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Almanya ve Sovyetler Lehistanın 
aralarında taksimine mi kara 

verdiler? 
Garp cephesinde 

B ü ·yü k 
muharebeler 

Berlinin tahminlerine göre 
ilkbaharda olacak 

Denizaltı harbi devam ediyor : 

Bir Belçika 

mcktedir. 
!ngilizlerin Bclclkaya asker ib 

raç ederek Almanyaya oradan 
hücum edecekleri yolunda Alman 
larca çıkarılan §ayialan İngiltere 
resmen tckzlb ediyor. 

Asıl muharebeler 
ilk baharda 
Kopenhag, 16 (A. A.) - Po. 

llliken gazetesinin Bcrlin muha 
biri V artes, yakın bir sulh ümid: 
Din pek nzaldığmı bilclirmektedi 
Almanlar, kuvvetlerini ~b cep 

hesine yığabilmek için PolOııy: 

işiııi bir an evvel halletmek iste 
mekteclirlcr. Bu cephede çok u[ 
raşacaklamu, bütUn q mukav 
met etmek lA.zımgeldiğini ..e ıu 
muharebelerin ilkbahal'da başlı • 
~:acağmı itiraf etmekt:ecirler.ı 

~0ev--•..-ıe> 
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Düşündüğüm gibi: 
~~ ~ ---.... ~~~~ lf ·Mnabea 
Çocuğa alftka 

Yazan: Sua t Der-vlş 
Geçenlerde bu sütunda küçük ve kimsesiz bir çocuğun bir Yl\tt 

mektebi aradığını yazmıı:tık. 

Bu ynzıyı yazmak ve küçük lbrahinıin ihtiyacını anlatmaktan 
maksadnn.ız, bu çocuğun haline memleket çocuklariyle meşgul ol· 
:ma.sı ica.b eden makamlnrm alakasını celbctmckti. 

Bu yazının UstUnc birkaç gUn geçti, fa.knt lbrahim için hiçbir 
mnkam en ufak bir alli.kıı göstermedi. 

Yalnız geçen gün, hiç de üstüne vazife olmıyan ve bu hu.susta 
bir şey yapmağn hiç de mecburiyeti olmıyan bir insan bize bir mC'k

tub yolladı. Bu mektubda: "Küçtlk lbrahimi bana yollayınız. Ben 
onu bir yatı mektebine koyncağım . ., 

Diyor. 

Bu suretle birçok tanılmı5 zenginleri olan ve birçok medeni mü
essesclerl bulunan memleketimizde sadece bir tek el • o da tam 
hususi mahiyette _ o ktiçUk yavruya uzanıyor. 

Bu vatandnşm şahsan yaptığı bu hareket nekadar asilse, lb
rahime ve lbra.him gibi kimsesiz çocuklara memlekette ;österilen 
al&kasızlık o kndar hazindir. 

Bu hazin alii.kasızhğa bir nihayet vermek ve çocuğun kıymeti
ni anlıynbilmek için daha ne kadar bekliyeceğiz. 

\'AKIT: 
Asmı Us, "1ktısadi hnrbde mil

li müdafaa,. admı verdiği başına. 
kalesinde, başlıyan harbin dışın
da duran Türkiyenlıı, harbin u· 
zanwıı ihtimalini dik.kate alarak 
todbirwr nlm:ık mecburiyetinde 
bulunduğumuzu kaydettikten oon 
:m şöyle eliyor: 

"Türkiye beynelmilel tkarette 
ne otarşi sistemini hO§ göıilr, ne 
de başıbozuk ticaretini terviç e
der. Memleketin bütün istihsal 
ve servet kayna.klarpu bir tek e
lin idaresine vermek doğru olma.. 
<lığı gibi, devletin müzaher&tin
den ayn olarnk ferdi teşebbfu· 
!erle hiçbir iş görülemiye~ği 

şüphesizdir. En doğru yol; dev
let ile fertlerin samimi surette el 
birliği etmesindedir.,. 

l'l~"'l'J SABAll: 

HUseyin Cahid Yalçın bugünkü 
mn.kalesinde, Almanyanm fUtühat 
emelleri knreısmda !ngilterenin 
aldığı ciddi tavırdan bahsederek 
buliisatnn şöyle eliyor: "Alman
lar şayet Lehistan& tecavtız et_ 
memiş bulunsalardı, bugilne ka
dar clde ettikleri araziye sahib 
sayılacaklıırdr. Fakat bugün Çek· 
ya, Danzig ve diğer yerler Al
mı:mlar tarafından i'.ıgnl edilmiş 

nrnzi telakki ed.ilmiştir. Harbin 
neticesinde bunlar tekrar ortaya 
~ıkacaktır. Tahakküm, istila ve 
fütuhat emellerinin son dakika
lan çalınrştrr.,. 

SUAT DJ,o;R\'i~ 

sa.dl kısmında durmakta ve hal
kmıızm umumi hnyat ve ia~e iti
barile tel§.şa dlişmemesi için oı:

tnda mevcut olan hakiki seheblc
ıi izah ettikten sonra da şöyle 

demektedir: 
"Endüstri eşyasında dahili ma· 

muUitmııza kıymet vermenin bil
hassa zamanıdır. Lüks jşler iti
bariyle ise kendimizi. harb haya
tının muvakko.t zaruretlerine in
tıb:ık ettirmeliyiz. Hulaııa bu kı
sımda. hUkümetc olduğu kadar 
halka da düşen ehemmiyetli vazi
feler vardır ve l'unlar iktiham o
lunmıyacak zorluklar değildir.,, 

Vapurdan denize~ 1 

düttü 
Evvelki akşam Üsküdardan 

köprUye gelen şirketin 72 numa· 
ralı vapurundan Nemil:r.ade bira. 
derlerden bir zat denize dügmüg, 
kurtarılarak hastaneye kaldmJ -
:mrştrr. 

--<>--

Türk · Fransız ticaret 
anlaşması 

Türk - Fııuiaız ticaret ana~ -
m.ast vekiller heyetinde tetkik o
lunmaktadır. 

Ankarada sığınak 
Ankarada Kızılay merkezi tıı.

rafmdan Yeni!lehirde bUyük bir 
sığınak ilUjasma başlanmqıtır. 

-0-

Kaymakamlar 
arasında 

ıstanbul kaymakam
lanndan bazı ları 

değ işt i r i ld i 
Ankara. 16 (Hususi) - Fatih 

kaymakamı İhsan Sakızlı Şileye, 

Şile kaymakamı Rcbii Karatekin 
Fatihe, EyUb kaymakamı Haşim 
Kavan Gcyveye. Geyve kayma -
kamı Sait Ali Yücel Eyübe, 1stan 
bul seferberlik müdürU Nail İten 
Silivriyc, Silivri knymakamr Ek -
rem Gönen İstanbul seferberlik 
müdürlüğüne, İstanbul seferber · 
lik müdürülğU şube 5cfi Esat O
nat Tosya kaymaknmlığma nakil 
ve tayin edilmişlerdir. 

~-

Mektep müdürler inin 
maa rifteki içtimaları 

Lise ve orta mektep müdürle· 
ri bu sabah saat 1 O da Maarif 
müdürlüğünde bir toplantı yap. 
mışJar ve Maarif Şurası kararla· 
rına göre yeniden hazırlanan va 
kit cetvelleri, disiplin ve imti. 
han talimatnameleri üzerinde 
görüşmüşlerdir. 

ilk mektep başmuallimlcriyle, 
ilktcdriaat müfettişleri dün is· 
tanbul birinci ilk mektepte bir 
toplantı yapmışlar, yeni sene ha 
zırlıklariylc meşgul olmuşlardır. 

-0--

iktisat vekilinin 
şehrimizdeki tetkikleri 

Evvelki gün şehrimize gelen 
iktısat Vekili Hüsnü Çakır dün 
bazı tetkikler yapmıştır.. Vekil 
öğleden evvel Sümcrbanka git· 
miş, müteakiben vali LCıtfi Kır. 

darla görüşmüştür. 

öğleden sonra mıntaka iktısat 
müdürlüğünde bir buçuk saat 
meşgul olmuştur. Vekil yann 
Ankaraya gidecektir. 

Kredili satışlar 
Bir müddet evvel kredili sa. 

tışlarını durduran Y crlimallar 
pazarları dünden itibaren tekrar 
bu yolda satışa ba§lamışlardır. 

---0---

tzmirde kuru üzüm 
stoku 

1zmir, 15 (A.A.) - Gazetelere 
göre, istihsal mıntakalarmda ve 
tzmirde alıcı ve satrcılann ellerin
de mevcut kurutulmuş üzüm sto
ku otuz iki bin tondur. Bu ye· 
kun hergün biraz daha artmakta· 
dır. Borsadaki satışlar bir iki gün 
dür biraz fazlalaşmıştır. 

Bergamanın kurtuluş 
bayramı 

Bergama, 15 - Dün Bergama, 
kurtuluş ba}Tamını eşsiz bir teza· 
hüratla kutluladı. Etraftan köy 

CUMHURiYET: 

Yunus Nadi, ba.'.ıhyan hnrb 
Orta Anadoluda ve kasabalardan bu büyük gunu 

~örmek ve yaşamak için binlerce 
tetkikler köylü ve ~irli Bergamada top· karıırsmda Tilrkiyenin vaziyetini 

anı.ştırırlten, ·Ba.~vekil Refik Say. 
damın Mecliste söylediği nutku 
i.iç csııslı nokta halinde hulasa et
mekte ve bilhassa bunlarm iktr 

Birden, ağaçların ara ından kü
çiik bir eşeğin çektiği deve kata· 
rr göründü. Uzun bacc..klı yükı:.ek 

vücutları üstünde, çuvallar yük· 
lüydü. Bazılarının yanlarında yav 
rulan vardı. Her birinin böynun· 
da kuzu başı kadar birer çan a· 
'rydı. Sallanarak yürürken, çan· 

lar haykırıyorlardı. 
Yolun bir tarafı uçurumdu. A

••a&rıdaki <.ttızlükte, gümüş bir yı· 
Jan gibi kıvrıla kıvrıla akan bir de· 
re parlJY,.ordu. 

Ankara Dil _ Tarih · Coğraf - lanmış bulunuyordu. Bergamalı
ya fakültesi talebelerinden yirmi !ar dün bütün gün ve gece en coş
kişilik bir grup orta Anadoluda j kun bir sevinç içinde bu güzel 
tetkik .seyahatine çıkml§tır. yıldönümünü kutladılar. 

B,1 R'OMANI: : ·. . 

7..eyncp, karşıdaki şehir yolun
da, iki ateş gözü olan, ve kendi 
kendine kol}an bir araba gördü. 
Buna şaştı. Sonra, şehirlerde gazla 
yürüyen, şeytan arabaları olduğu 
aklına geldi. 
Şeytan arabası, ovadaki yolu a· 

§aıak, yokusa tırmanırken gözden 
kayboldu. 

Develer, Zeynebin geçtiği yolla· 
rn dOiİru ilerliyorlardı. 

O sırada, tuhaf bir düdük ve 
bir aslanın kükremesine benziyen 
büyük bir homurtu duyuldu. 

Zeynep, sıçnyarak kıyıya çekildi. 
Ateş gözlü şeytan arabası, yolun 
başında görünmüş, ürken develer 
çanlannr daha hızlı öttürerek, ka· 
tann ipini koparmış. dağılmışlar· 
dr. Çıplak sırtlı ya\TUlar, uçuru· 
mun yam sıra, alabildiğine koşu· 

yorlar, deveci küfrediyor, onları 

önlemeğe çalışıyor, arabadaki er· 
kekler bağmyor, kadınlar, gülü
yorlardı. 

Nihayet, araba durdu. Deveci, 
hayvanlarını yolun üstündeki a· 
ğaçh~a çcl~erek topladı. Şeytan a
rabası, aslan gibi homurdanarak, 
yerinden oynadı. Biraz sonra yo· 
!un bir ucunda gözden kayboldu. 

Zeynep, deve çanlarının uzak· 
!aşarak sm.tuğu zaman kendine 
geldi. Tekrar yola düştü. 
Şehir bir parça daha karanlığa 

gömülmüş ,bazı yerlerinde küçük 
ışrklar titreşiyordu. Deniz, içi sı· 

cak suyla dolu, ma,•i çinkodan bü
yiik bir sahan gibi buğulu. tütü· 
yordu. 

Zeynep, şa~ladı. Şehir, yıldızlı 

bir gök gibi, damla damla ışıklar· 

''Halk ekime 
teşvik edilmelidir,, 
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Hatayda mebus seçil111 

A vrupada ba.lamış olan harp 
dolayısilc Dahiliye vekili Faik Üz· 
trak \'aliliklere şu emri gönder· 
miştir. 

