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KURUŞ 

POLON_YA PAYLAŞILl-YOR MU? f Hariciye Vekilimizl 
Davet üzerine 
Moskovaya Gidiyor Sovyet Rusya ile Japonyanın Anlaşması Ankara., 16 (A..A.) - Harici 
ye Vekili Şükrü Sa.İ'acOğln An· 
.karaya yapılan JdylU'eıilf'.ri iade 
ip vuka bul&rl davet tberlne 
Moskovaya hareket ed~k w. 
bu \•esile lkıl Ud devleti ı.Jikadar 
eden meHleler k0tıuşulaaakbr. 

Amerikada Endişeli Tefsirlere Yol Actı , ·---

Almanya Maoıup Polonyadaki A1"1an 
.Olacaktu •1 I . I D d 
B"':~~n:-:rb0::::=.~ ı e r e yı ş u r u 
*'ıl" kadar askeri hareketler muh 
h. lf değlşikllklere uğrar. Yeni ba.5-

.Yan Çetin harbin taraflardan biri 
~~n dl\lıni mu\'affakiyet ve diğeri 
.. :_n daimi bir nıağliıbiyet s ihilesl 
~kU ettn~lne imkan yoktur. 

b 
Fıtkat bunda da tali.hin be.zan ~u 
aıan b t ' b · u arafa meyletmesi tabi.! 
ulunrnakla beraber netkede Alman-

Yanın ma ~ı~ l -ÇUnk.. g ııp o acagı muhakkaktır.! 
h u Almanyanın ır.ağlilp olması 1 

·ıe Avrupanın ve! 
~ . . · tızasındandır.: 

.. ~·n Jrl) · a • biyetini te- · 

• ~ Miy ~ki' et tasav-f ~ "! ed<ıtn_ıyrırlız. i lseiyau-
. nı.\ ~kç~ i7.iıar ;;{ ' ı ~ Kimis" 

~t_~~-1ni 'ir~üfrı .. j.·~~Iam~ '. 
~..,.rn üv · ....... .,b. b" ı 

1 
. • ıı~ ır ı· ! 
~ . J• 

da · . . • ve half\s 
~·eb"J' . .. a öyle di- ; 

ı ırız ·u t· . . 1 de b"l n mı e ı ıçın-
ll\bi 

1 
e vatan arının selameti, mağ-

j;,·l .~clte olduğunu düşünenler az de- 'ı 
c• uır. 

Bir hUk· 1 
Uin.uı • . umet veya rejimin böyle 

nı bır endışe, emnivctsizlik ve 
ınuhabbct.sızlık celhedebihne:s· 
Çekten nadir tesadüf ol ı ~r
lerd b" · . unur mısal-

. en ırıdır. Nasyonal - S li . 
rnın b ·· 1 h. osya ı .. 
"k oy e ıç arzu e.lilmez bir ha ı 

rı ·ayl tcınine f • 
tuğu oı: .. _muv~f._ak olnıast tut-
bir te P .Alf.;)ı-; ite~ . .but.,.un ~ünya için 1 

. ll .~sınden ileri 

. ıı· ~l ~· -~~ ,k!a:~ısında biç ' 
. d~miyor ·ve Al • lyette hisse-
Vetle•lm~.ı. . . qıany::ı fazla kuv-
tınd~ AI ı~l ıstcmiror~ Bu şerait al-
nır m ... nyaııın harbde galib çık 

Berlinde ·Leh ·Harbinin Bütün Kış 
Devam ·Edeceğinden Bahsediliyor 

tlt iS~na nasıl imkan olur? -
-:. 1~re, .o:m ve cen~bi Avrupa- FranslZ yüksek harb konseyi merkezi A\Tupa haritasını te tkik ediyor. Soldan itibaren şu gener.üler 

,. ~.Ctr~-fl."bit istiklal muhafaza göriinmektedir : Requin, Blanchard, Georges, Dosse, Gamelin, Bührer, Colson, Besson, Gorchery 

Sovyet - Japon 
Mütarekesinin 

Esas Maddeleri 
Mosko11a Anlaşması Berlinde 
Büyii.k Memn11"~iyet Uyandırdı 

Moskova, 16 (A.A.) - Tass a.jau· 

ı 
sı yazıyor: 

Togo ve Molotof arasında son gün
. ler zarfında cereya.'l eden müzake
reler, iki taraf yani Japon - Mançu 
ve Sovyet · Mogol taraflaıı arasında 
aşağıdaki itilafa müncer olmuştur: 

1 - J apon - Mançu ve Sovyet • 
Mogol kıtaları sabaha karşı saat 2 de 
-Moskova saati- mubasamata nilıa· 

yet vereceklerdir. 
2 - Japon - Mançu ve Sovyet • 

Mogol kıtaları 15 eylulde saat 13 te 

l işgal etmekte oldukları hatlarda ka· 
lar.aklardır. 

3 - İki taraf kıtalarının mümes
silleri mahallinde derh:t.t işbu itila -
fın birinci ve ikinci maddell rini tat-

! 
bik edeceklerdir. 

İki taraf arasında esirler mübade
le edilecektir. tki taraf kıtalarının 
mahalli mümessilleri bu ht!SUf:ta der 
hal mutabık kalarak latbikata geçe

: ceklerdir. 

Bundan başka Togo ve Molotof 
Sovyet - Mogol tarafından iki ve Ja
pon - Mançu larafından iki mümes
silin iştirakile derhal bir komisyon 
teşkil edilmesine karar vermişlerdir. 
Bu komisyon, son ihtilafın çerçevesi 
içinde Mogolistan halk cümhuriyeti-

St.alln Yoldaş 

n.in ve Mançukonun hntludi:ırını te!l 
bit edecektir. 

( So-. u 8 iiuc.-iı sayfaımzda. ) 

ihtikarla Mücadele : 
rudarf ~~t~.~~l:k ~~vletler doğ- G c h • d k • 
linde d~ğildirlcr~ Bt~~e~~ temas ha- a r p e p es) n e ı 
dll.!l crnın değua· 1 . c_~ler yarın-

i:~i ~:~:ı.~~~~~-r~:~ .. ·ı;~~ Harp Çok Şı.ddetlendı· 
sı ıçın hiçbir seb ~er~ taşmama-
Yoktuı- B ·· eb, hıçbır garanti 

-iPiyasadan makara ve 
çivit tOplıyanlar mı var? 

k . ugurı Almanya iktısadi b 

k;:~:d:~c~~1~ 1~~f~: hatta askerlik:; Romanya Yeni Sınıfları Silah Altı-
Inad"";.ı d' ~ 4 ı ıyetC' hazır sayıla- ı • • . • f 
re,F~-~~;~~~a~~:a~~~ !u?a, lngilte-, na Çağırdı. Bulgarıstan Bıtara 
cut bulund ~ . l C\ letıer mev-
ven . ugu hır sırada hayat ah 1 Parls, 16 (A.A.) - Ha\•a.c; bildiriyor: cephesi boyunca, Alman arazisinde çar -
l ~ırc gibi bahane ile etr f s -~ı I Sal.il.hıyettar askeri mahfellerde bu sa-f pışmalar vukua gelmektedir. Çarpışmalar, 
e ı:>al...: . . ır ü . a ına böy- b • • . . - . .. - ( S 3 ·· ·· yf zda ) ede- : ın str..:ı.:ıl devleti . . ah .ebaruz ettınldıgıne gore, butun garp onu uncu sa a.mı 

'• l~hı~m : t·ı~ en ımha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:.ı~~;~/.::~~= :~!·rugi;::-~;;·~ ou··nku .. Harb·ın Hu" la" sası 1 
~lıs~;·~:~::"'~üt~;~:: ~'~~,:~;~~~:'.~ 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nu düşü ·ı U~ttk devletlerin bu. l I ~ 
Bu h· ~ men.eh:rı nliiınkün müaü ? ı Ş•RK C~PHESI : GARP CC:PHESI : 
ı :_ .ır 'e şa:;cl Alnuın . r. 1 ..... N.A.V .. vrt.'-"N.M."""""·'""N""'""'"''NN ıvvvvvvwv•VV\fVl/'INVVWVI V'.VWM-V 
~c. Lehlı:;l.an n ~ 1• YR galib ge- Polorıyad:ıkl A lman harekatı Fransızlar yavaı fakat emin bir 
İııgi1t"ı-e V F ı:ıı:; tıp olmıyacnktır lıuoüı1 faz.a ,. 1r inkişaf gösterme- s urette A lman topraklarında iter· 

c: ı•aıuıa n -ı · · •!&.ktlr. Onlard ı::ı.g tıp olmıya- mlşlir. Bunun sebebi, başlıyan lemekte devam etmektedirler. 
orta Avı·u .'.l. an lıışka evve:A hli.tüıı' yağ •Vrlar yü.ı:tinden motorlu kı· Fransız k ıtalarının nisbeten yavaş 
lacaklardı; Öve Baiknıılıu· mağlup o-1 t;ıtar harek~tının zorlaşmasıdır. otan ilerleyişleri, Alman mi.la· 
d · Yle bir ihtiınal k 1 L'!h orduları bulundukları müş- tahkem Slgfrid hattının kuvve· 

a Alınan hakiıniyelj l · . vu iUUt..- · kül v:1::iyete raömen katiyen yıl· ti nden ve Fransızların her ele ge· 
laı-a kadar dayaıırnak >~zı_m hudud · 1 m~da'l oilıman kuvvetlerile gö- çirdikleri arazi parçası nı dikkat· 
askeri müzikalarını ö l~tn meşhur 1 &üs oöiiüae çarpışmakta devam et· le tahkim etmeteriıtden ileri 

ŞAiR TEVFi K F iKRET 

Şair Tevfik Fikretin . 
Evi Müze Oluyor 

Marpuççular h•nında bir komisyoncunun 
sooo Hrahk mal topladıilı haber verıu,or 

keyifli b" t .. nUne k::ı.tarak nıektodirler. 1 kt dl Bu ı"tibarla Al· 
k b

. ır cnczzuh yapnıat.• ge me e r. F k 1 k ki U 1 a ır "'"Y l n1.a11 ba"- ş1 k h . manıardan alınan arazi hudut- a a .-e yazı m Z8J Muhtekir tü~ara. karşt bs.reketa geç.en T!clU'et Odasmdald 
F 

fL'- e mu ıtnç olrnıyacakt 'ti! r cep esındeki diğer mühim . 
nko.t Al ır. hlldiıe, gerek Sovyetlerln, gerek· tan itibaren 20 kilometreyi geçmif 1 Amerikan kolejl ••••• bflyet ·~tima wulnde 

