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Alr11an Fransız kıtaları 
hududunu r11uhtelif 

noktalardan yardılar 
. 

alya, . 
r e r 

Sabaha karşı : 

Belçıka hudut 
muhafızları 

iki Fransız tayya-. . 
resını yere 
indirdiler 

Brüksel, 7 (A.A.) 
Bildirildiğine göre, Belçi. 
ka hudut mahafızları iki 
Fransız tayyaresini yere 
in.dirmeğe mecbur etmiş. 
ler ve içindekileri tevkif 
eylemi§lerdir. Bunlar bir 
teğmen ile bir çavu§ ve 
iki askerden ibaret.tir. 

Anvers üzerinde 
Alman tayyareleri 

uçtu 
Brüksel, 7 (A.A.) -

Dün An versin üstünde Al
man tayyareleri görül • 
müştür. Bu tayyareler 
çok yüksekten uçuyorlar~ 
dı. Tayyareler, şimali gar. 

1 
biye yani lngiltereyc doğ. 
ru yol almağa koyulmu§. 
!ardır. Belçikalılann tay. 
yare dafii toplan ateş aç. 
mış ise de bir netice ha.. 
sıl olmamıştır . 

• 
v. l .A ~ ç h ı · J_ . ingilterede iktisadı 
L ug os llV!JU UmUml SeJ er er lK. !Jllp~jOT harp nezareti 

Radyo ile ullinla· / R . . c m h u r u m u z l ingilt~re ~azı dev- Londca, ~~!.~~du Bu akşam 
tom tebliğ ı 1 . e ı s 1 u letlerın bı~araflığı ;'.~=:~~b~:~~1!~~~~~n g.~~;.~u::·~ 

Yazan: ASIM usıFransız bu·· yu·· k elçı·sı· nı· nı d !nlemıyecek :;ı~v~r~ile~l~k~::!~r~car~e~=::r ~ 
Alm."nlar bir beyaz kitap çıkar· · ti umum müdürlüğüne tayin ed]-

~dar. Makıat harp mesuliyetinin (Yamı 5 incide) miştir. 

$~!~~~~~~r::.~:.~:~{.: kabul buyurdu . ~vrupada harp vaziyeti 
~-=~:de~~::r::ld::::aaz ve~~~; 
~-rp meıuliyetinin lngilizlerde ve 

1 
- . Garp t~ :· 

~:f:.~ ~~~;:~d:ı~~~ğı:::~ Elçi, Frans ız Reisicumhurunun 
bü~~ü;::~·teı::~:·kit:;::k~ii:!z: h "' esa· nı taktı·m ettı· Fransızla·r- Ren nehri 
~;. ~~~~=·::kdua;u~~d:~rmız şu fık- u s u s 1 m J 1 
l "~ı ağustos akş~mı. ~)manya Ankara, 7 (A.A.) - Reisicum· tamamen hususi bir kıymet ikti- aynı zamanda Türkiyenin de iki ile Belç. ,·ka arasında 
~hı~tana ~ulh teklıflerını neşre.t- bur bugün saat 16.30 da Hariciye sap e.den dostluk bağlarından ıdo· memleketi kuvvetle bağlayan ve 

~~tır, Lehıstan radyosu bu teklıf- Vekili hazır olduğu halde Fransa layı Fransarun hassatan hissettiği Avrupanın geçirdiği bu acı devre-
_crın kabulüne imkan bulunmadı~ büyilk elçisi B. Rene Massigli'yi :nemnuniyeti Türkiye devlet Rei· de filhakika tamamen hususi bir ta ar r u z a g e ç ,· y o r 1 a r 
tını bildirmiştir. Bütün muslihane kabul etmiştir sine temin eden hususi bir mesajı· kıymet iktisap eden dostluk bağla-
~.reler bu suretle zail olduğu için I Büyük elçi Reisicumhura, Fran· nı takdim eylemi§tir. rından dolayı bilhassa memnuni· 
>':t!er kuvvete m~racaat mecburi- sız Reidcumhuru B. Albert Leb- Bu dostluk ve sempati nişane· y.et hissettiğinin B. Albert Lebru· s k t 

hnde kalmıştır. 1 runun iki memleketi kuvvetle >inden fevkalade mütehassis olan na iblağını büyük elçiden rica ey· a r a • 
" lienüz hatırla~da olsa gerektir: , bağla;.an ve bugünkü ahval içinde Reisicumhur, minnettarlığım ve lemiştir.. e 
~ernberlayn ln1ıılterenin Alman -
>'•ya karşı hali harp vaziyetine 
t:eçtiğini ilan ederken Almanyanın 
;'dh teklifi olarak neşre::tiği şart· 
llrdan da bahsetmitti: "Ne in.,.il
ter~, ne Lehistan bu teklifleri :es· 
itlen almış değil dir.'' Demişti. O 
~rnan biz bu sözün manasrm pek 
ıy~ anlayamamıştık. Kendi kendi· ! 
i'Ze: ''Naııl olur da Almanyanın 
k~n ettiği ıulh teklifi lngiliz hü-
1. llınetinm ve Leh hükumetinin c · 
11\e geçmez?'' Diye düıünmüştük. 
iıte beyaz kitap bu karanlık 

~~t~yı şimdi meydana çıkarıyor 
~: Almanlar ıulh teklifi diye 
1~n edilen ıeyi radyo ile neşret • 
~1tler! Sonra bu neıriyata karşı 
•rıova radyoıundan me:ıfi bir 

t~ap almışlar! Bundan ıonra Al· 
~n ordı.:larma Lehistana karşı 
~uz emri vermitler l 

)(.,r~ ve kuzu efsanesinin asri 
~ide tatbikatı ancak böyle ola-

lar: Bir harp ültimatomunun bir 
ltlernleketin diğer memlekete rod· 
l'o vaııhuile tebliğ edilmeıi bey -
~~lrnilıl hayatta ilk defa görülen 
""it badiıedir. 

Al.nyanrn Varıovada sefiri 
;-r-,d.. Sefir oJrnaaa bile onun vazi
,!-ini sörecek mutlaka başka bir 
•) .. i memur bulunmakta idi. Al
~Ya neden dolayı Varşova hü· 
İl ~tine s ulh teklifini bu vasıta 
i) e leblif e tmedi de radyo vaııtasr 
, • atıretti? Sonra Beri in radyo -
~llun '1•trettiği bir ıı.:lh teklifine 
.. __.!!>va radyosundan gelen ve 
~.\lrnlln teklifi kabul edilemez bir 
,. Jdir" mealind:: bulul"J>n cevap 
1 "l•,t bir mantık :ıc Lnhiıtan dev
t~dt!.,i'1 resmi sözü diye kabul 

aJdi? 
t n·r Alı-an radvo~unun neşriya · 
r-'· r.,,ı) olı•r da Rc~lin Hil~umeti-
~~:si, bir Leh "'dyosumm 

ftP'"' ohr d" Leh hiikii· 
t! ... ·'İn o i; P .._ ... ve k'lrıu re• ... ; bir 
•l.,'.,,• 1 . ., . .. ·1 b'I' - .. .:~ csı gı "' ı;ıv .. lcrı e ı •r? 

(Devamı 5 incide) ı 

Başvekaletin tebliği 

Hükumet bütün kuvvetlerini 
kullanarak muhtekirleri en 

şiddetli cezalara çarptır&caktu 

i ngilizler 
Bir Holanda ve bir Yugos

lav gimisini müsadere 
ettiler 

Amsterdam, 7 (A.A.)- D.N.B. 
ajansının bildirdiğine göre Hol. 
landah ''Jagersfonthein" vapuru 
Kap'tan Roterdama giderken pa. 
zartesi günü lngiliiler tarafından 
tevkif edilmiş ve Ra)sgate'de alı. 
konulmuştur. 

