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Sabaha kar91. 

ı Ajaks lngiliz 

i
l kruvazörü 
Bir Alman şilebini batırdl 

Montevideo, 4 (AA.) 

1
-Ajax lngiliz kruvazörü Al
man Olinda ıilebini Riog.. 

1 

rande aÇJklannda habrmıf. 
geminin tayfasını esir etmif
tir. Bu tayfa Saintgeıald 
lngiliz vapuru ile Montevi

İ deoya sevkolunmuıtur. 
1 

'
Bır Yunan vapuru Almaa 
mainlerıne çarparak ba 

1 
Stokholm, 4 (A.A.) -

Oresund'un cenubuna clö. 
i külen Alman maYDLumm 
İ ilk kurbanı Yunan bandıralı 

Kosti vapuru olmv,tm. 29 
kiıi olan tayfa vapur batar.. 
k~n denize atlalilIJlar ve Lir 
lsveçli klavuz gemisi tara
fından kamilen kurtanlnat
Iardır. 

Tayfa bir Finlandiya va. 

' 

puruna aktarma edilmiıtir. 
: Batan Kosti vapuru I..enm
• grattan Anverse gidiyardu. 

ı.- lngiliz donanması dün bütün denizler 
delti 

Romanya ve Bulgaristan 
bitaraf kahyorlar 

Londra, 4 (A.A.) - Re
uter: Reut~rin Bükreş mu. 
habiri, Romanyanm bitaraf 
kalacağım bildirmekte ve 

jkte üzerinde harekete geçti 
ransa kara, deniz, hava kuv-

Sofyaclan gelen bir habere 
göre Bulgaristannm da tam 
bir bitaraflık muhafaza ede. 
ceğini ilave eylerr.ektedir. 

-----------······ 
INöNO 

vetleri Almanyaya karşı Yeni Irak elçisini kabul 
etti 

Ankara, 4 (A.A) ....... Irakm AL 
kara elÇi!i Seyit Kamil Gelyani 
qiiıi eaat H 46 Cankaya köe:= 
kUDde ReiJieumlıur taratmdan ka 
bul edilerek .itinıatnamesini tak. 

. 1 Londra, 4 (Saat 2,30) - Bir giliz tayyareleri muhtelif eehir- balar, müdafaa batarylrmm §id. Donanma bütün denizler üze • di; ~tir. 
nıanya ve ıtalya İngiliz ~yyare filos~ bugün Al. lere altı milyon beyanname at. detli ateşi ka~ı~ında-~üessir ola rinde faaliyettedir. Fakat şimdi. kale~ um=::b~~~:~ ?\~:: 

man sahılierinde Vılhelmshafen mışlardır. mamıştır. On ıkı İngılız tayyare- k dar üh' • b. h k t L · ~1 d h 

h 1 
. anı taa . . ye a m ım ır are e o nemencıog u a azır bulunmuş. 

esap arlnda ve Culschafen Um arma r. Vılhelsmhafen, 4 (A.A.) - sinden beşi düşürülmüştür. Diğer t 
ruz etmiştir. Bu limanlarda bu - Yeni tipte İngiliz tayyareleri bu. leri Hollanda istikametinde çe. mamıştır. _ur_. ________ _ 'd d 1 lunan harp gemileri bombalan • gün saat 18 e doğru Vilhelınsha. kilmiılerdir. Douvres limanı ticarete kapa- p . a. an 1 ar mi§, gemilerden birine bomba fsa fen ve Cuxhaven'e taarruz etmiş Londra, 4 (A.A.) - Amiral. tılmıştır. olıs muduru lspar-

y azan: ASIM US bet edem: tahrip edllml§lir. in.. tir. Tayyarelerin attıkları bom- ıığin bir tebliğinde deniliyor ki: (V..-ı 6 ıııctdaJ faya Yalı OIUyOr 

~-::U7ce~~·:::: A 1 nı an ta h te 1 b ah ı· r ı· Vali muavini Muzaffer 
töyle deniliyor: de lıtanbul Emniyet 

•• Müdürlüğüne aetirili,. 

.k~~Atlıenia Transatlantı·g"ı·nı· 
. lngiJiz hükiimeti aldığı 

·.~:Z~nSullie torpilligerek batırdı 
~~i§ Yolcuların hepsi kurtarıldı 

......... ıc:a1mıbiliyordu; 1ta11an Alman aJ ansı, vapurun Alman talıtelhahiri tarafın-
~ elciJi l..ondra ve Parla bükU. 

Emniyet MüdürU ve Vali 
Muavini 

~nezdinde tavwut ya- dan torpillenmediğini iddia ediyor 
~il Alman ukerleri Polon. 

(YGZ181 6 ıncıda) 
lstanbul Emniyet Müdüri 

Sadrettin Akanın Isparta valili. 
ğine ve latanbul vali muavinle. 

~!J:L~~ ltalyan gazetelerinin iki 
~'lllclen bir Avrupa harbinin 

~~~:::Ü: manaya gelen yazıları 
tartiyle aulb müzakeresini 

s~~:=~~ ltalya, ikincı h ır Versay'dan doğacak 
~ ~"'="~ yanı bır vazıyetin vücut bulmaması için 
~'":,~-:=:. ~ Avrupanın kurtuluşuna yardım edecektir 

511 
~ eci_en ltalva Bsıvekiline Hit. Uoma, 4 (A.A.) - Gazeteler, objektif bir urettc, erek 
el..:' bi! fetekkür mektubu gön. Jl(•rliııdcn gerek Londra ve Parlsten harb rn I) ti ile aJ,\kadar 
~de bu vaziv,.~ göa- gelen bütün haberleri neşretmektedlr. Gaz t lcr, yaptıkları 
""-'!ti Almanya,. ltalyanm tefsirlerde, hakkını müdafaa eden Alman) anın azlmkArlığını 
~~~n ziyade Mu. tebarüz ettirmekte, zecri tedbirci Edenin lngillz kabinesine ~
~bu tekilde mlh tavaa. tırakinden tencrrıır ~üstPrmekte '\C umumi) etle şu tarzda mu. 
ı.a L_ı-' İatifade edecefine ka. tal:1alarln mnkalclerinl bitlrmektedır. ltal,> a, ikin 1 bir Vcrsa -
~uyordu. illcsdan doğacak yeni bir vazi.> etln A' rupada 'ücut bulmaması 

:<Dcııamı 6 ınctda} J izhı Avrupanın kurtuluşuna:> ardım cdecektır1 

,,~......, .................................................. ~.....,..._ ..... ._......,, rinden Muzafferin de latanbu 

Askeri mülahazalar: emniyet müdürlüğüne tayine.. 
dilmek üzere olduklan haber 

Avrupada harp vaziyeti 

Büyük hava ve deniz muha· 
rebeleri bekleniyor 

Dünden itibaren Polonya - Almanya harbi yeni bir 
Avrupa harbi şeklini almıştır. Şimdi hatırlara şu sual varit 
oluyor: İngiltere ve Fransa AJmanyaya nereden taaııruz e· 
deceklcr, ve Polonyaya nasıl yardım edeceklerdir. 

Müttehit İngiliz ve Fransız hava kuvvetlerinin ilk hü
cum noktalan neresi olacaktır. Bu meseleler ve krokideki 
İngiliz - Fransız harekatının muhtemel istikamet ve he. 
defi hakkında askeri muharriri nizin mUhim mütalealannı 

alınmıştır. 
Gerek Sadrcttin Aka, gerek 

Muzaffer bulundukları memu. 
riyctlcrde muvaffakıyetlcri aö
rülmüş güzide idarecilerimiz. 
dendir. Yeni vazifelerinde de 
muvaffakıyetlerini dileriz. 

;···-- 1 
1 Vekiller Heyeti = 

toplandı 
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f Politika: 

Propaganda karşısında Almanya 
Ber~ radyosu Hitlerin şark ordulanna neşrettiği be. 

yannameyı okudu. Polonyaya yu''ru"yu··ş marşını çalıyor. 
Yollara katran döküyorlar. 

İngiltere ile Almanya arasında harp başlıyalı beş sa
at oldu. Askeri neticeler hakkında şimdiden hiç bir mü
ta.lea ileri silrmeğe imkan yoktur. Senelerdenberi muhar
ri~~er aske~ n~ti~~le~ hakkında türlil, türlü nazariyeler, 
mutalealar ilen surduier; şimdi artık kalem sust ·· 
ail!hmdır. u, soz 

Onun inkişafını bekleyelim! 
Fakat harp bugün artık sadece cephelerin matfJt"Yel 

ve insan bakımından hareketlerinden, taarruz veya. mU
daf~anndan ibaret değildir. Propaganda ve pgtkoloji 
harbı ~e zamanımızda artık cephe mücadeleleı:i kadar 
chemmıyet kazanmıştır. Bu harpte kendisi için lazım 0 _ 

lan ta.bye ve sevkUlceyş noktalarını vaktile tııtmakta ve 
propaganda harbinin nihai neticelerini istinat ettiği esas
lara göre hesaplamaktadır. 

Büyük Harbin sonunda kendisini milletlere empoze 
eden propaganda harbi ilk tecrübelerini 918 senesinde Al
man ordusunun saflarmda yaptı. 

Alman ordusunun bozgun verişi ile propaganda faa
liyetinin büyük bir tesiri olduğu muhakkakır. Maneviyat 
cephesinde panik husule g~tiren propaganda faaliyeti bu
gün art.ık milkemmel, inkişafını en ileri hadlerine kada!' 
getirmiştir. 

Bugün b3'lıyan harpte de bu yeni cephenin faaliyeti 
anbean göreceğimizde şüphe yoktur. Propaganda harbi
nin ilk hedefi mevcut nizamı bozmak, anarşiyi her şeye 
ha.kiın kılmaktadır. Propaganda harbi bakımından lngtl· 
te:e• Fransanın tabi olacaklan şa.rtl:ır az çok malfımdur. 
Nihayet bu sahalarda tecavüze karşı harbin makul bir 
hareket olduğu, fakat nihai zaferin yine zaferi kazanan 
hallt kütlesinin başkalarına kaptırmaması §ıarı ilk propa
ganda faaliyeti olarak göze çarpacktır. 

Alınanyada yaptlacak propagandaya gelince bunun 
daha dallı budaklı olacağı muhakkaktır. Bütün pr~pagan
da şebekelerinin birle§tiği tek hedef: Mevkii iktidarın 
sarsılmasını temin olacaktır. Fakat bu hedefe varmak 
için prop~gandanın istinat edeceği bir takım sosyal rea -

4 

litelcr vardır. 1 
Bu rc:ılJtcler Almanya için nelerden ibarettir? Bu 

noktayı anlamak için Almanyanın sosyal bünyesinde bi
ribirine tezat teşkil eden fakat nasyonal BOsyalizmin ce
bir kuvvetile vahdete irca etmi~ gibi göründüğü zayıf 
noktalara nişan almak, tezattan karşı karşıya koymak
tır. Alman bünyesinde böyle bir tezat mevcut mudur? lk
tısadi bünye bakımmcian harpten evvelki zamanlardan. 
beri Alr.ıanyada sıklaşma hareketi azami haddine var
mıf_ltır. Bu itibarla Almanya dahili mücadele için en mU
sait vn.sıtalart ha.iz bulunmakta.dır. Nasyonal sosyalizm 
bu menfi ayrılıkl8l' UzeriM geçiririlmi§ sunt bir vahdet ci. 
lası.dır. Almanyada bUyU.k bir iUmre sanayi kuvvetini 
temsil etmektedir. Sanayi kuvvetini temsil eden bu züm-
re ile büyük finans Alemi arasında sıkı bir irtibat var
dır. Finans ağır sanaYi zümresi bir zamanlar Versay mu
ahedesi hükümlerinden kurtulmak için nasyonal sosya
listler! ~e. Hi:leri ünvanile bir şef olarak telakki etti. Ağır 
sanayı ıçm lazım olan muvaffakıyetleri temin ettikten 
sonra finans ve sanayi filemi rejimin tahribatına maruz 
kalmıştır. 

Fabrika sahipleri, finans müesseseleri sczdc mülki
yeti muhafaza eden Hitler rej.iı:ninden azami surette mü
teessir olmuşlardır. Hitler bir nevi devlet kapitalizmi ya
parak bUnyeleri itibarile bunun dU§manı olanlan kendi
sine düşman etmiştir. HükQ.rnetin yarın h~rbin devamı 

müddetince fertlerin mali membalarına daha 2'iyade teca.
'''Jz edeceğinde şüphe yoktur. Almanya için para bulmak 
hususunda bundan ba=Jk:ı ~are kalmamı§tır. 

Zenginleri, mall müesseseleri bu sureUe kendisine 
dU§UUUl safa geçenlerin miktarı arttıkça artacaktır. Ay
nı zamanda Almanyanm muhtelif mmtakalarmda yerleş
miş olan lngi\U sermayen bu mali ve sınai müesşeısekrle 
aWaı.lıdır. 

Djğer taraftan Almanyaia toprak asaleti zümresi 
vardır. Bu zum.re mtıerlıı galı sağa, ga.h sola giden DGlı
ti.kasile tezat halindedir. Toprak sahipleri nasyonaJ sos
yalizmin ekonomik ve sosyal telakkilerine hiç bir zama!l 
intibak edememişlerdir. 

Tam manasile işçi kuvvetini temsil eden öz mesleklerini 
evvcldcnberi belli eden işçiler vardır ki, bunlann bir harp 
taraftan olmalanna imkan yoktur. 

Bunların bir kısmı vakıa bugün nazi saflarındadır. 
Fakat bu saflar çöztilmeğe başladığı zaman parçalanmayı 
tesri edecek yine onlardır. 

Topa, tüfeğe rağmen "eleman" a rey veren beş mil
yon insan tehlike zamanında Hitlerin safında sadık nö
betçi olarak kalamaz. 

Eski askerler, kumandanlar Almanyada Hitlerin baş
kumandanı {ğı altında me::ıuliyet kabui etmekte tereddüt 
edeceklerdir. Hele bir kaç muvaffakıyetsizlik meydana 1 
sıkarsa. Hitlerin gah sa~a. gah sola meyleden nazileri de 
ta.bil temayülleri itibarile kendilerini ya sağ, ya sol ce
naha mal edeceklerdir. 

Almanya bugün mütecanis bir memleket değildir. 
Orada Çekler, Slovaklar gibi kendilerini harp esiri sayan, 
hürriyet günlerini bekleyen milletler olduğu gibi, Avus
turya gibi istiklat davasına kalkacak devletler de vardır. 

Harp, açlık, sefalet yıkıcı propagandanın tabii mes
netlcridir. 

Almanyanın sosyal bünyesindeki gedik noktalannı 
yukarıda işaret ettik. Almanya bu hayat ve memat har
bindeki propaganda cepheleri bu gediklerden istifade e. 
denk lnldp.f edecek ve taarruzlar bu geclik noktaların
c1u yapılacaktır. 

