
( Bulgariatanın bitaraf- ) 
lığı teyit olundu 

Sofya, 19 (Hususi) - Bulga
ristan hükiimeti en son vaziyet 
dolayuiylc yaptığı yeni bir top
lantıda Bulgaristanın bitaraflığı 
muhafazada devam etmeği tasvip 
ctmittir. Bu karar, dahilde ol
duğu kadar hariçte de memnuni
yet ve itminanla karşılanmakta
dır. ÇARŞAMBA 20 EYLOL 193& YIL: 22 -•- SA-YI: 7793 

fDARE E\'l: Ankara r.aıf. tSTAJll'Rtıı.• Trll{rııf: VAKiT• Poc;fa kutusu: rn• relefon: 21U3 (Yazıl. 243i0 !lclnrC'l 

Hariciye Vekilimiz Parti Meclis Grubunun toplantısında 
........-- - a_,==p ,,_,, - ~ - - ,_ ,. ~ ,,_, - ,_ ~ - ~ -

lngiltere ve Fransa ile nihai muahede 
görüşmelerinin şayanı memnuniyet 

bir tarzda ilerlediğini bildirdi 
Saraçoğlu bugün Ankaradanl HütD<ef'Öril 

gelip Moskovaga gidecek Danzigdeki nutku 
_ Bükreş elçimiz dün Romanyadan geld~ Polonya Versay şekli 
Harp Balkanlara fi ı • ı b · d h k t' · 

sirayet edecek mi? ·"' J ı e ı r a a a ıyen 
· dirilmiyecektir Yazan: ASIM US 

Sabaha karsı : 

Beneş 
Çeklere hazır olma· 
larını tavsiye etti 

Londr ... , 19 (Husu
si) - Sabık Çekoslovak
ya Reisicumhuru Beneş, 
bütün Çekoslovak mille. 
tine neşrettiği yeni bir 
mesajda, Çekoslovakla
rı bütün enerji ve vası
talariyle "İnsaniyet ve 
medeniyetin en büyük 
düşmanı .. diye tavsif et.. 
tiği Naziliği yere serme
ğe hazır olmalarını tav
siye etmiştir. 

Finlandiyada sefer
berlik 

Londra, 19 (Husu. 
si) - FinlA.ndiya hüku
meti, or-Ounun kurleti· 
ni arttırmak üzere ihtl. 
yat efradını seferber et
miştir. 

Berlinde yiyecek 
üzerine yeni 

tahdıdat kondu 
Londra, 19 (Husu

si) - Berlinde yiyecek 
maddeleri Uzerınde ye. 
niden takyidat yapılmış
tır. Çalışma saatleri art· ı 
tırılmıştır. .,.-----.-.· . . x...v.->.LWWWQ! 

Çemberi ayn 
bugün nutuk 
söyliyecek 

(Yazısı 5 incide) 
Orta Avrupa harbi Balkanla

ra sirayet edecek midir?' Dan. 
ziği, Koridoru alan, hatta Le. 
histanda 1914 hududundan ile. 
riye bile geçen Alman orduları 
işgal mmtakasını muhafaza al. 
tm.a aldıktan sonra fazla kalan 
kuvvetlerini tamamen garp 
cephesine mi götürecek, yoksa 
bu kuvvetler Balkanlar ve Ka. 
radeniz istikametinde olarak 
Romanya topraklarına mı gire. 
cektir? 

İngiliz milleti ile _A_v_r-up_a_d_a_h_a-rp_v_a-zı-.g-et-i 

Lehistan harbi çok acıklı bir 
§ekilde sona erdiği şu günlerde 
bir çok kimselerin zihnini işgal 
eden mesele budur. Almanya 
için hayati derecede ehemmiye
ti olan harp sahası garp cephe. 
sidir; harbin neticesi garp cep. 
besinde taayyün edecektir. O. 
nun için daha şimdiden Lehis. 
tanda.ki kuvvetlerin bir kısmı 
garp cephesine nakledilmekte. 
dir. Bu hal Almanyanm garp 
cephesinde vaziyeti esaslı su. 
rette temin etmeden cenup is
tikametinde sarkıntılık edemi. 
yeceğini gösterir. Nitekim U. 
muml Harpte ta Bakuya kadar 
giden, Sovyet Rusya toprakla. 
rmı bir ucundan öbür ucuna 
kadar çiğneyen, bu arada Le. 
histan arazisini de işgalleri al. 
tma geçirmiş olan Almanlar 
Versay sulbü ile bu yerlerin 
hepsini terkedip çıktılar. Ge .. 
çen bu tecrübeye göre Almanla
rın garpta işlerini bitirmeden 
şarkta ve cenupta mevcut kuv. 
vetlerini dağıtmayacakları.na 
hükmolunabilir. 

Kaldı ki Sovyet Rusyanm 
gıµ-p hudutlarından geçişi ve 
Lehistanın cenubundaki Ro. 
manya hududunu ta Macaris
tana kadar işgal edişi stratejilc 
vaziyette esaslı bir değişiklik 
husule getirmiş, yani Lehistan. 
dan Romanyaya girmek istiye. 
cek Alman ordularının önünde 
bir set teşkil etmiştir. Lehis. 
tandan Romanyaya ve Karade
ni.ze doğru ilerleyebilmek için 
Sovyet ordusu ile çarpışmak, 
aynı zamanda Macaristan top. 
raklan üzerinden yürümek 18.
zımdır ki bugün buna imk§.n 
yoktur. 

Almanlar Kızıl Ordunun Le. 
histan hudutlarından geçişini 
kendi malUınatları ve muvafa. 
katleri altında yapılan bir tc. 
§ebbils gibi gösterdiler: So"
yetlerin bu hareketi Alman\"3.· 
nm Romanya ve Karadcn·:-· 
doğru yayılması imkanlarır.· 
bertaraf eden bir şekil alınc3 
herkesin şu suali kendi keneli 
ne sorması tabiidir: O halde 
Lehistanı, Çekoslovakyayı, A. 
vusturyavı alan büvük Alman
ya cenuntan nenize çıkmak c. 
melin.den artık tamamile vaz. 
geçmiş midir? Yoksa ~imdive 
kadar Romanva üzerinden Kn 
radenhıe müteveccih görünen 
bu emel veniden eski tarihi i~
tikametini alarak Triyesteye 

(Devamı 6. jncide). 

'Jiil..-reş elçimiz Hamdııllah Suphi Tanrıöver GaTıl1a rıhtımında 
{Yazısı 5 incide) 

samimi bir dost
luk istiyorum 

(Y tı.Nı 5 incide) 

Sovyet kıtaatı dün 
Vilno'yu işgal etti 

Polonya nasıl 
ptıylaşılaeak? 

Küçük bir Polonya 
devleti hangi mınta
. kada bırakılab i l ir ? 

p o 1onyalı1 ar Rom an ya, M a cari s- Askeri muharririmizin müWeasmr 
3

° CÜ sahifeıııime ~ 

tan ve Litvanyaya iltica ediyorlar Slovakyada tedh ış 
Riga, 19 (A.A.) - Havas: nun Sovyct kıtaatı tarafından ta- Polonyadan Romanyaya a§CI.· Skoda ı" şçı·ıerı· ·ıdam edı·ıı·yor 
Sovyet kıtaatı bu sabah Vilno- mamiylc işgal edilmiş olduğunu ğıdaki miktarlarda mülteci gel• 

yu işgal etmişlerdir. Silahtan tec- bildirmektedirler. miştir: 
rit edilen Leh askerleri evlerine Harp, bitmiştir. Şehirde kıs- Sivil 4500, socuk 400, subay 
dönmektedir. Şehrin civar ma- men eski Polonya bayraklarından ve er 10 bin. 
hallclerinde bazı yangınlar vuklJ'o alelacele yapılmış Sovyct bay- Subaylar ve erler silahtan tcc-
bulmuştur. Dün akşam ve bu sa- rakları dalgalanmaktadır. rit cdilmit ve tahşit olunmuıtur. 
bah erkenden müsademeler ve ROMANY AYA tLTiCA - Ekserisi hasara uğramıı oı. 
yağmalar kaydedilmiştir. EDENLER mak üzere 100 kadar da tayyare 

Kaunas, 19 (A.A.) - Alman Bükreş, 19 (A.A.) - Rador ~omanyaya geç~ıtir. 
konsoloshanesi memurları, Vilno. ajansı bildiriyor: (Devamı 5 incide) 

Kopenhag, 19 (A.A.) - Ha.. 
vas: 

Gelen bazı haberlere göre, Bo 
hemya ve Moravyada tethiş 
başlamıştır. 

Skoda fabrikalarının işçisi a. 
rasmda. vuku bulan isyan ii7.e. 
rine Gestapo yüzlerce kişi tev. 
kif ve bazı kimseleri idam et. 
miştir. 

Brono'da da bir kaç isyan ha 
reketi kaydedilmiş ve orada da 
idamlar yapılmıştır. Eski Baş
vekil Rudolph Berne tevkif e. 
dilmiştir. 

Slovakyada da, 'Slovak m.a. 
kamları haberdar edilmeden 
.bazı idamlar vuku bulmuştur. 
Bunların ihtiyati cezalar oldu.. 
ğu anlaşılmaktadır. 

Profesyonel güreşlerin içyüzü -...................... ,_, ......... ,_, ..... __ ,_,_____________________......,.. 

Fransız teblrği : Daha harp başlamadan ev
vel tahtelbahirlerle mücadele 

Paris, 19 (A.A.) - 19 Eyliil etmek üzere bir ihtiyat filosu 
Sabah tebliği: teşkil edilmişti. Hafit cUzUtam 

Sarrenin şark mıntakasında lardan ve çok miktarda hususi 
düşmanın geceleyin yaptığı surette techiz edilmiş romor. 
kısmi bir taarruz tardedilnıiş. körlerden mürekkeptir. Bu ge
tir. milerin su kesimlerinin az ol-

Polonya ordusunun dağınık 
veya muhasara altında bulu. 
nan bekayasının teslim olması 
sUratle devam ediyor. 

Rus şampiyonu Skoropof meğer 
bir Bulgar posta memuru imiş 1 

Paris, 19 (A.A.) - 19 Eylt1l ması bunları torpillere karşı 
akşam tarihli Fransız tebliği: muhafaza etmektedir. ÇUnkU 

Labliesln şarkında mevzii torpiller, bu romorkörlerden 
bir düşman hücumu geri pUs· fazla denize gömUlen vapurla. 
kUrtUlmüştUr. Aynı mıntaka- ra çarpacak Şf'kllde yapılmak
da düşman hava kuvvetleri fa_ tadı ... Bu itibarla torpl1ler a
aliyeti olmuştur. tıldığı zaman bu romorkörle. 