Olıuı' ınan tehlıkcsiııe nlat ıe fhınıenlerin Leh hududuna bulunmaktadır. Sarbrük şehrinin dl r 
• ,\lr ;alr.ı~ kür·ük d~ l ti uz' i 1 8 yo Cu"'mhun"uet bt.iku·metimizin kat'i lanndan kaldırarak bucak bucak Qİr •• • .. ll':.1n ... y :ı C\' e er değil- t' 1 { ur~ıp dinlenmeden yaptıkları bü· 1 Fransızların eline geçmesi her . ol 

kuv\. ,
1 
....... anın ~inıdikinden fazla Yük tahtid:ıttır. dakika beklenmektedir. Belediye şair Tevfik Fikretin Ru- karar ve tedbirleri, başta sayın Va- sakladıklarını yazm;ş ve bu arada bir 

r ~ Cııntt~n~nR~~ , -~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~ m~h~ann~hl a~y~mıs~m a~- li. dkt L"tf"I{ d lınk- k ı. l • :ı,tt..ı oıac~ - . ... anın ne nıen j k .. h li k kt F'k t' ·mız o or u ı ır ar o a uze- de makara tircsi ve un:a i e çamaşır 
"un" ... "' 1 • .,~111 ın~an nekadar ,·11"• - . r- - ra muze a ne oyaca ı. ı re ın I~k d l tedb" ı· h 
~ "" , .. l- • ı ı 1 · ı · " · d · · h t 1 t k re a a a ar memur arın ır 1 a- çividinm bazı eller tarafından topla-

~~ .. ~tii~~el!:'ltt·ı~ne ld~~ ... ~~~n.·zı.~:··1üıı1:>~~uı··u~~~id~ej~ntktı~tştefu:gı;.~uı,;~A~:1,1_· 't =·lllJ· "fi J ] •.] .... ~ i J :1 ~~;s~y(~i:~ ~ık::ı~ı~ ve\~ :u~;~e .reketlcri karşısında, vurguncuların nıldığındun bahsetmi~tik. 
au._, " .. --:~ ~ _ • =t .. iı.._-.ıi ., 1 .... evde kuru odalardan başka Fikrete faaliyet şekillerini değiştirdiklerini Dün gazetemiz idare evine gelen 

ait hiçbir hatıra kalmamıştır. Son ve açık, serbestçe devamına imkan okuyucularımızdan Bay Süleyman 
]' • • t) kurşı durmak 

'.ı.5eyın Oahid 1'ALÇ y j PAR/ S IParis, 16 ( A. ı ı Gece( cephenin muhtelif nokta- zamanlarda da varisler evi satılığa bulamadıkları ihtikarı el altından Temizyürek, bu neşriyatımızı teyiden 
( 801111 3 üııcii saytarnızcu!N) r.-::--:-:----:--=:__ıA.) - Erkanı larında faaliyet görülmüştür. Düş- ı çıkarmışlardı. yapmağa çalı~tıkl:mnı ve_ ~unu~ için uazan dikkati calib ban beyanattu 

Harbiyenin tebliği: (Sonu 3 üncü sayfada) ( Sonu 3 üncü sayfamızda ) de bazı ithalat uı:ıddelennı maga.za- ( Sonu 3 liucii sayfamızda ) 
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YAZAN: M. SIFIR ·::::::: ....... ··--· 
Hünkar 
Planını 

Eniştesinin İhtilaf 
Kabul Etmişti 

TAKViM riy"t'•jde kalmıştı ve bu suretle hün
kirın ~ndi§e \'\':! şüphelerini lı-.ale et-1 
tig1rri sanmıştı. 1 17 EyliiJ 1':13.9 Pazar 

Rumi: 4 EYLÜL 1355 Müş!r Ahmet izzet Pe~a kabinesi 
ile Lirlikte, kabul ve imza edilen Hicri: 3 Ş ABA N 1358 

Belediye Arazöz 
Temin Etti 

Mondros mütarekena.m.eaıinin tatbiki- Puıı hııır: 135 Istanbulda bulunan nütün o:ta nı~tep 
ne mUteallik acı teşebbüsler kartı _ D S 43 ve lise müdürlerinin iştirakile Maarif ~ü-

o ğu ıaati: , dürü Tevfik Kutun riyaseti altında clün 
sında kıvr~up dıırurk~rı, hllnkfi.r da Ôile : 12,08 - ikindi 15,38 Maarifte bir komisyon toplanmıştır. Bu 
entrikacılık yoldaşı Damad Paşa ile Ako:.am . 18 16 _ yatsı 19 50 komisyonda ôu sene tndil olunan ders vak-

'-- 1 .., . ' ' 1 başbaşa vermişler, .ızzet Paşayı ik- lm&alc: 4,03 ti, imtihan ve disiplin talimatnamesi 

tida.r mevkiindeıı istifaya mecbur et- ~--• ... ••••••••••' 1 mevzuubahs edilerek tatbik §ekilleri der-

7" 

CUmhuı•lyet Bayr~mı 
H•zırhkları 

Cilmhuriyet bayramının bu sene çok iyi 
bir fekıJde tes'idi iç;n &imdiden taallyele 
geçilmiştir. Bu şenlikler-i organize etmek 
için Halle Partisi İstanbul merkez.inde bir 
komisyon teşkil olunmuştur. 

Bu komisyona viJAyct, belediye ve Par
tiden murahhaslar i§tirak edecektir. 
~'VVVVVVVV'V 

BELEDiYEDE: 

Dolmabahçe Gazhanesi 

~ 

Dün bir p,:ı.ze!e icra dairelerinin tapu 
daire::ine nakledilt!ct:ğini mahkemelerin de 
mer,<eze alıno.c:=1t1:11 yazc!ı. Bu haber doğ
tn dc,ıldır. :E.ki po ... s mfüiüriyeti binasl 
tamir eı!llincıye kadın Tapu daire 1inde ça
lışan iki hoı.kuk mahkemesi merkeze nalt
}Pdilecektir. Müdüriyel binası tamir edil
diktAn so:ıra ya icı·ıı d.ı.ir1lt'ri veyahut mab 
ko?n:clerin bir k.c:o. btırayfo t.Rşınacaktır. 

Bir gaz'!te de mahker.-!erin gü::ırük bl• 
no.sınıı. tıaşınacağı:ıı n•ber •e..--±-, bu dP dol· 
ru d"ğildir. Adliy• Veki}:; f'•ıhi Okyaı 

dür. de münferit h~kimli mahkeme işlerile 
meşgul olmua ve müddciumu~i H.i)unel 
Onattan baz1 m.:ı!(,mat almıştır ·--Da vat 

lıt.anb:.ı: C. Ml.!üdeiumumlllAlnden: 
tstanbı.ılda bulundutu anlaşılan Erzin4 

can Sulh hakimi Hasan Fehmi E1'emeniÔ 
hemen memuriyeıiınize mü:-acaatı. 

•••• 
latlmlAklere ltlr•z ~diyor lııbnı.uı c. Müdd~ı:.ır,,urıı•ıoındcn: 
Dolmab<ıhçe stadı inşa olunurken stad fstanbula gelJı~i anlaşılan Göynük so. 

sahasına drhil olan Dolııı .. bahçe t;az.hane-· gu h3k:ıni E.:ıJ..i Saltu!un t'ıcilen ınemuri
sinin bir kısım arazisi lııtımlfık edilecek- y:?.imize müraca:::ti. 
tir. istimlak keyfiyeti gaLhane dirPktörlt:- ............... 2 -•-•n•••••••-.. •--
ğtine tebliğ olunmuştur. Sndıkzade Must.afa'nın 

piş olunınustUT MEVLÜDU 
Faknt gazhane müdürlügi.ı bu .stiml5.kin 

gazhanenin faaliyetine menfi cihetten te
sir edeceğini ileri si.1rmüş \'e işinin aks.y~ 

Di'.!er taraftan komisyonda mevıuubahs 
cağını iddia etmi~tir. Belediye bu iddi>ly . .. .. . 

olan meselelerder. biri de bu seneki kaydı ehemmiyetle tetkik etmektedir. J Hazın oh.ınıyle p<.!k genç yaşında 
kabullere nazaran c;üt Ye tek tedrisat ya- öğrendiğimize göre bu iddia tahakkuk ets . . ebediyete intikal eden merhumull 
pacak olan ortt>. mektep vt. liselerin tesbi- bile Belcdiy~ stad için yapacağı ~timlAk.-: aziz ru·ıuna lthal edilmek üzere ayın 
tidir. Buna aid listP baıırlaıınıı~tır. ten vazgeç~i~e~ek ~ncak gaz~aneye tes:- on F•.n.İ1 :tı! roüsadif pazartesi günU 

satının naklı ıçın mıkdarı k.il!ı zaman bı- ög!E: fü'•"'azım. müteakip İstanbul 

Hlvu. M11tıva da yeni uyanmıştı. Başın
da bir ağırlık vardı: Akşamki badirede 
sarık bir tarafa, Uta bir tarafa, ayakkab

ıları bir tarata iitrnişti. 

O da güverteye çıkarak 
malıydı. 

arkadaşını bul- dun. Selatü sel<im okuyarak yerine götür-
rakacaktır. .....~ • . • · d · · f t 

ı en;cı:ı.mıınGe sencı evrıyeı ve a 
Gazi köprUsUnUn ayakları , mevfodu oh ... nac~ktır. Arz~t cdeulf'l" 

Gazi köprüsü için Alm:myadan sipariş rin bu iini merasime ıştirak buyur· 

YAZ.~N: ZEYNiL BESiM suı• 

·-28-

Hocam para ile iman 
kimdedir belli oluı mu 
1'.linimıni çırpıntıları güneşin li!tf le ıü

nıüşlenen Akden!z~e Providans vapuru, ar 
kasır..da köpükten bir :ıehrtlh bımkarak 1-
lerlerken Ali ağubeyin pareyasıru teşkil e
cı.n Seyrekbasruı Ahmet, Çuğanoz Selim, 
Parmaksız Şevkette, h 'lkee gibi, uyanmıı
lardı. Al! Ağabey uplurmızı gözlerini bir 
müddet uguşturdukta.n sonra arkadaşlnrı
tla sordu: 

- A.Jcsamki a;rı ne oldu be?. 
..- Amt.cra tıktılar .. 