"A\'rupacla bafjalmış olan harp 
karşısında bize dü~en vazifenin 

hükumetin ve milletin her sahada 

dikkatli ve basiretli çalı,.arak 

memleketi her bakımdan kuvvetli 

bulundurmak olduğunu izaha ha

cet yoktur. Alınacak esaslı tedbir· 

Jerin başında ekim işi gelmekte· 

Üniversitede talebe 
kaydına başlandı 

Üniversite fakültelerinde dün. 
den itibaren talebe kaydına baş • 
lanmıştır. Kabul şartlannda deği· 
şiklik yoktur. Geçen senenin ay. 
nidir. üniversite 31 ilktcşrin gü. 
nii açılacaktır. ikmal imtihanları 
da eylülde başlayacaktır. Avru. 
padan dönen talebelerimizin tah • 
sillerine devamları imkanları te. 
min edilecektir. Yalnız Almanya. 
dan gelen talebeler 69(, dır. 

- 9>-oo---

Belediye daireler inde 
yapılacak sığınaklar 

Ankarada bulunan belediye 
muhaı>ebeciıi Muhtar, belediye 
sarayının inşa edileceği yerde 
y<lpılacak istimlak işiyle beledi. 
ye dairelerinde sığınaklar inşası 
için bütçede münakale yapılması 
ve diğer bazı işler hakkında ve 
kaletlc temaslar yapmaktadır. 

Hukuk fakültesinde 
eleme dersleri 

Hukuk fakültesinin eylül dev. 
resi eleme derslerinin ikincisini 
tayin etmek üzere dün kur'a çe. 
kilmiş, üçüncü sınıfa (Amme 
hukuku), ikinci sınıfa (ceza hu. 
kuku), birinci sınıfa da (Esasiye 
hukuku) çıkmıştır. 

Belediye memurlarının 
tecziyesi talimatnamesi 

Belediye memurlarının tayin 
ve tecziyeleri hakkındaki tali. 
matnameyi tatbik edecek komi;;. 
yona belediye hukuk müdürü 
Hasan Ferid ve baytar müdüril 
Eşfak iştirak edeceklerdir. 

lngiltereye ısmarlana
cak on bir va pur 

Deniı: yolllU't idaresi için ln
giltereyc ısmarlanacak 11 vapu
run siparişi §Upheli bir vaziyete 
girmiştir. MUnakale vekaleti bu 
hususta tetkikler yapmaktadır. 

Siparişin bir mUddct için geri bı-
rakılması muhtemeldir. 

dir. Harbin nasıl seyredeceği ve 
devam müddeti ke·tirilemiyeceği· 

ne göre ilcrı:;i iı;in çok hazırlıklı 

bulunmak lazımdır. Bunun için 
de ekim işine halkı teş,·ik ve hal· 
kın tarlalarında çah~alarmı iş· 

gal edecek her ~eyi bertaraf ve 
zcriyatın her safha--mı alaka ile 
takip ve.ziraat vekfüctinin peyder
pey yapacağı tebligattan da istifa· 
de etmek suretile yurdumuzun is· 
tihsaHltını arttırmak icap eder ... 
vötiı 

lhtika rla mücadele 
komisyonu kuruldu 
Ticaret Odası ihtikarla müca. 

dele için bir komisyon teşkil et· 
mİ§tir. Komisyonda, Hüseyin 
Sabri, Necip Serdengeçti, Said 
Ömer Duran, Topalyan, şiıe ve 
cam fabrikası müdürü Vahid, 
Rafael Modyano vardır. İhtikar 

y~ptıkları tesbit edilen müesse. 
seler hem cezalanacak ve hem 
de teşhir edilecektir . 

Kadın çöpçüler 
coğalıyor 

Belediye kadın çöpçü almağa 

devam etmektedir. Dün de iki ka. 
dın kaydedilmiştir . 

-o-

Sanayiciler in muamele 
vergileri 

Sanayi erbabının muamele ver. 
gis~ taksitlcrint ödeme mildCicti 
dün bitmiştir. Bugünden itibaren 
borçlar yü?.de on ceza ile alına· 

caktrr. Bir çok sanayiciler müd. 
detin ~zatılması için müracaat!a 
bulunmuşlardır. 

Silivri hayvan sergisi 

hazırlıkları 
Antakya, 15 (A.A.) - Hata)~ 

da mebus seçimi hazırlıkların3 
ba~lanmıştır. Nüfus cetvelleri sil~ 
atle hazırlanmaktadır. BirioCl 
tec;rin sonunda ikinci müntehİP' 
le; SC'Çİlmiş olacaktır. Belediye ~ 
çimi faaliyeti de ilerlemiştir. sı· 
rinciteşrinin yinnisinde bele<fö't 
meclisi kurulmu" olacaktır. Hata· 
yın kurtuluşund;n sonra kadınllı' 
rımızın da btirakile ,·apılacak o· 
lan bu intih;plara haİk büyük bir 
alaka göstermektedir. 

--o-
K aymakamlar ve mek" 

tcpçular arasında 
yeni tayinler 

Ankara, 16 - Of kaymakaıfll 
Kamil Çarşambaya, Halil Şebil1• 
karahisar, Muzaffer Güven Çor" 
lu, MazlUm Terme, Süleyın'fl 
Of, Cemil Osmaneli, Halid De"• 
rek, Hamdi Onat Maden kay~: 

ı.uı' 
kamhklarına, vekalet hua 
müşavirliği muhakemat ınüdUr 
muavini ekrem Şcrcflikoçhisa~· 
emniyet müdürlerinden Şe1'1P 
Niksar, mahalli idareler §ub; 
müdür muavinlerinden :Es' 
Nevşehir, Şcbinkarahisardan ?Jll 
· G .. 1 m ınU.. rı crcuş, ır.emur ar umu . 
dürlüğü şeflerinden Feyzi :rd~ 
cidözü, mahalli idareler şube dl 

dür muavinlerinden Kemal :fy{ııt• 
Aydın mektupçusu Rifat ~~ 
z<Jn, Cahid Ortaç Kargı, NıJ' 
Cevril, Şakir Canalp lirciş. Sef• 
han mcktupCjusu Nihat Silifl'; 
kaymakamlıklarına, Maraş ın' 
tupçusu Agah Yüce Seylı"' 
mektupçuluğuna, eski AfY011 

mektupçusu Aziz Maraşa, 1'~5: 
tamonu meütupçusu Tcvfi1' ;, 
partaya, Burdur mektupçusu 
mail Hakkı Kastamonuya, 0"'" 
cık Aytlın mektup~uluğuna d

yin edildiler . 

Teşrinievvelde Silivride açıla. 

cak hayvan sergisinde Trakya 
umum müfettişi ile bütün vali. 
lcr bulunacaktır. İstanbul valisi 

açılış merasiminde bir nutuk Ticaret mektebi ın~l-
söyliyccektir. !imlerinden bir kısflll 

Karadenizde serseri 
bir mayn göriildü 
Karadenizde Yt.ros fC'nerinin 

dört. mil açığında serseri bir 
mayın görülmUştUr. Sularla bo • 
ğnza doğru sürüklendiğinden kap 
tıınlara ihtiyatlı davranmaları 

bildlrilm~tlr. 

terfi etti 
111 

Yüksek ticaret mektebi mualll • 
lerinden bazılarının maaşlart yöl'ı 
scltilmiştir. Bu :ırada lise ~~ 
muallimlerinden Faruk ::ıe--. 
Murer, Avram Beneraya ve yül't1 
sek kısım muallimlerinden ths8 
Ali Dcreoğlu 25 liradan 30 lir::~ 
lise kısmı muallimlerinden l~ rse 
ı)lkan 35 liradan 40 liraya, ~i 

Marakaz bir mavna kı5:nı muallimlerinden ı-ıaıı; 
parçaladı \'arol, İhsan Sami, Ali Rıza ~deıt 

Deniz yollarının ~larakaz va • ve yüksek kısım muallimlenrır:: ti• 
puru nhtnn:ı. yana.ı;ırken liman Rrza İzzet Güner 40 lirada_n 4::1 •11• 
iı:letmcsinin 443 numaralı mnv - rava vüksck kısım maul!ımle01 .• " - • . 60 l 
nasına çarparak kısmen parçala· den Faik Somer, 50 liradan 
mışttr. raya terfi etmişlerdir. 

~ --llCJrJını][ll(]ıılQ•Jll') l(;ELaJ:ll ...... 
la, birdenbire aydmlanıvermiş. 

biraz önce üstüne bulut gibi gölge· 
ler çökerek, sislerin altına gömü· 
len yapılar, minareler, kubbeler 
parlayıvermişti. 

Yokuşu indıkçe, çam kokan rüz 
g:lr ılınıyor. Zeynebin burnuna, o 
zamana kadar duymadıt:,rı, göğ· 

sünü genişleten, soluğuna ferahlık 
veren bir koku geiiyordu. Zeynep, 
derelerin kokusunu hatırladı: 

- Bu da denizin kokusu olsa 
gerek ... -

Dedi. Yürüdükçe sırtındaki en
tari ağır geliyordu. Ayakları ye· 
meninin içinde ateş gibi yanıyor. 
yorgun dizleri vücudunu tutamı

yacak kadar ağnyordu. Buna rağ· 
men, ovanın orta. ına yollu bir ör
tü gibi Sl'rilcn. büyük şehir. onu 
çekiyor, Aliye yakın olmak düşün· 

ccsi, ona heran taze bir km·vet ve
riyordu. 
Çamlı dağ yolu bitip, m·adaki 

geniş ;;oseye inince; Zeynep, içi· 
ne girdiği sıcak hava, değ~ıik ot 
kokularını yadırgadı. 

Ortalığın iyice kararmış o!ma~ı
na rağmen, denizin yüzünde do· 
nuk bir aydınlık vardı. Biraz son· 
ra, denizin ta sonlarında bir ı51k 
yuvarlağının ucu belirdi. 

7.<!ynep, şaşırarak baktı. O za· 
mana kadar. ayın, dağların ar
dından doğduğunu bilirdi. ~ulann 
içindm ay doğacağını hiç düşün· 
mcmişti... 

Ay yük~C>ldikçe, denizin ortac;ı

na bir ışık deresi uzanıyordu. 
Dfüt bir yanın karanlığı yıkan· 

mı~. mavi renkli bir aydınlık, yo· 

!un ıki kıyısındaki bodur ~o:: 
lıkları, sivrı uçlu. üstlerinde dı1' b"' 
!er fışkırmış kayalıkları, peıı 
çiçeklerile zakkumları, sarınışU· 

Zeynep, yür~rini kaptıyan ~ 
bet duyguları içinde, önünde . ti• 

. b' ·rmek ıs yıp gıdcn tozlu yolu ıtı rdatl 
yor, yol kıyısındaki taze otl~ çJ 
yemek için elinden kurtulmaga 
lı)a,n akkızm ipini çekirordıı. 

ıJZ'lt1 
l\lavi ı~ığın altında u~un qJe.' 

yürüdü. Şehrin ilk evlen -~~,.J. 
,·ınca sose tac kaldırımlı bır Y''1"u • , :. ' ;/ ~ıçii 

da sonuna erdi. Sokakta, \,de 
aralıklarla, direklerin üze~ '""' 

'kt D" 
lambalar yanıyordu. Yolun 1 t' .. 
yunda ağaçlar sıralıydr. Alç~ rifl 
!erin pencerelerindeki perde e 
ardında bol rc;ıklar vardı. 

I .. 