Diğer bir yarı resmi tebliğde rin k:ıburga.:: ıa çarpmadan 
deniz faaliyeti gözden geçiril· alt1arrndan geçmektedir. Di
mckte ve tahtelbahlrlcre karşı ğer cihetten romo!·körlerde 
açılan mücadelede tngiliı ve nisbet<'n ağır toplar ve çok 
Fransız filoları arasındaki sıkı miktarda obl.is bulunması bu 
iı::birllği tebarUz ettirilmekte- gcmilf'ri tahtelbahirler için en 
dir. tehlikeli düşman haline koy-

Tebliğde şuniar iHh·e edil. muştur. 

mektedir: Al t bl" ... · • 
"Şimdiye kacntr Fransız l man 0 IQI • 

harp gemllerinin dört veya beş 
Alman tahtelbahlrini batırdık- Berlin, 19 (A.A.) - Alman 
ları mUbal!ğaya kapılmadan ordusu başkumandanlığınııı 
söylenebilir,. tebliği: 

Buzra nehri yanındaki mu
harebe bitmiştir. Şimdiye ka
dar 60 bin esir topladık. Ve sa. 
yısız ganimet ele geçirdik Katı 
rakamların tesbltl henUz mum 
kUn değildir. 

Daha kUçUk bir düşman gu
rupu Lemberg'in şimalinde im-
ha edilmiştir. 10 bin esir aldık. 
Lemberg şehri teslim olmağa 
davet edilmiştir. 

Hava ordusu dün de bazı • 
hücumlar yapmıştır. Umumiyet 
itibariyle hava ordusunun ar. 
tık şark cephesinde kullanıl
masına ıuzum kalmamıştır. 

Garp cephesinde: 

SarrebrUck mıntakasında 
birçok noktalarda hafif topçu 
ve devriye kolları faaliyeti ol
muştur. 

Habeşli Romanyah bir kıpti, Karadağlı 

lskoviç ise Pazarcıkh bir Bulgardır 

Habe§li (!) son gureşlerin'de 1'l:l Rus pehlivanı '(') astl is.. 
m~ile (Jc...,.at .(Yıl™ G ıncıda) 
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Balkanlarda vaziyet! 
Yazan: Sadri Ertem 

Polonya harplerine artık bitmiş nazarile bakılablllr. 
'Bundan sonra Polon.yada bulunan Alman kuvvetlerinin 
,.yeni bir cephe açıp açmıyacakları vakıa bir taraftan bir 

askeri mevzu sayılırsa da diğer taraftan bu iş tamamen 
politik ve ekonomik bir mahiyet an.etmektedir. Bir defa 
garp cephesi harbin bugün sakin görünen bir salw.sı Ql. 
maltla beraber hakikatte harbin merkezi sıkletidir. Har_ 
bin merkezi sıkleti haricinde yeni cepheler vilcude ge
tirmek her halde arzu edilmemektedir. Bu vaziyeti kıs
men de zaruri kılan bir takım sebepler vardır. Meeeli: 

1 - Romanya ve Yugoslavya bitarafbrlar. Bu iki dev. 
Jet bitaraflık prtlan~ hukuki manasile çok ehemmiyet 
vermektedirler. Bunlar bitaraflığı muhafaza ettikçe Al
manya kendi etrafındaki bitaraflık barajını yıkmak iate. 
miyecektir. 1sviçrenin, Belçikanm, Felemengin, Danimar. 
kanın, lsveçin bitaraflıklan onun için bugün ehemmiyet_ 
li bir mevzudur. Yine bu yüzdendir ki müeyyidesi olmı. 
yan devletler hukukunda bitaraflık günümüz de bir mü
eyyide kazanmış oluyor. Harp başlayalı küçük fakat bi. 
taraf oldukları için kendilerini koruyan devletler bUyUk 
macerada mevcudiyetlerini muhafaza edebilmektedirler. 
Bu halin devamı Almanyanm bitaraflığa göstereceği ali.
kanın derecesine bağlıdır. 

Bunlardan birinin bitaraflığma yapılacak tecavüz btl
tiln barajın yıkılmasına sebep olur. 

il - Almanya ile Romanya arasında ticari bir mu. 
kavele vardır. Bu mukavele hükUmleri mucibince iki dev. 
let araamda iktısadt münaaebetler muntazam bir ~kil. 
de işlemektedir. Bu vaziyet devam ederken bu sahayı 
harp sahnesi haline koyarak, petrol kuyularını işlemez, 
tarlaları bereketsiz bir hale sokınaya neden lilzum hiue. 
dilsin! Son günlerde Almanlann Romanyaya bir çok mil. 
tehassıslar gönderdiği malfımdur. Bu mütehassıslar Ro
manyadaki istihsalAtı artırmak için tedbirler alacaklardır. 

Yugoslavya da Almanya ile !Kliring hesaplanııa göre 
muameleler yapmaktadır. Normal bir şekilde faydalı olan 
memleketlerin tahribinde bilhassa iktısadi muharebenin 
çok ehemmiyetli bir mahiyet aldığı zamanda fayda ta. 
savvur edilemez. Gerçi son günlerde Macariıtanm Yugos. 
Javya ve Romanya hakkmda tebditklr bir vaziyet aldı. 
ğmı Kont Çaki'nin bir nutkundan anlıyoruz. Macarista. 
nm vaziyetin karışıklığından istifade ederek ekalliyet. 
ler meselesini ileri sürmesi mümkün olabileceği gibi bu. 
nun arkasında başka maksatlar da gizlenmiş olabilir. 
Kont Çaki'nın nutku arkasmda hi88Cdilen şey sanı. 

yorum Mareşal Göring'in nutkunda 11arahatle söylediği 

vaziyettir. 
~uhtemel4j.r ki, Almanya bu iki devletle daha sıkı 

bir ikt.._dt teşriki mesai istemekte ve ticaret anla§ması
nı daha geni§ ve kenıdisi için daha faydalı bir hale koy. 
mak emelindedir. Bu takdirde Macar nazırmm sözleri 
Bükr• gelmiı olan Alman mütehassıslarının dileklerini 
yüzde yilz tahakkuk ettirmek için tertip almmasma yar. 
dan edecektir. 

Diğer bir ihUmal de akla gelebilir: Romanya Alman 
tecavüzüne karşı İngiltere tarafından garanti edilmiştir. 
~ facaristanm yapacağı tecavür.den mntevellit bir garanti 
~ ıktur. MacarJatanı böylece te§vik etmek, onu muzaffer 
ılmak ve muzaffer Macari&tanı Alman camiasına bağ. 

lamak ta genişleme politikaamm bir safhuı sayılabilir. 
m - Roınanyaya yapılaca.k tecavilzün hedefi sara

hatle Karadeniz.e çıkmaktır. Bu hal k&rflSDlda Sovyet 
Rusyanın kendi hayat! menfaatleri bakmımdan alması ik. 
tiza eden t:ertipler bubmmak iktiza eder. Bu sahada bir 
Alman - Sovyet il birliği de mevzuu be.bsolamaz, fakat 
iş birliği kabul edildiği takdirde dahi herhalde bunun 
sahası Karadeniz etrafı değildir. 

Bu gartlar etrafında Balkanlarda bir hareketi yakm 
görmemek iktiza eder. Fakat hAdiaeler "aklı eelim"in man
tığına göre inkişaf ederse ... 

Harp patladıktan sonra 

Paristeki Almanlar 
nasıl yaşıyor ? 

lngUizce Daily Mail gue~sir
de okunmuıtur: 

Fransa ile Almanya arasında 
ıa.rp açılması dolayısiyle her iki 
pmlekette biribirine ait tebea
lar nezaret altına almmıt bulun· 
maktadır. Bu cUmleden olarak 
Parilteki Almanlar_, Kolombüs a· 
m verilen ıtadyoma kapablmıı· 
krdır. 

Buruma bir tahqıilt kampı 
demek dotru değildir. Burası da· 
ha slyade bir sevkiyat merkezi 
~dedir. Elli yqmdan aıaiı 
iA!manlar buraya ıetirilerek evra
ir muayene ediliyor, sonra diler 
.a-ru:~re g6nderiliyor. 

Stadyoma, her llJllf Alman 
plmektedir. Buılannm fena c=· 
}lnmit olduklamu görijyonunuz. 
Juılan Almanya ile it ~ören 
muhtelif müeteeselerde çal~ 

litevusıt Alman memurlandır. 
kat budan da. atadyoma ken
Hikl otomobilleriyle gelmekte· 

r. 
Partltetd Alman kampını mu
' za için faz1a polise ihtiyaç gö 

rülmüyor. Yalnız tek taraflı mil· 
nakaplar olduiu .zaman arada bir 
müdahaleye mecbur kalıyorlar ... 
Tek taraflı milnakap oluyor. Zi
ra "Kolombuı ıtadyomu" na ge. 
tirilen Almanların bir kaçı miıa
tesna olmak üzere hepıi harbin 
aleybindedirler. Ve bu,ünkü a
kıbeti, başlanna şimc:iki Alman 
rejiminin cetirdiğine hükmedi
yorlar. 

Almanlar, ıtadyoma ıokulma
dan evvel kliıtlan muayene edi· 
lip içeri almıyor. Artık, Jl'ranaada 
bucOne bdar huur ve ıWı:Onet 
ebnİftir. ÇOnkO Pariatelri hlirri
yetten mahrumdurlar. Stadvc. 
mun oyun uhalennda, çayır kı
smılannda çadırlar kurulmuıtur .. 
Yüzlerce Alman buralarda gUneı· 
lenivor. 

Almanyadan kendi anuıuyla 
çılmuf bir Yahudi talebe. ıtadyo
ma sonuncu olarak gittiJini itiraf 
etmfttrt CUnkU Paristeki hilni· 
yeti t:ok tattı butdufunu .CSylU· 
vor. Kenctiaine akıbeti hakkında 
btr ıua! sordufunuı: ı:aman tu ce-

Liman işletmesinde 
ki toplantı 

Vapur kumpanyaları 
ile amele arasındaki 
İhtilaf hallediliyor 
Limanda çahpn yüzlerce ame

lenin birçok dertlerini halletmek 
üzere dün liman işletmeleri u
mum müdürlüğünde ıehrimizde 
bulunan vapur kumpanyaları 
mümessillerinin ve amele murah
haslarının iştirakiyle bir toplantı 
yapılmıştır. 

Vapur kumpanyalan, amelele
rin birçok dileklerini derhal kabul 
et mitler, yalnız tarife ıekilleri 
üzerinde istenilen tadilatı tetkik 
etmek üzere bir hafta mühlet İ!· 
temiflerdir. Gelecek hafta çar 
tamba günü ecnebi vapurlara kö
mür veren ve kömür boşalttıran 
tüccarların ittirakiyle de bir top
lantı yapılacak, tarifenin kömür 
tahmil ve tahliyesine Ait kısımla· 
n müzakere edilecektir. 

Perşembe günü de yine vapur 
kumpanyalarının ittirakiyle umu
mi bir toplantı yapılacak ve ame· 
lenin dilekleri tamamen yerine 
getirilecektir. Dünkü ilk toplar.. 
tı kömür ve eıya nakleden vapur 
kumpanyaları mümessillerinin iı· 
tirakiyle umumi mahiyette ol
muştur. 

---o---
Çahnan 400 kilo 

afyon 
Suçlular aatarlarken 

dün ele geçtiler 
Bir müddet evvel Toprak Mah. 

ıulleri Ofısinin ambarlarından bir 
defada 400 kilo afyon çalınnuş ve 
tahkikat gizli olarak başlamıttı. 

Uzun süren tahkikattan sonra 
dün hırsızların kim oldu ·ları an· 
laşılnuı, hepsi yakalanarak adli
yeye teslim edilmi9tir. 

