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RUS • JAPON PAKTI HAKiKATLEŞiYOR 
Moskovada Yapılan Temaslar Müsbet Yolda ilerliyor 

-ı--- • . 
Garb Devletlerinin' Alman Tahtelbahı rle- Mogolistan için 
H~~:!aı~r!~a ri imha Ediliyor Bir. Mütareke 
A lmanlar bir taraftan Lehis: 1 m z a 1 a n d 1 
.. tanda bir yıldınm şiddet ,.e 

1 

· 
:uratile zafer kazanmış gibi görü-

h :rek, diğer taraftan sulh taraftar- Fransızlar 
gı yapınağa ve İngiltere ile Fransa Sarbrük Şehrini Sardılar 

Londra 15 ( Radyo) - Moskouadan bild;rildiğine göre R us
ga ile Japonya araçında Iı!ançuko ve Mogolistan hududunda 
bir m ütareke akiedilmiştir . Japon Sefiri Togo bugün Mo
lot of Yoldaşla ı:Jrt s.r:.at süren bir mülakatta bulunmuştur. 
Bu mülakatta muhasemafırı derhal tatili mevzuubahsedilmiş
l ir. Japon Sefiri ile Molotof yarın (bugün) de buluşacaklar 
ue süglenildiğine göre J apnnya ile Rusya arasında bir ode. 
m i tecavüz paktınm akdi etrafında görüıeceklerdir. 

~opraklanna. tecavüzden '9ekinm,,,.;.e 
ehcnım· t -e 
f li · ıyc '·ererek sebep oldukları 
e ketin içinden kola ;o;ca sıyrılmalı; 

Yolunu anyorlar. 

t A.vrupadan gelen tel,,.raflar f ngil-
el'{! ·ı a 1 e Fransamn bu oyuna aldan-
::~lannı isba:t ediyor. lngiltere

1 zahı:ıeıyc Nezareti bugün Almanyanın 
g .. ~:en hirnaye altında tutar gibi 

orund .. •·· n· ugu Çekoslovakya arazisi-

} :n de, Danzig gibi ve bir kısım Le-
ııstan top ak• .. 
altı r ~ ı gıbı, Alman işgali 

l·ı· ~ı.n alınmış a f!lakki edileceği
. ı .an f;~rn 

n· ., ~ 1~ • pek açık ma-

l D a.:;ı şudı[ ~r;.3 e hükümeti 
....- . an7:i~n ·ve~~ histan ara-
" Zlsinuı n""'' A ~ g r.. -..... rafından iş-

' (iı.~~ 'tn4t~J<ka_ . yor \'~ harb 
J. '{k,_ -,;'Etun ~ affakıyetleri 
~ ~'CJ,r'..7 rtj~:;scs - . bir fiili va-
1!- Z&Y.~;...!:lti].crı;fz vakvanın Al-
~ ll'l~11ur>. ~ • u li şgalinı de ayni 

le &tt~~ei eyliyor. Binaena-
ına - • eticesinde A.lmanya 

ta glup 0 unca Danziğden ve Lehis
ndaıı '"kn - 'b' d Y6 .. cagı gı ı Çekos.lovakya-

a.n d!l cekılmeğe mecbur olacak ve 
Çekler hürriyet ve istiklallerine tek-f 
rar kavu"'ac·· '· • 
bu - g.n aemektır. :ı\."hnanlıu: 1 

80.n. «.:tlgınlıt:., yapıp da Lehistaw · 
kan ıçınde bırakrna.c;alardı Çeko • ! 
lov:ıl 'b· . . • • s ı 

• cya gı ı ıst llalan resmen tanı-1 
::!2ııış lo!mk_al~la beraber, fiili surette il • a..,. ıa ımıye .. le .· · 
~ •. ·'- r 1 gayrı muayyen 
~ nıan ç~n temadi edilecc.:kti. 
i1'bi . e- CCliQs ovakyanın isliklali uğu

.. cek~a tlnıa,,ya~'a harb ilf:.n etmiyc
Çck 1 akat timdi Lehistan harbi 
Yor o::ı ovakya meselesini de kurcah-
nlcl ~e ~-~~leli için dolayısile bir ni
dttnd eş ! ç~diyor A.lmanlarm ilk a-

n \lg!'a • 
set ve as~rr ou d:ırbenin siyn-
olduğu ·iQtf \~l>~ımındun çok büyük 
devletlerini~uçarnaz. _Demokrat 
Çcko"lo\:nk 1 b gayelerı arasında 
tikJiii~ . ' Yanın hiirriyl't ve is
"~ ı~ın de ithal ('dilmesi b .. t .. 
~•dcnn v ~l u un 
y .. k . c ovakların kalbinde bü-

u akıslcr tevlid edecektır Çek 
lovakyada ınenfur bir mu':ste l?s -
zar ~ kl" v ı ve 
r"~m ~e .ındı• ve kanuna istinad ede-

Almanlar Polonya Cephesin
de Tazyiklerini Artırdılar 

Madam Atina Yine 
Mİ Faaliyette? Leh İdare Merkezi Rumanya Hududu Yakınına 

Kapatıldı Nakledildi. Leh - Rumen Hududu 

Kitler cephede ilk yaralılarını ziyaret ediyor 

1 ! ünkü Harbin Hül8sası ı' 
ŞARK CIC:PHIC:SI : GARP CEPHESi : 
'""-~~"""""""J>. fl.W./VINVV'V'M /"Y'V"N'/VVV""w'VI ~ \A.V.. V 

Almanlar Polonyadaki hareket· Fransız müstahkem Majlno hat-
lerine son derece hız vermışlerdlr. tı ile Alman müstahkem Slgfrid 
Livov uzerlne yapı•an hucumlardan 
anıa,ıldığına gore Almanların mak· 
sadı Polonyanın Rumanya ile olan 
irtibatını kesmektır. Esasen Leh · 
Rumen hududu dıı kapanmış ve 
Leh hUkümc; merkezi hududa ya-
kın bir noktaya nakledilmlştir. 

hatları arasında düello bütun şld: 

detile devam etmektedir. Fransız· 

lar muhtelif noktalarda ilerlemiş· 

fer ve Sarbrük 9ehrlnl tamamlle 
muhasara etmişlerdir. Şehrin suku· 
tu bır saat meselesini almı§tır. 

Bir Alman Ticaret 
Heyeti Bükreşte 

Brüksel, 15 (A.A.) - Reuter mu~ 
habiri bildiriyor; 

Bugün Lüksemburgdan buraya ge 
ıen haberlere göre, Moselle mıntaka
ı:;ında taarruz eden Fransız kuvvetle

ri, Alman hududu dahilinde Perl kö-

VUnü zaptetmiş ve Sarrebrück'ün on 
be3 kilometri:'liada.r şiiriilinae bu 
şehre doğru gitmekte olan yolda iler 
lemekte bulunmuştUr. 

Almanlar evvelce Lüksemburglu 
halka haber vernıeden bugün saat 
1} da Moselle üzerindeki demir köp
rüyü berhava etmişlerdir. Tahrip e
dilen köprünün demirleri Schengen 

( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

İstanbul Kayma
kamları Arasında 
Tayinler 

Muhabtet tellalblll• m•znun buluflan bir ka 
dının eerbeat kal•r ~a~maz yine menhue faall
yetlno b•fladıAına dair !JOlll''t lhh•ıro::ar y.ıpddr 

Mıdım ;\tina ıoçen ıefer t evkif edlldlOI vakit 

Genç kızlan fuhşa te§vik ve giz- Dün öğrendiğimize göre !\fadan 
11 randevuculuk yapmak suçile ge- Atinanın tevkifhanP.den çıktıktan 
çenlerde tevkif edilen Madam Ati - sonra ec:ıki faaliyet· d h . b" 

h k · ı· b" . . ıne a a genış ır 
nanın mu a emesıne as ıye ırıncı 

ceza mahkemesinde devam eclilmek- surette tekrar başladığı yolunda po-
tedir. Mahkeme geçenlerde Madam lise birçok ihbarlar yapılmıştır. Ankurn, 15 (Hususi) - Fatih kayma-

kamı ths:ın Sakızlı Şılcyc, Şile kaymaka- Atinayı ve suç ortakları Katina ile Bu ihbarlarda Madam Atinanın Sı-
mı Rcbıi Karabekir Fatihe, Eyup kayma- kızı Ziziyi kefaletle tahliye etmiş ve raservilcrdc başkası adına kiralanan 
kamı Haşım Kavan Geyveye, Geyve kay-1 muhakemelerine gayri mevkuf ola- b' rt d • 
makamı . Saıt Alı Yucel Eyube, İstanbul' rak devam edilmesine karar vermiş- ~r _a~a . m.nn a faaliyete geçtigi de 
sefcrbcrlık muduru Nail Hen Silivriye, Si- t · bıldırılmıştir. 
r · ı 1• ı wn ro~nakamı Ekrem Günen İdanbul ==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

f b ~ •:ızez• se er crlık ıntidlirlügLlne, Tosya kaymaka-k. . tutulabılcn Alman ntifuz \'e ha~ 
•mı yeti bi.. · 

tır Ç kl . a~ daha fazla sarsılacak-
• C er gozle . " ·· 1 Polonyalılıır, Alman hücumları-

hu .. r . rı onundc ı>arlıyan ·ı 
rıyct \'e istiklale bir an evvel ka- na buyuk bir gayretle mukavemet vam etmektedirler. Tahliye edı me· 

Df!)er taraftan Almanlar, garp 
tehirlerlni süratle bopltmakta de-

'VUşrnak ) ve mukabil hücumlar yapmakta ı sine batlanan §ehlrlerin içinde A· 
hak buJ Ve >Un&. nail olmağa müsta-ı' devam etmektedırler. hen de mevcuttur. 