( Devam.J ,.n 
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Erzurumda haık ayaklanmış 

~ ~ ha~~ IF ~ @ ~ Ü V/ © ır D ©1 ır Çünkü~~~~~! n!!a~~I gı~is!!!:!f du 
I b 1 kaa·naşı~·or; muhtelif unsurların Erzurumluların numnri,.•nc, n 'fa? h , , r • __ · f1,-cı 1 D u· 1 n ye n ·, d e n az 1 1 ~,. n g ,. ' .,~z """1'V\<<~< r.ıcr:,fın olan bu topı:aklarda bil - fe\'ka:ade telaşa düşc,1 kızı, :-Uİ 

~ ~l(~ hc.srn Cermen ve Slav nufuzlan tan, bü ... bütün v:?him enmı~. \ılı 
t A 1 h • 

1 
. . 1 < sinsi, taknt şiddetli bir tarzda bı Ata Beri tdoktor Galip :\tanın 

\RD m an ş e 1 r er 1n1 n f · ı ~ ribirlerile mücadele ediyorlardı. 'J:ıba 1 \;ne ba~ma çı"ı:ta _ 

~ ~~~~~~~ :~~;iır~~~t~~mı~~::.siE!: 1 osu n u n ! Rumelide ufak bir iğtişaş çıktı~ ~~~:z .. a~:~i~~~e~~~~ben a ll al _ 
ııı h ı • • b ı d ğr, bilhassa, azrcık da olsa knn 

be~~~L~~;nc~~ı dı:J~i:.ı:l~~~;:n!iı:I~~ ta 1yes1 ne aş an 1 faal,. y etı" ~ı ~::~:~~ e~:r~:tim~~:l:~~1ı~ :~~~~,:ı~~~~~~~;oo~~u::~~ ~~~1 = 
ti' ~nl'ı memleketlere :ut tnn nre- • ~ 