!iır4'ızlar Toprak; Mahsulleri 
Ofisi idaresinin posta m~murla
rmdan Talat, ambar kitibi Faik, 
amelebaşı Nusret, ambar bekçi
lerinden Fahridir. 

Bunlardan Talit dün, Mısır
çarşısındaki bir dükkana giderek 
afyon satmak istemi§. yakalar.. 
mrs, sıkıştmbnca ark.adqlan da 
öğr-':'lilmi,tir. 

Dördüncü sorgu hikimliğine 
verilen suçlular, sorguya çekil· 
mişler, Talat, Faik ve Nüsret 
tevkif edilmiş, diğerleri serbest 
bırakılmııtır. 

ihtikar komisyonu 
Dün yapılan birçok şi

kayetleri dinledi 
lhtikir komisyonu dün de top

lanarak faaliyetine devam etmit· 
tir. Komisyona birçok maddeler 
hakkında fikiyetler yapıJmııtır. 
Bu arada kalay, eç.zayı tıbbiye, 
demir, ve Avrupadan ithal edilen 
birçok maddeler vardır. 

Halktan ihtikar gördükleri 
maddeler hakkında derhal komi· 
teye haber vermeleri istenmek
tedir. 

Şüpheli bir ölüm 
Tophanede Caferi sokağında 

bir kadınla metres hayatı yapyan 
Tanaı dün polise mi!racaatla bu 
kadından olan 9 günlük çocuğu· 
nun birdenbire öldüğünü ısöyle
IDİ§tir. 
Çocuğun ölümü süoheli görül· 

düğünden cesedi adliye doktoru 
Enver Karana muayene ettiril
miş. sonra morga kaldırılmıştır. 
Vaka etrafında tahkikata ba,ıa
nılmıştır. 

vahı veriyor: 
"- Benim gibi ~ençler için 

pmdi intihap edilecek iki yol var. 
dır. Ya bir tahanüt kampı, yahut 
carp devletler'yle beraber çarpı
"acak bir yabancı lejyona lr:~· • 
lup bq sene hizmet etmek. Ben 
kampa 17.itmek istemivorum. Ben, 
bana misafirperverlik ız6ıteren. 
hayatımı kazan,,,alc imkSn•nı r 
ren Franuva hizmet etmek i11tl . 

yorum. Fakıtt beş ıene uzun bir 
zamandır. Harbin devam etti~; 
rnitdd,.tce J,; .. .,.,,. •• ..,,ecbur olmak 
d11Jı-. im ,.,.511 '"l ?'9 

Sanıldrihna ızöre, ecn"'bi leivon
da hizmetin tartlannr bu tekilde 

Dünkü posta ile 
gelenler neler 

Avrupadan 
anlat.yor? 

Almanyada matem 
işareti taşımak yasak 
lnglltercnin şark orduları 

kumandanlanndan albay Har
ıington dtin sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiştir. 

lngillz kumandanı, neŞeli 
bir halde bir muharrirlmize 
şunları söylemiştir: 

" - Harp muhakkak lngil
tere ve mlltteflklerinln zaferi. 
le neticelenecektir. Vaziyetin 
inkişafını sUkünetle takip edi
yoruz. lngilterede mezuniyeti· 
mi geçirdikten sonra vazifemin 
başına dönmek Uzere Fillstine 
gidiyorum.,, 

Bir mtlddettenberl Londra
da bulunan Erzincan mebusu 
Ferid de gelmiştir. Ferid, se
yahati esnasında yalnız Fran. 
sada harp vaziyetine şahit ol
duğunu, diğer yerleri sakin 
bulduğunu, ltalyada da hiçbir 
fevkalAdellk ve güçlUk görme
diğini söylemiştir. Fransa, yol· 
cular hakkında bir takım tak· 
yldat koymuştur. 

lngilterede stajlarını yapan 
dört subayımız avdet etmişler
dir. 

Avrupadakl talebelerimiz-
den Falih Erksan ve Zühal No
yan bugllnkü konvansiyonel 
treniyle gelenler aruındadır. 

Yolculann izahatına söre, 
Almanyada q1k81s gece hayati 
tahammül edilmez bir şekli al· 
mıştır. Bazan vesikayla bile 
gıda maddeleri tedarik edile. 
miyor. Alman hUkümett, harp. 
te ölenleri gizlemek için ailele
rinin kollarına siyah matem 
l.ıandı koymalarını yasak et· 
mişttr. Dirçok Almanlar mem. 
leketlerinden kaçmağa teşeb-
büs etmişlerdir. . 

Bunun Uzerine Alman hUkil· 
met1 ı>asaportla seyabatJ mene· 
derek hudut haricine hususi 
bir müsaade olmadan hiçbir 
kimsenin çıkarılmamasına ita. 
rar verilmiştir. Bu tedbir ecne
bilere de teşmil edildiğinden 
ancak günlerle uğraştıktan 

sonra müşkttlAtla mtısaade alı· 
nablliyor. 

Almanya, memleketine ray· 
dası dokunmıyacak seyahatler 
lcin Almanlara izin vermemek. 
tedir. Memleketin her tarafın
da fabrikalan tayyareden mu
hafaza için bu müsesselerin 
damlarına toplar konulmuş· 
tur. 

Alman hUkümeti, benzin 
buhranı dolayıslyle hususi oto. 
mobil servtslertnl tamamlle 
durdurmuştur. 

Talebeyi toplu bir halde bu
lundurmak lc;ln 11 eylülde 
mekteplerin ac;ılacalı llln edil 
mlş ve talebe ele gec;lrlldikten 

sonra mekteplerin açılmıyaca· 
ğı, askerlik çağında bulunan· 
ların kıtalarına sevkedllecek. 
teri kendilerine bildirilmiştir. 

Anupa trenleriyle gelen 
yolcular BQ)garistandan geter
ken mühim bir değt~lkllte şa
hit olmuşlardır. Polonyanın 
taksimi üzerine Bulgarlar a· 
çıktan açığa Dobncadan bab. 
setrucğe başlamışlardır. 

TUrk yolcularla görüşen ba
zı Bulgarlar, Ruslar Besarab. 
yayı alınca kendilE rlnin der
hal harekete gl!çerek Dobruca. 
yr almağa teşebbUı edecekleri
ni söylemişlerdir. 

Bulgarlar Türkler~ karşı 
büyük bir nezaket göıterlyor
lar ve iki memleketin doıtlu· 
ğundan baluıedlyorlar. 

Almanyada yaz tatilini geçi. 
ren orman fakültesi proresör
lerlnden Dr. Ervin Şlmltşek 
bu sabah gelmiştir. Alman pro
fesör bir muharrtrlmlze tun· 
ları söylemlştır: 

- Almanya hiç bir milletle 
harbetmek lıtemiyor. Yalnız 
çalıtmak, yaşamak lmk&nları. 
nr arıyor. Bu ela, arazi almakla 
delil, lktııadl anlqmalarla te. 
mln edllebtUr. Artık harbin 
çok uzun sttrmlyecettnt umu
yoruz. Alman1ada kıtlJk hU· 
kttm sUrdUIO dolru delltdlr. 
Ben Almanyadan son gelen a. 
damım. Halim de göetertyor 
ki, gıdasız kalmış deltllm. 
Harp dolayıslyle yalnız barlar 
kapatılmış, dans yasak edil
mlştır. Fakat diğer kUçUk el
lencelere eskisi gibi devam e
dilmektedir. 
Eğlence yerlerinin kapanı9 

saatleri 12 )l geçmiyor. Harp. 
ten evvelki vaziyetle timdlld 
arasında bundan başka fark 
yoktur. 

Türk - Alman münasebet. 
lerl tamamlyle normal bir bal· 
dedir.,, 

DünkU Konvanslyonelle bin· 
başı Mehmet Hasan riyasetin 
de dört klştllk bir trak askeri 
heyeti gelmiştir. Buradan Bat
dada gideceklerdir. 

Ayni trenle gene transit ola· 
rak geçip tıkendertye)'e git. 
ınek ttzere altı klşlUk bir Ma
car kadın artist kafilesi gel
miştir. 

Rlkaçki adlı bir Çek doktoru 
da gelenler arasındadır. Seya. 
hatlnin sebebi malQ.m delildir. 
Yolruların izahatına göre, har
bin çıkması üzerine sıkı bir 
aeferberllk yapan tsvlçre as. 
kerlerini kısmen terhise başla· 
mıştır. 

Maarif Müdürü bu~ün Ankaraya aidiyor 

Oüretmenlerden bir çoğu 
nakil istediler 

Şehrimizdeki ecnebi ve ekalliyet 
liseleri derslere ba,ladı 

Şehrimizin yeni ders yılı ha
zırlıkları tamamlanmak üzere
dir. Maarif mUdUrU Bay Tev-
fik Kut Maarif Veklleti lle te. 
mas etmek üzere bugün Anka
raya gidecektir. Bay Tevfik 
Kut, beraberinde orta okul dl· 

160 muallim ııra 
bekliyor 

İstanbul vlllyetl emrine ge_ 
c;en yıl ve bu yıl verilen öğret
menlerin sayısı 160 kişiyi bul 
muştur. Bu öğretmenler şehir 
de açılacak ilk okullarda sıra 
beklemektedirler. 

Sıra bekliyen öfretmenlert11 
tayini okullar açıldıktan sonra 
yapılacak lklncl kadro ile ola· 
cakttr. 

rektörlerinin toplantılara net.l
ceslnde tesblt edllen esuları, 
yarım gUn tedrisat cet'fellerl· 
nl, mualllm vazi1etıerlnl gGs. 
teren raporlan da ıötüreoek
tlr. 

Nakil iıtiyen orta tedri
sat öiretmenleri 

Yeni tedrtaat tellllntn tatb .. 
ki dôJayıslyle "abablan etken 
okulda bulunmak mecburt19. 
tinde kalan ölretmenler otur, 
duklan semtlere daha )'akın 
okullara naldllertnl lstemlt 
lerdlr. Bu giJ&l ötretmenlettıa 
dilekleri dlrektörltlk tarafın. 
dan tesblt edilerek Maarif mtl· 
dUrlllğU yollyle Vekllete gön. 
derllmlştlr. 

jHarlce göndereca· 
ğımiz mallar 

:Junlara ait evrakın 
muntazam hazırlan

ması hilclirildi 
lngiIU hükumetinin bütün bi

taraf devletlere ve bu arada mem
lcketimi%e de mal ihraç etmeme. 
&e karar verdifi maliimdur. Ba 
vaziyet kaıımnda harice ı&ıde
recej;imiz mallarm nralaru gayet 
muntazam hazırlama:C i.çln tedbir
le. abnmıftır. Herhangi bir mem
lekete gönderilecek ihracat ef)'a· 
11 kontlmentolannda kayıtlar o 
efyayı ıamarlıyan fahsm veya mil· 
casesenin ismine yapılacaktır. 
Emre muharrer ihracat etyuı 
gideeefi memleketten Almanyaya 
gönderileblleceii için lngiluler 
taraf mdan yolda müsadere edil· 
mek tehlikesinde bulunmaktadır. 
Verilen malUınata cöre bitaraf 
devletlerin ihracat qyaamı m. 
mil bulunan buı ··--··-'"r Akrle
ni.zde İngiliz donanması tarafın· 
dan çevrilmif ve Malta, Portuit 
ve Hayfa limanlarına nakledı1· 
mi~ir. Bu vapurlarda bulunan 
emre muharrer mallar mil•clt• 
re edilmiı, şahsa muharrer olu· 
tarın serbtıtçe yerlerine &itmeli· 
ne müsaade olunmuıtur. Şehri
mizdeki İngiliz ticaret oda•ına da 
bu hu~·ısta malGmat c•lmiftir. 

