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Milli Müdafaa Em
rine 20 Milyon Liralık 
Fevkalade Tahsisat 

Fransa ya 
Almanlar Varşovaya ·Karşı Zehirli 
Gaz Taarruzu Mu Hazırlıyorlar? 

Veriliyor 
Ankara: 23 (Hususi) - Milli Müdafaa ih

tiyaçlarına sarfedilmek üzere fevkalade mem
balardan hasıl olacak paralarla karşılanmak 
Üzere 3628 sayılı kanunla 58,917,000 liralık 
tahsisata ilaveten daha 20 milyon liralık fev
kalade tahsisatın Milli Müdafaa emrine veril
mesi hakkındaki kanun layihası Meclis ruz
namesine alınmıştır. 

Harbe Niçin Mussolini Mühim Bir Nutuk Söyledi 
~~~~ıı..!~~~~~! Muhasamatın Durmasını Taı,siye Eden Duçe 

B unu it.al~ an gu:r.etf'leri bir 
türlü ıuıhstunı:)orlar. Galihaı 

ilhaınıa.rmı n rlinden • aldıkları için. 
{:uııJ.ii ncrliııli gul.(ltelo.rd de böyle 
hır anlı~ aınanınzlık eseri 'ardır ki 
hü~ iik lınyretlrr içi&de kendi ini gö • 
t ri~or. 

.A!manya hükumeti ile Sovyetlcr 
lılıkumcti ınil'Jt"ı ek biı beyanname 
neıretliler. Bunda Lehistanda ha· 
reketler yapan Almaıı \'e Rus kuv
~:~ıerinin Almanya ile Sovyctler bir
lıgı arasında akdcdilmi~ o.demi teca
vuz misakının menfaatine ve ruhuna 
mugayir hiçbir hedef takib etmedik
leri, bilakis bu kuvvetlerin vazifesi 1 
1~histanda Leh de\·!et mın inhilali ile I 
zan olan a~ayiş ve sükünu iadeden ve 
LC!h ahalisine milli h'l.yatının yeniden 
~nzimi kcyfiyetind<> muavenetten 1 
ıb:u'Ct olduğu !lan cdildı. 1 

F • • • 
iıtlerm gazetesi ol n \'orlkischer 

l"4'olıachterde ikı devletin aralann-
dal{ı a..J"m t .. "" ı ee· vuz mu nkının men~ 
fnllt' ıne ve ruhuna tıayet ederek mut-
lch~d surette har ket ettiklerini bıl
ha a 1ı·bnruz cttırmck ı temişlir 
Herlinlı gazctele:rm hcp:oı Lchista~ 
devletinin inhılitli sair devleticri Le· 
h~st na rapteden mıınhedcııamelcrin 
kaffcs:ni sakıt hale düşürdükleri 
ııokta..,ındı:. bılhn€sn ısrar cdiyurlnr
rnış. lşte :,•ine Voelkisdıf)r Beobachter 
bu ınütal..:alaı a islinad ederek soru
ro.:-: 

İtalyanın İcabında Harbp Karışacağını Söyledi Zelzele Feliketinin 
Yeni Tafsilatı 

'-4--~--

Roma, 23 (A.A.) - Mussolini bugün Polonyadaki 
faşist liderlerine hitaben büyük bır nutuk söylemiştir. 

Mussolini şimdiki ihtilafı önlemek için 1talyamn 
sarfcttiği gayretleri ve nihayet harbi durdurmak için 
vaptığı teşebbüsü anlattıktan sonra. İtalyanın ihtilaf 
karşısındaki vaziyetinin tayin edilmiş bulunduğunu ve 
bu siyasetin bir eyliıl tarihli resmi deklarasyondanberi 
değişmemiş olduğunu bildirmiş ve demiştir ki: 

- Bu kararı değiştirmek zarureti hasıl olduğu za· 
man bunu İtalya milletinin önünde izah edeceğim. 

Mussolini şimdiki ihtilafın daha vahim bir şekil al· 
masının önüne geçilmesi lüzumunda ısrar etmiştir. 

.. •utuk ırran ada Na ıl Karşılandı? 

Paris, 23 (A.A.) - Havas ajansı tebliğ ediyor: 
Fransa hükumeti .Mussolininin nutkunu ve bugün

kü ihtilaf karşısındaki İtalyan hattı hareketi hakkın
da verdiği izahatı alaka ile karşılamıştır. 

Mussolininin sulbü muhafaza hususundaki faali
yeti ve 1 eylfılde tezahür eden hareketi Fransa bükfune
tince fevkalade takdir edilmiştir. Fransa hükumeti bu 
takdirini o zaman İtalyan notasına verdiği cevapla da 
göstermiştir. 

O zamandanberi hadis olan vakayi Avrupanın en
cemasyonal şartlarını altüst etmiştir. Fransız ve İngiliz 1 
hükUmetleri Polonya ile mün'akid anlaşmalar mucibince 
müttehid devletlerin aldığı vaziyeti kat'i olarak ve en 
açık bir tarzda tayin etmiş bulunuyorlar. 

Cernauti, 23 (A.A.) - So\'Yet kıtaatı, büyük şe
hirleri is~al ettikten sonra gayet yavaş ve ihtiyatla iler
lemekte olduklanndan Almanlarla Sovyetler arasında 

Dlklllde ss gö;men evinden m•ada yıkllm•dık 
bina kalmadı. ÖtUlerln ••Y••• m•ale••f fazla. 
Zelzele Sahke~lr h•vall•lnde de t•hrlb•t yaptı 

çizilmiş olan hattan ht>nüz c;-ok uzak bulunuyorlar. Al- lstanbul, 23 (A.A.) - Kandilli tedbirler sayesinde açıkta kalan 
mantar Ruslar geldikçe mezkur hatta doğru ~;ekilmek- rasadhanesinden: 3500 kişinin kıımıen çadırlara yer • 
tedir. 1 Bugün saat 7 yi 35 dakıka 5 sani- leştirilmeleri temin olunmuş, yara

Şimal mmtakasında Ruslar gerilerde !;ete harbi ye geçe hafif hır zelzele kaydedil- lılardan bir kısmı da çadırlarda te • 
yapan kun·etli müfrezeleri henüz tt>mizlemekle meş- miştir. davi altına alınmış ve bir kısım ya
guldür. Ukrayna mınta.kasmda ise Samy'da bataklık . Bundan başka, 4 ü 26 d~ki~a geçe ralılnr. d.a l~mir hastahanelerine 
arazide Sovyet ve Polonya kuvvetleri araıunda mu- hır zelzele daha kaydedılmışse de nakledılmışlerdır. 
barebeler devam etmektedir. bu çok hafiftir. Her ikisinin de mcr- Dikilide sahil fenercisinın kulübesi-

Diğer taraftan Va~o,·a iddetli muka\'crnet gös- kez tistünün rasnd_hanedeı~ 308. ki~o- le geride bir tepe üzerinde yeni yn
termekte ve Almanlara ağır zayiat verdirmektedir. Var- metre uzakta oldugu tnhmın edılmış- pılmış olan 35 göçmen evınden başka 
~va. önündeki Alman to~usuna kumanda eden general tir. biı· tek bina kalmamıştır. Şchrımizde 
Von Fristclıin de ölümü gfüıt.eriyor ki, Polonya toı>!'usu Dikilide Bir Tek Bina Kalmadı felaketzedelere yardım için bir iane 
dü:.manıo gt>risini de şiddetli dÖ\'CCt>k bir \'aziyettedir. lzmir, 23 (A.A.) - Dikıli zelzelesi listesi açılmış ve ılk gümle 530 lir:ı-
Yt>gine karanlık nokta Vor§ova müdafilerinin erzak \e felaketi kurbanlarına yardım içın vi- lık bir yeküna baliğ olmuştur. 
mühimmat meselemdir. layct ve C. H. Pnıiısı başkanlığı, Zelzele sırasında Dikili kazasında 

Garp cebhesindeki harekat Kızılay Kurumu tarafmdnn alınaıı ( Sonu 3 ü11l'ii sayfamızda ) 

Paris, 23 (A.A.) - Fransız cebhesinde Alman kı- ------~--lml!l------------------
taah dün ak~1 başladıkları fa.aliyt>te hug'ün de de\·anı 
etmi~tir. Siegfried hattı miidafilt•rinin faaliyeti diin ak
~01 n gece birçok ke~if kolları hareketlcrile tüfek ve 
mitralyöz at~lerile tezahür etmiştir. Fransız ileri kol
lan buna mukabt>le etnıi~lerdir. 