HAdiselerin inkişafını bekleyelim. Sadri Ertem 

.· 

Akdenizde vapur Ma;:::~:~:, bir ,~ 
seferleri düzeldi kadın yankesici~ 

Fatih tramvayında bit~ 

ltalyan vapurları bir iki güne kadar s.:~::~r::.,,~ 
tekrar işlemeğ e b 1 zatler Deniz adlı ka:lın yan .. ~kon 

y Ita~ya hükumetinin bitaraflı-ı aş 1 yor :~:.:u:;·=~~:: 1~~::::~n!~'.~: ~r. 
~nı ılan etmesi üzerine Akde y d • tıh tramvayında Zehra adıod ~o 
~izde te~rar_ v~pur Jef7rleri in: a r 1 m b 1 r, ,. g" ,· te ş k ,. , a" t 1 bir kadının çantasını çarplDlf ..... s 
tızama gırmıştır. Şehrımizdeki trr. bldu e 
lt~lyan vapurları acentesi dün • • • ' Muza~fer Deniz yakalan~ -
ıJakadarlara müracaatla bir gen 1ş1 etı l ı yor el Un blrınci sulh ceza mabkcııl \f ... 
müddettenberi limanımıza uğ. Jlne teslim edllmlştır. Yan!<etf' Ok 
ramayan İtalyan vapurlarının ~i. kadın sorgusun :fa denıl$tıf ııı:=-

kr -o k l . :"1(1 

te ar muntazam seferler yapa. 30 b 1 15 b. f · L ~ caklannı bildinni§tir. Diğer ec. 1n 1 k, in akir 0rla·n'ı(U' . - Ben. liç senedtr yankesır edi 
nebi vapurları da Akdenize cık- U 1 l ı_k yapmıyorum. Artık e-vıerı ~c~ 
mağa, oradan limanımıza gel. talebesine yardf m edılecek dl""l. Çoluğa çocuğa kamtıDl· ÇI bı 
rneğe bilJlamışlardrr. BulrYaris. lan ben değilim... )\! 
tan limanlarına sığınan lt:lyan llk okullarda okuyan yoksul etmektedirler. Bu C"alI§ma prog. l\Iuzaffer şimdilik serbest b., ~-
vapurları sularımıza hareket et. çocukları himaye etme'-: maksa- ramı ile 30 bin talebeye yardım ·akılarak şahitlerin celbine it ~t'da 
mişlerdir. eliyle tesis edilen yardrm birliği }~apılma "imkanla.-ı temin edil. ·nr \'erilmiştir. ~ h 

Her hafta limanımızl~ ltalya teşkilatının bu yılki çalışmaları 11iş olacaktır. B l h k " ~y limanları arasında ekspres yol. "":aarif Vekilliği tarafından tak. Maarif Vekilliği bundan ba§. m yen i aya ~do 
~u seferleri yapan vapurların dırle karşılann\ıştsr.. tık oku). k, '.·.orta okullarda -.''1 aynı te«. lH • k 1 t ~ ...... a 

b 
la d k ı .5 b - ~ nermm çocw te.~ra l ·"Cr 

ir .~iki güne kadar tekrar i~le. r a 0 . uyan ın yavruya ~ılatm yanılması icin al~k::ı.da.r. (tı Ott 
- ;$ muhtel f d I ı ı Fatma ilhana do'"ndii ı .• ~ge başlıyacaktır. . 1 yar ım ar yapı mış ve ara emir '\'ermiştir. 1stanbulda "itini 

Ecnebi vapurlarının bu §ekil. 1.5 bın çocuk ders vılı müdde- bu yıl orta okulların t 5 bin fa. Anası Fatma İlhana uı;uıır ~t'di. 
de işlemeğe başlıyacaklan ha. tınce doyuru~mU§tur. kir talehesine yardım yapıla~ lcfa tesliminden sonra ko!llş:ı ~ttıi 
beri her tarafta memnuniyet u. ..ll~. okul. hımaye heyetleri ö • .::aktrr. Bu husustaki tetkikler tarın.lan Hicran adında bir I<~ ~I a~ 
yandırmıştır. Şimdiden lüzu:n. numuz~eki ders )'1h bu teşkila. ~rakmda ikmal edilerek öni.imüz lmla ı;-eı:mcye gitmek üzere ~e ~ı 
suz yere fiyatları yükselen bazı t~r ~etışletmek mal:sadiyle Y'!- ::!eki ders yrlr basından itibaren ·estecilerde otobiis bekJerl<e ~Çe 
maddeler normal fiyata düş. nı bır çalı~ma programı tanzim tatbik mevkiine konacaktır. nuhallebici Ali ta.rafından 1'11 lı-keğı 

mü~~rr.müddettenberi limanı- Haliçte yakalanan kaçakçılar ;~~:~!~ 1!: :.~d~::.~~·:~~- ~i 
mrz:da kalan Fransız Teofil Got. llik bir .. eg<ı.yytibti müteıı# ~t va 

ye vapuru bugün A!:denize ha. ~vvelki gün. kendi kendine sı1" ~ ista 

reket :::~:·ve Tırhan Bir sepette 710 .parça ~/atma !!hanın ••ine •• ,.,ı· ~'.:' 
bugün geliyor Nermin e-ve geldiği zaman 

11 
§. 

Diğer ta.raftan lv.ersinden li- d• ı nam· 1"' •ıt bu 1 udu·. . ,amış ve: \,,"':! manımıza g~Iirken İzmirde alı. "- A 
11 

h .. ni Mir cı<>vıvnriı• 'h''' .Fakat karısı Fııtmn. Nezahat 8' uiy 
konulan Anafarta ve Tırhan !>aldır Sem"\.bat ml.tcmaulY :~ 

l d
.. ·1 b' · l Gümrük muhafaza memur. Sepetlerin kı" açılınca mu"thı'ş ot f , • • vapur arı un verı en ır emır e l - lövUyor aç ve susuz bıralt1Y 'll~i. 0 

1zmirden hareket etmişlerdir. an evvelki gün Haliçte mühim .>İr manzara ile karşılaşılml§ttr. 'ardı. 20 gUndUr bir odt'da ııs 'ıı .. ~, 
V l b 1 

bir kaçakçılık va kası meydana ...... .. k ·· tl d tam 7 l O t ~ .J apur ar ugün imanımıza ,ı..n u sepe er e par. )alıydım. Bugün kimse örDl llıt u· 

1 ki di 
,., M çıkarmışlardır. eli "t b } t ş ı ç ge ece er 'r. ı ine ersinden ça namı u ımmuş ur. den kaçtım . Artık beni bırıı.'!{ı:1 "'~li 

geri dönen Güney vapuru da Memurlar Tekirdağ iskelesi Dursun isminde olan şahıs bu ınnec:ğim!. demistir. 1 !aııı 
hiç bir limana uğramadan dün civarında akşam karanlığında :linamitlerin kaçan arkadaıma Ba suretle dört. scnedenber ~ ld 
gece 1inıanımıza varmıştır. iki adamm birka~ büyük sepe. .:ıi olduğunu söylemiştir. sürüp gide, bu dava da hllı!C' -Uç~ 
Yiyecek ve giyecek maddeleri ti gizlice taş!dığını görmüşler. Dursun, patlayıcı maddelerle 1ilmiş oluyor. teıdi, 

pah~lıla~ıyor dir. Adamların mütemadiyen birlikte adliyeye teslim edilmi§. şJı ...... 
Birkaç gündenberi yükselme. etraflarım gözetlemeleri memur tir. Bir kavga sonunda sir lltıç b 

ğe başlayan bazı maddelerin fi. lann şüphesini celbctmiş, bir. Dinamitler ancak vesika ile atıldı ...... 
yatları haddi azamiyi bulmuş- denbire takibe baş~t'\mışlardır. maden ocaklarına sntıldığından Dimitri adında birisi paı~t ~~l'\tnı 
tur. Pirinç fiyatları beş kuruş, Adamlardan biri memurları , . .:: başka türlü de tedarik etmek ıkşamı sarhoş olduktan sollr'' () d 
makarna 4 kuruş, yağ ~ekiz ku. görünce derhal kaçmı~. diğeri - ümkün olmadığından Dursu. ~lllcymaniyede Fuatpaşa ys.ıı: )ı ~U · 
ruş, zeytin yağ 6 kuruş, fasuJ. ise sepetlerle beraber yakalan- ,un bunları ne suretle de geçir. JlD yerinden geçerken karŞ••', l'tı...~i 
ye 1 kuruş pahalı1aşmıştır. mıştır. diği tahkil: edilmektedir. na Hlisnll. CelAl, Fazıl ve C6 

. .,lll'a 
Bunlar yiyecek maddelerdir. aınl adınd:ı dört klşl çıkmış, JJI: ~......, 

Aynca giyecek eşyası olan göm Ortaokul ög'J reflnen. 2000 göçmen :nitrl hiç yoktan bun1ar1a k•~ ~~ l{ 
lek, kravat, ayakkabı fiyatlan gaya. başlamı,tır. ~ " 
da yüzde yinni bet nisb~tinde lig.- İ imtihanları da ha genyor Dört arkadaş zaten ayal: ~ ç· 
pahalılaşmrştrr. Alakadarlar fi. ,lu ramıyacak derecede sarb , tt tar 
yatları yükselten hu fırsat düş. Bütün namzetler şi,. ahi Gelecek 8000 göçmen olall Dimitriyi bir hayli dtt~ lırlıte 
künleri hakkında şiddetli taki- imtihana girebHecekler kaldı mUşler, sonra yollarına de" , ~l 
bzta başlamışlardır. Orta okul öğretmen muavini Bulgaristanın Varna limanında ~tmek istemişlerdir. Bu sır,.ıi, ~, a 

Bankalarda muamele olmak üzere üniversitede yapı. muhacir yükleyen Nazım vapuru oımltri aya~a kalkarak ceblO ~ 
Diğer taraftan bazı r!":illi ban- lan yazılı imtihan neticeleri tet. bugün limanımıza doğru hareket :ien tabancasını çıkarmıf, .r;. ~, 

ka!ar
1 

avans marşandizi kesme .. kik edilmektedir. Şimdiye kadar ·.::deccktir. Vapurda 2000 göçmen l•alarından bir defa a.tını~~a' ~t'ler· 
miş erdir. Bir kısım bankalar, tatbik edilen şekle göre, şifahi vardır. Bunlar Tuzlaya çıkarıla- Kurşun boşa gltmlştlr. S ~· ~'nrı' 
evrak ve emtea üzerine a- imtihanlarla yazılı imtihanı ka. caklardır. Yapılan iki seferle But- 3esine yeti"~n bekçiler ta.rafı r ~it- bo~ 
vans muamelelerini muvakkat zanan talebe kabul ediliyordu. garistandan yurdumuza 4000 mu .1an yakalanan Dimltri dUn cd 1 ~il 1 

bir müddet için tatil etmişler- Bu karar değiştirilmiştir. Şifahi hacir getirilmiştir. Daha 8000 kişl mUmeşhut mUddelumum.lllğ!O ~h: 
dir. imtihana, yazılı imtihanı kaza. vardır. Bunlar 1,5 ay içinde nakle- te111im edilmiştir. ~ell b' 

Memleketimiz-le jş yapan nan ve kazanamıyan bütün ta. 1ilmit olacaklardır. o () 
1 

Alman firmalan lehe girecektir. Adliyede yaz tatili ~f!çl aı 
Memleketimizde İ§ yapmak. Yazılı imtihan neticeJeri !'!ifa. Ankara müddeiummnili- bitiyor ~ 

ta olan bazl Alman firmaları, hi imtihanla birleştikten s~nra ğine Arif yazar getirildi Adliyenin yaz tatili bu ak~ ~~; ~ 
bilhassa giriştikleri inşaatları ilan edilecektir. Kısa bir za bitecek, yann bUttln mabkeııı" ~İ~or: 
yanda bırakmışlardır. Bu aradn Şifahi 'imtihanlar yakında rnndanberi bo~ ler fıaaHyete geçecektir. "" ~ .. ~e 
Haydarp;,şada yanılan bir beton uaşlı:·e.cahır. 'rnlunan Anka ~ \nferit ht.kim usuıtınUD r ()~e 
köprü yarıda kalmışhr. İcra dairelerinde ., ra. IT'"'ddelumu. ııuıu ile fazlalaştırıla.n maııı•~ ~hyı 
B 

~d f" 1 faali-,ı1et ' miIF"~"' 11ıt1lye mele ·n tek hAki,.,,ak yeni ıt•_. "ıt~ı 
ug ay ·ıyat an on para *' d.,. ~ ~'> Son gUnl~rne ve bilhnssa dUn '11 ü f e t ti ı - roau '!:ıenuı VekA!et tarafın , hııL ·· 

dü'.itÜ icra dairelerindeki faaliyet dört 'erinden Arif tebliğ edil!'.llemlştır. BUttlD tı!ct lt"lı, k 
Buğday fiyatlannda l 5 para misli artmış bulunmaktadır. Bir ":'azrr t:-vl,... " - kuk mahkemeleri ile yeni.,.- ıı~e~ 

kadar bir düşüklük olmuştur. çok kişi icra.da blrilcmiş paralal lilmiştlr. ceza ve ticaret malı .emeıerl~ "alta 
1 Şehrimize dün Trakya ve Ana- rmı almak izin icraya baş vur· Arif Yazar çalışacağı t'\!lU binas?ndakl ı• , 6

1 

doludan 65 vagon buğday gel. muşlardır. ·z· ~ meslek ta da h:...zırlık bltmlttlr. . .. tJ ~ 
miştir. Bu kadar fazla mal gel. İcra veznesi eskiden hergUn baya~ında, ken· VekAlet bugün yeni teeıtiJY, ~~ 
mesinin fiyatları 1 O para daha 50 bin lira arasında. ted1yat ya- dlslni muh"t~ne sevdirmiş, kıy - tebliğ ctmedill takdirde oıtllt,ı fellt 
düşüreceği tahmin edilmekte. parken birkaç ı;lindUr 150 - 200 met" · ·- - ·· · i.r'izdir. Y"nl ferlt hAkiın usum blr ınlldd ~ li1t; 

1 

dir. Bu vaziyette ekmek fiyat .. bin lira tcdiyatta bulunmakta- lşlııde de muvaffakıyetler dile. l9in tcahhUra. uğrayacak del0
1 b~1~ 

larmm da tenzili icap edecektir. dır. rlz. tir~ !ııa g~ 
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Hücumbotunun Maceraları 

Denizler için harp 

Adana su derdi! 
içinde SARf-

- 31 

Menba sularını Adanada 
ucuzlatmak kabil değil 

mi? Piyer ellerini öne uıattığı g-i . 
bi kendini Almanın omuzların. 
da bulmuş, sonra onu yere :ru. 
varlayarak vUcudUuün bütUn 
ağırlığ'iylc cznıcğc başlamı;;;tı. 

Ç~vuş Alman nöbetçisinin bağıı· 

ınasına mani olmak !çiıı iki el. 
lerlyle ensesinden basıyordu . 

Silft.hı yere yu,·arlıınan ve boş 
yere mücadele eden nöbetçinin 
karnı altında kalmıştı. 

Yüz metre kadar aşa~11.la ~ıu. 
lı\zım Fortas ve arkadaşları ça. 
vuşun bu müthiş mlicadeleslni 
görmüşler, hep l.ıirden :rarclıma 

koşmuşlardı. İlk olarnl~ Onbaşı 

Deınonjo vaka yerin"' yetı :;tı: 

Kardeı;:ine: 

- Onu bana bırak .. 

matlarına da) anaraK, tecl'Ube. 
lerine gllvencrek esrarengiz 
bataryanın gizil olabilecc~lni 

kestirdikleri yerlerde dolaşıyor. 
hedeflerini . o müthiş topu ara
yorlardı. Bir saattcnberi Yian 
den ı::eçidi ile Nlkolosberg • - rıe 

si arasındaki arazide mekik do 
k uyorlardı. 

Adana, (Hususi) - Şehrimi. 
zin içme suyu tesisatının ta • 
mamlanması işi, bu tesisatı ya . 
pan şirketle Belediye arasın<l:ıki 
ihtilafın adliyeye intikali dola
yısile biraz get'ikccek. Daha bil' 
müddet şehrimizd-., su ihtiyacı 
Jski derecesini muhafaza ede • 
cckUr. 