ılc hnrp gemilcrlniıı hdonda f J t ki h • d S Bu ihtimal bizi endL'iC)'C sev _ tığı propagandaların fiıl~·1 c l~C 
aıi~ınrto ve uıarıudn ne kııılıır ranS l ar an arın lmay8Sln e Aımanyaya götürülen < kcdiyor, ecnebi müdahalesi yü _ re ,·enneğe oa51a::Iığmı a.ıl:ı tıı •. 

~~~~~ ~ı~!:::;:e~~,~~~t~~~~~a 0:~~; ITIUVaffakıyetfi piyade ilerley Şl0fİ yapfl ma~=:e~üs::~:~:~Hi l ~~~·:: :::::.~~·uk~den gitme - ~~=~~d3b~.~~:~·ih7~;,~,~;; ıtri lınu5hır. Otomobıllcrın sc) ri'>e- { ic:~ an halinde Erzinca=ı:ı ı tikal 
rtıulıim sıırottc nznlılınıslır. Parls, 16 _ Garb cephesinde- 1 kuvvetleri. tanklann ve rnotörlU Mu·· r·eaddit Alman < Faknt, Tilrklerirı öz •vatan. o -• () · "' S etti. me.~lrnin ehem.11 : "lı ~ .tt k_ 
.. '. fl'. njnnsıııın bir telE(rarınıı ki Alman taarruzunun Frnnsız 1 vnıııtaların arknsıııda yavaş ya - tahte ll:>ahiri tahrip ~ lan Anadolu iqiıı, lıu gibi tı:hlıkc-

ı:ırıın, ln ... ilizlcr lnrnfıııdnn 'l'i- çe bi.i;.ü::lu ve I iil ~yin Tv '.U 1.) '>' ., kuvvetlerı' ta-f!ından pil"....,'1tü'l 1 y,aş ilcrlcmeve bac:lamı .. lardır. d •ld' < leı· Varid değildı, Anndoluda her 
wıı<Jen müsadere edilen Alman ... ""u - " -» " e 1 1 ( ü\unet c ticaretine dehım ctt ği 
ıl dUı?il bildirilmcktcdk. Almanlar, bunun üzerine, demir - Lo d ı ·ı· · ·hb turlU tahriklerdl bulunmanın arı Jnponhırın ıııiidJlınlc ı uıc· ~ n ra, 16 - ngı ız ıstı a. mu::ldetçc d~ muııitte'ti ka' ııa ma 
.' l«!ri ,·ertımışlir. Son 24 sa.at zarfında, topçu yolu üzerindeki köprliyU berhava rat nezaretinin resmen bildirdiği. hiı;biıı harici zararı mucir olmı • sül.iınet bu'.- "CJ! 

'flt Ordlı i\·in geçenlerde nc.şrecli~ düelloRu durmadnn devam etmi§ C'tmeye vnkıt bulnmadnn Pel de- ı ne göre 15 eylülde nihayet~ eren )ac:ığmı düşünüyor. mcmrlrket. 
ardan başka, Jiitler sh·il lıulk ve aramra tank ların arkasıııdn miryolu istasyonunu t ı•rkc mcc • bir hafta zarfında, İngiliz harp dahilinde J a;ııılacak propn"'anda .\rtık, Erzurum. l'..rıır.c::ın "e 

tı de ar iltın etmiştir. ('ı: :ıy haµ. pi:,•ade ilerleyl13leri yapılmı tır. bur kalmışlardır. 1 nın bu mmtnkada kU\wedcn fiile havalisind.-k1 z::ıb;tierle. dii".:_-r ha-
tek b' k ıı 1 1 kaçakçılığı kontrol servisleri, "' 

1 O{) a ıil eden na c ceza ar :ı, Devam eden yağmurlar ha,·a ~lddetli makineli tilfcnk ateşi- j ~ıJrnrılmasını tıısvıp edh·llrduk m·y~tı; \ :ıt:ındaş'a!"la muha'l.!:-<? • 
l nıarkn kod r inzibati cezalar Almanyaya götürülmekte oldu ~u 

lic oydan aı hapis cezolnrı or- kuvvetlerinin faaliyetine engel ne rağmen, Fransız kıt:ılan bir ı delii.ille sabit olan mühim mik. Nihayet şark vılyetlerindc n işe ) e ba~l.ımı~tık. Biz de. bu ~r~r:e 
ıı ... k d 1 . ı·ı olmakta devam edh.·or. nz sonra Perl kö.vUnUn ilk evleri- memlek"t dahıl.ınd"" \'a x··an mu· '"e le ir. Bıı cczn arı ıs 1 7.am :;arda mal yakalamış ve zaptcy_ başlamak kararm: verdik Hüsc>. " " · • ·~ -

ıflı hallere ait henüz neıicclenıııe- Askeri müşahid lcriıı fikirlerine ne vfısrl olmuşlardır. ' lernistir . Bu mallar arasında. ez_ yın Tosun Beyı, Knfkns)'nyu yol-
• lalıibat clurdurulncaktır. göre, Fransızlar, muhakkak ola- Son haberlere göre, Perl köyli 
J."ranımda biri,·ok askerlik şube- rak §imdiye kadar Snrbruku aln- halen tamnn'lilc Fransızların eli- cüml~ 26500 ton petrol, 26'3 50 ladık. Aslen Çc>t lh>s olan Fhise- -

r~4 htrgün binlerce )nhancıdıın ton demir madeni, 400 ton hema_ ~in fosun Bey, o havali~; P.CK iJi 

nC\'\ er ııı :anları te~n:- \'C te"ci 

cdiror: onları bdülh~mit n ve 
ıı::tıbda:i idare~ı nl~yhın. bütün 

• bilir lerdi. Fakat Fransızlar, en ne ~çmiştir. b. ;.ı;.; •·- d" · b. ıh .,,,_, 
~nsa 1 . ı 1 'idi til A600 to g a ez ve 6000 ı 1:1;_,,; lı;in ıu::n ısme ır nıu ya ııznır arzusunu H ren ufak muvaffakıyetsizlik ihtima - ' ... n man n ı ıkna kuvYetımizle körükluyerd~! 

Ilı uracaaııar alı~·orl.ır. 55 ıııi lll'le Fransız teblı.glerı' ton ham fosfat vardır. muhiti bulmakta "" matliıp neti-
'n~ lini dahi gidermek için muhasara 

Up hir çok kinıseleıı Fransız ccyi almakta gecikmedi. Hüseyin 
Bir yan'ian da 1-.tanbulda bulu

nan "Mektebi Tıbbiye" \C "i\1ek 
tehi Hukuk" ta'ebelcri ile t~ına'a 

~1 ve sh·it mnkamlamu n emri- hareketlerinin tamamlanmasını Dünkil Fransız t<'bliğlcrl şun • İngiliz torpido muhripleri, dev 
11llladc olduklarım bildirmişlcı1- beklemektedir. riye gemileri ve tayv. areleri ge_ r lardır: 

; Bugünkü umumi hedef, Sar . h k" 10 niş mmtakalarda Alman denizaL A. "Son günlerın urc utı, 
~ Vam knmnrnsı, harp z:ıınıını- bruk etrafındaki hudud hattında .r. b h t'"" . Al tı gemiler ini arac:.tırmrc:larclrr. B°T 

ll'ıalısus mesai kanunlarını üçün- Eylül tcbli0 indc a set ı.,1m1z :ı :. 
mevcut mlileaddid sıkın tıları iza- k h" ı 1 ·· ' Okunuşunda kabul etlikten son· man taalTtlz hareketlndenberi ço ucum ar yapı mış ve mı.:te. 

• le etmektir. · · ı · · ; \':ır~aınbn sünü topl~nmak üze- çarpışmalarm mevzuu olan Sicr- addıt düşman dcnıza tı g.:mısı 
tl:ı· 1 Moselle bovunda olan ve Tre_ , sı mıştır. " kin şimali şarki mıntakasmd:ıki tahrip edilmiştir. 

1 hıınnyn h:ırbi)c nezareti tara. ves - Y etz demiryolunun geçtiği arazinin elimizde kalmasını te -
l:ın neşredilen bir rmirnnıne bölge Sicrck istika.metinde Al-
rn37 (~"hı·ı> den 19•1 e knı•nr min etmiştir. Bundan başka da-u.. • .ı man hilcumuna sahne olmuştur. 
sınıflardnn h:ılcn rnilis hi'zme• Bu taarruz Fransız ileri kltnntı ha ileri de gittik. 

ılc olanların nımıtazam ordııya GecelC)in dilşmanın ve bilhas· 
l·ı. tarafından tamamen durdunılmuş 1>tk'r~ bildll'llmcktcdır. Bu ıcd- sn topçusunun şiddeti! faaliyeti -
, ve hUcum arab::ılarm11 dayanan ->- ._. 

t'-•~kııııl:ı dalın ynşlı sınırınrın ne ragmen ilk hattımız mevzu o-
•ıı· Fransız pi~·adcsi yalnız dü .. manı 

•1nc imkiuı ,·erecek Ye sil:"ılı " ., !arak İ)ilcştirdik.,, 
11\<ln , ı ı n n ln tarde tme kle kalınam1 , a~-ni za • 
1 • J n nız rnrış znmanı ı 1 • • J "Geçen günler zarfında zap-
ıhtiyncm:ı uygun crrn ı knlne'ak manda, düşmanın her türlü mu -

1 Par:ıgu:l'Y hükumeti bi tnrııflı~ı
,ll lıı etmiştir. 
Praıı,ız hıışvckil diiıı !tol~ a 

"lıil; elçisi G11ıırir1lin yı kabul el· 
1 "' •• 
ır. 

}11rkaç gün J>urisle kıılnr:ı~ Frnn 
~ hiikümel azııo; le temn ta balu-

11 p 
J raıısımın Honın ~criri Frnn-
~ncct, Romaya dünmiişllir. 

lngilterede 

··Harp hali,, 

kabclesine mAni olmak için, ayni 
mevzileri işgal ve bu suretle bu 
bölgedeki Fransız hatlannm u • 
mumi vaziyetini mlah eylemiştir. 

Düşman geri çckilirkün Mosellc 
boyundaki demfryolunun mfim -
kün olduğu kadar uzun kısmını 
tahrib etmiştir. 

Cephenin mütebaki kısmında 

ve e?.cilmlc Sar'ın 20 kilometre 
kadar doğusunda Fransız kıtaatı
nm ileri hareketi devam etmek 
tedir . 

Lliksemburgtan gelen 

tettiğimiz mevzileri takviye et • 
tik. Ve dilşmana zayiat verdire
rek mukabil taarruzu pUskürt -
tük. Cephenin bir kısmı üzerinde 
dilşm:ı.n topçusunun ve hava kuv 
vetlerinin şiddetli faaliyeti knyde 
dildi. Avcı hava kuvvetlerimiz, 
ilk hatlarımız üzerine alçaktan 
uçarak hilcuma geçmiş. düşman 

tayyareleriııi pUskUrtlUk .. , 

Alman tehliği 
Dünkü Alman tcblibri ic;e k ısaca 

şudur: 

İmkan hasıl olduğu takdirde. 
bu gemilerin müretttebatm<lan 
sağ kalanlar kurtarı~mrş ve eııir 

ahnmı~tır . 

Almanya Roman
yadan neler 
ısteyecek 1 

Bcrlin, 16 - Alman ajan::ıırım 
bildirdiğine gör .. Alman müteha .. -
sı fanndan mürekkep bir heyet 
Bükrcşe gitmiştir. Heyet, ticaıe: 

muahedelerinden mütevellit mese 
lelerin halli için Romanya hukO
metiylc tema edecektır. Bilha sa 
teknik mahiyette birçok me feleı 

me,•zuubahs bulunmaktadır. 

Tosun Be:r. bu faaliyetine tic~e. 

ti perde yapıyordu ,.e kıms nin 
şUphe.sini celbctmcden de Er.zuru 

gc.·r-

Bu suret~e memleketın muhtaü 
yerlerinde te:kilat vücude getrri -

Kısa bir mUddet sonra. Hüse- - yor, :'\fe~rutiyetın tec u etme i 
~in Tosun Bey vnsıtasfle ektiği - ı~n ti:ra,an muhtelıl hız;bleı:e 
miz lhtil!l tohumu filfzleniverdf! 

direktif 'eriyor. impar.ıto.lu~. bun 
Ayaklanan Erzurum ahalisi: 

ma gr?cmeğe muva.Ct:ak. oldu 

re::ıindekı idari sıstemi -=arc:.mu; • 
" - Kanunu esasi isteriz: .. 

ça ıc:ı) urduk! 
Diye nUmayi ler yaptılar! 

Hadi e muhimdi. Bilha-;~a. o l\lesaııniz, ya\·aş ya\..._ frıh.: ilf 
tarihe kadar bUı tarzda biı: ayak _ etmi..'i, fiki · "mizc. r~ e e imr.ze 

lanm:>ya sahne olmıyan ~ark 'ı - lznıirde, hatta ada:ard~ mulrtı: 
Jayetlcrinde, halkın: bulmağa. bö)lieı:e bütün r:ızmle. -

" - Kanunu esasi isteriz!" k"te ~mil bir l:u\'\'Ct i .. t. ap ey • 
Şeklf nde nümayi ler icra etme. lemeğc başlamı!:'tık. 

~i. Abdülhamit il nin gözlerini fal ( IJevamı t•cr) 
1------------------------------------------------

Lehlilerin gerilemes inin 
büyük sebebi : •• 

UÇ 
1 - Alman ha va kuvvetlerinin ezici üstünlüğü, 
2 - Bu yazın müthiş kuraklığı, 3 - A1manların 
Lehistanda tesis ettikleri casus şebekesinin 
faaliyeti... 

rnektepleri 
ba. ~ndra, 16 ( Hususi) - Harp 
~ı .<iolayısiyle büyük ~ehirlerden 
lar lıye edilip "bitaraf, , mıntaka. 
lıı a. ~akledilen okuma çağında~ 
) tıJıı çocukları için tamamen 

malümat 
Lüksemb:ırgdan alınan malü

mata göre, Moselle mınta.kasın _ 
da taar ruz eden Fransız ku,·vet
lcri, Alman hududu dahilinde 
Perl köyünU zaplctmiş ve Sar
bruk'ün on beş kilometre kadar 
şimalinde bu şehre doğru git· 
rnckte olan yolda ilerlemekte bu

"Sarrebnıckün şarkında düşman 

topçu .. u faalirctte bulurunu5tur. 
Primazensın cenubunda SchYeige 
oradan hududun öte:sine kadar 

Almanya iasc nazın Darre, bu· f Almanların Gaıı·çyadak"ı kuvvetler· gün Homanya elçisi Cigurtu ka 

trıi ol bi d . . . . 
~ an r te rıs SJstemmın 

:~İkine başlanmak üzeredir. 
lıı a itaraf,, mıntalcalarda eylü -
ı: on sekizinde ~ktepJcr açı. °' J.'t. \'e her ihtimale karşı bu 
\i~tep}crirt siper ve sığınak ter. 

111 
t ı <la olacak, böylece talebe. 

ıurı 'rnrtiyeti garanti edilmiı bu .. 
~taktı r. 
~ t raleri mutad aaatlerden er . 
~~haşlatmak, daha erken bitir • 
le düşünUlmektedir. Bu su ret 
j~.llıckteplerin saat 5ekizde açılıp 
~1

1Vcya üçte ka'lanması muhte-
t dir • 

~ "tahıiye ed ilmiş şehirlerde boş 
~ •n ttıektep binalarının çofun. lif: l'ttilti müdafaa sa~·asmda is_ 
)c ılt edilmektedir. Bir kısmı da 
~t 111ticn tahliye icap ettiği takdir 
~ı:ı SOcukıarını yazdırmak isteye:ı 
ı.t:tlcr için bir milrecaat yeri o. 
~uhafaıa edilmektedir • 

I Yeni çıktı 
h tler tıkırında gidiycr 
'\li . 
tqj 1nkılabını haıırlayan me~hur 

Jl Çci;kofun nefis bir hikuye ı 
Haydar Rifl\tın 

tercümesi 
fO ku.uş 

lunmuştur. 

Almanlar e\-velce Lnksemburg 
lu halka haber \'CI'lllcdc:n dün sa
at !) da Mo<ıelle üzerindeki de -
mir köprllyU berhavn etmişler · 
dir. Tahrib edilen köprlinün de
mirleri Scbengen iSmindeki küçük 
LUksemburg köyünün sokakları -
na dUşmüştü.r. 

Yakaya şnhid olanların ifade -
!er ine göre, Fransıılar. o zaman 
şiddetli bir baraj atcıi açmışlar • 
dır. Bir müddet sonra piyade 

bul etmiş \'e kendisi ile uzun müJ· 
çekilmistır. det görüşmüştür. petrol kuyulannı zapttetiler 

Alman topraklanna dun ha\'a Romanyamn e5ki lkrlin orta el· 
taarruzları olmarnıştır., çisi Gigurtu, mareşal Göringle yap 

T ahhye edilen Alman tığı mülakattan sonra muhtelı ı 
ş ~hirleri t icaret meseleler ini halletmek üze 

. re daha bir kaç gün Berlinde ka· 
Muhtelıf memıblardan gelen ha· 1 ıacaktır. 

berlere gorc icabında 18 ila 20 
milyon kışının tal.ıli! e i için Al· 
manyada bütün tedbırler almmı~- tedir. 
tır. En ziyade tehlike~e maruz Felemcru~t~ ç ıkan Allgemeen 
bölge!er, tahliye edilirken, kilise H andelsblad gazetesinin Berlin 
ve mtizclerdcld sanat eserleri de muhabiri, Almanların. Polonya 
dahile naıdecıile::ei<:ır. cephesindeki genç kıtaatı ya~h 

Zigfrid hatt ı civarındaki bazı efratla değiştirmek \'e bu genç kı · 

sehirlcrin boşaltıldığı Bcrlinde te· taatı Fransız cephesine naklede
yit edılmektedir. bilmek için do~u cephe::.inin ürat 

Almanya - lJolanda hududunda le tasfiyesını l'>tediklerini kayde
Limburg şenr! de tahliye edilmek- diyor. 

Londra, 16 -- Lehistandaki ha· 1 ikiyeti, bu yazın müthiş kuraklığı 
rekat mühim bir mahiyet almış- \'e nazilerin Polonyada tesis ettik.-

tır. teri casusluk şebekesi.... 

l:d muharebeye başlanmış bu· Leh hükumet merke.zi Romanya 
lunmaktadır. Bunlardan birisi, hududu üzerinde Zaleczyye nakle
garpta, Lodıa iie Varşova ara ın· dilmiş bulunmaktadır. Bundan ev· 
dadır. Poznan \(! Pomeranyadaki ,-elki Leh merkezlerinden Lublin 
Polonya kun-ctleri. burada, düş- yanmaktadır, Krzeıninie i e çok 
m~ına arkadan hücum etmiştir. Di· şiddetli ham bombardımanlanna 
ğerı de c~nuptadır \'e bu çarpışma maruzdur. 
neticesinde LV0\'3 doğru yapılan 

A:man ilerlcyi~i geri püskürtül-
müştür. • 

Havas ajansına güre Polonyalı
lar, harbin bidayetindenberi üç 
unsurun kurbanı olmuşlardır; Al· 
man hava ku\'\·etlerının kahir fa· 

Ha,·as ajan mm muhabiri, Al· 
man tayyaresi tarafından tam ~h 
rin ortasma bombalar atılmak su· 
retile tecavüze Ubrrıyan Krzemieni 
ecin bombardımanını hikaye et· 
mektedir. 

O sırada pek çok kalabalık var
d ı ,·e hir kı. mı kadın ve çocuk ol 
mak iızere 3p ölü ve 100 ka:far ya 