Belgrat, 7 (A.A.) - "Jtarrjı 
List., gazetesinin öğrendiğine gö. 
re Yugoslavyanın Juko Topie va 
ourunu İngiliz harp gemileri Cc. 
belüttarık civarında yakalamış... 
!ardır. Gemide 7000 ton Bioksit 
bulunuyordu. Vapura merbut ol. 
duğu limana dönmesine müsaade 
edilmemiş ve hamulesi ·bir Ingi. 
tiz limanına çıkarıumıştır. 

t'olonyahlar Vistol boylarında bir 
meydan muharebesine hazırlanıyorlar 

-
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1 
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Başı: J.il Re/il: Saydım 

Türkiyede en bol 
şey erzaktır.Yiye· 
cek maddeleri· 
nin memleket 

· dışına çıkması 
yasaktır. Tel aşa 
ve heyecana se
bep olacak bir

şey yoktur 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

Okuyucularımıza 
Siyasi buhranın en had 

bir şekilde devam ettiği şu 
sıralarda gazetemiz de diğer 

1 
gazeteler gibi sablfe adetle. 
rini maalesef tahdit ederek 
altı sahife çıkmak mecburi. ' 
yetinde kaldı. Piyasada ka-
ğıt stoku pek mahduttur. Fi
yatlar da birdenbire üç mis • 
li yükselmiştir. Faila olarak 
bir müddet için yüksek fi-

Ankara, 1 (ı\.A.) -:-- ~aşvckL yatla da tedarik edilebilece. 
l<.>tten tebllb edılmiştır. ği şüphelidir. Onun için ki. 

A ".rupadakl harp Ynzlyetf do· ğıt stokumuzu idare ile kul. 
layıs~~·Je memleketimizde gıda !anmak ve gazetemizin neşir 
ve dıger bazı m~ddelerln fiyat· i vazifesini sekteye uğratma
lnrında yUkscklık \'Ukua ı;cldi· i mak zaruretinden hasıl o. 
ğine dair yapılan ne rlyat lize. I lan bu tahdit keyfiyetini o. , 
rfne, alakadar dl\lrelerln der· k:uyucularımıım muur gö. 
hl\1 tahkik Te tetklka başlama. receklerinde şUphc etmtyo. 
larma emir vcrilml tir. ruz. 

(Dtvanu J ilt.!f-u<lr) .................. ,!'""""""'"" ""'""' 
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. 
Alma11 - Fransı:: hududunda Fransı:: taarruz saha.smı gqsterir 

kari ta 

Franıızlar Ren nehri ile Belçika araaından Almanlara liarıı 
taarruza seçtiler. Harekat ıahaaı çizgilerle, Franıız tunım u• 
metl.-1 de oklarla tlet.n1mittir. Şimdiye bdar Fl"llllml l&LH> 
bilhassa Saar ve Mozel boylannda inki§af etmektedir. Askeri mu 
h arririmizin bu huıuıtaki mülahazalarını haritayı ta~ederek>\içün 
cü ıvfanuzcla okuyunuz. -
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'f', • ... • . "" . D 
Politika: 

Dikkat! 
Dikkat! 

Bir mebusumuza 
· çıkarılan müşkilat 

Mazhar Müfit italyadan 
seyahati yarıda bır:ı

karak döndü 

lstanbul adliyesinde 
Yeni teşkilata 
alakadarlara 

ait kadro 
bildirildi 

Harp daha ilk gününden itib1rcn bir propaganda ve sinir 
harbi halini aldı. Bu harp cephelerini ynlruz iki muhasım 
memlekette kurmuş değildir. Buyük bir ıtina ile; haı be 
girmemiş, ateş hattına sokulmamı§ rnemlekeUer de tesir. 
ı<:>ri. denenmekte ,.c yarınki siyasi fnnliyet!erin psikolo. 
jik haritası böyle hazırlanmaktadır. 

Cenevrede toplanacak Milletler 
Cemiyeti müzaheret kongresine 
iştirak için geçenlerde A vrupaya 
giden Çoruh Mebusu Mazhar Mii 
fit, İtalyanla:" tarafında:ı ı.-ıkarılan 
müşkülat yiizün.·lc .1 sevahn tini ya
rıdL bırakmağa mecbur olmuş ve 
dün Konvan~ivo ... ~'l~ schrimize 

Adlıye Vekilimiz Fethi Okya-ıeski reı~i Ccmıl Güzey. ıkinciyl 1 
rın i~aretivle vekalet duruş· avn• mahktmt reisi Kemal Aşkın, 1 

Radyo 
muharebesi Demokratlar cephesinde propaganda l;eşeri hislere hı. 

tap etmektedir. Hastanelere, kilçük çocukl:ıra ynpılan bom. 
balı tecavüzleri, harbin feci manzaralarını bitaraflara güs. / 
tennek birinci plfinı işgal etmektedir. Mukabil tnrafn ge. 
lince, Almanyanm bitaraflara anlatmak ı~l'ediği esas şu. 

naların sürat le intacı ve talik il· ı ücüacüyc N<·<ip Nadir, dördüncü· 
'etini kaldırmak fü:ere birçok ted· \ e Bıırhımt~tin, beşinciye temyiz 
birler almıs. bu cümleden olarak az:asıncta-. A rit Çankaya. vedinciye 
fstanbul adlivc"İndeki ma!1kcmr. B~J:kl'sı: ağ'ır ceza reisi İsmail 
leri bir misli arttırmai!;a karar ver- Hakkı. scl\zincive adliye müfet. 

Yazan: Hikmet Münir 
B ugüne ka.Car ''havada harp't 

diyerek rahat köşelerden 
ıazılagelmiş olan modern mevzu, 
mgün bir hakikat olarak gökyü· 
tüne çıkmıştır. 

dur: 
Malzeme boldur, yiyecek çoktur. Düşman kuwetlcri 

bir sabun köpüğü gibi erim~ktedir. 
Almanya heybetli bir kuvvettir. İstediğini dünyaya 

di~de ettirecektir. Bir taraf insanların knlplerine hitap e. 
deı:-ı.eu beri taraf insruıları korkutarak. sinirlerini tahrip 
ederek muvaffak olmak emelindedir. Her ki propagand:ı. 
nm arrı. ayn hatalarından veya fnydalanndan bahsede. 
cek değiliz. 

· 1..n.sanın merhametini celbedecek veyahut 'Onu korku-. 
tarak harp . ahnsı haricinde kalan milletlere hakiki men. 
fnatıcri haricinde bir takım kararlar almak imkanını ver. 
miycn propaganda haddizatında davasını ka:.anmrn demek. 
tir. lki propaganda tarzı da, insnnm iki psikolojik hassa. 
sın!l istinat ederek faaliyete gc;:mcktcdirler. Korku his. 
sini tahrik etmek, sevgi hislerini harekete getirmek işte 
bugünkü harbin propaganda. mesnetleri bunlardır. 

Radyolar bunwı için, gazeteler bunun için. ajanlar 
ı bunun için seferbcrdirlcr. 

Her saniye kulaklarımızın zarı üslilnde antenlerden 
akor. bir dünya. propaganda mahşeri dalgalanmaktadır. 

En objektif sandığımız haberlerde bile insanı sürük
leyen, .kendi ateş hattına doğru gelen şeytani bir telkin 
vardır. 'Bu telkinler günün yirmi dört sıwtinde ayaktadır; 
ca.ıılıdır. • 

Vakıa denecektir ki; propagandaya kim I:anar? 
Bu söz doğntdur, kimse kanmaı, fak at propaganda 

ben propagnndııyım diye dumanı üstünde sıcak, sıcak ba. 
~'1rarak gelmez! 

Sureti haktan gözUklir, insanın basiretini l:)ağlar, k~ 
faAma bir küçük istifham halinde girer. Uf".1t bir şüphe, 
klic_:licük bir tereddüt zamanında. mUhinı bir adamı öldü. 
ren tıfoslu bir bit kadar ehemmiyet kazanır. 

Bu.na karşı çare nedir. Dünya hadiselerine ltulıı.klan. 
mızı. g0zlcrimizi kapayalım mı? Hayır, her şeyi dinleye. 
!im. Her şeyi öğrenelim! Her ~yi bilelimt dilnyada olup 
bitenler hakkında cehlimiz kalmasın! n. 

Fakat bir ı;;artıa: Daima hadiseleri Ankara kalesin. 
den seyretmek ve Cumhuriyet Türkiycsinin hilrriyct, is
tikJ;ıı. jmar ve inkişaf prensiplerinden asla ş~amak su. 
Il'tiJC ! 