Fakat birdenbire ormanlaı ~ Dulunduğumuz meYsfmi göz 
arasından: ~ önüne alacak olursak, su mC'SC· 

- Parola .. Dur.. r lesi chenımlyetli bir mevzu ha • 

Emrini \"Cl'lll. Ve bir saniye 
içinde yapraklar hışırdadı, top 
raklar kaydı, llrkınU5 bir sUrU 
:ıay,·an gibi gölgeler Anide kay. 
boldu. İşte bu kadar .. 'Alınal' 
nöhctçi ateş eclcC'ck bir hcdcı 

bulamadı. 

indedir. 
Adnnada, altı ay ynz halkın 

verdiği su paı·ası, çok yüksek 
bir miktarı bulur. llu sebeple . 
dir ki Adananın ancak yllzde 
)'irmisi menba suyu içebilmC'kte 
liğcr kısım kuru suyu kullan. 
maktadır. 

- Defol evimden. Sen de, ço • 
cukların da defolunuz buradan. 
Bu saatten itibaren hiç ~irinize 
pirinç yok. Boş boş gezip otur· 
duğunuz halde ın:nnet bile besle
meyen, böyle bir his duymayan 
sizleri barındıracağıma evi baş. 
tanbaşa yıkmayı tercih ederim .. 

Fakat amcası ct:ırduğu yerden 
Kımıldamadı. Gah bu kaseden gah 
öbür kaseden piı .:ıcini yemeğe 
ie\•am etti. Vang Lung C:a kanı 

başına sıçrayarak bekledi dur. 
du. Amcasının kendisine kulak 
vermediğini görürıce de kollarını 
havaya kaldırarak ilerledi. Onun 
lzerine amcası döndü, ve : 

- Elinde ise \'e cesaretin var. 

• ~·++•+••••A-A••~~•-..~~~•u•u•~·~·~·~•~•~•..,.&,,,._....-.~,...,.....,.....,. 

Yazan Çevnıren 
' 'rı '•n ıııııf;ri/rıt1111 l.11: 0 11111 

Pearl Buck 
• t 

lbrahim Hoy• 
68 ...................... } 

kemce demirle kapamasına rağ - ı ------------ -
men evine veya topraklarına hır- p 
sızlarm girmediği doğru ıdi. A.r;. 
ka tutulduğu yaz mevsimine ka. 1 

dar kaba elbiseler giyinmiş \'e 
zenginliğini saklamıştı; ve köy- 1 
lülerden yağma ve baskın hika -
yelerini dinleyince de evine dön
mUş, ve deliksiz bir surette uyu. 
muş, ve geceleri de seslere kulnl< 

VAKi T 

vermişti. 

Fakat onun evine hırsızlar as. 

\ IU ll'i 1:. 1 Ait IFl;;!)I 

'>) lık 

l 8) lık 

6 Q) lık 
1 ) ıll ık 

"ttıılt'ktt 

tçfmft 

!I!> 
:!hU 

•ia 
llUU 

1 orıleılt'll Kalkıır • 

llnnlt/.:ı 

dıııruto 

15., "' 
•~5 • 
!!~U • 

lliUU • 

liır lıQ 

• 

sa beni kov!.. dedi. 
Vang Lung bir şey anlamak· ia girmedi. Vang Lung da işi gev· 

1~·111 .ı)lhı ,,,ıuı ı.uru~ dtı~uıuı 

Po~ta lıır l ı ıiıne gırrııe)· erı )eılerr Dedi .. Ve kasaturaı:;ı ile .\lma. 
ıııu boğazını hafifçe deldi. .\ynı 
zamanda iki kişi de bitap dl.iş. 
mUş nöbetçinin ellcr!ni ve a~·ak 
!arını bağlıyorlardı. 

ne.,;; dakika sonra, kendilerin· 
attıkları bir hendekten çıkan 

\"e ağaçlan siper ederek ilcrll 

ru Yaziyet karŞISJllda halk sızın ve: 
- Ee.. neden cesaret edemez-

~etti. Mühmelle~ti, cesareti aı t
tı. Semalar tarafından himaye e
dildiğine, ve ezelden, kaderden 
iyi talihli bir adam olduğana i. 
nandı. Ve hiç bir şeye ehemmi. 
yet vermemeğe başladı. 

ıt.)ılıı )'elnıı, be~tı lı;uru~ 
ııeılılır 

ıııııı 

MUlO.zım Fortas böyle ~C(.C 

işlerinde mutat olduğu Uzere 
s-ayet alçak sesle: 

,.... Çok gUzel Plycr .. Aferin .. 
Dedi. Sonra adamlarııın dün.:! 

rek: 
- Bunu geriye ııaklcclin .. Si 

meye çnlı,.an kUçilk gurup ikin. 
i defa: 

- Parola! .. Dur!. . ,,,1--

Emriyle karştlaştz. Fakat ye. 
nideıı eğilmiş, kUçUk gölgeler, 
.~açlar arasrnda esrarengiz bir 
1ekildc kayboldu. 

!Ahını da unutmayın, dedi. Ilu on tlç esraren~iz gölğC' 

~öyle dU:;-ünüyor; acaba menba 
-uıarını ucuzlatmak kabil cle~il 

mi? Meselll: 90 - 100 kuru~n 

3atılan hir c1amacann 50 kuru 
şa indirilemez mi? 

Bu yoldn yaptığım tetkikat 
bu arzunun husulüne imktm ol 
lu;.!u neticesini verdi. 

1maUt masrafı çok olan ve 
böyle olduğu halde 3 5 kuruş -

.nişim .. Niçin .. ne olmuş ki.. diye 
kekeler ve sertçe söylenirken, am 
cası cübbesini açtı, ve astarına 

Jikili duran bir şeyi gösterdi. O 
zaman Vang Lung olduğu yerde 
kaskatı kalakaldı. Zira, cUbbcn.in 
astarında sahte bir sakal, bir kır-

Önlerine konulması adet gün
lük ve kendisine iyilikte bulun
duklarından ilahların ödağaÇ<ları
nı ihmal etti. K€ndi işlerinden ve 

mızı saç ve bir de çuha parçası 
topraklarından maada hiç bir şe. 

;örmüştü. 
yi düşünmez oldu. Vang Lung bu §eylerden göz. 

'ılJoıır lı::t)ılını Oılılıren rıırk 

'UI> •e ırlgraı urrt'lıııı •lıorır 

ı• ırıı,ırıın ııo~ıı •' l')ll bıııık• ılr 

)oll:ııııa urrl'l•n• ııl.ırr kt'ıııl• 11 
(t'l 11.t' ılıı 

l 11rkfunıı11 tırı /""'" ,,,,.n.r:ıtıcıt 
ı1Al\11· o ab<ınt 110:1/u 

\ılre• ılej'tı)lıı rııe Ul' Tl'll 

la ı.uro~ıur 

11.A~ ruıı~ ı ı . 1.1tı 

Alman artık bir ceset hallnr li:Uçlik şelalel6r yaparak akan 
girmişti. Hiç bir mu k ~ ··~nıcı lıir ırmağa aksctmişlerdl. Esra 
göstermeden geriye nakline mli r..o~i1. ~ült,elcı· irma~ııı r.ıtağın. 

tan 16 kuruşa indirilen bira; su !erini ayJramaÇı. Ve mecali kal. Fakat. artık apansızın o ana 
~ibi zaruri bir ihtiyaç olan mad madığı için de titremeğe başladı. kadar neden her şeyden masun \'C 1 
lenin fiyat tenzilline bir misnl. Bu, kırmızı sakal, kırm;zı çu· basının selamette kaldrğınJ anl :ı. 

llir. ha gibi şeler, şimali garbide ya- mrn. ve amcasının üçüzlü aııesini 

1 ll'.ırt'I ılaıııaı 111111 •ıırııırrı 
,uıırı '111111:<11 ılıh11rl.'!11 ılfın ,,. 

lııl.ı r ı ıııhı ıu. ı c 'a> 1 :.ıJ.ı r dıı !>ti 
l\11r11), ıloıılurıru •ll.)lııcfıı ı. 

ıkırırı \ ' t' U\'IJlll " llıll' :!. tJır llll"lllı 

1, tJ:ı:>lık )11111 l\ı:Mı rı·e !ı lırı• 

dır. 

snade etti. • 1 ılakı kayalıklan siıX)r ede ede 
Al h d - 1 lel"liyoı·Jnnlı. 1 kJ ııöbct<;i de su 

kl 
mdialndi;;.ı en eg.n ger!siol içinde bU:rUk bir ceshrctıe iler 

na e b• zaman Fortas va . . · 
• . fıycn bu 'edrıleı·i sörcıni .. orlar 

nına gltij ve cebinden bir ele:.. Jı ııe 1 dil ·ıı t;J · . . . r c er ve nı aye ırma 

• trık !enen çıkararak esirin yli. ~ın menbama kadar vUkscldi 
zUne sıktı~ Zabit memnundu. le'" Burada t ·bl k • . mun azam r ayn 

UnkU esirlerinin cahil alelAd<> parçasını tak,·iye ederek kendi 
bir adam olduğunµ görmllştü. 

leri için mükemmel bir sipeı 
haJJııe soktulnr. On iki asker 
geceyi burada geçireceklerdi. 
:,rnıazım Fortas ise arlcadaşhrı. 
na eliyle bir işare~ yaptıktan 
.. onra çabucak meydana gt>llr. 
miş oldukları siperaeıı çıkarak 

rnyholmuştu. 

Bunlar cesur, fakat karnkters!:t. 
tiplerdi. Enerjiden mahı·um idi. 
.er. Fortas Isviçrede, Sar, Al. 
:.as, Bad memleketlerinde pek 
rnzla dolaştığı için mükemmel 
\.lma·nca biliyordu. Derhal ııii. 
betçiyl isticvap etmcğe başladı 
ı\1Usbet cevaplar alacağından e. 
ınln idi, Mtiltı.zım Fortas yalnız başına 

Orad ha l ı tal n tehlikeye' atılmak istiyordu. 
- a ng D ar var . 

Topçu kun·eti \'ar mı? Hafi[ mi Keşıfte bulunacağı sıralarda v< 
- H 1 t ft " bir saate kadar geri dönmediği 

agır mı ang ara an 
takdirde neler yapılması li,7.ım 

Kimbilir, belki dnlgınlı~ın. ~elece~ini ça\'uşuna inceden in 
dan, belki abdallığından, belki ceye anlatnııştı. 
le l>ilhassa dUşllnerek niibctç-! Tam elli dakika geçti. 

Şehrimizdeki Uç menba suyu şıyan ve oraları basan, yağma b2slediği müddetçe de postunun 
sahipleri bir şlrket vUcudc ge • eden bir harami çetesinin alem elden gitmiyeceğini öğrcnmi§ti. 
.irmekteclir. 

Yeni tcşekkUI eden bu şirkc
lin, mcnba sulaı·ının islihlflklnl 
senişletmek için yapacağı ilk 
iş, fiyatları dllşUrmck olmah -
dır. 

Kı r kharman 
köyünde 

ve işaretleriydi. Bu çete bir çok Bunu d~~ü~_ünce de soğuk s~~k . 
evleri yakmış, bir çok kadınları I ~rlcr doktu ve am~asını~ go.g · 
kaçırmış, bir takım iyi çiftçileri sunde .~eler s_:ı.kladıgını hı kım
de kendi evlerinin eşiklerine iple seye soylemege cesaret edemedi. 
bağlamıştı. Başkaları da '.Ju çift- . Amcasın~, evi terket diye de 
çileri hadisenin ertesi günü sağ i. bır daha agzını açmadı .. A~;~ası
~eler çıldırmış: ölmüş iseler, kı. nm karısına da. beccrebıldıgı ka. 

. zannış et gibi yar.mış ve adeta dar ısrard~ bulunara.k: 
gevrekleşmiş bir halde bulmuş • - .!ç .~~~rede ne ıstersen ye .. 
!ardı. İşte Vang Lung bu şeylere, Bu gumuşu al da harca.. 1 

baktı. baktı. Gözleri büy~dü. ıl Amcasının oğlu~a da, boğazına 
Döndü ve hi!! hir S4>V ~nvl<'mf'c1en 1 vomrular tıka:ndıgı hnlde: . 

123 göçmen evinin uzaklaştı. Giderken de nmtası-~ - ıate. ~t.ıttanuıa.r:d1u b~uu~~· ı 
temeli• atıldı · · kr.-- · ba - oynamaları ırın sana a ır gu. 

nın, pırınc ~sıne şıru eger- .. d d. 
Erbaa, (Vakıt) - Romanyn' ken fısıltılı kahkahasını işitti. muş para.. e ı. . - 1 

ve Bulgaristandan ana'-·urda kn V L k a· i . .. Fakat Vang- Lung. kendı oglu· "' ang ung, en ıs nı ruyasm. .. .. .. · . 
vuşan. göçmenlerlmlz için Des- da bile asla görmediği bir kör • ~u goz om:nde~ avırma<lı, deh: 
tek nahiyesine ba~lı Kırkha - düğüm içinde buldu. Amcası, rnnlı kızdıgı. \e etrafına s~ldı 
mam köyünde 123 e,·ın temelat. seyrek ve dağınık kırçıl sakalının .. ıp. Y<'k ~~::: Rirf huvsuzhı.~t'.~
ma merasimi bugUn kaymakam altından hafifçe sırıtarak, elbi- ':lan. densıı ~.-:ın.~:~ dolavı k~~~ ... ~ 1 

Mahmut Nedim Aker ve davet- seleri, her vakitki gibi ihmalka- "ocukları dovdugu halele! Jmıd 
· k ı t ·· d d 1 k k" . !-ı1ttrktan sonra. onun av u ar an lller huzuruyla ıcra · ı ııımış ır. rane vucu una o anara , es ısı .. 

~Ierasime bandonun iştiraki}(: ı?ibi eve girdi, "ıktı. Vang Lun!! ı -:lışarıya rıkmasına bı~~nl vermd e • 
Ve muıa.zım Fortas geri gel. ~ !ı ~ r t t v nı?; Lune- ov e"e ert· 

eli. Alçak, fakat kati sesiyle bii. ve lstiklA.l Marşı ile başlanmı~ da o~~ ~~rünce soğuk soğu: t~~- ı lcı~il: ~ısk~\'rak bağla~mıştı. 
rr:ınsız askerleri esirlerini tün nererlerin işitebileceği hir bu mesut hA.disc şerefine köy - ler doktu ama, amcasının en ı. 

\':ılııı ""a mullA.k bazı izahat 
• l'l'di. 

ıil' ağaca dikkatle bağlayıp mu. şekilde anlatmağa başladı: liller tarafından kurban kesil - sine bir şey yapmasından korka. İlk önce. Van~ Lung baRınn ge
kemmı;ıl bir de sopa çektikten _ Vaziyet tam dUşUııdu;;nm miştir. rak nezaketle konuşmaktan başka len felaketleri. dertleri düRün • 

bir ııey yapmaya cesaret edeme· mekten çalıc::amadı. Şu, bu dert. 
sonra zabitlerinin peşinde ~a.., ~ibi çıktı. Meşhur batarya bir -.•m••••••••••ı -.s 

_l!I di. 1erini düşündü durdu; ve aklın. 
retle seri ve sert aramalarına birinden iki kilometre mesafe. 

~( d ' 
Bütün bu refah senelerinde, bil· dan: 

devam etmek Uzere oradan u. de iki mevki Uzerinde bulunu. em ar ~ ınemas 'l hassa mahsu1Un hiç olmadığı ve - Amcamı evden kovar, hır • 
zaklaştılar. yor. Almanlar benim çok 'Yi UyUk k ' vahut pek az çıktığı, ve diğer a- sızlara karşı her gece b · · apı-

Artık başka Alman ııl1betçi bildiğim tabii bir kaya silsile.