rah kaydedildi. Ş~hir yıkılmış ev· 
ler ve sokaklardaki ce,.,etler'.e ta\._ 
sifi imkan ız hır deh<;et manzara-1 
arzetmektcdir. 

Muhabir, şehrin hiçbir asken 
ı ehemmiyet arzetmedığine \'e c:c· 

nebi sefaretlerin orada bulundu· 
ğunu Almanların da bildiğine i~a· 

ret eylemektedir. 
Leh ajan ma göre Alman tan-:ı· 

releri bu şehrin pazarın::laki ha!.~c: 

mitralyözle ate~ açmışlardır. 

J 
\'ar~ovadan gelen haberlere gl',. 

( Lut/en sayfayı çcvirrnı: 



Lehistan taksim mi ediliyor ? 
( Baştarajı 1 incide) 

duduna civar mıntakalarda yap
tılı hazırlıkların endi~ ile takip 
olunduğu ve bu hazırlıklardan Al· 
manya ile Sovyetler arasında Le
histanı paylaşmak hususunda 
gizli bir anlaşma mevcut bulun
duğu manasının çıkarıldığı bildi
riiyor. 

milyonluk bir kütle ettiği yazılı

yor. 
Moakovadaki Leh ıifiri 
Moskovadaki Leh sefareti me

murlarının Sovyet Rusyayı terket 
meğe hazırlandıklan ve sefirin 
pasaportunu istediği şayialan do
laşmaktadır. Leh sefareti bu şayi
aların yalan olduğunu söylemiş

tir. 

~ngiltere niçin yavaş 
davrandığını izah 

ediyor 

SON DAKiKA 

Sovyet - Japon 
mütarekesinin met Londra, 16 (A. A.) - lstih· 1 1939 si<Jtemi ;}•eni ve büyük bir 

barat nezareti, halihazırda lngi- terakki arzetmektedir. Ordu, 
liz kıtaatmm Fransa.da bulunmak her zaman olduğundan daha ziya 

Moskova, 16 (A.A.) - Tas ajansı yazıyor: 

Sovyet gazetelerinin Lehistanın 
ekalliyetler meselesi mevcut oldu
iım.u ileri sürmeğe başlamaları ve 
Le htayyarelerinin Sovyet hudu
dunu tecavüz ettikleri haberleri
nin çıkması bu itibarla dikkate şa
yan görülüyor. 

Alman menbalarmdan çıkarılan 
haberlere göre Sovyetler garpta 
harekete geçmek üzeredir. Fakat 
Almanya ile Sovyet Rusyarun Le
histarun tamamile ortadan kaldı
rarak hudut kamşusu olmaları 
mevzuubahs değildir. Lehistanın 
garp kısmını Almanya, şark kıs

mını Sovyetler alacaklar, Krakovi 
civarında bugünkü Lehistarun üç
te biri kadar bir arazi parçası ü
zerinde yeni bir Leh hükfuneti ku
rulacaktır. 

Sovyet gazeteleri Lehistanda e
kalliyetler meselesini ele almış bu
lnımaktadırlar. 

Polonyanın uğradığı seri askeri 
mağlQbiyeti mevzuubahs eden Sov 
yet Pravda gazetesi, bir çok millet 
lerden mürekkep olan ve Ulcran
yaldarla Beyaz Rusya mmtakası 
ahalisinin yüzde 40 nisbetinde bir 
ekalliyet teşkil ettikleri, bu mem
lekette kiyasetli bir ekalliyet poli
tikası takip edilmemiş ve muhte
lif unsurların biribirlerine bağlan 
mamış olmasına atfediyor 9e di
:yor ki: 

"İşte Polonya devletinin zaaf 
sebebi ve askeri mağh1biyetlerinin 
de hakiki amili budur ... 

Lehistanda mevcut Ulcranyalı
larla Beyaz Rusya ahalisinin 11 

re bu §ehir elin Lehlilerin elinde
dir. Askerler ve gönüllü halk şid
detle müdafaaya hazırlanıyorlar. 
Alman tayyareleri teslime davet 
beyannamelerinden başka kalp 
Leh paralan atmaktadırlar. Bun
dan maksat Leh parasının değe

rini ve kredisini düşürmektir. 

Almanlann verdikleri 
haberler 
Alman menbalarından gelen ha

berlere göre mareşal Göring dün 
tayyaıe ile Galiçyada cenup ordu-

Buna mukabil Amerika hüku
metinin, Sovyet Rusyadaki vatan
daşlarını Rusyayı terke davet et
tiği haberi resmen teeyyüt etmek· 
tedir. 

Askeri hazırlık 
Diğer taraftan Sovyet askerl 

hazırlığına devam ediyor. 
Sovyet hükQmeti, 31 ağustosta 

kabul edilen yeni askerlik kanu
nu ahkamına göre dün bir sınıf 

askeri sili.h altına r'lğırmışlardır. 
Silfilı altına davet edilen bu sınıf 
bir mil~·on askere baliğ olmakta· 
dır. 

Pravda gazetesi bu davetten bah 
sederek, kapitalistlerin harbi kö
rükledikleri bir anda Sovyetler 
birliğinin tam hazırlık yapmak 

' · ~uriyetinde bulunduğunu yaz· 
maktadır. 

Amerika, anlaşmayı 
AJeybiade g6riiyor 
Paris 16 - Nevyorktan gelen 

haberlere göre Sovyet Rusya ile 
Japonya arasında bir nalapna im
za edildiği hakkındaki haber Ame-
rikada büyük tesir yapmıştır. A
yan hariciye encümeni reisi bunu, 
itilafın yapacağı tesiri anlamak 
için bir teaiibe balonu addediyor. 
Encümen reisi böyle bir anlaşma
yı Amerika için tehlikeli bulu
yor ve sil.Alı ihracatına ambargo
nun kaldmlmasını istiyor. 

Dün geceki 
zelzele 

Dün gece aut biri 16 dakika 
56 l&lliye ıeçe liddetli bir zelze
le olmq ve binalar bir tehlike -
nin mukaddemeai aayılabilecek 

derecede aaraı1mJlll& da hiçbir 
yerde hasar olmamqbr. 

8 saniye aUren ve tehrimi7.de 
de hi.ll!ledilen zelzelenin U•ü 
Kandilli raaathansinden 137 ki
lometre meaa!ede taımWı edil
mektedir. 

ta olduğu herkesçe mallım oldu -
ğundan halkın asri bır ordunun 
seferber hale gctirilmcsinın ne ka
dar ağır bir iş olduğunu tasav • 
vur etme.si lizmıgelmekte oldu -
ğunu bildirmektediı. 

Nezaretin tebliğinde şöyle de -
niliyor: . 

imparatorlukta herkes memle-
ketin bütün kuvvetini muharebe 
sabasına dökmesini istemektedir. 
İngiliz makamatmm sarsılmaz o
lan karan da budur. İngilterenin 
bu harbe sonuna kadar devam 
etmek kararında olduğu ancak 
bunu müttefikleri vuıtaaile ya • 
paeağı suretinde Almanlar tara_ 
fmdan uydunılmuı olan masalla
rın yalan olduğu sabit olm•ştur. 

1914 - 1918 harbini müttefik -
lerimiz vaartaaile yapmadık, bu -
gün de harbi müttefiklerimiz va_ 
arta.siyle yapacak değiliz,. Fakat 
asri barb, Eski zamanın harbleri 
gibi baait değildir. Ordular, gıda, 
malzeme ve mühimmat itibarile 
ihtiyaçtan göyle böyle tedarik e_ 

dilebilecek olan miktan az profes 
yonellerden mürekkeb değildir. 

Bizzat Malborou&'h, krtaatmm i
qe ve mUhimmat itibarile ibti -
yacatmm temtni sistemi ne ka -
dar mllkemmel olacak olursa, ha
reki.tmm daha aüratll ve daha 
tesirli oalcağmı anlam11tı. 

Malborough, bu sistemi tensik 
etmiştir, fakat bu sistem mu.tak.. 
ber harblerde tatbikı zaruri olan 
ıiat.emln ancak bir gMgealyal. ... -.... Bugün ·--GörWecet en güzel Film 

Charles Boyer'in 
PıERRE • RICHARD 

VILLM ile 
beraber oynadığı ve bu hafta 

)OMER i:ıemuınd 
Kemall muvaffakiyetle göster

diği 

ATMACA 
Filmldir. 

BU&'ÜD saat 1 ve 2.30 da ten
zilatlı: 

de ilmidir. 
Muhtelif ve karışık bir takım 

silahlar, aletler ve cihazlar kulla
nılmasını istiyor. Daha 1918 se
nesinde bir askeri cephede harJe 
girecek hale sokmak ıçin 5 kişinin 
istihdam edi:mesi ıazımgclmektey 
di. Bugün bu iş için 5 kişiden faz 
la insanın istihdam edilmesi lbım 
gelmesi m'.lhtemeldir. Şurasını da 
hatırlamak lazımdır kı harp kabi· 
nesi, pl.8.nlarını harbin en azı üç 
sene devam edeceğini hesap edı-
rek tanzim etmiştir. Şu halde yal· 
nız orduyu selerb"'r etmek değil 
onu 3 sene müddetle seferber hal
de bulundurmak için icap eden 
tertibatı almak ta lbımdır. 

işte, Almanların hazırlıkları ile 
lngilizlerin hazırlıkları arasındaki 
fark. bu noktada-iır. Tekrar ede
lim: Bu seter de Almanlar, bir 
yıldırım harbi yapmak istemişler
dir, bizim harbimiz ise yıldırım 

harbi değildir. Harpten evvel son 
derece kuvvetli bir donanma. bir 
hava kuvveti vücuda getirmek i· 
çin. iskeletini inşa ettik. Şimdi bu 
iskeleti adelelerle techiz etmek i
Olp eder, !>u işi sanayimiz deruhte 
etmiştir. Sanayiimize zaruri olan 
esaslar temin edilmiştir, binaena
leyh bu vazifesini ifa edebilecek
tir, fazla olarak sanayiimiz mütte
fiklerimize de mesailerinde bizim 
menabi ve vesaitimizin kudreti ve 
milletimizin arzusu nisbetinde 
mümkün olan yardımı ya~acak
tır. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Jlat tanlı 1 ine-ide) 

Hallfab Almaalann bu hareketi 
karşısında ayni asullln kendileri· 
ne tatbik edlleceilnl söyledljl 
halde bir gün sonra Çemberla111 
bundan vazgeçtl Fakat, p.yet 
Almanya Leblstanda açık ıtehlrle· 
re •tef edceek oluna, lnKfltere
nin de tedbir alacainu aöyledl. 

Almanlar bu tekilde bir yıldı
nm harbinde de\•un etmekte oL 
dukJanna göre, timdi cihan efkl· 
n umumlyesl baxillzlcrln ve 
Franınzlamı nud bir mukaWI 
tedbir ~nnı merakla bek" 

Japon sefiri Togo ve Molotof araamda son ıünler 
cereyan eden müzakereler, iki taraf yani Japon • Maoçu 
Sovyet • Mogol tarafları arasında atağıdaki itilifa mOncct 
muştur: 

1 - Japon • Mançu ve Sovyet • Mogol latalan 
karıı saat 2 de (Moskova aaatile) muhasemata nihayet wr 
terdir. 

2 - Japon • Mançu ve Sovyet • Moı<>l latalan 15 eyi 
saat 13 te işgal etmekte oldukları hatlarda kalacaklardır . 

3 - İki taraf kıtalarının mümeHilleri mahallinde derhll 
iıbu itilafın birinci ve ikinci maddelerini tatbik edeceklerdir· 

İk taraf arasında esirler mübadele edilecektir. İki taraf 
talarının mahalli mümessilleri bu hususta derhal mutabık 
rak tatbikata geçeceklerdir. 

Bundan başka Togo ve Molotof Sovyet • Mogol tarafdl..-ırr,•• .... 
iki ve Japo~ • Mançu tarafından iki mümessilin İ§tirakirle dt 
bir komisyon teıkil edilmesine karar vermiıterdir. Bu k 
son itilafın çerçevesi içinde Mogolistan halk cumhuriyetinill 
Mançukunun hudutlarını teabit edecektir. 

Komisyon te~ekkül eder etmez ite baılıyacaktır. 

Birleh tahtelbahiri Estonyaya iltica 
Tallin, 16 (A. A.) - "Orzel" ismindeki Leh tahtelbahfrlniJl 

sızın Tallln limanına girmesi. burada büyUk bir heyecan tevUd 
migtir. Son zamanlarda İngiliz tezgi.lılarmda inşa edilmll old 
gemi iki haftadanberl açık dcn:_de bulunmaktaydı. "Orzel" in 
rettebatı 60 kişidir. 

Tahtelbahirin kumanqanı gemide mahrukat ve yiyecek k 
dığını ve milrettebattan bir kuımmm hutalandığmı beyan e 

Kumandan ile basta efrad hastaneye yatırtlmıf, diğerleri 
kif edilmiştir. 

Tabtelbahirin limana gelmesinin aebeblerinl arqtmnak l1l1lf 
harbiye ve hariciye nezaretleri hususi bir komisyon teekil ~ 
dir. 

Bugünkü Leh tebliği 
Londra, 16 (A.A.) - Varıova tarafından verilen son t 

ıimali ıarki istikametinde yapılan Alman hücumlarının abmttl 
radıfı ve Alman kıtalannın Bialyotok ve Br•t • Litvo.lıta katf 

,rittikleri teıebbüslerin kat'i bir mukavemetle karflland.ıiı 
mektedir. 

Tebliğde ıunlar ilave edilmektedir: #J
"Merke:ıde Vartova müdafıleri kahramanca mukavemete iJ" 

vam etmektedirler. Lovicz • Skiemevia mmtakumda baflıyd ~ 
' ..:etli muharebeler devam etmektedir. Bu mmtabda Polonya 
ları Almanlara afır zayiat verdirmektedir. 

Diğer cephelerde değiıiklikyoktur. 

Kayserin yeğenleri cephede 
Amıterdam, 16 (A.A.) - Eaki Kayserin ikamet ettiil ~ 

ıehrinden bildirildiğine ıöre sabık hiikümdann yefenlerind;:.. 
Prusya prensi Polonya cephesinin en tehlikeli noktalarına 1 ~ 
rilmiılerdir. Kayserin diğer bir yefeni de marepl Göriftlid 
mandası altında bulu~ hava kuvvetelri erklmharbiye beyttl 
rine verilmittir. 

Varşova sefirimiz Romanyad• 
Berlin, 16 (Radyo) - Bükreıten bildiriliyor: TGr • • ..-,,.,..,'-1 

m tayyare karargAhına giderek 
teftiı etmiş, tayyarecilere nişan 
daiıtmq. hastaneleri gezmiş ve 
mharet Hitıerin wnwrJ karargA
hma litmiıtir. 

Bir ay kadar evvel birkaç gün 
arka arkaya devam eden ve mer 
kezi tner& civan olan selzeleler 
yavqlıyarak faaliyetlerini dur -
durduklarından yeni zelzelenin 
onlarla alikadar bulunmadıfı aa· 
ıulmaktadır. Bu ytbden dün ıe -
ceki zelzelenin ciheti daha ziya
de p.rb tarafmda tahmin edil -
mektedir. 

.. •••~matıneler 4 Uyor. 
büyük elçisi dün sefaret menıuplariyle beraber (liç tlllk 
de?) Romanyaya ıelmiıtir. 

Bitlerin de tayyare ile Lehista
mn i§Kal edilen mıntakalan dolaş
tJlı, prkl yukan Silezyaya gitti
ii w Krakovayı ziyaret ettiği bil
diriliyor. 

----··--·· HASAN KVMÇAYI 
ııu GVNDENBEBt BEYOO 9ugünkü vaziyet Bir lngiliz ş ilebi bahrıldı -

Alman ajansı Galiçyada petrol 
Gyularmm ı.aptedildiğini bildir
iaektedir. 

Diğer taraftan ilk aelzeleyi aa 
baha kadar Uç hafif r.elıele daha 
takip etmiştir. tık zelzelenin de
vamı olan bu zelzeleler ildyi 14 
geçe, üçü 43 reçe ve dördü 21 
geçe olmUftur. 

LUNDA ki GVBVLTV, ne tay-
yare aealeri, ne yer aallantıaı
dır •• 

A 

~ LALE 
- Bu hafta SARAY Sinemasında-. MS::Fer;:ndJıin 

f 

Bllylk bir Mac~ Fllml. .• ~nu~i Denizlerin unutulmaz dekorlan SES KU ~u SLA 
arumda geçen hiui ve müeuır bır aşk tarihçesi... •"l 

MERCAN ADASI 
BAN MABTET'in Romanı. Rollerde: 

JEAN 0ABl:\I - MICHELE MOR0 AN 
bir bdm kalbinde bütün beşeri ihtiraslar.. Atkı takip eden bir 

BugUn saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 1 ...... _ .. __________ .... 
DEVRIALEM 
Filmini gören binlerce hal

km KAHKAHA TUFANIDIR. 
Dünya kahkaha Kralı FERNAN 
DEL'in en son ve en güzel Fil
mi bet kurugla devrialemdir. 
Bugiln ıaat 1 ve 2.30 da halk ---· matineleri 

l~iiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiia..-ıı ...-...._ ...-..._ ...-... ...-... ...-.... ...-... ...-... ...-... ...-... ...-... ...-..._ .....-... ...-.. ....-.... ...-.. •...-... ...-... ....-... ...-.. ...-...._ ...-.... 
~~U.\L.A.LLL~U..U 

BUGVN 

1 p E K SINEMAS~DA 

Denizaltı 

Deniz Muharebellrinde Denizaltı gemilerinin esrar_ 
lı maceralan, Denizaltı gemilerine kurulan tuzaklar, 
MütlıJe ve muauam Sahneler. 

f\vcı Gemisi· 
Bit Rollerde: GEOBGES BANCROrr. NANCY u:LLY. RtCBARD GREEN 

Bugün saat ı ve 2,30 da tendlth halk matineleri. 

( Baıtarajı 1 incide) 
Kış esasen vaziyeti nazik olan 

Alman milleti için çetin bir im-

Londra, 16 (A.A.) - "Fanad-Head,, ismi~ lnıilis ~elli;_. 
Alman tahtelbahiri tarafından batınlmııtır. 5.200 ton lıac:minde 