_ öt11kl f~Aket?. 
r Sln~lnede, kodosta ... 
sı.hı •• öylerı;e KıdiP ~ lıWnıah ... 

' Hıyar ibni armut bir müddet şaşkın şaş
kın etrafına bakındıktan sonra üstündeki 
••valları attı; silkinip ayağa kalkarak fe
alni, ııarığını.. cübbesini, papucunu topladı. 
Evvel~ sarığı fese doladı, başına geçirdi. 
fonı-a diğerleıini giydi ve kendi kendisine 
düşünmeğe başladı: 
Akşam ne olmuştu? Sırtındaki lata ne

den ve nasıl çıkmıştı? Kendisi ambara na
sıl ıeltP'$, bu üstündeki çuvalları nerden 
bulmuştu?. 

Telaşla heybesinin bulunduğu yere bak
tı; heybe yerinde duruyordu. KalRtı, hey
besini yokladı. İçindeki don, gömlek, tulum 
peyniri, ekmek tamamdı. 

Müsterih oldu, tekrar dilşünmeğe baş
ladı: 

• Ehli islftmın sofrasına oturup imam su-
1\lndan birkaç kadeh içtiğini biliyor, fa
kat ondan sonrasını bir türlü hatırlıya -

Bu kararla doğruldu ve merdıvenleri tır 
manarak ambar ağzına çıkar çıkmaz Ali 
ağabeyle karşılaştı. 

- Oooo sultanım; sabah şerifler hay-
rolsun .. 

- Zabah şerifleriniz hayrolsun ... 
- Nasıl hocam, rahat uyudun mu bari? 
- Uyumuşum. Ben akşam ne oldum be? 
- Ay bilmiyor musun?. 
- Aah •.. 
- Anlatayım: 1maınsuyunu çekince sa

na mintarafillah bir evliyalık geldi. Başla
dın vazetmiye ... 

- Dcmeyindi gayrik ... 

- Peygamberimizin ölüsünü öpeyim ki. 
- Büyük yemin etme be ... 
- Sen mecbur ediyorsun hocam ..• 
- Sonra?. 
- Sonra öyle ayetler, öyle hadisler o-

kudun ki yanımızda bulunan üç Fransız 
kli!irinden birisine hidayet erişti. 

- Aman ... 

mı;rordu. - Amanı, zamanı bu. Herif kendiliğin-
lial'ız Ali ne olmuştu? Galiba daha er- den şehadet kelimesi getiı-erck Müslüman 

ıw.ı kalknıı~ &(lverteye çıkmljtı. oldu. Sen de cezveyi taljmp meyt gibi ol-

dün, yatırdın. 
- Ben bunları bilem&yom ya ... 

Allahın olunan ayakların Avrupadaki harp hali- masıııl r.ca ederiz. 
nin de,•-:r;-- dolayısile memleketimize ge- M h ·ı si 

- Nereden bileceksin hocam; 
işine karışılmaz. 

- Doğru ... 
- Doğru ya ... Şimdi artık ben senin pe-

şini kati.yen bırakmam. Pederin yanına 
muUaka beraber gide11eğiz. 

Şaştüri gözlü, çopur suratlı, pis bıyıklı, 
mendebur sakallı ayı azmanı bu marta -
vallara inanıp inanmamak arasında müte
reddid iken Ahrnedin, Selimin ve Şevke
tin yekdiğerlerini müteakip yemini billlh 
la Ali ağabeyi tasdik etmeleri üzerine müs 
terih olurak sordu: 

- HAvız Ali nerde be? .. 

- Haaa ... Ona gelince: Senin vazın yü
zünden Müslüman olan Fransız tayfa için 
cBu ihtida şer'an caiz değildir> demiş; kap 
tan du.>mu:;;; «Vay!.. Demek ki sen hoca ol
duğun halde hak dinini kabul eden bir in
sanı Müslümanlıktan soğutmak istiyorsun 
ha!> diyerek Hafız Aliyi hapse atmış. 

- Kim be?. 
-Kaptan!. •. 

( :C ~vamı var ) 

lemiyeceıı anlaşılmıştır. Gazi köprüsünün er umun aı e 
ayakları için dökme demir ayak yapıla- - --- - ~ -· -::;-:::: 
caktır. 

OtobUa Şartnameslnd• 
TadllAt 

Tramvay, Tünel ve Elektrü: ldareııi ta
rafından ıehir dahilindeki h:ıtıarda çalış
tırılmak üzere ıı.atnı alınacak otobüslere 
ait şartnamede bazı tadilılt yapılmı~tır. Bu 
tadilatın istihdaf ettiği gaye bugünkü Av
rupa harbi haricinde kalan bitaraf de,·Iet
lerin i~füakini temin etmektir. 

ilk partide alınacak otobüsler 40 tanedir. 
Bunlar Dizel motörlcrile mücehhez ola
caklar ve mazot yakııcaklardır. 

Mezarllktar Tanzim 

( .. ;.,~~--
F.ski ve maruf sporcularımızdan 

Kemal Ritat, Meliha Rifat Kalpakçı-
oihmun ve ı.r .. diha Akerin babaları 
ve Zafer Torpidosu İkinci Kaptanı 
Nami .AYerin kayınbabası, sabık Üs
küdar Belediye l'.'I'1dlirü ve şehir 

meclisi azasından ve şarki Karahlsar 
valisi RiUt Kalpakçıoğlu dün kanser 
hastalığından vefat etm.i§tir. 

Cenaıes' 17/9/92'1 pazar günü öğ
leyin Çamlıca Altunizade Yeniyolda
ki evinden kaldırılarıı.k Karacaah-

Olunuyor med mezarlığına defnedilecektir. 
A 1 E ·· d ki ~1 Memleke'.~ büyük hiwı~tler yap-

yvansaray a yup .. 8.r~sın a · . sag ' mı olıın merhumll Allahı.."l rahmetini 
sollu mezarlıkların tarnırı ıçın belediye fa-ı . ş 
aliyete geçmi~tir. Buruaı· ·~n icap eden l. dilcrız. 
tahsisat ayrılınışµ-. ~--------------• ... 
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ihtikarıa Mücadele: Almanya Mağlüp' 
Piyasadan makara ve Olacaktır 

Paylaşılıyor Mu ? • •t t ı 1 ? (Baş tal".afı l lnchle) • ÇiVi op ıyan ar mı var iç~? İngil~ ve .~ransı~l~rla it~if~k 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) • ınuzakeresıne gırışmesı ıle sabıttir. 

artık iki ordunun biribirine giriştiği mu- Düne kadar Almanyayı kendisi için 

Polonya 
harcbcler hallni alınljtır. Sovyet - Japon Mütarekesinin ( Ba.5 tarafı 1 incide) "Cihan Harbinde ve tilrIU türlü bir tehlike telakki eden Rusyanın, 
Sj~ı;:ı~em~~a:~~~. kkıtalan ile bulunmuştur. Bu okuyucumuz, Mar- mahrumiyetler içinde kıvranılan gün- on beş gün sonra bu tehlikeyi geç -

pıştıkları Renden Mozcle ,,.k darşıya çar- E s a s M a d d e 1 e r i puççular civarmda bir handa ko- lerde, bilhassa., Nişant.a§ı, Şieli, Be- miş zannetmesine ve Alınan zaferini 
cephenin bl:rçok noktnıarınd: arfa~~ misyonculukla meşgul A. F. adında §İkta.ş, lfodıköy gibi halkı nisbeten temenni eylemesine akıl erer mi? Rus 
gecmlştır. musevi bir vatandaşımızın, son bir varlıklı olan semtlerde, ellerinde iç- görüşünde bu kadar esaslı bir deği· 

1 
Almanlar, mütenddid mukabil taarruz ( Baş tarafı 1 incide ) mUınkiln kıldığı Alınan - Rus tam iGblr- hafta zarfında piyasadan tam ~ leri tUrlU türlü kıymetli eşyalarla ğişikliğe yer açmak için dünya slya-

ar yapmaktadır. Bu mukabil taarruzlar : Komisyon teşekkill eder etmez işe liği tehdidi, Amerikan diplomatik mahfel- bin liralık makara tiresi ve muhtelif dolu küçük çantalar buluuan kadın setinde objektif ne gibi bir hadise 
::n en milhimlerinden birisi &ırrebruck'a başlıyacaktır. lerinde en derin endi~cler doğurmakta \'e cins ve markalarda kuka ve pamu- satıcılat- ev ev gezerlerdi ve bu be - vukua geldi? Gördüğümüz hadise 

kim bulunan arıuılı yayltı üzerinde, di- g bunun kongrenin bitaraflık kanunu llze- kaki ile Avrupa mamulatından lüks ccrikli eller, o gün i"in büyu .. k rna- Almanya ile Rusya arasında bir ade-
ğer biri de Fransızların Nlcd ı ğ ovyct Rusya. - Japonya rinde yap:ıcağı müzakerelerde mUhim bir .. - - . . ~ 
nubunda i&gal ettikleri mc\''Zil:ak~~: ;:~ Ademi Temvü.z Paktı unsur teşkil eyliycceği sanılmaktadır. Fil- dugme toplattıgını bıldırmekte ve san ğazalnrdan tedariki kabı! olamıyan mi tecavüz misakı aktcdilmesinden 
pılmıştır. Bu mukabil taarruzlar, Fransız (Berllnden alınan bir habere core) sov- hakika, bazı siyasi mtışahlUerln fikrine dıklanan bu muhtelif malların Haliç birçok şeyleri ihtiyaç sahiplerinin ibarettir. Fakat bugün siyaset usul-
kıtaıa~ tnrafından rlııha başlangıçta tevkif yet Rusya ile Japonya nrnsındaki ademi göre, bir nasyonal sosyalist- komünist ehli feneri civarında metnık bir fabrika önlerine serer ve dizerlerdi. Vergi )eri maatteessüf öyle bir lı:ıle geldi 
edllmılitlr. teco\'üz paktı bugün saat 14 de Mosko- salibi karşısında halkın ve efkarıumumi- binasına nakledilmiş olduğunu da Yesaire gibi hiçbir giina milkellefi· ki muahedenamelcr bile bir ''ka~'lt 