1 

ARTiST AŞKI damların çocuklarile birlikte aç. !arını kilitledikleri şehir duvarı-
yc rastlamamışlardı. lnslrakla. sinden istifade etmişler.. Kara Korsan lıktan öldüğü sene de. korkma. nm içine taşınırım .. diye geçirdi. 
riyle sUrUklendikleri ve malü- .• (Daha uar) sına ve geceleri kapıları muh • Fakat sonra, çalışmak, işlemek 

I 

Pol i'iqm: elleri ara.sına almış, ' 1 Üç kişi bütün günlerini T s-

ağlamakta dt".vam ediyordu. Jan T u . N A K 1 z 1 -vereskonun odasında geçirdiler. 
ise dikkatle Teıvereskonun söz- Yemeği oraya getirdiler. Ta-
lerini dinleyordu. veresko bir masanın başına o-

:r averesko dikkatle Le Mest- turmuş, uzun uzadıya projeler-
rierc~ l:akarak dedi ki: g den bahsetti. Jan le Mestrier ma-

- Size bir §CY soracağı.-.1. sa üstünde duran siyah gözlü 
Bunu eormak bana düşmez. mağa sevkeden şey sizin bu İf· ı kızına kartı gizli bir sevgi bes. Bu iıte takibat yapabilmek için bir krzın fotoğrafisine dalmış, 
Fakat bugünkü vaziyet içinde teki hareketiniz tarzı oldu. Çok lememi§ olmasından dolayı Ta. seyah~t etmek lazımgelecektir. bakıyordu. 
zaruri görüyorum. Domnika ile samimi surette bu işte bize yar· vcreskonun adeta teessüf ettiği Sen bu hususta bize yardım ede- Demetre T averesko ile onun 
aranızda bir aşk münasebeti dıma koştunuz. Bundan dolayı anlatılıyordu. bilirsin. Zira Pol yalnız başına 

yeğeni Jan Tavercskonun ba • 
var mıydı)" size tekrar teşekkür ederim. - Beni dinleyiniz, siz bu İ§- bu İ§İ beceremez. bası Nikola arasındaki husume· 

Bu sual genci birdenbire şa. - Efendim, Pol benim arka- te bize yardım etmek istiyor Burada bir müddet sükut ol. . h" . . 1 k . . b" 
şırttı. Yerinden irkildi. Vakıa ge d3şımdrr, kendisini öyle bir hal. musunuz? Bizimle beraber bu du. Sonra Taveresko tekrar sö. tın ma ıyetını anam~ ıç!n ır 

d b l dı asır evvele kadar gerı gıtmek 
cen sene Domnika ile biraz flört e gördüm ki... işin arkasında mücadele ederek ze a• a · 
J - :S'B : · b" d f t lazımdır. O zamanlarda (Bük-yapmı§lardr. O zamandanberi - Evet, hakikaten yardıma Domnikarı kurtarmak istiyor - u ı§ın ır e ma.sra a 

1 . k .. • 1 s· . ra ona va ısın e orenanı ıs-

Uu> uk, cok ılı:\lı nııı ı.:ıı~t"I• 

rı:ııklı ıhiıı •'t•tı:rıı~rl' ıı)tı •>rı 

•rıılır rııı·h·r \ ll pılıı llı••rııı ıt:.rılı• 

rın '>llrılıııı ... ııırı 10 l.ııru~ıur 

l'IC.\HI \li\lfl\ I· n 1· 111.~ll\ \~ 
"r·çr" ıı.A~ı. -.fi 

ısıı tletıı 3u. ıı.ı ıtt-111~1 !>O, o• 
tlı • ı.ı,ı tı;'ı. ılılrt ıf Plıı~ı ;:, vr oı 
ılı!la~ı 1 UU ıwru~ı uı f c ıı\ ııı 

ılıııı '"l'rerılcrııı hır ılı-la~: tırıl" 

•ııılır Uorı ~;ılıı ı ~t'\l'll ılurılarıı 
lıııl;ı ~ıılırlıırı bt'~ ırnr115ları 111· 

~ . ıp l"tlılır 

\ wkıl tıcııı d11jlruıhın •lu~ru 
) " li~llıll ırını, \ 11111.ıı:. tn•rıı >\il 

ıwr11 caddt:ıııııdı: \ wı..ıı \ u11lı 
ıılıınıla KE~ı~ı.ımuı:-.ı 1111:=' 
llliıı lluru~u t'll\ lı: lll'ırı ı.atııı 

t'•ll·r ı /11111ıtıı1tı lrlt'/111111 ıııJJ.ı 

/l I S/T Wl.1 • E. s.wı 11: /\ 

V 
hı gece Sundl~c ~c ", 
) ııida: llHŞ1'B GF.J, 
\'Oth il 3 perde. \"a 11 

gece Bakırkö) Milt•)' 
ıliılc .Sudıır111r.ları l tarı 

==::---===========:::;~ 
için her gün tarlalarına gelmıj' 
mecburiyetinde olduğunu hat~ 
!adı. İşte o zaman kendi topra 
ğında bile, müdafaasız bir hal • 
de çalışırken başına gelecekle'ri 
kim ne bilirdi? .. Üstelik, bir a· 
dam kilitlenmiş, hapsedilmiş bir 
halde bir kasabada bu kasabadl' 
ki bir evde nasıl yaşıyabilirdi1· 

Sonra, kendisi toprağından a'f· 
rılsa, uzaklaştırılırsa dayana.IJlaS 
ölürdü. Dahası vardı. Muhakkal' 
ki bir fena sene, kıtlık senesi °" 
lacaktı. O vakit, geçmi§tl, büy\i~ 
evin yıkıldığı zamanda oldui" 
gibi, kasaba bile hırsızlara katti 
koyamıyacak, duramıyacaktı. 

Fakat kasabaya gider, haki • 
min bulunduğu mahkemeye çı • 
kar ve: 

- Amcam kızıl sakallılardJJ' 
birisidir .. diyebilirdi. 

Bunu söylese bile, kim ona · 
nırdı, kim öz babasının ka 
ne böyle bir şey söyleyen, yo~ 
adama inanırdı ki.. AmcuıııOS 
ceza görmesinden ziyade kendı -
sinin bu bir evli.da. yakışuıa~tl 
hareketinden dolayı dayak y 
mesi ihtimali fazla idi. Niha:Y 

ne vaklt bu işsiz ve boş hayati- muhtaç İdi. Fakat bana öyle gel. musunuz? Ben bu meselede her rafı vardır. Masrafı ben kendi 1 rpeşinh) yüz d~il~mdetMre şimali~?e 
çinde canı sıkılmış o sa Biyariçi c.ıi i şayet kızım bir gün size te. ne suretle olursa olsun polis e- uzerıme a mm. ızın on para . d k'. ..k b" k"" d 
d d F k b k d ~ d k l l k f d .... h . l"" k s· mın e uçu ır oy var ı. Ü§ÜnÜyor u. a at una a§ sa ü. e ece o ursa çok sevine. inin arıtmasma tara tar egi- arcetmenıze uzum yo tur. ız D T k b k"' .. kendi canından ürkmeg-e ""ala 
d ı b 1 • ...J ? k B 1 z l d b l b" d di · A 1 emetre averes o u oyun "09 eni e i ir miyui. ce tir. en tabii şimdi böyle im. ira po is e ir nevi gaze. yanız ıze yar ım e nız. ca. h Jk d b" · d" 1 Zıra hırsızlar bunu işitseler, 

- Hayır efendim, hakikaten bir ?'amanı diişünmiiyorum. Ve t! demektir. Polis bir işe bur. ha bunun için vaktiniz müsait a ın an ırıy ı. nu intikam almak için her hal 
ben Bayan Tavereskoyu güzel, sizin Domnikayı sevmemiş ol. nunu soktu mu arkasından ga. midir?" O zamana göre, Demetre ol- öldürürlerdı. 
zeki, sevimli bulurum. Geçen manız ihtimalinden dolayı da zete muhhirleri karuıır. Bir aile. Jan le Mestrier ayağa kalktı: 

1
dukca zengin sayılan bir adam· Derken, sankı bütün bu UıiW 

s•ne ocni Clavct ettiğiniz zaman şikaket edecek değilim. Madem- nin namusu clalemin eğlencesi - Tamamen emrinize ama? 
1 
dı. Çiftliği içinde meralar, mı • tülcr kafi değilmiş gıbi, Tuti, hİI 

kendisinin bir erkek için çok i. ki henim oğlum sizi bu kadar haline gelir. Onun için kat'i deyim. Benim hiç bir hususi va. sır tarlalan, küçük bir orman ne kadar nişanlanma i&i yoıun• 
yi e, olarnğınr düıünmii§tÜm. cok seviyorsa siz huna layıbı- surette sizden bu meselenin sır zifem yoktur. Hiç bir diişiin~e ve hiraz da kısır arazi kısmı var gitmiş ise de tacir Liu'nun oıırı· 
r ... lilf wwwıurml. temin e- nız. Tabiatini7in ivıli~ini. viik. olara1-: muhafazasını rica ede. beni bu Parise ba:..lamayor. 1 fa. dı. Jorj ve Kostantin adında 1 dilik nişan kağıtlarının veriliP 
Jeftnıt ii aram,zCW. asla bir iz. sek insanlığınızı anlıyorum. Ni. riın. Ben bu hususta size tama· yatımda size kiirük l>ir ivilik ya- her ikisi evli iki oğlu ile beraber 

1 

alınmasından başka bir hazırlll< 
··vaç projeli geçmedi." hayct!... men emin bulunuvorum. Fakat I pabilirsem kendimi bahtiyar sa •• burada geçinip gidiyordu. yapılmasını iıııtemediği, zira kııtıı 

- Beni böY.le bir ıual sor. Bu sözlerden Lt: Mestrierin bir de i~in zahmetli tarafı var. y<ıcağım."" (Daha uar) ( Daha 1Jar) 

11 
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Askeri mülahaza: 

Cengiz hanın mezarı meçhur 
bir semte nakledildi 

tist yapan film kumpanyalarından kazanmıştır. Herkesin ma
lumudur ki sessiz film zamanında Çeki Kogan Şarlo ile bir. 

likte birçok film çevirmiş ve dünyanın sevgilisi olmu§hD'. 
Çeki Koğanm o zaman kazandığı bu serveti annesi al. 

mışhr. Birkaç yıl önce _çekinin annesi ikinci defa evlenince 
oğlu, annesini mahkemeye vererek servetin iadesini İste
mi~tir. 

Nihayet övey babasiyle Çeki uzlaşmış ve llenüz e1de 
kalan 250.000 doları yarı yarıya taksim etmişlerdir. Mahke. 
me bu uzlaşmayı kabul etmişse de Çekinin eline paradan çol. 
az geçecektir. Çünkü Çeki genç karısından ayrılmıştır. Kan. 
Çekiden 150.000 dolar tazminat istemektedir. Kadın, Çeki. 
nin geceleri eve gelmediğinden dolayı ayrılmak istediğine 
dair mahkemeden bir karar almıştır. 

Ölü insanlardan (Mukaddes orr __ ;ınlar) meyda · 
na getirilecek 

Atomların muhtelif şekilde yaşayanları vardır. İnsan 
vücudunu teşkil eden atomlardan bazıları yalnız bir dakikaı 
bazıları da demir, radiyum ve taş gibi asırlarca yaş~r .. Atom 
gayet küçüktür. Lion üniversitesi profesörlerinden Tibo'dan 
öğreniyoruz, ki zihayat bir atom, insan gözüyle görülen en 
küçük ıı:i.addeden yüz kere daha küçüktür. 

Biariç'li Doktor Klavel vücudumuzdaki atomların toz 
haline konulmasiyle yeryüzünün daha kuvvetleneceğini ileri 
sürmektedir. Bu doktora göre, bir insan öldükten sonra vü. 
cudu yakılmalıdır. Doktor, mezarlıklann dü§lllanıdır ve ona 
göre, bir insan hangi kuvvetle meydana gelmişse, öldükte?' 
sonra da borçlu olduğu o kuvvete karşı borcunu ödemelidir 
Şehirler ve köyler etraf mda muayyen yerlerde (Mukaddr 
ormanlar) meydana getirmeli ve mezarlıklar kaldmlmalııl 
Her ölen insanın yakılan vücudunun kül ve tozu bu onnar. 
ların toprağına serpilmelidir. Bu suretle atomlar toprak içine 
işleyecek, nebatat, ve ağaçlara kuvvet verecektir. 



3 -VAKiT 5 EYLOL 1939 

/ngiliz taı.,yareleri Alman Fransa - ltalya 
34 hududu açıldı_ Fransa ve ingiltere sefirleri 

Berlinden aynldılar l • l b · k . t l Nis, 4 (A.A.) Bir kaç gü.nıden.. 
ıman arına as ın qap ı ar ::r:.!i::::~::~:;.k~::J:-:d~ 

(Başlarafı 1 incide) goszcz şehirlerinin hava bom. İngiltere ile Almanya arasında 'ıBu memnuiyet, kaldırılmış ve 
Londra, 4 (AA.) - Pasif mü. bardımanları neticesinde talui. çıkan harpte de bitaraflığını mu dündenıberi münakalat normal Parisfeki Almdn hariciye memur' 

landa hareket eftı 
d:ı.faaya mensup olan sivil me. ben 300 kişi ölmüş, 500 kişi ya. hafaıa edeceğini ilan etmiştir. şeklini almıştır • 
murlarla ordUDıun, donanmanın ralanmıştrr. . E d --o-
ve hava kuvvetlerinin sivil me.. Varşova, 4 (A.A.) - Al- en SU k J ' t· 
murları seferber edilmiştir . man tayyareleri, dün 250 nüfu- V8YŞ ana inin yazı ye 1 Brüksel, 4 (A.A.) - Belga a. Berlin sefareti erıı:~ ve menıUl'· 

Londra, 4 (A.A.) - İngiltere. su bulunan Ammeluch kas~ba- Londra, 4 (A.A.) - İstihbarat' jansınm &rlindcn öğrendiğine tarı Danimarka hı..dudundan g~· 
nin 'bütün harp filoları, harp ÜS- sıru tmamiyle tahrip etmişler - Dominyon 1 ar nezareti, Süveyş kanalında seyri~ göre, Fransa ve İngiltere sefirle.. ' mişlerdir. 
sülharekelerinde tahşit edilmiş • dir. sefainin diişmarun harekatı yüzün· ri, bu sabah Berlinden Hollan - Berlin. 4 (A.A.) _ Ameril>1 

tir. Aynı miktarda T arnobrzegde naz 1 n O 1 d U den sekteye uğramaması için icap daya hareket etmışlerdir. hükUnıeti, Almanyadaki ıngili1 
Paris, 4 (A.A.) - Fransız or. Sakazou mevkiinde Alman tay- eden te:ibirlerin ittihaz edilmiş Son dakikada. Alman makam. , menafiini muhafaza etmek v~· 

duları baş kumandanlığının bir vareleri, çiftliklere dün 3 bom- Londra, 4 (A.A.) - Yeni olduğunu bildirmektedir. ları sefirlerin Belçika yoluyla fesini üzerine al~ağı kabul eı 
numaralr teblig-i, kara, deniz ve b 1 b harp kabinesinde Anthony E- A w avdetıerine mUsaade etmiştır. ı,1 miştir. Londradaki tsviçre sef~ 

a atmış ar ve irçok hayvanın 1 J t 1 
hava kuvvetlerin.in Almanyaya telef olmasına sebebiyet ver. den Dominyonlar nezaretine, manya ve a ya Paris, 4 <A..A.) - Paristeki ; reti, lngilteredeki Alman merı" 
ka.-cı umumi harekata b,,.Qlad.I • Lord Stanhope başvekalet lord. Alman sefaretı ve konsoloshane-, fiini muhafaza etmeg-i deruMe et. 