~~l ~~~nnıis~t~~~in~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mı Şahap Ural Yayln~ıı, İstanbul seferber
lik mudürlugu şube- şefı Esat Onat Tosya 
kaymakanılıgıııa. hukuk mezunlarından 
Kadri Salmbeylı kaymakamlıgına nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

ihtikarla Mücadele : 

OrtadanKaybolanMal .. l'Ukl anma~, kunıldamnk, boyundu-1 ""' 
annı sılkmek ı ·· · 

caktar . uzumunu duya-
rib k dır. Harıçtekl Çeklerin muha-I 

uvvctıer a d ınaı rnsın a ortaya atıl . 
arı Çckl'sl k 

Yeni gönüın -?va Ya içinden yem 
i~in r ı,,._ u enn vatan miidafnaEı 

. ar lJt: iı:ıti k t 
loRtıra k ·ı ra c meıerini kolay-. ca tır. 

İ.ngiltere Ha · · 
leblig·· .1 rıc:ıyt! Nezaretinin bu 1 1 e bt:raber M Ch F'ranna. 1 zi · amberlainin 
ladier fıc ,,.~a~~t .. ettikten ve M. Da-

lior"'9tUklen j 
kar11aı 1Smda nazili i ~onrn Avam 
kında "Ö'- led· -· .. 8 n ıınha!!ı hak . 
• • ~ .J ıgı sozler de Al 
ıçııı rnütıııv bi d ı,,. __ ,. manya 
,., ı. ı n.rorouır ln T 
w'rl'fl.aız lıükümetlcriniı1 ~ti"'- gı kızkve 
naatı . .. ~~ere a-
d erıne gore, HiUer rejımi ta 
eı':. k.n.ldırılmadıkça dünyanın r°:ha~ 
e 1 esın~ ve Avrtıpada sulhün teessüs 
Y crnesıne iın1':ln yoktur. 
M. Charntc 1 . -

ter 1 aının agzından lngil-
c ve Frnn h""k" büt" .. sa u uınctleri namına 
un dunyny u· \'c b a ıı.n edılen bu kanaat 

ring•~ k~.rnrduıı oonra Mareşal Gö
len. dunyaaın her tarafında eğ-

ce mevzuu te ı: ·ı 
hlcları d . •1 eden şaklaban-

, en~. e .. vabile sokaklarda 
lluseyin Cahid YALÇIN 

( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

Dün ş.ehrimize gelen lar Nerelere Saklandı? 
~~ ........... , Amerıkan Kovboyları 

p ARİ s 'Paris, 15 ( A. zerin: alç.~ktan uçarak ~~cu?.1a lhtlkir muıe,ebblslerlnln civar t•hlr ve i<aaaba-

REIMi 1r•ı i~LrR 
A.) _ Umumi geçmış, duşman tayyarelerını pus- 1 Baf b t 1 . 

k Ah t br· d. k .. t ·· t.. ço anın gaza em ze larda da stoklar v Ucuda gellrdlkler l blldlrlllyo r ararga e ıg e ıyor: ur muş ur. bayanab 
1 

t 
"Son g!.inler zarf}.ııda yapılan j 1varşova, 15 (A. Kalay tica.retile meşgul olanla.rasorarsamz, ede ıi~ mRl yok. lleps' 

harekat kıtalarımıza Socreck'inVARŞOV AIA.) _ Varşova Dün gece, geç vakit saat ona doğ- de kalay!ilZhktan şikiyet etmekte, görüşürlerk~o bakır talığına. uğramı~ 
şimali şarkısindeki mıntakada iler- müdafaa kumandanlığının telsizle ru Galatadan geçenler, başlarında iri gibi renkten renge ginneıktedirler. 
!emek ımkanını vermiştir. Bu mın- saat 22.30 da verdiği tebliğ: şapkalarile sinemalarda gördüğümüz Şehrimizde mevcut olduğu söy- kunun miktarını, ithalıitçılann vakti-
taka 10 cyllıl tarihli tebliğde Garb bölgesinde bugün sakin Kovboy denilen Amerikalı çobanları 1 ıenilen kalay stokları hakkındaki şa- le giir.-ırüğe vermiş oldukları bcyan-
kaydcdilcn Alman taarruzundan- geçmiştir. Şark bölgesinde düşman b~r mahallebici dükk8.nında mahalle- yialar, muhtelif tahminlere müstenid nameler ve tüccarın ellerinde bulun-
ber.i müııazıı.ah idi. Gece, topçu la temaslar vukua gelmiştir. Çar- bı yemekle me~"Ul bir halde görerek birer rivayetten ibaret kalmakta ve ması lazım olan ve vergi tayininde 
kuvvetleri büyük bir faaliyet gös- pışmalar devam etmektedir. mer~klı ~ir haL:ra. teşkil etmişler~i. J hiç şüphesiz ki, hakiki miktarı, tak- resmi bir vesika addolunan orijinal 
termiş olun dtişmnnın mukaveme- Polonya hava kuvvetleri, bu- Fılvakı tamam 26 tane Amerıkalı ribi bile olsa, götcrmekten çok uzak 1 faturaların ihtiva ettikleri miktarın 
tine ı-agmcn ilk hattımızda mevzii gün Poznanda bulunan ve son ( Sonu 3 üncü sayfamızda ) bulunmakt~c1ır .. Kalay sat~n tücca~-ı yeki'mu~dan, fatural~rla ya~ılan sa: 
bazı tashihat yapılmıştır. günlerde Varşovayı bombardıman ların tahmınlerme bakılır ıse, şchrı- 1 tı§ yekununun tenzih suretıle, gerçı 

Paris, 15 (A.A.J - 15 eylUI ak- eden tayyarelerin üssünü teşkil e- a·· G ş·dd ıı· mizdeki mal miktarının beşle altı bugünkü stok miklannın takribi olıı-
iam tarıhli Fı·ansız tebliği: den Alman hava karargahına bir 1 un ece 1 e 1 ton arasında bulunduğu zannı hasıl 1 rak tayini imkanından bahsedenler 

Geçen günler zarfında zaptetti- taarruz yapmışlardır. Bu Alman 1 Bı·r Zelzele Oldu 
1 

o~maktaclır. Kalay kullanan san'nt-j ~~ vardu· .. Fakat,_ ~u şc~~le kaL'i~'Jo·en 
~z ır.cvzileri takviye ettik ve hava karargahı tayyare kuvvetle- karlar da bunun tamamen aksini ıtunad edılmcmclıdır. ÇnnkU, mına • 
duşn:ıan~ zayiat \'erdirerek muka- rimiz tarafından tamamile tahrib D" ·· 1 kt h · · d ·· ı k 
bil ıu" .. r·•~t•. ııu··skw·· ·ttu··k. Cepheııı·n un gece, gece yarısından sonra: soy eme e ve r;ıc rımı?. c yuz erce/ reyi çalanlar ·ılıfını evveld!n hazır-..... ~ edilmiştir. Bunun neticesi olarak 
bir la:nu U?erinde düşman topçu- da Alman hava kuvvetlerinin saat biri on yedi geçe şehıimizde ol- ' ton kalay mc1Tcud olduğunu iddia lal'lnr, sözüniln hükmünü de, temin 
sunun ve lınva kuvvetlerinin şid- Varşova üzerindeki faaliyeti azal- dukça şiddetli bir zelzele olmuştur. ile tücca.rlnrm istedikleri esnafa 7-8 etmek istedikleri yüksek ve gayri 
dctli faaliyeti kaydedildi. Avcı ha- mıştır. 1 