Cebhenin heyeti umumiyesinde kayda değer bir de
ğişiklik olnıamu;br. Esast>n Alman faaliyeti bugün dün
kü kadar olmamıı; w ileri Fransız kollarını heyecanda 1 

bırakmak, zemini d~ncmek ve lfransız kıtaatının mu-1 

lngiliT. orduian Ba~kumandanı General Gonl (Sonu 3 üncüde) 

-KAVGAM
Asrımızın En Mühim Kitabı 

1. -- - · IParis, 23 (A. 
1 PARIS _A.) _ 23 eylül 
salıah teNiğı: 

Sr·re'ıı;ı.ı şarkında Iıransızla

r.n za;.t( hni~. olduğu mevzilere 
lrnrşı cU1ı1 akşam üzerine doğru, 
<.lüşrnaııın yaptığı birkaç teşeb
bfu; t"'.ı dcd'lmiştir. Geceleyin 
cebhede ve bilhası;a Sarre ile 
Zweibrucken'in cenubu garbi
sindc mıntakn arasında \'e La 
Laut'?r ü.ı:crındc bıiyUk biı top
~u faalıyeli olmuştur. 

MOSKOVAIMoskova, 23 
·------_;_--!( A. A. ) -

Kwlordu erkanıharbiycsiniuin 

22 eylul tebliği: 
22 eylül tarihinde garbi be

yaz Rusyada harekatta bulunan 
kızılordu kıtaatı Bresletovski'yi 
işgal etmiş ve Grodino'nın şima· 
li garbisinde bulunan Aygustof 
ormanlarını Polonya ordusunun 
döküntült. inden temizlemcğe 

başlamıştır. 

Garbi Ukraynada kızılordu 
kıtaatı Polonya döküntülerinin 

tasfiyesine devam etmiş ve Sar· 
ny mıntakasını birçok Polonya 
sübay gruplarından temizlemiş
tir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

italıa 12 Adadaki 
Fazla Askerini 
Geri Çekiyor 
Londra, 23 (A.A.) - Dally Express ga· 

zeteslnin yazdığına göre, ltalya hükCımeti 

Ankaraya muslihane fikirler beslediğini 

göstermek için Onlki adadaki kuvvetl.e· 
rlnln sulh zamanı kadrosundan fazla olan 
mevcudunu geri almıya baııamııtır. 

Bu tedbırin mühim bir taviz tegkll et· 
tlğlnl yazan mezkCır gazete, ltalyanın Bal· 
kan memleketleri tarafından Romaya kar· 
ıı beslenen §Üphelerl izaleye çalıımakta ol· 

1 duğunu ilAve ediyor. 

Tavadan asif 
Korunma Kursları 
Açllacak Yezıaı 

• d• 

Yazan : ADOLF HITLER 
Tercüme eden:HÜSEYINCAHIDYALQIN 

Bugünkü Alman reisinin iktidar nıeukiine gelmeden 
evvel maksadını, fikir ve kanaatlerini izah !:imek için 
yazdığı bu fevkalade mühim eserin Hüsey111 Cahid 
YALÇIN tarafından tercüme edilmesi esere ayrıca 
büyük bir kıymet vermektedir. 

Bu tevkelAde aaerl, gerek ••yfa •d•dl
nl çoğaltmıye, gerek•• mUnder•catı
mızı zenglnleftlren yeni kı,hk prog
remla beraber eunmak için bir 'ki 
gUn tehir ettik. 





~ENISABAıi' 
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Harbe Niçin 
Devam Ediliyor? 

Zelzele Feliketinin 
Yeni Tafsilatı 

lngiltere Hava Karargahı 
Fransaya Nakledildi 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
devleti yıkıldı. Bu evvelden tahmin (Baş tarafı J inci sayfamızda) 
edilrniyen bir netice değildL Bu ne- çok feci sahneler olmuştur. Halle bi
ticenin umulmadık bir sürat ile ta- ribirini çiğniyerek sokaklara fırlamış 
hakkuk etmesi meselenin mahiyeti- biribirini kaybctmemeğe çalışan aile 
ni değiştiremez. İngiltere ile Fransa efradının feryatları faciayı bir kat 

(Baş tarafı t inci sayfaınızd ) 

1 

. İs son kuvvetlerini sarfederek Lehista- daha artbrmışbr. Elektrik fabrikası 
ltaı lesi . d t d A a Yı~e aynı miiHlhaza iledir ki, denizaltı! Bohemyada n Moravyada yan mn istiklfil ve hür ·yetini kurta ın _ yıkılı 1 k .1d·-· d zifir' 

oe nı a\e e erek malumat eJ- harbı tavsamış ve Almanyada o kadar rtıed Yer Yer Devamda. - n r p cereyan ar . ~~ . ıgın ~n . . ı 
de eylemekle hedeflerini takib evle- hi yapılan 3000 bornbardunan tayyıu esi . . caya kadar ugraşmadıktan sonra bu karanlıkta halk bırıbırıne gınnıştir. 
miştir. havalanmamıştır. Londra, 23 (A.A.) - Tunes gazetesıne harbin bitmesine imkan yoktur. 1n- İhtiyar bir adam zelzele sırasında 

St Am Budapeşteden gelen haberlere nazaran . . " . . 
alininin Bac:!•a PlaAnl"n Mı Va••. erikanın biı· karar vermesine intiza- B h M d Alın la a karcı gıltere ıle Fransa, Lehıstan devletı karısını ve çocuklarını evin pencere-

~ .. • ren Al 1 o emya ve oravya a an r ,, . . _ . . . . . . _ . . 
Paris 23 (AA) 'O _ • • manyanın Japonya, Rusya ve tal- pasif devam etmektedir. ınhilal etmıştir. Bızı kendısıne baglı- sındcn çıkarmış ve tam kendisı çı -

muharebeden ~n· -; ç ~afta sur:n bır yayı ihtiva eden bır ittifak vucude getir- Çekler bu vasıtaya müracaat ederek Al- yan muahedeler s...trit olmuştur,, di- karken yıkılan evin albnda kalmış -
har b . ra, ovyet .ataatı hiç mu- meğe çalışması muhtemeldir. .,,.. 

e esız olarak Polonyanm ym-ısından iaz V . .. manları boykot ediyorlar. yerek kahraman bir milletin bu mu- tır. 
fasını kazanmış oluyor. arşovaya. Gaz HuClıınu YapıJacak Vllno Litvanyaya Veriliyor azzam fedakarlığı ve felaketi karşı- Kurtarma faaliyeti devam etmek-
in:~:anya, merkezi ve şarki Avıupada l\h'r Londra, 23 (A.A.) - cDaily Express:> sında ellerini kavuşturup işin içinden tedir. Şimdiye kadar lıarab olan 

1 re ve Fransa kendisinı serbest bı- Bern, 23 (A.A.) - Polonya sefaretinin j gazcteı:>inın Brüksel muhabiri, oraya dün çekilirlerse şeref ve haysiyet namına 
rakmudıklan içın haı be başlamıştır. Şim- bildirdiğine göre Alman ordusu gazli bom- ak:iam gelen haberlere istinaden Sovyetıer . . . mıntakadan çıkaıılan ccscdler yüze 
dı kcndı clilc şaıld A\TUpnyı tfı Baltık- balaı·, kimyevi maddeler ihti\•a eden bom Birliginin Litvanya'ya Vilno'yu iade etme- her şeyını kaybederler, rezıl ve mas- yaklaşmaktadır. Polis jandarma ve 
hın füımanya \'e Slovakya hududlarına ka- balar ve daha bazı harb malzemesi bekle- ğe kanır vermiş olduğunu bildirmektedir. kara olurlar. İngiliz \'C Fransız mil- askeri müfrezdcr enkazı temizlemek 
dar Rusyaya tc lim eylemektedir. diği için Var~ovayı hucum etmediği Cer- Amerikan Donanmasmclnn Bir Jetlerinin şeref ve haysiyet hislerine tedir. İzmirdcn miitemadiyen imdad 

Hıtler tamamile So\iyetıere güvenerek ~auti'dcn emin bır membadan ogrenilmış- Kısım Portekize Geliyor biz o kadar eminiz ki, farzımuhal O· kuvvetleri Dikiliye gitmektedir. 
hare et etmı e benziyor. Faknt, Stalinin tır. A~~n?l::ırın Vnrşovnya tnarruz ede - Lizbon, 23 (A.A.) - Atlantik denizinde Iarak İngiliz \'C Fransız hüki'ımctle- Zt•lzcle Mıntalmsında Sarsıntılar 
Lclkı de beklenmedik daha bac:ka pHin- cckelrı ıkı •!tin e\ \'el bildirilmir:ti. Alman . ' · · 

fırlayıp sokaklara çıl•mıstır. Zelzele olur
ken köpekler ve kediler bağrışıyorlardı. 