•'!j """'"' mişlerdir. v h 1 d 
ğı bildirmektedir. T I l d ki k .. ı··ı luguna, Thomas lnskip Lord BSap arın a sinin memurı~rı, dtin gece saat miştir. 

Paris, 4 (A.A) - 4 eylfil ak.. a~ a al r .. al oy uledre Chancelierliğe, Jvhn Anderson 23,03 de Pansten aynlmışlar • Paris, 4 (A.A) - Franss.rılf 
şam harb raporu: mıtra yoz e ate§ açı 1 dahiliye ve emniyet nazırlığına aldandılar dır. Bunl~, 13~ kişilik bir kafile Almanyadaki menfa.atlen, .AJıl.t-

Cephede tedricen temaslara Varşova, 4 (A.A.) - Dün tayin edi1mişlerdir. t~kil etmışlerdır. rika sefaretine tevdi edilmiştir 
girilmektedir. 27 Alman tayyaresi Bydgosszcz Eden, harp kabinesi ile do· ( Başlarafı 1 incide) Alman diplomatlarının hareke Paris, 4 (A.A.) - İsveç hUkf 
Fransız deniz kuvvetleri ken. üzerinden uçmuş ve tarla- minyonlar arasındaki teması Fakat Polonyanm uğradığı ti Fransa ile Almanya arasında.. meti, Almanyadaki Leh menf8 

dilerine gösterilen yerlere git. larda çalışan köylülere mitral. muhafaza etmek için kabinenin taarruz: karşısında İngiliz hükU. ki diplomatik mtinasebetlerin in. atleri gibi Fransadaki Alın~; 
miştir. yözle ateş açmıştır. bazı toplantılarına iştirak ede- metinin verdiği ültimatom Hit. kıtaını tevsik etmektedir. menfaatlerini de himaye etJJle' 

Hava kuvvetleri icabeden ke- Neticede 2 kişi ölmüş, 3 kişi cektir. lerin beklemediği bir şekilde Kopenhag, 4 (A.A.) - Kopen. deruhte etmiştir. 
şi flerde bulunmaktadır. ağır, 12 kişi hafif surette yara- Anderson pasif müdafaa ser. çıkh: Çemberlayn her vakıt ol. haga gitmekte olan Polonyanın 1 • 

Londra, 4 (A.A.) -Amirallik lanmış, 8 beygir ölmüştür. vislerinin başına bırakılmıştır. duğu gihi yine işlerin müzake. , 

dairesi, Firth of Forth boğazın. Piotrkov civannda iki yolcu General Gort Seferi re ile halledilm~sini tercih edi. A 1 m an taht e 1 b a h ,· r 1 e r 1 
dan geçecek olan btıtUn gemile- treni bombardıman edilmiştir. kuvvetler başkuman- yordu; fakat.°!uzakere masası-
rin Bass Bock'dan geçmeleri i- Çocuk hastanesi d ... . "ld" na oturmak ıçın Alınan asker. 
cap ccleceğinf tahmin ctmlşUr. Havas Ajansının muhabiri, anlıgına getırı ı ferinin Po!onya arazisinden, it- Londra, 4 (A.A.) - Ekseri. Nelson"' ismindeki Norveç "! 
Cenuptan geçecek olan gem11e - bugün Otvockda çocuk hastane· Londra, .4 (A.A.) .-. - Kral! gal ettikleri yerlerden çekilme- yeti .Kanadalı ve A~erikah. o.: puru, denize ditşenleri aramB~ 
rin uğrayacakları zarar ve zi • sini ziyaret etmiştir. General Yıkont Gort ı s:ferı sini hiç olmazsa derhal çekil. lan 1400 yolcusu ile Athenıa ~evam ettiğini bildirmektedir. 
yan kendilerine ait olacaktır. Varşovaya takriben 20 kUo _ kuvvetler başkuman~nl!~.na, mek üzere söz vermesini f8rl: ismindeki Ingiliz vapurunun Nevyork 4 (A.A.) -Guee~ 

Stokholm, 4 (.A.A.) - Alman. metrelik mesafede bulunan bu General Edffol.o~.d lron~ıde ı ı~- koşuyordu. Hitlerin düşündüğü Hebride adalarının 2~? mil gar- .\1ary gemisi buraya gelmiştir· 
ya hUkftmeU, lsvec; hUkilmettne sayfiye mahalli, geçen cuma parat?rl.~~ buyuk erkanıharbı •. gibi Alman askerleri İfgal ettik. hında torpillenerek sur~tle hat· Birkaç gündenberi bu geJJ11' 
Aresund'un con .. l>t mahreçleri glinü bombardıman edilmişti. ye reıslıgıne ve General Yalter leri yerlerde kalmak üzere harp tığı istihbarat nezaretı tara. den malumat alınamamıı ve ge• 
ile bUyilk Balt ve Deutsche Tayyarelerden atılan bombalar. Kirke·i, anavatan kuvvetleri hareketlerinin tatilini kafi bul. fından sabaha kaarşı saat 5 de mi. kendisine sorulan sualler' 
Bucht önUnde mayn barajlan dan biri hastanenin 2 metre iler başkumandanhğma tayin et- mayordu. Iıte bundan dolayı bildirmiştir. torpillenmek korkusundan kıl~' 
yücuda getirilmiş olduğunu bil- sine dUşmUş ve binayı hemen miş~r. Musolini'nin sulh tetebbüsü Glasgov limanında mukay. tulmak için cevap vennertıif 
dlrmiştır. kft.milen tahrip etmiştir. Enkaz lngiliz tayyarelerinin muvaffakıyet neticesini venne. yet bulunan "Athenia", .. Do- 1di. a 

A 1 P 1 arasında kalan 12 çocuktnn yal- di. naldson Atlantic İJ'ine" kum. B ı· 4 (A A ) D "'"' ıı manya O Onya attıkları bevanname er ın, • . - . 1"' .. nız 10 tanesiLin kömür haline . J Bu yolda ümitlerin tahakkuk panyasma men.sup idi. -ıjansı bildiriyor: 

h b~ gelen cesedi buluna.bilmiştir. Amsterda.m, 4 (A.A.) - lngi- ebnemesi üzerine Roma ve 13.581 ton hacminde olan ı ar 1 25 çocukla 5 hastabakıcı ka. liz tayyareleri Alman - Holla.n. Berlinde hiç şüphesiz bir ıuku. bu gemi, 1923 senesinde in§a Athenia vapurunun · tor::i• 
dm yaralanmıştır. da hududuna bir kaç bin beyan. tu hayal oldu. Almanlar ve t. edilmiş idi. 0 'Athenia" Glas- enmesi hakkında İngiliz mert'' V artova, 4 (A.A.)~ - "Pat 

'ljansı bildiriyor,.,: 
Dün V arşova civarında 17 

kasaba bombardıman edilmiş
tir. Dört çocukla bir sivil öl
müştür. 

Sochaczev mmtakasın'cla ka. 
in Szymanov• ela Alınan tayya. 
releri Sörler manastırma üç 
bomba atmışlardır. Olen ve ya
ralananların adedi malum değil. 
dir. 

Son iki gün zarfında Ra
domsko ıehrinde sivil ahaliden 
sekiz kişi ölmüş ve on kişi kadar 
yaralanmıştır. 

Sivil ahalinin tahliyesi esna· 
smda Alman bombardıman tay. 
yareleri ateş açrnı~lar ve tahliye 
edilen halkı bomba atarak takip 
etmişlerdir. 

Hodz • d~ son iki gün zarfında 
Alman bombardıman tayyare
leri dördü kadın olmak üzere si
vil ahaliden 31 kişinin ölmesine 
ve 40 kişinin de yaralanmasına 
sebep olmuşlardır .. 

Alman tayyareleri 
İperit gıı.d kullandılar 

~~r§ova, 4 (A.A.). - Pata. 
jansı bildiriyor: 

Alman tayyareleri birçok te
hirlerin ve bilhassa Nys Lenice, 
Volbrom ve Ropezyez şehirle. 
rinin sivil ahalisini zehirli gaz 
'cullanarak bombardıman et
mişlerdir. Birçok kimseler ya
ralanmı§ ve yanmı~tır. Bunların 
uasmda cocuklar da bulunmak
ta ise de ~detlerini teshit etmek 
:mkanı hasıl olamamıştır. 

Tayyareler, bu şehirl~rin ü. 
zerine iperitle doldurulmuş ba
lonlar atmışlarchr. Bu balonla. 
rın Sochaczev mmtakasrnda 
kain Dzienglevo kasabasına düş 
tüğü görülmüştür. 

;\/orşova, 4 (A.A.) - Pat 
ajansının bildirdiğine göre dün 
saat 13 e doğru 27 tayyareden 
mürekkep üç Alman filosu 
Bydgoszcz üzerine bir akrn yap
mıştır. Yapılan bombardıman. 
dan sokaklar harap olmuştur. 

iki Leh şehrinde 300 
iMİ ö1dfi 

Vııf!ova, 4~ (A.A.) - Ôğre· 
nildiğine göre, Poznan ve Byd-

Almanlar Vistülü name atmıştır. "İngilt~enin Al.. talyanlar lngi)tere ve F ransanm govdan ayrıldıktan sonra Liver- '>alarmdan gelen haberler uıe• 
g eçtiler manyaya ihtarı,, başlı~ Ul§I .. Polonyaya verdikleri garantinin pool' e uğramış ve buradan cu- rİ!le hemen derhal yapılan w.~· 

yan bu be!annamelerde şoyle de. ciddiyetine inanmamış • oldulc. martesi günü saat. 16 da kaptan 1dkat neticesinde anlaşıldığııı' 
Berlln, 4 (A.A.) D. N. B. ni1iliektedir: lanm son hareke !eriyle isbat Jo:.mea Reid'in ~umancLismda -röre, bu meselede bir Alnıg.ı 
Alman kıtaatı VistUIU Plessin Almanlar, Almanya hükiılneti elmi·~ oldular ve aJdanchklarmı Montreal'a nareket etmi§tir. :lenizaltt gemisinin mevzu~~!' 

dog-usundan ge"miş ve Nikolun d -t..:.""lte ~ h" im t • 1 ·mk!l 
.,, neti.ces~ bildiği hal e .LU.6.' • - da anl- ı.ıar. Vapurun sahipleri, gemideki ıs o ası amamıy e ı 

cenubund ~ .ri istihkAmlarr zab • - b l b 1 iLWJ dı B··t·· Al ·teriıı 
reyı so~~~a. ve ı e ı e Bu vaziyet karşısında Al- yolcularla mürettebatın 1.400 ıtz r. u un man gemı 

tetmiçlerdir. h.ar. be suruklemı~tır. Alnı .•.. anya., manyanm sonuna kadar harbe kişiyi buldugwunu beyan etmek- denizde müsadere hükümle' 
;.:ı-·.i:-. A. (A.A.)' - Teblig~: 914 dah b k b . ta . t t' l h .. re• 

dunyayı 1 ten a. uyu ır gihmekten baııka çaresi yoktur; tedirler. rıne m rıaye sure ıy e .. 
:Alu::ın kTt"~ ırr, G:·audenz'iı felô.kete sUrU.kleyecektir. Hitler, ltal 1· ~ Alınan Yolcuların büyük bir kısmı ket etmeleri emredilmiıtir ."e 

cenubunda Neuburgu ele geciı·. lh 11 . be 1 di-· d . yaya ge ınce, onun • • bu gemı·lerı'n bu emre ta-~«ıı'j• 
su eme erı 5 e gıne aır il k A 'tt'faka adık kal buhran dolayısiyle Amerikaya mo ... 

mi.şlerdi:-. lfddetli bir muhare - dünyaya teminat vermiştir. Fa • ya e as erı 1 1 s • d k .d.l le riayet eyledikleri muha~· 
beden sonra, Alman I:ıtaları, şar k b t · t ahtedir Hitl mak yahut kalmamak şıkların. av et etme te ı ı er. 

at u emına s . er, d 1ıa' ••• ih . d v· d Ath . . t hl. . sandal tır. 
kt P h d d en b l"'ld d "A pad hı·" an ngısını tiyar e ecegın e oma nm a ısıye - 1.ıY rusya u u unun c u un- geçen ey"' e e, vru a :ıı • • l 1830 ki . 1 b·ı kt ·eli Athenia'nm batmaama ge 1 
da Ulavayı almışlardır. Alman. b' . t 1 b. de bul""·-ryaca... ıptida tereddüt ettıkten sonra arı, şı a a ı me e ı . Al k l . . f'•-ris'' 

_ır arazı. a.e ın ~ nihayet bı.tarafhk cihetini tercih ler. Vapur, Liverpool'den 1000 ce, man e sper erının ı~ 
la.r, diğer taraftan Krakovfnln vı'1'. demı..+ı b · t · d · d ::a .. det' 

:::.-H"ı·" bı·r hs>~ük. ·./\.-et ·~·baası bu ka. ettigıv• anlaıtılryor. Fransa ile ltal- tonluk yük almıştı. ce. u ış e, emz e m....... . 
cenubu garbislne otuz beş kilo· ~ wu u:;. ~ ah 'k dr 4 (AA ) l h hükümlerini ihlal eden bir tnııı-
metre mesafede Vadovlceyi zab- dar vahi bahanelerle ölüme sev. ya hudu?':' iptida kap 1 en Lon a. . .. · · .-:: sti • liz denizaltı gemisi mevzuubl' 
tetmı91erdir. ketm.eic:ıtir. Bu harp tamamile lii- &inden ıtıbaren açıhnası bunu barat nezaretı Athenıa tran- h' •. M fih buradakı' "'' 

'.:J ' •• • 1 tı.k da L' l ıs;,r. aama • 
Varşovada birçok yerler zumsuzdur. Çünkü Almanyanm gostenyor. • araf sat abn. vapurun _ıverpo~ ~ naat, bu geminin torpillcnme.dİ' 

ne arazisi ne de hakları tehdit ltalyanm bu harp. tc bıt dan men 1o1 Amerıkab ıle v• f k t . b. t ·ı _ .. ttJ' 
yanıyor ' . kal Akd . · ti" k- GI d b. 145 A . ~ı, a a sersen ır orpı e ~· 

Al edilmiştir. Hiç bir hükf.ı.met, Rhmması enız enuuye no asgov an ınen men- v d 
Varşova, 4 (A.A.) - man dan "b' eli F k t her k 1 1 b l d v b·ı.J~- tıgı ır. . tt v mıntakasmm tekrar işgaline, anş tasın mu mı r. a a a ı yo cu u un ugunu ı w.ı--

tbayybarlele~lruı nT a 0ıgıci\~arnngdına ıusa ve Südetler mıntakasının iL valat tekrar ettiğimiz gibi, hal. mektedir. Londra, 4 (A.A.) - AtJıe• 
om ıı. arıy e arn v .... ı 1n.. b' fhğmın kıym f d L d 4 (AA ) "So . b. çır• Ch . 1 h kö u t mamiyle hakma ma.n.i olmamıştır. Ne yan ıtara e ı e~ on ra, . . - ut- nıa vapurunun ır mayna , 
omıcluc Ybi ak ki 1 öl giltere, ne de başka bir devlet, vamlı olmasına bağhdır; Al. hern cross" ismnideki lsveç ya. narak batmış olabileceği hakk111 

harap 0 muş ve r ço ş • • 1--- 1m ınil P 1 t raf d • ••Ah · ' l 1 dk. Al 'dd. 1 et19' Almanyaya ~il4..!.l o ıyan - manyanm o onya a ın a J. tı t enıa vapuru yo cu arrn- ı a ı man ı ıa arına c " 
muştur. d Al t !etlerin istiklalini ihlal etmediği tini bitirdikten sonra bu devle- dan 200 ki§iyi kurtardığını bil. 11'•1 Amirallik, vapurun battJğSl 

Varşovayı a man ay ya - .. t t . r . b. fhkt . ih d' . . k h" b" d .. kU, i b b d tmlş ve müddetçe munıanaa e memış ır. tın ıtara an vazgeçmesı .. ırmıştır. mmta aya ıç ır mavn o 
reler om ahr 1ı1m~n 1~3 b. b Almanyanın bütün talepleri, hak timali mevcut ite, bilakis bu- Söylendiğine göre ••Knut "nediğini bildirmektedir. 
Zakrzon ma a esme om a ld kl "dd t · 'af edl ·· kü. b 0 flık k 1 -'- N 1 " · · d k' N -'"' 

H k A t 1 lı o u arı mu e çe ıs gun ıtara anca t ... ,.an e son ısmm e ı orveç va- L dr 4 (AA) Pte?' 
dUşürmu,ıurd. bu' umkc meır tede. lecekti. Ruzvelt, sizi ECrefli bir menfaatine ve diğerlerinin za. puru da takriben 800 kişiyi kur- ,. ___ 0~ ti'a, • · dı. y - 0··reı zln1n etrafın a. ır ço yer er d t · H'.k"· t· · b' d . B • . ~cıa on un yaz gına g I sulha avet et ı. u ume ınız, ranna ır te bır olur. u ıll- tarrnıştır. Ath • daki 1400 ytJ' 
yangınlar çıkmış bulunuyor. bu daveti kabul edeceği yerde si- barla umumi vaziyet henüz ay. ..Athenia" tahlisiye sandal. enıa .~a:urun . bq' k dı1' 

Bitaraf Devletler zi kıtale ve kazanacağınızı ümit dmlanmı, değildir. ıarından birkaç tanesi de gÖ- cunun y~ ~ yetmıı • a 
edemediğiniz bir harbin fccaa.Uc. lngiltere ve Fransa tarafın. rülmüştür. Kurtarılanların mik- ve çocuk ıdı. . 