Bir kaçakçılık 
davaıı 

Tophanedeki Ford fabrikasın
dan aldıkları yeni otomobil leva
ı:imatıru ctimrülderden hurda di
ye geçiren ve böylelikle u ınm
ritk resmi vererek kaçakçıhk ya• 
pan birkaç mlleaese baklandaki 
tahkikat tamamlanMif, mOfettif
ler tarafmdan huırlanan fuJeke
ler veUlete gcnderi!mlt"!r. Vekt
letin tetld!rtnder ı<'nra tahkikat 
evrakı adtiyey~ verlle~ektlr. 

Kaçakçılık ıuçlulan harice git• 
mek için pasaport çıkarmak iıte
mişler; fakat tahkikat IOftUQ ka· 
dar kendilerine milsaade edilemi
yeteff bildirilmittir. 

Hariçten etYa gelmeie 
bqladı 

Hariçten lthal&t eş7aıı gel. 
meğe başlamıştır. Bataro 1-
ıtmll NorYeç vapuru No"eçten 
mühim miktarda Yat. kllıt. 
ve makine levazımatı getirmlt· 
tir. 

ltalyan vapurlan da munta· 
zaman mal getirip almaktadır. 

Aıya vapuru 
davaıı 

Patabahçe açıklannda demirli 
bulıin&D "Aıya" ilimli npurun 
bütün allt ve edevatmı çaldık· 
tan sonra vapuru delerek batıran. 
Hatan, Ali. Şevket ve .. :yllan 
sahile tapyan sandalcı Nurlnhl 
•fır ce.ıadald muhakemelerine 
dUn de devam edilmif, milddelu• 
mumi mlltaleaamı taylemlttlr. 

MUddeiumumt ıuçlularm ,... 
puru batırdıldarmın ubit olma
dığını ileri sürerek kendilednln 
yalnıı: sırkattan tecdyeterlni lateı. 
mittir. Durutma karar için kal· 
Inlftlr-

ilk okullarda muallim 
kil!~ .ve &&15• 

ilk okullarda bu 111 tıamt 
tasarrufa riayet edltmeıl .... 
olarak kabul edllmlt ol4ulan• 
dan UIUD 11Urml1en mennlF•t. 
terde kati lhtl7aç lıuıl olma
dıkça muallim vekili taJln e
dllmemelllne karar vertlaıltt.1r. 
Bu karar btıtttn okut lclareıe
rlne bll•llr11m1$tlr. 

r.t1ne• 
Otl• 
lthıdl 
Atsuı 
Yatsı 
imsak 

8 Saba 1 7 $aba 
luzır ı• bıatt ı• 
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örüp dUşUndUkçe 

18 Eyliıl 1939 
SiYASI VAZtYırt 80Yyet manya ne Roman;> nnın da 

Rusyanın, Polonyanın Beyaz doğrudan doCru) a muvasala 
Ruslar ve Ukraynalılarla mes- ve irtibatını kc mlş bulunu
küıı luaımlarıoı ifgal etmesi, yor. Rooıanyaya karşı H.us bi. 
bu deYletln, İngiltere ve I<'ran. tuatlıfı deum ederse, b11 va· 
sara karşı A.laıaaayaya iltihakı ziyet Romanya hesabına nıUea· 
nılnaaınt. AlınDıantası llzım- it .ayılmak lbım rellr. Bu Va· 
gtldlll mütaleasında bulun ziyettc Romanya üzerine bir 
nau,tuk. HAdlseler, bu göl'Uşü· Alınan tazylkı anl'ak Macarls
ı:ıauıa teyit ~ttnlftlr. Polonyada tan Urıerıne ve bu tarikle ya. 
Rus ı11all, zayıf ve şekli mu. pılabllir. 
k•Temete raimen, Arızuıı i- Macarlstanm tla, ltomanya 
l•rlemektedir. Rus işıalinin ııe aralarında mualllk ekalll· 
Polonyaclakl hududu ne ola· yeller meselcsınrn halli için te
cıktır! 8oYyet Te Alman kuv- şebbUslere glrlştlli haber veri 
vttlerl temasa &eleceklcr mi· liyor. 
dlrT 'I'emaaa celmelerl halin. BUtUn bu meıeıeıerin sllAh
dt, iki zıt tdeolojiyl temsil eden la \·eya mUza'kereıerle halli, 
bu lkl ordunun nıUnaeebeUerl vena, muahede inin yarattı. 
ne olacaktır? gı A \ rupa si) ast harlta11ının 

Soytet - Alman munuebet- yeni baı,tan baı,ka eeaslara gö· 
ltrl mUıta'kbel inltltafı Uıerine re deli tiı·llrueel dernektir. 
ttslr yapmaktan hlll kalmıya Avusturya , e Çekoeıonkya. 
c•k bUtUn bu suallere şimdi nın ortadan kalkması, Polon· 
d•n kaU blr cevap \'etmek yanın yenilerek Ruslarla Al
nıumıuın otamu. B'1nunla b~· mantar ara ındP payla ıhnasl
raber PoloDya4a, Rue lşıallnln le bu sahada olduk(a Heri d
Dluhtemel bududuuu takribi dllml~tlr. 8\zce. yukarda lşa· 
blr sıhhatle çizmek kabildir. ret etti imiz meseleler belki 
Bizce, ıtu• 1$1•1 eahaaı, .,imal. bu gUnün lşl de#lldir. Fakat. 
de Şarki Pruaya ve Litvanya bUsbUtUn de gayri 'artd 8aYl
hudutıanımı blrleştlll nokta- lamaz. Türkiye Cumhuriyeti. 
dan cenuba, Breet LltoTelt'a seten cihan hnrblnden sonra, 
dotru uzanan bir battı takip· blrtok mu kUlltla Türk muıt 
ttn sonra Buı boyunca cenuba hudutları dahi' nde millt blr
dotru Lemberce varacak ve bu lltloi tahakkuk ettirmiş ve 1-
ştblrden ıonra Dlnyeıtet boyu- lerlde komşularlyle münazaa 
nu takip ederek Romanya bu mevzuu olabilecek hic bir siya 
ctudunda nihayet bulacaktır. al hatada bulunmamıştır. Mlllt 
Her halde. Ruıların Dinyeeter TUrk orduıunun kazandıiı bU· 
'fe Bug telllrlertntn ıarp tarafı- yük zaferden sonra carb' dev
na geçmeleri pek muhtemel sa- letlerlne bUtUn arzularını dik. 
yılamaz. te ettlrdill de\irde, Atatürk ve 

Şimdiye kadar SovyetlerlD arkadaşlarının ırki temele da
Baltrk devletlerinden yalnıı 7anmıyan emperyalist bir gaye 
Utvanya ile müşterek hudut- ıütmemelerlndeki isabeti bir 
lan yoktu. Bu işgal neticesin. daha takdir etmemek mUm
de Ruslar bu devletle de kom· kUn olamaz. Ttlrld10 Cumhu· 
şu olacaklardır. ri7etlnln bugünldi mllll hudut. 

Diler cihetten Sovyetıerin tan dıtıında bir emeu JC*tur. 
~lmalde Bstonya ve Letonya KOlllfUlanmmua da böyle b1r 
budutlarında da askeri hazır- 1 emelleri olmadl#Jm kabul edl. 
tıklar yaptıkları haber verili- ~onz. 
yor. Rusların, yakın. zaman.la- ASKERi VAZIYET: Polon. 
ra kadar Beaarab1aııın r.o- ya devlet adamları ve Polonya 
manya tarafından ilhakını ta· ıba~kumandanı Romanyaya sı· 
ııı•~ ~ ~~ ~ c}ef.· tıomıtıardı~ Her memlekette 
let arasında alyasl mUnaaebe- bar1Jln idarnl bUkQmetln elin
tin teatı olunamadıjı herkesçe de oldu&una göre bugUn, artık, 
malömdur. Maamafib, Rusya- Polonya topraklarında bir hU· 
nın. Romanya.ya, tamamiyeti- kömet mMlCSPf kalmamış de
ne riayet edecet1ne dair temi· mektlr. Bu halin, Posan, Var
nat verdlil bildiriliyor. Buna şo,·a. Breıt Lltonk'un Lem
cöre, Ruayanın, •imdilik, Be berg ve Lublln'de devşm et
sarabya meselesini kurcala· mekte olan Polonya müdafaa· 
mak ııtemlyecetl kabul oluna- sı üzerine bir ölUm tesiri yapa
blllr. maton1a ve Leto.nya işi catında şüphe yoktur. 
böyle değildir. 

Baltık denizinin mühim sa. 
bil n limanlarını ellerinde tu
tan vı buraları Ruslara kapa
yan, Ruı çarlıfından ayrılma 
bu kUçUk devletleri, muhte· 
mel bir Ruı taarruznuna kar
tı müdafaa eden hiç bir kuv. 
vet yoktur. Sovyet Ruıyaoın, 
Avrupanın bu karışık vaziye
t.inden lıtUade ederek bu saha
larda faaliyete ıeçmest, bugün 
delille blle yana için uzak bir 
ihtimal •1ılamaz. 

Sov1etlerlı Almanlar ara
ıında 40lru4an 4otruya bir 
temuın Dnlne geçmek makaa
dlylı Vart0n etrafında. Bug 
n Vlıttll .. hlrlert araaında 
SlOTakya slbl Almanya hlma. 
ye11lncle lrtlçtllr bir Polonya vU· 
cuda settrl1mell de akla yakın 
bir ihtimaldir. 

SoVJ@tlerln, cenupta Gaıtç 
yayı ltral eclerek Maearlatan 
hududuna kadar Uerledlkler! 
anlatılıyor. Bu ilerleme. Al· 

Polonya mukavemetinin ni. 
bayet bulması, artık bir gün 
meselesidir. Birçok Polonya 
tayyarelerinin Romanyaya 11-
tlcuı da bunu gösterir. 

Her halde, taı lh, Polonyalı
ları, bu clefıa da, vatanları için 
kanlarını akıtmaktan çeklnml· 
:yen kahramanlar arasında 
ka7dedecektir. 

Polonya mE.Seleslntn bu su
retle ıoaa ermek Uzere olduğu 
bir samand Almanyanın şark. 
ta meselA Romanya Uzerlne 
bir aakerl tazyik yapmağr dU· 
(IUnUp dUşU'lmiyecell meselesi 
de mUnaka a oh nacak bir 
noktadır R • •. lnıdll k böyle 
bir hareket mevzuu bahsola
maz. AJm . Polvnyada ser· 
best kalan ku·netlerlni ı:1t1rat

le garbe nakledecek ve bUtUn 
· esind 

her ihtimale cevap verebilecek 
··aziyette • ·• nmak 1 ti) ecek. 
t r. 