Son aldığım haber üzerine Altınova kara
koluna mcnsub bır Jandarma neferi üze
rine yıkılan du\•orıı1 altında kalmış ve 
yaralanmıştır. 

Cafer Öcal 

Zelzeleııin Bürhaniyede Tahriba.b 
Ankar:ı, 23 (Hususi) - Dnhiliye Veka

letine gelen haberlere göre vaki olan zel
zeleden dolayı Balıkcsirın Biirhaniye ka
zasına baglı 2 nahiye ve 4 koyılnde 124 e
vin du\'arları ve saçaklan yıkılmış, Bürha
niye hUkümet konağının ve kns:ıba içinde
ki buyilk camıın iskele, liman ve gümrük 
dairelerinin tavan ve duvarl::ın çatlamış
tır. 

.......................................... 

Havadan 
Pasif Korunma 
Kursları Açılacak 

ları vnrdır. " matbuatı bo b b 1 k ll.. lm bulunan Amerikan donanmasından müfrez rı Almanların bu dcdıklerı tarzda Dc\•nm f~di.~ or 
, u om a arın u anı asını b' I ı A · 1 c • k d d 

Garbdeki Vazi.'-'et muhik göstermek maksadile Polonyalıların ır ı o mıra ourtuay ın ·uman asın a düşünecek olsalar iki memlekette de Ankara, 23 (A. A.) - Aldığımız Havadan pasif korunma işlerinde 
·' yakında Lizbon'a hareket edecektir. . . ~ı k l .. k'~ ti t l ı ı k I 1 46 47 

Pari , 23 (A.A.) _ Fıansız cephesinde gaz kullandıklarına d:ıır h, bcrler işaa et- Fıloda bilhassa Trenton ve Bagder ge- ıhtıla çı ar, ıu ume er yere . ~ ı ır haberlere nazaran 22 eylfıl sabahı ça ıştırı aca o an ve yaş an - a-
bır hD1ta devam eden ukünetten mcktedır. milcri bulunmaktadır. Amerikan harp ge- ve harbe deYam olunur. lngılız ve yer sarsıntısı kaydedilmiş olan mm- rasında bulunan vatandaşların sıhhi 
dun ° leden onra \le geceleyin Alman kı~ Bir Ji'inlamli~·a Vapunı mileri Lizbon lımanında birkaç gün kala-1 Fransızlar böyle hareket etmiyecek takalardan İzmirde bu sabah saat muayeneleri yapılmak üzere davet 0 -

taatının artan bır faıılıyeti kaydolunmuş- Bntırıldı caklardır. Bu muddet ztırfında Amerikan bir millet olsalardı hat be hiç başla- '> 40 4 30 7 35 t Al t l 4 10 lunduklannı "azmıstık. Bunların bir tur. ... -· , . ve . c, aça H ıi . .J 

B t Berhgen 23 (AA)_ B h · d donanmasının bırkaç cuzlitamı gemilere mazlardı. ve 7.23 te J{ebsutta 4.18 de, Akı1i - heyeti fenniye tarafından yapılan 
u ün cephede ve bılha a vasati Sarre ' · · erg en cıvarın a • ıt h k d c ktfr 

:mecra ıle ıthın ara ında imtidad eden mm s~hilden 10 mil kadar açıkta bir vapur tor-ı ı 1A~ e e ,e d · Ko .. ., E d' . .· Filhakika, bugün kahraman Leh sarda '1.5 de y<'nıden hafif ve zarar- sıhhi muayeneleri bu ay sonunda ta-
takadn oldukça kuv\ietli Alman keşif kol- pı.llcnmiş 'e iki dnkikn ıçındc batmıştır. man)a a ınwuzm 0 ı~e~ı milletinin hazin faciası üzerine sız yer sarsıntıları olmm~tur. mamlanacaktır. İstanbul pasif ko -
ların Bırçok Non eç vapuru hemen hadise ma- Londra, 23 (A.A.) - Hnber alındıgına . . . : .:ı • ı'ndı"ktcn 
ıncv~~ ~evzii küçük hurekctleri, Fransız göre Almanyanın sağcı mahafili, Hitlerle zalım ıstılanın acı per"esı Dikilide yer sarsıntıları devam et- nmma islerinde çalışacak olan bu 

erıne kar ı fiırndıye kadar oldugun- hallıne koşmuştur. Torpıllenen wıpur Fin- Sovyetler arasıdaki teşriki mesai daha sı- sonra işin bittiğine hükmederek sar- mektedir. vatandaşların miktarları tesbit olun-
dan daha siddetll bir topçu atcc:I ve hattll. liindiyanın 3800 tonluk Ragnaı· vapurudur. I k "h" · t tl l ,, O L bl ., kı bir şekıl ulmağa başlaması üzerine Al- ma~ dolaş oma en mu ımmı a ı Kızı a~·ın .. ardımı ınuı;;tur. Bu miktar 800 dir. 

a ıcs rnınlaknsındııkl küçuk ormana kar- Bu vapur bir Alnuın denizaltısı taraiın- ı 
sı ınu· t,. h k d k 1 manyanın mi.ıstakbe siyaseti hııkkında sulh ve uhuvvet masalları terennüm Ankara, 23 'A.A.) - Yer sarsın- Bu ."000 k'ı«ı· yulcnrıda vazclıgyımız 

vece ı uçük bır taarruz vukubul- an ya o anmış \ e nılirettebatın ~andallar- \ 0 .., J 
muştur. 1 d mutezayid bir endişe göstermektedir. etmek bütün be~eriyet ile insanları tısı yiizünden Dikili ve havalisi h:ıl- ~·ao.ta bulunanlar taı·afından doldu • 

a cnıze inmesi cmrolunduklan sonra di- cDaily Express> Kopcnhagdan bu sabah . ' . - - - "' 
l" Almanlar, Fr, n ız topçu ve otomatik si- namıtıe atılmıştır. aldıgı şu telgrafı ne~rediyor: hayvanlıktan çekıp çıkararak ınsan kının maruz lrnldıgı felaket dolayı - nılamadığı takclirde daha yaşlı olan-
1::;~;1:~~~ ateşlerılc oldukları yerlere çh i- Btltun tayfa sahile guç hal ile çıkabil- I!igal olunan Polonya mınfakalarında 

1 
adına müstahak hale sokan telakki 

1 

sile I\ızıla~ cemiyeti fe~fı~etz_~delere lar da bu iş<le çalıştırılacaklardır. 
D mi~tir. Sovyetler tararından yapılmakta olan Ko- ve ahlaki bütün mefhumlarla çirkin yapılacak ılk yardımlar ıçın dun der- Bu SOOO \•at::ındaş arasında pası'f 

b ıger tarnll n !iUnu da kaydetmek ica- 1 
eder ki, Alman lotııııtının yeni faaliyeti lngiltere Hava Karargfılıı münist propagandası daha şimdiden Alman bir istihza teşkil eder. Bu kadar re- hal zmir vilayetine 1000 lira ve korunma islerinde şef olarak çalış -

st~md~ye J,adar pek ehemmıyetsiz ve hııt- Frnnsaya NnJdedildi 1 askerleri arasında kendı ınl .lıissettirme~e ı zalcti hazma bugünün cihan efkarı 300 çadır gön<lerdiği gibi bugün de tmlacakların listesi de her knza ta-
" hı, bl h k L d 2 . başlamıştır. llcr şeydcıı CV\iC) Rusya ıle . . ··ı d 2000 r ·alık bir ara yardı -
ın r aı;,c ete sahne olmamış olan . on r~, 3 (A.A.) - lstıhbarat Nczn- Almanya arasında müşterek bir hudut ol- umumıyesı tahammu e emez. ayrıca ıı' p ' rafından avrıca tesbit olunarak vila-
ın kalarda da vukubulmuştur. reti, tngıltcrc havn kuvvetlen karargahı- masını istemıycn mutcclıl nazi rüesası Tadhin artık kat'i bir dönüm nok- mında bulunmuştur. 1 . . .. .. .. -·· . . 