V~ington, 4 (A.A.) - Re.&
men bildirildiğine göre, Reisi -
cumhur Ruzvelt Amerikanın bl
taraflığmı ilan edecektir. 

Reisicumhur, 24 saate kadar 
bitaraflık kanununu meriyete ko. 
yacaktır. 

Vaşington, 4. ( A.A.) - Reisi
cuınh u.- Ruzveıtin katibi Carly, 
P..merihanm bitaraflığının iHl.nı 

ile Amerika bitarflık kanununun 
tatbik edileceğinin yarınki salı 
günli aynı zamanda vuku bulaca.. 
ğmı bildinniştir . 

Tokyo, 4 ( A.A.) - Başvekil 
Abe. Japonyanın ta.mamilc bita... 
raf kalacağını bildirmiştir. 

Riro dö janeyro, 4 (A.A.) -
Brezilya hükumeti bitaraflığı_ 

nı ilana karar venni§tir. 
Stokholm, 4 ı A.A.) - Alman. 

'"<. ile Polonya arasırı+;ı ki harntr 
hito.raf kalacağını ilf,n eden Is.. 
vec: hükl'.tmeti, lsvcçin Fransa, 

rine ID;alıkUın etti. . dan harp ilanının ilk gününde tan artacağı zannedilmektedir. Londra. 4 (A.A.) - lııf~ 
Hakikat, uzun se~~ı:r sı~~n Bremen ismindeki Alınan tran- Londra, 4 (A.A.) - lstihba .. laktan ölenler müatC8nl\ olırı' 

saklandı ve Alman duşun:cs~ bU: satlantiğinin zaptedilmeıine mu rat nezareti, ••Athenia., vapu- üzere torpillenen Athenia "'81 

tahaşşüt kampına hapse<lılınış gı kabil bir Alman deniz altı runun bilaihtar bir Alman de. puru yolcularmm kamilen kıır~ 
bi susmağa icbar ed~ldi. Alman gem~inin bir İngiliz vapurunu nizaltısı tarafından batmldığıru tulmuş olduğu teeyyüt etme~' 
~~etine karşı hiç hır lıusumc _içinde iki yüz elliden fazlası bildirmektedir. tedir. ../ 
tımız ~oktu~: .. b .. h,. "'- Amerikalı olchiğu halde bin dört Londra, 4 (A.A.) - 'eşre-

Nazı ~nsurut ıuzı: h ~ yüz yolcusu ile birlikte - tor. dilen bir tebliğde bildirildiğine Al 1 1 r·ı 
?ayı anda~k vası a ~rd an m kladı pillcmesi vicdanlara elem "Veren göre, infilak esnasında ölen yol- man ay yare e 
ou un ugunuzu sız en sa · b. f . dır F k Alnı d l · ·1 ·· 1 
tfıa.sm arifesinde butunuyorsu -t ~alaca .il . a. at be 8i:n·ti cu fr .~'e ge~rh er. n;ustesb~ ~ .. Var şova üzeri ne erı 
nuz. Bizim ve rntittefiklorimizin nız tı gem enn'? ! ync 1 e ~~.< uzere t enıa nı.? ubtun I 
tükenme~ insan, ı;ilah ve yiye -ıbu tarz~ uıulle:! hıç~ ~ym~sıldıger Y.olculan ve murette atı ş•ddetlı baskını yapt 

k ihtiyatlamnız vardır. Sonuna yalnız ınsanlık alemır.m vıc. muhtelıf vapurlar tarafından 1' • 
~e d ·t - tfk Darbe ı danlarmı isyana sevketmekle l kurtarılmıstır. Varşova, 4 (A.A.) - BU a fi 
~adar gı melge az:mck kı .d k - kalmıyacaktır• harp usullerini ı Va~ino-ton 4 {AA) - Ha. şam saat 17 do Alman ba~• .er en sarsı mıyaca a ar uv. ' :ı ·-o • • • rıı:s · 

tl. · N f · · tük' enm-..:ı-n barbarca ihlal edenler belki de riciye nezareti "Athenia" da loları Varı;ova Uıerıno taar r ve ıyız. e esımız = ştı · 
· · tam ·ı ahvedecek vazi bu hareketlerin harp neticesi ü- 292 Amerikalı bulunduğunu l '.:.rmm en şi:Jdetliılnl yaplJll sızı amı e m - 1 • b ur' 

yetteyiz. Şimdi ve her saatte zerine maküs şekilde tesir etti- ltasrih etmektedir. Bir taraftan hav& defi a şid 
sulh istemek hakkına maliksi • ğini göreceklerdir; nihayet har-1 Nezaret, bu rakamın henüz yaları dUşman tayyarelerin~lef 
niz. Biz de sulbü ümit ediyo • bin beynelmilel u1:ulleri kendi lkat'i olmadı~nı ilave etmi§tir. detıc mukabele ederken d 

1
, 

~uz ve sulh taraftarı olması şar. aleyhlerin~ ihlal edenlerin mu. Londra, 4 (A.A.) - "At., taraftan da. Polonya avcu Udll~ 
'i~e herhangi bir Alman hükfıme. kabelei bilınisil yapm:\lan da hcria" nın yolcularından takri- yare filoları şehir civarında 
tile sulhli imza ctmeğe hazırız . ., ipek mümkündür. ASIM US ,ben 800 kişiyi kurtaran •·Knut manla harbe tutuşmuşlardır· 

~a.rı l 
~t.ı.rı 
'ti 

tııııı 
dııı., 
~it 
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i Almanya ile Polonyada Çekos- RADYO Avrupada harp H b. satı s . 9 • 939 vazıyetı ar ın yeraltı şUri 
aramızdaki lovak le~·yonları 12.30: Progn.lli. 12.35: Türk mü.. (Ba§tarafı5incüle) ıi&i ~ (Okuy• : Müzeyyen ::enar, Ça_ (Ba:.tUırafı 5 incide) rat miktarına, kışlaların vüsati-

T
: t h Lntar; Veci~~ n.aryıı~, Cevdet ~o- 'il~ hedefi hakkında mütalea yü.'ne, mağaza ve yeraltı muvasala-care mua e- ı'lıdas edı'lı'lJOT ~~ni~~:~~~ı::ıy~~r~ıO}(~~n:dıl h:ıh~~ Arültmek daha karışık bir iştir.1Iarma göre hepsi de biribirinden r· d• ,oıı .. ı. 2 - F•i" - Nik<I• '"" man : Fransız hududu bo.' r:rklıdır. Bu ana istihkiimlarda. 

de S
• l uz a ! ı I d 1 ' ·- (Gönül no ;in ol eşlere Y•n"n ). yundaki Fransız ve Alır.an mÜ•· I ~gır ve hafif maklnell fü!ekler 

_ 3 - Halk türkü'.'iü - (Elveda dos• de- tahkem mm takaları, her iki ta. ıçın zırhlı kuleler, nöbetçi kule. 

Bu
fi lar Pnlonya başkumandanlıgına ti gö~ill) 4 - Halk türküs:i: .~Şı:ıba. raf için aşılması, delinmesi güç leri, cenah tesisleri, topçu kulc-

u!· Ankar~ 4 (A.A.) _ "Al. ,ı ' • ne gozler). 5 -,- Halk tü.rkusu • (A ciddi birer maniadır. Bu itibar- leri, ağrr ve hafif mayn topları-

g

eÇ• tn - ratlımem baydı senle kaç: hm) 6 - la k h A o o h ' • 
. an maliye neza.re~i Türkiye ; bag'"' fı o!arak Almanlar~a do'" vu··şııcekler Hnl1 tilrküs'i - (Kır o~lan111 d:n.ı• ara are~at~ı~ ı~kışaf~nda n~ -~a sus ~uleler, pıyoıııye .har ~"' ıle tediye servisi ahkamının 30 i 1 il 13.00; M•ndok•t "'' mn, •İ'"' ·· lıal~ın vazıyetını ıster ıste. b~ ı;m ~lerıler, tayyare dafı te-

r~ tylül .19? 9 tarihine kadar tem. I Varşova, 4 ( A.A.) - Pat ._ karakterlerini muhafaza etmek m~ı'.orol ~il h~b" lod. 13.15 • 14.00 mez ~". an evvel aydınlatmak ~satı, ~ır kı~la. yeraltı muvasa-
gilil ~t edılmış oldu" b' t · l jansı bilidirlyor: ıartile, Polonya ordusuna ve bu 1

""' tkoroş" "'0"''~"· .. • "'1Undır. alan ve mamalar vardır. rvsıi' ıl b' gunu ır amım 19 OO· Progrlm 19 OJ· Muzık (Ha_ Jtal b" fi k d ı e~ e ılclirmiştir.'' 
1

1 Çek ve Slovak lejyonları ihda. ordunun başkumandanlığına bağ. nr ~il;ik Pi.) 19.3.o: ·Türk MUıiAi • ya, ı:a~a 1 
ta ev~~ e. Asıl müdafaa tesisatının altın. 

An d . • sına dair Reisicumhur tarafın • lı bulunacaklardır. (Holk ıü,k'.Hod, .,, ,..,ıo,;ı. 20.IS; ~ebılecek mıdır? Musolını bu da ve derinde, istihkam tesisatı-
ı,.f• "hk· 

8 
olu • •ı~nsmm yaptıgı dan lsdar edilen kararname, aşa. 3 - Çek ve Slovak lejyonları. Knn"şma. 20,30, Moml•k•t '"'' aya ıd~".'~a ne dereceye .kadar nm biltün kısımlarını ve arkada· 

... ~ ı~t netıces~de, bu habo-; ğıdaki bttkttmlerl ihtiva etmekte- na Polonya vatandaşlan ile Po- "' •i•n• ,., motoocoloJI hob"lorl. aanumıdır.? İtalyanın tundiye ki araziyi biribirine bağlıyan bir 
• ,ı. it dogru olmadıgı ve Alman ya dir: lonya tebaasından olmayıp ta &&- 20.fiO' ı·o,k """"ı' An'"' R•d>·osu kadar Almanya ile ne kadar 61· yeraltı muvasala ,.,bekeal var -

,.e .. aramızda mevcut olan ve 31 j 
1 

p 
1 

umh . t' i len Çek ve Slovak olanlar, gönül. Küme ses ,.e _saz ~eyetı). ~1.30: Ko. kı elbirliği ettiği ve bilhassa dır. Yerin altında 30 Hl 70 met-
"'RUıto ta 'h. d h. b - o ony& c urıye ın n .. . nuşnı:ı: 21.4J: Neşeli plaklar _ R. A.kd . d l .1 F . llıu 

0 

• ~ı ın e ıtam ul. Slovak mi\Jetlerinin büyük facia. lu yazılabıleceklerdir. 21.50, M 0, "' 1 Bi.· •oH<ı l 22.00 , Mü. · ~n<Z ~ ngı ter.•, • ıansa a. re derinlıkte olan bu muvasala 
ı,,!d. lan tıcar~t m~ahed~~inin l sı karo ısında bu milletlere ııi!Ab. Bu lejyonlarda hizmet etmek •ik ı (Ro<lyo c<kt<tmı l. Kon"' "'· leyhı_ndekı ~mellen habrlarursa yollarında her tllrlü bomba ve 
ı,.. ıt ve te<dıt edılmedıgı an. 1 la harekete geçerek kendilerini keyfiyeti gönüllülerin vatandaş. dimi _ ~~ııı B•dl Y.•~.~1'en. ı - bu tJıtarafl'.gm m~vakkat ve ~!·, bombardıman tehlikesinden u _ rnıştır. kurtarmak imkanını vermek üze_ lığı noktasından hiç bir hÜkuki Mozart F~~~ronıın clt~ı.;u?.n operası. d~tıcı olduguna hukmetmek guç ~ak bir halde, makatıla mücehhez 

. . . • nın m·erturü. 2. - Boıebıeıı Le Ca. bır <11ey olmaz Bu m"tal ıst""'yonlara gid Uh' t 
re Polonya topraklarında Çek ve netıce tevlıt etmıyecektır. .. ~ · u eaya """ en m uruna l . life de Baı;ıılnd cpernsınm ıı~·erıurü. ·• J 'liz F d 1 tr nle · gaj nakl' ıtnir fuannın örd ..... Slovak !ejyonlan ihdasına karar 4 - Askeri işler nezareti, bu s _ Bo<0dlno 3 üncü Senfoni. 4 _ gore, ngı .. v: ran•.rz. or u ~- e r~ ve . r ıye vosıtala-

w g ugu verilmiştir. kararnamenin ahkamını tatbike Kodaly ~Ioroşck dansları. 23.00: son rmm en musaıt hedefmı ta~mı? ~ faahyettedır; sahra ~ekovılle-
ragbet 2 _ Bu lejyonlar, hususi milli memurdur. _jans h:ıbcr>•ri, ziraat, esham e ~tmek daha kola~ olur. Şımdı- rıw ana met:ııallerden gırerek, en 

b.ınir. 4 (AA) ':ıh,·iı:i•. ·"~ · · _ • nııı ııt 1 ınr•" lık bu nokta üzerınde daha faz. agır mermıleri ateş etmekte olan 

. . . - Dokuzuncu ~tertıa!yonal •-~ı'r fuan A 1 d 100 tal e- (fial) 23.20: Müzik (Cazband • Pl.) !a ısra.r etmek mevsimsizdir topların hemen yanı başına getl-
Uilll geçen a an 23 55 24 00. y ı..· •• ~lere nazaran gördilğü b.. . m an y · - · · arın 1 

program. Alman • Polonya cephesınde: rlp bırakan ~ansörlere yanaş _ 
l'afbet içinde dUn akşam ~~ı Çarşamba 6 • 9 • 939 Yukarxki mütaleamızdan Po. maktadır. Kondorlarm yan ta. .. 
Ci run.wı·· ·k 