Nicd'in aş:ığı vadisinde yapılmakta olan vadn Sovyet Rusya Hariciye Komiseri Mo- yenin aksütamcli, Amerikan infiratçıları- ila\'e etmektedir. yetlerc tabi olmıyan bu gezgincilerin parçası,. ndan ibaret telakki olunu· 
tnUhnrcbe, bu umaTr•n nag --'"'linde ku" _ lotofla Japon sefiri nrıısında lmznlanacak- nııı bitaraflık kanununun todlltne karşı . . . . -· . . . d b 'zli ? V ·1 ·· 1 "k' t f f tuk & ...,,.... ' tır. Sovyet Rusyanın Tokyo elçiliğine Sme- ileri s!lreccklerl miitoleaları zayıflatacak Bızım bıraz kapalıca bahscttıgımız ıçın e, u gı . ticaret tarzı yüzün - yor . crı en soz er ı ı ara ın men aa. 
rek ırkmaklar serpili yoyl~dan geçe- tanin t..ıyln cdilmictir. mahiyette bulunmaktodır. bu iı:: hakkında, daha vazıh ma1Cımat den büyük servetlere ve varlıklara tine muvafık olduğu müddetçe tutu-

\"U ua !:clmcktedlr. Bu yaylanın liark " ~ · · t1 l "l • tarafı s Bulgaristan Bita.raflıihm ilan Etti Rtınıanvada s·1·~ ... Alt.,na Alınanlar vermek üzere alakadar bir makama sahip olnnlnr da çok olmuştu. Bu gı· • luyor. Binaenaleyh Sovye er ıu m-
ır. Buradan topçu kuvvetl<'ri, yalnız Sar- . Sofya, IG \A.A.) - Namlar meclisi, Londra, 16 (A.A.) - Reuter"in Bükreş müracaatini temin ve hareketini çok biler hakkında da gazetenizin naza- metinin de Alman ademi tecavüz mi-d 

• arre vadisine tam surette hakim- o J uuı • 

~el~uis ~chrini değil fakat bütün Sarre vn- dun akşamki toplantısında, aşağıdaki bi- muhabiri bildiriyor: takdir eylediğimiz bu hamiyetli va- rı dikkatini celbederim.,, sakından hiç bir şey beklemediği, bu-
lsınl ve ırmağın öbür tarafındu esas Sieg taraflık deklarasyonunu yapmnğa karar Çok iyi bir membadan ögrenlldiğine gö- tandasm Cihan Harbine ait bize an- Dedikten sonra kalay toptancıları- na hakiki bir kıymet vermediği mu-

!rled hattının kazcmntlarını tabiyelerini vermişllr. re Humaııyad:ı mütehassıslar silAh altına lattıgı--s fevkalade enteresan bir hatı- ı nın piyasada sezi~ledikleri bazı takip hakkak addolunabilir. Eğer garanti-

bıh~lva eden tepeler! dö\·ebılir. Dü.,~anın en cHudıls bulan enternasyonal vaziyet ve çağrılmıştır. . . - . . .. . lcrin mualıcdclerin hükmü olsa idi 

k
utyijk mcnfaaU, pek tııbii olarak Fransız hadiselerin inkişafı karşmnda, Bulgaris- Bütün nezaretler ve mi.lcsscselcr ken- rasını bu vesıle ile şuracıga nakıl ıle tarzlarından şuphelenerek, eh çanta-

1 

•• • • 

~ı aları bu yaylanın şark tarafını tutmn- tan, sulh siyasetini taldb ederek, bitııra! dilcrlne elzem memurların listesini bınzim okuyucularımızın ve aHi.lmdarlartn 1ı adamlarını kalaycı di.ikkanlarında Avu~~urya .cun:ıhurıyctı, Çckoslova~-
tt~ bu mıntnkndaki Frnnsız ileri hareke- kalacaktır.> etmek emrini ıılmışl:ırdı.r. ibret ve dikkat nazadan onunc ser- dola.c;tırmağa başladıklarmı da ilave ya cumhurıy:tı, ~:navutluk krnllıgı, 
A~ durdurmaktı. Bu sebepten dol:ıyıdır k\ Rusyanın Vaziyeti Lehi tan Tam Bi.r '.l'alndme Mi meği faydalı bulduk. Bu okuyucu- etmiştir. Alakadarların nnzan dik - Habeş krallıgı .hala ~rhay~t ~ulu-

manlıır muazzam vasıtaları harekete ge- Paris, 16 (A.A.) - Ha\•as ajansı bildiri- Uğru~·or? muz: katledne arzederiz. nurlardı ve Lchıstan cumlıurıycti teca 
~rmi~ler ! kot bun:ı rarrmen ınukabil •-- • vuz"' e ugr- azdı Demek kı" Ruslaı· 
• 0 ..... yor: Paris, l6 (Fransızca İstanbul) - Bu sa- aın · 
rruuarında muv:ıffak olamnmı lardır. Fr d b · hl'k · onsız :oatbuatı, SovyeUcr Birliğinin bnhkl İngiliz ve İsviçre gazeteleri bütün r 1 ş . T f .k F.k . nazarın a da ugtin Alman te l esı 

Almanya Encliistri l\lınta.k:ısı hattı hareketinin cBilyük meçhub teşkil dikkatlerini Rusya Sovyetler Birliği htlku- Resm'"ı Tehıı·g~ler a.ır .. ev 1 1 retın zail olmamıştır, yalnız bu tehlikenin 
Telılihedc ettiğini tebarüz ettirmekte \'e bu hattı ha- m1.·tinin hattı hareketine tahsis etmekte- ı halli meselesi biraz ileriye bırakıl· 

d Paris, 16 (A.A.) - Sarre'dn Fransız or- r~ket gıızelelerin mühim surette endi~csi-ıdirlcr. Sovyet gazetelerinin şiddeUi hU - il J Evı Muze Oluyor mıştır 
1 

usunun ınuttarit ileri yürüyuşiı Alınanya n mucıb olmaktadır. cumlnrı, son znmanlarda Sovyet hüküme- '!:; _ · 
tin t lit Sov,yetlc..'1n nıyetleri, henilz karanlıktır. ti tarafından Rusyada b""VUrulmu" olan Acaba Almanyanın müttefiki bu-

t 1 
ev edeceği neticeler itibarile mu- ...,.. " ( 0

-· t f 1 · id ) 1 , a ea ve zengin Rhln cndustrı mıntakası- Dah::ı doğrudan doğruya bir müduhnleden nskerl tedbirlere fnzimnm edince Sovyet- (Baş ta.rafı 1 incide) .ua.5 ara ı ınc e lunan talya Almruıyanın galebe et-
~ Alm:ınyanın knybedeceğıni \'C Polonya- korkm~makla beraber, İZ\'CStia'nın beya- !erin Lehlstanı taksim etmek için Alman- man, en ziyade Sarrburcken'ün ce- . Belediye e~e beş. b~n lira k~d:ı.r mesini ister mi? n:urnaz ltalyan si-
b a Sllezya havzasının ele geçirilmesinin nntıru t:ırmlım. Bu gazete diyor ki: Iarın tnrııfını iltizam edeceği ihtimalini or- nubunda topçu faaliyeti göstermiş bır ~.a~·a teklı.f etmıştir: ·~·ınenkn_n yasetçilerinin bugün bile, parlar Al· 
. u kaybı telafi edemlyeceğinl kaydetmek- Sovyetler Blrlıği muhtemel olarak çar- taya ııtmaklndır. Bu gazeteler taksim key- tir. Moselle'in şarkında kıtaatı- kole.Jı _ı~e varısl<:re on hın lıra t.P.klıf manyanın yanında nasıl ikinci dere· 
tedirler. pı3mayn girt'Ccktir, fakat teyakkuz ile ha- fiyetinin Moskova ile Berlin arasında der- et t d d 
l ı rekAtın neticesini taklb eylemektedir. pı·c edı'ln11·., olınasının muhnkkak ı"dı'ğı·ru· mız, birçok noktalarda ilerlemiş- ı mış ır.. • .. . ccde bir mevkide kal ıklarm aıı 

~Jıistandaki Harb Bu Kıc;: Dc,·am " " .. Ecnebılenn Turkı'-·ede emlak s tın b' t ·· d d kl I :1 Sovyetlerin si~hlı bir müdahıılesi tak-ısöylemektedirler. }erdir. Vadinin cenub mıntakasın- . . • "' a ır eessur uyma ı arını zan • 
}::decck l\li \> dirindc, muhaede mucibince, Rumanya Nii.lz Kronlkl gazetesinin Kopenhag mu- da Sied'de düşmanın kuvvetli mu- alabı~el~~ hususı. m~saadeleı:' ba~- netmemek ~üyük bir hata ol~r. Fa· 

~ Ko.p:nh~. 16 (A.A.) _ cPolitiken> ga- mfülııh:ıle edecek ve o zaman bütun Bal- habiri, Alrnonya Lchisbnı ezer ezmez kabil taarruzları muvaJfakiyetle ~ oldugu ıç'.n bele~ıye ıster~e evı 5 bın kat mccburıyet ve memleketin men-
biteslnın Berll~ muhabiri Wıırtes, yakın k.anıa: ve ezcümle, şark uzerine böyle bir Sovyet Rusyanın Ukraynayı ve Beyaz Rus- üskürtülmüştür. lıraya alabılecektı. Bu vazıyet karşı- faati için Almanyadan yardım bek • 

r sulh ümidınin pek nzaldığım bildir _ sıkletı kabul etmiyccek olan Türkler mlıca- yayı 1919 yılındaki Cözri.ın hattmn ka- l' . . 1 sında Tevfik 1'.,jkretin refikası Anka- lemek onları Berlinin kucağına at-
nıektcclir. Almanlar, kuv\ etlerini garp cep deleye sürüklenecektir. dar i~gal edeceğini tahmin etmektedir. Pans, _.16. (A. A.} - 1~ -,~.ylu) il raya gitmış. e\'.İnin ya. on hin liraya mıştır. Fakat bugün İtalyayı dostane 
hesine yığabılmek için Polonya fclni bir Rusların Almanyanın yanıb:ışıııda mil- Lchistamn tnkslmi planı, yakındn Ru- k t · hli F t bl g an ev cı h " 1 d h ı · a şam aıı ransız e 1 ı. satın alınmasını \'e'-·ahut Amerikalı- kucakln.n1ak i"in açılmıs olan koJlar 
c v alletmck istemektedirler. Bu a n csı üzerine, bütun antikomünist dev- manyanın da taksime uğrıyacağı zannını ı "' :.; ~ 
ephede tok uğraşmak mecburiyetinde kn- letıer, hnttfı Almanynnın müttefikleri bile t:ıkviyc edecek mahiyettedir. lngıliz ve . ?ephenin heyeti ~mum~yesind~ lara satılmasına müsaade edilmesini şimdiki barb bir zaferle neticelendiği 