Fatihdeki otomobil kazası 

Japon gezeteıerı yazıyor: 

Eğer Amerika şimdiki siyasetine devam edecek o!ursa 
Japonya hayati menfaat1erini mudafaaya mecbur kalacaktır 

Tokyo. 19 (A.A.) - Bugün -ı 
kü btitiln Japon gueteleri Ja. 
ponya ile Amerika arumdaki 
münasebeUerden bah1etmekte. 
dir. 

Resmi Japon mab&filihin mu. 
ta.leasına ıöre. bu mUnaeebet .. 
Ier hiç te nıkbınlık verecek ma 
hiyette değildir. 

Matbuat Amerikanın Japon
yaya karıı aldığı vazJyetln hu. 
mane olduğunu yazarak şu ir.a. 
batı vermektedir: 

Amerika Usak prktaki~ni 
vazivetı tanımamakta ve -
deki hak ve menfaatlerini dev 
lel muahcdesı esaaı ilRrine mU 
dala aetmekte ısrar edi. 
yor. Amerika şimdiye kadar 
Çiııdeki menfaatlerinin Mrar 
gördUffü iddiuile 600 hidieeyi 
protesto etmietir. Avru" har. 
binin baıındanberi - ki İncili• 
ve Fransız nüfuzu .-erilemiı ol
dufundan - Amerika Cindeki 
faalıyetlni bir kat daha artırdı. 
öyle ki Japonva ile Amerika 
anu~mdaki •enrinlik artmııtır. 
Aaeahi ~imbun guetesi Ameri. 
kanın ririemtı olduğu muu • 
mm deniz tealihat proçammm 
Japonyava müteveccih olduğu • 
nu vazıyor. 

Kokumin Şlmbun ıueteli A
merikanın Jaoonya alevhinde 
aldığı bUtUn iktıadt, alyul ve 
aakerf tedbirleri ayatak bu ted 
birlerin tkl devlet araamda bir 
haro tehlikeal varattp varat • 
madııtını soruvor ve diyor ki: 

Eter Amerika şimdiki ıiya -
setine devam edecek oluna Ja. 
ponva havatl menfaatlerini mU. 
daf aaya mecbur kalacaktU'. 

Ankarayı giden 
lzmir heyeti döndu 

Ankara, 19 (Hu•usl) - ibra· 
cat, piya .. ve kredi itleri için An
karayı giden heyet d&ndü. Hl!. 
kumct bütün kolıylıklan gÖltcr
mfıtır. Banka ve kooperatiflere 
emtea üzerine avan• yapmalan 
için geniı yardım temin edilmi9, 
hükiımet mahıuliln delerinden 
aşaiı aatılmamaımı, icabmda biz
zat piyaı~ya girecefini blldirmit. 
halkımızın harp heyecanı göste· 
rip mıbnı rutıele elden çıkar
marnasmı iıtemi9tir. 

Kredi, harp sigortası mnelele
ri halledilmiıtir. Alınan tedbir. 
ler Eıe piyaaa•ının ihracatında 
faydalı tesir edecektir. 

Ziraat Bankası Çukuro
vada pamuk alıyor 

Adana, 19 (A.A.) - Beynel
milel vuiyet dolayı•iyle Çukuro
va pamuk rekoltesinin aatıpııda 
çiftçinin karıılqtı&ı güçlükleri 
gözöni.ıne alan hük6metlmiz, çift· 
çi elindeki pamuklann Ziraat 
Bankaıı tarafından normal bir r. 
yatla mi.ıbayaaaına karar vermif 
ve mübayaa vuiyetini tesbit et· 
mek üzere Ziraat BankMı umum 
müdür muavini Hulki Abebah A· 
danaya ıelmittir. 

Ziraat Bankla dtlnden itıba
ren mUbayaayı -.ı.mıt ve lk 
hamlede 82 bin kilo pamuk mu
bayaa eylemittir. Muhtelif kali· 
telerden olmak ibıere pamuklar 
otuz bir ile otus bet kurut ara· 
sında mübayaa edilmektedir. 

Çiftçimiz, bükWııetiaüiıı bu 
büyük yardımından dolayı mir .. 
nettardır. 

Ticaret Vekilimiz 
haıta 

Ankara, 19 (Telefonla) - Ti
caret Vekili Cezmi Erçin, rahat
sız oldutundan makamına cele
memiştir. lıtanbuldan relen bazı 
nsaruf doktorlarımız, kendisine 
bir konsdıtaayon y•pmıtlardır. 

Profeıör Sadri 
Maka udi 

Ankara, 19 (Telefonla) - Ar. 
kara fakültesi hukuk tarihi pro· 
fesörlü&ünc Sadri Maksudi tayin 
edildi. 

Adliye harç tarifeıi 

Ortaokul muallimleri 
arasında nakiller 

Kendi arzularile nakillerini isteyen 
mualhmlere aıt yenı tayin liste i 

Anbra, 19 (Hu uıl) - Maarıf 
\'ekileli Ji e ,. e orınokul ojlretmen. 
lerinden kendi orzularh le nakıllc
rini isli)enlerden munıkuıı ol~nlıı· 
rının nakillerini 1apmış "e alôka. 
darlara blldırmlşhr. l~lıle) ı a) nen 
bildiriyorum: 

Mersin orla okulundan ~ledıha 

Rona Adana orta okuluna, 1 parla 
orta okulundan Şukril Sa)alı Caial
ojhı orla okuluna, Sılıfke orta oku. 
lundan l'urıut Pöiiln hmır Tılkılık 
orta okuluna, Edırne orııı okulun. 
dan Hamdi Om.el lımlr Karalaf 
orta okuluna, Gelibolu orta okulun. 
dan 1 eman Cakü lamır ortn okulu. 
na, Kuaman orta okulundeın Mük. 
rime EmıroAlu Gemlik orıa okulu. 
na, Odeıui, orta okulundan ı-·eride 
Evren Bur a orıa okuluna, Menın 
orla okulundan Alesul Akta, Ynhııç 
orta okuluna, Kır9ehlr orta okulun. 
dan Zeki Taner lımır Gazi orta o. 
kuluna, Edirne erkek olretmen o. 
kulundan Rıza Berker Bursa orta 
okuluna, Adapazarı orta okulundan 
Turgut Aktan el Jstanbul \'efıı lı e-
slne, Develi orıa okulundan Galip 
Arkan Bandırma orta okuluna, 
Trabıon Jiııeslnden aban \ ehbı 
Edlrnı orta okuluaa, Vail orta o'.u. 
lundau. tbrablm Oıkaa Mar ş orıa 
okuluna, Akhisar orla okl•lundaıı 
Zekeriya Tunalı Aydıa orta okulu
na, GaaJantep Useıınden Halil Şab
verdl Usklldar birinci orta okulu. 
na, Gaziantep lı esinden NecmlJe 
Hiçdurmu Karataş orta okuluna, 
Rıze orta okuhındııh Mu ıp ~lurguz 
Kadıköy üçOncU 9rta qkuluJ>a, 
Kayseri il esinden Yu uf Ziya Oner 
lzmlt orta okuluna, Adapazarı orıa 
okulundan Rırat Il«n KaraıOmrQk 
orta okuluna, Elbeıi lan orta oku 
lundan Rııa ÇilrükJfi Adapazarı or
la okuluna, Bahke lr ilse lnden 
tlılıııı Eröıden Bur a ıkinci orta o
kuluna, Kastamonu lı e inden is
met TOmUlrk Ankara Jklncl orın 

okuluna, Biga orta okulundan KA
mıl Olkumen liolu orta okuluna, 
Berıanıa orla okulundan Tarık Işıt
man lzmlr Tflkılık orta okuluna 
Bılecik orla okulundan Husametıln 
E&e Gemlik orta okuluna, Manısa 
orta okulundan ihya Cobansoy 
Bursa kız ötretmcn okuluna, Aksa. 
ray orta okulundaıı Cemil CntJüt 
Ufak orta okuluna, ~ah aç orta o. 
kulundan Blnzet Yula hmır ıkıncı 
erkek lıse ine, c.ıre un orta okulun
dan idris Çakır Trabzon il e ine, 
Muı orta okulundan Sevki Tan Zon
ıuldak il e lne, Samsun orta oku
lundan HllseJ in Erıln Balıkesir li-

Rua-Japon 
an••.-.• 

Bedin, 19 (Huual) - Japon 
resmi ajansı Domei yapılan an
latmayı müteakıp lovyet ve Ja
pon de"celerinin ilk defa olarak 
Moqol • Mançu hudut ihtilafı
nın halli için buluıtuklarım, mu· 
tekabilen esirleri mübadeleyi kr .. 
rarlattırdıklannı ve yeni kuvvet
ler cöndermiyeceklerini bildir
n.ektedir. 

Japon matbuatı, Sovyet Ruaya 
ile Nui Almanyanm tefriki me· 
Milinin beynelmilel vasiyette bir 
dtnUm noktam tqldl ettitfni. Ja
ponya ile de anlapnumdan aon· 
ra SoYyet kuvvetlerinin prp hu 
t!udunda serbestçe tabpt edileb=. 
lecefini yannaktadır. 

lngilizlerin ticaret yap
mıyacaklan firmalar 

e ınr, Bafra orta okuhındım Zl
nur Bulıke ır lı e ine Sam un ıı~e
sıntlen Sıılim Dı\hdar hutsn lıse ı
ne, Kıı.)serl lisesinden Omet 1 lUfl 
Ba) kan Dursa lısesine, Trabzon 
orta okulundon Mebruke Aksel Es
kltehlr llıııeo;lne, Ka) trı llıt inden 
Muhtar Erdemer Malal\ ı lise ıne, 
Mersin otta okulundan ATnl Mutlu 
Ankara üçilncu orta okuluna. Atla .. 
na lklnd orla okulundan Rdlbe 
ı\ktuA Ankara OçüncO orıa okulu
na Anltıl) a h11eslnden Turıut Kö. 
ınun:üotlu lzmıt ikinci erk.ti& 1 e
sıne, Antaha 1 sesinden S llm Re
fıkoAlu Bursa lı esırıe, U ak orta 
okulundan l.tllrl Ertek Ka) erı ıı. 
sesıne, Sintav orta okulundan Ruhı 
Alper E kişehır lisesine, Ödl'mış 
orla okulundan Bekır Erel Balıke!lır 
li e ine, Dibe• orta okulundan Mü
' eddet Sanay Balıke r li e ine, 
Kumkapı orıa okulundan Me,hlbe 
Siler Ankara. Qçllncll orta okuluna, 
Bılecik orta okulundan M n ur 
Pars Bursa birinci orta okuluna, 
Sam~un orta okulundan l.Qtllye 
Dlindar Bursa lklncl orta okuluna, 
lzmlr kıt lisesinden Aliye Gll\l!n 
Bur a ikinci orta okuluna, Berıa
ma orta okulundan Rahmiye Kaf
tan lzmır Kartıyaka orta okuluna, 
NeYtehlr orta okulundan Ollllan 
Nahit Osden Buca orta okuluna, 
Balıke ır lıse ınden Da\ udı)'t GQ. 
ney Bursa bırıncı orta okuluna, 
Tarsus orıa okulundan Salih Zekı 
1\loraç Urfa orta o(uıuna, Kon)o 
lı t inden Hatice 'o%ttıoAlu Anka
ra GçüncCl orta okulDna, Antalya 
llsesinden Ferıde Berıin Konya or. 
ta oJıuluna, Ellıııl orta okulundan 
Ha an '\din •ide orta okuluna, 
Sam un lise ınden Rıza Olıen Ber
ıama orla okuluna, Çankırı orta o. 
kulundan Şaban Taıkın Edırne or
ta okuluna, Rıze orta okulundan 
lnmdı Peker Burdur orla okuluna, 
Gıresun orta olmhındrın Nebahat 
• ı)an Da~burt orta okuluna, Sinop 
orla okulundan ZeL:erl)a Coko) Bi. 
Jecık orlo okuluna, Ün) e orta oku
lundan HusnU Dikmen Samsun or
ta okuluna, Kırklareli orta okulun
dan lbrahlm Gllrtunca Edirne orta 
okuluna, Bergama orta okulundan 
Cnhlt Tuncel B kırköy bırlncl orta 
okuluna. Sıirl orta okulundan 
Muslih Say Nntehır orla okuluna, 
\an orta okulundan Ha n Prayıen 
!\tanısa ortn okuluna, Elhıl orta o. 
kulundan Fehmı Erıınol Manıııa 
orta okaluna, Maraş orta okulun
dan Sait Toraman Adana ikinci or. 
ta okuluna nakledllml,lerdır. 

