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HABER 
okuyucularına 
lf.ntamızı tekrar basıyo

ruz, fazla fiyatla 
\uiduğunuzu almayınız 

i k i köy_ Ü z a p t etti 1 e r lngiUz Ba5' .. ldlô ~mberlaynfa ,., .• esi omn•larmda gaz ma kcı;I furha-

l>ün, okuyucularımıza son 
88Yfada 3 renkli bir Avrupa h:ı
~l~sı \•ermişlik. llü) ük bir nli'ı _ 

ıle karşılandığını lm nüsha. 

:1zı! bircok okuyucularımızın 
) llıın edememiş olmnsile anlı -

Var şova n ı n şarkında Ç k d~··b··;~~b. k' . 
b .. b .. .. k e ya a ın ışı 

u g un uyu tevkif edilmiş Otuz. 

d l\ağıt yokluğu yüzünden malı. 
b~t rnikdnrda b::ısılmnmu:ı fırsat 
, lle.n l.ınzılnrının, Lu nüstuıınızı 
~ırı denecek miktarda yüksek 

lı~·aııa s::ıllıkl:trmı d::ı işittik. 
b htimnl ki, b:uı s:ılıcılnr 
ı:ı~?ları, dnhn ) üksck fiyatın sn. 

muharebeler başladı 
ılınck için "llcrinden çıknr-

llıaını~ da bulunnbilirler. Bir nl' j 
: ihtikar mahiyeti taşıyan l.ı~ 
Şcblıüslerc mani olmnk i . 

tiıı k 
t o 11.) ucularımıza m:ıs:ılnrının 1 

Alman 
Fransız 

topçusu 
hatlarını 

'~·ları altlarını, dll\:ırlarını ı 
llt 1~.)ebilcçek ve h:ırb h:ırekülı- J 
~· ~zerinde takip cdebilecehle- J 
~~ Lıı .. ~·ok siizcl lı:ırltayı Lııgün- t 1 
le~ nuslınmızın son s:ı~ fasında 1 