~?caklnrını, bütün kış mukm emel etmek anlnşmazlığa sürükleııccekllr ve ez.elimle ls\•icre s:ı:ıctclcri Çeklerin muttcfiklcrin ıkı taraf topçusu şıddetlı faalı- istemiştir. Belediye burasını aldık- takdirde o kadar hararet ile sıkışabi· 
buzımgeldiğıni ve asıl muharebelerin ilk- İtalyanın intizar hattı hareketi çabukça yanında oynıyabilccek1cri chcmmiyeW ro- yette bulunmuştur. Düşman, kar 1 tan sonra mlize yapacağı için bütçe- lir ki İtalya için dayandığı dost göğ· 

aharda bnslıyocağını ıt raf etmektedirler., inkişaf e.debnir. le dikkat nazarlarını çekmektedirler. Çek- şımızda kıt'alarını durmadan tak-'. sine· yeniden tahsisat koymak ica - sünde nefes alamıyarak boğulmak ve 
Kış esasen vaziyeti mızik olan Almıın Bazı bıtorofların \'e ez~ümle İngiliz a~- lerin Alınanlardan olmamalrı bile mi.ıtte-

milleU için çelin bir imUhan d . 
1 

lQknsınn engel olmamak ıstlyen tsvıçrcnın fıklerln dn,·asma hizmet eder viye etmektedir. Birçok nokta- bedeccğinde.n evi satın almaktan sar o kolların içinden bir daha kurtulama 
enktır. e\Tesı 0 n- hat~ı hareke~ tecyyüd etme.ktcdir. Bir çok 

80
, et Um; ·a _ Ja 

0 
A~la.ı;ına.sı larda düşman, gerilerken, bazı 1 fınazar etmiştir. Şimdi ev Amerikan mak tehlikesi muhakkaktır. Böyle 

Vilno ş te!sırlcr, mııttcfiklcrln dcnızleı· uzcrlnde- ~ ) po ş köylerini terk ve tahrib cyleıniş-1 kalcjinc satılmaktadır. lcabeden ka- bir ltalya, Almanvanın galebesini ve 
• ehri ŞiddeUe Bombalandı ki Mkimlyetiııin doha şimcllden ne kadar Berlmde l\lenınuniyetlc Karşılandı "' 

" Vharşbovo, 16 (A.A.) - Polony:ı rodyosu muessir olmago b:ışladığını costermektcdir. Berlin, 16 (A.A.) - "D. N. B.,, tir. nuni muamele ikmal edilmek üzere- dünyaya hakim kesilmesini ciddi 
~u a eri vcrmektcd • Bazı dcniz:ıltı gemileri batırılınıştır ve bi- Alman gazetelen·, Japon _ Sovyet z ag 8C dir. Kolej burasıru yine bir Tevfik surette ister mi hiç? !tnlyn Alman· 
18 

ta ır. cDun sa:ıt 16 da ( Fik t ·· · 1 k k 11 - l" 1 b'l · 
Ta yyarc Vıln~'yu bombardıma etmiştir. t~raflar, istcı: istemez, Alrnanyanın ia~e- anl~asının akdinden dolayı duy _ iV ARŞOV AIVarşova, 16 .A. re muzesı o ara u anacagını yanın yanında ga ıp ge se ı e ganı-
b Y~rcler şehrin merkezine takriben 

200 
sınde ~bırliğı yapmamak mecburiyetinde dukları büyUk memnuniyeti gizle- _ A.) - Pat a3an vadetmiştir. Bu takdirde Fikretin a- met paylaşılırken aslan payı Alman· 

hom a atmışlardır. Hnsarat mUhimdir. Sivil kalacaklardır. memektedir. sının telsizle dün gece saat 23 de şiyanı yine yaşıyacak demektir. yaya ayrılacağını İtalyanlar bilmez-
:lk, kadınlnr ,.c çacuklnr arasında bir- So,·yet Rusya Siyaseti ,.e Amerika . .. . . . neşrettiği bir tebliğde, Alman tay- lcr mi? Umumi harbde yaptıkları a-

~1 k ölü ve yaralı vardır. Facia kurbnnla- Vaşington, 16 (A.A.) - Hariciye neza- Berhner Börsen Zeıtung dıyor kı: yarelerinin Wilno ve Baranowicze Va.rşo,·a Kumandanlığının Teblibri cı tecrübeyi şimdi bir de Almanlar 
ll ~~ miktarı 0 kadar çoktur ki henilz ku- reti mnhfclleri, Rus _ Japon miltareke3i Bu anlaşmadan memnun olmamız VarQova, 16 (A.A.) - Varc::ova tarafı

0

ncia yapmag-a kalkarlarsa, ha-
•- ır rakam tesbıt etmek imkanı hasıl o- h b J k b' d şehrini ve diğer şimali Polonya :.- :t " ... mamıştır. a er kıırşısmda hiç te hayret göster- pe ta ıidir. Bilhassa şu bakım an müdafaa kumandanlığının tebliği: yatın derslerinden hiç istifade etme· 

Babnlan İngiliz Gemileri 

Londrn, 16 (A.A.) - cFnnad - Head> 
~.:~ndeki İngiliz liilebi, bir Alman tuhtel-

rl iılrnfından bntırılmıştır. 5.200 t 
hacminde 1 b on 
k 0 nn u ~llep, Uluster Steamship 
ll~mp~nyasına nid idi. Geminin kırk kişi-

mUrettebatı tamamlle sağ ve salimd" 

be?ıl~~kr dclhfettcnl harbin başlangıcındıın ır~ 
e n o ar:ık b' ı misi batırılını ta ır. ngılız balıkçı gc-

ton h 1 ş r. «D:l\nra> lsmlnde 291 
acın nde olan bu gemi Flcctwood lJ 

manına ~nyıdlı bulunmaltUı idi. Gemini~ 
~atronu ıle mürettebatını tc.,.kil eden 11 ki 
111 denize b' d 1 . 
l'ild ır san a ındircrek yarım saat 
• ar top nt · 1 Uuıkl cşı n tında kaldıkları halde 

aşmağa muvaffak lm 1 
tulnnlar ark la 0 US ardır. Kur-
edıldlgini b a rında~ 35 kere topla ateş 

eyan etmışlerdir. 
Londra 16 (A 

' • A.) - lstihbarat 
nezaretinin bildird. - • .. 
Amerikan Ch ıgıne gore, lngiliz-
bir denizaltı ::enne sarnıç gemisı 
\ır Gem· . rafından babnlmıı::-. ının ın.. :t 

Norveç gemisi %ettebatı, İdabakke 
tnıştır. rafından kurtarıl-

mcmekte \"e esasen bunu beklemekte ol- ki, bu anlaşma ile her iki taraf dip- ışehirlerini bombardıman ettiğini Garb mıntakasmda, düşman top diklPrini kendi zararlarına bır kere 
duklarını bildirmektedir. lomatik anlaşmazlıklarının ve Mogol- ve birçok ölüme sebebiyet verdiği-

Ayni mah!ellerin tebnrüz ettirdiğine gö- • ni bildirmektedir. çusu oldukça uzun menzilli ateş daha anlıyacaklardır. 
re, bu mut<ıreke, Rusyaya Polonya mese- Mançu hududundakı kanlı çarpışma- a~mış ve ateşi ayni zamanda şeh- Na.syonal - Sosyalist Almanyanın 
ıesı· i · latın yalnız her anJ<>ı::mazlıktan Polonya bava kuvvetleri de mü-ne yıce knrıı;mak, Joponyaya da halen • ~ rin merkez kısmına da tevcih ey- prensıbi tecavüzdür, tahakkümdür, 
Man,.ukod t tt • · t d t k b' --ı..:ı,e teaddid Alman askeri hedeflerini ~ a u ugu orduyu Çine gönder· meınnuruye uyan e ır m~ - !emiştir. Wola'da düşman kıtalan istiladır, dünyaya hakimiyet eme-
ınek i.mkiınl:ırını verecckUı-. te yani 1ngiltcreye yaradığını kabul müessir surette bombalamıştır. geri püskürtillmilştür. Almanlar, ildir. Devletler arasında az çok bir 

Vaşın~ton yarı resmt mahfellerinin ka- etmiş bulunuyor. Bialystock ve Re7.Se istikametin- b" tank k be · - · d "h noati, Çınde muhasamatın devamı lteyfi- ır ay tmış ve agır zayıata müvazcne ile şimdiye ka ar bu cı an-
yeti knrşısındn Amerika Blrlcştk devletle- icra Veklllerl Heyeti deki düşman hareketi buradaki uğratılmıştır. girlik iddialarının önüne nisbeten ge-
rinin bigtıne kalmıyncağı merkczlndcdir.. Toplandı Polonya kıtalarının şiddetli muka- Şark mıntakasında, Alman ha- çilebildı. Fakat Alman galibiyeti bü-
Amcrika Birleşik Devletlerı, dokuz devlet vemeti ile karşılaşmışbr. va kuvvetleri, faal k~if uçuslan tün sedlerin Ylkılarak en vahşi, en 
muahrocsinden doğan bfitQn hal:lnrını tam Ankara, l6 (A.A.) -1cra Vekille- b""l · surette mahfuz tutmaktadu·. ri Heyeti bugün saat 11 de Ba.şve'lca- Varşova bölgesinde müdafaa ha yapmıştır. Polonya kıtaları bir hü- lıodgam, en insafsız sevki ta ıı erın 