bu şilep, Ulster Steamship kµmpanyasına aitti. ~ Jılı 

Diğer cihetten harbin başlangıcındanberi ille defa olarak bir ~ 
liz balıkçı gemisi batınlmııtır. "Davara., isminde 291 ton ~ 
olan bu gemi Fleetvood limanına kayıtlı bulunmaktaydı. Gemiftitl ~ 
ronu ile mürettebatım teşkil eden 11 kişi denizıe bir unda! i til', 
yarım saat kadar top ateşi altında kaldıklan halde uzaklaemalB ,#. 
vaffak olmuşlardır. Kurtulanlar arkalarından 35 kere topla atet 

tihan devresi olacaktır. 
Diğer cihetten Almanyada ve

sika usulU günler geçtikçe daha 
ııkI bir gekilde tatbik edilmekte 
ve daha şimdiden kedilere ve kö· 
peklere de tegmil edilmiı bulun
maktadır. 

diğini beyan etmi§lerdir. ~ 

Bir Belçi1<a vapuru batınldı Polonya topraklarından Roman
Londra, 16 (A.A.) - Bir Al- yaya geçirilmiş olan Polonya dev

i man tahtelbahiri bir Belçika va- letinin altın stoku şimdi de Ro
purunu torpılliyerek haumu~tır. manyadan lngiltereye nakledile
Yunan bandıralı bir vapw- sağ cektir. Bunun için bütün Polonya 

1 kalanlardan <19 kişiyi kurtararak altıruan Köstence limanından 
en yakın limana götürmüştür. Esksin isimli lngiliz ticaret gemi-

1 Kurtarma vapuru sağ kalanlar- sine yüklenmiştir. Bu ticaret ge
dan diğer bir kısmım da ku~a- misine refakat edecek ilç İngiliz 
mak üzere vaka mahalline gön- harp gemisi de yola çıkmıştır. 
derilmişse de torpillenen vapur o Berlin radyosunun bildirdiğine 
zamana kadar su!arm içinde kay göre lngilterenin bütün gayretine 
bolmuştur. rağmen Leh parası olan Zilotanın 

Hitlerin yaveri ölmiif bütün dünya piyasasında kıyme-
Londra, 16 - Hitlerin cephede tinden çok düşmesi önlenememiş

kendisine refakat c.'en yave. lerin- tir. O kadar ,,: Zil Jta bazı borsa
den BQls'un ani surt'tte öltlüğü tarda muamele görmemektedir. 

bildirilmektedir. Uu o!üm esraren-ı Leh hilkimet erkim 
giz görülüyor. Berlin 16 (Radyo) - Bükreş-

Leh altınJan ten bildiriliyor: 
Bertin 16 (Radyo) - Evvelce Lehistan cumburreisi ve kabine 

Atinadaki italy• 
elçisi 

Yunan Başvekili ~ 
mülakatlar yapı 

Atina, 16 - ~ 
takaasla yaptıfı bir ı 
müteakip dün tayyarı ile f# 
maya ıiden İtalyan elçili.~ 
ıolini ile temu ettikteA 11/Jfj 
ıene tayyare ile Atina,S 
müıtUr. 

Elçi, bapeJcil Met:üıllS 
aiyaret etmİf ve unn blf 
Wratta bulunmuftur. 
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Gorillerle dolu, cehennem gibi 
yaklaşmıştık sıcaK ormanlara 

C·rt1·ğ· ~ • ı ımiz ormandan en çuk gelmişti. Fakat hakikatin hiç de 
( ehhüş eden llanstı. O bir deli· öyle olmadığını anladık. 
}'aptığnnızı \'e buralara canlı Zira Bazutanın yüzü değişip de 
~ girmenin kabil olmıyacağı- haline dehşetli bir heyecan anz o. 
~ddiaya ba~lamıştı. Vakıa mıra başladığı zaman herifin ka. 

. sın iddia mı pek de boş bul· im dudaklannr boru gibi bükerek 
0rctwn. ı Jer ne kadar Afrika· ı...~~uk b' 1 ~ · ır 5ese: 

J ~·Sıcaklarına hayli zamaı~dan· - işte Cuaniklerin ormanları -

~hemen taınami~e. ~lı~mı~. o~~ na geliyoruz! .. 
• ~ .nıuz ve her hırımız guçlu Dire bağırdığını işittik. Bazu · 

~etli insanlar bulunduğumuz . tanın Cuanik dediği gorillerdi 
~ ot e sıcakta ağaçların ifrazatilc Doğrusu geçtiğimiz ormanların i
~ ~deta ağırlaşm~ş o~an bu ri ve cilalı gibi parlayan yılanla. 
~ ll<i~ on beş dakıka bıle de· rı \'e gittikçe ağırlaşan boğucu ha. 
~' lı bır yürüyü~e tahammül ede va.;;ı bizı· havli bitap dü.;ürmfü; -"'l'o • • ' • 

tduk. tü. Gorillerin ormanlarına yakla-?-
l:cd ~ ı h · · 'dd l e bir ~olumağa ba~hyor. a- tıgımrzr an ayınca epımız Şl et 
~ susuz kalmıs bır ın"otör gıbi !e heyecana düştük. Bazuta iki ta· 
-~etlbire, bcyinl~rim:z kızıyor. rafına bakma bakma bizi şimal 
~l'Tnak, deli gibi ba~ırmak his· istikametıne doğru götürdü. 

~duyuyor. 0 ;·akit bir müddet _ .. l.5te .o'.ad~ _ha·~·ik.~~en ~azutan.ır. 
a Vermeye mecbur oluvorduk. so) ledığı gıbı kuçul ... , takat ga) et 
~teket versin Bazara · (Dal· korkunç bir gölcük gördük. Bu 
~&a) dediği bir ağaç meyvesini gölün rengi sım~iyah, suyu adeta 
~ öğ~etti. katran gibi koyu, üstü sazlıklar 
&u ~ . ,.e köpüklenmiş. taaffün etmiş yo 

' agaç bu m·ar ormanlarda sunlarla dolu\·du. 
lf<ıSık hulunuvor. Portakal bü· Bazuta he)~ecanla parmağını u. 

,I ~,~ğiinde dikenli bir meyvesi zatıp bu acayip su birikinti:>ini 
;

1 bu dikenli kabuğu kırılınca göstererek: 
en buz gibi bir su boşanıyor· _ t~te göl!.. Buraya girip yı • 

tı·~u ı:.u hem içiliyor ve in~na kanacağız! O yakıt hiç sıcak duy-
'- ıs bir serini ik veriyor hem de ı "h- mayız ... 
~ .1 enin buz gibi serinletici su· Dedi. hayretle biri birimizin yü · 
~ e Sık .ık b:ışımızı yüzümüzü züne bakı~ıyorduk. Bu ne de -
h )'ıp rahatlı,·orduk. kt'? Bö' 1 J ··1 1 ? qıı • me, ı. ye esrarı go o.ur mu. 
~ l'lunJa beraber bu halde yola Fakat Barutamn tereddüt et· 
~ ed . -· .. 
~ . emıyecegımm yavaş meden göle girip bôğazına kadar 
il . aklım kesmeye başlamıştı. ı koyu sulann içinde yürüdüğünü 
ı~ ha d • b" . . 

~d na enn ır yeıs ven- ve başını da daldırıp dışan çıktı. 
~ 11

• Fakat bütün bu müddet ğmr görünce birer birer cümlemiz 
~a bol bol yiyecek \'erdiği· girmeye mecbur olduk. ı 

~ın bu sefer pek m~mnu? ~ö- Filhakika gölden çıkınca bu ga. 
" §U Bazutonun bıze ıkıdc rip esrarını derhal anlatnıştık. 
~ ~.üstehzi ~a~rl:ı bakıp gül· Bu gölün sularında gayet çok 
~~ farketmıştım . .. .. mikt~rda ve kuşlann..,. tüylerinde 

Yet bu adamın bu ~uluşle· bulunan yağlı bir madde vardı. 
~~anidar bulduğum için Bu· Malıinı olduğu üzere bu madde 
~1lasile herifi istintak ettim. serafinin bir neYidir ki, soğuğa ve 

~: sıcağa karşı gayri ha!ıSattr. Göle 
~1Sız d~i. ooylc öle~eksiniz! girip çıkın~ bu ~adde bütün vü

i at'dan oteye bu yemış suyu- cudumuzu ınce hır zırh kaplıyor 
te;ek gidilemez ki! ve hemen donarak adeta serin bir 
~ eki ne yapacağız? zrrh meydana getiriyordu. 
ı, ~ta koca dudaklarile tek· Aynı zamanda bu gölün suyun. 

ttildu"·. daki mürekkebatm içinde insana 
, ~ 8urada· başka şey vardır! de· serinlik veren ve susuzluğu gide • 
~~ bilmiyen bu ormanlara ren bir madde olduğu da muhak

kaktır. 
l>eki, ne vardır? Zira o gölden çıktıktan sonra 

~irtıdi gorillerin ormanlarına hemen bir hafta müddetle asla su· 
. en evvel bir küçük göl var· suzluk hissetmemiştik. 
~ Ona girip yıkanacağız! On- (Devamı var) 
\tlbt SOnra sıcağı duymazsınız! 
l~ buradaki goriller de öyle 
~ lar. Evvela bu göle girer, on· 
~ tıonra ormanlara girerler! 
~ ıı.ıtanm s()ylediği bu göl ev -
~I ~~a inanılmıyacak ye yine 

1
tikatlara ait bir şey gibi 

~ 
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Galatasaray- Beşiktaş 
Yarın karşılaşıyor 

Lig maçlarına hazırlık olmak 
Uzerc Galatasaray • Beşiktaş ta
knnlarnnız bu pazar aralarında 

husu~i bir karşılaşma yapmaya 
karar vermişlerdir. 

Ötedenbcri bu iki kıymetli t.a~ 
kmumızm maçları tamftarlan a· 
rasmda merak ve heyecan tevlit 
eder. 

Galatasaray takımının kadrosu 
yaptığı iki fece maçmda aşağı 

yukarı belli olmuşsa da Be-şikta
şın bu hazırlık maçma ne kadro 
il~ çıkacağı henüz belli değildir. 

Maç Şeref sahıu.ındadır. Maçın 
saati 16 olarak tcsbit edilmiştir. 

Qece maçlarının beşincisi 
bu aksam 

Pera • Şişli 
Arasında yapılıyor 

GMe maçlarının beııincisi bu 
ak~am saat 21 de Taksim stadın. 
da Şişli ile Beyoğluspor takonla
rr arasında yapılacaktır. 

Ötedenbcri taraftarları arasın· 
da dalına merak ve heyecan tcv_ 
lid eden bu iki takımın karşdaş
ması herhalde çok zevkli ve en
teresan olacaktır. 

Bu gece karşıla.§acak olan an· 
ane,·i iki rakib, J'i?Bmi teşkilata 

girdiklerinden bu ma~tan sonra 
artık bu iki takımı bu gece göre· 
eeğimiz kadrolarile bir hayli mUd 
det görmek kabil olmıyacalctrr. 

Çtinkü bu lki takllll resmi teşkL 
lit hariicndeyken birçok eleman 
!arı resmi tevkifi.ta dahil klüble
re mukayyed ve bir kısmı da ec
nebi tAbiiyetinde olduklarından 

yeni mevsim lik maçlarında bu e. 
lemanalr yer alamıyacaktır. 

İki takrmm da. muvaffak olma· 
la.mu temenni ederiz. 

--0--

Matbuat takımı · Galata
saray tekaUt~eri de 

karşılaşıyor 
Yarm Şeref stadında yapıla • 

cak olan Beşiktaş _ Galatasaray 
maçından ovvel Matbuat takum 
ile Galataflaray tekaütlcri de 
karşılaşacaklardır. Bu müsabaka 
saat 14 de yapılacaktrr. 

--o-

Kon~re 
Rumelihi$3r idman birliği ka· 

tibi umumiliğinden: 
2-f eyliıl 939 paı:argünii saat 

9,30 da senelik kongremiz oldu· 
ğundan azalann o gün klüp bina· 
smda bulunmalarını tebliğ ederiz. 

Her iki dost klübümüzlin ta · 
krmlarınm da muvaffak bir oyun 
göstermelerini bekleriz . 

Profesyonel 

seroest güreşler 
Profesyonel serbest güreş mU

sabakaları yarın E>aat 15 de Tak
sim stadında yapıalcaktır. 

Son zamanlarda büyük bir rağ_ 
bet gören güreşlerin bu son haf· 
ta.,ında da çok enteresan kar§ı
lıışmalar vardır. 

Geçen pazar hakemin acelesi 
yüziinden neticelenemiycn Al
man Villi Marn _ Tekirdağlı gU· 
reşinin revanş1 yarın yapı1acak

lJr. 
.Mülayimin sert hareketleri yü

zünden kıymeti hakkında bir fi · 

kir cdinilemiycn Rus Skoropoff 
da Dinarlı Mehmetle güre§ecek _ 
tir. Çok sert ve çetin bir güreşçi 
olan Habeşli Kasını Tafari, ken
disi gibi sert güreşen Mülayimle 
kartiıla.şaeaktır. Bu güreşin her
halde çok zevkli ve heyecanlı o· 
lacağı tahmin edilebiilr. 

Molla Mehmet de geçen hafta.. 
lar mağlüb olmasına rağmen 

çok teknik bir gUrc§çi olan Siko
viçlc karşılaşacaktır. 

Alman güreşçi Villi Marn bu 
pazar Tekirdağlı Hüse)<;ni mu
hakkak yeneceğinden bahsetmek· 
tedir. 
Diğer taraftan Tekirdağlı Hü. 

scyin de yannki güreşi muhak -
kak kazanacağından bahsetmek
tedir. 

BütUn güreşçilerimize muvaf • 
fakryetli birer maç yapmalarnn 
temenni ederiz. 

Spor sahaları için yeni 
bir talimatname 

Ankara, (Hususi) - Futbol 
maçları csna.smda vukua gelen 
müessif hadiselerin önilne g~. 
mek üzere beden terbiyesi umum 
mlidUrlüğü tarafından yeni bir 
talimatname hazırlanmıştır. Bu 
gibl hadiselerin daha. ziyade sa -
halamı uygunsuz olmasından ile
ri geldiği anla.şıldığmdan yeni ta
limatnameye bilhassa bu baknn • 
dan bazı mUhim maddeler konuL 
muştur. Bu arada inzıbali \'e 
sıhhi tedbir ve §artları ihtiva. et
miyen, seyircilerle oyuncunun ko
laylıkla ihtilat etmesine meydan 
veren yerlerde maçlar sahaya se
yirci almadan yapılacaktır. Spor 
sahalarının haiz olacakları asgari 
şartları gösteron bu talimatname 
kat'i şeklini almıştır. 

(Baş tarafı dünkü sayımızda) 
Genç kız kollarını ağır ağır 

sallıyarak kuşları ürkütmek is • 
tedi: halbuki onlar büsbütıin yak 
}aşıyorlardı. Ansızın, kırba~ şak. 

layışına benziyen bir silah sesi 
işitildi, Gene; kız, korkusundan 
gözlerim kapayıp kulaklanru tı. 

kamıştı. 

Çalıda kuş yoktu. Her halde 
kurşun boşa gitmişti. Başlarını 

kaldırınca, çamların arasın.da ha
leli bir ay gördüler. Etrafında, 

galiba, tabancasından ürken bir 
kuş fml fırıl dönüyordu. Sonra, 
çalıları iyice araJa.ddar. Basılmış 
karlar üzerinde küçük bir yığın 
haline gelmiş bfr kuş gördüler. 

Liseli: 
- Olur şey oeğil yahut Diye 

bağırarak kuşa doğru koştu . 
Kendilerine asıl lüzumu olan 

şeyleri bırakarak bir takrm ma • 
nas1z işlerle vakrt geçirdiklerini 
hissediyorlardı. Genç kız, henüz 
vücudu soğumamış kuşu muaye_ 
ne ederek sordu: 

- Acımadnuz mı buna? 
Genç kızın dişlerine, boynuna 

sarılı kürküne, karlara gömülü 
küçücük ayaklarına baktıkça he
yecandan liselinin dişleri biribiri 
ne vuruyordu. Cebri bir tebes -
sümle: 

- Katiyen 1 deıli. 
- Vah vah ... Bakınız elleriniz 

kanlanmış. 

Genç kız kulu ağacın üstüne 
koy.du ve bekJiy.:n: soran bir na.. 
zarla gözlerini liselinin gözlerine 
dikti. 

- Veriniz elinizi: karla te -
rri11iycyim. 

Liseli elini uzattı. 

Ay çamların arasında aynalaş
mış, zirvelerin gölgesinde kalan 
karlar külrengi bağlamıştı. Ay. 
dmlık yerlerde ise elmaslar pı -
nldaşıyordu. Ayaz gittikçe artı • 
yordu. 

Genç kız ansızın kalktı. 
- Ha, sahi, biz ne diye bura:da 

oyalanıp duruyoruz? Şimdi arka. 
daşlarrmızı kaybedeceğiz. Hay • 
di, çabuk gidelim! 

Tekrar elele vererek skilerini 
süratle sürüklediler. On, on beş 
dakikalı1' '#ir zaman geçti. 

Genç kız: 
- Durunuz, del:li. Galiba biz 

büsbütün başka bir yere gidiyo
ruz. Burası neresi.. İşt ~ bir adam 
daha ... 

- Yok canım... Dosdoğru gi
diyoruz. Görmüyor musunuz, ha. 
kınız meydandan yokuş aşağı bir 
yol iniyor. İşte oradan dereye çı. 

j zamiln beni derhal tamdı, faka
0

t \ nin devamı yüreğime biraz su şeleri büsbütün arttı ve en fena 
bir şey belli etmedi ve söyiemedi. serpti. Jandarmalar çiftliğe bir ihtimalleri me\'Zuubahs etmeğe 

Cr - 8 Nakleden: Fethi KARDEŞ 
~~a Sinn Fein şeflerinden 1 disine verilmis olan talimatın hi· 
~~is· l'Onoy ve Alber Klengar • lafına, lio\'th - Head önünde do. 
~di ~1tnlerinde iki kişi beklemek. !aşan bir İngiliz torpidosuna tor
~~ Beni Muntvel isminde bir pil atmıştı. Torpil hedefine isa _ 

~İlt tın çiftlığinc götürdüler. Bu bet etmedi ve torpido hemen mu
~ l>ek sapa bir yerdeydi ve kabeleye geçti. Az kal~m batıyor. 

()r:Ötürenlere göre, polisin be_ duk. 
~i da aramak aklına bile gel· Top sesleri, sahildekilerin dik-