Her propaganda harbi irademizden bir parçayı bile
rek. b:lmiyerek kendi taratma çekmcğe çalışır. 

Onun için, \•atandaş! haberlere dikkat et, her haberi 
":ü~aı:n .. ve" karar _vc~eden önce tiU~lnrı .bir parola gibi 
du. un. :\! ... mlekctım hur kalacak, milstakıl olacağım, va.. 
tanı ıınar edeceğim.,, ' c: 

' 8a'(lri Ertem 

Bulqaristanın Ankara 

gelmiştir. · 
Mazhar Mufit bir muharririmi· 

ze şunları söylemiştir: 

misti. tişlerin<len Cemil. 
Hakim a~lı6ı.,dan dl'lla"ı tel: ha· ı\$LiYE HUKUK 

kimle c:alı"a~'l.'< nı-n ts~-nb·ıl "d· MAHKEMELERİ 
Iiyeııinin Vl'."T'İ ~,..,kilat 1·-·'rcqıı r'iin 1 

- Bııraclan Budan•c;teye varın· Birinci asliye hukuk mahkeme· 
d İstanh••I .,,üddeiumıır.ıiliğin~ tebliğ' 

ca Cenevre volunun kapalı ol u· edilmistir. sine Muhiddin Taylan, ikinciye es-
ğunu öğrendim. ltalyadan seyaha- kı reis Zeki. ücüncüye eski reis 
time devam etmek istedim. ftalya za ~k~~:. ~~[~ab~~ ~~~ ~iı:;r~ğ~:~: Ali Rıza, dör<lüncüye eski aza 
hududunda Postüm mevkiindek: kemeleri dörde. altı tane olan ası: .. Sabri hık. beşinciye eski reis Ka· 
ltal}·an memurları beni karakola ye hukuk mahkemeleri on ikive, zım. altıncıya Sul~anahmet beşin· 
davet e<lerek treııin ı~kanta vago· ci sulh hakimi Şakir, altıncıya tem 

t beş tane olan a-;live ce?.alar !lekize nunda talya alevhh 11'." pronagan- yiz raportörluinden Nail, yedinci· 
da vaptığımı iddia ettiler. Bunun çıkarılmıştır .. Kadro şövledir: ye ht:ınbul basmüddeiumumi mı•. 
doğru o!madıı?ı-ıı biklirerek Cc- ACIR CEZA MAHKEMELERİ. avini Sünihi Arsan, dokuzuncuya 
nevreye gitmek üzere yoluma de- Birinci ağır ceza mahkemesı esk~ birind hukuk reisi Suphi, o· 
vam edip cdcmiyecerimi sordum. reisi Refik Umay, azalar eski aa· nuncııya Zonı?uldak hukuk haki· 
Cevap olarak seyah:ıtime mani ol· liye ikinci ceza mahkemesi azah?· mi Kazim Sevda. onuncuya Ke· 
mıvacaklarını, ancak bu takdirde rından Nefi ve Süreyya. İkinci a· malo~c;a hukuk hakirtıi Osman. 
işi muameleye kovma'< ıstırarmda ğır ceza mahkemesi: Reisi Erzu- Asliye huk"k mahkemelerinder 
kalacaklarını, yol ıa rahatsız celil- rom ağır ceza mahkemesi reısı altıncı ve on ikinci ceza ve ticaret 
mekliğim ihtimali mevcut hulun· Remzi, eski asliye dördüncü ceza mahkcmelcrivle Yeni oostahanr
duğunu söylediler. Bu şartlar al- mahkemesi azalarından Attf. Ha· binasnıda. on tane hı•kıık m'"hke· 
tında seyahate devama imkan gör lil.. mesi de but!ündtn itibaren Tapı• 
mediğimden geri dönmeği tercih ASL1YE TiCARET dairesindeki :,inada çahşmağa ba$· 
ettim. Yolda İtalyanların diğer MAHKEMELERi lıyacaklardır. 
bazı yolcular hakkrıula (la avnr şe· Birinci ticaret mahkemesi: Reis Hukuk mahkemelerinden birdel" 
kllde muamele ettiklerini işittim." Faiz, Azalar Nazmi, Kamil. İkin· altıya kadar otanr kendi numarr. 

Mazhar Müfitten evPel Cenev· ci: Reis Münir, azalar Ahmet Bey· !arma isab«'t e<len davalarla on be" 
reye giden mebuslardan Ahmet hl'n. Uçüncü: Reis eski dördüncü gün zarfınıda pclen durusnıaları d<' 
ihsan ve Besim Ömer henüz avdet hukuk mahkemesi reisi İrfan. A- alaı:aklardır. Dii!er mahkemeler 
etmcmislerdir. zalar Tahsin, Mefharet. Dördün· on beş 1iin hazırlrktariyle mesi!'ul 

Dünkü Konvansiyonelle ıı J- cü: Reis eski altıncr hukuk mah- olacak, durusma kabul etmivecek· 
raklı talebe, bir Hindli doktor ve kemesi reisi Fazil. Azalar Tahsin tir. Ceza mahlr"!t1el•ri de bu ~e-
zevcesi, Avrupanın muhtelif yer- İstanbullu, Ali Kafa.dar. kilde taksim edilecektir. 
terinde bulunan birç.ok Türk ai- ASL1YE CEZA SULH HAK.iMLERİ 
leleri ve Norveç sefareti müsteşarı .MAHKEMELERİ 
Knutsen gelmişlerdir. Avrupa<la· Tek hakim usuliyle idare edile· 

Dün toplanan adliye encümeni 
aza ve hakim muavinlerinin tak· 
simlerini yaptığr gibi boş kalan 
sulh malıkemekrine de sulh ha· 
kimlerini §6yle ttık11im etmittir: 

ki talebelerimizin son kafilelerinin cek olan asliye ceza mahkemele· 
de bugün gelmesi bekl~niyor. rinden birinciye aynı mahkemenin 

lt l l Ticaret mahkemesi azalrğrna a yan vapur arı .. getirilen beşinci sulh ceza hakimi 
Tahsinin yerine ticaret mahkeme-

h l 
si eski aza muavini Zeki. Alttncr 

enu••z ge medı• hukuk reisliğine tayin e<lilen Su'• 
tanahmet beşinci hukuk mahkeme· 
si hakimi Şakirin yerine Sultanah

ilk vapur ayın on ikisinde bekler· i yor 
met bir!nci hukuk hakimi Nail. 
Nailin yerine sulh hakimlerinden 
Halit, ticaret azalığına getirilen 
Ali Kafadarın yerine Kadıköy sulh 
hakimi Muhlis Giimay. Şehrimizdeki İtalyan acentesi

nin alakadarlara yaptığı resmi mü· 
racaata rağmen henüz limanımıza 
hiç bir İtalyan vapuru gelmemiı:
tir. İtaliko acentesi Tiryesteden 
kalkan Vesta §ilebinin ayın 12 sin· 
de limanımıza geleceğini ve yük 
alrp verdikten sonra Karadeniz li· 
manlanna gideceğini bildirmek· 
tedir. 

la 1talyaya dönecektir. Bu vapur 
ayrn 12 veya 13 ünde limanımıza -------------

gelecektir. işsiz ameleler 
ltaliko acentesinden başka itaiyan 
vapurlarının işlerine bakan Laster 12,5 liralık teminat pa. 
Zilberman ve diğer bazı acentelere raları i:ıde edı'ldı· 
İtalyadan gelen bir emirde vapur-
ların hareketlerinin bildirileceği işsiz kalan liman nmclclr.rL 
hnber verilmis, fakat henüz tel· ne bir kişiye 12,5 lira dUşen tc· 
graf gelmemiştir. minnt. paralarının dtln akşam· 

Bu vapur limanımıza gelecek 

e 1 Ç I• s 1• g e 1 d ,· ilk İtalyan vapuru olacaktır. Bun· 
dan başka bugün Burgazı.:ia yiik 
alan İtalyan bandıralı Veneçyn 

Eskiden her hafta Akdeniz li· dan itibaren tc\'zlinc ba. lan· 
manlarile limanımız arasında r.ıun- mtşt.ır. Paralarını a~an amele~ 
tazam yolcu ekspres seferleri ya- lor 500 ki~i kadardır. 
pan İtalyan vapurlarının tekrar iş· Bunların 2i0 i ecnebi vapur
lemeğe başhyacağı hakkında hali- lnrdn, YC 230 u dn TUrk \'apnr
ko acentesine bir emir gelmemiş· lannda çalrşnnlardır. KömUr 
tir. yükletme ye boşnltma işleri de· 

~ vapuru da oradan Varna ve Kös· 

K d • · 'I ' . tenceye gidecek, limanımızdan 
en iSi 1 e konuşan muharr1rımize dedi ki gectikten sonra Yunanistan yoluy· 

'·Türk.- Bulgar müna~e~~tleri .normcıl 8-ir-a-pa~rf-1m-an-1n--b-a-lk-on-la-r1_Ç_Ök-tü 
dostluk çerçevesı ıçındedır,, .. Y' 

Yam cttiğiııden kömtil' amclele. 
rl eskisi gibi işlerine dcYam et· 
mcktedirler. Yukında ecnch! 
vnpurlarm tekrar limanımıza 

geleceği haberi nmeleleri·scvin· 
dirmiştlr. 