Kont Ciano üç aefirle 
aöriittü 

Roma, 19 (Hu•uai) - Harici 
}e Nazırı Kont Ciano, İngiliz, 
Franaıs ve Rmnen sefirlerini k•• 
bul etmittir. 

o 

Belçikada iıaizlik 
Be1'1in, 19 (Huıusl) - ~

ka hükumeti toplanarak, Belçika· 
da a:tmıt olan ipizlik vaziyetini 
tetkik etmittir. 

lnailiz aıkerlerinin ta
tıdıklan lncil 

Londra, 19 (Huıutl) - KUçük 
nUahalar halinde İncilin yeni tt• 
bı~ı basılarak tnciliz askert ef
radına tevzi edilmiıtir. Birinci 
sayfasında Kralın bütün askerle
re bu kitabı okumalarını tavıiye 
eden bir hitabcıi bulunmaktadır. 

--0---

Amerikanın koyacaiı 
ambarl'O 

Vatingtccı, 19 (A.A.) - D. 
N B. - Hariciye Num B. Hull, 
bucünkü matbuat toplantııında 

man:v•a yüzünden yava kaldır. deiiıecek 
demittir ki : 

Amerika hükumeti, Sovyet kt
taatınm Polonyaya ıinnesine mma çıkarak elektrik direwi e A kara, 19 (Telefonla) - Ad-

••..... .. . ...... ....._. ............ ._I 

Hürmete layık 
Lehistan 

Soltakta b'r- ad.mın kendı 
on k~re clah:- zayıf, on ke da 
giiçıüa blr ~c"tu d v ı Ut 
yen çarptıtını ıör ek vi 1 
iı}'an eder, eokakta bu C '* ~ 
renler ortar• atılır. 

Fakat aynı halmahtın lin ı e 
daha agırı, d· ha igrcnci, r . tt1 1 
let al'&tında olunca bıa baksa lı ı 
durduracak lte7eelmilel m\ ı r 
bir tetekkül ır.Mleı f ılır.di"r"e k .. 
dar •iiC11da selmetli. 

Lehistan. pçen atınla 1: u 
kil ~lüetin lııir eıine 4-ha vt • 
mıı. bir saltanat ortada':1 k 1 
bir bayl"ak &'Ömtalmuft hiı- f t 
yılulnuıtr. 

O ıtaman .. irlerimi.den bi ı 
..Bitare Lehin timdi a ey ı · n e. 

le l • 

Halkın nice sözler Glunw ıu ilfe· 
in dil, 

Ea d~tnııu ama but ld l . t 

l 1or e "• 
Ruıun ~ı, Avrupalınıh 1 ı... 

mi J• " 
KatuiJle ı..a naalum kı ı n 

alın yus•mı• tarihin JÜ~Ülıe .... 
mrıll. 

ANdan bu kam tene ı~ ik 
ten 80IU'a bir aün Lehi•tan n 
luk:baa ftrbk llemine tekr r 
dtajuau sördiM. 

Polon,.... hlıaimini, P 1 n 
nm tariht• ıhinitini. 19r) üaü de 
sallı. yalaız lU kabul etmemi 
ölüm ilmüblıberini aldanmoJ • 
1a11ı ,.ine plilıe Jalnız b' ı: ı .......... ,tık. 

• &.INili"' de ne U8lt n 04!:· Nr 
toplanaa, Ndriuna etrafı Q ba 
lırar: 

- Arumza Lebiıtan ıcf ni 
lörmiİJOftllll. 
Dwmiı. Buna div-.ı efonditt• 

Mfirlerin bir müddet iç· n gel ı 
Yecıeti oevalmu ftl'İr Ye m uk 
.... aacıM bu merP.fİn:.den ICDl'll ... ........... 

Bqün, yine llir Polonp Cc • 
var. Kendinden her cihetço u• 
tün, bir dü.- kartı kahra· 
maaca çarp1pyor. Hem ltii u l" 

mit kalaılan kapr ndaktan 
bile, ceıur yürekleri tit 
iiliiımü ı.üy ük, 141rcfli 1t r 
panık çarpıııyorlar. 
Hatti Alnıan tct.lisleri L • a t n 

atlılarnun le: hramanlıcını iJ ' 
ten kendilerini alamadılar. S 
hlrı • a mertçe can vermek e-ı 
kinmeyea, bomiMl çukurla: • 
delik cletik olmut vatan tep ak
lanru kanı kant kanlıı ıul:.·-a k 
ölen bir naillet, yeryüz r. n 
kilH bile bu ııııc:ak kan ı ltl KU· 
nap olur. Bir .W. o millet y :ıe 
aydınlık f) r l fulda yeniden do 
iar. Kimltilir belKi ele daha par 
lak ve daha aydmhk bir halde 
doiar. 

Ben, kendi payıma; .... ünlrii 
facialard. Türkün pu-:w.ıjı bu 
lunmayııma. milletimin '"1 kaalı 
•• luıl&ıız uılmeler-tle yer va vui 
fe almunaıına MvİDİJ'orum. 

HAK.Ki SUHA GEZGiN 

Sümer ve Etibankın 
birlqmeıi 

Ankara 19 (Telefonla) - Su e 
ve Etibank idareleriıı,in ırle 
tlrilmc1t ve aynca endu tnyı f 
nanse edecek bir banka ku 1 
ması hakkındaki anun 1 yiha 
nı hük\iınet yakında Meclıı 
recektir. 

Franaız kabineıi fevka
lade toplanıyor 

Paria, 19 (Huauıt) - Bugu 
öğle üzeri Fransız kabine ı Re 
ıicumhur Lebrunun riyue ı:ı 
fevkalide bir toplantı ya ı 
tır. 

~-

Tayyare semiaindcn 
kurtulanlar 

Londra, 19 (Hususi) - Bat 
tayyare gemisinin mllrettıe tın 
dan kurtulan 583 er ve su y bu 
glln tngiltereye getirilmittır. Ba 
tmlan Alman tahtelbahı "nde 
hiç bir kimse kurtulmamı h . 

VAKITa 
abone 
olunuz 1580 numarah otomobil dün 

l&bah Fatihten lehAdebqına ce· 
lirba 8nQne çıkan bir çocup 
çlfnememek i~ fO(ar direbiyo
:ıu ıüratle kıvınmı. otomobil bu 

çarpmı9tır. Resimde goruldüıu liye Veki1etı. hare tarıfesi kanu· 
cibi otomobilin ön tarafı parça- ı nı.nu tadıl eden bir kanun liyi· 

Londra, 19 (A.A.) - Luve· 
nine Newa cazeteainin yazdı~a 
ıöre, dUımanla ticaret kanunu 
hük"'mlerine ~iren ve 278 phıa 
ve firma isimlerine ait neıredilen 
kara liıtede Danimarka, Belçika, 
Holanda. tıviçre ve Bulgaristana 
ait 18. Rom"nya. Yuıoalavya ve 
Litvanyaya ait altıtar, Norveçe 
ait 14, Finlıtndiya. Portekize ait 
10 İ•veçe ait 8 ve Japonyaya ait 
ıs isim vu-dır. 

karşı lakayt katamıu:. An-b .. t""" • j ...................... - ...... ~~ 
nun Ruıva hakkında da tatbiki 1 • 

lanmııtır. hası hazırlamaktadır. nazan itibara alınmııtır. 
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20.9.939~ 
12.38: Proll'Ul Ye memlellet ... ı 

ayan. 11.15: Tlrk mflslll (Pi.) 
13.00: Memleket aut •Yarı. aJau 
ft •lleoroloJI ........... 11.t&-A 

Diler Gr kadmdaa Wrl ehe JllsJt (RJ79Mtleamhar bandOIUJ 
kanftı: Şef tluaa. ı - Blankenb.....-.:-Maıl 

- Quetecl IDIT O llal .. k· Klnoer· 2 - Waldteafel - WiJnr 
raya ne ,apmaJs tpn ıelcllnll? leı Sirinea. a - .Jerlebo poeme 

- Bir ah.ede herkea ne yap Sympbonique - B. Berna1. ' -
mala ieUne blS de ODU yapma- L'° ellbeı - antui Lakm6. 1 -
i& ıeJdlk. E. Gri• - o,...ıen•ı o. l 

- Pek1J1. JPalrat bllllı•ı bU Dana. l~te: Pralnm ,., memlftet 
blweyi lntibap etmekten maır. uat a1an. tt.06; llllalk (Halil or-

cbms Mdir1 n....ı..1- _.__ Uatra .asJtl PL> 11.18: TDrk mL 
18 ..-- ., ___ • 'Sili (t.iee .. fub). IO.lt: Koaut-
nnda bir çok bGJlk W.eler ma ih-- pollUb hldiNlerl). 20 -
~ Jd onJann &alerlmlen imi· ,..... -
dırım kadınlan ı~er. OıaJara lleJQ.leket uat ayan, ajanı Te mele. 
ptmek Tarken bara,. ıelmek ni- orolojl haberleri. 20.60: TORK 
çbl? ıroztGt: Ola&Juı Mtınnıa ....-. 

_ Zira bu kahYe benim c1üa Ca"•lar: Ce\'det Kosan Refit Fer. 
nya•e ..... ıeUt. ...... .... ..... ltemal l)'Ui Serhu,. 1 -

c1aha IWÇllar ....._ 1 - Vdl 4lalDet 
uduna uypn otan burUI· - Karellar .. rkı - Tiri ce.tma. 
dır. AnMhlamı ancak bUl'lılla bu- nuda sa1de1ledln. 1 - Arif Be1 -
1abilirim. Karellar fal'kı - G6n81 beanl hı. 