Zelzele yedi saniye kadar devam et- lira fiyatla üçer be~cr kilo vermekte 1 me~nı k:ııançlar gibi, dikkat nazar-
vq, lmvvetleıimiz, ilk hatlarımız ü- (Sonu 3 üncü sayfada) miştir. Hamdolsun hiçbir zayiat olduklarını ilave ettikten sonra: lanwlan kaçırmıyan toptancı tüc-

yoktur. "- Memlekette mev.:!ucl kalay slo- ( Sonu 8 üncü sayfamızda ) 
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t'1amJaLEai. 
:::::: 4 7 YAZAN : M . SIFIR ::.".:: L. T b. ...... -· ısansa a ı 
Damad Ferid Sadrazamlık Yolun- Olan ihracat 

da Bir Adım Daha Atmıştı Talimatnamesi 

ı ısmarlanacak Vapur-J ~h!ikarla Mü~adele 
ların · Münakasası ıçın Odada Bır 

YAZAN: 

- 2'7-

Gemide Herkes Geceki 
Hadise ile Meşguldü Kalıyor Mu ? Komisyon Seçildi 

fngiltercye ısmarlrınacak oltı.n on ----- Neden rezil, mel'un, mUs • 
Damad Paşa, muhatabının izhar 1 he talip olmuş ve selameti istifa et- Ti I y t I bf UnA'• A lhtlklr vak'al•rının tes- tekreh ve çünkü namerd in • care eklle 1 •••• arı r vapurun nı ~asnsı son vrupa sanlar afif. ve mcrd varlıkların eıı 

1ttiği bu samimiyet karşısında bir .mekte bulmuştu. Bununla beraber, l••blt e tti harbinden sonra şüpheli bir vaziyet bitine derhal ba,ıanıyor •~ . h. 
1 

. . .b h k tl ._1 
.ıayale dalar gibi gözlerini yumdu. bilhassa Talit, Enver ve Cemal paşa- TJcarct VektııeU yabanCJ memtekeUere almıştır. Allkadarlann söyledikleri- Mıntaka Ticaret MüdUrlüğünUn ih- l IA;;mı:ı. ~~ erını en :edecakı ~ are -fe er~ 
Kanapesine yaslandı. Birkaç dakika larla fırkanın diğer erkanı, memlelte- ihraç edilecek m~uuı ve mamullun ıı- ne göre 1nglliz hilkOmetinin kanun - Ukilra karşı alınmru;ı len.beden şid -1 en .v a ~ane ve a.rane . eragari 

· t -A
1•• sak·t k ld ktan ti h IA.. t f ı · ·ı b . • . . . lerıni ve nıhayet en merdane Jestle • bu vazıye tc ı::ıöAln ve ı a ı n a .~ına ma u o acagı zannı e a- snnscı tAbl tutulması hakkındakı karama- Jarı harb vukuunda te?.gahlannda detli tedlJırlcr meyanında Tıcaret 0- ı . . . · 

sonra, sevgilisine kavuşamıyan bir zı yeni teşebbüslere de atılmak mü- menin ne ıckilde tatbik edilece:ı hakkın- yapılmakta olan vapurların elden çı- dasının da bu m~e ile yakır.dan a - m. if~ır~ın çamun~na ?ulı~ar:ın :38'. 
hasretli hUznile derin derin içini çek- zakerelerine koyulmuşlardı. Fakat, da bir .tfıli1?1aıname hıwrlnmıştır. 1hracat kanlarak satılmasını menetınektedir. likadar olması hakkında verilen tak- mtmıyeti yalanla, ny~ ıle, ıftız:ı. ı~e 
t• V nihayet maruz oldukları itimatsızlık tA~rlerımlzı yakından alllkadar eden bu B azı t h b" k d : il . od tnnıf d d b" h - zerresi hayalden dahı geçmemış ıs ı. e: . . . . . tfılimatn:ıme nynen tudur: u v ye e nazaran ar ın ne a ar r,r zermc a ın an a ır e dl 1 i h 'da !nJ te k ul 

- Hayır İhsancığım, dedı. Hilrn- kareısında, esasen netıcelerı pek şUp- M:ıdde 1 _ işbu t.tılimntnameye lllJik miiddet devam edeceği malfım olma- vct seçileceğini ynzmışf,k. Bu komis- ~a .. ar 8
1 

_n 1 n1:n se e ' yo 6 h 
yet ve ltıHü erkanı tstanbula avdetle heli ve karanlık olan bu teşebbüsle- listede yazılı eşyayı ihrnç edebllm~lt için dığından vapurların mUnaka.sn tari- ;·onu ~er;mek Uzere 7icaret Odatn ida ~g~, aç ıga mah m etmekten va 
fırkayı ihya etmedikçe benim sada- nndcn feragat lüzumunu hissetmiş- Ticııret VekAletındcn ihraç lisansı almak kile ihalesi imkfmlan nzalmışbr. Mü- re heyeti dün sabah bir topl:ı.ntı yap- ı Ş! hır zevk duyarlar? Bu harcketı~r, 

. b h. 1 ş vket- ı .. k i 1 •• lfızımdı . . . . . bu hesapsız vakıalar karşısında ın· rctım mevzuu a ıs o amaz. e er ve mutare en n ımzasını mutea- r. . nakale Vekfileti bu hususda tetkıkler mış ve bu hcyetı scçmıştır. Heyet 1 . 
meab siyasi hayata onlnrl:ı. beraber kip ag'ızlarda doJol:!'magw a ba~lıvan Madde 2 - thrnç lisansı için nümunesı -'·t ld • d t' . _ " tt .. k'-. ti . N _ sanların tek hcdcfı, tek arzusu, tel< ' - . ; -J~· .. .J •• , lllşik olan bir talepname ile Ticaret VekA- yapmu.I\ .a o uguıı an ne ıcenın ya azası şu ... evn an mure '""t p r. e . al nkl w •tmek. h t"" ltl 
atılmnklıgımı tenbıh buyuruyorlar. gnlıp devletler tarafından harp ınu- lcti Dıs Tic:ırct dnircsı reisl!ğine muracn- kında tebellür edeceği umulrnnkta· clb Süruri, Sadi Ömer D'ormen, Hü- gayesıd'iğ' çf • 1ıgtal bgıll"''l lU,ğU er ubrc· 
ı bbl 1 · · t · 1 • tal d·ıd· . . . d mcr ı ı, azı e , ;"' t neca ar. •. ee p ennın eczıye erı ep c ı ı- at edilir. dır. scyın Hıcrı, Topalynn, Rafael Mo - 1 • • • • •• •• •• -··· i · 

- Fena bir düşUnce degıl. Şu ği hakkındaki şayialar üzerine de Madde 3 - Tıcaret VekMetince kabul yano, Vahid. Bu komite piyasadaki 1 tı •. gr.~rıendıı?lıgı, d.uı:ustıU~, ~Ill 
halde izzet Paşadan sonra sadrazam memleketi terkle çekilip gitmişlerdi. edilen talepler t~ı~. A ve B n~alarından Dah"l" V k"l" . V lı" _ fiyatları gUnU gününe tesbit edecek mtyetı, ~cföyı, ynn! ınss.nlıgı ınkAr 
kim olncnk? Bu sırada Osmanlı ordusu şu vazi- mürekkep otmnk uzere, lhrnç lisansı tan- 1 ıye e 1 ının a . ta.hı·· f" , tla la so.tıı:ı yap-ıetınek mı olmalıdır. 

im edT lhr Usıı A üsh o J ""h" b" t • • ve g:ıyrı ıı ı)n r ,,, • - Tevfik P~.. yette idi: ı ı ır •. aç nsınm n asım - ere mu ım ır amımı mağe teşebbüs edenleri a1ik::ıdar .Mcrclliğin nasibi iftiraya kurba.u 
. . k"ld . racaat sahlbıne, B nushası da, talepname- o'm k • nl k 1 k k-

- Acaba, kabıneyı_ te~ ı e yınc Suriye cephesinde: Halep tahliye de goslcrılen ihraç mahallindeki giımrilk - • ma.kanınta bildirecektir. lhlikfm mev • a :• n~sra a .arşı aşma ' yo 
bir muvaffakiyetsizlige maruz ol - edilmiş, ikinci ve yedinci ordulardan ldaı esine gönd<'rılfr. Harb Karl)ısnda istihsali Arttırmak 

1 

zuunda i~e ihtikfır va'k'alannın t.P.s •

1 

sull~g~ duşmck, sefalet çe~c.k, ı:u· 
mıya.cak mı?.. mUrekkep Yıldırım Ordular grupu ku Madde 4 - thrno Usanslnrı, yalnız ta- lcabotmflk~dlr bitite başla.nacaktır. Odantn seçtiği rap ıçınde kıvranmak olduguna gort 