1 

.. on şın- b • d h 1 d • 12 30· Program 1? 35. Türk '.\fü lonyanm bir ay kadC:· üstün Al. raflarında.. her tllrlil konforu ha-
i3 bel gUn i~~d:;ua:~§t;~t~~e~n 0 m rz a a g e 1 zi~i .:- Pı. 13.00: iıe~ie~~t saat ~ya: man ordularının .taarruzuna, iz. istirahat hücreıeri ve kıeıa • . • ı..ııı .. .. Y - n, ol'n• ve moıwoloıl hube<lorl. yalnız başına karşı koymak mec !ar bulunmaktadır. Kışlalarda, 

r. ~-:. sayısı uç yuz kırk sekiz bin 13.15 • 14.00: Müzik: (Riyaselicum buri etinde kalacaaı kola ca efrat koğuflan, subay odaları ''Qllİ ikiyi bulmuctur B .k Avrupa konvansiyonel treni' cuların seyahatlerini temin için bur Bandosu Şef· thsan Küncer) Y 
0 

Y :tfak ğ 1 
bür 

1 
' ı.. ~ . u mı - ~ 1 id il" . b 1 - . anlaşılır mu • ma aza ar, o ar, çeş 

'oCQ' geçen senenı'n ayn· d . dUn ancak on bire dogru ge e • yen en vagon Avesı se ep o • ı - Gurgeot Mar~, 2 - Pares "Ffa. O :. 1.. h eb ] meler ve ma.kln"" dairelen· v · 
h .. __ - ı evresıne ı . t l\ k aftı n ç gun uk mu ar e er ne " ar -
"'Qran t kr'be 

17000 
,_; . f bilmıtşir. muş ur. metta,, lazur ·o. 3 - ne er • ela . . . • dır Makin d 

1 
. d k ı.... ~ 

1 
n 'ıt az.. vaziyet dolayısile Almanya • İtalya bitaraflığı henUz mu _ Romantik uverli!r. 4 - Leo Delibes tıcesınde Almanlar, şıroalde ko- . kt. ö 1 e a resm e, ışı • pro-

"Cllr. Denızyolunun kaı· .... 1 Cop ı· b l . ı k . . 5 - .d ld t ·ı B da l Je r er, kurutma tulumbala. -"ıı ... . r v ma- dan a rılarak muhtelif vasıta • hafaza ettiğinden cenup hattı pe 
13 .a c.sı se e sıJonu. n oru e e e tı er. ura ya· . 

a ragmen yalnız dtin fuarı zi Y · GustaYe Mıchıels Çardaş No. 1. ·· f 't b p l rmı ve su tulumbalannr ışlebnek 
)ar - tarla Yuvoslavya ve Yunanista· açık bulunmakta ve şimdilik · · "' . . nız ınun en azı o onya gar. h' r . . et için hariçten İzmire elen. . . . . 19.00o p,og<0m 19.0So Mu"k (b>r nızonlar h'I" da aktadır ve ze ır ı gazın glnneaıne manı ~, 

1700 

zü . g na ınden talebeler!mızden 100 .kspresın ışlemeslne bir engel konsr,ıoı 19.30; Türk Mo.;gi (İnce- 1 
a a yanın • olmak maksadiyle bütün !stib-

fıı..,.. geçmektedır. Bu d.." kişilik bir kafile bu tronle ge - ;ıkarıımamaktadır. '" ln.lı) 20.15; Konaım•. 20.3&; l enupta. yukarı Sıle~yada Al: kim fazla bir tazyıK altında bu.. 
e foı.ı _memlekette uyandırdıgı tenler arasındadır. Konvaıuılyonel loe Pe•te ile Memlekel "" ayan, ajan• ve mele. man ılerı hareketı o.dokça sen lunduruld • d h tazyik 

• t n alakanın bir misalidir. Hal- lngiltero ve Fransanın Al • lstanbul ara~ında i~ıtyor ve MU oroloji haber>ri. 20.50: Türk Müzl_ bir surette inkişaf etmektedir. t . t i ~gunband avb~ .. t. h 'Ilı b .. yük b · · · - · - ği' t'löşlecck 'c solo t,gonn D Oku. M k • p · ·k · d esısa 1 çın ve un an ..,.,a zır ~Ulıt U ır dikkatle gezdı~ı manyaya barb i!An etmelerin • nlh üzerinden gönderilen bir yanı"'' Molek TokOö•. Musıara Çal- er .ezae oseı;ı ı~tı .aınetın e lı kuleleri çevirmek ve kaldır _ 
• ~ elif pavyonlardan maada eg. den evvel >'r -- ·e Belçlkadan trenle Alman yadan yolcu alma- ıar. Çulanloc; RL"" Kam, COYd•I ıı:n<liye kadar Clddı bır hareket mak, mühimmat asansörlerin; 
eJtl' ... •ce yerleri, gaziııo ve tiyatro. da birçok talebelerimiz memı .. ~a devam ediyor. Ko,,n, ZühHl B0<dako•hı. ı - il<•- <•lmrunıı'ır· işletmek için elektrik cereyanı 
·tP L ' .da çok rağbet görmekte ve kotlmlze dönmek uzere Atman· Mısır Kralmm teyzezadesi t•nlgA'. ~''"vL 2 - mmen Sen • H~ iki Alman c~mm da. istihsal edilmektedir. 
~ vııraıardaki kalabalık mutadın yaya geçmişlerdir Çok kalabalık olan dUnkU Bestenıgnr ş" ' cperdlml ummana ha zıyade hedeflerıne varması-'l.t" · · .... . döktnm). 3 - _.. E\·ic türkü (Alla- • · b "h · k Umumiyet itibarile istihkam 

Unde bulunmaktadır Böylece Almanyadakl talebe- Konvansıyonelle gelenler ara • d b 1 -ı di- ) ~ Udi F h na ıntızaren una ı tıyaç yo • ' -• ım a 1çene ıs•- m • -a - a - · Iarm methallerl düşman tesirin-

leritnizle ve diğer yolcuların mik sında Mısır Kralının teyzesi ri • Hicaz şark1 (Bahar olsa çemen. tur. d n 500 ' · ed' 
--0--

Mos~ova radyosunun 
'"" ~·••>;<• ,.....,,_,. .. _ - ""-=••• ·~·--- .,., o - saaıar .. ...,.1 • zaı... Polonya)ılarm merkezde mu. e ınetre gend ır. Bu met. 
re bini bulmuş T• bunlardan Melek de vardır. Prenses Fran- lii Bo,dokoAI". G - Udi ,bmot. Se. kaveınet etmeleri muhtemel de. hallerden bombaya kal'§I emin şimdiye kadar ancak dllrt yıızu sada bulunuyordu. Son vaziyet ••h '"" (B•'"" obvaıı pe<loanına ğildir. Polonya ordusunun Si. bir vaziyette oltt geni§ tilnelle· 

bir haberı 
) ~kU Son Telgraf gazetesinin 

.;e hq~ıgma göre, dün sabah sekiz 

ar eyle gönw). 7 - Ethem Erendi • ı da ·ı l k l Al re girilmektedir Yer altmdakı" 
d t d bıl f 1 eli 

nııı.erlerl ı.lzerinc sevahatlni varıda bırak . . ez... n 1 er eme te o an • • av e e e m Ş er r. 6 - " "' • Hfiııam şarkı (E<;kı çeşmıo hasrelL " . her muvasala yolu çetin bir mü-
nin dört kafile halinde yarından mıştır. Burada kendlsinı bekll- le 0:o1ıa'"·or) 8 _ Refik Fersan Ma man cenup cenahına karşı bır ad 1 1 . k d I!> ' " • • k b"l c c e çın a eme kademe ter· 
itibaren gelecekleri temin edlll- yen vaHdesile birlikte bugllnler. hur türkü (Tepeler tepeler) 9 - FnL mu a ı taarruz hazırlaması tib tl d . th liD h . . ı M d" k N'h k (K ıd· k .. k .. d" H h ld P a. ı Il"• me a er ikı tara.. 

de Toros yoli~· e ısıra onece - ze • ı aven' şar ·ı ız sen ge ın pe mum un ur. er a e O• f da ahla teş altına al ıerclir. c~rkışdın) 10 - Refik Fersan - Ma. lonyalılar, Varşova mıntakasm- ~ cen. . n .. a an 'j• ~ ÇUkta Moskova radyosu Alman 
1'u 'iyet paktından bahsederken 

'' rkçe olarak şunları söylemiş.. 
'il': 

yor. 
Memlekete dönen talebeleri -

miz, yollarda çok sıkıntı çek -
tiklerini, Almanların memle • 

.. ~nu pakt ticaret ve dostluk e. ketlerinden ayrılmak istpyen ec 
~tarma bağlıdır. Boğazlara nebilere kolaylık göste~medik -

~'ll.rlderden d h · · uhaf b' lerlnl. Yugoslavya ve 1 unanls · 
a a ıyı m ız ır · lt"i ı ' tanda Türk talebeye çok mısa • 

~ıı.." o amaz. Türkiye, Almanya -
3 

firperverlikle muamele edilerek 
• ti a Almanyanın dostu herhan. 

. h -r şnrkı (Kirpi~inn sürme çek) da 0 y· I '"d f agır makmelı tufek kaza.matları 
Artist Semiha da geldı 21.30: Haftalık posta kutusu. 21.45 L. en sonk'lrtad ıstbo mu ha ~a vardır. İçeride, zaruret halinde 

Üç seneden bert Berlin kon • Neşeli plaklar_ R. 21.50: ~lüzik (~e. m.ttma çe 1 me en u ne rın kaldırılan bir köpril ile bir taraf 
servatuvannda belediye hesa • Jodiler) 22: · · ~!üzik (füi'.:ük orkes. g~r~~nda Loç ve cenubunda !l~ tan öbür tarafa geçilen derin bir 
bına tahsilde bulunan Şehir Ti- tr~ _ Şef: Neci~ Aşkın). ı - Rııdolr buyuk me~Jan muharebesını kanal inşa edilınigtfr. tca.bmda 
yatrosu artistlerinden Semiha Mutzlader 1!a lı bana h·. h&va dalıa vereceklerdır. sabit ulıirli ga.z veya petrol dö-
da şehrimize gelmiştir. Semiha çal. 2 - Fra:ıs Lehar ...,ocuk Prens T. BIYIKOGLU külü yakmak i in gal ril dr.n 

. operetinden "~· :ı - :r.:ozart Re P w ç '. e er, usı 
bir muharrırlmlze şunları söy - ıı.r~:·· d' t' 

1 1 1 1 d mana dognı meyillıdir. !stikmal .... r ıver ı n~r. oc nn l\ enue an-.emiştir: sı. 4 - Eı " rich Kalman He.Han. O 11 k f krtaları celbetmek için, keza bom 
- Ses tahsilimi bitirdim. Al - dalı kadın operetinden potpuri 5 - :>U reş en baya karşı emniyet altına alm-~~ir devlet tarafından tocavüze 

t~ ldxğı takdirde bu muahede 
lq. lllemyekün hü:Cmünde kalacak 

.nanyada tatbJlrntla meşgul olu- Pepi Müller 1 ı Palom.:ı şr:.rkısı lizerl. k ınış, dağları delip geçen, rrmak· 

mesi icap eden semplon ekspre- ıordum. tık defa olarak orada ~~ ~~l~uri."'l:i -:- Zleh~cr Viynnalı geçer en larm altından giden ve düşman 
si dokuz saat gecikmeyle ancak :)1 alma!< Uzere bulunurordutn. ku k kız. 'Vl. Son 'IJans haberle. .. .. cephesine muvazi bir va.zlyette er . . ri, ziraat, eslıaı ve tah,·il:lt, kambl ( Baştarafı 3 uncüde) akşam saat on altıda gelebilmi~ üç tıyatroda çalışmalc lçın rnu - yo n k t I cF·. t) 23 20 . M- H d il 1 S h' Be lan tren yollan vardır. Bu yol. 

muhtelif yiyecek şeyler ikram e
dildiğini söylemektedirler. 

Sabahleyin saa.t 7,20 de gel. 

... 

B 
- u ıı ıors'.lsı ı~ a . . u.. - am u a ı up ı y... . • 

elç ka k 1 
tir. ~abık kalmıştım. Bundan baş~a zik (Ca:ıbııncl _ Pi.) 23.55 . 24 .oo: Diyorum anlamıyor. Şaşılacak lar~ muhtelif kısımları biribınne 

fa 1 Bu vaziyete, ekepresln dünkü ı-adyoda da konser vcrmeltllğı - Yrırınki proı;rnm. 1 Ha d ilah S h' Be · d baglamaktadır. 
C) 

. . . şey... m u u p ı yın e b .,__ 1 w 

rd 
ll!nıbarbden sonra yollarda u - :nı istemişlerdı. Son vazıyet do. ? 9 939 c 1 1 -n _ R an lı 1 , N 1 Alman lıava. al\Vn ıgmın neş-

u ba k d 
__ . umar es eunu om ya cası o nıaz ya... ası 

Ş uman an- zun ınUddet alıkonularak gayet »·ıslle hepsini bırakarak mem- bıonbul fük•,i>·<>l "'"k" hulin- olııiuı; ta Hamdullah onun, türk. retmckte olduğu Aıller mecınu-
hğım det uhte etti sıkı kontrollnra U.bl tutulması lekeUme döndUm. Burada vazi - c'e sa:ılan yaş nıcynı .. c sebze fiyat çe konuşmamasına tahammill gös _aı_~_n_d_a_ıı_. -----~---

e,I n U -ve ötede beride birçok şarklı yol yetin inkişafını bekliyeceğim. !arı: terebiliyor. Ha}Tet ettim. Ya • 

rtı ' r ksel, 4 (A. A) - Belçlk& ------------------------- Cins! f · "ah s b k yı nmıdan, ermeniye benzer kısa 
Vefat 

O~ >etnı,ly~r::::er~~aş~:akl e•nr. ıvasta r mesire yerı Bam>e ;~""boylu bir kadın geçiyordu. !fa • B•bı Ser.,kerl jundarma dolres; Sakızkabağı 5.~o vasla. boğuşmamızı işitti; iyi bir b:ışkiıtlhi, lstanhııl üniversitesi Tıp 
Çalı fo:ııulycsi ı 7 ;> türkçe ile: Fnkiillesi di:~ t~b:ılıcti şaoesi protez 

f b 
• k h 

1 
k • k 11 Sef' De . . ? profesörü Rıışlii Onohın babası Meh 

~ "llugUn ordunun başkuman.. 
~alı.lığını deruhte ediyorum. Or-
llıı. ~tı Un her tUrlU ahvalde şcca- P S 

.-.yşe ·adın - ır yı mı arıyorsunuz. . 0 1 d" h • 

Yer fasulyesi 8 ı.. de eceli menıdile vefat etmiştir. aşa a r 1 a 1 a 1 n Barlıunye kımıızı l3 de~f mel :\e~e no un s:.ıba s:ıat scklz-

Yeşil fasulye 
1 

- Hay Allah razı olsur ... evet Cenazesi bugiln sa:ıt ll,30 da, Kı . 

1 
° ı d K d · 2.50 sefir beyi... zılloprııkln lhlarnı:r cnıldcsintie elek· 

lıı \'e feragati sayesinde bUtUn 

d 11 1etıerin kendisine olan itima 

~il& ltylk olduğunu lsbat ede-
lınden eminim ... 

e g
~ ence ye rı O U sır k ~matetı · 4 - OnıOlar iki aydır lstanbul. ırik ıleposu karşısıntluki 134 numara 

B~.r.~~r ~.~~~~~:k ' 3.50 dalar .. ama içeride katipler var .. lı_ e~i~tlc.~ kaltlırıl~r~k namazı öAJc-
B b ı 3 i terse · 

1 1 
..... 