36 Saat müddetle 
r.\lr Yeriyoruz. Bomöardıman· etti 

--....:.:::--------~~~--' 
~~~~~~~~~~~--------~ 

Macaristan 
bitaraflık ilan 

etmek istemiyor? 
Macar Hariciye Nq.zırı, Macar milletinin 
Polonyalıların kahramanca mücadelesini 

neden 

sempati ile takip ettiğini söyledi 
Budapeşte, 15 (A.A.) - Harici· 

ye encümeninde beyanatta bulu. 
nan Kont Csaki şimruki harbin 
1919 da sulh imzalanırken yapı

lan hataların bir neticesi olduğu. 
nu söylemiş ve Macaristan'la Yo_ 
goslavya arasmdnki münasebetle· 
rin samimi olduğu noktasında is_ 
rar etmiştir. Diğc-r cihr.tten Kont 
Csaki demiştir ki: 
"- Macaristan hiç bir t ehdid 

altmda bulunmuyor. Bunun için 
. h Ukfımet bitaraflığnn ilim etrneğe 

l lUzum görmemiştir. Esust'.'n Mn
r earistan'm bitaraflıi;rınr i la n etso 
' idik uzun s ürmesi muhtemel olan, 

,(Devamı 4 üncüde) 

Bükreş, 15 (A. A.) - Bıından 

birkaç glin evvel molörlü Alman 
kılaatmm L copolo doğru ilerle. 
mcsi ve bu suretle cenubi Polon
yanın diğer bütün devletlerle 
her türlü irtibatım kesmesi üze -
rinc Krazemienecz'e nakledilmiş 

olan Polonya hükfımeli, dün dn.. 

h a cenuba nakledilmiştir. 

(Dcumı 4 üncüde) 

İngiliz ist ilılınrnt nıızı rı Lord 

l\lakınllla.n 

Bir işaret 

Azami dikkat 
Geçenlerde maliım bir gazete, 

gazetelerin okuyucularından 

ancak böyle karışık zamanlarda 
iyi veya fena not alabileceğini 

söyliyerck sütunlarına yalan yan 
lış, uydurma, palavra haberleri 
geçirenlerin mumlarmııı uzun 
müddet yanamıyacağmı cUmlesi
nin gelişinde anlatıyordu. Gnrib 
değil midir ki, bu satırları sütun. 
larma geçiren gazete ,yazdıkları. 
nr unutarak Hltlerl harb saha-
smda ynrnlatttrdı. Tiirkiye ile 
Almanya arasında ademi tecavüz 
misakları yaptırdı . 

Hitlerin parmağı bindiği tay_ 
yarenin - varsa - kapısına sıkışa· 

mk zedelenmiş, tentürdiyot sürll. 
Jerek bağlanmış olabilir ve bu 
harb sahasında geçmiş olmasına 

bakılarak bir kahramanlık nisanı 
gibi göğsüne takılmak istenirse bir 
bakıma yine yerindedir: Fnknt 
ne yazık ki böyle bir vnkıa da 
yoktur. 

Ötekine gelince, üzerinde konu. 
şulmayn mahnl ve lüzum olmıyan 
bir yalan olduğunu Anadolu A

jansı bildirdi. 

Varşovaya 4000 tnyyare hU. 
cum et..tirn1C'k ve bunlardan yüz
de yirmisini düşürtmek gibi ak • 

im ve mantığın kabul etmlyeceği 1 
palnvrnl::ır da caba! 

Okuyucuyu aldatarak bir gU
(Devamı 4 üncüde ) 

Gestapo şefinin listesinde tevkif edilecek 
35 bin Çekin İsmi bulunuyormuı 

daha 

Mevkuflar ara
bir çok da sın da 

papas var 
Amsterdam, 15 (A.A.) - Ni • 

euve Rotterdamsche Courant ga • 
zetesinin bir Çek mcnbamdan öğ
rendiği ne göre, Alman polis şefi 

Ilimmlcr Pragda son ikameti c na 
sında şüpheli 0ldukları İ!,;İn harbin 
baJangıcıııda tevkif cdjlmcleri la
zım gelen Çekle-·- 1i::;tesini hazır . 

lamıştır. Dolaşan bir şayiaya gö-. 
re, liste 70 bin i~mi ihtİ\ a etmekte
dir. 

(Devamı 4 üncüde) Alman polio: şefi mr.ılcr 1 

A.lmanyada 
kıtlık 

Adam başına ı aftadJ 500 gram 
gram tereyağı ver ilecek et, 50 

Ilcrlin, 15 (A. A.) - Almnn 
hükümeti, sivil nhalinin yaı-ayış _ 

larını büyük tahdidnta tabi tut -
makta berdevamdır. 

Dün resmi bir tebliğ, adam bn
ııına haftada bir verilecek olan 
et miktannı beş yüz grnm ola • 
rıık t0sbit etmektedir. Bu ~ilrt!IT 
ıs eylfıl ile 24 cylfıl arasındaki 

müddet igin tcsbit olunmuştur. 

Bundnn ba§kn sade yağ ile 
z<'ytin) ağ fıkdanın! telafi etmek 
için hükumet, adam başına hafta 
dn bir verilecek tereyağı mikta 
nnı 50 gram olarak tesbit et · 
miştir. 

Gazeteler, Alman klmyageıilı 
rtntn M r ok ncb::ıt1 yn~:.ıT ~nr. 

mak için birçok çareler bulmu& 
(De,·amı 4 üncUdt ) 
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1lot- i 
Yalan harbil ••• 

1 Yazan: M. DALKILIÇ 

A vıcstıan& OD bet sene kaJdddaD. aonra memlekethle dönen 
1 Çankka)cll seki bir köyllinilbo, Amcrlkada en çok ..,.ıa-
1 eak u.e gördilb'Ünil sorduğum zaman lı&li bltmemJş bir hayret \'e 

- ~ yalan söylemiyorlar, am kardellml 

1 
haJr&lllıkla IU cevabı vennlştl: 

Filhaldka gerek Amerlkada. gettk Avnıpada, geçen cihan 

1
-...ıno kadar, ;yaa1n ablik sıhhaUnbı vobu17d.L 

Ohu. harbinden llOIU'a ise bu ah1ik b&ldrelllbıill ne kadar re-
111 oldatun& ea parlak mlAal1 bir ecnebi 31rkeUılln feflerindCJl olan 
bir dostumuzdan dinlemfşüm. 

1

1 
Bu &lrket bUtUn dilnyaya kol salmış, milyarlarca sermayelll 

lıaJgnu vo bUhassa ahlikJ ea sağlam olmakla meohur fhml ml1. 
Jethd-ila blrbıe alWr. Kral ailesine memap m.J.tyvder Ye Mil lılr 
lııımt c!OnJadakl. eubelert tetuı eroaamcla dostumara ~lrkete alt bir 
it Jaaklmıda tenkit etmlt, dostumuz: 

- Fakat ba mUfterlmbe böylece söz verdlkl 
DedJgt zam.an milyarder, asil kont bUyU.k blr clddl,..,tle p ce.. 

;tür verm111ti: 
- Sk, )ine ısöz verillb uizim, ,..aran yok. •• Zira söz vermenin 

JllMl'afı yoktur! •• 
Fakat yalan, çabucak fertlerden cemiyetlere geçti ve bir gün 

wlıeclelerln tuımma.dığım, ''erilen ~lerin tutulmadrfmı g6rdük. 
Ve~ ba yalan ytbUndcn ikinci cihaD harbine glriyorul. 

~-,.:; ~~~~;:;;z;:;:~1;;.?~~:.'*·. i 

ı:mmuıuYET 
Yunuı Nadi "Türk • Sovyet dost

lalu" J>.~ıklı yazısında muhteur 
:senelerdeki Tnrk • Rus dostluk te
zahllrlerinl naklettikten sonra bu 
<loatlulnn hil)•Ok kıymetini anlnh. 
;y:or: TC ezcllmle diyor ki: 

-ı>tınyanın hu kanşık Te knnlı 
IMJ.aelerf knrşmndıı iki komşu 
millet arasındaki mllnasebetlerin 
b-. umandan daha kuneUi ola
ri* Cleft!ll ettiğini g~rmek bizim f. 
da bOJllk bir bahtiyarlıktır." 

TAM 
Sabiha Zekerl79 Sertel, füıgün 

:Ameriknnın bitaraf kalıp k Jamıya 
calını tahlil ederek şn netictye 
nnyor: 

YENl SABAH 
Hüseyin Cahil Yalcın, Almanya_ 

nın busfin çok zor bir mevltle dO~
tüAünü, her geçen umanın Alman
ya için bir f'elAket haıtırladılını 
anlatarak, nazl şenerlnln siynsi 
sabada )•anıldıkları gibi harp sa • 
hasında da yanıldıklarını ••yıldı -
nm harbi" naııırlyesfnln suya düş_ 
tüğünfi, lngiliı - Frnnsız ittifııkı 
karşısında Almanyanın akıl-etini 
herkesten fyi bluat naıi ~enerinln 
bildiklerini 8ylilror. 

YAKIT 
Asım Us bugünkü bnşmakıılesln

de Rusyanın Avrupa muvıııenesln. 
dek rolünü nnlatnrnk her ne kadar 
Rusya Almım)'A lle lılr ademi teea
vüz pnktı jmzalndıys:ı do, bunun 
Almnnynya Rıır:ıdenize inmek iç.in 
bir serbesti \'cremiyecellini Husyn.
nın buna k:ıliren mnni olncaRını 
kb:ırüz etliri)·or. 

"Demokrnsılere yardım şeklinde 
izale edilen bitarafhRın, nihayet A_ 
merikayı da harbe sürükliyeee~ine 
hUtmedebiliriz. Amerika icin baş. 
ka çare yoktur. Harbin uz"ması, 
cihan h:ırblnde oldoatJ gibi Ame. 
tikanın müdahalesini de z:ırurl kı
lacaktır. 

Kaymakamlara 
yardımcı verilen 

müfettitler 
Ortameldep mua1lim Belediye i§lerlnin gün geç. 
muavinliği imtihanla! tik~e artması üzerine kaymakam. 

rmda kazananlar lara yardım için belediye mü. 
Orta mektep muallim mua. fettişlcrinden Ali Yaver, Bey. 

~ği imtihanlannm neticesi 1 oğlu kayımakamlı:ğına, Os~ 
-1:ılt e.dilmi§tir. Buna göre, Eminönü kaymakamlığına, Kft. 
l9akçedtn 21, tarih, cografya 5, znn Fatih kayınakamhğma ve. 
lıınwzcadan 19, İngilizceden 17, rilmi§tir. 
t11maıcadan da s mıi kuanmıJ. --K----------
m. uaıe Maarif Vckiletine gön. ız Talebe Pansiyon 
a.rnmiıtir. Şehzadehaşında Universıte ve 

saır fakültelere çok yakın hava
dar, dcni7ıe nezareti kArnile~·i ha. 
vi olan bir apartmanın bir katı 
şerefli ve namusklr sahibi tara -
tından sırf kız talebeye m~sus 
olmak üzere yemekli olarak yal. 
ruz yatakları kendilerine ait ol -
mak üzere nezih ve sam.imi bir a
ile ocağı haline konulmuştur. 

Görmek ve şeraiti anlamak için 
Bayezit Veznecilerde O'niversite 
Eczanesine Z. G. remzıle 25. 9. 
939 a kadar müracaatları. 

~ 

r opkapı ıarayı tamir 
edilecek 

llibcler idaresi Topkapısara. 
ymda eMllı tamirat yaptır. 

map karar vcrmi§tir. Bağdat 

1dSfldinUıı emsalıiz birer aana't 
eteri olan pencereleri, harem 
Galreainin Uzerindeki kurtun • 
1ar ve Akağalar kapısı tamir c. 
~ilecek kısımlar arasındadır. 

tlıale 28 eylülde yapılacaktır. 
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~A141 
Bugün Avrupadan /htikllrla mücadele 

gelenler H V' I" it d · h k t 1 
Hayvan vagonlarile er 1 aye 8 81ml on ro 
seyahat etmek mec- h f I • 1 k 
buriyetinde kalınmış eye erı ça ışaca 

Bu aabahld konvaıuıiyonel trc. 
niyle Yugoslavyadan' iki Fransız 
mUhendisi gelmiştir. 

Bunlar ihtiyat zabiti olduklan 
için hilkftınetlerl tarafından ça -
ğmldıklarmı, Fnı.naaya gitmek 
üzere yola çıktıklarını, Yugo-
81.avyada mevcut daha 20 Fran -
am zabitin.in de bu günlerde gele. 
cetlerini, yolda her tarafta, blL 
hassa Bulgaristanda seferberliğe 
phid olduklarını söylemişlerdir. 

Bu yolcuların en ziynde dikknt -
leıine çarpan nokta, biltiln Bul
gar askerlerinin elbiselerinin yeni 
olması ve Almanya mamulfı.tm -
dan bulunmasıdır. Maamafih Bul 
garlar harbe girmekten çekindik_ 
!erini ifade ediyorlar. 

FraD8adan gelen iki talebemi.. 
zin anlattıklarına göre, Pa.rls se· 
fa.retimizin kendilerine verdiği 

gaz maskeleri. yeni bir karar ü
zerine hududda Fransız memur
ları tarafından müsadere edilmiş 
ve maake ihracmm memnu oldu. 
ğu bildirilmiştir. 

Talebeler Fransa.da Makoruı. 

kadar seyahatlerinin iyi geçtiği • 
ni, Makondan İtalya. hududunda 
.Modana kadar yolcula.rm hayvan 
vagonlarlyle seyahat etmek mec· 
burlyetinde kaldıklarmı, ekseri 

TUrk talebelerin Fransadan ay -
rılın.ryarak Paris clvarmdald e -
yaletlere gitttldcrinl söylemiş. 

lerdir. 

Bugünkü Scmplon ekspresi a. 
dm? taşrynn tren, ancak konvn.n· 
siyonelden bir saat sonra gole -
lbihnlştir. Bu trenle gelen yolcu
ların çoğu Almandır. Bunlar a • 
r.umıda güzel eanntlar akademisi 
mi.mut uubesi şefi prof~r Vor. 
holzer ve evlenmek nuı.ksndiyle 
seyahate çıkan genç bir Alman 
km da vardır. 

Elı:spreı yoleulannda.n dört 
Fransız talebesiyle Fransız ordu· 
su me:ı.9llb!armdan yUzba.şt Tiko 
Yu:;oelavyadan gelmişlerdir. Bu -
radan garb cephesine gidecek -
lerdlr. 

Adliye Vekilinin 
şehrimizdeki teftitleri 

Şehrimbde bulunan J\dliye 
Vekili Fethi Okyar, dün sabah 

t~pu dairesindeki hukulc: mahke. 
melcrinl tefti§ etmiş, soma ye. 
ni postahane binasına gelerek 
müddeuınuınl Hikmet Onatm o. 
dasında yapılan bir toplantıya ri. 
yaset etmi§tir. 

Toplantıda, adliyenin "adliye 
sarayr,. yapılıncaya kadar eski 
Şurayı Devlet binuına taJlllma.. 