~~~ . . . . . katini çekmekten hali kalmamıştı. 
~ . bır ıhtıyat tedbın olarak Sahilde ·bulunanlar arasında da 
~ ~SlfUik sahibine Amerika - - bilahara öğrendim _ çiftlik sa-
~ ~~l~n bir Irlandah diye tak. bibi Cim Muntvel de \'ardı. Bir 

ı., Ve lıler ve Sinn Fein partisi - Alman denizaltı gemisinin ~ahi. 
~ U muhtaç Irlandalılara veril. le bu kadar yakın gelmekte:ı 

~re Amerikadakı İrlanda - maksadının her halde istalcoz av
llıı ~ilatmdan para getirdi - lamak olmadığını düşünen kur • 
~ ~}'ledi!er. Bu sonuncu ya • naz ihtiyar, bir kaya arkasına 
l~ıa ~hirnize oldu. gizlenerek olup biteni c;el-TC ka • 
\~~~aya heyecanlı bir şekiide rar verdi ve benim akşam karan -
·~1

1rn. Beni frlandaya getiren lığında karaya çıkanlı~ımı sey _ 
\Jtla lı gemisinin süvarisi, Os - retti. 

11 hareketinden evYcl ken. Bu sayede, çiftliğine gittiğim 

Bii~lds çok iyi muameh•de bulun- ihbar üzerine değil, sahilde devriye başladılar. · Kendilerini elimden 
du. gezerlerken tesadüfen uğramışlar· geldiği kadar teskin ettim ve mak-

Bu se'.>eble çiftliğe, içimde hiç dr. Şu halde benim çiftlikte oldu· tullerin cesetleri ortadan kaldın· 
bir şüphe duymaksızın yerleştim ğumu Muntvelden başka ancak hnca izlerinin bulunamıyacağmı 

ve orada gördüğüm dostça kabul- bu iki jandarma bilmekteydi. anlattım. 

den cesaret alarak biraz evvel bah· Benim yerimde siz Almanyada il Bizden birkaç adım önde giden 
settiğim iki ihtilalci reisi ile sık ayni vaziyette bulunsanız ve öl· Con Doronog birden sordu: 
srk buluşup kendilerile uzun uza· dürmek ile öldürülmek şıkların· 1 - Üç kişi öldürdüğünüzü söy· 
dıya görüştüm. dan birini tercih zaruretinde kal· 1 lemiştiniz değil mi? 

Bir akşam, civarda yaptığım sanız ne yapardınız. - Evet, bu sual neden? 
bir gezintiden döndüğüm sırada Ben tereddüt etmedim. Cebim· Eliyle işaret ederek cevap verdi: 
bir ağaca bağlı iki beygir gördüm. den tabancamı çıkararak ateş et· - Çünkü ben iki ceset görüyo· 
Biraz ötede de çiftlik sahibi bu tim ve biribiri arkasına Cim rum. Üçüncü maktul ne oldu? 
beygirlerin sahipleri oldukları an· Muntvcl ile iki jandarmayı öldür· - Ne diyorsunuz? 
!aşılan iki süvari jandarmasilc ko- düm. Koşup baktım. Dediği doğruy· 

nuşmaktaydı. Birkaç dakika sonra kcndilerile du. Jandarmalardan biri orada 
~e olmustu? Bunu öğrerunek daima temas halinde bulunduğum yoktu. 

lazımdı. Çiftliği çeviren çiti siper iki ihtilal şefi çiftliğe geldi ve ba- Etrafıma şaşkın şaşkın bakın· 

alarak onlara yaklaştım ve din· na, sizin trlandaya gelmek üzere dım. Islak toprak üıerinde taze 
ledim. olduğunuzun Dublinde ~yi oldu- ayak izleri ve orada burada kan 

Cim Muntvel, ayni zamanda ğunu haber verdiler. Her ikisi de lekeleri vardı. Jandarmalardan 
hem partisine, hem de misafirine endişedeydi. biri yaralı olarak kaçmıştı.Kurtul 
ihanet etmekteydi. Jandarmalara Havadis filhakika fenaydı. Çün· duğu takdirde beni yakaltacağı 

üzerimde çıkac.ak bütün parayı kü sizinle mücadeleyi memnuni· muhakkaktı. 
kendisine bırakmaları şartile beni yetle kabul edecek adam yoktur. lzleri takip ederek yürüdüm 
teslim etmek teklifinde bulunu- Ancak havadis ne kadar fena o· Önüme gelen çiti bir sıçrayışta at
yordu. lursa olsun, onları ölülerin bulun· !adım. Elli metre kad:!.r öte-d~. j8n 

İtiraf ederim ki müthis kork· duğu yere götürürken verdiğim darma, çamurlar içinde sürünerek 
tum. Fakat dinlediğim muhavere· havadis kadar fena değildi. Endi: u~akla,,mağa çabalıyordu. Sc\in· 

kılıyor. Yalnız, biz farkında ol
nuyarak hep sola gitmişiz. 

Genç kız durdu; şaşkın şaşkın 
etrafına bakındı. Meydan, sessiz 
kalın bir kar tabakasile örtülüy
dü. Ay sanki tamam.ile geceye 
hazırlanıyormuş gibi, başlarının 

üzerin.de büsbütün parlaklaşmış, 

çamların arasındaki gölgeler da. 
ha koyu ve daha vazıh bir hal al. 
mıştı. Meydanın bir kenarında 

kar yığınları arasına gömülmüş 

tek pencereli siyah bir kulübe ... 
Karlı, tombul damında hep be -
yaz ve mavi pırlantalar pırılda • 
şıyor ... Ölü bir sessizlik ... 

Genç kız, artık yapmacık hissi 
ni vermiyen hakiki bir endi§eyle 
yavaşça sordu: 

- Ay, siz beni nereye getirdi
niz? ... Haydi geri dönelim. 

Fakat, liseli, garip bir nazarla 
genç kıza baktı. Kolundan tuta
rak ileri çekmeğe başladı. 

- Haydi, gelin şu kulübeye 
bir kere bakalım. Acaba içcrde 
ne var? ... Ne olur, bir dakikacık. 

Genç kız bir koca adım attı. 

Fakat kulübenin önüııde kati bir 
kararla ayak direyerek elini elin
den kurtardı. Liseli skisini çıka. 
rıp attı. Sert karların üstünde 
yürüyerek kapıya geldi ve başı
m eğerek karanlıkların içinde 
kayboldu. Bir dakika sonra, sesi 
kulübeden işidiliyordu: 

- Ah ne güzel! Allahaşkınıza 
hiç olmazsa pencereden bakınız. 
Benden bu kadar korkacak ne 
var sanki? ... 