Bulgaı:·t~nm Ankara elçisi M. ( ''-Bir ay kadar evvel mezeni· y h d • b' 1 · ı k .. ,d .. 
Kris.tof dun sabahki Se!111?lon eks· yetle Bulgaristana gitmiştim. Bil· a U l l r ame e ezl ere 0 U 
pr~sı.vle SQfyadan şehnmıze gel· tabi bundan istifa.de ederek hil
mıştır. kumetimle temas ettim. Mezuni· 

Nazım vapuru 
Aynr treni.: İtalyan sefareti baş- yetim bittiği için Türkiyeye dön-

katibi de gelmiş bulunmaktadrr. düm. Bu akşam Ankaraya gide· 
İstAsyondn Bulgar sefaret ve rek vazife başında bulunacağım. 

konsolosluk erkanı tarafından kar· Bulgaristanda seferberlik veya as· 
ı:;ıJanan M. Kristof, bir muharriri- keri tahşidat yoktur. Memleketim 
rnizin .ıallerine şöyle cevap ver ta~amiyJe sakin bir halde mutad 
mistir. şekılde çalışmalarına .devam et-

• mektedir. Herkes işi gücüyle meş
guldür. 

Cuma 

8 Evlül 
Cumarte. 
9 Eylül 

24 recep 1 25 recep 

hızır 126 bızır 127 

Türk • Bulgar münasebetleri 
tam manasivle normal ve dostluk 
çercevesi içindedir. 

Bulgaristanın bitaraflığını ilan 
ettiğini biliyorsunuz. Buna iUive 
ed•cek hiç bir sözüm yoktur.'' 

__ __,_,---=--, Bir balıkçı motoru 
1 rnkıtlar vasatı :ı:anı vııs:ıtl cunl parçalandı Dun Bcyoğlunda bir amele· 

nin öl ilmiyle neticelenen bir ka· ----•o 15~ :; n2•11 00 Dün sabah saat sekizde Haliç· za olmuştur: 

1~ ~~ !\ ai 1 ! 11 5 .co tc bir deniz kazası olmuştur. A- J<:ski Su terazisi ,.c yeni ndiy!c 
ııJı 15 4f 9 , 4 1:, 47 9 tı> yancık limanına bağlı Deniz Asla· Tornacıbaşı sokn~mdn 51 ııu· 

AL:şam 18 a-. ı2 o 1 18 SJ 12 00 nı isimli motör Tütün gümrüğüne marnlı kllr ir bir hınn son gUn. 

'
\':ıtJI 20 o~ 1 3i 2::ı 03 1 ı:ı.c yanaşırken nhtımda ba·ıı duran lcrdc apnrtımnn haline getiril· 
lmsal: 8 01 9 ıı !l ti ~ı H 18 bir balıkçı motörüne çaromıs, yan j rnek Uzcrc tnd il celil meye l>aş· .__ _____________ ! tarafını parçalamıştır. HAdtsenln lannu~tır. 

tahkikatına haştanmrştır. Binanın ('n ıı~t kat balkonu· 

2000 göçmenle geldi, 
Tuzlaya gitti 

Bulıaristanın Varna limanınıdan 
2.000 muhacır alan Nazım vapuru 
dün saat 15 de Boğaza getmiı, li· 
manımızdan geçerek Tuzlaya git
miştir. 

Vapurda mühim miktarda at 
ve diğer hayvanat var.dır. Bunlar 
muhaaırtara aittir. 

Muhacıı-lar Tuzlaya çıkarılacak· 
lardır. Niıım vapuru tekrar Bul· 
garistana gidecektir. 8.000 mu· 
hacır Vama limanında vapur bek
lemektedir. 

nun taraçası nltma konan de. y • E · M d'" 
mir potrellerin mukav0metsiz· enı mnıyet Ü ur 
liği yUzUndcn dUn öğleden son· Muavini geldi 
rn ansızın c,:ökm Uştllr. . F~mniw•t miViilr mua\"inliğine 

Traçn .alt ka~lnrdakı balkon· l.'lvin edilmi~ olım Cankava kay. 
!arı da çökertmış, hepsi n-:ağıya makamı Danicı diin şehrimize gel 
clUşmUştUr. Aşnğıcla çalrşmaktn 

1 

flıiştir. y:;,....;·., •. ,,..,j v"'J!ifeQine bar 
olan am"le Mnlz "nltnz altıııdn lıvaraktrr. D :-erli h·r id ... ,.e a.. 
kalarak ölmUştUr. miri olan n .... ı-c vPni v:ızifesin. 

de de muYaffakıy('tler dilerh:. 

Bu harp, mermilerin ve bomba· 
!arın tesirine maruz kalması mub· 
temel zeminlerin mckavemetini 
'<1rmak için hazrrlanmış olan ve 
'.liltUn şiddetiyle tatbik edilen bir 
::lövüş fennini gösteriyor. 

Karşılıklı iki taraf için Avrupa 
harbinin başladığı ~ündenberi Rad· 
vo Merkezleri, cephelere verilen 
1mvvet1e caJrsıyor. Lisanlar değiş· 
"ni!'ltir. Tebliğlerin önünden ve ar· 
-lır.dan gelen sözler. senelerdir he" 
~criveti voo;..,,akta olan bir fikir 
'1111harehesinin en çetin hamlele' 
ridir. 

Bütün bu sövlenenl~r arasında 
biz neşir vazifesivle mUkellef otan· 
1arın sarfcttiği gayret, her zaman· 
:inden ziyade ... 

Sükun ve itidalle kul?.klarınıı:ı:ı 
verdiğimiz cihazlann cihanşnnıül 
ierecede büvük bir davafl•n vel~e· 
lesine makc-s olduğunu bilivoruz. 

Bu bilvlik oavavı insani bir ala· 
~avla müsahede ederken. dürı"a 
tctaketlerinin SONUNCUSU oıa· 
rak kalmasını temenn· edelim. 

Us'ura ile adam 
öldüren arabacı 

Çaya earar karııtırar•k 
kendisini seraem ttik" 

lerini söylüyor 
Dün ağır ceza mahkemcsin-~e 

birkaç ay evvel Kadıköyde berber: 
lik yapan Tevfik isminde birhiı\• 
feci şekilde ustura ile boynunu ke 
serek ötdUren arabacı Feridun ça· 
tann muhakemesine başlanrlrnı~ 
ur. 

Feridun Çatar vaka gecesi J{ur" 
bağalrdere caddesinde b:rbcrlik 
yapan Tev!iğin dükkanına gitmit· 
arabacı HulUsi de olduğu halde o· 
turup konuşmuşlar; çay içmitte; 
dir. Fakat Feridun Çatar Jıiç bif 
sebeo yokken, birdenbire berber 
Tevf iğe .dönerek: 

- Sen ~rhoş olunca arkadz~: 
l"Inr öldürmek istiyorsun? Hanı 
biliyorsun ya bir gece ... 
Demiş ve hemen ayağa !ırtıya· 

rak masa üstündeki usturayı ka? 
;nrş. Tevfi ğin ilzerine atılmıştır. 

Tevfik selameti kaçmakta bul· 
muş, fakat Feridun yetişerek u6' 
turayı boynuna yerlc~tirmif, kes· 
miştir. 