Rus politikası, Amerikan diplomatik Jette bir toplantı yapmıştır. reketi şayanı memnuniyet bir su- cum yapmış ve biri yarbay olmak saltanat si.irmesi olacaktır. Buna 
mahfcllerinin esaslı du§üneelerinden biri- rette uevam etmekte \'e hükümet üzere dil§ınandan yüz esir almış- dünya tahammül etmez ve etmiye· 
ni teşkil etmekte berdevamdır. Bu mahfe!- [)Un muhtellf vll3yetleri- meıkezinin şimali §arkisinden ya- ur. eektir. Almanya behemehal mağlup 
ler, Alman - Rus paktının y:ırattığı misal- mlzde zelzele oldu 1111 cıo 1111 olacak, etrafa zarar veremez bir ha-d pılan düşman hücumlarını kırmak tn:t aıı ııtt 

en sonr:ı bu politikanın Avrup:ıya yeni Anknra, 16 (A.A.) - Bu sabah şehri- Be •· 16 (A le rokulncaktır. 
n 'b' tadır 1 BERLIN 1 run, . ., 
soruşturmaktadır. zelzele hissedilmiştir. Memleketimizin muh Gdy:nia ve Hel'deki kıtalar, şid- A.) - Alman Hüsc~ in Cahid l" ALÇIN 

e gı ı sürprizler sııklamakta olduğunu mizde 1.40, 1.50, 3.50 de olmak Uzere iiç · 

R t 
backumandanlımnın tebligı""'.. ··················~··.,.· •••••••••••••••••• 

csrn mahfeller, her zamankinden da- telif yerlerinden :ıldığıınız. haberlerde de detli mukavemetlerine devam et- "' 5
' · 

ha ziyade, tercddüd içinde bulunmaktadır. islunbulda 1.55, 4.ıo tzmirde 1.30 da, Ko- mektedir. Alman ordusunun cenup grupu, Gece Macları Zira lıu siyasetin yeni veçhesi hakkında caelınde l.10 da ve Kütahyada da ı.ı6 da cenuptaki Polonya ordusunun da.-
habere malik dcğildlrler. Sovyet kıtoları _ olmak üzere orta derecede ve Şile, Ak- Lowicz ve Krerniewice mıntaka-
nın ı;:orp hududu boyunca tahsidi ise bu hisar, Çanakk:ıle, Bilecik, Balıkesir ve Es- sında kuvvetli muharebeler olmak ğınık aksamını dün de takip et· 
mcşküklyete endişe de il!'ıvc eylemekte- klşchirde bu sabah saat ı.ıo ile 1.20 ara- miştir. 
dir ta ve Polonyalılar Almanlara mü-

• 
Beyojluaporla şı,11 
z-2 ber•b•re kaldı . sında bazı yerde hafif ve baz.ı yerde de Lwow kapılarında, Tanewo üze-

~ Bugünkü Rus - Japon anlaşmasının ş!ddelli olmak üzere zelzele hissedilmiştir. him zayiat verdirmektedir. rinde Biljor yakmlannda iki taraf 

r:-;w;;:-------===~~ arasında muharebe devam etmek
tedir. 

Geçen cuma:-t.csi gunu haşlıyan, hafta 
içinde: de\ nm ed.lcn cece moçlnrının bf! .. 
şinclsi dün akşam Bcyoğlusporla - Ş.şli a
rasında Taksim stadyomunda 3000 den, 
ziyade bir seyirci onunde oynanmış r 
2 - 2 berabeı.:ıkle neticelcnmistir. 

SULTAM AZİZ 
r .... NAJIL C\ 

lf...1@«1ıPEHliVAH OLDU! 

YAZAN: M 8 . K · anıı ARAYEL 
-4a-

Veliahd, ArnavutoğJuna 
sıkı dur demişti 

b 7" Eğer, hasmınız bu yapacağınız Ol'Unu 
llirsc o, size daha evvel te!lJlcli vurarak 

nınğlüp edebilir. 

1~ Dot;ru; boyunduruğu silkerek çengel
e rnnglüp olur insan_ 

Ded'kt A ı en sonra; olduğu yerden kalktı ve 
rnavutoğlun:ı yaklaşarak: 

\"U; :ehUvan, haydi sen bir boyunduruk 

0
Y\I ana, baknlım ben t tblk edeyim bu 

nu ... 

Arrı:ıvutomu· Azi . 
lilıği ka &- • z efcndının bu lduba-
~tendi· l"Şlsında irkildi \ e duraladı. Aziz 
tiıu • Arnavutoğlunuıı cek~en v:ız.iye-
go~ 

- Celd"ll'Tle pehlivan!.. Ben dt. bu işe gibi ayaklarını açıp geriye doğru bel vere- rar vermişti. Fakat, ne de olsa bu usta 
meraklıyım ek k'l' d'k'ld' hU 1 b' Is k d' · · · ··: . r çe ı ıp ı ı ı. pe vana torııı ır ay o un en ısını ıd-

- Sen •. işıtUn mi in, ben de gilrc~rim? Aziz efendi; Arnavutoğlunun bu v:ıziye- mana ve besiye çekmek Hizımdı. 
- f&ittizn efendimiz t" · ö ·· b d .. .ıw b lttı 

ls 
··· ını g nınce oyun ur"'löu oşa ve sor- Aziz efendi· güreş idmanlarını Halil bey-

- tersen boyunduruğu ben \'Ur:ıyım, du : ' · 
O.}"Unu sen tatbik et!.. le (Paşa) ya~ar~ı. Du Halil bey son derc-

Arnavut xı "..: 
1 

d' • , - Pehlivan, neye üstüme gelmiyorsun? ccde kuvveUı bır adamdı. Vellahdln cfen-
00 u, ~ız e en ının bu kat 1 ve - Nasıl gelebilirim efendimız? d'l'ği da d b ıu d l~uball emrl u··z·r·ı ld uk b 1 d ı ı zamanın yanın a u nuyor u. 

~ ne iU yo n m a e e e - Noden? · · bulundu: . · . . . . . . Azız efendı padişah olduktan sonra; Halil 
_ E! . . . - Sız, o)-unu bıldığlnız ıçln üzerınıze Beyi, Halil P:ıııa y:ıpmıştı. }lalli Paşanın 

cndimız, siz bendenıze boyunduruk gelirsem be ğl"b dil · 
vur 

n mn u ~erım. . kuvveti dillerde deston idi. Bu adam ay-
unuz... D ğ ' 

- PekfılA... = B~ ru... . nı z:ımanda iyi bir kemankeı ve ciridci idi. 
Veli hd v ' oyunu hasım taraf bilmemelı e- Aziz cfendl Halil Paşayı yenerdi. Fakat 

a , Am .. vut.oğlun:ı boyundurugu fendimiz... · - . ' · ' 
vurdu. F:ılrot; boyunduruğu vurmadan Ba a .. •v• • _ ıdman gureşınde oynaşarak ıdmnıunı alır-
sunları ö edi:· . - n oğrettıgıne ıyi yapmadın oyle dı. Arnnvutoğlu ile konuştuktan sonra· 

s Y1 ıse? ' 
- Pehliva ı1 d · • N-"" ef Hnlll Beyi çağırdı. Ve, ııu emirde bulundu: 

n s n ur_. Gevşek durma!.. - .. -uen endimiz? .. 
il ~avutoğlu, lia~rmıştı. Padişah mevki- - Bir gün gelip seninle gürcııUğim :ı:a- - Halil; ne dersin Amavutoğluno? .• 
~ bır aynrd.a ol:ın bu ndoma karşı nasıl man bana tatbik edemezsin? - Çok iyi bir pclılivnn efendimiz.. 
~ dur:ıbillrdi. Ltıkin, emrediyordu. Ni- - Aınnn efendimiz, size kar~ı hareket - Evet; söz götürmez bir pehlivan ..• 

Yet durdu. etmek milınkiln mü?. - ~:km d<', hiç yağ yok.. Okkasız bir 
m:;:z ~endi; mmsıkı bir boyunduruk vur - Yoo .. Sen hazırlan bakalım ... Bir ay adam ... 
gib' u.A cm de, tıpkı bir hıısunla güreşir sonra, seninle bir güreş yapmak isterim... - Ltıkin, çok sarp bir herif değil mi?. 

ı... rnavutoğlu, boyunduruğu yiyince - H:ıddim mi efendimiz... - llem sarp, hem de çabuk adam efcn-
ne yapacağını şaşırmıstı. Liif dcl\ll h S ı.- 1 t d d

1
,.

1 
k ., , aya- - en, ......,7ır an.. dimi:ı:. 

ın 8 ye _. boyundurukların en darplısı Diye emrini verdi Ve, Arnııvuto"luna ve zorba'·- idi ti - Bu herifle tttırecmeğe k:ırar verdim 
........ • iltifat cc'erek yanından ayrıldı. ı;u " 

F '--t A ne dersin? .• 
nıuı ; rnavutoğlu, boyunduruğu yedik- • • • 

ten sonra; Jıı>ltı ynğ gUrc,cısi pehlivanlar Aziz efendi, Arnavutoğlu ile güre~c ka- (De\'amı var] 

Alman lotaı.ıb Przemysl'i işgal 

etmiştir. 

Şarkta, motörlü Alman kuV\·et· 

leri Wlodzimie'ye \•armıştır. 
Kutno civarındaki Polonya kmr-

vetlerini ihata eden Alman kıtaatı 
takviye olunmuş ve çember daral-

Dawt 
Rumeli hisarı 1 dm an Blrliöl Kfitib! Umı.r 

mlliljindcn: 
24 eylül pazar gilnP saat 9.30 da umu• 

mt kon,çe toplanncattndnn azalnrtn mez ... 
ln'ir gun \'e s::ıatte kHip blnasıııda bulun, 
maları tebllg olunur. 

Atletizm (Rekor Denemeleri) 
Modada Balk:ın oyunları hazırlık kani• 

pında bulunan milli oUct takımı mensup 
!arı ile slvrllmi~ atletler arasmdn s:ınt l~ 

bıraktırıldıktan sonra Alman kıta- de Fener stodında atletizm rekor dene .. 
atı düşmandan birçok esir ve 26 me miıs:ıbakolnrı yapılacaktır. 
t 

1 
Futbol (Galatasaray - Besiktas) 

tılmıştır. 