Damad Paşa büzüldüğü koltuktan mandanhgını Mustnfa H'.emal paşa lepnnmcy( tandm eden firmaya altUr. • bu komitenin ia,. ha~l::ımasile bazı so:ı su::ı!e, müsaade ediniz de, biz ce-
, • k }kh c;:,,. J Bunlnr b kn bir r rmaya de\Tedllcmez. AVl'Upada baıılomış olnn hnrp dolayısi- """ :. . l" "" ,. . k eli 

seri bir hareketle ayaga a '"'· "S"Y- Liman Fon Sandres paşadan devralıp ,. ,ı' dd 5 lhr ı Us 1 t . i t le memleketlmtzin her sahada kuwet!i bu- tüccarın ihtikara sapmak ihtimalle- vap vcrmıye ım; onu uer /\arı ·en 
b .. n a e - aç ııns arı anzım a- ı d. . ta . t b•t .. l'dir 

tani bir tcbessÜ!nle muhata mm yu- deruhde etmiş bulunuyordu. Karar- rihlndcn tubnren l5 eün muteberdir. lurunasını ve harbin devamı müddeti kes- rin1 azaltacaktır. D:enh ısdın: yınk1:·~ es ~ eune ı ~ · 
zUne baktı. Ve: gahı Adannda, kıtaatı da Bağdad Bu nıilddetin inklzıısında muhteviyatı tlrllcmiyccl'ğlne göre de ekim ~ll!rine e-~ a a ogrusu · asık fazılct lıocalığl• 

- Temenni edelim onu, dedi. Bu hattının şimalinde idi. se\ kedilmiyen lhrac: lisansları, iptal edil- hemmiyet verı~esl hnkkı.n_da Dahl~iye \1~- MABKF...MEI .. ERDE : nı mektep munllimlenne bıraJunıı.k 
vaziyette, hürriyet ve 1tilaf erkanı- Şarkta: Kafkas islam ordusu A- ınek Uzer!! derhal Ticnret VekMeli dış ti- ~-" B. :aık oztr~~ vahli~l~r~ .bır emır en münasip hareket olacaktır. 
nı beklemeğe lUzum kalmaz. tabii· zerbaycan hududu dahilinde ve do- carcMt ddactlrcs6in~ iaMde1 edılıhır. el 

1 
:ı~~~~~;~~~~~ı;,;u ~~~~71:~:~h~:: Bekç iyi sabun kazanına Evet, milletlerin milletlerle müna· 

O k . lerle kabıne teşkil k d n e 11 ın nıç muam es ne t M a n b t ı d · f · ı - zaman ·ım uzuncu oı· u da Batum, Ardahan, ba.lanılmadan e\vel ihracatçı tarafından zıyoruz: a an l! ft ur u sc a ınc a a aynı ncınnın cereyan . 
edeceksiniz?.. GilmrU he.valisinde bulunuyordu. ıhraç lısnnsının A nUshnsı alAkadar gılm- "Avrupadn ba lamış olan harp karşı- muhakemesi na şahid oluyoruz. T1pkı büyük ba· 

- Diiştindüğiln şeye bak lhsancı- Irakta: Altıncı ordu bulunuyor ve nlk idnı esine tevdi edilir. sında bize dOşen va:t11en1ıı hOkumctln ve Bekçi Had Şevklyl boğarak 80 derecei lığı~ küçilk balığı yutuşu gibi kuv • 
ğim. Eş dost mu yok.. Musul Hank:n, Islahiye ve Kekrük G ımrUk idnrelerl, ibraz olunan ihraç mllleUn her sahnda dikkatıi ve basiretli hararetteki sabun kaznrunn atan Mansu- vctlı ve kalabalık milletler znyıf ,·e 

t1.- • • "tar ' lis A u h k dil · d b 1 a çalışarak memlekeU btr bakımdan kuv- . . ... , Bulgaristan hüku.weUnın mu e- boyunca, karcnsındnki dil~anla te- aru:ı n 5 asını, en crın e u un 11 run muhakcme~ne bugUn ağır ceza mah- az nüfusm milletlerin hayat hakkı ... 
• ~1" .,.... B usı ne """mrilk lh t be veW bulundurm k olduğunu izaha hacet 

ke talebinde bulundur:.'ll ve Alman or- .... d d' rd 1 n ııu ~e .,.. raca yanna- kemcslnde devam cdıleeektır. Muhakeme inkar ediyorlar ve onları yutmak~ ::ı • • w mas14 evnm e ıyo u. mcsıle olan mutabakatını kontrol ettıktcn yoktur. Alınacak c lı tedbirlerin başın- ö u 
duk.rının sarsıldığı haberlerı alındıgı Hicaz, Yemen ve Maandalı:i kuvvet-, sonra malın ihracına mnsnade ederler. da ekim isi gelmektedir. Harbtn nıısıl acy- blttlll için müddeiumumi lddıasuu 1 

Y -,en küçük bir tereddüt dahi göstcrıni· 
sı:nlnr~a, :alflt paşa kabinesi,_ umu- lerimiıin. vaziyet ve akıbetleri hak- Madde 7 - thrııç lisansı muhtc\iyatı rcdcccJI \'C de,·am milddeU kcsUrllcmiyc- yccckt!.r. ra- yorlnr. Avusturya, Habeşistan, Çe" 
mı vazıyctin kesbetmekte oldugu va- kında hıç haber alınamıyor ve topye- olan malın tamamen lhraç munmclcsl te- ceğinc g6rc ilerisi için çok haıırlıklı bu- Kocası tarafından ya ko _ Slovakya, Amn\'utluk faciaları, 
hnmeti takdir ve icaplarını teemmül kfın esir addediliyordu. kemmul edince lhrnç ll nsının . he.r ikl_ lunmak ltızımdır. Bunun lçln de ekim ~c;tne lanan kadın öldU asrımızın en son ve en utandırıcı 

Ü h k d kl h l il rilk halkı teşvik ve hnlkın tnrlnlarınd:ı çalıı-
etmemicı dcgı··ıdi. Bir knbine içtimaın- ( ı>e,·amı ,·ar) n nsııun nr asın n r.ut n g m ı- Fntma isminde bir kadın kocnsı tarn!ın- yUz karalarıdırlar. Bu zalimane rc1.a· 

'd d rcl ı d ld 1 c csml UhUrl mnlannı işkAl edecek her şeyi bcrtnrnf ve 
da, Suriye ve havo.lisinde bulunan kı- dnamgcralıınncıcr. o uru ur v r m e zerlyntın her s:ıfhosını nlAka ile t:ıkip ve dan ynralandıJı için nyın on ikisinde Hn- Jetler medeni milletlerin huzurunda 

eh · u· b. k •••••••••••••••••• ...... ,•••••••••••••••••• teb sekl hastahanesine knldırılmı~tı. Kadın l tt.wi h ld yU· 
talardan cmmıye ı ırer ısmının Madde 8 _ :Mnlın ihracını müteakip, Ziraat VekCılcUnln peyderpey yapacağı - evvelki gün ölnıilşttır. Müddeiumumilik a enen ccı eyan c ıg o. e yer 
Adana ve havnlisine çekilmesi ve eli- R A Q y Q gQmruk idareleri ihraç lis:ınsmın B nOs- ligattan da istifade etmek suretılc yurdu- Tnblbl adil Enver Kıı nnı hastahaneye gön lzündtl mazluma el uzatan tek civıuı• 
ğer cephelerden yapılacak iktısadla hasını evrakı mUsblte olarnk hıfzederler. muzun 1stihsalfıtını nrttııinnk kab<:der.,, dermlı ve cesedini muayene cttlnnlstlr. mert zuhur cuneıniştir. Ayni mel'UO 
elde edı!ccek kuvvetlerle birlikte ve 16 9, 939 CUMARTESi A nilsh sını dn 48 ant ı.arfınd:ı Ticareı BELED~""E •• Doktor cesedin morga kaldınlınasına 10- scbeb yüzünden Çinde knn gövdeyi 

