 

11.:.mto21.- 141.:520.536,- 11 

Ticari senetler . . . , • 
Esham ue tahvilat tj(1Zdant: 

f Deruhte edilen C\Takı nak. 

l 77.231.D6G,4 7 177.231.960,47 

A \ divenln karsıhRI esham ve 
tahvillt itibari kıymetle 

~ Serbest esham ve tahvildt: 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
altın ve döviz üzerine 
Tahvilat Uzerine 
füssedarlar . • . • • • 
Muhteli! .. • • • • • 

4 7.149.654.97 
7.559.768.56 

9.024.000,-
11.494.76 

6.2Sl0.4fi8.51 

54. 709.423,53 

15.325.963,27 
•.500.000,-

16.269.198,63 

Yekfüı 4f)l.f\74 .4frT,14 

PAS 1 F 
Scrmayo • • • ı • 

ihtiyat akçe.!i: 
Adt ve fevkalade • • • • 
Hususi • ~ ~ 

Tedauüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev
fikan Hazine tarafmdan vaki 
tediyat • . . • • 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi . . • • • 
J{arşılığı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavüle ·ıazedilen . 
Reeskont mukabili lllvten te-
da. vazed. . • . . 

Türk Liraın Mevduatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı ım. 
rinJ? bP ki yeteri . . • • • • 
Muhtelif • . ı , • • • 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.228.027.-

1 n.520.536,-

11.000.000,-

Lira 
15.000.000.-

10.217.134,25 

118.000.000.- 1 276.520.5Ş6,-
24.J51.082,82 

5.873,79 

37.92!5.843.M 37.931.'716.82 
97.953.997,25 

. 
Fekun 461.674.467,14 

1 emmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerine % 3 

' " . " •, ~ . . . . .-

' 
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