Varşovanın cenubu şarkisindc 

düşmanın bir çıkış hareketi akim 

op a mıştır. 30 oylôlde lıaşlıync::ık lilc maçlarına il' 
Diğer taraftan Almanlar Bialls- tirnk edecek klüplerimiz takımlarını ıes ... 

tok'u işgal ey\emi§lcrdir. bit etmeğe aralarında hususi maçlar yap .. 

B t B
·t k k 

1 
. . t makin bn~lrunıslarclır. Bc~khı§ Galata ~ 

res - ı ovs a esının zap ı sar:ıy geçeu fl"nc .Ya~nrı ma"ın re,•:ınaı 
için muhabere de\•arn ,.,tmektedir. 

1 
için bugUn saat 17 de Şeref ı;tadında k:ıt"1, 

Hava kuvvetlerimiz, düşmanın şılnşacaklardır. 

cepheye nakliyat yapıaa.sına muni 
Taksim stadyomunda saat Ui de r,rofesıt 

olmuştur. yonel i:Ül"~lere dcv:ım cdilcc.,ktfr. 



., 
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f İstanbul Yıldı!!m Postası! 
SA A T 5 de Çıkan 1-lakihi AK$AM GAZETESİ 

En Ciddi, En Kuvvetli Başmuharrir Ve Yazıcılarla 

PAZARTESİYE ÇIKIYOR~ • .;. 

Bilgün ·İPEK Sinemasında Deniz muharebelerınde Deniza ltı gemilerinin eırarlı maceraları, Deniz· 
attı gemilerine k.ırulan l•ıui<tır, müthit ve muazzam Hhneler. 

DENİZAL Ti AVCI GEMiSi 
••t Rollerde : Oeora•• B•ncroH - Nanay l(elly - Rlch•rd Green 

Bugün saat 11 ve 1 de leuziliıtlı ha:k tııatineleri 

Baklavada Fındık, Dondurmada Fındık, 
Çikolatada Fı:ıdık, Pastada Fındık, Çörek
t~ Fındık, Her Tatlıda Fındık, Cepte Fındık, 
Ayakta Fındık ••...•... bir l1ayatt1r. Kışın 
Fındıklı Çörek, Yazın Fındıklı Dondurma 
Kuvvetin ÖZÜDÜR 

f iNDiK TARI M SATIS KOOPERATiFLERi BIRLiGI 

ç 
} 
) 

~ 

-Daima Genç 
Daima Giizel 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
Müstahzaratuıdao 

Krem BaJsamin 
KANZUK 

Ue 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en I 
mükemmel güzellik müstahzarları

dır. ötedenberi memleketimiz kibarı 
aleminin takdirine mazhar olm\1.litUr 

Krem Balaemllt K•nzuk 
Kadın güze1liğinin sihrinl terkibin
de saklıyan en ciddi ve şayanı iti
mat markadır. Genç ve ihtiyar bü
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç
tır. Cildin letafet ve taravetini art-

tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem 
cinsleri vardır. 

Ekalr Balaamln Kanzuk 
Cıldin daimi yumuşaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lehleri alır. 

Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latif bir serin· 

lik verir. 

İngiliz KANZUK Eczanesi 

Bu hafta SARAY Sinemasında 
Büyük bir Macera Filmi... Cenubi Denizlerin unutulmaz dekorları 

arasında ge"Çen hissi ve nıüessir bir aşk tarihçesi ... 

MERC-AN ADASI 
JE.AN :MAH.TET'in Romanı. Balj Rol!crde: 

JEAN GABiN .. MlCHELE MORGAN 
Bir kadın kalbinde bütün beşeri ihtiraslar ... -~kı takip eden ~ir cü

rüm. Bugün saat 11 ve 1 dG tem:ilath nı.atineler. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için SOO adet onlu te\'zi kutusu kapalı :ı::ıı fla el> 

siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen· bedel "7200,., muvakkat teminat "540,. Ura oluP 
eksiltme~i 30 eylul 939 r.umartesi günü saat "11,, de Ankarada P. T. 1'. 
Umum müdürlük binasındaki satmalma komiı:ıyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat ıxıek· 
tubile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı r.a.rtlarını o gün saat 10 • 
kadar mezkur komisyona vereceklerdir . 

4. - Şartnameler, Ankarada P. 'l'. T. Levazım, lstanbuJda P. T. 1' 
Levazım Ayniyat şube3i mildürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

"7173 .. 

KIZILAY~---
1 

• CEMIYETi UMUMl MERKEZiNDEN 
Cemiyetimiz harp, kıthk, muhaceret ve e ;n-

••11 2hvald~ zuhur eden heatallklarla J•pelac;.ak 
mUcadtu94.la vo bllh•••• aeferberllk ••naaınd• 
Hastane:lerde Kızllay •••• hemtlr-eler lne yar
dımcı edat&y'• çahthrtlmak Uzare latanb\Jld• 
Akaarayda lltc\lrı 

Kızılay Ha~:ab~k:cı Hemşireler Mektebi 
dah\linde ( GÖNÜLLÜ HASTA BAKiCi ) yet!ş tirnıek irin 

~ 

1 Biri&citetrin 1939 dan itib~ren 
Meccani olan bu lcwrsa aşağıda yaıılı 
lar .alınır ı 
1 KAdı:t Türk Vatanda~ı olmak 

kurs .açılacalihr. 
tart' arı !(,Jaiz ·.>laa· 

2 - 20 ili 4 5 yaş arasında bulunmak 
3 - En sz il~ mekt ap tah11ili glSrmllş olı:n•k 
Kaydedilmek ve de:ralır haldnnda malumat almak iı!.•· 
yenler yukarıda adresi yazılı me~tcbiruize müracaat 
etmelidirl~r. 
Şefür. ruhlu ve hayırsever hemtirelerimir.ia bu insani iıe 

Beyoğlu İstanbul 

1 ...... ıım .. •=~~=·=h=o~Y~~=s=le==k=o=ş=a=c~a=k=l~=r=ı=•=•~-=k=-•~n=h=·ı=.====-=-.:.:====:::::.:.::. 

••K .• ,ı.:;.·; •. ~b~,!..ı~ ... ;:..e ~-k·~-1~111~-. ,•D•ir ... ek•t•ö1ılj ı.üğ•u·· •imıa.n.ıa .. rı_.ll~s.Ş•İ•R-K-E•T-1-·H-A_Y_R_l•Y-E•D-E•N-:- Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden• 

:.iı'a Kr. Lira Kr. 

&Hl 04 61 05 CP.rra'lıpaşa Hı!byar mahnllcsi Camı sokağı 
ı:; No. lu vı: iki ...:a.ta bC3 odası bulunıın 
oanç-eµ atışab C\"in tamamı. 

428 50 82 14 '..Jııkapıı:llnd ... Kasab Demirhun mahallesin
de P;.r Mehmed Pasa sokağında eski 24 mil 
kerrer ve yeni 8 No. lu evin tamamı. 

:29 28 11 :15 KRdu·ıa bostam Ali mahallesi Şerüıye 
cıhidesinde e~ki 5~ ve yeni 86 No. lu ve 
bennucit.I çap 44 nıf'tre murabbaındaJd 
arsanın t&mamı. 

Vui:arıda ~ulı l'Jllhlul emlAk satılmalı' ü:r.~e 15 gUn n:üddeUe açık ru1.tırmıt
,. cık &rılroı.ştır. 

1 ihalesi 1/10/989 p;ızartesi günO ıaaı 15 de icra edileceğinden htlıblerin Cem-
Wllta.fta Vakıflar BaşmüdürlOfi! MahlQllt kalemine milracnat!Arı. (7888) 

j:=:'.=================================================== 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
t5ı9/1139 p;wırtes: jlnü saat 15 de tstanbulda Nafia MOdQd(lğ(l eksiltme ko

Aıh;ronu odasuıdıt (1025.40) lira ke,ıf bedelli Gureba Hastahanesi Nisaiye Klliılli 
lıiKrme i:ılcri açık eksiltmeye l:onulmuştur. 

:::'·1uknve1e, c!tslltme. BayınUırlık itleri Genel, Husus! ve fenni sartnamcleı l, pro
fe. l:'?;;;1f hull'ısaslle buna milte! .. rri diger evrak dtıirc.,lnde görülecektir. 

Muval~:at tcır.inat (7;) lirarlır. 

lstel:!iler!n en az b'.r taahhütte ( 1000) lirai.ık bu l,e• benzer Is yaptı{;'Ula dair 
lcb-N :er::ı.fen alm•ş o!clı;ğ;.ı vesikalara Wlnaden lstanbul vHAyetina mürac:aaUa ek-
111?.tme tarib1nd-en (3) gun e•:vel a!ır.mış ehliyet Vl" 1139 yılma ait Ticaret odası ve-
CJı:AL:ı.rile eelmelP.rl. (7017) ===--
Heybeliada Deniz Harp Okulu 

Ve l .. isesi Komutanlığından : 
Pkalunıu:r.a 84 lira ficreUe blr IA'boratuvar memuru alınacaktır. Lise, San'at ve 

!f't>~ r.ik Oi<.:.ı1u nıczunl:ırından talib olanlar arasında 551 sayılı talimata gore seç-
11' :r yıı.pı:ac.nl<'tır. Dllckç-ı ile veya bizzat Okul K. lığına ·müracaat edilmesi. (7232) 

-~™®: IDL~Yitif~LL ~~tJ 
tLE CEDDi FEARUHZAD~ 

Yl\ Z AN ~ M. RASiM O"ZGE.'N ---- ---- - -

- 9'1 -

EbO Cehi, yanında bulumuılann tan bir beyitle cevap verdi. 
blfl'levi kuvvetlcrioiıı kmldığını ıö- EbO Bekir, o kadar gazaba geldi, 
lwck: ki Hazreti Peygamberden, oğlu ile 

-· Onların ölUmlerinden miltecs- mübarezeye müsaade istedi. 
.Alı· olmayınız! Onlar, gururlanna ka- Resulü Ekrem ise: 
pılaıak hasımlarını hiçe saydılar; - Yl h.'1>0 Bekir! Sen, benim gö-
Ihtiyatsız hareket ettiler. Korkma- rür gözUm ve İiİtir kulağım yerin
lıan .MuhammeJilerin tistüne yürü - de olduğunu bilmiyor musun T 

Mevsim sonu münasebetile 18 Eylul 1939 Pazartesi sabahın

dan itibaren: 
1 - Vapurlnr Altınku.m ve Sütlüce iskelelerine uğrıyacaktır. 
2 - Salacak hattına ait 308, 310, 312, 314, 318, 320, 330, 307, 

309, 311, 313, -317, 319 ve 329 numaralı seferler yapılmıyacaktır. 
3 - Her akşam 23.35 de Üsküdardan Köprüye yapılmakta 

bulunan seferden Salacak hazfedilmiştir. 