VekAleU dış ticaret dairesi reW.iğine t:ıah- ~ rJU 8s ı ti M h o .. A., 
süratle ten ik edıl~~k m~ntazam bir 13,30 Program, 13.85 ~k mil1jği, hUUu olarak göndcnrlcr. zum g term s r. orı en z raporunu götürilyor ve medeniyet dilnyası, "lV 

ordu meydana gctınlmcsı ve bu kuv- Okuya~la.r : Mustafa Çnglar, Mef- Mndde 9 - thraç lisansında yazılı mlk- Memurin komisyonu vermemiştir. yarcden atılan gazlarla zehirlenınif 
vetle Çan:ıkkalenin muhafazası, Trak harct Sagn~, Çnlanl~r: ~ire Fer- ı tar, alükadıırlarea muhtelli partiler halin- lllr eullatlmal dava•ı Uç yaşındaki masumun ölürken nasıl 

d bi h k rulması vesaire gı· - san, C<:vdet Çaglar, Zühdü Bardakoğ de sevkedılebıllr. Bu takdirde gümrük 1· Belediye memurin komisyonuna Hukuk Ağır ceza mahkemesinde dün vllftyet debclendig;lni seyrediyor. 
ya a r cep e u lu Refık Fersan. . işleri müdUril Hasan Ferit ve belediye 1 u 
bi tedbirler alınarak harbin bir mUd· 'ı _ K~-·m Us _ Kürd' ı"li hı·c .... ka· r darelcrlnce her se\'kiy t rruktarı. munt:ı- muhasebe kAtlplerlııden Necın c uyu:1a· Ah k b eri ,.. k d din 

t1.L1 ~ 1 lh li A B üsh-'-- b::ıytnr mUdürll luet tc havale olunarak rak adliye b abına 82 bın lira rekerek ma eş yet l<Une a. ar • 
lnı lUz la:rı örU " . . . . . zam::ın rnç sansının ve n Uüll'" .. 

det daha uzab ası um g - şarkı Bır goruştc çeşrnı mestın,, nın arka ındakJ mahalle kaydedilir ve ma- komisyon kuvveUendlrllmJşUr. bunu zlmmeUerlne geçlrr.ıekten \'e derece- davası peşinde idi; buglin doktrırı. 
şülmüş ve uzun uzun dUeUnUlmüştU. 2 - Rahmi Bey - KUrdili hica.zklr lın mmammın sevkini mOtcııkip s inci l s tlmllk muamelelerl lertne göre lhmat ve ullstımalden suçlu ideoloji iddiaları içinde ayni davanın 

Fa.knt, bUtün bu dUşUnülenlerin bir şarkı "Mahvoldu şevkim,, Müşterek. madde hUkmUnc göre hnrcket olunur. Daimi EncUmenlle adliye levoı.ım memuru Emin, Asım, Tev;- bir ba.~kn şekilde temadisine hil.IIlct 
türlü tatbiki imkanı bulunamamışU. 3 - Halk .tlirkUsU:. "Misket !?eliyor,, Madde ıo - tsbu talimatname 2/7628 fik, HOsnO, ısmull, Hasan ve .şcr1rın du· ediyor. Yer, yer zuhur eden müstc· 
Çünkü, kılan ordular gibi, 0 gün i- ~ - Bedny~. Hoş&or - KUrdıli hlc~- snyılı kararnamenin sureti tatbikine mUte- tıtlmlAk komisyonlnrının faallyeU hnra- ruşmalarına devam edildi. Reıs suçlular- b'dl d k .. te ·r tal kire 

yı. h . ti rd b" klr şarkı - Mutnb tanıı nalede mı,, dair t.tıllmatnamenln yerine kaim olacak- retle devam etmektedir. don Tevfik'e hMıse hakkında birçok suııl- ı er cmo nısıyı . zyı e,_ .1 ıı 
çın gUvenılcn şa sıye e en ~r ço- 5 - Hicaz· türkü "İndim yarin bah- tır. Bu arndn Aksarnyda kıırnkol karşısın- ıer sordu. Tevfık ehli vukuhın raporlnnna kadar yUrUyorlar; ınsanlıgı, ınsa 
ğunun da manevi kuvvetlen, ya çesine,. 6 - Halk tUrkilsü ''I<:smerim Madde ıı - lşbu tlıllmatnnmd neşri da yapılacak çocuk b hçcsinde, Sırkccl ıuraı. elti. Movku! suçlular kefaletle tah- haklarını kUlliyen inkiır ediyorııır· 
fena halde sarsılmı§, ya da büsbiltün kıyma bana,, . tarihinden mutcbcrdır. meydanının bir kısmında, Hcybclıııda is- liyelennl lstcdtlcrl. Mahkeme bu talebin Umumt Harbdcn sonra ha.sta ve bi· 
kırılıp yıkılmıştı. Bu manzviyat kırık- 14.00 Memleket saat ayarı, ajans vvvv kele meydanında ve ıstanbul - Ycd.lkule 1 reddine ve şnhltlerın ça.ıtırılması için mu- mecal milletlerde moda halini ala.O 
lığına da, milttefiklerin itilaf devlet- v~ ~.eteoroloji ~~~rleri. 14.10·15 ~U tren güıergAhındnki teneke m:ahallesindc bakcmenln başka bir sUne bıralulmuına d"ktatora idareleri vatandaşlan le~ 

. r . 1 . d zık Dans mfü:ıgı,. 15.15-30 !brahım yapılacak istıml!lklere alt muameleler da- karar verdi. ıl . i ida küt~ 
}erine mUraco.at ve tes ımıyet erm en Özgür ve Ateş böcekleri. 5'11 1 h 1 1 im! encümene sevkolunmuştur. Bu arada Be e parçası, çıv' somun, V ' 

do.ha ziyade dahili ahval ve idaredeki! 18.30 Program, 18.35 MUzik "KU- 1. vr ayv~_n ••rg. ~ Süleymaniyede tesis olunacak yeşil saha- POLiSTE : lehim, teneke, ibrik, lökün menzile-
bozukluklar sebep olmuştu. Memle-,çük orkestra,, şef Necib Aşkın. Teşrınlsanl ayının b~ıncl günU Sılivrlde yn ait meruıfıl umumiye kararı da beledi- sine dilşUrınüştUr. Dikta.tora, yurt · 
kette vaziyetin bahşettiği fırsattan 1 - Billy Golwyn • Cambazlar aı;ılnca_k hayvun sergısine bütün ;rra1tya yeye tebliğ olunmuştur. Memnu bıçak lafıyan da.şın kelim hürriyeti, fikir hUrriye-

istifade ile yapılan tUrlU tUrlü habis- f3okstHrot, 2Ch Hans Za.Andderl - :oıktsa, ;:;11:;~~· ~~~ya ;:v~m~l=~ş~~r gen;~ MUf•ttl• kadroeund• adam ti, yazı hürriyeti, hnttA dilşUnce bili" 
. . . 1 . b" - ans amann - n a uzıya - · lk g0n d 

likler, tevlıt edeceklen netice en ı- panyol valsi, 4 _ Hmıs Löhr _Büyük serı.iye vali ve belediye reisi LClttl Kırdnr mUnh•ll•r Hüseyin isminde bir rençper evve 1 riyetini tanımayorlar. Yani yurt a· 
linerek, ya da bilinmiyerck gösterilen vals. da iştirak edecektir. - 1 Domuzdcre kôyilnden 1sta~b~la. ıetıniş, Işı insan saymıyor. Bu idarclet 
ihmal ve teseyyilplcr, memleketin her 19.10 Tilrk müziği ''Fasıl heyeti,, ~vvvv tstanbul belediyesi te!_Uş heyeti ~drosu polıs k~ndlsinden şOphclendiiı içın. yaka-' üzünden kilrci arz uçaklarla. 

20 00 M !ek 20 O DENiZLERDE : 4 ki:;! kalmıştır. Halbukı kadro 15 kışllik- lnmış, ustunü arayınca da 30 santim bo- Y . • 
tarafında yapılan ve gün geçtikçe dal . . cm et. saa.t ayan, .1 .. tir. Bunların 8 tanesi kıdcnberi münhal- yundu taşınmnsı memnu bir koma buldul:'U mUrailerle ' şaJq~akçılo.rla. ' ca • 
buJak saran ihtikarlnr, bu suretle Tcmsıl, ~0.40 AJ~!15 ve .. !l!~teoroloJı dir. son günlerde 3 mu!cttış kaymakam- için mlıddciuınumlliğlc vermiştir. Sulta-' suslarla, jurnalcilerle dolmuştur, 