aı öne sUrülmüJtÜr. Vekil bu 
hususta faaliyete geçilmesini 
emretmi~tir. 

lhtikfula mücadele ' için hükQ • 
metçe Meclise teklif edilecek ka -
nun llyihalannda, ithalat ile uğ
raşan ·irler muayyen zamanlar
da stok vaziyeti ve maliyet fiyat. 
lan hakkında ticaret vekfıletine 
malQmat vermekle mükellef tu -
tulacaklardır. 

Her vilayette belediye ve tica
ret odalarından seçilecek birer 
murahhastan milrekkep daimi 
kontrol heyetleri bulunması ka -
rarlaştınlmıştır. 

--0--

Dün!cü toplantı 
Avrupada cereyan eden harb do 

layısile üzerinde durrnağa değer 
bir mahiyet alan buğday piyasası 
ve yeni mahsul senesi için dün ti
caret ve zahire borsasında bir top 
lantı yapılım~. toplantıda vali 
LQtfi Kırdar da bulunmuştur. 

Bu sene gelecek 
göçmenler 

Diyarbakır tarafların
da iskan edilecek 

Bu sene bütçeye az tahsisat 
konduğundan memleketimize an. 
cak 12 bini Bulgaristandan, 3 bini 
de Roman yadan olmak üzere 1 S 
bin göçmen getirilebilecektir. 

Şimdilik iki vapurla 3600 göç. 
men gelmiş, Tuzlada Karantina 
muamelesi yapıJ.dıktan sonra ta· 
yin edilen mıntakalara sevkolu!l
mu§tur. 

Bu defa göçmenlerin ekserisi 
Diyanbakır taraflanna gönderil • 
mi§tir. 

Romanya da bulunan 200 bine 
yakın Türk, siyasi vaziyet dola· 
yısiyle, tamamen memleketimize 
gelmek ist~ktedirler. 

Romanya hükfuneti göçmenle. 
rin mallarını miiıbayaa edecek, bu· 
na mukabil de hükfunetimize pet
rol, benzin ve kereste satacak • 
tır. 

Yugoslavya.da bulunan bir 
kaç yüz bin türkün memleketimi. 

ze nakli için bir itilaf imzalanmış· 

Istanbulun buğday ve zahire sa 
tış merkezi olması, diğer taraftan 
da gerek büyük müstehlik şehri -
miz bulunması gözönünde tutula -
rak yapılan içtimada buğday fi -
yatları, muvaridat mikdarile fi -
yatlar, muvaridatm alabileceği 
şekil ve ekmek fiyatları üzerinde 
olması muhtemel değişmeler müza 

trr 
kere edilmiş. görüşmeler yapılmıs- -o

Mektep in§asına talip 
çıkmadı 

tır. 

İhtikar tedbirleri 
Büyük Millet Meclisinden geçe

cek ihtikar kanununun tebliğin -
den evvel, belediye bazı tedbirler 
alrnağa karar vermiştir. Bu me -
ya!lda prakende ve toptan sanlan 
eşya fiyatlarının yeni ve eski mik 
tarlarınr tesbit ettirmektedır. 

Diğer taraf tan ticaret odasının 
ihtikarla mücadele için idare he -
yetine salahiyet verilmesinin de 
piyasada derhal tesiri görülmilş
tür. 

Ticaret Odası bugün yapacağı 

top!antıda saHi!ıiyet :eklini tetkik 
edecektir. Toplantıdan sonra Oda 
ihtikarla kati mücadeleye başlıya
caktrr. 

Avrupadan dönen 
talebelerimizin 

tahsilleri 
Avrupada tahsilde iken harp 

.dolayısiyle yurdwnuza dönen 
talebenin vaziyetlerini tetkik için 
Maarif Vekaleti tarafından üni· 
versite rektörünün riyasetinde 
teşkil edilen komisyon diln top. 
lanmış ve bu gibi talebenin han· 
gi fakülte veya teknik mclcteple. 
re gireceklerse ellerindeki ve. 
sikalarla müracaatlanm karar. 
laştınnı§trr. Bilro yüksek tedri
sat ıube müdUr vekili Mazhar 
Şevketin idaresinde her ıün ü.. 
ni~Mrsitcde çalıpcaktır. 

Muhaıebei hususiye tarafından 
şehrin muhtelif yerlerine 500 
bin liraya yaptırılacak on bir 
mektep işinin münakasasma hi~ 
bir talip .zühur etmemiştir. 

Muhasebel hususiye munaka. 
sayı yeniclcn açmaga .Karar ver. 
miştir • 

Belediye kooperatifinin 
mahlut yağ 

imalathanesi 
Belediye kooperatü idaresi 

mahlut yağ imal edecek olan 
imalathanesinin haurlıklariyle 

meşgul olmaktadır. 

Yağın formülünü Sıhhat Ve. 
kileti tasdik etmiştir. 

Diğer taraftan kooperatif ilk 
fırsatta bir nümune ekmek fabri. 
kası tesis edecektir. 

---o-

Çöpçülüğe kadınların 
alınmasına başlandı 
Belediyenin temizlik işleri 

kadrosunda daha elli kişilik a_ 

çık yer vardır. Müracaat eden. 
lerin çoğu Beyoğlu mıntakasım 
istediklerin.den, buranın kadro 
su dolmuş bulunduğundan di. 
ğer yerler i~in amele buluna· 
mamaktadır. 

Kadınlardan çöpçü alınması 

kararından sonra dört kadın 

müracaat etmi~, kayıtlan yapıl. 
mıştır. 
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Salıi61 .. Nein11d Jlitlbl 
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y ın !Jleri telefonu s 23872 
idare • • : 24370 
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Milli barış 
RİVAYETE göre Almanya,_. 

senelerde memleketten a1 -
rılmıığıı mecl.ıur olan kiroselerl
vııtnndaşlık hnklarının taınanıil' 
ıudc edileceği nadi ile, dönınt.1° 
dııvct ediyormuş. Bu haberin o• 
dereceye kndar doğru olduiuJll' 
l.ıilmcyız ama inanılmıyacak J>Jt 
şey değil; her memlekette, harb .._ 
mantarında, milll barışa çalışılıO"' 
tahlidir. Jngiltere'de, Fransa'd• dl 
siynsl fırkalar biribirlerile udafl ' 
)Or, tehlikenin devam ctUJi ınOcl" 
detçe el ele vereceklerini söyJllyol"' 
lar. Fakat demokrasilerde kabil fi 
hattü kolay olan milll banş, tol• -
tiler denilen dc\·JeUerde beJll., 
hemen imklınsızdır. DemokrasUet
dc fırka milcadelcleri ne kad,r 
şiddetli olursa neticede kimscoi1' 
yaşamak hakkı, vatandaşlık baklıı
rı inkar edilmez; her fırka, mal -
Jüp da olsa, yine bir giln kaı&fl,.. 
cağını fimhl eder ve c:ılışnı•"'' 
serbest olduğunu bilir. AlaJJl•ıı
ya'da ise, milll - sosyalistlili ~ 
bul etmi:ren kimselerin millet il"' 
ini olduklan ilin edildi, hattJ b~= 
cokJarı Alamnnlıktnn çıkarıl 
Bunların iı;inde bü:rük sanııtkArlatı 
li.limlcr de vardı. HiUer'cllerin, pr.
dıkları gönfilleri tamir etmeleri ~-
Jııy değildir. ,. 
~mu barış, milliliği inhisar .ıu~ 

nlmıyan bükılmellcr tıırafındaP ,:; 
tcnebılir. Halbuki .Alamanf' '
millilik, milli - sosyıılistlcrio ıoll 
sarı ııJtındadır; Hitler'io her sa.OJJİ 
nil kntml etmlyen, fırkasına dıt tlf 
ulıuıyan herkes Alamunltktıın tt• f1I 
addolunuyor. Birçok vatandaşla 
bnsebi nesebi araştırıldı; birçok~ 
ları dn, bnlls Alaman

1 
arı oldukl' 

bilindiği halde, sıkıntıya uRrad•..; 
l:ır. Alamanya, tehlike gilnlerf1' eti 
bOUin Alamanlann, tehlike gilP~L 
seçtikten sonra yalnız dl 

sosyıılistlerin vatnnıdır ••• Böyle td
mi olur? 

Milll • sosyalistler, memı~; 
rinde dün kötü sörülen, dnşıo• 
sayılan insıınlnrı bugün duet ,. ,.,İ 
mckle nkideJerinin değiştiğini ~ 
soylemek istiyorlar, ... Akideleri 
ğişebilir; dün hücum ettikleri; 
snnlıırla tıugnn el ele nrcbil:,...~ 
Onlnrın bu haline kanan da 
nnlıilir. Fnknt Alamanyadan kofd; 
lıın, kltapları meydanlarda yalcal' 
mütefekkirlerin inanmalarına idi~ 
kin göre.miyorum. Şüphesiı 
gün onlarda memleketlerini, b4 ' 
yüklüğüne hizmet ettikleri .Alalll: 
yıı'yı müdafaa edecekler, rnlUe ~ 
rinc dii~mıın olmndıklannı ~O' 
reccklcrdir. Fakat o gün ,heli 

gelmemiştir. 
Nurullah Af'AC 

----------~---___..,-
Maluller için traın.-1 

pasosu 
Belediye şehrimizde otuıtd' 

25 kadar birinci smd maıat içiıt 
Dahiliye vekaletine müracaa~ 
birer tramvay pasosu isterıüıti'4 
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Akkız, kendine ikram edilmediği· 
ne kızmıyarak, kara tosunun ya· 
nına kostu. lkisi de yemeğe ko
yuldular. 

- Bacımı .• senin de karnın aç 
dag~~MBek~aclamlanz_y~ 

~imizin pek tadı yoktur ama, 
misafir umduğunu değil, buldu
iunu yer! 

Obirl .. atıldı: 
- Dün bir karaca vurduk. Ka

raca yahni!l pİ§irdik .• 
ı..;ynepten cevap beklemiyerek 

karakolun içine girdiler. Biraz 
sonra, küçük bir sinide bir parça 
ba}'at pazar ekmeği, bir sahan 
karaca yahnisini getirerek Zeyne
bin önüne bıraktıalr. 

Zeynebin, boğazı gıcıklanıyor, 

gözleri yanıyordu. Yüreğini derin 
bir sükQt kaplamışh: 

- Sağ olun dedi. Dert görme
• 1 

yın ... 
lki erkeğin temiz yakınlı~ı ona, 

ninesinin sevgisini hatırlatıyor· 

du. 
Çamlarda serin bir rüzgAr dola

şıyor, susmıyan bir fısıltı havayı 
dolduruyordu. Karakol binasının 
yanındaki kilçük asma çardaltn
da, taze yapraıdar, daha taneleri 
belli olnuyan üzüm sallamlan 
t~~ Mllanıyorlar, kara to
sunla Akkmn alız pprrtılan, 

tam karşıya gelen mermer oluk
tan oyulmuş ağaç kütüğüne akan 
pınarın şırıltısı duyuluyordu. 

Zeynep, yoldan kalkan ince toz· 
farın, bir ıar gibi üstilnQ örttüğü 
yahniye baktı. Kopardığı ekme
ğin ucuyla, toz kaymağını iterek, 
yemeğe başladı. Av eti yumuşak. 
ilik gibi pişmisti. Ağzındaki lok· 
ma büyüyordu. lçini çekerek söy
lendi: 
- Benim erkeğim de böyle ye

mek pişirirdi! .. EliniR sağlık kar
deşlerim ... 

Jandarmalar, kadının derdini 
sezerek, hiçbir §eY sormadılar. Göz 
göze bakarak anlaştılar. Birisi: 

- Sen sağ ol! .. 
Dedi. Zeynep, adamın sesinde

ki, halden anlayan ahenkle bo· 
şandı. Aflamağa başladı ... Erkek· 

ler, bir ölü ~ısındaymı§lar gibi, 
kıpırdısız duruyorlardı. 

Ze}'!lep, kendini toplamala ça
lışarak, yahniden büyük lokma· 
lar kopararak yedi. Midesine gi
den lokmalar ona kuvvet veriyor
du. Doyunca, biraz önceki .ıafı 

duymadı. 

Kara tosunun da karnı şi~ş
ti. Salma salına pmara ~ yü· 
rüycrek yalağın suyuna dudakla· 
nnı soktu. Akkız da onun ardın
dan koştu. 

Zeynep, san, tozlu yüzünden 
yol yol akan yaslan, kolunun ye
nile silerek, onlara baktı. Ye
rinden kalkarak, kara tosunla ak· 
kızm arasına girdi. Dudaklarını 
suya yapıştırarak, buz gibi sudan 
kana kana içti. Ellerini yalaktan 

akan suyla ıslanan toprakla, oğa
rak açlkaladı. Yüzünü yıkadı. 

Jandarmalar: heybeyi kara to
sunun sırtına vurmuşlar, akkızm 

ipini boynuna bağlamışlardı. 
Zeynep, onlara yürekten gelen 

bir çok dualar ederek, ayrıldı. Os· 
tünde kırmızı bayrak çırpman kü· 
çilk karakol, iki babayiğit mert 
erkek, taş oluktan ağaç kütüğüne 
akan su, tare yapraları, taneleri 
belli olmıyan salkımlarile çardağa 
dolanan asma bir daha gözlerin
den gitrniyecek, oranın seslerini 
kulakları unutınıyacaktı. 

*** 
Akşam oluyor, çamların dipleri 

kararıyordu. Zeynep, küçük bir 
yokuş tırmanıp bir tepeye çıkın· 
ca, göz alabildiğine geniş bri su
yun kıyısındaki şehri gördü. 

. ,,. 
Ince uzun boylu minareler.!:....t 

mi kubbeleri, hamamları. ~
binalarile şehir çok uzaklarda ,r 
biydi. }.J! 

Zeynebin de yüreği çarptı. bit 
oradaydı. Bacaklarına ~ ~ti' 
kuvvetin indiğini hi59eUL _..... 
kuş asağı koşar gibi y\lrilYOI'• ı;. 
re girince Aliye ka~ 
nıyordu. 

Şehre giden yol, yalan~ 
lerde kayboluyor, ~ ~ 
tam ortasmda boydan bo1& ..,.-
nüyordu. 

Zeynep, kulak kabarttı- J)eriSI" 
lcrdcn sesler ~geliyordu. O ~ 
dükçe, sesler yakınlaşıyor, uıuııo. 
tek tek çözülüyor, ayn ayrı attP 
ç:tnlar kulaklarını doldunıyordtı· 

(DevaaD .-> 
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'tllttıtını kaU olarak. tekt.l p . 