Feridun Tevfiği cansız bir ııat· 
de yere yuvarladıktan sonra, gfiY' 
imdadı ııhhi otomobilini getfrtD1~) 
'1laksadiyle karakola gitmiş, pob• 
\:emil kendicıini yakalamak iıte• 
vince üzerine atılmış, br hayli dö•• 
'llil§tür. 
Arkadaşını kurtarmağa geleSS 

oolis Cevdet de avnı alcrbete uğfl" 
·tır§, Feridun ona da dayak atıl"9' 
tır. 

Mahkemede sorguya çclrild 
-naznun Feridun Çatar tayle iflllil 
verdi: 
"- Hullısi iiç defa gelip ~ 

Tevfiğin istediğini söyledl Gittfdl
Tevfik bir müşterivi tra, edi.-ot" 
iu. işi bitince oturduk. Çay ~yte" 
':li. Ben çavın tadmı bir tuhaf bd' 
!arak icmek istemedim. Fakat sor• 
ta içirdiler. Meğer icine sert~ 
edici bir ilaç koymuslar, kendi r 
'cavbettim. Ne yaptığımı btlıtt 
vorum" 

Duru ma sabitler için baıka blC 
~üne bırakılmrştır. 

Türk • Fransız ticaret 
anlaşması 

Bir Eylulde mcrly t ıırcıı 
yeni TUrk _ Fransız anlaşıııaS1 • 
henllz glİmrUklere ,.e dl~er ali' 
kada !ara. bilcHriJruemiştir. J3ll' 
gUnlcı'dc tçbl!ği beklcntncl<te· 
ı':lir. 



3 - YAKIT 8 EYLOL ı:;:J 

tf~bliği A vrupada harp Tren Erzuruma _B_aş_\':ek§letin 
· vaziyeti Oiidi HükUmef bütün kuvveı~rini 

·-
!:-....................... - .............. . 
~Görüp düşündükçe! . . . ·-···-···---········-·····················. 
Mrlletlere hitaplar 

1 Eylul1939 Erzurum lular k il ,, muhtek"r leri en 
GARP CEPHESİNDE, Fransı2l tebliğl~rinc göre Ren ve l\!o. I COC k Un feza h Ü u ana r(h '\ . • 

~ boylarında F:ransız ve Alman orduları temasa gelmişlerdir. ~ • att 
.. ansızlar ilk taarruzu nereden yapacaklardır? Garp hudutlarını 1 • ddetıı· ceza Jara çarptırr c ır 

Son günlerde başka başka mil 
letlere ayrı ayrı şııhsiyetleııin hi· 
taplarını okuduk. Bu hitapları 
radyolardan da kendi kulakları
mrzla dinledik. Bu hitabclerden ~?8teren hariyata iyi bakıhrsa mesele kendiliğinden a~laşılır. r at yap h a r ş 1 fJ 

~llıan - Fransız hududu lsviçreden şimalde Karlsrl;l~e h.ıza!ar!. · · birini İngiliz Kralı İngiliz milleti· 
.a. kadar Ren boyunu takip eder. Bu mıntakada şimdıhk cıddı bır Erzurum, 7 (A.A.) - tık tren , f b .

1 1 1 
:. el ne söylüyordu. 

ııa. (Ba tarafı 1 iııci~ ·) 1 a rıia arına ve f'\ cr .. ne ,, y . · . 
1 teket beklenemez. Bundan sonra, hudut, Ren nehrinden ayrı. dün 10.30 .da Erzuruma girmiştir. ş .. konırnkta hükümet tcı:ecl<llit Eger kabı) oysaydr, her cvın 
~ak hafifC(e şimali garbiye doğru devam eder; Lüksenburg ve Bu mesut hadiseyi bütün Erzu- Bilhaı;sa ~unu tebarüz et'.t 11 - etı~ıh·ecektir. eşiğinden kendim geçer, hepinize 
~çika hudutlarına kavuşur. Bu hudut kısmınııı ge~i~liğ.~ ta~ri- rumlular en içten tezahüratiyle nıek lazımdı.r:. .. 1"h _ n~na. mukabil. hülciımet ayrı ayrı gelirdim ... " 
ltı • kırk kilometrelik Lüksenıburg hududile birlikte ıkı yuz kılo. kutladılar. ~lemleketınıızde her ne\I ı. muhterem halkımızın di:kkat D"ye b"r "Kral" dı ''K.-al" la 
etı-e kadardır. Günlcrdenberi bu güzel gunu da maddeleri halkınıızm ,·e o.": el .. 1 ....... _ • ı n 1 

• • • • 

. Fransız ordularının ilk hedefi bu Ren, Lüksenburg ve BeL bekleyen Erzurumlular ile kaza dumuzu~ ıhtıy~~ınr bııl ~eı~.e l:r~ ıırn 1 hnyat değ' :mcmi:;; olduğu ruh fikir ve gurur farkı görmcğc . . . • el \nazarına sunu a aı zc< eı · .,oı mıllet arasrnda daıma genış hır 

~•ka hudutlarile A.c;ıağı Ren nehri arasındaki Palatina ve Ren ve nahiyelerden gelen on binler- fazla mudde.t .\.are T~~·~·c·e' (a al le liizıımsnz f<>rrli ihtiyat ahş~uş olanlar bu hitap karsısın 
~!lJ.lcketini işgal etmek olabilir. Daha doğrusu bütün Ren neh- cc halk daha sabahtan erken saat· dar bol ve ıyıc ır. 1 .ıı .ı;n;lPıı~t~ ı t~ ·!birleri ıllmal\tnn rayda yeri- lda ne kadar şa;n-salar yeridir. 
tun sol (~arp) sahilindeki mıntakayı elde ederek müdafaası ko- terinde istasyona f{i.den ve baştan zamanınna alınmış 0 an e . : ~\ mazarrat ı:;-clir \'C frrs·lt lıcl\:. :y olan bu nehre yanaşmaktadır. Bu mmtaka. krokimlzde çiz. lıasa bayraklarla donatılmış yolla· lcr, hiç bir mıutakada Ye h.iç bıı ;i'rı 

11 
ihtikar tıısa\'ntrlarıııa yol Fakat unutmamalı, k~ krAllar .. cl" 

[11erıe işaret olunmuştur. Alman hududunun bu kısmı, ta?!at .ik. ra JdökülnıUşlcr~i. lıiiylik ı:ehrirui7.<le ne bu~iın Ye aç -ur. Bir çıı\'al un nihayet iki tahtında otuı·d~~lan rmllete gorc 1~I Ren boyları kadar kuvvetli değildir. Fransız teblı~ler!ne istasyon ve civarını karlamış ne ele yarın için ~ıda ı:ıık'.nt~sı ny \·layanır, vf' sonunda. lıoz~· o]urlar. ~esela ışte bu s.on lx;y~
~ l'e Fransız kuvvetleri ilerlemelerinde yalnız sahra mevzıl.erıne olan kırk bini aşkrn insan kütlesi- olmasına imkan brra.kmı.~ ac~ı ~~ hır. \ Falrnt çok talep s:ı.trc·ıyı fı- natta, y~gru~ ve zoı:b~ ~ır ~i\c!da
raadijf etmişlerdir. Buna nazaran Ren sol sahilinin işgalı çok nin arzettiği manzara fevkalade sel\:ildcdir. Bu tedhırlcı ın ı~ ı . vlikscltmcye sPYkNlPr ve rın degıl, engın sevgılı bır aılc ba· 
llttnesc gerektir. 1 muhteşem idi. Herkes Ilıcadan İslemesi ic:in de harf'ketc gcr,il· tatı ı·elle yPni hir yllksek fi)·a.t basının sesi duyuluyor. lngilir. 
t Her halde Alman hududunun taarruza en müsait kısmı bu- gelmekte olan ilk trenleri büyük n;iştir. f lıtikA.r yapmak knsdilr? u}~1 

'1; ye itinı<lr <lo.ıhırn ı·. Bu- Başvekilinin sesinde de aynı :ıef-
~tdı h 1 b k - h I 1lcri ııı SC\IH "'' . · 1· k t" k d' . . ... r. bir sabırsızlıkla ve eyecan a e • toptancılıga eves ec cı 1 • • v lnıı ,.crilmcmelıc ır. a ı ve en ınc ınanışı goruyoruz . 