1 
.. yın Zulılııpaşa camısıncle kılındıkl:ın 

Belediye tarafından bu yıl gü. u er sıvr S.SO s nız on ara .~.oruşL nuz... . sonra Knr:ıcaahmetteki nile knbris • 
~el bir gazino yap~mlmış ve ~~~;sak 10 v• Neşem kaçtr .. ı urekt~n ,gevdı- ıanın:ı defnerlilecektir. Sivas, (Hususi) - Yurd.m 

~.- köşe ve bucağında pazar 
günleri halk ve memurlar . r. 
k\Jn kafalarını dinlendirmek i-

ffi8S l j I çin mesire yerlerine koşarlar . 
~~arıova, 4 (A.A.) - Mahat.ma Şehrimizde .~e .. pazar günle~i 

, ~ıt<l'..dhı, Polonya'ya gôndemıiş ol _ ~a!kıhn en b~ypuk tfophlu:ıkma. ~~e 
Ilı l5Q bir mesajda şoyle demekte ı~tırn at yerı vşa a n ası wr. 

Gand nin Po:onyaya 

fi ": -,Paşafabrikası şehre bir saat me-
ı' ''Polon . , . safe~e. büy~k ve uğultulu şela. 
ıf· 1,i b' . ~~da beşeriyet ıç!n daha ' lclerı ıle, guzel çam kokulu a

r.: h .r ıstikbnlin esası olarak aşka !ğaçları ile yurdun e.1 szüzel kö-
tıı Urrtyete iman edenlerin ve ha.-lşelerinden biridir. Hele bura-

tid,.~tını feda edı,eek derecede ileri nm içme suyu bulunmayacak 
l'ııı ek bu idea.le hizmette bulunan- kadar tatlıdır. 

1)$ h ... kA.ffesinc en samimi temon- Bugün belediyenin elinde 
"'-\ l'ıtrıı bildirir ve kendilerini tak.,bdunan bu mesire yeri gittikre 

fl1c:>ri:rr: • d h .. . 1 · · a a guzel bır manzara a ıyor. 

'Jahçe esaslı bir şekilde düzen- Patates 5 gım bu pek eskı kardeşı, hemen Merhuma rahmet diler \'C kederdi-
tt:nmittir. Aynı zamanda hal. ' Lahana fı hemen on iki },I oldu, görme • 1 ele :ıilesine tııziyellcrimizi bildiririz. 

'u getirmek ve götürmek için ~e 1 Asmakabağı 12 dim. O buralarda, ben, diinyanm -============= 
.Jtobüs servislerine başlanmış Patlıcan baş l.50löbür ucunda .. Bunda bir kaç sa- keden kurtulmuş, selamete er -

l d b
. .. A Patlıcan orta 1 _ at buluşmak, ne iyi bir vesile ola.. miş gibi, ikinci defa geni.ş nefes 

vı- fayton ar a az ı · ucrete ta., Patlıcan ufak O 
3 
•. J caktı. Çok üzüldiiı~. önümde gi- alıyorum .. 

'li tutulmuştur. Bostan patlıcanı ı Ne. Na. Hıyar 
2 

den kı!a boylu kadının pe~ine Bir bardak buzlu su, b~r fin.. 
Mısır 1.2;; dUştüm. can leziz Türk kahvesi, çok mak. 

-. ;51 Eren köyünde eski nazır köşk . bule geçti; bütün günün yorgun. 
_ --------,_, Ma~·danoz 
.VVb~' Dereotu 

VAKITa 
abone 

OOUliiHYZ 

Havuç 
Pancar 
Çekirdeksiz üzum 
Çanı~ iizilmll 
Reznkı üzümü 
Balbal 
~·~ ılı üzüm 
Yapı'leo.k 

-.60l leri biçiminde munzam bir bina .. tuğunu giderdi. Her tarafım, ru-
3. 

1 
Loş odalar, arkada, bahçe üstün. rum içinde kalmrfltı. Beylerden 

1.aoıde, muhteEem ve kibar dö~cnmiş müsaade istedim, bol su, bo1 sa-
~~ büyük bir salon ve salonun bir u. bunla doya doya yıkandmı. !ıı . 

11 
cunda, karanlık köşede, sess.:z ses I san, kendini temiz hissetmek ka-

13 siz oturan i'd küçlik riif~"li in _ dar tatlı ze\'k olur mu? .. Adeln 
13 ı san, nıe tallı ve ahe11k li türkçc jneşem geldi; vücudUmün 1..crrc • 

!J konuşuyorlar. Ye ben, b!r lehli. lcrinc üı1..c bir ·usare yayıldı .. 



3 - V AKIT S EYU'.:Jr:. ı::~ 

ütün tan_!mtıı§ Eczahan~ ecza depoları ve büyük .bakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeği· KANZUK 
ARNASI • KANZUK GLÜTEN ŞEHRtYESI - ıKANZUK GLÜTEN GEVREC.t (Biscottes) - KANZUK 

RJ~tN~·· . l{lkNZUK(GLüTEN FIYONGOSU ... KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. : ........................ - ' · Kanzuk Glüten Müstahzarları, 

fazla 'şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel r~jim mUstahzar larıdır . Vücudu besler fakat Şişmanlık yapmaz. 

1
, Çocuk Hekimi ... 

Umumi depo: ONGl :LIZ K~NZUK · ECZ~NESI - rBeycğOu0 nSlrAN~lUJ lb. ... ... Dr. Ahmet Akkoyunlu 
lstanbul perakende· ıabt yeri: Bahçekapı Zaman ltrıyat Deposu. Taksim • Talimhane Palas .No. 4 

Pazardan maada her gün 
s:ı:ıl 15 den sonra. Telpfon · 40127 IZMıR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. İllll .............. .. 

, . . ' 
istiklal Lisesi Direktqrlüğünden: 

1 - l lk, orta ve lise kısımlarına yatılı veya yatıı:ıız kız vc..,;trkek talebe kaydına baş,anmışt:ı. 
2 - Bu Y,Il Y.enİden az talebe alınacağından n.ekte~.1g;rmek istiyenler biran evvel m;,ıra. 

caat etmelidirler. 

Yatak, yemek Ye ~alışcn•t 1 
odalarile salon talum 1 n ı ı 
\"elhasıl her nevi mobilyalar: 
BAKER (ESKİ HA YDIDN) 

mağazalaı-mda teşhir edil 

ınckte ve her yerden ucuz fi
at ve müsaid şartlarla sa-3 - Eski talebe eY.lfilün onuncu gününe .)(adr.: gereli mektupla, gerek mektebe başvur~ 

rak kaydını yenilemelidir. Eski talebenin{eylulün onundan sonra yapacakları rr·ü:acaat ka-

bul edilmiyecektir. , 1 il --~ı-1 m- a-k-ta_d_•_r.....:. -------4 - Biitünleme vp engel sınavları eylfılün birinde başlıyacaktır. 
5 - Isteyenlere :m:ktebin kayıt şartlarını bildiıen tarifname parasız gönd"rtlir. 

•ı••••••- :Aö.res: Şeliza.debaşı PoEs karakolu arkası. Te!efon: 225:;4 -•••••• 

Eski Feyzi ati •· ......... ·---• 

BOÖAZIÇJ LiSELER/' Yatıh Yatısız 
Ana. sınıfı ve ilk kısmı ;Be~ eski Fransız mektebi bin:..sında., kız ve erkek ıcrn.mları ayrı 

'dairelerde Ôlmal-· üzere Lise ve orta okul. 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt için her gün saat o~dan on yedcye kadr.r Çifte Saraylarda okul dircktC:•rr..:.ğüne mü. 

racaat edebilirler. !stiyenlere mektep tarifnamE.si gönderilir. Telefon: 36.210 

-! YATILtl Şişli T ·erakki Lisesi I YATısız ~ 
H~· 1 - ANA - fLK • ORTA • ve LiSE KISIM.LAR INDA =ii 
fö Talebe kaydına başlanmıştır. Hergün saat 10 dan 17 y~ ka:lar mü:iürlüğe müracaat edilebilir. hn 
fü (Telefon: 42517) · lfi 
i; .ıuhafaza edilememesinden ok."Ul idaresi mcsuH'yffUa'.>uf'ctmlYece!<tl\'. •·" ··" .. · • 
;:· 2 - Eski talebenin 10 eyhllekadar kayıtlarım yenilem~leri gerektir; aksi takdirde, yerlerinin ·····: 

~Le .. ~ - Bütünleme ve engel sınavlarına 1 cyliil cuma güı1ü, olgunluk smayjarına da 9 eylufCumart~si ! .. 
::i; ~unu başlıyacaktır. WI 
~I 4 - Ok-ülatk~yıt ve kabul şartlarını gö3terir prosepektüs, istiyenlere bc.>delsiz ol:ır:ık gönderilir. il 
•.. :mmJ ERKEK 1 N 1· Ş A N TAŞ 1 Halil Rifatpa~~ Konağı~ 1 Kı z J ::m~. 
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//.:.inci icra Memıırlu{juııdarı: 

.· 
sinde Hamidiye caddesinde 
hüçük lsmailpaşa lwn ı altında 
35 Ko. dük kan ela iken elyeYm 
ik:ımclgahı ınec,;hul huluıı:ın 

llaralambo llckes ve Koı;o 

l\la vro m ıı<li s' e. 
Alacaklı Sail Kılıcın Sullaırnhıııel 

Cı;iincü Sulh l-lukuk :'llahkemc,iııclt•ıı 
a leyhinize islihsal eti il<liği :H-5-93() 
tarihli Ye 38/ 831 esas Ye 780 karar 
:\o. lu ·namilc alacağı olan 255 lira
nın maa masraf YC faiz tah~ilini lc
minen Küçük hmail Paşa hanı altın_ 
da 36 numarada Haralambo Ilekes 
ve Koço :Mauomanidise ait bulunan 
6 parça 120 lira kıymetinde camekan 
dolayı bir :-det 50 lira kıymetinde 

Yitrin bir adet 2 lira .kıy 

melinde •' ' :ıyı bri odcl 2 li 
ra l;:ıymeliıı '"' , ,,.. :a ıııa ~n 3 liru 

kıymetinde bir adet Yeznelik dolap 
bir •adet 3 lira k ı yınclinue ,·ill'iıı 

7-4~r . "' ' r ih i ııdc ;ıa . : ı..,. cdilıu~. 

''e bu ihtiyati haciz bilahnra icrai 
hacze inkılap elmiş alacaklıs ı tara -
fınd::ı •ı malıcu~· ·ıı J. r:ıya çcvrilmı·s 

istenilmekte ol<l.u.t:\ıından bu h:ıbıl ~ 
bir diyeceiiniz yarsa icra iOis ka -
nuııunun 103 üncii maddesine ve 
mercice verilen karara tc\'fik:ın t:ıri 
lıi il:'.\ndan itibaren on hco;; gün z:11· -
fııı<la nıür:ıcn:ılla 938/ H91 No. lu 
dosyayı görüp · ' 'dinncniı ak~i ini 
tlir ic mah cuzun u~ulcn par:ıyn çe,· ı· 

lcceği ihbar olunur. '>S 8- !l:l9 

Ankarapalas- lzrnjr 
TELEFON ! (3438) 

Izmirin en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Pa!a~m fevkinde otel yoktur. 

B:ı.nyolu, kaloriferli, müteaddit firıŞE.rli old ::ğl• gi. 
bi nefü; yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı. 
raathancyi havidir. .. _ \ ~ ~ ; J • 1 .. ·~ ., ••• • • 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Eyüp 37 inci okul öğretmeni Numan Ayla izinsiz olarak \ııı · 

zif~sini 1jerketmiş olduğundan vilayet kültür yasav kurultınıırt 
28-VI-939' gÜn ve 375 - 214 numaralı kararile müstafi addedıl· 
mi" ve mecburi hizmetini bilirmemis olmasından dolayı da n~·-

~ ~ • n 
nca takibat yapılması karar allına alınmıştır. 1kametgahlll1 

meçhul bulunması dolayısile keyfiyet ilanen tebliğ olunur. (6914) 

..... 

I _ Keşif ve şartnamesi mucibince 1zmirde Çamaltı Tuı

lasmı Çığlıya bağlıyan şosenin tamiratı işi kapalı zarf usulilC 
eksiltmeye konmuştur. 

n - Keşif bedeli 80198.14 lira muvakkat teminatı 5259.90 
/ ,9/anbul Vriiııcii lcr<ı memıırlıı -

ğıuıdan: liradır. 
3912765 II1 - Eksillme 13-IX-!J3!J çarşamba günü saat 14 de Ka-
Bir alacağın temini için h:ıcz<'ılilil' bataşta levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonund 

paraya çevrilmesine karar \'erilen yapılacaktır. 

bir adet Xaorn:ın markalı ayaklı ılild IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden \' 
makiııe Kasmıpaşa Yeııişeı;me nıah:ıl İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden 200 kuruş mukabilinde alt· 
lesinde Seh,·::li sokak 13 nuııı:ıralıj b'l" 

. n 3n .. .. •. ı on :ıll ı na l ır. hanede 7-.,- ., ~unu s.ı.ı • .. • . • •. .. .. . • 
buçukta birinci :ıı;ık :ırıtırıııa'ı ilt· V - 1\lunakasaya ışlırak edecekler mühurlu teklıf mektup 
satılacr"t·". • · ·ı ~.iirı nıahc uza ı:ıhııı ' ıı tarını kanuni vesaikle ~o 7.5 güvenme parası makbuzu veya ban• 
edilen kıymetin yüzde i5 ni lnılıııa. ka teminat mektubunu ve şartnamesinin (F) fıkrasında yaııy 
ti.ığı !akdinle 12-!l - :l!l ~iinii :ı~ ııı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme saatinden bir sn· 
saaııc 2 iııd :ıc;ık :ıı·ıtınııa surclilr at evvel mezkür komisyon başkanlı°'ma makbuz mukabilinde 
salılacnğı ili'ın olunur. vermeleri lazımdır. (6714) 

0 

ZAYİ - 1!1:!3 senesi lznıil ı\~krrJil, 
Şubcsindeıı alınış olduğum ihraç lcz
kcreıni zayi eltim. Yenisini ~·ık:ını -
c:ığıındarı eskisinin lıükmii yoktur. 

lsl. Pangallı Dolapıkn• 

Xo . 1.11 NlrAZI 
CK. t. 23tl 

ZAYl - Heybeli ,·apıınııııla :ığ.u~ -
tosun 10 uncu !{Ünü liman lezkereını 
nüfus kağıdım ı 2t liralık yol p:ırn\l 

makbuzumu çaldırdım. Yenisini :ıl:ı- • 
ca~ıındaıı cskbinin hiikmii \'oktur. 

//ıralıi111 Şcılıirı 
J kylıcli \'apıını 

ZA Yl - 1881 Hlllll:ır:ılı :ır:ılrnı•ı l'h. 
liyeln :: ıııcııı il .! beygirin ktın kiığıd ı 

ıııııaycne dizıl:ıııııııı '.?:l lira ıı:ıranİı 
Ye kazanç ki'ığıuııııı z:ıyi etliııı. '\ l·ııi
'ini ~·ı 'kıınıcnğııııd:ııı <·skhiııiıı lıiık -
mü yoktur. 

Kunılmıwlcı cmıban lliisr11i11 . \lwı 

7.:\ Yt - :-\üfus lczkrı·e111 i kay -
lıctliııı, yeni-.iııi rık:ırtuı·:ığıınd:ııı 

e~kisinin hükmü yokltır. 
()sıwın /tlı'iııir l\ıılıııı/; 
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Rasıldığı yer: ı7 .4.H iT :\1atbaa~ 
Umum Neşriyatı idare eden: 

hakkı tar;k us 