m ~fistanda veliahdin isi 

.;-aaebetile dün gerek So 
~ ek diğer Bulgar şehirler 
~ Jahsiyetlerin huzurile d 
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~ Yapılmıştır. 

ile lto eJmllel nzlyet dolayıs 
lltıdaya mülteci girmesi 
etmemelc karar verilmı 

ne 
Ş. 

in ~~da meclis memleket 
~~ındaki ka~un Jayılıas ı-

etmiştir. 

~-. Venedik. - Budapeş 
·_,..eri yarJD tekrar başlı 

le 

• Pazar günleri müste5n 
~Gıere her gün iki cihette 

. 
• 
n 

'"Jlıoe kalkacaktır. 

--
n. 

~ .. da bazı gazeteler bir 
·~etinin teşekkülü hak 
~)ialar neşretmişlerdir. H 

ıı. Çek makamları oezdin_ 
ı t:ıbkikata binaen, bu şa 
laılsıa olduaıınıı bildir 

--
lika alAhdar memurla 

.._..,il cenup Amerikasında 
İlsleri tesis edebileceA 

r, 

i 

-~lngiltere tarafından ya 
Aat üzerine, meseleni 
~onrerans.mda müıaker 

n 
e 

1 bHıH ..... ı~t-dlr. 

~>'a hfikdmetf Riga hal 
'""Ylkkaten mümkün olduiu 
~r haricinde, kö)·lerd 
~l'et eylemiştir. 

-
e 

~ Kralı, diln Dnt d 
kabul etmiştir. Ba ik 

,~ında, üç seneye yakın 
'-... danberi ilk görüşmedir. 

ı ~kada üç ihUyat sınıf 
~ '"4QIU1tir. Bahriyede de ib 

\, terhisine başlanmıştır. 

l 

1 

-
~~e salAhl)·ettar menba -

l> U'lldiiine ıöre, Danzig 
fı. l'Qsya arasında ve şark 

.\lmanyanın diAer aksa_ 
demiryolıı münakallitı 

ı 

~lllda baflanacaklır. 
1wa.._ ~n~UJUi Alman yanın 
~ elt"llili milsleşan 

• elci unvanını tevcih et. 

~ 

~ &ı,eklll Metaksu diln 
~ büyük elcisi Enis A-

~ tıl etmiştir. 

ı::. enternasyonal fuarı 
lıt U edilmiş olan 24 ey • 

ll"e açılacaktır. Evvelce 
Sj"ı blldlrilen bütiln J'•. 

eketıer, fuara JJUrak ey. 

~· 
~ C enternasyonal komi-
a...~rlerlne yapılacak mu
~daki mukavelename 

\ tı•lllUclbince. Cennrede 
' senelerindekine milıa. 

keıl bilro tesis eylemiş-

~llı 
Cekyada bulunan 29 

q, 20 $J Almanlar tarafın _ 
~ e •dilmiştir. İngiliz kon_ 
ı.,_'tılllernurları Praııda sera • 
;, ~o da mevkuftur ve Ameri

'olosu ile Alman ma -
~ nda bu husustaki mn_ 
~ •m etmektedir. 

9't 11t•nda senede 500 kilo. 
lt tl•erişli altın ve 200 ki

lle müsait plAUn madeni 
~omadan bildirilmek _ 

Lehistanda iki ta'raf da 
muvaffakıyet iddia ediyor 

Lehliler 13 bin, Almanlar 60 bin 
• 

esır aldıklarını bildiriyorlar 
Paris, 15 - Fransız • Alman 

hududunda dUn bUytlk topçu fa.. 
aliyeti olmuş, iki taraf ağır top· 
larla mütemadi bombardımanlar 

yapmqtır. 

Fransız lSn krtalan taratmdan 
elde edilen mtlhbn kuanc;tan çok 
endişeye düşen Slgfrtd hattmda· 
ki Alman kumanda heyeti bir a
ğır topçu bataryasmı mestur yer 
lerlnden dqan çık&rm1'tır. Pek 
tabll olaralt Franam topçu kuv • 
\•etleri de bunun karenmıda ltıl 

kalmamqtır. 

lki tarafm da hava hareltltı 
80l1 baharın ilk yafmurlan yil • 
zilnden mllfkülita uframqtır. 

Bununla beraber, arazlııln yq 
olmımna rağmen Fransız kıtaatı 

Sigfrid battmm ileri Jmmllan tı· 

zerinden t«atklalne devam et -
mektedir'" dOakl muıbarebeler 
hflbe-a l'raum hatları içinde blr 
çıkıntı tetldl eden ormanlık kJa.. 
ma milnh!Ulb' kahmttlr Jd. bmlun 
işgali bundul 80IU'&)d bareUt 
içhı fevkalade fa~ olacaktır. 

:5"raıunıı ~ Jaa • 
vanın muhalefeti yflsUnden istik. 
pf uçqlan yapamadıfl için ha· 
rekltm cereyan etmekte olduğu 

ormanlık aruideld Framm hare
kltmı ancak millkülltla takip e
debilen dUpnana maltnnat ver • 
mil olmımek ldn, iRal edilen 
mevldleı- hakkmda btlytlk bir ke.. 
tumiyet g&tennektedlr. 

Frauız teblifleri 
Dtlnkt1 Prama 're8ml tebllfleri 

şunlardır: 

''Sarrebnıclıı:'un cenubundald 
t epelere dO§manm Pddetll &fır 

aleti olmqtqr.,. 
''llııhalll ilerlemeler bydett:lk. 

Ve bu ilerlemeler W81llda ee1r 
l er alddt.,, 

F namız gazetelerinin 
verdikleri mal6mat 
Fransız guetelerl, Franms kıt,. 

alarmın ilerleyişine dair funlarr 
yazıyorlar: 

- 'Tek bir kant Fransız topra
gmı Almanlar çlğnememişlerdlr. 
Buna mukabil Moselle • Rhin 
c cphemhde bS§tan hafa timali 
tarkt • Slerk • mnıtakumdan ti· 
mal mmtekeuna - Lenterburg. 
kadar kıyaıeW krtaatmm Al -
man topraldanm çjfnemektedir. 
B u çiğnenen topraklar birçok nok 
talanla ve bilhaua Varndt orma· 
nında birkaç kilometre derinlik _ 
edir. Meskftr ormanda kıtaatı • 
mız Aludveiter - Caling yolunun 

t 

ö tesinde bulunmaktadır, 

Daha prkta SaıTe ile Bom D'· 

mab arumda ciddi bir terakt1 

kaydolunm.U§tur. Bu ilerleyiş bizi ' 
Hombach'a kadar götUmıUo ve 
orada Fransız ve Alman devri • 
yeleri araamda .çarpışmalar ol _ 
ınuotur. 

Horn'un her iki tarafmdan ya_ 
pılan bir hamle bizi garpteld 
yü.k.sekliğe çıkarmıştır. 

Dtıpıan topçwnı liddetli bir 
faaliyette bulunmalı:ta.dır. Her -
halde bu ate§, Sarbnık'un gar. 
binde, oimallnde ve ıarkmda bu· 
lunan istihkimlara Alman plya • 
desinin çekllmeeinl temin için oL 
aa gerektir. 

Son Alman mukabil taarruzıa
n tamamiyle net:ıcemz kalmqttr, 
HattA bunlardan birinde Alinan
lar mukabil taarruzun bidayetin· 
deld mevkilerinden de atılmış • 
lardır. 

Saıtmlk doğnadaıı doğraya teb 
dit altmdadır. 

Sarbrüklln zaptı A imanlar için 
pek f~ olacaktır. Zira Alman 
müdafaa hattı tlzerbıde yeni bir 
ilerleme, Fransaya ~su müdafaa 
..ıaarm mtlteakip hatlarma doi 
ru daha bUyllk tıir ..ileri hareketi 
bafarmak lmkinmı verecektir. 

Almanlar Franaız1ann muas -
· zam Alman mtlstahkem hatlan tı
zerhıdeı:ı aşmaları tehlike.ili kar • 
pmda herhalde pek ziyade en • 
difeye d'QfmUı olaalar gerektir . ., 

Alman tebliği 
Alman tebliğinde ile garb cep. 

h'.eal harelitma dair 1U aattrlar 
vardır: 

"Gvb fstilıkAmlarmus çok l
lersbıde bulunan .Alman toprak • 
laımda, Sarbruk ile Hornbach a • 
rasmda ilerliyen Fransız milfre • 

zeJeri cilnamitlenmif aahada Al -
mazı ateşiyle durdurulm\lltur.,, 

Lehi standa 
Londra, l:S - Baltık eahllinde 

w muvaııaluı kesi1mJ1 blr 
halde bulunan Gdlnya eehrlnin 
Almaıılar eline geçmeei mnstes· 
na. vasiyet, oimdiki halde Leh or. 
dU8Ullun lehine inki§af eder gibi 
görünmektedir. 

Gdinyadaki Leh kumandanı 

halk ve kıtalar aç kald~dan 

gUıılerce kahramanca müdafaa -
dan aor.ra dün gehri teslim et. 
miftir. Fakat oehrin şimalinde 

muharebeler devam etmektedir. 

Esir düıen Almanlar 
Lehlstanm reamt ajaım olan 

Pat ajansı taratmdan verilen ma.. 
llbnata göre 12 eyliUe kadar Leh· 
liler tarafmdan yaralı olmıyarak 
on Uç bin Alman esir edil.miftir. 
BunJarm 350 li subaydır. Harp~ 
alrlerlnln ekaerisi, hava kuvvetle-

rlnc ve zırhlı krtal&ra aittir. 48 
top, 215 makinelltuteıık, ı 70 
tank ve 1000 den f aala otomobil 
zaptedilmlftir. 280 Alman tay • 
yareai düşürülmilştllr. 

Leh tebliğleri 
Varşova elAn Lehlilerin elinde. 

dir, Varuova müdafaa kuman· 
danhğmm dllnkü tebllii 111dur: 
"Varşova clvarmda müfreze 

çarpıgmalan olmU§tur. Vola va -
l'OfUD& yapılan hücumlar muvaf
faluyetaWJkle neticeleıımlt ve 
dllpnan mUhim sayiata ufranul. • 
tir.,, 

Lehistan genel kannaymm 
dllııkü tebliği de tudur: 

''DU§man hava Jmvvetlerf Dub. 
no, Voldzlmien w Radz VUlav'ı 
bombardıman etmiştir, Rava Rua 
ca • Devica Krolevıska mmt&ka -
ıunda hava kuvvetlerlmb bir 
zırhlı dilşman kolunu bomba
lamI§tir. lld dtlfman tayyanıef 
dUşllrUlmtlftilr, 

Suvlalld mm.takasında Alman • 
la.r. Almanya • Polonya hududu
nu geçmiflercUr. DUpıaıı blaUa • 
tok ve Bielb civarında g&Ot
mli§ttır. Krt.a1anmız Blalovieu. 
ormanlarmm garb taratnu tut • 
maktadır. 

Lukov civarında fiddeW muha
rebeler olmaktadır. Burada dllf • 
manm bir motarlU kolu ve bir pi· 
yade alayı imha edilmfftir. 

Sldemieviç - LEvics hattı nze. 
rinde kanlı çarplpla}ar devam et 
mektedir. Vi.sttllU Opole mmtab.· 
smda geçmif olan dtlşmana lata.. 
larmuz kareı koymaktadır. 

Cenubda Zmosc'a varan blr 
dli§man mhlı kolu orada Jata1a • 
rmıtzla çarpışmaktadır. 13 eyl&L 
de Lvova yapılan hllcam tarde -
dilmJftir.,. 
Alman tebliği 
Leh tebliği gibi Alman tebllft 

de muvaffakıyet iddia etmekte -
dir. Bir tebliğde töyle deniliyor. 

"Cenubi Polonyada harekltta 
bulunan kıtaat.mm, clll:'I blr mu· 
kavemete maıııa kalmakta ve 
sUratle prk istikametine ilerle • 
mektedir. 

KuvveW Alman mtlfrezelert 
Rava - Rusta civarında ve To • 
mauovda Lublin • Lvov yoluna 
varmıştır. 

Diğer taraftan krtaat_;mm Vtıısttı 
ltl Sandomierz'in tim•Hnde bir • 
çok noktalardan ~. 

Muvakkat hesaplara g6re, Ra.. 
dom imha harbinde ellmJse p • 
çen ganimetler arasında birçok 
general de dahil olmak ll&ere 60 
bin esir, 143 top ve 38 hücum a-
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Panste, Abdülhamide 
zümre teşek kül 

kar~ı 
etmişh 

iki 

Senelerce, "Tıp kanunu,, mu. 
allim muavinliğini yapan doktor 
Bahaeddin Şakir bey, ben fi
rar ettiğim sıralarda da ayni it
le meıguldü. Fakat, bir aralık 

Şehnde Yusuf bzeddin efendi
ye intisap ederek onun hekimli
ği vazifesini yapmıttt. 

tıte, bu ıuretle Abdülhamit 
tarafından mimlenen doktor Ba
haeddin Şakir bey, günün birin. 
de vazifesini ve vatanını terke 
mecbur kalmıı r 

Parise geldikten birkaç gün 
sonra Ahmet Rıza Bey grupuna 
iltihak eden. 

Bahaettin Şakir Bey, lttihad ve 
Terakkinin daha o zamanlar faal 
bir uzvu olmuştu, 

*** 
Profesör Doktor Nihat Rep.t 

Belger hatrralarmı anlatmağa de· 
vam etu: 

- Pariste bulunan Türkler, bu 
zatlardan ibaretti. 

Hepimiz, vakrt vakrt blrlbfrfmi· 
zl görüyor ve istibdadı ytkmak, 
Abdülhamid il. tahtmdan indir • 
mek. memlekette metnıtiyeti te. 
sis etmek, hUr bir hava iÇtnde de
mokratik bir zihniyetin ldanı me
kanlmıasma h1klm olma.mm te • 
mln eylemek maluıadile ''Mlldave. 
Jel efklr'• da bulunuyorduk. 

BUttın bu görllşmelertmız, te. 
maalarmm sonunda nokta! nazar
ların Udye aynldrğma ve böylece 
Ud hizbin meydana geldiğine ta -
hit oldum. 

Bir tarafta Ahmet Rıa Bey. 
Bahattin §aldr Bey, Doktor 

Nbmı Bey, Sami Pquade Sezai 
Bey Te Prena Muataf'a Fu:d Pata 
vardı. Bunlarm. evvelce de elSyle
dJğim veçlıile, netrettJtJeri fran· 
sızca "Meperet,, w tnrkoe "Ş&.. 
rayı Ümmet" gazeteleri organla.. 
n idi. 

rabası vardır. 

Kutna clvannda mulıuan. e • 
dilm1t olan Polonya flrkalarma 
k~ taarruz devam etmektedir. 

Dün Polonya hü.kt\met merkezi 
etratmdaki çember, aark tara • 
tmdan da kapatılmqtır. 

Modllnln şarkından Marev neb 
rf!ıi geçen Alman krtaatı te)ıriıı 

pmall garblsine de yaklqmak • 
tadır. 

V aqova • Siedlce yolu Uzerln -
de Uerllyen Alman kıtaatı aba. 
mı cenubu garbi ve garb latfka· 