Oı:ıiversite Rektörlüğünden : 
Askerlik dersleri imtihanları 21 eyliılde ba.~hyacak ve 15 ilkteşrinde 

bitecektir. Alakadarların Üniversite talim taburu komutanlığına müraca-
atleri. "7231., 

....................................... 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Müfredat listesi mucibince cem'an "363,, kalem eczayı tıbbiye 

açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli "1600., lıra muvakkat teminatı "120., liradır. 
llI - Eksiltme 18/IX/939 pazartesi günü saat 11 de :r:abataşta Leva

zım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için t4lyin edilen güu ve saatte % 7 .5 gü-

venme parasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. ''7330,, 
• il • 

I - tdareml:tln Pnşabahçe mUSldrat fabrikası iı;in muhtelit eb'adda (240) M3 
sandıklık tahtn pauırlıkla satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 9600 lira, muvakkat temlnau 720 liradır. 
Ill - Pazarlık 21/IX/939 per~cmbe günü saat 11 de Kabı:ıtasta levazım ve mü

bayaat şubcslndeld alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve eb'at, listesi her gün sözü geçen subcden parasız alınabilir. 
V - tstcklilcrin pazarlık için tayin olunan giJn \'e saatte 3 7,5 güvenme para-

larile birlikte mezkür komisyona ıelmelcn ilfın olunur. (7359) 

Bu hadise, müslümanlnrca ibretle 
karşılandı; çünkü atılan ok, harb 
saflarını aşmı§, çok gerilerde duran 
bir adama isabet etmişti. Bu da, ile
ride bulunanların geridekilerden zi-
yade tehlikeye maruz bulunmaclığııu 
gösterdiği için herkes, daha bUyük 
bir tevekkülle ileriye atıldı ve böyle
ce harb kızıştı. 

- Yeter, Ya Resulüllah! Hak Te
ala duanı kabul edecektir. [. J 
. Dedi. 

Hazreti Peygamber, dua ederken, 
hafif bir uyku ile kendinden geçti. 
Biraz sonra da tebessüm ederek u
yandı: 

- Müjde, yi Ebü Bekir! İ~te Ceb
rail, meleklerle beraber imdada gel
di. 

Lıse mezunh:.rına: 

Mektebimiz yüksek sımfı için liseyi tamamlamış talebe ka)':L 

20/ 9/ 939 tarihine kadar devam edecektir. 
1 - Yüksek tahsil ınUddeti "3,. senedir. Mektep yatılı ve parasızdır· 

Gayesi, ticaret gemilerimize kaptırn ve makinist ve deniz mesleği içiıı 
fen adamı yetiştirmektir. 

.Meklebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyiaıi ve ımiı husu~ntı nıelı 
tep tarafından temin edilir. 

2 - Yazılmak için pazardan mada günlerde mekt"bc müracoı.~ edil· 

melidir. 

3 - isteklill'rin Mektep Müdürliiğilne karsı )'lzn.cak!arı iRtidal:ırıD3 

aşağıdaki ''esikah~:: ra.ptcylı;melcri lılzımdır. 

A - HUviyet. elli.danı, 
B - Aşı kl\ğıclı, 

C - Mektep şa~:ıôe!1111oıt<::.i VC}U cıus::ıcld,ık surPtl"ri. 
D - l'oliscc nıu.qaddak ıyiha1 kağıdı, 

f; -·· \'clilcr:ııin 5~'!"ilı adres ve imzalan. 
F - 6 r.ciı:t. ı°:'•l<ıJr~~ ı! )( :> ebaıiır<JC\, 
4 - Fawı rrı .. l~mı.ı.!. L::n Oıtako.r· :~ nı<'ı.ı .. p Müdiirlüğünc n:üracs11 

cdilmelicFr. lstı:•ıı••ıı :nn .r.:l.:ıi n~ •hrı iıc rd~ı •• • a:•ılucak miira ..... ;,~tlara n•a.t 

bu mektep •l,11-·ı:t ı ilaiı.ı :rien gündı:!rilır·. "''.:'j"'. 

~iiiiiii·ij-~···~~~-.,-..;..,-.~-- : -·-- - --- --~.'~ 

1 De:.!;t ?:_!!1!z~Ha!!..!~an!an ,, 
Birinci ·:c Dokuzu11•;u işletme n~,··~ur:n ve müstahdemini için !);.· &"" 

ne zarfında tahminen ...,.516 t:ıbm ·~bise ,.c 5~8 adet palto kapalı uırf us1•• 

lile bilmünakusa. yaptırılac11ktır. •'!nise V"" p:.llonun kumaşl~rı icnrct:e 
verilecek yalnız harç ve imaliycsi nü~ea!.n .ı~ ait olaraktır. Gu İJİn n~l .. 
hammen bedeli ? ~-·3ô ve ınm·aiü;r.t tC'n:ı•.ıat: i765,20 liradır. . 

.MünakaGa 2~ ı 9/!<::3 per:oembe gii•.U saat 1 ı de Sirkecide !) uncu 11 
lctme binaswda A. E. kM. i::ıy<.nt. t>t.'"t.fı"ld'lll yapılacaktır. t::ıtl!,d:.t:ri,, 
teminat ve kanurıi vesik'..llaı ;~ı ih' i·.1P. · ::Ie..:ek olan kapalı 7.arflannı n.Yo' 
gtin saat 10 a katilll' konıis::nn.t ver ıncleri lhımdır. Şart nmnelcr parıt$" 
olarak komisyondan verilrnekredır. ~ . "'/08=1~ 

----·--·- ... - -~~ 

Yüksek Mühendis Mektehi Direktörlüğ-ünd( ıı : 
1 - t~39-ü40 d~:s yıl: iç~n ~lekteb~ b:rmeğe talip olnıılar ~rd.sında Y'' 

pılacak m~~aba~a ımlılıırnları C) lülün 28 ve 2f! ~ıncu pC':·Rcı!l1" 
ve cuma gunlerı saat p.01l da başlıyacaktır. . 

Peygamber dua ediyor - RCsulü 
Ekrem, müşriklerin çokluğuna ve 

2 - Bu hu~ata fazla '!,lalumat alnıak istiyenlerin talil giliıicri bSr.~ 
Dedi ve zırhını giyerek: olmak uzcre her ;;un saat 9-16 ya karlar mektep idares ine JIJ.il 

"Yoksa Kureyş müşrikleri, biz =======ra=ca;:::=a=t=la=r=ı·===========-=--========~"730!) Müslümanların azlığına bakaı.rak bi.:· 
yük bit ızbı-apla gölgeliğe girdi. İki 
rekU namaz kıldı. Sonra: 

yekvücut ve mansur bir cemaatız mi -=-~ 
diyorlar. o cem'iyet yakında bozu- Dr. Hafız Cemal Çocuk Ha~imi .. 
lup geriye dönecek.,, 

( D"vanu ,·nr) Dr. Ahmet AkkoyunfU 
Lolonıuı Hekim 

yünilz. Zafer bis~mc.'ir. Diyerek, onu, yanından ayırmadı. 
, Diyerek kuvvetid cidale teşvik İki taraf ileriye yürümiye ve yekdi- - Yü Rab! Rana vaad ettiğin 
•dı'yordu. · k b nusratı ver! ~ germe ya !aşmaya aşladı. Bu heye-
B:ı sırada Htızreti Ebu Bekir, kar- canlı anlarda, mu··şriklerden "ı"bnı· Diyerek dua ve niyaz etmeye baş [ • ] lfa :- ı·cti 

Ö - • Ali'den mcrvidit ki: p saflarda ~ı1k kt.l::ıu5 olan oğlu Orfe,, nin attığı bir ok, İslam aske- laclı. Hazreti merden rivayet edildi- . .. . . Divanyolu ll.i4 
V• •• e Hazreti Muhammed dua Bedr gumt, btraz ccıık ott1kten son· 

~bdu.rraluna:ı'ı gi:frünce: rinin gerisinde durarak muharebeyi gıne gor • . . d · ra d.<.;ndiim. Resııliı /<-:/.:remi secdede Muayene saatleri paıur har!ç 
- E-y Jıtbiiı! Osti!.ıE' oturduğun seyreden Hazrec kabilesinden Haris e~erken cllcrmı ~. k.~ .~r .~~~ıştı, ı !JÖr:lii.:1,, "Ya hay, ya kayyımı!,, di- her gün 2,5 - 5 salı ve cUJıo·uı:tesi 

nal~nı ne y:lfltın? . . ibni sur!k.n'ya isabet ederek şehit ol- kı omuzlarından oıiusu du:;tu. Ebu 1 yt.11'du. 'l'e~rar cenge gittim. Bir sabahları 9 - 11 hakik! ftltara 
· D.ıye_ bıı4Arı11c:a, o dn, bar~nsıı.a, ıh- masına sebeb oldu. EnsA.rdan ilk ~e-ı Bekir, örtüsünü onıuzlaruıa koyar-' ··d<""t 8 • ,ı .. d'" y · kabul olunur. T . .2'2398 

_ _ Y 1mu -... 01ıra yıne notı um. tne o ••••••••••9lP.WL91111Nd tiyarlıgında dala~eto saı1tıgmı anla- hid olan bu zattır. ken: tıalde bvltmu11onlu. 

D•hlllye MUtehaası#ı 
l'uksim - 'faliııılurne l':ılr.s No. J 

Pazn.rflıuı mrmrla her giin 
15 ten conr.ıı Tcjefon: 40127 

l ·····•-•11•---··-·~··· .. ·· ......... ~ 
i SWlibl. A. ~malcddiu Sara~ğl1' 

Ne ·riynt mUdii.rfr: Macid ÇE'l'~ 
B&sııır.gı ylll": ll&tbui ~ 