t 
Zw bruck un cenubu şarki 1 ve La Lan- mn Fransaya nakledılmiş olduğunu bildır- ' . . _ Bursada 7~1zele yet seterbcrlık mudurlugune bıldı-

C!' m t k rnektedır Sovyct manevTasını akim bıraktırma için tasına gelmış bulunuyoruz. Devletler· . • rı·ıccektı'r Seferberlı'k M'u·d·ur· lu··g-u·· 
h · ı a arı bu mıntakalnrd ndır. Cep- · elinden geleni yapmasını von Ribbentrop'- Buı ::ı, (llu. usı) - Eyluliln 21/22 gCC'e- · 
kcnın bu J,ı mı l!'ran ız ve AlmMn m;·ıst·ıh- Efradın mancvı·y.Mıı ı11u-ıceınm .. Jdı'r. "'rasında rnu"n:ıscbetlerdc ya yumnık d r 1 fl · · · bı'ı• :::ckildc yetı«.,tı'r1·1 -" ' ' " ~ dan rica etmişlerdir. " · • • si, s:ı:ıt 2,3fı eh' arka ark:ıyn u~· c n 7.C zc- §e crı ıyı ~ :.-
d:~ ~!d~ın blıllik~c en ~bn b~un- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=hakkı ortadan kalkacak ve küçük ıc~du.llnınd~ uııl~ri~adcmcdeharıf me~ i~n b~ kurs açacakbr. Bu 

.Alm k t r devletler için de hayat hakkı tanına- geçtı. Hu; bır Zi)ıın yoktur. kurslara tatbikat görecek olan grup 
1 

11 ı a tının bu yeni f aliyeti Bit- A 
er ile Başkumandan von Brouchi1tdı'in RESMi TEBLI• ~LER caktır, yahut biitün diinya so - Esad Afkan şefleri bilahare kendi gruplarındaki 

Rarp ('l'phc ine gclrnelcrinc tesadüf ettiı;i ~ nuna kadar en çetin, en kanlı, Ay\ alıktıt Zt•lzele pasif korunma efradma ders vererek 
!İ•Yanı dikkattir. _ t ·· d l l d Ayvalık, 23 (llu u ı) - Dun gece saat l . · kt' en yıpra ıcı muca e ~ er en sonra on arı yctıştırece ır 

Ölen Alman Gen rali iki buçuJ, t, oldtıJ,ç.ı ıddctli \e surekli zcl- · 

22 
Bcrlın, 23 (A.A.) _ General von Fritsch ( Baş tnrafı 1 incide ) rında yapılan temizlikte Kori _ tam ve hakiki bir vahşet ve zclc oımu, tur. ı<. abamızda birkaç bina Bundan başka geçen sene açılmış 

h eylülde Vaı· ova onundc yapılan bir mu- General Langer'in kumandası dordaki Polonya kuvvetleri ku- zulmet içinde gömülü gidecek - yıkılmı.,, hırçok birıalnrın duv:ırları çat- olan zehirli gazlardan korunma kurs-
c arcl.ıccıe ölmu tuı. Hıtlcr Generale milli altındaki altı fırka ve iki alay- mandam general Bortnovski bil tir. Bc:?Criyetin hayatını şimdi- lamı tır. Zeı~ele neticesinde elektrik direk- lan da bu ay başından itibaren faali-

eVnoznc ..,rn. r 1 Y pılmasmı e retmı tir. dan mürekkeb Polonya piyade t" k" h b' ye kadar kemirmiş ve artık son az- leri de\ ıldıgınden elektrik telleri koptu yete geçeceklerdir. Bu kursa geçen 
,, 

1 
r'rit h'ı 1934 tanhınde Alman or- un er anı ar ıyesile esir edil - "e şehır k ranlı t k ldı. Devrılcn elcl trık 

uu arı B tU d 1 kuvveti Lwow mmtakasında ' miştir. gınlık derecesine gelmiş olan tahak- dıreklcrındcn b.rının bır rocu :ı r:ırnnralc sene devam etmiyen vatandaşlar 
d m n nlıgındn dı kuman- " .. ...... 1 k 
b~nn ~on Brauchıtch istilılfıt etmışti. Har- Polonya mukavemetinin kırıl~ Şiddetle mukavemet eden düş- küm kanseri, insanlığın biinyt:sinden y:ırıılııdıgını haber aldım. Halk, ederinden devama mecbur tutu nen tlr. 
hl a l mn ı uzerıne von Frı eh tekrar ması esnasında Sovyet kıtaatı- man ile çetin muharebelerden kat'i sUTettc sökülüb atılmak dakika-

zm tc ıılmı tı. na teslim olmuştur. sonra Alman kıtaatı dün Var- sı hulfıl etmiştir. l!l14 harbinin te -
Almnnyadıı Yeniden İki İnfilak 17 eylülden 21 cylule kadar şova ile Modlin arasında Vis - şevviişlerinden ve buhranlarından 
Atnste.rdam 23 (AA) 1 ıs:ııde • .' · · - Bır Holanda Polonya ordusundan esir olarak tül'ün cenubunu takib eden yo· kurtulmağa vakit bulmadan, 1939 

\a ııcı~~~~ıı~~ı~d~~dı 
1
ine ~ore Ilerlindc ha- 120 bin asker ve sübay alınmış lu gcçmeğe ve bu suretle bu iki harbine daldık. Artık bu türlü harb-

liinde 30 . . pı an bır sulkasd nctıce- 380 t ·1 1400 •t l .. 1 ll'anda :ışı te\ kıf cdılınietır. Ayni za- ve op ı e mı ra yoz mevkii biribirindcn tecride mu- lcrin tekerriirüne insan sosyctclcri-
:tı t:a.zh birı polı merkez büro unda cliğe- iğtinam olunmuştur. vaffak olmuştur. Bu münase - nin tahammülU yoktur. Demokrasi J 

buı 'nede olmak üzere ık! in!ıllik vuku- 1 BERL/N 
1
Berlin, 23 (A. betle binlerce esir alınmıştır. devletlerinin bu hakikati pek aşikar 

ta mu tur. Bu sullrnsdlcrfn Otto Strasscr A.) - Ordu Garb cebhesinde birçok nok - ·· 'd t~~!tarlarının c eri olduğu zannedilmek- _ surette anladıklarını \'C ona gorc şı -
ır. başkumandanlığının tebliği: talarda hafif topçu faaliyeti ol- detli bir azim ve irade ile işe giriş-
tımanya Amerika.dan Korkuyor Lwow kalesi, çekilmeğe baş - muştur. tiklerini göriiyoruz. Binaenaleyh bu 

gC.:;dra, 23 <A.A.) - «Newı; Chronicle> lamış olan Alman kıtaatına tes- Sarrebruck civarında bir . ak . 
go CSlne Kopenhagdan gelen bir habere Fransız tayyar<..'Si dafi topların harb devam cdeccktır ve anc nazı-

re, Vn ovan b b liın olmuştur. Müstahkem mev- · ·· ''ki · k" ··kı · cz-ribl h ın u · a ah obüs.lerle tnh- ateşi ile yere inmeğe mecbur e- liğın yani huyu enn uçu erı 
rnış olakkında Alınanlar tarıı!ından yapıl- kiin şehrin şarkında bulunan dilmiş ve mürettebatı esir alın- mesi hakkının mağlubiyeti ile niha -
mı 1an tchdid, bunun t..ıtbikinin toplan- Sovyet kıtaatına devri muame-
'edcb~h:~ ~merıka Parlfımc ıtorunda tevlid mıştır. yete erecektir. 

s RAY sinemasında 

HaH n ın E GUzel Fllml •+:Em---~ 

CLARK GABLE 
olduğu muvaffakiycti kazanan film 

MIRNA LOY'un 
Sabırsızlıkla beklenen ve layık 

H 
Fransızca sözlü şaheseri bu hafta mutlaka 

görüniiz. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 

luk Y 
1 

ne ~~ U~ meller dol yı ile bugun- lesine tevessül edilmiştir. Bir hava muharebesinde bir lliiseyin Cahid YALÇIN 
ırı m Y cckUr. 21 eylulde Bzura ş~hri ch·a- Alman tayyaresi düşmüştür. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 111' BUGÜN 

SUMER SINEMASI 
- Vay canına, amma da kavi iıniş be ... gıl, Arna\'Utoglu da Vcliahdin çok yakın Hukuk F akiiltesine 

. - Çopurdan, Karabogadan. Kıllı Husc- bendeg5nı sıra ına gırmleti. Efendısilc baş- H d. Ed · ı 
Yınden de P"hlivanmış.. basa güreşıyordıı. e ıye 1 en 

- Karaboğaları, Kıllı Hu.cyinlcri tezel- Sonra. Vclıııhd, pehlivana iltifat ediyor-

' 

den ve hafıfçc yendığiın halde ne imiş bu tlu. Mabeyncinln avucu içinde al atlas bir Ku·· ı·u· phane 
YAZAN: M. Sami KARAYEL Vc.li~hd ?. kese _vardı. içinde çıl çil yüz altın istif -

O - Dçıye, soylenip duruyordu. l lcnınış yatıyordu. Ankara, 23 (Husust) - Ankara Hukuk M b ok geçmeden nk am tabla ı gelmişti. Mnbeyncı, pehlivanın hatırını sorduk - F k 1t i f 1 . d h M t a eyinci elindeki ke- Yemekler, çrık miıkc.mrrıeldi. Tavuk, balık, tan sonra; <•lındeki keseyi öptip başına 1 a u es pro esur crın en ıncr um. us ;.ı-
Seyi Öpüp başına koydu ct,~rek t~cğl tatlı~a~ndcn\iaı vardı. koydu , e: • j fn Şeref özkanrdın 2.oood ~Jelde; :~ı~:eb 

avu o u, a a ıl .ı;;:ine yedı. Fakat; _ iPchlıvan, efendimiz ıh an eyler. kutuphanesi ka c,,,i o tor c ı an 
- lrade buyurur unuz cfend' yorgun olduğunu hi ed.yordu. Hıç bir gi.ı- Diyerek, ke eyi pehlhanın elıne tutuş- tarafından Fakulte kutuphanesine veril-
- Bu un, üç buçuk ımız ·· reş onu bu kadar sar mamıştı. 