metinde de yUrflmllştür. 

On sekizinci Polonya fırkası, 

erklnıharblyesl de dabll olmak 
üzere, dUn Ostrov _ Maczvicka'nm 
§İmalinde teslim olmuştur. 6.000 
Polonyalı esir edilmiş ve 30 top 
almmqtır. 

Brestlitovsk ctvarmdald kuv -
vetlerbıtlz ıllratle eehre yaklq -
maktadır. 

Diln tarld Prusya kıtaatı, Po. 
lonya hududundald son muatah • 
kem mevki olan Oll8oviec'i de e.. 
le geçlrmjftir. 

HaftDDl pyrbııbalt olmaama 
rağmen, hava kuvvetlerlmia Var
fOV&DID prk mlllhakatma ve 
cephe gerialndeki yollara muvaf
fakıyetli taarruzlarda bwunm111-
tur. Dilf!Danm nd tayyaresi dU · 
tllrWmüştUr. ,, 

Diğer tarafta Prena Sabahattin 
Beyin, Fazlı Beyin, Murat Beyin 

( eaki Meclisi Mebuaan reisi say -
lav Halil Beyin kardeşi) Hüseyin 
Tosun Beyin (bili.hara ~olu 
Ajansı müdürü OlmUI .. birkaç 
sene evvel vefat etmiştir) ve be • 
nim kurduğumuz parti mevcuttu. 

Biz de "Tarak.ki" adlı bir gue.. 
te negretmeğe bqlı.dık. Dil.sturu • 
muz ııuydu: 

"Teşebbüsü ııahst ve ademi 
merkeziyet". 

Bu fikri, gazetemizin bqlığı 

altma da yazarak noktai nar.an -
mw açıkça llnae ediyorduk. 

Hoca Kadri merhum, gerek Ah· 
met Rıza Beyin, gerek bizim par. 
tllerimizden birini tercih etme • 
mi3 görilnilyordu. Fakat bakika~ 
te "Teş~bbUsU p.hsl ve ademi 
merkeziyet" prenaipine ~patisi 
olduğu için ''Terakki" ellere mey
lediyor ve hem Prens Sabahattin 
Beyle, hem de benimle sık stk te. 
masta bulunuyordu. 

Ahmet Rıza Bey ile, arkadq • 
1an lle yaptığmıız mUte&eldit g6.. 

rilfme'ez:iJ:ıizde, bllhasaa "Ademi 
m~rkeziyet" m6aclest yQzUnden 
aramızj'J. ihtillf çıktığmı eeefle 
görüyordum. Biz, "Ademi merke
ziyet" usulllne latlnat etmeyen bir 
it'lare. a.aUup faldeyi vermiye • 
cek, tahakkuk etmesine çalıftığı
mn lnkzllp; cılız bir çocuk gibi 
ortaya çıkacak, kendisinden bek • 
Jeneıı idari ve içtimai hamleleri 
yapa.mıyacaktı. 

Halbuld Ahmet Rıza Bey 'H 

arkadaoian. "Ademi merkesl • 
ret" ln memleketi tetetttıte ~ -
tUreceğini saımediyorlar; "hali • 
hamdaki içtfmat bilnyemlz D&a

ft 'likkate almdığı takdirde mn • 
ıubaha pı:enalpıe ameıt ve mU.. 
bel bir nP.tice almak mtlmkiln • 
ilidir.,, diyorlardı. 

t,te, bu ~ılllf )'UzUDden, p.,.
lerlmiz bir c!c!ufu halde, ayn ay
n çalı§maic mecburiyetinde imli • 
yorduk. 

Bir müdJE.t aonra, doktor NI. 
mm mıt.fbanfarmı Terdi, diploma -
mm aldı. 

O malarda. İttihat ve Teralıld 
Cemiyeti de tııumv etmete 1-1 • 
a.111Qt.1. Sellnikte buhmaıı TaJlt 
Bey <P<"'8). Rahmi Bey (eü:l !. 
mir vaüsi) ve arkadat1an ilk 
mllddettenberl faaliyete PÇDdt. 
ler, orada mkıllp tçln hu:lr 1* 
muhit yapm11lardı. Manutlrdakl 
Sellnlkteld ordu sabitleri, "İtti • 
had ve Terakki" Cemiyetine gir • 
m.l§ler, bu anıretle Tallt Bey w 
arkadqlarmm kunluklan teald • 
llt bllabütiln kuvvetlenmJfti. 

Aslen SelAnJkll olan dolttpr Nl
mn, memleket dahDinde propa • 
ganda yapmak fikriyle Parist& 
hareket etti. Hem kendine yaban 
cı gelmediği, hem de hazır bir 
teşk:iıll mevcut olduğu içbı SelL 
riğc gitti. Böylece Tallt Bey w 
ark~a.glan ile blrleten doktor 
Nlzım, koyu bir İttihatçı, faal 
tdr fırkacı elShrettnı almafa bq -
ladı. 

Biz de memleket içinde pro • 
pağanda yar!ll&Dlll lllzumlu oldu
ğmıu anlamıyor değildik.. Hariçte 
l&rfedilen bUtUn gayretler bota 
gitmemekle beraber, 1lt1bdadJ yık 
masa ve Abetllhamit il. yi tah. 
tmdan ln.ii1J11eğe Wi gelmiyor 
du ve gtleJı.ezdi. 

lmrıarator'ü huduUan dahi. 
llnde de bir kaynqma Jimnd• 
Biz Abrar mensuplarmm bwıu da 
temin etmemb, balkı ayalrJandı -
racak eeldl ve vuıta1ara bq wr 
.:nemıı: icap ediyordu. 

Fakat. gerek Preruı Sabahattin 
reıek ben ve diğer arkadqlan -
mm, Rmnelide propap.ada yap • • 
mala taraftar dıljU"ikl 

Neden? 



Satye maznunlannın muhakemesi 

Refi Bayarın komis-
yon aldığı iddia olundu 
82 Günlük mevkufiyetten sonra Yusuf Ziya 

Öniş ve iki arkadaşı kefaletle 
serbest bırakıldılar 

Bal Elektrik Şirketine ait 
Satye bin.a.amm,. Dcnizbanlc ta.. 
nıı&ııdaıı aatıı:g alınmast aırasm· 

da )'9Pl1aıı yolsuzluktan maznun 
aJentarm muhakemelerine dün 
öl'edaı sonra ağm:cza mahke. 
m 19i ıo3e devam edildi. 

J)ünkü c:elaede evveli Deniz. 
-.. kltibi urmJITliliğini yapmış 
ol-. Sadun Galip eorguya ~ekil. 
~Sadun Galip tunlan söyledi: 

•-Benim tuafnndan sahte
iı9dllC yapddığx hiçbir zaman 
menuubahsolamaz:. Bina hak _ 
kmda yapılan raporla doğru. 

dm.doinıJa a)a'!ram yoitur. 
Slidece meclisi idarenin satnı 

...._ karan verdiği toplantı -
da IJll.lunmıyan aza Yusuf Ziya 
ö.-:i benden raporu istedi. Ge 
tlııdm. Okudular. ilk raporda 
,..._nlar vanııq. Nq'et Kasım 
u..ine ilivcler yaptırmış, ya. 
zılxıSen kirlenmiş. Bu sebeple 
ıu61vedde halinde kalınıJ, atıl· 

~ Bunun için ikinci rapor 
yllplldığmı Neı'et Kasım söy. 
Jedi. 
~.ubt Atıf ödüle komisyon 

~iğinden haberim yoktur.,, 
Derıizbank meclisi idare reisi 

.,. Taner de Jtllllan anlattı: 
.,_ Denir.banlnn bir depoya 

~ihtiyacı vard~ Satye bL 
nmmı yapı ve binalar servisinin 
JlllPIC'U iizerine 250 lbin liraya sa
tla almağa karar verdik. 

Bu gibi cmllld ı.timlak yoluy _ 
il atm almağx emreden banka 
lıilllmıunun 21 inci maddeeini ah. 
am tmit'Cden eaymadığmm için 
pmmhk!a satm ~ğx muvafık 
g&d\Jk. Daha ene1 de 1.stinye 
'doelannda 'TC daha bazı: yerlerde 
1"ı ~ekilde ara Te binalar satın 
almııtık. 

Meclisi idare uasmdan Sedat 
ile Cemal Şahin Giray da Ziya 
Xanerin sözlerini tekrarladılar. 

Bundan tlOIDI'3 Malik Kevkep 
4ftnlenildi. Malik Kevkcp .dedi ki: 

"-Yusuf Ziya öniı, bana te
Won etti: "Satye binasının he. 
nin takriri verilmedi. Şirkete 

.CSyleyiniz, Muamelesini yaptır. 

1n1,, dedi. 
Şirkete giderek Artin Bükücü· 

yanı gördüm. O, bina arsasının 

denizden dolma kısmının bele. 
diyeye ait olduğu için satış be
delinin o kısma ait olanının ten. 
zili ve beyannamenin düzeltilme. 
li Janm geldiğini söyledi. 

:Yusaf Ziya Ankaraya gittiği 
için vaziyeti Hamdi Emine an. 
lattım. 

- Ben karışmam, müdür gel. 
sin, dedi. 

Bilahare Yusuf Ziya, Hamdi 
:Emine telefon etmiş. O da bana 
telefon ederek, müdürün işi a. 
cele bitirmek istediğini ve İsma
il lsa ile görüşmemi söyledi. h. 
mail 1saya gittim. Bükücüyanla 
görüştü. Bana mazrufen bir be. 
yanname verdiier. Ben de alıp 
Dc."lizbanktaki alakadarlara ver
dim. Bu iş için kat'iyen koı:.is. 
yon alma.dım.,, 

SON DAKiKA Lehistan 
hududu 

(~ tarafı 1 incide) 



l Küçük Sinema Haberleri 1 

MISIR 
STODYOLARI 

ISLAH EDiliYUR 
Bir ltalyan sinema 
reiisörü bu iş içın 
Mıs1ra davet edıldJ 

••!skenderiyeden Kahireyc doğru hareket eden tren Maryut 
çölünden geçer. Burası uçsuz bucaksız bir kum deryasıdır. Yol bir 
müddet Dahile vahasının yeşillikleri arasında kıvrandıktan sonra 
tekrar çöle dalar. Bu çöl efiramlnra kadar sürer. Yolda elli kilo
metrede bir rasgclinen jandarma karnkollanndan başka hiçbir bina 
yoktur. Yolun tnm nısfında büyük bir benzin deposu bu çölU oto. 
mobille geçmek istiyenlerin yakacaklarını temin eder. Çölün rengi 
ve yeknasaklığı ancak grup ve tulü zamanlarında değişir, o vakıt 
kumlar kızarır . ., 

Yukardaki satırlar, Süleyman Necib beyin idaresi altında bulu
nan Mısır stüdyolannı ıslah için Paristcn Mısıra davet edilmiş 

olan İtalyan sahne vazıı 1'"'abiyanonun l<"'rnnsız gazetelrinden birisi
ne ynzdığı bir mcktubdan alınmıştır. Rejisör bu seyahati dekora
tör Pol Vermölenle beraber yapmaktadır. Kahire ile ehramlar a. 
rasındaki yol üzerinde bulunan Mcnahavz oteline yerleşmiştir. Re
jisör stüdyoda gördüklerini şöyle anlatıyor: 

"Eski bir tarihi anlatan ehramları şöyl<' bir süzdükten sonra. 
otelin bahçesinde, Mısırda sinema hareketini cn::landıran muharrir 
ve aktör Süleyman Necible Elmısri gazetesinin sal.ibi Mahmut cbul 
Feth'in ellerini sıktım. Birer viski 

içtikten sonra stüdyonun yolunu !ekli değil, beayz entarill Belle 

-iwıae W 9DMİll ttn>b81"! ifa ~~t11'&1'1'1Ufa ~nnunlar - Mrsll'm ~li sinema rtjlsörtl Süleyman 
Necib • Mısır stüdyola.rmm en moyaffak yıldızı: Rukiye İbruhim. 

* Şarlonun (Diktatör) yahut tuttuk. Stüdyo Kahireden ehram- rinde kırmızı yünden bir kuşak 
(Büyük diktatör) isimli bir film çe- !ara giden yolun yirminci kilomct- rıh. 

virmek üzero olduğu mnlfımdur. resindedir. Bu muhteşem yolu Mı. Mısır stUdyosunun artist local 
Fakat yer yüzünde Bitler ve Muso- sır hidivi İsmail paşa, Fransız im- Avrupa ve Amerikanın artist 1 
tini isimli iki diktatör olduğundan paratoriçesi Öjeninin ehramlnn zi- !arından farksızdır. Fakat bu loca 
filmde de iki diktatör olması icab e. yarct etmesi maksadiyle bir gece- ıann pencerelerinden bakılınca e 
liyor. Hiller rolilnü Şarlo alacağına de yaptırmıştır. ramlar ve Sfenk:> görUnür. Muht 

Altta: Mıınr stüdyo1aımda ~evrilen ''L&ln" filmJnln bir sahnesL 

Con Barimor Holivut barlarında 

Rezalet çık8rfyor! 
, ;öre film için bir Musollnl aramak Mısır stüdyosu, küçük mikyasta çem bir dekor. Burada bal ve m 
füınngeliyordu. Bu ro1 ı~in uzun a- bir Hollvı.ıd stydyosunun tıpkısı. Fa zi, sükut ve hareket yan yana y 
~·nştırmalardan soru:a ..Jak- Oki mü- kat J<enWşi.Jla ~ahsus .glizel husu. şıyor. Çalışanların ğürUlrtlt'U, ar 
.ınsib görUlmüştUr. Polet Goddar siyctleri var. Bu stüdyoda görünen lfımbalannm sesi, bir an kovan 
ve Hanri Danyel de bu filmde rol kırmızı fesli, bronz çehreli adam - andıran gidiş, gelişler, pencere 
alacaklarına göre filmin dört artis- lar figüran d<>ğil, işçidirler. Stüd- altındaysa daha rnkin bir köşe v . 

Gece •.• Hollvut barlarmdan birisi. 
Cazın sesi, dumanlı kafalardan çı -
lcan seslere karışıyor. 

Saat bc3. Pencereden glSrllnen 
~kyUzU parçalan kızarmağa başlı
l'or. Çehreler sapsan. 

Ba.r yavaş yavaş tenhalaşıyor. 
Canıon~r mMa başlarında oturan 
....._ ..,..tışterileri nezaketle koğmağa 
hazrrıanıyorlar. Dans eden tek bir 
~t olmadığı halde orkestra hala ça 
~r. 

İlte tam bu arra.da içeriye bir a.. 
danı girdi Fraklı, uzun boylu bira
danı. Yakasmda bir de çiçek var. 
l!u ada.mm barda görilnüşU herke
'1 adeti uyandırdı. Orkestrayı teş
kn eden zenciler daha hızlı çalma -
h bqladılar. Bütün kadınlar hay. 
~: 

- Buraya gel Con ! Buraya gel! 
~ek çöker gibi hir iskemleye 

0 tllrdu. Etrafile hiç alakadar olma
cb. Garsondan bir viski istedi. Son
!'a bir viski daha. Üçüncü bardak 
ilttnciyı takip etti. . 

Birçok kadınlar yerlerinden kalk 
~lar, erkeğin masasına gelmişler 
'1l Bunun farkında bile olmıyan 