- O Ulde ne arı1anuaua T rap Abadı pmdır. ' - SDkrl -
Buna 90l'8bUir miJim? ~lar filin - Hula bir Qmlt 

- Kolraln. ile. 1 - Ce\'det Kosan - Ud tak. 
,,.,!~ ~-CIJ'IA..,1:.: simi. 1 - Tubarl AH Efen•ı -
..,. -· Karellar flrkı - Bir taran .. "t;ıkı 
" TitoJa ,.ıdattdar . ....._ del'dl ,. .. 7 - Mahmut Cellleltin 
biri bir sandalye aWa. GqsUnl Pa v.-a- __.. Vlh 
undal,eola arlralıtma dmya,a- fi - ---r ..... ı - me-
rak --.ı- .---.au. "'-- ceu-. )'USU •iallndir lhlL 1 - Karcllar 

.... ...._ UQlnl -· mr saa .....ıal. ı - Sallllattln Pıner 
den ~ bir clmlt kutu ÇS• - llatianer tlrkl - Glkler peri. 
~ ~ ~ ~: d liltl S.lne. ıt - - - Hılk 
~ - - .,.. -- n tlr1dbl - lrafa flncen b)'daM. 

liserine ytlrldlUer: 11.30: Baftlht poata katma. jl.45: 
- Ah.. kele ıu reslle bül lllldk (Romanı TaUre) tt.80: 
- UWıaws yaJanal llldk (Klelk •kntnr) Set Necip 
- Hlleklrl Attın: l - Kabclt - llırt 1 -

J. Stnau - Yarua operettndeD 
- HodWnl petpari, ıt - Bela Volınf - Kal. 
- llmdi,e kadar Jaep '*' bim •fkla dopdolu - Alo' ftls. 

Yok! diJip danayoıdal ' - hhent.., Sebicler - Dinle 
- Bbi u Jrlldl ......._.ldaq kemu ne 1&1U1or. n.to: Soıw a., 

IW8ncektll Jlu ..........,., siraat, abam, tabTI• 
Kadm1uc1an biri bti kutan• llt, kanıltl)'O - makat ......... (Fi· 

linriae Mt ,.,_.ile ...... at). IUtr 11t1aDt (~ Pi.) ............. ~..,..,. 
....----~· .... .......... ~..,. 
dlam.a.i-*·~=· 

- Hele sek '1inll 
Fakat .. .,... JsaJiade ... 

lrMmlm teüüı ftlDek ...... 

Yan• 

y_,., Pearl Baclc. c..-_, llwalaint 11.,,J 
-82-

uo TAB1J'illt 
.,.,,tei ,,,,,. 

AJI* -8'&Jhk .. 
•arlık ,.,. 
ı J1l1ık ... 1 ... 

'hrtfedeo a.Jbn Biitill 
·~· .... ~ dfltO,llr. ..:;~ ~rllltu ..,.._.,_....,_ ,... .. .,... ............... 

Abone ka1duu bll•Hlt ...._ 
tap .. te'8rlf ....... . --
P9l'Ullllll poata '!m ...... ... 
JOIJ8ma Gcreti•I J_.. it•dl 1i1. 
rlne alır • 

... bel" ........ . . ...... ......... . 
Mıw~ ..... -----· u~ 
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,~us şampiyonu Skoropof 

bir Bulgar posta memuru 

... 
meger 

imiş 1 

Habeşli Romanyalı bir kıpti, Karadağh 

lskoviç ise Pazarcıklı bir Bulgardır 
Birkaç haftadanberi Taksim 

.. tadyomunda profesyonel güreş 

müsabakaları yapılıyor ve bu rnü
.>abakalarda Habeşli Kasım Ka· 
fari , Rus pehlivanx Skoropof, 
Karadağlr şampiyon İskoviç ve 
Alman pehlivanı Villi Marn Türk 
pehlivanlarla güreştiriliyor. Prc. 
fesyonel güreşler her hafta 5 - 6 
lıin seyirci buluyor. Halkın bu 
kadar alaka gösterdiği bu spor 
işirlde kulağımıza akseden bazı 
dedikodulan bugün yazmak mec. 
buriyetinde kalıyoruz. Çünkü 
söylenenler dedikodu mahiyetin
de çıkmış birer hakikattir. Bunu 
da yaptığımız tahkikatla tevsik 
etmiş bulunuyoruz: 

Burada Skoropof ismi altında 
Rus pehlivanı olarak ilan edilen 
güreşçi, Rus değildir. Bulgaris· 
tanda posta memurudur. Adı da 
Eystati Görgiyef Telvon'dur. 
kendisi eskidenberi güreşe me
raklıdır. Bulgaristanda ve sene. 
de bir ay olarak mezun bulundu
ğu zamanlarda Avrupaya seya
hatler yaparak oralarda güreş
mektedir. 

Bu pehlivan bu sene yine bir 
ay izin almış, Almanyaya gitmek 
üzere pasaportunu vize ettirmiş, 
fakat tam gide<:eği zaman Alman· 
yada harp başlamıştır. Bunun 
üzerine kendisi İstanbula çağml
mıştır. Buraya gelince de organi
zatör tarafından kendisine şöyle. 
ce sıkı tembihte bulunulmuştur : 

11
- Sen Bulgar pehlivam de· 

ğil, burada Rus pehlivanı olarak 
güreşeceksin. Çünkü Türkiyeye 
son zamanlarda Bulgar güreşçi
leri $Ok fazla gelip gitti. Halkın 

tutmaması ihtimali vardır. Böyle 
tensip ettik. Sakın ağzından ka
çırma!'' 

işte bu srkr tembih üzerine 
Bulgar pehlivanı Rus şampiyonu 
olarak ilan edilmiş ve güreşerek 
yenilmiştir. 

İşittiğimize göre Bulgar peh
livanına ilk güreşinde otuz lira 
verilmiş, ikinci güreşinde ise yet
mis lira vaadedilmesine rağmen, 
kır~k lira verilmiştir. 

Bulgar pehlivanı da vaadedilen 
paranın yarıya indirilmesi üzeri
ne gelecek haftaki güreş teklifini 
kabul etmemiştir. Bugün Bulg< .. 
ristana gidecektir. 

Karadağlr şampiyon olarak ilan 
edilen lskoviç de Bulgardır. Pa
zarcıklı olan bu pehlivanın adı 
Stoyonoftur. Bu da kırk lira al
mıştır. 

Kasım Tafari adı altmda gü
reştirilen Habeşli meşhur pehli
van ise Habeşistam hayatında 
görmemiş, Romanya kıptilerin
dendir. Mükemmelen türkçe bil
mektedir. 

Bunları yazdıktan sonra şunu 
soruyoruz: Bulgarları Karadağlı 
ve Rus pehlivanları diye, Romar .. 
yalı bir çingeneyi Habeşli diye i
lan edip Türk pehlivanlarmm 
haysiyetleriyle ve halkın itimat 
ve hüsnü niyetiyle oynamak cesa
reti nereden geliyor? Ve bu işe 
karışacak makam yok mudur? 

Profesyönel olmasına rağmen 
Türk spor kurumunun veyahut 
vilayet ve zabıta makamatınrn bu 
işe elkoyup güreşçileri sahte nam 
ve hüviyetlerle güreştirmenin 
önüne geçmesini bekleriz. 

Lik maçları başlıyor 
ikinci kümenin iki gruba ayrılacağı 
bu seneki şampiyona müsabakaları· 

nın ilki 30 Eylülde yapılacak 
Beden terbiyesi umum mii

dürlüğü !stanbul mmtakası fut.. 
bol ajanlığr şehrimiz futbol 
şampiyonluğu maçlarının gele
cek hafta yani 30 eylfıl cumar
tesi gününden itibaren başla -
masma karar vermiştir. 

Bu münasebetle evvelki ak. 
şam mmtaka merkezinde Gala
tasaray Fenerbahc;e, Beşiktaş 
ve Süleymaniye gibi stat sahL 
bi klüplerin murahhasları bir 
toplantr vapmışlar ve bu içti. 
mada saha mukaveleleri tan • 
zim ve imza edilmiştir. 

Bu seneki lik evvelce yazdı
ğmuz gibi 29· klübün iştirakile 
yapılacaktır. Bunlardan birinci 
kümeyi teşkil edecekler Galata
saray, Beşiktaş. Fenerbahçe. 
Vefa, Beykoz, Hilal, İstanbul 
spor, Süleymaniye, Topkapr ve 
bu sene birinci kümeye terfi e
den eski Kasımpaşa yeni ismi. 
le Altmtuğ klüpleridir. 

İkinci küıne ise malum teşek 
küllerle bu sene tesçil edilen 
sabık gayrifederelerden mü -
rckkeptir. 

Evvelce yıkılacağı söylenen 
fakat bu ameliyatın bir sene 
ic;in tehir edilmesi yüzünden 
Taksim stadı bu defaki müsa. 
bakalara da sahne olacaktır. 
Kadıköy ve Şeref statlarında da 
lik milsabakaları yanılacağı g-L 
bi ikinci kümenin bir grupu da 
Süleymaniye sahasında müsa . 
bakalar yapacaklardır. 

KLÜP l\1URAHHASLARINI 
DAVET 

İstanbul Futbol a ianlığından : 
1939 - 1940 yılı bölge birin. 

cilik müsabakalarına iştirak e. 
deceklerini bildiren klüpler a_ 
şağıda tavin olunan ~ünlerde 
'rnra cckilişinde hazır bulun -
m~·: üzere birer murahhasları_ 

nı 20 çarşamba ve 21 perşembe 
günleri akşamı saat 18 de böl
ge merkezine yollamaları rica 
olunur. 

Çarşamba g-unu: Beşiktaş. 
Fenerbahçe, Galatasaray. Hilal, 
!stanbulspor, Altıntuğ, Süley _ 
maniye, Topkapı, Vefa. 

Perşembe günü: Alemdar, 
Altmordu, Anadolu, Anadolu _ 
hisar, Beylerbeyi, Beyoğluspor, 
Demirspor, Eyüp Fener Yıl . 
maz, Galata Gençler, Galata • 
spor, Güneş, [Kale, Karagüm -
rük, Ortaköy, Taksim Yeni Yıl. 
dız, Yeni Şişli, Yıldırım, Davut
pa.şa. 

Yüzmede yeni bir 
rekor 

Amslerdam. 18 (A.A.) - Ho. 
landalr yüzücü kadın !rene Van 
Gefeggelen, bir kaç rekor kır • 
mıştır. 

Gefeggelcn 100 yardalık re
koru 1 da. 7 saniyede kırmıştır. 
Bu rekor, Finlandiya yüzücüle. 
rinden Taisto Maiki tarafından 
tesis edilmişti. 

Bundan maada 10.000 metre 
rekorunu 29 dakika 22. 9.10 sa_ 
niyetle ve 6 mil rekorunu 28 da
kika 55. 6.10 saniyede kırmış. 
tır. 

Atletizmde yeni bir 
rekor kırıldı 

Helsinski, 19 (A.A.) - Fin
landiyalı Naki 10 kilometrelik 
dünva rekorunu 25 dakika 55. 
6-10 sanivede kırmıştır. Bundan 
evvelki rekor ~2 dakika ile yir..e 
kendisinde idi. 