·1 . l' d bed"l l ki haberlen, 21.00 Türk muzıgı. Bir yolcu vapurdan de- . ı Ak' 1 dil d . . ddi l b"Jdi· mı lebn c ın en gns . ı en varı ar- Okuyan: Mu?.affer llkar, Çalanlar: lar:ı yardımcı muavin olnrnk verilmiştir. nohmet sulh bırincı ceza 1 .. ım ıı u- ahlak sıfıra. ınmı~, tere a :ı ı 
la ıdhar edılen gayrımcşru servetler Re.'}at :h.l"er, Ruşen Kam, Eşref Kadri nlze dUştU Beledlye ~adroyu.doldurmak için yeniden rusmosını ya.ptı. Hu.cıeyın kendisini miıda- ı ğine hızlanmıştır. Milyonlarla kuklJ 
\C hele millet açlık ve sefalet içinde Refik Fersnn. Şirketin -;-~ nuro:.rnlı vapuru dun U.skil- 11 mufcttış olacaktır. .faa ederken. birkaç put despotun zevki için keyfi 

dardan KöprQye gelmek uzere kalktığı bir lı• fi ti d lhtlk l - Bh- çok düşmanım var. Yolda teca- . . . . . ' , lf 
kıvıanıp inlerken yapılan envai re- 1 - Santuri Ethem - Mahur peşre· ı;ırada vapurda bulurum Ncmlizadelcrden a Ç ya arrn a r vüzlerlne uğramamak ir;ın bu hır;nfı ta~ı- ıç;ın, ırnprislerı ıçin billi fasıla emir 
ıalet ve sefahetler halkta olduğu ka- vi, 2 - Refik Ji''ersan - Mahur şarkı b ri denize d~"lnüş, \ apur derhal durarak tstanbuldıı cczahnnelerde satılan ilaç n- yorum, demişUr. Hlıkim kendisini tevkif takla atıyor. 
dnr hükumetin iş başında bulunan "Bir nePe yarat hasta gönül., 3 - kurtnrılmıs, Ye tcd:ıvi edilmek uzcrc hns- yatlanndnkl yük eklik etrafında belediye- etmlşUr. Bunun sonu ne olacak; uşaklllt 

' • . . Şükrü Şenozan - Mahur Şarkı "Bu h k ld ım t 
ve bulu.nmıynn bazı erk~n. ve rıcalın· sevd::ı ne tatlı yalan,, 4 _ Rakım _ ta nneye a ırı ı ır. ye son gunlerde bırçok fikfıyetlcr yapıl- Y•man bir misafir terblycsile yetişen nesiller yarın blS 
de de bır nefret ve bezgınlık uyandır- Hüzzam şarkı - "Aşkın bana bir gı"zli Tahmll tahllye amelesl- maktadır. Kurtuluşta Kurtuluş caddesinde li9 nu- memleketleri nasıl idare kabiliyeti 

1 bl k t Belediye bu şikAycUcrl, llfiç fiyatları 
mıştı. elem,, 5 - Osman Nihad - Nihavend n n r ısmı amamen maralı Keşiş apartımanındn oturan milte- "·~sterebilcceklc.r·, mnlOmdur: 

1 hakkında tetkikler yapnn Sıhhiye VekflleU ._,v 
Halkta hükumete karşı pek haklı şarkı "Yine n.skı bana dudağmla sun,, f8IZ kaldı mllfettişlerine gönderilmek Uzere sıhhiye knlt Nnim polise müracaaUe bir gün cv.-cl Millette hakimiyet tanımanı~ 

bir itimatsızlık \'e bazı ricalde de mil- 6 - Sadettin Ko.ynak - Nihavend şar Llmanunıza gelen ecnebı vapurlan son müdUrlu""ne havnle etmektedir. evine gelen bir şahsin kendisini evvelce 1 k"rni t ta k dP--·l idirf 
kı "Gel go"klere yükselelim " R 6

" •ftnıdıhını "oyliycrck ahbaplık peyda etmek ma 1 u ye nıma .• gı m · •~t k bü" "k bi emn·yetsizlik . "· 1 
- u- günlerde aı.ald~ğı ir;ln tahmil tahliye nme- ""' 0 " kte" ıc e a~~ • yu r .. ı şen Kam - Kemençe ta.ksınu, 8 - lz- Arazöz temini etrafı nda istediğini ve kendisine kahve pişi:-tip ge- Mahkum ve esir kUtle lıur ve mu 

\'ardı. Hun kar, halkın hukfıınete knr- mı'rlı· Zekı" - 1'şşak şarkı ''Bı·r gu··n ge- lesinin bir kısmı açıkta kaldığını yazmış- ld d. b" id i zU tab"l' rni ' ' tık. Devlet limanbr umum mildürluğü bu Belediye temizlik Uşerinde kullanılncak tlrlmek Uzerc salondan ayrı ığı aırHd11 mi- ır ır arec mre yara ı ır . 
şı gösterdiği itim~tsızlıktan istifade- leceksin diye bekler,, 9 - Sadettin amelelerin vuıJyetini dü.,ünerck kendileri- arazözlerin t~lnl ıçln dUn it.talye müdür- safirin yerinde olmadığındnn şilphclcnerek Köpekten aslan, kargadan kat~ 
ye kalkışmıştı. Teşebbüslerinin vere- Kaynak - Buselik şarkı "Saçlarıma ne liman antreııolarının nakliye servisle- IUğilnde beledıye reis muavini Lütfi Akso- eşyalara baktığındnn ~rnmofon ve plAkla- duğnınsı mUmkUn mUdilr? 
ceği maküs neticeleri katiyen düsün- ak düştil., 10 - B.~sclik ~z. sem~s~. rinde iş vermiş fnknt bu işçiler burada es- yun riyaseti altında blr komisyon toplnn- rın yerinde olmadığını söylemiştir. Evet. ferdlcrde de mllletlerde dl 
meksizin, bUtün kuvveti ve elindeki 21:40 Konuş~a.. ~~ politika hadi- ki kazançlarından ziyade menfaat temin mıştır. Polis ikinci şubede yapılan incelemede , ' ' .. 

Selen 21 55 Muzık Valsler 22 00 bunun .. .,bıknlı dohndırıcı ve kaldırımcı- maalesef "kavinin zayıfı tepclemr.5lı• .til .. .. hiiku tini h lkı " . " . ettikleri halde çalışmak istcınemlılerdir - • - .... .. ne 
\'~ e, gun~.. .. ı~e w a n Haftalık po~ k~tusu "~~~i diller- Limanlar umum müdlirlüğünun cskid~ b h I ıardan S:ıtt Cc.mal olduğu anlaşılarak der- kanununun ccreyam g8rUIUyor. Ha 
gozunden bUsbut~~ du.şUrmege ~- de,, 22:30 Muzık D~ns muzıgı,, 23.00 tekli! ettiği k!SmOr işini kabul etmek iste- Limon u reni aza ıyor bal yakalanmış, gramofon ve pltıklar mey- meflıumu bir hayal olmaktan kurttı• 
şıyordu. Halkta hüktlmet ve fırkan- Son aJ~ haberler~, zlraat, esham, medlklerfnden bUsbiitün ~iz bir va.z.iyet- Son ellnlerdc ortalıkta hissedilen limon dana çıkarılarak sahibine veri:ntlştir. Ce- laınadı. Milletler mUstebidlere kıY''" 
cali hakkında bir kin ve intikam hissi 

1 

~:e . tahvılat, ka~~ıyo-1~ukut borsası te kalmışlardır. buhranı Hatay ve Suriyedcn mal gelmcğe mil de adliyeye verilecektir. met verdikçe, mUst.ebld de etrafınd9.'" 
uyandırınnğa uğraşıyordu. Fiyat,, 23.20 ~üzik Cazband Pl,, Marakaz vapuru bir başlaması üzerine normal hnle avdet et- .. -··-.. •···-··-...... k. t f li halk t iki ı, il htı .. 

. 23.55-24 Yarınkı program. miştir. Son olarak soo limonluk sandıklar, Sadıkzade Mu tafa'nın 1 u ey anın ? n er e 1.,ı Bu esnada, o zamanki ordumuzun mavnayı parçaladı 10_12,5 llrn ve 490 llmonluk sandıklar da reket ettikçe ferdlerın; bcynelnıi. 
aç \e çıplak bırakılmaktan bir ka- Mudıtnya hatunda çalışan Marakaz va- ı0,75-12 lira arasında satılmağa başlan- MEVLU" DU bir adalet dUsturu her camiaca :ın~ 
iavra kadar zayıflayan bakayası, i- T A K V 1 M puru evvelki gece Galata rıhturuna yana- mıştır. ta olmadıkça da zayıf milletlerin hfl."' 
ınar ordularının bitmez ve tükenmez şırkcn Umanın 443 numııralı mavnasına _ .......... - ... ·eıı--•• ....... -..... l . k- ktur H k gU A 