htı adam, Hollvutun, don juvanı la. 
._biyle anılan, bUtUn dilnya kadın
larnu yıllarca çıldırtan Con Bari -
lb.ordur. 

Barimor üıııt Uıııte, kendisini kay. 
bedinceye kadar içti. Sonra garson 
~ kendisini kucakla otomobiline 
caturauıer. 

Btı sahne her gece Holivudun baş 
._ bir bannda tekerrUr eder. 

'l'anınm~ yıldızı bu hale getiren 
iledir? Doktorlara kalırsa sinir has 
taıı-gı ..• 

bulan yıldız yalnız, parasız ve kim. mahkemeye' müracaat ederek Bari. ti taayyün etmiş oluyor. Daha on yo içersinde Arab mahallelerini Yeşil tahtadan yapılmış minim 
sesiz kaldı. mor aleyhinde, boşanma davası aç- artistine fütiyaç vardır. Bunlar a. gösteren mukavva ve nl.;ıdan yapıl- bir cami, stüdyonun camii. t'ze 

Herkes artık Con Barimoru şifa tığı şayiası Amcrikada duyuldu. ranmaktndır. Filmin ayni zamanda mış sokaklar var. deki levhanın bir tarafına 
bulmaz bir alkolik sayıyordu. Yıldı- Kan koca yuvalannı terkettilC'r rejisöril olan Ş:.ırlo "Erişir menzili Bir tarafta eski camii ve mezar- elcami, diğer tarafında 
zın elli yaşında bittiğine bUtün dün. ve ayrı yaşamağa ba.~ladılar. maksuduna aheste giden,. düsturu- lığıyla bir Mısır köyU, diğer tnrnf- ibadet salonu yazııı. 
ya kani oldu, Ve işte o vakit umul- Con Barimor yeniden yalnız kal- nu takip ettiğinden bunları arn. la bir çarşı. ~lısır stüdyosunda bir- Necib bey bana birer birer Mı 
mıyan mucize husule geldi. dı. Geceleri barlara devam etmcğc mak için fazla acele etmiyor. çok cş<'k var. Zirn memleket deko- sır yıldızlarını tamtt. Ubeyde, o 

Sefahat, ümitsizlik, ıııcfalet yüzün başladı ve sabahlan stüdyoya yine ru eşeksiz olmuyor. Stüdyonun dl- iki yaşındttnberi stüdyoda çal 
den harab olan Con Barimor ken- sarhoş geldi. * .lanet Makdonald Amerikada ğer taraflan tamamiyle asri. Amc- Emine Rızk. Şekibe, Rukıye 1b 
disini kurtaracak olan kadına ras- Yıldız yeni bir buhrana mı ko - yaptığı bir turne esnasında dört ki- riknn stüdyolanndan daha temiz him. Sonra erkek yıldızlar. Mısın 
geldi şuyor? Yine içkinin esiri mi ola _ !o almıştır. Şimdi Janet zayıflamak ve daha konforlu. Artistler için bir Necib beyden sonra ikinci rejisö 

Bu, çocuk denecek yaşta bir genç cak? Onu kurtarmak için ikinci bir ve kazandığı dört kilo eti eritmek bar ve bir lokanta var. Yalnız bu- sayılan Niyazi Mustafa. Meşhw 
kızdır. İsmi Elendir. Eski yıldız Elen lazım . .". için bisikletten ir.r.:iyor. rada çalışan garsonlar beyaz göm - Silvcn'in talebesi Ubeyd. 

Con ile tanıştığı vakit sinemaya ye Mısır tiyatrosu tamamiyle 
ni başlamış bulunuyordu. Genç kız, stidatlarına güvenen bir kaç 
ihtiyar yıldızı görür görmez 9.şık nin eseridir. Mıstr tiyatrosu ilk 
oldu ve Barimorun: ründUğU \'akit memlekette ne m 

- Ben ölmüş, mahvolmuş bir a- teb, ne de konservatuvar vardı. B 
damını! günse .Mısırın operası, tiyatrol 

CUmelııine: konservatuvan. stüdyolan var. 
- Seni ben kurtaracağım! ceva- ır filmleri her tarafın, hatta Ho 

bmı verdi. rudun bile nazan dikkatini celbe 

Evlendiler. Elen, eski yıldızı iç. 
ki iptilaşından kurtarmak için elin 
den gelen gayr~ti sarfetti. Evleri
ne bir şişe bile viski koymadı. Yıl
dızın sarhoş olarak geldiği geceler 
kendisini öpmesine izin vermedi. 
Haftalarca kocasile dargın yaşadı
ğı da vaki oldu. 

Con nihayet aşka mağlüb olmuş, 
içkiyi bırakmıştı. Küçük Elenin aş
kı bir mucize yaratmış, yıldızı kur. 
larmıştı. 

Yıldız, içkiyi tamaıniyle bıraktık
tan üç ay sonra on yıl gençleşmiş, 
eski kuvvetini kazanmış, zekası es
ki parlaklığını bulmuştur • 

O vakit suratına kapanan stüd -
yolann kapısı tekrar açıldı. Her 
taraftan Barimor tekrar aranmağa 
b~ladı. Barimorun yıldızı Holivut 
semasında bir defa daha doğmuş • 

Jiyor. Bir Holivut gazetesinde 
'ıhsır filminden şu satlrlarla bahlt 
lilmiştir: 

"Asiye ve Mryem isimli iki 
·ur yıldızının çevirdiği "Bint - el 
Bnşa clmüdir., (Paşanın kızı dire 
ör) filmi Knliforr..iyada göste 
•e Suriye ile Lübnandan hicret e 

1 •ıis insanların y~şadığı muhitte 

1 

'i karşılandı. Amerikalılar da u 
bir muhitten gelen bu garib filn 
· alakadar olduıar. Ve Mısırla 

.ıvut arasında yeni bir film tanıı 
'lla yolu açıldı.,. 

Mısır stüdyoları bugUn Süleym 
:-ieclbin "Elhakim • Filosof,, isim 
e>serini filme almakla meşguld 

Bu film evvela Kahirede gösteril 
cek ve sonra Arabistana, bir ke 
meyle arab lisanm·n konuşulclu 

her yere gidecektir. 

Con Barimorun, Holivut barların tu. 
d., Çıkardığı rezaletlerin dedikodusu Kansı kocasının yanından bir da
•Utuıııar doldurdu. Nihayet stildyo. kika bile ayrılmıyor, Barimorun ge 
~a sarh~ g<'lmeğe başladı ve. bu ce kliiblerine ve bnrlar:na gitmcsi
hali.ndcn bıkan rejisörler Barimora ne ı;iduetlc multnvemet ediyor \'9 

Süleyman ~ecib 

sinema sanalının Mısırda bugU 
halinden çok memnundur. Bil 

~ b!'t!flmn 1rıı.padrlar. muYaffak oluyordu. Bu miicadcle 
l'iarimor artık film çevirmiyor. J üç haft:ı. evveline kac!:ı.r muvaffa-
Bir zamanlllr şeref, şöhret içer -1 kıyctle devam etti. 

'hıde en yüksek ccmiyeUerdo yer Bundan ilç haft.:ı evvel, Elenin Con na.rlmor \"C sabık karısı Elen .• 

sn Mısır kralı Sa Majeste Fa 
'ıimaycsinden takdirle bahsediyor 

l'ahiredcn geçerk<>n 
\"Cl"lt btr filmin ilii.nları olan bir 
nemnnın önUndcn geçtik. MUt 
bir kalabalık birıbirini ite kaka 
nemadan çıkıyordu. / 
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l Orman insanla~ı arasında: .ı.os l 
um: L. Dusch .~j yılım vah#ler artUında oe..,lrmlş bil' Almiın ıe::uahı 

~oril insani arın 
doğru gizlice 

ormanla r ına 

yola çıkt.k 
•akat Bubanın bir iki kuvvetlı J bınlcrce gorilin yaşadığı bu or
:nruğuyla kafi derece ayıldı! manlardan geçememiştir. Zıra go-
tün hazırlıklanmııı ikmal et· 
1 oldtJl:'UIIluz için o gün akşa· 
doğru, yani Hanalar ayinleri· 

L ikinci akşam tekrar çalgılar ve 
kılarla boralarına daldıkları sı· 

.a biz gizlice yola çıkmış bulu
rorduk. Mehtap zamanı oldul;ru 
ı kısmen daha serin olan gece· 
ın seyahat daha clveri§liydi. 
hrkaç gi.ın kabile reısliği ettiğim 
naların uzaktan parlayan ateş· 
ne donüp son defa baktığım 

nan, yanıbasımda sevgilisi Cu· 
gıyi goğsüne bastırmış bir hal· 
dalgın dalgın yürümekte olan 
nsa deri l bir hüzünle dedim ki: 
- Han ! ne olursa olsun bu da 
alemdi, ömrümde bir defa yam 
n kabilesine reislik etmiş ol· 
n. Fakat şimdi bunlardan da 
ıa aşağı insanlar arıyoruz! Bu 
garip bir şey! 
lans da kederli bır sesle: 

- Evet, çok garip, kaptan .. de· 
Fakat. biliyor mu un ki, ben 
ta bu aleme karıştım! Şimdi

ı gorillerin çocuklan olan in· 
!arla da Meta gayet iyi anla;a 
rmı hi c;cdiyor gibiyim! 

Muhakkak, llanst Fakat cid· 
ir tehlike var, doğrusu! 

- Ne gibi tehlike! 

- Korkarım sen orada bir goril 
ma da fı~ık olacaksın! 

lan gayet bön kahkahalarla 
du. Bizim almanca ne konuşh:· 
nuzu anlamadan yüzümüze 
:makta olan Cuan-giyi gô&rsür.e 
rnı daha şiddetle s:rkU: 

Kaptan! ben mesudum! diye 
-ıldandı. Yahuz bir endişem 

- Nedir? 

- Şayet bu gonl insanlarla bir 
-Usnta}'a mecbur kalırsak ya--
nızda cephanemizin yetişip ye· 
niyeceğinden korkuyorum! 

.ayriihtiyarl güldüm: 

- Cuan·giyi müdafaa için mi? 
ını. Biz harp etmeye gitmiyo-
ki Hans! Biz bir keşfe gidiyo
.. Belki dünyanın en meraklı 

keşfine .•. 

ılhakika dlinyanm muhakkak 
e rarengiz, en meçhQI yerine 
ı)orduk. Burası arzın öyle bir 
iydi ki hfilft insanlara karşı es
rru muhafaza ediyordu. 

$ura ı Afrikamn Meta en şey· 
i. şeytan yuvasından ba~a bir 
olmıyan yeridir. 

Sir defa hiçbir insan oğlu henüz 

-7-

'.:asus hiddetle cevap verdi: 
- Ne olacaksa olacak! Siz bana 
leyin: Neden bana "katil., di· 
lar. Ben kimseyi katletmedim. 
- Aksini iddia etıniyeyim. Fa· 

Corç Bromleyi kim öldürdü? 
"on Brand şaşırdı: 
- Nasıl? Corç Bromley öldü· 
dü mü? 
- Ay bunu bilmiyor muydunuz 
ıki? 
:asus, katil ithamı karşısında 

an duymuş gibi görünerek: 
- Şimdi de beni yeni bir cina· 
le mi ihtam edecekler? 
;eyms Nobodi gülümsedi: 

Demek Ceyms Nobodi cioa
inden e\'\ el başka bir cinayet 
·? 
•on Brand boş bulunduğunu . 

az ge~ o'arak. anladı. İngiliz. 

nller dilnyanın en korkunç hay
\aru tanılan arslandan daha yır-. 
tıcı ve bilhassa duşm.ınlanna a.de
ta ordular halinde saldıran kor
kunç mahlOklardır. Onları mağ· 
lCıp etmek için adeta orduyla gıl· 
mek ve harp yapmak icap eder! 

Sonra burada iklim bir cehen· 
nemdir. Bu havali uçurumlardan 
geçilerek vanlabılen derin batak· ' 
lıklarc:an mürekkep olduf,ru ıçıo 

buralara canlı bir mahlQkun gir· 
mesi adeta imkansız gibidir. Bü· 
tün bu uçurumlar kızgın ve çukur 
o;manlarla kaplıdır. 

Bu ormanlardaki ağaçların yap· 
raklanndan daima bir buhar tü· 
ter. Bu buhar bu bataklıklan ört· 
müştür. Su buharı bu suretle ha
vayı doldurmuş olduğu için hava 
Meta boğucudur. Nefes alınamaz. 
Sular kızgındır. Bataklıklar kız· 

gındır. 

Buralara yolunu şaşırarak düşe· 
cek bir insan ve~·a hayvan ya deli 
olur, yahut derhal ölüme te~lim ç· 
lur .. Fakat goriller bu bataklıkları 
nasıl geçiyorlar? Gorillerden de 
daha vahfli ve daha içeri orman· 
larda yaşıyan Bada·Bada denilen 
yan goril insanlar buralarda na ı1 
yaşıyorlar? Bunun sebebi de ga
yet basit. 

Zira gonller ve Bada·Badalar 
bu geçilmez kızgın, batakhkh or· 
mantarın pek az ve gizli o~an geçit 
yerlerini bilmektedirler. 

Bu havalide oturan bazı yerlileı 
de bu geçitleri keşfetmişler ve bu· 
ralara ancak bu sayede girebilmiş
lerdi. 

lşte bizi götüren kılavuzumuz 

Bazuto da bu geçitleri bilmektey
di. 

Bununla beraber Hanalardan 
ayrıldığımız gecenin ertesi günü 
girdiğimiz ormanlar, henüz batak 
Irklı ormanlar olmadığı halde bize 
dehşet vermeye başlamıştı. Zira 
boğucu ve yapışkan .bir sıcak his· 
setmeye başlamıstık. 

Ağaçlarda sarktıklanm gördü~ü 
müz gayet iri ve Boa yılanını an· 
drran yılanlar bize ilk dehşeti ver
mişlerdi. Gariptir ki bu yılanlar 

ağaçlardan adeta ağaç dallan gibi 
yerlere kadar sarkmakta, sanki 
baygmnuşlar gibi hiç kımıldama· 
maktaydılar. 

Hiçbir yılanın buralarda sürat· 
le gittiğini görmüyorduk. Sürat, 
buralarda tamamile kaybolmaya 
başlıyordu! 

(Devamı var) 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 

detektlfi onu galil avıarnı~tı. Ağ
zmden kaçırdığı itirafı şimdi na ıl 
tc..,il edecekti? Biran, bu hatadan 
doğabilecek neticeleri düsündü ve 
o zaman, hatanın aleyhinde olmak 
şöyle dursun belki kendisini mü,.· 