• di ŞARKTA, Alman . taarruzu her taraft:ı ilerlemekle 
1
dc

1
vam lemekteydi. Bu intizar anlarından zıı msnz fiya.t yU~Rt' lten 1:ri h U· n~;~~ t '\ddelerinin._ hc~e.n ka~- Almanlara kaı·şı bile bu ses, in· 

( Yor. Şarki Prusya ile Aşağı Vistül arasmdaı1 ilcrliycn ~ man on binlerce halkın kalbi onları bu ı·umct mu temadıyen takıp edc>. fesinin n:-.-acı merechlmıştır. Fı- s 
1 

• . d d .... 
1 

k 
,Un·ctıeri, Plonsk - Sierpc - Torn hattına varmışlardır. Bu g-üzel dakikaları yaşatan Ebedi Şef c~ktir. nu eihlleT şuragını açık· vat vükf ~!ı. ,esi iriıı hiS 1l.ir sebep k~~~g::. vıc anın an suzu ere 
da.t~ın şark kısmı Varşovaya takriben altımış kilometre mesafe. Atatürk ile Milli Şef inönü'ye ça bilmelidir ki, memlckrtte voktur. l'"e ... kli~·atta ıntı7.a~sız_ ş : . . • . 
edır. karşı sonsuz tazim ve şükran his· halk ihth·acına yarayan madde- lık. ne dei ~· -~m kol adedınde k ;ııı~~~nız]e hıç bır davakmı;2 

Polonva merkezi, Vistül gerisindeki Lublin şehrine naklo. lerı"vle carpmakta idi. 1 l. .:nde ihtikar yapmak k 1 k t., .). r. yo . ız un.rayı tututştunna ı· 
h..... J er ızeıı . no sanı tvar>i" ""h' • t 1 h "k" . - . ~a"uUŞtur. Burası, Vistül boylarında yapılac:ık bir müdafaa es- Saat tanı 10.30 ıda vali ile mev- kastına, en ş~ddotli t~dbirle:·te Şimdi btaftal .:ian daha mu ım çı.? a eş~ oynayan u umeJ.ınızın 
lltnda daha müsait bir vaziyettedir. ki kumandanını getirmekte olan mukabele ~örer.eklcrdır. Eg-er bir mesele ,~c ır: Bu sene malı. duşmanıyız. 

~ ı. Diğer cihetten cenubu <'l'arbiden ilerlcv0n Alman kuvvetleri ilk tren ve onu takiben gelen di· kanunlarımız kafi deıUis7 Bü- sulü verimli o~ :u!) ve ~.ep.ola.:~ Dedi. 
~·ıa rnühim bir ilerleme kaydetmişlerdir. Alman kuvvetleri Tar. ğer iki tren istasyona giııdiği za- Ytik ~l<'clistcn buna manı ola_ almmava bac- an nı~tır. Turk k~Y. .. . 
1a,

11
- Kielce - Lods hattına varmrslardır. Bu hat. vasati ola.. man halkm sevinci son derecesini ~ak saJahiYetlcri talf'J> etmekte Hisi.inlin sonlı alı ı.r c:alrşma deuı. -~ynr gu~de.bıı· .başk~ de,·let re· 

ı1t· A~man hududundan yüz kilometre içeridedir. Bu ~ı~.takada bulrnustu. ye her ner.ede olursa olsun _ihti· g-elmi!"tir. Her \tarafta yağmur- ~ı~ın ;endb mıJJctı~e hıt~~rnı okı! 
~td1 ct~ı _muharebeler cereyan etmektedir. 'Poionv~_l.ılı:ı.r bu~un kuv. Halk bu !"Üzel netice karşmnda karcıların ticarethanclerıne. 1 -makt:ıchr ~ Derhal nadasa u · en, u satır ara go:z gezdı-
. erın b d k 11 1 B l" d - ld B e Po k 'kl · ' barlyag k ..... \ 1R·,,1 imini bu sene. rirken biı·çok yerlerinde nefretle ~n ı ura a ·u anıyor ar mı? u ma um 'cgı ır. ızc • .. - ravların iki yanında estı en daş anıkı:ı ~h" ... z. ı·v'.. ~e miktara çr. titrediğimi hahdayorum. Günün tuYanın, Var?ova .. -;_Lu~lin hattında orta Vis~iU boyl<:_~t~da bu. }'üzlerce kurban ve "Yaşasın 1nö- Şı' lep l e r en c;o c·ı n .... • t 'h· h k"k v d 
~il kuvvetlerıle buyuk bır meydan muharcbcsı \'Crecegını kabul nü, yao:;a.;rn Cumhuriyet" avaz ele- karacak şekilde Gf ş~itl~.kekıkm yap. 1 a~ıl 1 a

1 
1 a~-~at1agın an.h taşı:fı· 

lllekdah mak ı 1 1 1 . 1 •• h"k" mak.''"',tanımızıneı vu se.v_een a.ra<yaanaıruguuyor,cı.anaı_-a -u o ur. riy e büYii < flcvınc erını ve u u- l " · 
~ liarbin ilk günlerinden itiharen. bütiin Var~.o\'a halkınm, metinıl.,.e kan:ı ol:ın icten minnet- Ecnebi liman arına mühim menfaatleriı~den ~;~ı oL tır~laı- savuruluykordub. Bcnı en zı 
ı>dı~lar da dahil olmak üz:re, Vistül boylarır.rla sıpcr kazdıkları terini ifa.de eylemi!' v~ en bUyük gidemiyecek duğumı halkımızın b,\'mesı. ~zım. yn e şaşırtan no ta u beyanatın 
u~ ôn"" d t t ı p ı h 1 v • ı· ~· h kkınd b"r dır. Bütün devlet dai\·eler~ı:ın ve t~hdit. ve. ölüm dolu. oluşuydu. k· un e u u ursa o onya azır ıgının g-cnı;: ıgı a • a ı bayramlarını d!.ln bütün gün ve Husus"ı) _ Tica· _ c.. k 1 t 

11 
I<- d 

11 
· k 

1 
d'I • 

ır edinilmiş olur. g-ece devam r-len şenlikler içinde An.kara, 7 ( ensup ı:>ileplerfıı bilhassa köye kadar -.~~ş. ı a r • Len ı mı etıne arşı ışga c ı m•" 
;1 .~ütün hazırlıklar ve harekatın inki~afı. PJlonynnm Orta · · 1 d' ret fılomuza m ':/ zanan resmi miiessesei\'rın, her bir toprakta bir düşman başku-
a,tuı boyların.da bir S'a karya meydan muharbcsinc doğru giL tesıt ctmış er ır. ikinci karara kadar ecn~bi liman nevi mahsulün ~elecek sene daha n•andanının keskin ''tebliğ'' Ieri · 
~t{te olduğunu gösteriyor. -o !arına gitmek üzere. bog~zlardan Go.k olmasm.~a ~öylü v~andaşrn andıran bir cliI!c l:onuşııyordu. 

T B 1 l ·7 Hopa'da şiddetli cıkmalarrnın mencdılmesı ve sa. ne\.kada:r mues!';tr olacagınr ken- . • 

~
"----------------------·-'_Y_'_··_ıo_r._1.:..y___ yagm"' urlar dece sahillerimizde munt~lza~ diler.inc•l'öy. köy mahal!l.~e, ına. Bır taraf. 

e S m"ı A 1 m an m ah af ı' ı ı· oosta seferleri vapan gemı erın halleulolaş:ırak anlatması, için c. ..-:: Ali.ah da, h~k da: . c.Iünyan:n 
Artvin, 7 (A.A.) - İki gün ev· ı;imdilik faaliyetlerine devam et. , .1 . tı·r Her mün vver bulun vıcdanlarr da hızımJc bera· 

d 'd .. . h k.k dakı' kararname mır vcrı mı~ . . ~·ı,.., L- d" s· . I . vel Borçka ile Hop:ı arasın a ~ı - tirilmf'Sl a ın - T" k'" de ..... mühim fıkrı•uay. QC;r ır. ızın <uvvet ''e ccsaretı· 
d 1 d 'ld' ur un uu .. rr t . .. . detli yağmurlar yağmış. · ere er neşre ı ı. · ı:,, makta ve ani.atmakta hu~ume e ,ze guvemyoı-tız. 