Hali hazır ve ateş n vekayii musavver orijinal eseri görmek 
istiyen ainema mer.akhlarile dolac.k ve 

Mireille Balin ve Erich Von Stroheim 
gi i iki dehakar artist t r fında.n yaratılan 

HUDUDLAR TEHLi EDE 
( Slllh b şına ) 

Müstesna ffmi candan aluşhyacaklardır, ilaveten: Ekler Jurnal un 
dü,ya havadi lcri. dugün saat 11 ve 1 de tcrızilitlı matineler. 

biribuiınlz.i Yen i saat daha boğuşsak H turdu. Arna\Utoglu, keseyi aldı. Öpup b;:ı- mİfıtİr. 

-
cmyeccgız... cm Arnavuto~ununhlç Wrgi.ı~q Oç, k d lt ===~~==~~~~=~==~=~~~~~~~=~=~====~~~~~ "' şına oy ut an sonra: =~=========== ...... uç buçuk saat uzamamıştı. O, hasımlarını 

G - Allah, efendimize tükenmez ömürler A 
- ure imiz bağd t çarçabuk yenerdı • · ·••••• B •• L A L E 'c/ı ~·••••~ ·•••••~ .#•,,.__ tn n ı. Kabll d il . ' ihsan eylcsiın. ••• , ... ,. .,. ,. e ~ -., _..,. y+. ,- ~. 
cm sen ıınsıl gurily1Jrsun?. e 1 ••• Bıl- .. Lakın, Aziz efcndı ~·!"!tın bir • damdı. Bil- •• •• ,. ....... + • ..... • · + .... ~ U gUn ....,.... .... ... •, 
- Evet efendimiz ırnkll k tun oyunlan sırası gelince zorbazusıle sô- Dedi. Fahri 11ey gitmi:;;ti. Veliahd, dün- • ) 

dugunuz gibi denk düştün yo ·· Buyur- küyordu. kü gt.ırc!-iinden dolayı pchli\'anına yLiz al- :..... Hcr~iin ba.şl{alarınm ihtiraslarına kurban olan yiizler<'.e gc.-oı: kız1arm hayat \'e ızhraıtlarııu canlandıran •" 
- Seni, takdir ederim güreşimiz... Ali Pehlivan, o gece rahat uyuyamamış- tm lira ihsan ediyordu. : İstanbulda ilk defa \'e senenin en mu::ı.zzam filmi ! 
- . ... 1 tı. İkide birde uyıınıyor, kabus çokmüş gi- . Arnavutoglu, saraya geldiği gündenbe- :,..,: K A D 1 N L A R .... :. 
Halıl Dcyı gostcrerc.k: bi günduzki boğuşmnsile ugraşıyordıı. rı Veliahdden çok para almıştı. Çok geç- •. D A M G A L 1 
- Bunlar da pehl!vancı Sabah olmuştu. Namnz.a kalktı. Abdest ınedi, Halil Bey geldi. • ~ 

~avı insanlardır, lllkln, bu
1

~~··b!:~~ de çok aldı. Sabah namazını eda etti. ve bir kô- Halil Bey (Paşa) Amavutoğlunu tak- "+,.'°;. B E T T E o A v 1 s Şimdiye kadar OO"'le yük' sek bir film yaratmadı. Sincmaeılık iJemi bn f
1
' 

Van... iş ı>eh- şeye çekilerek şu yolda duşünmeğe baş- dir etmişti. Onu taltif etmek, gönlünü hoş J 

lndı: kılmak ve biraz da konuşmak için pehli- kadar hakiki bir hayat Y8§8.tmadl. 

,,
11
7 Altın~ altı okkalık govdcnle b" . - Bu, birinci güreştir ... Asabım zaten vanın dairesine gelmişti. ; tlaveten: l\IETRO JURNAL ve M 1 K 1 Bugün saat 11 ve 1 de tenzilflth halk matineleri. J 

Ç ı Yiız otuz, yUz otuz beş okkalık P ı~m boz~ktu. Bu sebeble çıkaramadım ortadan Arnavutoglu, Halil Beyin geldiğini görün •+ .... ,.. ....... ~ .... ,. , .... °' , ... .,. ~ .... ...._ .#...... ,....... ,...... .., ... , •• • 
..... ~nlan saaUcrce yorulmadan taşını~ - Vclıahdl!... Ukin, ikinci güreşte muhak- ce, derhal kapıya kadar ilerliyerek eski • ••• ,., + ..... •., • ..... • ..... , ..... , +. ... ,... ., ... ,. ...... • +. ... , , ..... - •• 
...... r ın ve kak ve b' k cld · hasn b tti dır ayarını bozmamak cidden harika- Dl ır aç c yencrım ben onu... uru uyur e . 
)'ıra Fakat; soylccliğım gibi, gilreıl.rnizi a- Ka~ordu. Biraz sonra, kahvaltı geldi. Halil Bey, çok kuvvetli ve düzgün vü- ı~ 
11 t-dccegiz ... Dugünlilk bu kadarla kal- ilh ~k, süt, yumurtn, balık yumurtası cudlü bir adamdı. içeri girer girmez, Ali ,-------------ı 

n ... dedi. ... er liCY vardı. Bolca atıştırdı. pehlivanın sırtını ok:ı,yarak: BUGÜN 
Ve .. - d Daha sonra· b . . A1. . hli ııe ... ey andan çekilip mabeyncisile ma dl,.,.ni ö • ma eyncı Fahri Beyın gel- - erın, pe van sıına! .. 
Yn daıre in a• g rdl\. Fahrı B . . . M E L E K tfü s c gırdl. Vl!llahdın ensesinde mez hem ey ıçerı gırer gir 

1 ır~~:.e ~lermde tırmık yaraları vardı. durdu. en nyıığa kalktı. El pençe divan - Efendimiz, senden memnuniyet geti-

t~ı inde b ~ rnavuto lunun da ötesinde be- Mabeyncl rica edl d . rirler ... 
~el bir crheler h ıl olmuştu. Ali pehlivan - Pehlivan, rica :a°: u. h tsı 1m - •••••· 
llt:ik &i • amam yaptıktan sonra, temiz- Otur... run ra a z o a... - Şimdi efendimizin yanından gcliyo -

Ai, .ken;.inerck dairesine çekilmi,ai. Ken- Fakat; Ali pehlivan otu,.,.,..amıctı. F-'"'-' rum ... Hep senin pchlivanlıC'ından !bahsetti. Emsalsiz derecede flllünç sahneler, renkli ve Fransızca a~ılü 
ınc dü~üyordu: . '" ~ .ı.u.ı ı - ...... 1 1 tlı • 1 ~ 

ye hürmetle buyur ediyordu. Şaka de- C Devamı var) ... ıı•-======---.. .-~ BngUn ıaat 1 ye de tenzilA matıne er • ....,.•••ı:::====ıı••~ 

YALANCILAR ŞAHI 1 
şaheser 

sinemasında FREDERİC MARCH-CAROLE LOMBARD 



-- -. .. _ . 

f.ENISABA.11 l4 E"l"LUL J.~ 

RADYO 
24/9/939 PAZAR 

12.30 Proı;ranı, ve memleket saat ayarı, 
12.35 Türk müziği (Tuna Edebiyatından 
nümuneler), M<.'sut Cemil idaresinde halk 
türküleri, 13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji hnberled, 13.15 Müzik (Kü
çük orkestra, Şef: Necip Aşkın). 1 - Willy 
Rıchartz: Kilçiık balet süiti, 2 - Willy Ri
chart.c tlkbahorda bir çift :ışık - ÜVPrt~r, 

3 - Weber: Mozaik, No. 1, ·t - Ralph 
Benatı.ky: Bebekleı· perisi fılmınr.ien (Ne
,şeliyim) şarkısı, 5 - Frederik Hippmar.n: 
Ormanda bir cüce duruyor - Halk şarkısı 
l.ızerine varyasyonlar, 6 - Leopold: tspan
ya melodileri - Potpuri. 14.15 - 14.30 Mü
zik (Dans müziği). 