ki.ıl vaziyetten kurtarmağa yarıya· 
cağına kanaat getirdi. 
Ayağa kalktı ve Nobodinin kar· 

sısına dikilerek: 
- Beni parça parça doğramak· 

la da tehdit etseniz ifşaatta bu· 
lunmam imk~nsııdır, dedi. Çünkü 
Berlinde verilen kararlardan an
cak şah!'\ıma taallQk eden kısmını 
biliyorum. Fakat size meselenin 
anahtanm versem. işi idare etmek 
vazifesini üzerine ala:- adamın i · 
mıni sörle~m \·e Brom1eyi oldü· 
ren adamı haber versem mukabi· 
!inde bana ne verirsiniz? 

B A B E R - Akşam Postası 

Gece maçlarrnm dördUncusu dun akşam oynandı 

Galatasaray Perayı 
3 - 1 yendi 

Oyun ço~ zev:di e süratli oldu 
Gece maçla.rmm dötdilncllsU 

dUn gcee Taksim stad}'Olllunda 
Galata.saray - Beyoğluspor takım.. 

lan arasında yapıldı. Stııdyomda 
Uç bine ya.km bir seyirci kalnbn· 
lığı vntdı. 

Takımlar sahaya çıktıkları za. 
man şu )iadrolarla yer aldılar: 

GaJııtasaraş: 

o~man - l"unık, S&lim • F..ş

f ak, Ennr, l'usof · Necdet, Sa.. 
lahaddin, Ct'mll, Budarl, BUlcnd 
(Sa.rafim >. 

Beyoğlus1>0r: 

Çafetinos - Oh·elek, Hrlst-0 • 
Ç1~o\.iç, J<;tyen, Tana • Anestl, 
Culafi, l\le:-ılnc;,J, RoUdip. Todorl. 

Hakem: Ahmet Adem. 
Oyun büyiik bir sUratle başla · 

dx. llk akınların Pera tarafın
dan yapıldxğını görUyoruz. Fa.. 
knt Fnruk ve Salimden müteşek
kil Galatasaray mUdnfaa.sı rakip. 
!ere göz açtırmıyor. Peranın bu 
ilk hızı geçtikten sonra san kır 
mızılılarm kısa paslarla güzel a
kınlar yaptıkları görü!Uyor. Bu 
ak~am forvet hattında dahn iyi 
bir anlaşma var. Oyunun altıncı 

dakikasında sağdan yapılan bir 
hücumda Cemil sıkı bir şiltle bL 
rinci golü yapıyor. Müsabal 
bu golden sonra daha ziyade sti. 

ratlendi ve ç<>k zevkli bir şekil aı· 
dı. Galatıuı.arayhJar sağlı sollu 
dilzgfin akmlarla Pera kalesini 
tehdit ediyorlar. 

Oyunun 31 inci dakikasında 

sağdan Needetin güzel bir lnişUc 
ortaya geçirdiği topu Cemil ikin
ci defa Pera ağlarına takıyor. 

Galatasaraym ikinci golU. 
Qyu.nun bundan sonraki kısmı 

karşılıklı tı.lonln.rln nihayetlendi. 

bttNCt DEVRE: 
Peranm ~ladığı ikincl kısım 

yine sUraill idi. Altmcı dakikada 
ııoldan yapılan bir Pera hUcu. 
munda kalenin çok uzağından to
pu ynkalıyan Mcehıezi 20 met • 
reden çok gUı:el bir şiltle Pera · 
nm golilnfi attı. Bu gol iki ta
rafın oyununu da kamçıladı ve 
her iki takımı dıı daha ziyade çıı.. 
Iışınağa tegvik etti. 

Devrenin 14: Uncu dak.lkıuımda 

Cemil mUdııfiln hatalı bir hare -
ketiyle ceza çizgisi içinde yere 
yuvarlandı. Penaltı. Bu penaltıyı 
yine Cemil köşeden UçUncU defa. 
Pcra ağla.rmn taktı. 

Oyunun bundan sonraki kumu 
karşılıklı akınlarla ve ayni sUraL 
le cereyan etti. Bu anıdıı iki ta· 
nıf da. yakaladıklan muhakkak 

gollük fırsatlardan istifadeyi be
ceremediler. Milsnba.kıı da biSyle_ 
ce 3-1 Galata.sarayın galibiyeUle 
nihayetlendi. 

Balkan oyunları 
yap ı l ıyor 

Atin&. l4 (A. A.) - Yunanls. 
tan atletizm federasyonu, diğer 

Balkan memelketlcr atletizm fe • 
derasyonlarıyla anlaştJktan son -
rn, onuncu Balkan oyunlarının 

evvelce tesbit edilen 1.8 tearini
evvcl tarihinde Atinada yapılma. 
smı takarrür ettinniştir. Türki · 
ye, Romanya, Yugoolo.\'}'n. ve 
Bulgaristan gruplarmm eyh11 so
nunda Atinaya muvasalatı bckleıı 
mekt.cdir. ' 

Rekor 
denemeleri 

Beden Tcrbiyesi lstanbul Bol • 
gesi Atletizm AjanlıtvıJan: 

Onuncu Balkan oyunlarına ı~~·· 
rakleri muhtemel görünen atlet • 
!erimize 50n bir deneme rnüsaba· 
:<a ı olacak olan "Rekor denem~
leri'' 17 eylül pazar günü saat lG 
da Fenerbahc;e stadında yapıla . 
caktır. Bu · müsabakalara cuma 
akşamına kadar kayıt olan her a -
matör atlet iştirak edebilecektir. 
i\lüsabaka programı hervcçhiati. 

dir: 
Saat 16.00 200 M. Gülle atma. 

yüksek atlama 
.. 
.. 
" 

16.10. 5000 metre 
16.35 200 mania. Yunan 

diski 
16.45 800 metre, uzun at-

lama 
,, 17 .00 Disk atma. üç adrm 

atlama 
,, 17.10 400 metre final 
,. 17.25 400 manialı final 
.. 17.40 Bayrak yarışı 
Aşağıda isimleri yazılı hakem • 

lerin 17 eylül pazar günü saat 
15.30 da Fenerbahçe stadında hu. 
lunmaları rica olunur. 

Adil Giray, Ali Rııa, Semih 
Türkdoğan. Hikmet, Mehmet A· 
li, Cemal Venç. Hilmi, Y. Skin. 
dris, Ismail Dikmen, Kenan Ay -
kut, Hazım Ôbrmen, Şevket Yö -
riik, Rebii Taras, Naci Algı. Hil • 
mi Akp~e. Reşat Erte, Bekir 
Erkanlı. Şevki Kilçükergin, Rifat 
Vurgun, Yuc:ur Bozoğlu, Mufah· 

• ham Elmaıı. 

Ceyms Nohodi, biran bile tered· benden yüz kat fazla mahir ve 
düt etmeksizin cevap verdi: listattır. 

- Vaadinizi tutarsanız hayatı· Ceyms Nobodl: 
nızı kazanırsınız. - Uzun lafın kısası. dedi, bu a· 

Casus ısrar etti: damın ismi ne? 
- Şerefiniz üzerine söz mü? - hmi mi? Fon Salunan; Ro-
- Evet, şeıdim üzerine söz ve dolf fon Salzman ... 

riyorum. - Şimdi nerede bulunuyor? 
- O halde kabul ediyorum. - Kielde ... 
Düıünccye daldı, ~nra tekrar - Bana adresini veriniz. 

öze başladı: Casus. bilmem ki mana ına bir 
- Sizin zan ve tahminleriniz hi- iş.-ıret yaparak: 

lô.fına, Bertin, ihtilal meselesini i- - Hususi adresini bilmiyorum, 
dare etmeğe beni değil, sizlerden dedi. Fakat kendisini herhalde a· 
birini, halis bir İrlandalıyı memur mirallikte bulursunuz. 
etti. Bu trlandalı Dublinin maruf 

Uçü erkek, ikisi ku:, beş arka. 
da~. ayaklarında skileri, gülerek, 
konuşarak dağda ilerliyorlnrdı. 

Erkeklerden biri lise son sınıfın
da okuyordu. Yüzünün daimi ve 
latif renği, ince cildi, çilli yanak
ları, ona, ötekilerin hepsinden da 
ha ağırbaşlı bir hal veriyordu. -

Diğer erkek, askeri mektep 
talebesiydi. Esmer. canlı bir 
gençti. Gözlerinde kar gözlüğü 

taşıyan beyaz kazaklı Universi • 
teli genç kızla çok alakadardı. 

Konuşuşlarında ve biribirlerine 
sokuluşlarından nralannda bir 
şeyler olduğunu sezmemek kabi1 
değildı. 

Arkadaşlardan biri, muhitin 
en zenginlerinden birinin oğluy
du. 

Beşincisi, muallim mektebin • 
de okuyan dilber bir genç kızdı. 
Lise talebesi delikanlıyla beraber 
yürilyorlardL 
Akşam olmuş, dağda ayaz baş

lamı§tı. Şimdi, mola vermişler, 

vüksck sesle konuşuyorlardı. 

iepsinin de yüzleri heyecanlı, 

IÖzleri parlaktı. 
Bir aralık. takip edilecek yol

da ihtilafa düştüler. Liseli genç, 
muallim mektebi talebesine çok. 
tan gönül vermişe benziyordu. 
Münakaşada onun tarafını tuttu, 
Nihayet, diğer üçü bir başka yol. 
dan, onlar başka yoldan gitmeyi 
kararlaştırdılar. 

Lise talebesiyle genç kız şim
di elele vermişler, sağdaki yola 
doğru kaymağa başlamışlaı1.iı. 

Kız. alaycı bir tarzda iyi yol -
culuk temenni eden arkadaşları -
na gülerek haykırıyordu: 

- Anlaşma zarnannnrz gel • 
di !.. Artık istediğiniz kadar bi
ze iınrenebilirsiniz ... 

Liselinin kalbi hızla çarpıyor • 
du: zira genç kızın, yalnız ka -
dmlara has o sakin, fakat perva
sızlığı insana hayretler veren bir 
şaka ile cilddi söylediğini nnla • 
mıştı. Aralarında söylenmesi icap 
eden sözlerin hepsini gözleriyle 
söylediklerini ve bu sözsüz söy -
lenen şeyleri kuvveden fiile ko • 
yabilmeleri için de yalnız müsait 
bir zamanın hullilüntl bekledikle· 
rini zaten biliyorlardı. 1ştc o za. 
man ~imdi ansrzm zuhur ediver • 
mişti. Genç kız yürilyor. konuş
muyordu. Onun bu siıl:Otu liseli. 
nin heyecanım, şüphesini büsbü
tün arttırıyordu. Acaba yanılı
yor muydu? 

Genç kız hiç konuşmuyordu. 

Sanki aralarında münasebet yo'k· 
muş gibi, sade skilerini sürüklü • 
yorlardı . 

ediyor? 
- Neden muvafakat etmesin? 

Casusluk da vatana hizmet yolla· 
rından biri değil mi? 

Ccyms Nobodi. soğuk bir ta 
vırla: 

- Bu bir telakki meselesi, dedi. 
bu bahsi geçelim. Şimdi diğer nok
tayı anlatın. 

Fon Brand tekrar durakladt. 
Tereddüt etti. Çünk!ı şimdi baş· 
kası aleyhinde değil, bizzat kendi· 
si aleyhinde söz söyliyecekti. Cc· 
za görmeği temin etmiş dahi 
olsa, bir katil, cürmünü kolay 
kolay itiraf etmek istemezdi. 

--

Liseli, heyecanından ya au • 
suyor, ya hiç lüzum olmıyan bir 
tııkrm manasız şeyler eöylilyor • 
du. 

- Soldan gidelim mi? Bu ta -
rafta kar daha fazla ... 

- Hayır, teşekkür ederim. 
Bu taraf daha iyi .•• 

Vücutlarını hafifçe 8ne eğmiı. 
sessiz sessiz skilerini sUrllklil • 
yorlardı. Etrafta çam gövdeleri 
arasında kalan karlar yaklaflYOT, 
çamlar sıklaşıyor ve daha fazla 
karlarla örtülüyordu. Akpmın 

renkleri. ise gittikçe daha fazla 
hakim olan mehtaplı bir geceyle 
yavaş yavaş değişiyordu. 

Genç kız: 

- Of, galiba yoruldum. dedi. 
Ve kızaran yilzünü liseliden tara· 
fa çevirerek hafifçe gUlüm celi. 

- Sabi, nereye gidiyoruz böy. 
le? Sakın yolumuzu şaşrt'mtya -
lım? 

Heyecandan liselinin kalbi da· 
ha fazla çarpmağa başladı. Fakat 
sesini mUmkiln mertebe tabii yap 
mağa gayret ederek cevap verdi: 

- Azıcık yolumuz kaldı ... Ha· 
tırhyamadınınz mı? •. Bir parça 
yavaş. Durun, şöyle bir hizada 
gidelim. Hah, işte böyle ... 

Meydana çıkıp da karlara gö
mülü kanepelerin yanına geldik· 
leri zaman liseli, genç kızın elini 
bıraktı. Ancak ellerini bıraktık • 
tan sonra.dır ki onu tutmanın ne 
büyük bir saadet olduğunu ve bir 
kadın vilcudunun biltlln gilzel • 
liklerinin bu ellerde toplandığı· 
run farkına vardı. 

Liseli, kan.apenin etrafındaki 

karlan ayaklarile bastırdı. Kun 
kar döküntülerini de mendiliyl e' 
temizledi. Genç kız oturdu. Bir 
dakika, mesut mesut gözlerini k& 
padı. 

- Oh ne güzel 1 ... Bu ne ecs • 
sizlik böyle?, .. Ne kuştan bun. 
lar? .•. 

Liseli cebin.den kUçUk bir ta. 
banca çıkardı. 

- İster misiniz, size bir tane

sini vurayım'! 
Genç kız tereddütlU bir tc-bcs· 

sümlc: 

- Hayır, istemem! dedi 
Kuşlar şimdi dahıı alçaktan 

uçuyorlarıdı. 

- Görilyorsunuz ya, kendilik. 
]erinden ölüme koşuyorlar. Bir 
tanesini vuracağnn. 

- Yok, yok ... Olmaı:. 
- Korkuyor musunud 
- Hayır; yalnız ... htemiyo • 

rum. 

zımgclirse vaktinizi h<Yi yere is .. 
raf etmek istemiyorum. 

Başka bir vaziyette olsa, bU 
sözleri üzerine, 1'-!obodi Fon 
Brandın yiizüne gülüverlrdi. Fa .. 
kat vaziyet şimdi çok ciddi idi. 
Bu sebeple gayet ciddl olarak: 

- O cihetten müsterih olun. 
dedi, ancak bana vazifemi kolay .. 
la~tırmnğa yarayacak olan itiraf • 
larınm dinlerim. 

Sonra cigara tabakasmı FCO 
Branda uzatarak ilAve eUi: 

- Sizi dinli~rum. 

ailelerinden birine mensuptur ve 
isml Sir Roger Casment .. 
Yanında iki de yardımcısı var. 

Bunlardan biri benim; vazifem 
de Berlinle Dublin arasında mu· 
habereyi temin etmek. 

Ce>·ms :-.:obodi hayretle başını 