Alma nya~ tn 
... . 

receg ı nı 

harbi mevz iil'eşfi· 
söylÜyor :nuş 

taşmış. Borçka yanrndaki içkale "" varchm ctme!=.inl rica ederım.. Derken, öteki taı·af: 
suyu üzerindeki köprünün ayağı Hatay' dan ihra5 \., \ HLikfımıet. bu s:ne m~hsulü - - Gık diyenin boynunu kop"-
yıkı1mııztrr. Yine bu yağmurlar yü- edilecek malla r nün ihracr'J'In mcm'ıne ragmcn. ne nrun ha! 
zünden kapanmış olan Borçka • . ,fiyatlarr di\'?i.irmck ve ne .öe her 
Hopa yolu vilayet nafıası tarafın· Ankara, 7 (H_usu~O - Tıcaret sene olduıhı.u.dan daha. az almak ·~na.sına gelen şeyler fÖylü· 
dan t::ımir edildiğinden yol açılmış- te tağ$işin men'ı v~ ıhracat:;ı ~on kararındadır ... Dünya ıvaziyetini~ or u. 

.. ~ale, 7 (A.A.) - İsvicre gaze
~t.ri, resmi Alman mahafilinin, 
lb~ Şimdiki harbin mevziilestiri
~ 1lcceğini göstermeğe calrs~ak-
0lduklarrnı yazmakt~d~r. • 

'~basıer Nechrichten'in Berlinden 
ıı b 
~t arına göre, resmi mahafil, 
c ctç Almanyada ve gerek haric
-~~fkarı umumiyeyi Fransa ile 
.,b1lterenin Polonya lehindeki mü
·:~ illcleriniı_ı sonuna kadar harbe 
1ııı arn etmek azmivle müterafik 
~~ ildrğma iknaa c:alı~maktadırlar. 

l\'azete, ilave ediyor: 
~I . 

ll'lan makamatı namına söz 
ı.1~ell'leğe salahiyettar olan kim
• Cr 
~. • A.lmanlarm maruf parolası 
•I\· "Al t, : manların Fransadan bir 
c :ıkıeri yc-ktur." sözünü dilleri
"' 

01ayarak esnebi matbuatı mü
"''s'! ı,t 1 !erine. Alman ordusunun 

11> Cephesinde hic bir taarruzda 
~.1

11nrnıyacağını be.yan etmekte
' er 
~ . 
4t'lıtılar, Alman kuvvetlerinin .de 
1~ltcre?'e ka~~ı. bir harekete kı· 
,~ıyccegını, yalnxz kendile-

tır. Hooadaki mısır tarlalarr mü· trol ve murakabesı hakkın a a-. daha ne şeki. ııı'cr alacağını bilmL Yalnız bu iki hitabede bile ya· 
rine bir taarruz vukuunda muka- him miktarı:la hasara uğramıstır. nuna e-öre ihrac:ları nıhsatı;ame- yoruz. 'f • • rı~_ki .. akı~tlel'i görmek licncti 
bele edeceklerini sövliyecek dere· • ve tabi malların Hataydan ıhraç. · Bunun icin ıxıahsüllerirnmn ge- mumkundur. 
cede ileri gitmektedirler. Al d A •k larında bir miiddet rı·hsalncme lecek sene bu se\lekinfden "daha çok Hakkı Süha GEZGiN 

Almanyanın harbi mevziileştir- manya a n merı aya aranmanınc:ı Hatay ihraca.tın~? olmasını memleketimizin yüksek -------------
meği fevkalHe ümit etmekte oldu· muhaceret ya sak himavesi bakrmm<lan zarurı ~~- menfaatı iktizasmtlan görüyoruz. 
ğuna işaret eden Basler Nachrich- Bertin 7 (Hususi) _ Ameri. rüldüfü bu it~barla ha~~t~~ - Aiaka.dar devlet dafreleri ve teşek-

.d. k' ' k satname·ve tabı ec:;vanın ' - '-ı· ·a olan bu··. ten ıyor ı: kaya muhaceret katiycn yasa d 'h .,J r' l kannnusari 1 ÇHO külleri mümkün ve ı:: ın e 
. . . k • h k~ d'l . t' an ı ra<'Tfl ı<t d 1 k ...... ylıklarr gös· Alman mılletının as en are a- e ı mış ır. ta 'h" k<>a"r ihrn,.at ruh"· tna. tün yar ım arı ve °'fla 

tın ~T~mil~smesinin .önüne P."ecil· -o-- m~~i ı~:ı:ın~am~ı ti<'aret v~ki\_le _ termek mecburiyetini!\·v~,~a~arın-
~~s~. mu-:"1ı·un ol~ad'.e:ını ~~ ~.;ı__clar İtalyan vapurlarının tinrı> teklif edilmislir ... B.~ı .~ı:ı ıcra dadır. ıı ' . 
buvuk bır hava! mkısarı ıle ogre- vekilleri heyetince g-oruşulerek Bir mesele daha var: \ 
ner- ... !Tini'tahmin etmek müşkül de· seferleri halen ruhsnt"'"meye tabi muay • Halkın hayatı ve sıh11~ ihtiy?<;~ 
ğildir. Roma. 7 (Hususi) - İtalyan ven e~vanm Hatavdan ihracında 1arı için 13.zım olan ilaçl3r l~a da 
-------------- vapurları :UarsilYa. Barı<elon Ye ı kanunusani 1940 tarihine ka. bazr ihtikarlara teşebbüs~cdılmek 

İngiltereye gelen diğer Akdeniz limanlarına olan dar ihracat nıhı:ıatnamesi ,aran- istenildiğini .duyuyoruz. Bu hare-
tayyareciler tabii seferlerine başlamıştır. maması kabul olunmuştUi:. ket bilumum ecza depolarma ve 

--<> - - --- ' ecz~hanelere elkonu1arak bu işin Londra, 7 (Hususi) - İngilte
rcye dominyonlardan bir çok 
tayyareci gelmiş~ir. 

-0--

Hindistan ordusunda 
seferberlik 

Londr:"l. 7 fH1•!"1ıı.:) - Ffindis. 
tan ordusu ihtivatları silah al
tına ı::ağmlmr~tır. 

d . 1 • · Yalrury ~~"" r'r~. Laheye ılevletleştirilmesini teshil edecek Hin ıstan prens erının .. . · bir baslanı?;ıc olabilir. 'Alakadarla-
sadakatleri el~i oldu . ra bun~ hatırda tutarak normal yol 

I..ondra, 7 (Hu~usi) - Hin. Ank ;ı ra, 7 (Hususn - Lah~v dan ve kardan ayrılmamalarını 
di~tan rıreıısleri lnn-ilt"re''t" olan orta cl<'imiz Cevat Üstün. B~g- tavsiye e:i;rim. Muhterem hal~
sadı:ıbtlerini i7h::ı.rdıı cl<""':l1"1 et- dat el,.iJi~ir,0 nakledilmiş, :r;rın~ mızdan ,da kendi ihtiyacı olan. bır 
mektedir. ~imdi,·e krıclar sacla!cat eski Prac; elrirr.iz Yakup Kadrı il3ctan 'elli şiseyi bir defada ıste· 
arzednn Hint prc::-,-:;lcrinin sayısı tayin clunmtı"'tur. mek gibi teserhi;c:J,,.rde bulunma-
83 Ü bulmu~tur . --o- malanm rica ederim. 

-<>- - Maden kömürü ihracı Bütün bu izahatı hülasa edecek 

Gümrüklere gelen Al
man mallarının hangileri 

ithal edilecek 
Tiirk - Alman ticaret aııln:;

masının nihayet lıulcluğ-u tarilı 
olan 31 nğ·ııstostan evvel g-li rn. 
riiğc gelerek lJcrannameleri \"c· 
rilmemiş olan 'Alınan mallııı·ı· 
nın memlekete ~okulıııasma mti 
sande edilmesi lı::ıkkınua CHinı
rük ye lnhl~:ırlar 'Yekalı>tiııc" 
yapılan tetkilder bitmiştir. 