. 16 Eylul 193' Cumartesi çnrparnk kıp tarafını tamamen parçalamış Hazin ölUmiyle pek genç yaşında iddia arına ım an yo · a ·, 
mha ve tahnp vasıtaları karşısında, nüfusça uıyiat olmamıştır. Bir Kadın Aranıyor ebediyete intiknl eden merhumun neşin yarntıld1ğı saniyeden düne ki' 

ya~nız a~im ve imanına, ırkının asa- Rumi: 3 Ey L Ü l 1355 Karadenlzde görülen Üç ve dört yaşlarında, öksüz kal- aziz ruhuna ithaf edilmek Uzere ayın dar olduğu gibi bugUn de riyanı°: 
letıne g~v~nerck ç~ı§ıyor, zo.yıf ve Hicri: 2 ŞABAN 1358 ••re eri mayn mış iki çocuğa bakmak üzere müşfik on sekizine mUsndif pazartesi günU denn.etin, iftiranın, yalanın ve ku\f 
kuvvetsız vücutlennı yurda siper e- Ruıı hrnr: 134 Knr denlzın Geros fenerinin 4 mil açı- ruhlu ibtiy~ bi~ kadı~n nc:le ihtiyaç öğle namazını müteakip İstanbul vetin z.ebunudur... r; 
dercesine çalı§Iyordu. Doğu ıa ti: 5,42 ğında ser eri blr mayn gorillmü.,tı.ir. is- vardır. Talıplerın aşagıdakı adrese, IYenicamide scnei devriyei vefat Belkı ynnn boy1e olmıyacaktı 

Memleketin müdııfaasına \·e harbe Ôğle : 12,09 _ikindi 15,40 tanbul mıntaka Uman merkezi vaziyeU va- tekliflerini tahriren bildirmeleri. mevlfıdu okunacaktır. Arzu edenle- fakat o "yarın,, ın yU7. sene sonrn ~ 
devam edilmt.!lne alt dtlşUncehırin.in Akc:.am .· 18,18 - Yatsı 19,52 pur nccntelerile nllıkadarJara matcynkk1z CCITo.hpaşa, Büyüktulumba 1 rin bu dini merasime icıtirak bllvu- bin sene sonra mı, on bin sene 5011~ 

b'k .ırli 

1 

., davranmalarını tcblil etmis ve maynln 1 .,. ı }Ctı"' 
.tat ı mev ne geçlrilemiyectğnıi an lmıak: 4 01 imha cclılmesl için ıcabcden vcsaiUni Kn- sokak No. 28 rulmasıw rica ederiz. mı g~eceğini maalesef hiç kimse 
lıyan Talat pap. kabinesi nilıayt:t eul- radenıze ıönd~Ur.- ~ "1.. O. ÇnğdruJ Merhumun ailesi tiremıyor. (Devamı var) 





rZNIS:&BAll 

BUGÜN 
MELEK 
Sinemasında AŞKA VEDA Baş 

Rollerde 

JOAN CRAVEORD 
MARGARET SULLA

VAN, MELVYN 
OOUGLAS 

GÜZEL 
OLMAK 

iÇiN 
\. __________________________________________ ....., 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzitatlı halk ve talebe matineleri 
.......................... lllliıı .................................................. ... 

- ~ı 
iKi GÜNDENBERİ 

BEYOGLUNDAKI 
GÜRÜLTÜ· 

ne tagyare seslt'ri, ne ger 
·allantısıdır. Bu : 

A 

ALE ıinemasında ıös~ terilen meşhur 

FER NAN DEL' in 
EŞ Kuruşla 

DEVRIALEM 
ilmini gören binlerce halkın 
KAHKAHA TUFANIDIR. 

Dtınya kahkaha kralı FER 
NANDEL'in en son Te en ıüze 
~iim; f:.eş kuru-şla df'vrialemdit 

1 Bugün saat 1 ve 2 ,30 da Halk 

.---• Matineleri ---• 

AGARAN 
SAÇL,t\RA 

aç boyal:ıt·ı s:ıçJ:ırın tabii re"lklerinl 
adc c1•r. Ter VC' yıka:unakla çılanaz. 
a~a sabit kalır. Kumral V'e siyah 

rr.nkll sıhhi suç boyalorıdır. 

1 
1NGILtZ KANZUK ECZANESİ 

Beyol)lu • latanbul 
~ ................. .. 

Açık· Eksiltme ilanı 
Haydarpaşa Lisesi Sabnalma Kurumundan : 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu için satın alınacak · olan 2200 metre pa· 

tiska açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 27 Eyltıl 1939 çarşamba günü saat 15,30 da Beyoğlu istik

lal caddesi Karıman karşısında Liseler alını satım komisyonu binası için
de toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Beher metresi 64 kuruş hesabile 2200 metre patiskaya 1408 lir a fiyat 
tahmin edilmiştir. 

İlk teminat 106 liradır. 
lsteklıler şartnameyi ve nümuneyi mektepte görebilirler. 
Talipler in belli gün ve saatte cari sene Ticaret odası vesikasile bir-

likte komisyona gelmeler i. " 7206,, , 
HASAN deposu Müdüriyetinden: 

Bazı ticarethanelerde ve piyasada 

Hasan Glüten mamulabnın ve Hasan 

Özlü unlannın diğer bir müesse

seye sabldığını ve bu sebeble ba

dema işbu müstahzarahn çıkmıya

cağına dair rakiblerimiz tarafın

dan kasdi olarak İşae edilen tez

virabn ve yalanların asıl ve esası 

olmadığın: , bütün Hasan müstah

zarahntn cihanşümul olan şöhretile 

mütenasip bir surette gayet nefis 

olarak istihzar edilmesine devam 

edileceğini ve buhranı hazır se

bebile fiatlarında bir zam veya 

değişikliğin yapılmadığını ve ya

pılmıyacağını Hasan müstahzarabnı 

seven ve meftun olan sevgili müş

terilerine i1an olunur. 

: ~·. . . ,: . .. .. ~ ·. ~. . . . . .. 

Her şeyden evvel sıh· 
hatli ve parlak bir tene, 
l~kesiz ve düzgün bir cil· 
de malik olmak lizımdır· 

sizin de cildinizi güzelleş
tirir, guddelerini besliye
r ek canlandırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PE RTEV tertip 
ve yapılış tarzındaki incelik dolayısilc, tenin fazla yağlanması
na mani olur. Yağsız olarak hususi tiip ve vazolarua satılır. 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
I - Müfredat listesi mucibince cem'an "363,, kalem eczayı t!bbiY' 

açık eksiltme usulile satın alınacaktır. · 
II - Muhammen bedeli "1600,, lıra muvakkat teminatı "120., liradır'· 
III ·- Eksiltme 18/IX/939 paza r tesi günü saat 11 de Kabatasta ı..ev•· 

zım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ' 
IV - Listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - lstekliler in eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 ~ 

venme parasile birlikte mezkfır Komisyona gelmeleri. "7330,. 
• • • 

ı - tdarcmizln Paşabahc;e müskirat fabrikası için muhtelif eb'adda (2~0) ~ 
sandıklık tahta pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 9600 lira, muvakkat teminatı 720 liradır. 
Ill - Pazarlık 21/IX/939 perşembe günü saat 11 de Kııbataşta lev;ızım ve 11ıı'JI 

bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılocaktır. 

IV - Şartname \.e eb'at IJ.t;etsi her ıün söziı geçen !iUbeden parasız atınablli"'ı 
V -- tsteklilerin pazarlık için tayin olunarı fün ve saatte % 7,5 gbvenme pa 

larile birlikte nıezkılr komisyona ıelmeleri ılao olunur. (7359) 
* • • 

ı -- idaremiz.in Çaınaltı tuzlası için 250 ton somikok kapalı zarf usulile sııtıl 
alınacaktır. 

il - l\'luhammen bedeli 5687.50 lira, muvakknt teminatı 426.56 lirndır. o· 
111 - Ekı;iltme 2/X/939 paz.urtesi günü saat 14 te Knbııtusta levazun ve rıı 

t:ayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gtin sözü geçen şubeden parası~ alınabilır. " 
V - Münakasaya girecekler mühürlü tckllf mektuplnrını kanuni vesaikle ~ ·~ 

güvPnnıc parası ınakbuzu veya banka teminat m~lctubuııu ili.lı\'a edecek kapalı za;,. 
!arını ıhale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kııdar mcıkur komisyon b 

kanlığına rnakbu7 mukabilinde \'ermeleri lözımdır. (736~ .. ___ ..................................... ~ 
Devlet Demiryolları tlanlan . 

! .. _____ ,__r:m______ ~ ., 

Şeker nakliyatı iç!n D.D/143 numaralı yeni Lir tnrife ihdns edilll"1 

tir. Bu tarife 15/ !?/ 193H tari::inden itibaren tatbik cuılecektir. 
li'azla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. "4470,. ~ 

Üniversite Rektörlüğünden : 

,_.. Çocuklar, ihtiyarlar Ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar için Gıda : de Papaz Lonca caddesinde 25-43 
Iİllllııııı. ~ik ve yeni 29-43 No. lu hanede ırııl' 
~ kim A.'.ıador oğlu Kapriel vesaire ~ 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
itamin ve kalori cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklarda ıshal 

gibi barsak rahai:sızlıklannı mucib olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, katiyyen bozulmaz ve kuı tlanmaz. 