18.30 Progr:ım, \'e memleket saat ayan, 
18.35 Müzik (Pazar çayı - Pl.), 19.05 Ço
cuk saati, 19.35 Tiirk müziği (Fasıl heyeti), 
20.10 Müzik (Dans müziği - Bl.). 20.30 
Memleket saat ayal'ı, Ajans ve meteorolojı 
haberleri, 20.45 Türk müziği (Yeni şarkı
lar - Halk türküleri), Okuyanlar: Radife 
Neydik, Melek 'fokgöz. Çalanlar: Vecibe 
Drı:-yal, Ruşen Kam. Reşat Erer, 1 - Ye
sari Asım - Hüzzam şarkı: (Sevdalı clfı 

gözlerinin vurgtJnu oldum) , 2 - Yesari 
Asım - Hüzzam şarkı: (Salıile pPk yakın 
bir yuva kurdum), 3 - Sadettin Kaynak -
Hüseyni şarkı: (Kara bulutları kaldır a
radan), 4 - Ruşen Kam: Kemençe taksi
mi. 5 - Sadettin Kaynak - Hicaz türküsü, 
(Elii gözlerine kurban olduğum), 6 - Halk 
türküsü: (Ay dogdu batmadımı), 7 - A
cem aşiran peşre\'i, 8 - Faize - Acem a
şiran şarkı: (Kime halim diyeyim), 9 -
Cevdet Çağlar - Şefkefza ;}<ırkı: (Hicran 
gibi alemde), 10 - Udi Mehmet - Muhay 
yer :;arkı: (Kanıma kayn<.ık olsan), 21.30 
Müzik (Riyaseti cumhur bandosu) Şef: 

İhsan Künçer. 1 - Albert Vaulet: Marche' 
Cortege Artemis, 2 - Ant. Dvoı·ak: Sla-

• vische Tanze, No. 4, 3 - Mendelssohn: 
Ouverture pour musique d'Hnrmonie. 4 -
Gabriel Pierne: Bouton d 'Or, 22.20 l\füzik 
(Cazband - Pi.). 22.45 - 23.00 Son ajans 
haberleri, ve yarınki program. 

Ankara Borsasının 
23/Eylul/939 

FI YATLARI 

1 

Londra 
1 New- Yorl< 
P~rls 

Mlfano 
Cenevre 

Amsterd;ım 

' Bertin 

1 Brüksel 
Atlrıa 

Sof ya 
Prag 

Ster il n 
100 Dolar 

100 Frank 
100 Liret 

100 lavlçre Fr. 

100 Florin 

100 Rayşmark 
100 Belga 
100 Drahm i 
100 Leva 
100 Çek Kor. 

Madrid 100 Pezeta 

Varıova 100 Zloti 
Budapeşte 100 Pengü 
B U kref 100 Ley 
Belgrad 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 

Stokholm 100 laveç Fr. 

Açılış ve 
Kapanı~ 

5.24 

1 

Moıkova 100 Ruble 

ESHAM VE TAHViLAT 
Munmele olnı;ıınıştır. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Ht-kim 

Dah lllye MUtehaasuıı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 5 sah ve cumartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıka.ra 
kabul olunur. T. 22398 

GÖZ HEKiMi 
Dr. Nuri Fehmi 

İstanbul Belediyesi karşısında 
Ayberk apart. Tel. 23212 

Sümer Bank 
SELLOLOZ SANAYiİ 

MÜESSESESiNDEN: 
Bugünkü cihan v~ziyeti dolayısile ham madde tedarikinde marul kalına

bilecek müşkülll.t ve ayni zamanda memleketin her nevi kağıt ihtiyacını kabil 
oldugu kadar uzun bir muridet temin edebilmek zarureti bizi imalat program 
larımızda bazı tadilatta bulunmak ve ayni zamanda fiyatlarımızı da nor
malize etmek mecburiyetinde bırakmıştır. 

Maahaza herhangi bır ihtikAra meydan bırakmamak üzere lazım gelen 
tedbirler alınr.-ııştlr. 

Büyüic toptancıl:ıra yapılan iskonto !ftğ\•edıldigi gibi fstanbulda Yemiş 
iskelesinde açtığunrz pE'rttlcende lil atış depomuzda aşağıda gösterilen fiyatlarla 
kartonlarda bir top ve kağıtlarda bir balyaya kadar satış yapmakta bulun
duğumuzu ilan ederiz. 

Perakende satış fiyatları: 
C l N 8 1 

Kraft. ambalaj kağıdı 60 GL 
> > > 40 ve 50 Gr. 

Bir taraflı beyaz Sellüloz kAğıdı 60 Gr. 
> > > > > 40 ve 50 Gr. 

Beyaz Sellüloz ikl tarafiı 
Renkli Sellüloz kağıdı sarı, turuncu, pem!N 

> > > mavi, yeşil 
> > > kırmızı 

Açık renkli bir taraflı SeUüloz kAğıcıt 
Biletlik k~ğıtlar . renkli 
Biletlik kağıtlar beyaz 
tmitıwyon Krntt 60 Gr. 
imitasyon Kraft 80 Gr 
Sünger kdğıdı pembe 

> > beyaz 
Sümen sunger kır:nızı 

> > ye~il 
Şrenz <bakkal) kilğıdı 130 Gr. ve yukarısı 

> ~ > 130 Gr. dan aşağısı 
Kaba beyaz mukavva (iyı mal) 45 numaradan 
itibaren 24 kiloluk paketi 

50 numaradan itibaren 24 kılolu~ 

Perakende 
1( llo fi yatı 

31,5 Kuruş 

'J2,- > 
31,5 > 
32,- > 
36,- > 
37,- > 
18,- > 
39,- > 
32,5 > 
30,5 > 
28,5 > 
28,- > 
27,- > 
!2,-r > 
39,- > 
42,- > 
39,- > 
22,5 > 
23,5 > 

595 > 

545 > 

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

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

lal caddesi Karlm.an karşısında Liseler alım satım komisyonu binasL için
de toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

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

nk teminat 106 liradır. 
İstekliler şartnameyi ve nümuneyi mektepte görebilirler. 
Taliplerin belli gün ve saatte cari sene Ticar et odası vesılrllsile bir-

likte komisyona gelmeleri. "7206,, 

İnhisarlar İdaresinden 
Nazarı 

İspirto Satın Alanların 
Dikkatine 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüöünden ı 
1 - Ecza depol;ırlle kolonya ve ayna lm llleri ne ı 

Satılan ispırtolar 26 eylül 939 tarihinden itibaren salı ve cuma g,unleri verile
CPğinden isteklilerin ihtiyaçlarını üç gün evvel inhisarlar merkez deposuna bil
dirmeleri. 

(thtiyaç telefonla da kaydettlrilebilir. No. 437119) 
2 - Eczanelerin : 
Her ay almakta oldukları ispirtolar da 1/10/939 dan itibaren her ayın ilk haf

tasına tesadüf eden salı,çarşamba ve persembe günleri tevzi edilecektir. 
3 - M ugayyer 11e cllJ lıplrtoau alıcılarına: 

On beş kiloya kadar olan ihtiyaçlar her güa ve 
bildirilmek suretile salı ve cuma günleri satılacaktır. 
merkez deposu, telefon 43799. 

bundan fazlası üç gün evvel 
Siparis mahalli: inhisarlar 

(7597) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Halihazır sebebile Avrupada tahsillerine devam edemiyen talebenin tahsil vazi

yetlerini tesbit etmek üzere ttniversite Rektörlüğünde bir büro teşkil edilmiştir. 
tstanbulda bulunanların bizzat ve taıırada bulunanların yazı ile ve vesikalarile mü-btanbul Asliye Altmcı Hukuk 
racaat etmeleri. 

&falıkemesinden: 
Yüksek miihendis mektebıle Nafıa teknik okuluna girmek istiyenler doğrudan 

Müddei: Hatice Beyza Çağlar doğruya bu mektep direktörlügüne müracaat edebilirler. (7333) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Çoğul tuzlasında rlört teraküm havuzu inşaatı işinin k:::palı zarf usulile 

yapılue eksiltmesine talib çıkmadığındar. berrnucibi kanun bir ay müddetle açık 

pazarlığa konmuştur. 

II - Açık pazarlık ve ihale 12/X/939 tarihinde saat 16 d:ı Ankar:ıda Banka
lar caddesinde k{ıin inhisarlar İdare.c;i binasıııda ı ·~ bnşmüdür odasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedel 42789 lira 70 kurus "'"' muvakkat teminat 3209 linı 23 
kuruştur. 