Naki, müsabaka esnasında 
6 İngiliz mili rekorunu da 28 

dakika 55. 6-10 seniyede tesis et. 
miştir. 

Belediye sarayının in-ı 
şasına doğru .. 

Sultanahmette yapılmasına ka- r 
I~ mirde at yarışları 

ilk hafta koşulan çok 
heyecanlı oldu 

İzmir, 18 (A.A.) - Sonbahar 
at yarışlarının birinci haftası 

rar verilen belediye sarayının in
şası için birçok binaların istimla
kine lüzum hasıl olmaktadır. Be
lediye buralarının menafii umu. 1 

miye namına istimlak edilmesi i· 
çin dahiliye vekaletine müracaat
ta bulunmuştur. 

bugün Buca koşu meydanında Yükıekkaldırım tamir 
yaprlmıştır. Çok heyecanlı an - d"I k 
lar yaşatan koşularm neticesi e ı ece 
şunlardır: Belediye şehir içindeki bazı 

1 - 3 ve daha yukarı yaşta.- yollan kendisi yaptırmaya karar 
ki ve 939 senesi zarfında kazan vermiştir. Bu arada Eminönü 
drğı ikramiyeler yeknnu 1500 
lirayr dolduran haliskan 1ngi _ meydanı başta gelmektedir. Bun-
liz at ve kısraklara mahsus o. dan başka Yüksekkaldırımrn da 
lup mesafesi 2000 metre idi. yenibaştan yapılmasına karar ve· 

1 - Burhanettinin Komisa.. rilmiş, bir keşifname hazırlanmış-
rı, trr. Yokuştaki merdiven şekli ka-

2 - Bn. Tevhidenin Şipkası, Iacak, yalnız mozayik parke yap!. 
İkinci koşu: Üç yaşında ve ıacaktır. 

hiç koşu kazanmamış yerli ya.. ------------
rımkan erkek ve dişi taylara 
mahsustu. Mesafesi 1500 met. 
re olan bu yarışta: BORSA 1 - Vaganotun Funıturu, 

Yalnız başına koşmuştur. 
üçüncü koşu: Dört ve daha -Ankara19 -9 • 939-

yukarı yaştaki haliskan arap at 1.,_ __ Ç E K L E R --
ve kısraklara mahsus olup me-
safesi 2400 metre idi. 1 Sterlin (lngiliz) 5.21 

1 - Şemsettinin Bahtiyarı, 100 Dolar (Amerika) 
2 - Recep Balkanın Ceylanı 100 Fransız frankı 
Dördüncü koşu: Uç ve daha 100 Liret (ltalya) 

yukarı yaştaki haliskan İngi • 100 lsviçre frank• 
liz at ve kısraklara mahsus o. 100 Filorin (Felerr .. 1,1· 
lup mesafesi 1600 metre olan ıoo Rayşmark (Alman) 
bu yarış enteresan oldu. Atlar 100 Belga (Belcika) 
başbaşa geldiğinden birinciyi 100 Dirahmi (Yunan} 
seçmek müşkül oldu. Neticede 100 Leva (BuJgar) 
Atıf Esenbelin Kayası birinci, 1QO Çekoslovak kuronu 
Lutfin.in Yatağanı ikinciliği al. 100 Pezeta (İspanya) 

dı Son koşuda, $aban Atlının 100 Ziloli (Lehistan) 
Nonası birinci. Hasanın Lüks. 100 Pengö (Macar) 

100 Ley (Rumen) 
barı ikinci geldi. 100 Dinar ( Vuııo!>lav) 
İstanbul mıntakasının ıoo lsvec Kuronu 

100 Ruble <Sovyet) bütçesi umum müdür-
lükçe tasdik olundu l ıtikra:r lar 
İstanbul mıntakası istişare Ergani 

heyeti tarafından tanzim oedi- Sins • Erzurum il 1 
lip tasdiki için Ankarada Be - TUrk borcu I peşin 
den Terbiyesi umum müdürlü - •-------------• 
ğüne gön.derilen şehrimiz mm. 
takasının 430 bin liralık bütçe. 
si kabul edilmiştir. 

Bu paranın 250 bin lirasile 
Dolmabahçe stadyomu inşa e
dilecektir. 

Yeni yapılacak okullara 
talip yok 

Yeniden şehrin muhtelif 
semtlerinde yapılmasına karar 
verilen ilk okullar inşaatı için 
açılan m ilnakasaya talip çrk
mamıştır. 

Galatasaray karakol 
binası kaldırılacak 
Galatasaraydaki eski karakol 

ıbinasınm gösterdiği çirkin man· 
zara üzerine belediye reisliği bu
rasının tanzimi için esash tetkik
ler yapmıştır. 

Ticaret ve Zahıre Borsası 
19 - 9 • 939 

ı F1YA~· 'l 

"euğday yumuşak 5,3-t, buğday 
sert: o4,15, 4,20, buğday kızılca: 
•,32 1/2, 5,12 1/2, Arpa yemlik: 
3,25, 3,31. Mısır sarı: 415, 4,25, 
Kabuklu fındık: 15, Tiftik mal: 
105, 109,20, Peynir be·yaz: 28,9, 
36,23, Pamuk yağı: 3•,20. 

GELEN 
Buğday: 403 Arpa: 2 1/4, Mı

sır: 15, B. Peynir: 21, Fasulye: 
11, Keten toh4JI1u: 10, Un: 60. 

Zayi şahadetname 
1927 - 1928 ders '3'ılında lstun. 

bul, Aksaray Hilal mektebinin be
şinci sınıfından . aldıı!ııın şahadet
namemi zayi ettim. Yenisini al:ıca

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Bedia J{adri URA.GUN 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON : (3438) 

ızmirın en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka. 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Halihazır scbebile Avrupoda tahsiJlerine devam ederuiyen lalebeniıı 

tahsil vaziyetlerini tesbit etmek üzere üniversite rektörliiğünde bir büro 
teşkil edilmiştir. lstnnbulda bulunanların bizzat ve taşrada bulunanlaljın 
yazı ile ve vesikalarile müracaat ermeleri. Yüksek Mühendis mekteblle 
Nafia Teknik okuluna girmek istiyenler doğrudan doğruya bu mektep 
direktörlüğüne müracaat edebilirler. (7333) 

Devlet Demiryoilar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 
~fuhammen bedeli 61.500 lira olan Pafta klavuz vesaire 2/ 11/1939 

Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada trlnre bi
nasında satın alınacaktır. 

Du işe girmek istiyenlerin 4.325 liralık mııvakkal teminat ile kamı
nun tayin elliği vesiknları ve teklirJcrini aynı giin saal 14,30 a kadıır 
Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. • 

Şartnameler 308 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (73i9) 

• • • 
Muhammen bedeli 3000 lira olan 25 tonluk Jokoınolif krikoları için 

20 adet Somun Te 20 adet Vida, 9/10/ 1939 Pazartesi günü saat (15) on 
beşte Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin eltiği vesikalarla teklinerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 
(14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak. 

tadır. (7485) 

İstanbul Sıhhl Müesseseler Artırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Trahom :\Iücatlcle teşkilatı için lazım olan 37 kalem ilaç acık eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 27/9/939 Çarşamba günü saat 14,i5 te Cağaloğlt111uıı Sılıpat 
Ye fı:tiın::ıi :\luavcncl J\Iüdürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapı-
lııc::ık ı ır. · 

l\luhamınen fiyat: 4211 lira 37 kuruştur. 
Muvakkat teminat 315 lira 90 kuruştur. 
istekliler şartnameyi her gün Komisyondan alabilirler. 
İstekliler 1939 yılı Ticaret odası ,·esikal~·le 2490 sayılı kanunda 

l azılı vesikaları ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ile birlikle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (7158) 

Bu bina İş Bankası tarafından 
Sümerbanka 81 bin liraya satıl· 
mış, banka burasını teşhir yeri 
yapmaya karar vermiştir. Fakat 
binada tadilat yapmak için bele
diyeden müsaade istenince ön kıs
mından beş metre kadar yerin 
yola gideceği anlaşılmış, banka 
geride kalan kısmın bina yapın-.. 
ya kafi gelmiyeceğini söyliyerek 
inşaattan vazgeçmiştir. Bunun 
üzerine belediye tarafından ban· 
kaya bir teklif yapxlmıştır. Bu da 
arkadaki Galatasaray lisesi bah
çesinden bir kısmınr bankaya, 
Maarif vekaleti vasıtasiyle ter
ketmek.. Banka bunu da yeni bir 
bina yapamıyacağmr söyliyerek, 
kabul etmemiştir. 

!im _________ mi!. 

Londra ve Parısın en meşhur 

fabrikalarından gelen bayanlara 
mahsus mantoluk, rop ,.e kostüm 
layyörlük yüksek fantazi rodicr, 
Moreau, barris, tweed ve saire 

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

Maamafih, belediye, binayı is
timlak etmek yoluna gidecektir. 
Bu arada binaya bitişik bazı dük
kanlar da istimlak olunarak bı· .. 
rası açılacaktır. 

Belediyenin üç aylık 
tahsilatı 

Belediyenin mall sene başı olan 
Hazirandan Ağustos nihayetine 
k<ı.dar üç aylık varidatı 2.988.000 
lirayı bulmustur. Bunun 900 bin 
l.irası sabıkadan tahsitattır. Geçen 
sene avm aylar zarfındaki tahsi· 
tat yekunu 2.474.000 lira idi. _ _,. -

Haliç vapurları idare
sinin vaziyeti 

Halic vapurları işletmesinin 
Denizyollıırı idaresine devredil
mesi etrafında incelemeler yapı'.. 
maktadır. Bu şekilde vanurların 
d"ha e<>:islr tamir edileceği ve İ§" ı 
letmenin daha iyi tanzim edile
ceği muhakkak görülmektedir. 

YÜNLÜ KU!\L\ŞLARIN emsalsiz 
çeşit, cins ve renkleri Beyoğlun
da BAKER mnğazalarında her 
:\'eı•den müsait şartlar '\"e ucuz 

fiyallarla c;nlılnın 1dnılır 

,.. .. ._ .................. . 
Zayi 

Kadıköy ikinci orta mcklcbiıı
dcn almış olduğum 30/10/934 tarih 
ve 402 numaralı tasdiknamemi za
yi ctıim. Yenisini olacağımdan es
kisinin hükmü yoklur. 

Mu:aff er Bı\R.1N 

Zayi 
Saıııalya Nürus ıncmurluğundn n 

aldığım nüfusumu zayi eltim. Yeni
sini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü ~·oktur. 

l-arı{la Kı:ıltaş sokak No.: .H 
.Ht.: .\lam ISKE.VDER'lAN 

SAHiBi : ASIM U~ 

Umum Neşriyatı idare eden: 

Refik A lımct Scvenı:ıil 

Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

T.Iş. Bankası 
1939 Küçük Cari Hesaplar ikramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 İkinciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 
5 

" 
1000 

" 5,000 
" 8 

" 500 
" 

4,000 
" 16 ,, 250 

" 4,000 
" 60 

" 
100 

" 6,000 ,, 
95 

" 
30 

" 4,750 ., 
250 

" 
25 

" 6,250 
" 

435 3~,000 

T. / ş Bankasına para yatırmakla, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 
... 
l 