Kanzuk pirine 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 depolarile büyük bakkaliyelerde vardır. 

Umumi deposu : iNGiLiZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - istanbul 

leyhlel'ine 939/ 575 No. lu dosyıı 1 

açılan izalei şüyu davasının yıır 
makta olan muhakemesinde 01Udd 
aleyhlerden Asa<lor oğlu KnprielıJI lf 
kanıctgahının meçhul olmasına 

!laen ilanen davetiye ve muar.1elıl' 
1 gıyap kararları tebliğ edildiği 11ııJ il 
ll ıtiraz edilmemiş ve mahhcmcye J 
gelinmemiş olduğundan miıddc~j 
müşaında kabiliyeti taksimiyesı ~~ 

! matlığı keşif r:ıporu ile anlaşıldığ-• 

1dan bilmüzaye<le satılarak esrJ'lıı-J 
1 hasıliisımn his!:cdarlar aras.:ıda :;, 
simine ve bikür.ıle nasarif ve u. ~ 

lvekdletin tahsiline 25/ 8/ 939 tnr!~ 
latanbul per•kende ••lıt yeri : B•hçekapı Z•m•n ıtriyat depoau , de gıyaben hüküm ve karar verı I 

-..... /ZJ\A/R AOENT~SI _ TU .. RK ECZA DEPOSU ~.. 101uağundan tarihi ilandan itibarC:, _,..... r-ı ı;;;. gün zarfındı>. ten:yizi dava edil~.~ ,' r,"' • . ·". ·'- ·.• , ·, . ,. 

. ği takdird~ hükmün kcnbi k~t 1• 

~~ro"' . fD> f.l~f.\ n (M\·r;;ıtjtlberin huzuruna getirdiıer. o, ayağın- Haydarpaşa Lisesi Alım Sahm Komisyonundan: cacct:ği iıancn tebliğ oıun~ 
:; !~~~ ~1.5 U U Ul!J l!JL;.l U. IJ ~ 6 f.!l_. · dnn yaralanmıştı ve yarasından kan T hm" ı· fi"- llk t · t ~ .), F E A l Nev'i Kilosu a m bede l .... atan emın.ı. 1 Sultanahmet a üncü Sulh H ukı.ık 

iLE C EDDI RUHZA D boşanıyordu. Kr. L ira Kr. Lira Kr. klmllğincen: ıı 
VA ZAN : M. RAS :.vı O'ZCIE. N • - Ya resulUllah, ben şehit miyim ? ı --------------- - - :lavacı olu kny-;nakam Ahmet Kernııl ,J 

Diye sorunca, Hazreti Peygam - Karpuz 8.000 5 400 00 ) rısı. Zehrs Muazzez v!!Sall"e vekili avıı 
ber de: Kırkağaç kavun 7.000 6 420 00 ) ICelAl Feyyaz tarafından Torbalı kazıı~ı f'ı 

Otbe'ye karşı çıkan Obeyde altmış randılar. _ E vet .. Yerin de Firdevs cenne- Çavuş üzüm 4.000 20 800 00 ) 151.t;:> l kümet tabil>i doktor Ali Sırrı vesaire oi~ 
Y k ·· ·· 4 000 11 440 00 ) 11.ı:rlne 9;!9/569 No. lu dosya ıle açıııııı 1 

I' Uç yaşında idi. Şeybc'ye karşı giden Böyle şöhretli altı bahadırın bı"rı· - t indedir. apınca uzum . ıı~ıı şüyu davasının ynpılmaktn olan ırııı 
Hamza elli sekiz yaşında, Velid' j birine kılıç sallaması, iki tarafı da Buyurdu. 2060 00 mesınde hısscdarlardan olduğu anili 

karşılıy&n Ha~rt!ti Ali de yirmi bir heyecanladınran bir hadise idi. Bu- Obeyde, bu müjdeden çok memnun Haydarpaşa lisesi pansiyonunun ihtiyacı olan yukarda cins, miktarı ve ikametgatu meçhul bulunan Abd 
yaşında. bulunuyordu. Bu suretle, her nun için, herkes cengo lı~.ır .. Kimi- oldu. Ayağının kesileceğinden tecs- h . bed 11 .1 "Ik t . t lı . ki k k "lt k ilfınen davetiye ve muameleli gıy<1P) ,. ve ta mın e ene ı emına 1 yazı yıyece er açı c sı meye o- 1 t bfğ d'ld"ği 1 ld T dılıtl 
b_iri, yaşça biribir_inın. akranı idiler. nin ok ve yayı elinde, kiminın" eli kı- sU .. ·r duymadığına dair .. güze .. l şiirler 1 · 1 t arı e 1 

P. ı 1 uı e 1 ıraz e d nu muş ur. ve mahkemede hazır bulunmamış ol 11 

Hamza, mehabetlı bır aslandı. Obcy- lıcında olarak mübarezeyi seyre soyleıneye başladı ve uç gun sonra Eksilt me 27 Eylül 939 çarşamba günü saat 15 te Bcy0ğlu lstikHU dun kabiliyeti taksimiyesi mevcut 1.1ııl 
?e, büyük bir cengav:r~i. H~~~ti .~li 1 başladı. Medineye götürülür~c? vefat e~ti, caddesi Karlman kar~sında liseler alım satım komisyonu binası içinde madığı kc:iif raporile anln:iılan mü:iııifl ııı 
ıse, o ana ka.dar dovuşmedıgı ıçın Obcyde ile Otbe bı'rı"birı·ne ikı· 1 Otbe ve Şeybe gıbı Kureyşın en toplanacak komisyonda yapılacaktır. mi\zaycdc satılarak hisscdnrlar ıı'.~ı 
k d" . eli d t ' A 1 . 1 . d "k" k b I• en mı göstermemiş i se c av - hamle ettiler ve iki ihtiyar yekdi .1 hatırı sayı an reıs erın en ı ı ar- İstekliler şartnameyi mektepte görebilirler. ı:sman·ırıhasılahsıkn:n taksim'.ıne "u:e ve~~ıe 
rından, bir aslan yavrusu olduğu wı w • • 

1 
d 

1 
. d .. .. deşin, Otbe'nin oğlu Velid gibi genç . . . .. . . . . . masan ınu a ·eme ve l ere ıs 

!aşılıyordu. g~rıııı yara a ı ar ıse e, oldurcme - bir baba yiğitin göz açıp kapa _ Talıplerın bellı gun ve saatte carı sene tıcaret odası vesıkasıle bır- tohsiliıw 25181939 tarihinde gıy:ıbc•ı 
dılcr likte komisyona gelmeleri. "7207,. küm ve· karar verilmiş olduğur.dııll tıı 

Bwlann~U, m~~r~emey&ru- . . . . yıncaya k~a~ l~imın Hanım w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ il~d~ iti~r~ 8 ~n z~fin~ t~ 
na. çıkınca, adet da:ıt:u üzere isim Hazretı Hamza !le Alı'. bırer hanı- Ali gibi iki aslanının ve Übeyde gi- ZAl'İ - Şilede muallim bulundu- , Sultanalırnet 3 iincü Sulh Hulmk dava edilmediği takdirde hulun~ ~ 
ve şöhretlerini söylcoiler. ötekiler lede hasımlarını katlettıler. Sonra bi ihtiyar kahramanının kılıçları al- ğum zamanlara ait 937 de aldığım Hakimliğinden: kat'iyet edeceği illln olunur. ~ 

.de: Obeyde'nin yardımına koşarak Ot- tında can vermeleri müşrikleri h~yet beraeti zimmet mazbatamı kaybet- Davacı Namık Amaç vekili n.nıkat Sahibi : A. Ccmaleddin Sa~~ 
__ •ramrun .. hep akranız. be'yi tepelediler. Baygın bir halde 1 ve dehşet içinde bıraktı. tim. Yenisini alacağımdan eskisinin Celil Feyyaz tarıµınaan tat. Ayvan- Neşriyat nıüi.orü : :;ıacid ç~~ 
Dediler ve hepsi kılıçlarına dav _ bulun;.n Obeydc'Y.i ;;J.arak Peygam .. - 1 ( ~varnı var ) hükmü yokt ur. Mehmet Kamil saray Atik M ustafapq a mahallesin- Budclılı yer : llafbaai ~ ~ 

-90-