IV - lsteklılerin diplomalı yüksek miıhendis veya yüksek .ninı.ıi" olmaldrı, 

olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi 
olarak ış başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüd kağıdı ile ifü 
evvel teınin etmeleri ve en az otu7. bin liralık iı\Şnat işlerini muvarfakiyetle yap
ımş olduklannn dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

v - Yukanda yazılı vesaik asıllarile bi.rer suretlerini açık pazarlık ı•e ih .. le 
gününden sekiz gün evveline kadaı· Ankara tnhisarlal' başmüdürlt.iğüne ~·eyahut ts
tanbulda lnhisarlar umum nıüdurluğü tuz fen şub~ine bizzat veya bih·asıta tevdi 
etmek suretile ayrıca (enn! ehliyet vesikası almaları ıazımdıı·. 

VI ·- Su işe aid keşif, proje, fennl ve idari şartırnmeleri tstanbulda Kabataşto 
İnhisarlar Umum Müdüı-lilğü le\~azım müdürlüğünde ve Ankarada İnhisarlar Baş
müdürlüğü Tuz Fen subesinde bulunmakla \'e isteklilere 214 kuruş mukabilinde 
verilmektedir (7386) 

itin Nev'i 

.. . . 
Muhammen bedel! 

L ira Kr. 

% 7,5 muvakkat 
teminatı 

Lira Kr . Şekli Saati 
-----·----·-

Dlizce Bakımevi inşaatı 258.147, 58 14.157, 37 P:ı.z:ırlık 14 
Kabataş Başmüdürlük binası 
tamiratı 20.027, 15 1.502, 02 > 15 

I - Keşif, şartname ve pl!nları mucibince 5,ll/IX/939 tarihlerinde ihale olu
naınıyan yukarda yazılı her iki inşaat yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

II - Ke~if bedelleri, muvakkat teminatları, eksitsne saatleri hizalarında yazı
lıdır. 

III - Pazarlık 27 /IX/939 çarşamba günü Kabataşta levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Düzce Bakımevi şartnamesi 129l ve başmüdürlüğü binası tamiratına ait 
şartname 100 kuruş mukabilinde her gün levazım şubesi veznesinden \'e tzmir, 
Ankara başmüdürlüklerinden ve Düzce memurluğundan alınabilit. 

V - Münakasaya iştirak edeceklerin şartnamenin F fıkrasındaki vesaik ve %7,5 
güvenme pıırasile birlikte eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde mezkür ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (37,7) 

••• 
ı - Keşifname, şartname ve planı mucibince 7 /IX/939 tarihinde kapalı zarfla 

yapılan münakasada talip zuhur etmediğinden Diyarbakır başmüdürlük binası in
şaatı işi yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

II - .Muhammen bedeli 34235.79 lira, muvakkat teminatı 2567.63 liradır. 
III - Pazarlık 27/IX/939 çarşamba günü saat 16 da Kab<.ıtaşta levazım ve 

mübayaat 1iı>Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün le\•az•m şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara, Di

yarbakır başmüdürlüklerinden 171 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya gireceklerin paıarlık için tayin olunan gün \'e saatte % 7.5 
güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri. (7458) 

~----------------------~-, 
Boğaziçi Liseleri Müdürlüğünden: 
Eyllı.lün 25 inci Pazartesi glinü saat 8 de Orta ve Lise sınıfları ve 

saat 8.30 da ilk kısım derslere başhyacaktır. 

Haydarpaşa Lisesi Alım Salım Komisyonundan: 
Nev'i 

Karpuz 
Kırkağaç kavun 
Çavuş üzüm 
Yapıncak üzüm 

Kilosu 

8.000 
7.000 
4.000 
4.000 

Tahmin bedeli 
Kr. 

5 
6 
~o 

11 

Tutan 
Lira Kr. 

400 00 ) 
420 00 ) 
öOO 00 ) 
440 00 ) 

-060 00 

tık teminatı 
Lira Kr. 

154.50 

Daima 
Daima 

--~---

Genç 
Gazel 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
lttüstahzaratından 

Krem Balsamiıı 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanı.Jl cı 
mükemmel güzellik müstahzarl:ıi1 
dır. ötedenberi memleketimiz ıciı* 
fileminin takdirine mazhar olıntJştıı 
Krem Balsamın KanzlJ~ 
Kadın güzelliğinin sihrini terJcibİ: 
de saklıyan en ciddi ve şayanı 1 il 
mat markadır. Genç ve ihtiya.ı: b \' 
tün kadınlar için zaruri bir ib:ıY~ 
tır. Cildin letafet ve taravctinı Z-

tınr. Yağlı, yağsız ve acıbadeıll 
c:insleri vardır. 

Ekalr Balaamln Kanzu" 
Cildin daimi yumuşaklığını teı11~ 
eder. Yüzdeki çil v~ lekeleri al'.( 
Sivilceleri tamamen izale ed~ 
Traştan sonra cilde latif bir ser 

lik verir. 

lngiliz KANZUK Eczanes 
Beyoğlu İstanbul 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarmdan gelen Bayanlaf<l 
mahsus m:::.ntoluk. rop ve kos· 
tüm tayyörlük yüksek fantezi 

rodier, moreau, harris, twecd ve 
saire YüNLO KUMAŞLARil'I' 
emsalsiz çeşit, cins ve renkleri 
Beyoğlunda BAKER Mağazala· 
rında her yerden müsaid şartlaf 

ve ucuz fiyatlarla satılmaktadlf· 

Haydarpaşa lisesi pansiyonunun ihtiyacı olan yukarda cins, miktarı ______ ___./ 

ve tahmin bedellerile ilk tcminab yazılı yiyecekler açık eksiltmeye ko-
1 
!il•• Dr. İhsan Sami ı1 

nulm.uştur. , . 
Eksiltme 27 EylU1 939 çarşamba günü saat 15 te Beyoğlu İstiklal ( S J A f 1 l O K O K A Ş 1 S 1 . 

caddesi Karıman karşısında liseler alım satım komisyonu binası içinde tstafilokoklardan mütevellid ( eı 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. enlik, kan çıbanı, koltuk altı ı;ı · 

İstekliler şartnameyi mektepte görebilirler. anı, arpacık) ve bütün cild ha~~ 
Taliplerin belli gün ve saatte cari sene ticaret odası vesikasile bir alıklarına karşı pek tesirli j 

l l . "7207,, likte komisyona ge me en. lışıdır. 

•--- Divanyolu No. 113 
Galatasaray Lisesi Alım Satım 

Komisyonu Başkanlığından : 
Miktarı 

Kilo 

7000 

5000 

Muhammen fi)'.atı 

Kuruş 

65 
50 

ilk teminatı 

Lira K. 

529 00 

Nev'i 

Tavuk ell 
Hindi eti 

-----------. 
TAKViM 

24 Eylül 1131 Paıar 
Rumi: 11 EYLÜL 1355 
Hicri: 10 ŞABAN 1358 

Ru~ı ,11ır . 142 

. Doğu saati: 5,50 
Müddeialeyh: Mustafa Çağlar. Ak- , 

Galatas<.ıray lisesinin 1939 mali yılında ihtiyacı olan miktar ve muhammen fi
yatile ilk teminatı yukarıda yazılı tavuk ve hindi etinin 9 birinciteşrın 1939 pazar-

1 
tesi günü saat 15 te Beyoglu istiklal caddesi No. 349 Liseler muhascbecilıginde 

toplanacak okul komisyonunda kapalı zart eksiltmesi yapılacaktır. 1 
Öğle : 12,06 - ikindi 15,2

7
9 

Akşam : 18,04 - Yatsı 19,3 aaray Millet caddesi No. 31 ikaınet- mizde hazır bulunması lüzumu ila-ı namenin bir nüshası da mahkeme di 
gahı meçhul. ?en ~ebliğ ~-dilmesi üzer~ne mum~- vanhanesine asılmış ve keyfiyetin on 

Müddei Hatice tarafından Musta- ıleyhın o gun gelmemesı -reya bır 'beş gün müddetle ilanı için tahkika
ta aleyhine açılan boşanma davası vekil göndermemesine mebni bak - tın 11/11/1939 cumartesi günü saat 
için müddeialeyhin 21/9/1939 per- kında kıyap kararı ittihaz olunmuş (11) e bırakılmış olduğu tebliğ ye
§Cmbe günü saat (15) de mahkeme-! ve imla kılınan bu karara ait ihbar- rine geçmek üzere ilan olunur. 

Müşrikler ile harp edileceğini tah!nin 
edemedikleri için, muhalefet ettiklerine 
nıldim olduklıırını bildirdiler. O da, maze
retlerini kabul etti. 