- Hayır, sizden korkmuyo • 
rum. Yalnız, istemiyorum. Hay. 
di gidelim, geciktik. 

- Vallahi buradan mehtap 
öyle enfes görünüyor ki ... Adeta 
efsanevi bir şey! ... 

Genç kız: 
- Mademki gelmek istemiyor 

sunuz, ben yalnız başıma gidi -
yorum, dedi. 

Sonra, karları gıcırdata gıcır· 

data pencereye yaklaştı. 
- Neredesiniz? 
Bu sırada. gözleri, ansızın öy

le korkunç, öyle füsunkar ve öy_ 
le ilahi bir güzellikle yeşil kı -
vrkımlar saçan ve semayı baştan 
başa yararak düşen bir yıltlrzla 

kamaşıp karardı ki, dehşetler i -
çinde, avazı çıktığı kadar bağı ,. 
ra bağıra kendisini kulübenin i . 
çine atıverdi. 
Yarım saat sonra. yine meh • 

tapla yıkanan meydana çıktılar. 

Ve kendilerini çağıran seslerin 
vükseldiği dereye kadar hiç bir 
~elime konuşmadan yürüdüler. 

Süheyla Şefik 
J 

dim, kurtulmuştum. 
Jandarmanın yanına koştum ve 

hayatım, üzerime verilen vazifede 
mm•affak olmam onun susmasına 
bağlı olduğu için kulağına sıktı

ğım bir kurşunla işini biti~dim. 

Casus sustu. Ceyms Nobodi, 
bu korkunç cinayetin hikayesini 
res çıkarmadan, ölü gibi sapsan, 
hiddet ve nefretini izhar etmemek 
için kendisini güç tutarak, dinle
mi:;iti. Lakin onun yaptıklarından 
adeta iftihar duyduğunu anlayın· 
ca sabrı ta~tı. Hiddetten titriyen 
bir sesle: 

- Fon Brand, dedi, macera do· 
Ju hayatımda ben çok katil gör· 
düm. Fakat sizin gibisine ra!;tla
mamıştım. Siz adam öldürdüğü· 
nüz için vicdan azabı bile duyma· 
dıktan ba5ka cinayetlerinizle ifti· 
har ediyorsunuz. 

Yemin ede:-im ki eğer hayatını· 
zı bağışlayacağıma yemin etme
miş olsaydım sizi dışardaki ahali· 
ye hiç teredc'iit göstermeksizin 
teslim ederciim. 
C8~s omu7. srnt~ ~ w r

di: 
'(Devamı var) 



Cemiyeti Umumi Merkezinden : 
Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali n.hval

de zuhur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bil • . 
hassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hem. 
şirelerine yardımcı sıfatile çalıştırılmak üzere lstanbulda 
\ ksarayda kain 

Kızılay Hastabakıci Hemşireler Mektebi 

H X BE R - Akşam Postası 

dahilinde (Gönüllü Hastabakıcı) yetiştirmek için An karapalas- ı· zm 'ı r 
ı Birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Mecca-
ni olan bu kursa a§ağıda yazılı şart.lan haiz olanlar almır: 

1-Kadın Türk vatandaşı olmak, TELEFON : (3438) 
2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, lzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aile 
3 - En az ilk mektep tahsili görmüş olmak. yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka. 

Kaydedilmek ve dersler hakkında malumat almak is. ra Palasın fevkinde otel yoktur. 
tiyenler yukarıda adresi yazılr mektebimize müracaat et. Banyolu, kaloriferli, müteaddit firişerli olduğu gt. 
melidirler. bi nefis yemekler veren lokantayı, pasta.haneyi, ve kL 

Şefik ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani 
raathaneyi havidir. 

~·-şctııılhl'llllev~·esı11111e_k_O§&ea._. .. kl_armWlla _,k._,aniiz.WllWllll __ ,_,_._..~ ' , 

---

Marmara Oasübahri K. Satrn alma Komisyonundan 

l1_D_e_n_iz_L_e_v_a_z_ım __ s_a __ t_ın_a_ı_m_a~K~o~m~is~y_o,_n_u~~ila~" n~l_a_rı_( 1 

namesi hergün komisyondan parasız olarak alınabilir. 1 

Kömür ilam 
Tahmini fiyatı llk teminatı 

ansı ~onu Lira Krş. Lira Krş. 

Rekompo-ıe 500 17 25 256 25 
Sömikok 205 U 50 376 69 

1 - Komutanlık ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı iki 
cins kömür kapalı zarf ustilile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27 eylOl 939 çarşamba günü saat 16 da lzmitte 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname, l stanbulda Kasımpaşada Dz. levazım 
satmalma komisyonunda ve komisyonumuzda görülebilir ve bedelsiz 
olarak alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 ~yılı kanunun ta· 
rifatı veçhile bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarını 

ve cinsleri hizasında gösterilen ilk teminatlarile birlikte teklif mektup· 
Jannı muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyon 
başkanlığına vermeleri. t(7180) ı 

1650 kilo yün ç'orap ipliği 
1950 kilo yün fanilfi ipliği 

• • • 
Tahmin edilen bedeli 

4042.50 lira 
5655.00 .. 

9697.50 
ı - Y 1 ·'rnrda cins, miktar ve talimin öedelleri yazılı iki kalem 

yün ipliğ;, 23 eylOl 939 tarihine rastlıyan cumartesi günü 10,30 da ka· 
palı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - llk teminatları (727), lira ,(32). kuruş olup şartnameleri her· 
gün komisyondan alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim ede 
c:ekleri kapalı teklif mektuplarım en geç belli gün ve saatten bir sa· 
at evveline kadar Kasım paşada bulunan komisyon başkanlığına ver 
meleri. ,(6959)~ 

.y. ~ • 

1 - Tahmin edilen bedeli ,(46840)' lira olan sekiz kalem boya 
ınalzemesinin mevcut şartnamesi mucibince 21-9·939 perşembe günü 
saat 10 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

'! - Muvakkat teminatı (3513); liradır. 
3 - ~rtnamesi hergün iş saati dahilinde 234 kuruş mukabilin 

de deniz levazım satmalma komisyonundan alınabilir. 
3 - lsteklilerin 3490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e

decıekleri kapalı teklif mektuplanm en geç belli gün ve saatten bir saat 
evvel Kasımpaşada Dı. Lv. Sa.Al. Ko. başkanlığına vermeleri. (6951) 

* * * 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birliktt 
belli gün ve saatte Kasımpaşada btilunan k'omisyon başkanlığına j 
müracaatlan. ,(6962); 1 

* *· '* 

27.300 kilo çubuk makarna 
2.100 kilo tel şehriye 
2.100 kilo arpa şehriye , -

:Tahmin bedeli 
6j60.90 
489.30 
489.30 

7339.50 
1 - Tahmin edilen bedellerile miktarları yukarda yazılı üç kalem 

yiyecek maddesinin kapalı zarfla e\siitmesi 22 eylUl 939 tarihine rast
lıyan cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - lşbu ür kalem yiyecek maddesinin ilk teminatı 550 lira 47 
kuru~ olup şaı tna: 1 hergün komisyondan alınabilir. 

3 - tsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e· 
deceklcri kapalr teklif mektuplarını en geç belli gün Ye saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpa~ada bulunan komisyon ba~kanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri '.(6960)] 

••• 
1 -Tahmin edilen bedeli '(6903): lira olan '(2000)1 kilo çay 3 bi-

rinciteşrin 939 tarihine rasthyan sah günü saat 11 de kapalr zarfla 
almacak-tır. 

2 - llk teminatı(517)' lira (7 3), kuruş olup şartnamesi hergün 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpa~da bulunan komisyon bas}<anlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri (7332); 

J Askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü ilanları f 
100 Ton elektro tutya 

Tahmin 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 pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamesi 
parasız olarak komisyondan verilir.Taliplerin muvakkat teminatı olan 
1500 lira ve 2190 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına dair ticaret odası vesikası ve bu işle alfi· 
kadar tüccardan olduklarını bildirir vesikalarile birlikte mezkQr gün 
\"C saatte komisyonda bulunmaları. (7181), 

'16 EYLttL - 1939 -
Hasan Deposu 
Müdüriyetinden: 

Bazı ticarethanelerde ve 
piyasada Hasan Glüten ma
mulatının ve Hasan özlü un
larının diğer bir müesseseye 
satıldığını ve bu sebeple ba
dema işbu müstahzeratın 
çıkmıyacağına dair rakiple
rimiz tarafından kasd i ola-
rak işae edilen tezviratın ve 
yalanların asıl ve esası olma• 
dığını, hütün Hasan müstah
zaratının cihanşümul ola n 
şöhretile mütenasip bir su
rette gayet nefis ola rak iz-
har edilmesine devam edile· 
ceğini ve buhranı hazır sebe
biyle fiatiarında da bir zam 
ve değişikliğin yapılmadığını 
veya yapılmıyacağını Hasan 
müstahzaratını seven ve 
meftun olan sevgili müşteri· 
lerine ilan olunur. 

qevlet · De~iryoiları ve . Limanlar 
ışletme Umum idaresi ·· ilanları 
Şeker nakliyatı için D. D / 143 numaralı yeni bir tarife 

edilmiştir. Bu t a rife 15. 9. 1939 tarihinden itibaren tatbik 
cektir. 

.Fazla tafsilat için istasyonlara. mn rncaat edilmesi. (4470) (7.23 

ZA Yl - Istanbul Emniyet mü· 
dürlüğünden ben Ye iki çocuğuma 
a it almış olduğumuz 29.:,,93:. ta-
rih ve 31·20164, 31-10305, 31· 
10337 sayılı ikamet tczkerelerimi· 
zi zayi ettik. Yenisini çıkaracağı
mızdan eskisinin hükmü kalmadı
ğını ilfin ederiz. 

Arnavııtköy dere sokak 10 No. 
da ]ozcf, Nikola, lıfarko Kolu· 
meno 

BAŞfT ntzA 
E. S \Dl TEK 
TlYA'l'HOSU 

rıu gece Tcpcbnşındn 
nnnmn Gecesi 

l 'a:an: REŞAT NUUI 
Husu si : 50, l\lcvki: 30 kuruş 

ZAYİ - 1919 yılında Da. 
vutpaşa sultanisi sekizinci sını. 

fıııdan almış olduğum tasdikna. 
memi kaybettim. Yenisini çıka

racağım. Hükmü yoktur. 

Osnn Tüzün 

Daima ge 
Daima gü 

Krem 

3000 kilo erik reçeli 
3000 kilo ayva reçeli 
2400 kilo vişne reçeli 

Tahmin bedeli 
1191.00 
1191.00 
1056.00 

~ı----•SARAÇHANEBAŞINDA - HORHOR CADDESiNDE ----·-

3438.00 
1 - "X'ukarda cins ve miktarlarile tahmin bedelleri yazılı üç ka· 

lem reçel, 22 eylül 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de açık 
eksiltme He alınacaktır. 

2 - lşbu üç kalem reçelin ilk teminatı 257 lira 85 kuruş olup şart-

·~~~ek H t\ YRİYE LİSESİ Y.at ı ll 

Yatısız 
Ar:a, ilk orta ve lise sınıflarına ta lebc kaydına başlanrru;tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baş. 
lar. Kızların yatılı kısmı tamamilc ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi r.akletmek için mektebin hususiı 
-----• otobüs servisi vardır. İstiyenlcrc tıırifname gönderilir. Tel: 20530wıı 

ile 

Eksir Balsanı 
KANZU 

, ______________________ , ___________ , 
Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için gıda : 

isimli 2 şaheseri, biltün diill 
en mükemmel güzellik ınüst 
landır. ötedenberi meı:nle1'C 
kibar aleminin takdirine 
olmuştur. 

Kanzuk Besleyici Unları 
Vitamin ve K~löri cihetile çok zengindir. KAN ZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar

da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip ::> l maz. Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, 
kat'iyen bozulmaz ve lrurtlanmaz. 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu- Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 
Umumi Depo: iN GILIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu • lstanbu) Perakende Satı, Yeri: Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu. 

fstanbuJ. lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

Krem Balsamin Kan 
Kadın güzelliğinin sihrini 

binde sakhyan en ciddı ve ilJ 
itimat markadır. Genç ve . 
bi.tün kadınlar için zanıri i 
tiyaçtır. Cildi.1 letafet ve t• 
tini arttmr. Yağlı, yağsız -;e 
ı,adem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin kant 
Cildin daimi yumuşaklı~ 

min eder. Yüzdeki çil ve ~e al 
alır. Sivilceleri tamamen 1~ 
der. Traştan sonra cilde la 
serinlik verir. 

fNG1LiZ KANZUK ec.zıııı; 
BEYOGLU . • 1ST.Al'l.13V 