kaldırdı: Nobudi ona cesaret verme~e Alman artık kaçamak yolu bL 

madq-;'lnı anlamıştı. Söze başla ,. 
dedi, kur. dı: 

- Amirallikte mi? Orada ne t~bbüs etti 
yapıyor? - Biliyorsunuz ya, 

- Peki, öteki yardımcı kim? 
Fon Brand güldü: 

- öteki yardımcı mı? gğer o· 
nu yakalıyabiıir eniz sizı dünya· 
nm en mahir poli hafiye:.i diye 
kabul ederim. Fakat yakalamam· 
za imkan yok ki... O cac:u-.lukta 

- Son zamanlara kadar orada , tuluşunuz açık sözlü oluşunuza 
amiral Sekoerin erkamharbiye re· bağlı ... 
is muaviniydi. Alman ce\'ap \'erdi: 

- Demek zabit? - E\'et, maalesef öyle ... Bu -
Fon Brand. gayet tabii bir şey nunla beraber size, şimdi meşgul 

mı?vzuubahsmiş gibi: olduğumuz me$ele ile hiç bir a -
Öyle ya, dedi, binbaşı... lllkac;ı bulunmayan şayanı tecs.. 

- Zabit olduğu halde casusluk Of bir hadiseden bahsctm~mc 

yapmağa. böyle kan~ık işlere ka· bilhassa lüzum · ··r mı diye dli -
rı~mağa nası! olup da muvafakat şünüyonım. Do~'nl söylemek la • 

- Ancak geçen cumartesiden .. 
beri bulunmakla beraber iki ay • 
dır lrlandadayım. Geçen seneniıı 
son kamın ayının ilk günlerinde 
Q5tandda bindiğim M - b. t. 9 

Alınan denizaltı gemisi lbeni Dub. 
linden birkaç kilometre mesafede 
Hovth - Heacl'de karaya ı;ıkru'd1 • 

( De11nmı fl'l' 
1 
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Şeker Hastalığı Olanlara Fazla Şişmanlıktan şikayet edenlere: AGARAN 
SAÇLARA 

Emniyetle Kan k G 1 •• t .,.ostahzarıarı 
kullanabileceğiniz z u u e n p~yasaya çıktı. 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depolan •e büyük bakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeği - KANZUK Glüten MA. 
KARNASI • KANZUK GLOTEN ŞEHRiYESi • KANZUK GLOTEN GEVREGI (Biacottes) • KAN~UK GUJTEf J 
PIRINCt - KANZUK GLOTEN FlYONGOSU • KANZUK GLOTEN KUSKUSU Çeıitlerini isteyiniz. 

Kat1%Uh Glüten Müstalazarlan1 

Fazla şişmanhga istidadı olanlar için en mükemmel rejim mUstahzarlarıdır. Vücudu besler fakat Şişmanhk yaomaz. 
Umumi depo: INCllLIZ KANZUK ECZANESi • Beyo{llu, ISTANgUL 

ı.taa.hl perabnde abf yeri: Babçekapı Zaman ltnyat Deposu. 

IZMıR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. 

_.. ____ .... ______ ... ·-~ 4 _____ 1 ____ Eskı Feyzıatı ----··---, 

1 1aııı1 B O c; A Z i Ç J L J S ELER 1 
i8Ç boyalan 9Bçlarm tabii 

Hasan Deposu 
Müdüriyetinden: 

Bazı ticarethanelerde ve 
piyasada Hasan Glüten ma· 
mulitının ve Hasan özlil un
lannın diğer bir müeueseye 
aabldığını ve bu sebeple ba
dema işbu müstahzert'tm 
çıkmıyacağma dair rakiple
rimiz tarafından badi ola· 
rak işae edilen tezvirabn ve 
yalanlann asıl Ye esas, olma
dığını, bütün Hasan müstah
zaratının cihantümul olan 
töhretile mütenasiP bir su
rette gayet nefia olarak ize 
har edilmesine deftlll edile
ceğini •e buhranı haZD" sebe
biyle ftatlaftllc:ta da bit zam 
•e deiiıikliğin yapılmadıimı 
•eya yapılmıyacaiım Hasan 
müatahzarabm aeftft ve 
mefhm olan sevgili mütteri
lerine ilin olunur. 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON: (3438) 

1mıir1D en modenı, en temiz ft • muntazam aile 
yunmdır. Konfor, temizlik. uewlluk DOktuından Anka· 
fa Palum fe•kinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, mtıteaddtt ftnttrb old'°4"' gt. 
td nefta yemekler veren lokantayı, pastabıneyı, •t n. 
:-aatbaneyi havidir. 

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

Kljrt ve tabı ma•remeainuı darlıiJ dolayıaile 15 EylQl 
dta itibana ilAıılı gueteıerden beher illn için ancak ikL 
.. '-wdeeeli Guete ldareb&llılleriDdeD a,ildlrilmif oL 
!bakla allkadarlara armlunur. 

tatasız 
"1ıa ımııfı ve ilk kısım Bebekte eskı Fra.ıısJ% mektebi bm..amda, kız ve erkek lrısımlan ayrı 

terini iade eder. Ter w mım-m 
makla çıkmaz, daima lablt 
ıır. Kumral ft liyab tenkll 

dairelerde olmaJ. Uzere Lile ve orta okul. bJ saç boyalanchr. 
Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda lNGlLtz I(ANzUK 

ECZANESi 
BEYOGW • IST AN BUL 

ı<ayrt için her gi.in saat oLdan on yedıye kadar Çifte Saraylarda okul direktörJağUne mu. 
~ racaa t edcbilirlu . isti yenlere mektep ta.rifnamE:Si gönderilir. Telef on: 36.210 

Devlet .Demiryoi1ar1 ve . Limanları 
i letme- Umum idaresi ilanları 
Şeker nakliyatı için D. D/143 numaralı yeni bir tarife ihdaa 

.!dilmiştir. Bu tarife 15. 9. 1939 tarihinden itibaren tatbik edile.. 

.!ektir. 
Fazla tafsillt için istasyonlara müracaat edilmMI. 

('410) (7230) 
••• 

isim, miktar ve muhamme'l bedelleri ile muvakkat taninadan a . 
~ıda yazılı 5 liste muhteviyatımuhtelif malzeme 26-9-939 ..ıı ge 

l saat 15 ten itibaren sıra ile kapalı zarf usulQ ile Atıkarada idare 
ıa-;mda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizafarnıda yazılı muvakkat tdünat i 
'anunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gftn saat 1" de 
Jar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. · 
Sartnameler 140 kuru,a Ankara ve Haydarpap veznelerinde sa 

ı tmaktadır. (7096), 
No. Miktan 

l 
2 
3 
4 

Ton 
MO 

2CXX) 

400 
"(400 
'(150 
200 

SQnof&- yalı 
RezidQ ya~ 
Marot " 
Petrol 
Pisgu 
Benzin 

Muhammen bede! 
Lira 
180.000 
240,000 I 

28.000 
69.500 

41.600 

M. temfna 
Ura 

10.250 
13.250 
2.100 
4.725 

3.120 

l ıst. Komutanhğı Satınalma Komısyonu illnlara 1 
Haydarpaşa hastanesi için lüzumu olan 450 ton kokkömüril satm 

alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 20 eylQI 939 çarpmba gQıtO sut 1~ 
de yapılacakUr. Muhammen kıymeti 7875 liradir, tık teminatı 591 li 
radır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. lsteklilefüıln ilk te
minat makbuzu veya mektublarile 2490 sayılı kanunda ~ ftSika· 
larile beraber ihale gilnil ihale saatinden en u bir saat eYftliiıe ka· 
dar teklif mektuplarinı Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonu· 
na vermeleri (6813) 

GOmüpuyu hastanesi için lüzumu olan 345 ton kökkömürii •tın alma 
caktır. Kapalı zarfla ihalesi 18 eylQI 939 pazartesi &(ln(l saat 10 da 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti 6265 lirada. ilk teminatı 470 lira· 
dır. Şartnamesi bergün komisyonda görülebilir. ·~ilerinin belli liln 
ve saatte ilk teminat makbuzu veya mektuplarile ve kanwd vesikalari· 
le beraber ihale günü ihale saatinden bir aaat evveline Qdar t~il 
mektuplannm Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna vermele
ri (6814) 

••• 
1 Serait ve evsah dahilinde 32 kilo san sabunlu ka.&e l1e bir ld1o 
keten saraç makarası satın alınacaktır. Açık eksiltme De ihalesi 18 
eylQl 939 cuma günü saat 15.30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
10 liradır. il!< teminatı 8 liradır. Şartnamesi herg(ln komisyonda görü· 
lebilir. isteklilerinin belli gün ve saatte ilk teminatı makbuz veya 
mektuplarile beraber Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeleri (6815) 

••• 
33. tümen birlikleri için 799000 kilo odun satın almacalctır. Kapat. 

zarfla ihalesi 18 eylQl 939 pazartesi ıünü saat 15 te ya:nlacaktır. Mu· 
hammen kıymeti 8789 liradır. ilk temınatı 660 liradır. Şartnamesi heı 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin belli gün . ~ saatte ilk temi 
nat makbliz veya mektuplari1e vekanunt veslkalarile lhale l(lnO ibal{ 
saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplanm Fındıklıda kri 
mutanlık satmalma komisyonuna vermeleri. (6816) 

••• 
Komutanlıfa bağlı birlikler için tmüt ve evsth dahilinde altlı f1st 

uı tift erat karyo!ası satm alınacaktır. 4'çık eksiltme ile ihalesi 18 ey 
IGI 939 pazartesi günü saat 11 de yapda~ttrr. lllc temilliltı 375 lira 
dır. Şaartnamesi hergün kom= :· > tda :'irülebitir. tııttklilerlnin =11r ~ 
minat makbuz veya mektuplarile ve kanuni vesaikle birlikte bellı 
gün ve saatte Fmd·1·hda komutanlık satınalma komisyonuna gelmt 
leri. (6817) 

lstanbul Komutanhgı kurmaymdan: 
Motl>rlü kılııııt için ınakinislc şıı1detle ihtiyaç vard,ır. Naklıye oku

lunca )apılacak imllhanda heyet tarafından takdir e.dilen Ocralla U. 
lışmak arıu eden mııklnisllerin nrrle olnrnk komulanlık il. Ş. ye mü
._.atlan. c(6957) 

r-Yeni mevsim dolayısııe--.. 
Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı 

şlmdlc!en Gala.tada Meşhur 

EKSELSIYOR 
Buyuk elbise mağazasında 

Her yerden UCUZ. ŞIK ve DA.YANIKLI 
alabilirsiniz. 

ERKEKl~F.RE MAHSUS 
Her Cins tNGn..tz MUŞAMBALA.Rl 
Her Renkte Su Geçmez ve kayar LODEN PARDD'sm& 

Rl (İmprejnol) 
Her Ciııa ve renkte TRENÇKOTLAR 
En iyi kumql&rla iki Prova ile Ismarlama 

P ARDESO, PALTO ve KOSTOMLER yapılır 
KADINLARA MAHSUS 

1 Gayet. Zengin ~t ve SON MODEL u.eriııe 1PEKLt 
MU~ALAlt fler nevi YONLU ve GABARDiN PAB
DESOLER. 

ÇOCUKLARA MAHSUS 
MUŞAMBA, PARDF.SO, PALTO 

YeKOSTOMLER 
Rekabetsiz fiyatlarla Galatada: 

Ekselstyor 
Büyük Elbiae Maiazaamda bulacaksınız. ................................... ~ 

-· 

Istanbul Belediyesi ilanları 

lıt Muhammen 
teminat bedel 

376,19 5002,50 şehir dahlllnde muhtelif yerlerde meTcut pafllİll fılt 
Jan ile yaptınlacak yollar. 

ıtt,11 2684,ff " .. " " " .. 
14,22 189,H Karaağaç mileasesatı dahilinde paçahanede J~ 

cak lezgihlnr. 
92 1128,84 SuadiJeıle Manastır sokağı şose inşuı. 

159,05 2120,eo Şitllde Atatürk lnkılAp müıealnla tamiri. 
214,34 2851,75 JC111mpata T8 Balat halk hamamlanada 78Pfttllılmi 

teslaat. 

Kepf bedelleri le ilk teminat miktarlan yukarda yasılı i ..... Qft 

am açık eksiltme~ konulmtıştur. Jhale 25-9-939 pazartesi lbt -. 
at 1' cH Daimi Encllmende fapıJacaktır. Şart4ameler Zabıt n Mir"" 
llt llBdDrlilll kaleminde görülebilir. Taliplerin ihaleden aekll da 
enel Fen işleri )ll\dGrlnAflne .mOracaatl~ alacakları ehliyet -nillalAn 
•o flk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale ıOnD maa)'78D iaatte 

Dilml Encümende bulunmaları. (17183) 

istiklAI Lisesi DirektörlUğUnden • 
1 - BiltUn muflar için yatılı ve yatım, Jm w ~ 

talebe kaydına devam ~lunmaktadır • 
2 - lateyenlere kayıt p.rtlarmı bildiren tarifname .... 

derilir. 
Adree: ŞehadebqJ polis karakolu arkam Telefon: 22l1tl 

-----· LEYLi ve NEHARi _____ _ 

Sen Benua Fransız Erkek Lis 
tstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

llaaıt r....... kulan ardır. OLGUNLUK ~ 
IL\ZIBLAlt 

Ka,.ıt muameleal P.uar lilnbd•n maada her dil aat 8 uad~ 
kadar yapılır. "' Jlll. 

---- Ohl-11t F,t61 Pasartesl cb"-'•ealrtn' Wlıııiılll,,..iiıııiı 