Esirler Medineye geldiği zaman, hazre
ti peygamber, onları e-öhfıha dağıttı. Her
kesin yanında bulunan es~re i~·i bakması
nı ve güzelce yerlirmesini tenblh etti. 

EBÜ LEHEB IN ÖLÜMÜ - tbni Hişa
mın beyanına gbre, ilk inhizam haberini, 
ibni Abdullah Hazai Mekkeye getirdi. A
haii etrafına toplanınca, ölenlerin isimleri
ni birer birer saymaya başladı. 'Omeyye
nin ojlu Safva.n, orada 4Mecen denilen 
yerde oturuyordu: 

- Bu adıım delirmiş galiba: Bir kere de 
beni sorunuz. Bakalım ne diyecek? 

Dedi. Oradakiler: 

- Peki ... S:ıfvan'ın akıbeti ne oldu? 
Dediler. Haberci ise: 

- ışte, Safvnn karşımda oturuyor. Ba
oası ile kardeşinin katlolunduğunu gör
düm. 

Diye cevap verdi. 

Müşriklerden kurtulanlar da, bu sırada, 
.Melekeye geklıler. 

Ebfı Rafiğ diyoı· ki: ~Ben, Abbasın köle
si idim. İslamiyet, bizim evimize de gir
:nişti; Abbas ile 'OınmUf:ızl müslüman ol
ınuştu. Abbas, zerı,gin bir zattı; müşrikle
re mal saltığı için onlardan alacağı çok
tu. Alacaklarını kaybetmemek için, onlara 
muhalif göri.ınrnez, Müslümanlığını gizler
di. 

dnhizam haberi geldiği zaman sevin
dik; içimize kuvvet geldi. Ben, zayıf bir 
adamdım. Ok yapardım. Bu sırada, yanım 
da tl'mmüfadl vardı. Ebü Leheb geldi; o
turdu. Arka arkaya idik. Orada bulunan 
ve muharebeden avdet etmiş olan birader 
zadesi Ebu Süfyan Mugayre bin Haris ib
ni Abdülmuttalibden havadis sordu. 

40 da: Biz Muh<?mmedilerle karşılaştı
ğımız zaman, bozulduk, istediklerini öldür
tluler, istediklt:rini esir ettiler. Bizimkile
ri takbih etmem; çünkü beyaz atlara bin
miş bir alay süvari vardı. Onlara, kubil 
değil karşı gellnemiyordu. dedi. 

yi dövüyorsun. Öyle mi? dedi ve bir ça
dır direği yakaladıgı gibi Ebu Lebeb'in ka
fasına indirdi. Adamın başı yarıldı. Tuha
fı şurası, ki yedi gün sonra da öldü.> 

ESVED'IN DERDi - Kureyş, Bedr'deki 
maktullerinin matemini tutmak istıyordu. 
Fakat «Muhamınedilcr haber alırlarsa esir
leri katlederler.> diye matem tutmamaya, 
ağlayıp sızlamamaya karar verdiler. 

Esved ibni Muttalib'in, Bedr'de Zemğa, 
Akıyl ve Haris isminde üç oğlu katledil
mişti. Mersiye söyleyip ağiaınak istiyor
du. Bir gece, bir nevha sesi işitti. «Acaba 
Kureyş, maktulleri için matem ıni tutu -
yor?, dedi ve tahkik için kölesini gön

« Ben, o gördüğünüz atlılar meUiikedir, derdi. Meğer, bir kadın devesini kaybet -
dedim. Ebü Lchcb, kızdı; bana bir tokat ıniş, onun için feryad ve figan ediyormuş. 
vurdu ve üzerime çıkıp dögmiye başladı. Esved, bunun üzerine: «Devesini kay-

«i.trnmüiadl, onun bu hareketi üzerine beden bir kadın ağlayıp sızladığı halde 
k öpürdü: efendisi yoktur diye biçare köle- 1 aslan gibi üç e\'lad kaybeden bir baba, na-

tstekliler yetti yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuz ve ticarethane 
nam ve hesabına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekfıletnamelerile birl!ktc 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazulıyacakları teklıt 
mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar sözü geçen komisyon baş
kanlığına makbı.ı.z mukabilinde vermeleri. 

Şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacak teminat 
müzekkeresini almak için Galatasaray lisesine müracaatları. (7428) 

-97-

sıl matem tlltın:ız?» diyerek bazı siirler 
.söyledi. 

ESiRLER - Esirlerin fidye ile salıveril
mesi kararfoşınca, Mekkelılerin bir kısmı, 
gidip esirlerini getirmek ıslediler. Ebll 
Süfyım: 

- Muhammed, bu müracaatınızı görün
ce, sizden fazla para istiyecektir. Benim de 
oğlum Amr esirdir; sabrediyorum. Siz de 
sabredin; bedel vermeyin. 

Dedi ise de dinliyen olmadı. ilk evvel, 
Ebü Zerğa'nın oglu fidye vererek babasını 
kurtardı. Bundan sonra, diğerleri de ne
cat fidyesini vererek esirlerini kurtardılar. 

Fidyenin son haddi dört bin dirhemdi. 
En kudretsiz olanlara bin dirheme kadar 
tenzilat yapıldı. Hiç bir şey vermiye muk
tedir olmıyanlardan yazı yazmasını bilen
ler de onar çocuğa yazı öğretmek muka
bilinde azad edildi. Medinede yıızmak oku-

maktan mahrum olan halk arasında, bu 
suretle okur yazaı· kimseler çoğaldı. 

ABBASIN F iDYES i - Abbas, zengin 
bır zat idı. Mekke'den çıkarken ze·•ccsi 
Ommüfadl"a hayli altın bırakmış ise de, 
bunu, ikisinden başka kimse bilmiyordu. 
Kureyşle beraber Bedr'e giderken de as
kere sarfetmek üzere yanına biı·çok para 
da almıstı; lukal on deve kesmek sırusı 
kendisine gelmeden bozguna uğradıkları 

için bu para ile beraber müslümanlarm e
line esir düşmüştü. Bu paral:ır, Müslüman 
tarın eline düştü. Yanında kalan son yir
mi dinarını da kendisini esir edene veı· -
mişti. 

Hazreti Peygamber, amcasının zengin ol
duğunu bildiği ıçin. kendısı, Ebil Talıb'in 
oğlu Akıyl, Hfiris'in oğlu Novfel ile biribi
rine yardımcı olmak üzere ahd etmiş olduk 
!arı Otbe için necat fidyesi vermesini em
retti. Abbas; 

- Ben, buraya arzum ile gelmedim. Ku 
rey~in zoru ile geldim. Müslüman olınıya 
da meylim var. 

Diyerek muharebede elinden alınan al
tınların buna mahsub edilmesıni rica elti 
ise de Peygamber· 

'z lmnk : 4,11 ~I 
-~~~~~~--:-:-::~·~-:--.....---.::::.---

Sahibi : A. CcmaJeddin Srmu;-oğfıl 
Neı-,.riyat miidürii : Macid ÇET~ 
Basıldığı yer : Matbaai EbiizziY' 

" ·(' - Bizim aleyhimizde sarfetmck uıt , 
• fi 

ı;elirdiğin altınlar ganimellır. Onlarııı 

zerinde hiç bir hakkın yoktur. 
Dedi. Abbas: . ıt' 
- 1htiyarlıgımda, beni, a\ uç açıp dıiC 

dırmek mi istiyorsun? · 
Deyince, Pcygaınberln: 
- ümmülladl'a bıraktığm altt,.,lar.ı ıı 

cliye.lim? . _. .. l• 
Dıye verdıgı ccn:.l>ın, ı..d' tabıı b.r t.ll 

minden ibaret olduğunu takdir ederni>..: 
Abbas, bunu bir k.:-ramet addl!ılcrc!C: 

- Bunu nereden haber aldın?. 
Demekten kendini alamadı. Peygaııtl>' 

de: 
- Rahbim haber verdi. 
Dedi. 
Abbas, Peygamberin verdigi cevabıı 

kadar inandı ki: ,, 
ıc' - Den, paraları, geı::e karan1ı,f:ında 5' 

ccıne verdim. Bunu, Allahtan başka id111 
• 

bilmiyor. Söylediğin doğrudur; şehadet ~. 
derim ve Cenabı Hakdan başka ına'bud 0 

ınadığına iyman ederim. C' 

Dedi ise de Peygambel"i fidyeden vazg·ıc 
çiremedi. Yalnız, istenilen parayı tedllc~, 
etmek üzere :L\llekke'ye gitmesine müsııı:ı', 
edileli C Devamı "~' 1 