~\.n1rnrndan ~elen halJcrlen" 
göre bu ınallnrm m"ınlclrnte so. 
lrnlmasına müsaade eclilınC' i 
lrnrarla~mıştır. 

Ylldız Jan Kipora 
Iraktaki İngiliz Sefiri ya sak oı~:~:~thal maJlarmdan, elimizde 

ayrılıyor Anknra, 7 (Hususi) ,-:- l\fo<len olmıyan sebeplerle. vukua gelecek 
Lont'ra, 7 (Hususi) _Alman- kömürü ihracının men 1 hakkın. makul fiyat tereffüünü hükumet 

va ile mür•ıscbctini kesmiş olan daki kararname Vekiller Heye. daima aözönünde tutmaktadır ve 

Yalnız hu hususta hnzırlanaıı 
kararname ;\~ckillcr Jicyctiuin 
tasdilcintleıı geçecektir. BPy:tn
naıneleri :n .ı\.~ustos:ı. kadar 
gUınrliklcrp verilmiş olan mal· 
l:ı.r parnları .:.ıcrkez naıılrns111a 
:ratırılnıış olsıın olmas111 ithal 
cdilclıileccklir. Kararın bug1i11 
alfılrntlarl:ıra tebliği beklen 
mcl<tedir. 

~~fya (HusÜSi) -·Var_ 
·~ adan bildirildiğine gö
•~t· lneşhur sinema ve ses 
~!~Sli Jan Kipura meşhur 
~ lzlardan karısı Mar _ 
~ta. ~ggerth ile birlikte 
'ıl\Q ıısanm An tip banyola.. 
l.;h.a is~ahat ederken 
~k 1stan<11-n bir emir ala--
Ilı- askere davet olunmuş
~~· -Artistler seferberlik 
~\t 1?li alınca derhal Var. 
~~aya hareket etmişler.• 
la~ İiir Polonyalı olan 
~\t~ ~ipura Varşovada 
lkt ~ıldiği krta.sı ile bir
~e: .~lmanlarla harp et. 
~ittrı .u"-ere harp cephesine 
~ ıstir. Kansı · Marta 
h~ ~~t't.h te hasta.nelerde 
~~ ~bakıcılık etmek Ü?R. 

l!ti~~siyle birlikte gjl-
ır. 

Irakt::ı 1d Alman !>cfiri pasapor- tince tasdik edildi. tutacaktır. Vatandaşın, bunu b!. 
tunu istemiştir. Bir takım AL ~ - lerek yerli malı kullanması veya 
manlar nezaret altına alınmıştır. Madeni yağlar da behemehal Jazımsa aldanmamak 

---.::>- ] 1 k icin ihtivatlr olması icap eder. 
cı \:arı amıyaca Yerli mal1arımızda nedret veya fr 

Fransa.nın neşrettiği Ank;ra, 7 (Hususi). - Ahval! yat tereffüü düşünmek hatalıdır. 
bir tebliğ J hazıra dolavı~il~ i~halat.., umumı Her şeyimiz vardır. Vaziyet ge-
,.., • tarifesinin 68;> ıncı num:. rnsında çen harbi umumi.de olduğu gibi 

~ndr~ .. ' (Hususı_> __ - .Fransa vazıh obn m:ıyi madem malını- • h 
hlikumetının n~şrett~gı bır. teb . f :<at ve nı"'deni ya <!!arla benzol değildir. Biz geçen umumı arp· 
liğ. 191~ senc~ınd~.kıne nısbctle qerek ,t?"iimriiklpnmiş olsıı.n gc_ ten evvel daima ve o harpten son· 
bugünku harbı. mutıılea ederek rek olmac:rn Türkiyeden ıhraq, ra birkaç sene büyük şehirlerimiz. 
~unu demcktedır:. 1.914 tc Al- transit ve harice aktarmıısmm de ecnebi unu yerdik. Halbuki, 
manyan.m kuvvetlı ~ır do~anma. mcnolı:nması hakkındaki kanı.r_ son senelerde bu<1.day dahil olarak 
sı vardı. O kadar kı, ~ngılt~r~ - n:ıme Vf'killer Heydınce tasdık her nevi gıda maddeleri ihraç mem 
nin buna karsı koyabıl~esı ı.~- edilmiştir. leketlerden olduk. Gerek istih· 
kanları üzerinde tereddudc duş. -<>- sal gerek imalat ve gerekse müna-

1 müş bulunuyorduk. Bugün ise. ı" nhisarlar id a resi kalat bakımından her sahada ihti· 
1 Almanyanm domınması z3vıflır. yaçlarımızrn hemen bütiin hayati 1

Yalntz müf'~~ir bir tahtelbahirı üzüm alıyor olanlarını temin etme'· imkan altı· 

---.o·---

Müesseselerde pasif ko
runma tedbirleri 

alınıyor 

Hiiliiıt resmi \'c hususi ıııiiP,_ 
sese ve claiı·el<:ırin haYa lıilcunı
larına lrnrşr pasif konırııııa h'd 
birleri alrnrııağa har;:Iaıımıştır. 

fiiındidcu bilhassa. g-eccl<'!'i 'e 
lrnt:anlıl;:ta Jrn11amlıııa1c iiz.<'l"c 
mari boyalı elcktri1( aınııullcri 

h:ı.zırlaıımııklaurr. Ayrwa hir 
cere,·an Jrnsilınesiııc knr;;J <la 
g-az 

0

1ii.ınlıalarr tedarik ctlılıııc~· 
tcclir. 

harbi yara~ilir .~i. .. buna karşı 1 Manisa. 7 (A.A.) - An karadan na alınmıstrr. Hic bir ihtimal kar· 
rla ivi techız eaılmışız. Fransa aldığı emir üzerine inhisarlar i:la- sısında halkımızın iasesi icin endi. 

;tngilterenin :-.:a~ı;ı~a -~~·-~tral - resı piyasadan üzüm mübayaasına Şeye mahal yoktur. Bundan maa- Tiyatro binası 
v~. Kanada :rı?ı ~kı .huyu • san:. baslamıshr. da bütün bu isler ivi teşkilatlanıdir· 
vı meı_nelket_ını 'Yenı ... ~eland ;.e Tarı~ satıs kooperatifi, koope- mak ve ivi kontrol etmek icin hü· Vali ve belediye reiı;i dokt 
Cenubı Afrtıka~·~ 1 g~ruyor.d. ~7. ratifte dahil bulunrıııvan müstah- j kumet tedbH~r :ol•nrştır ve almak· Lutfi Kırda.r dün sabah Mimaı 
Frıın<ı~'>:lar. ?°"':-"ılız erın vaa !n. e sillere .de üzümleri mukabilinde a· ta rlevam edecektir. Gotyeden TepebasLıda y~pıla_cak 
curdug-ıın;.ı bı.lıvo~ll~. <?~.11 ~. ı<'~·ıvans vermek icin emir ve tahsisat Bugün. hepimize düşen vazife, olan tiyatro binası etrafında ıza. 
.,.nların .bıze ınan ıg_ıt."1 tı 1

17: e alm ptır Bu iki karar halk üzerin- hükümetle ve istikbalden emin o· hat almıştır. Mimarın yaptığı 
<'nlar:ı. ınanıyor ,.c ı ıma cı ıyo- 1~ · • • be· ·ı · t' 

' • de çok iyi tesirler bırakmıştır. Jarak çalışmaktır. proJC genı ını~ ır. ruz.,, _ 
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Denizler için harp 
- 34 -

mü~ez üç Fransız piyade neferi ' dı. Çünkü hemen bataryaların ya-
11e mülazırnlan bulunduğuna göre, ~na getirilmiş olan diğer bir va_ 
m Alman toplannrn artık faaliyeL gonda obüsler bulunuyor, Alman 
le bulunmamaları icabeder .. ,, neferleri bunlan elden ele geçirerek 

Evet filhakika bu dava bu şekil· düşmana havale ediyorlardı. 
·le ortaya konabiliyordu. Fakat bu Üç piyade neferi deh~et içinde 
·ı1esele nasıl halı'olunabilirdi? idiler. Silfilılanndan çıkacak olan 
Beş dakika kadar vaziveti tetkik her menni bir düşmanı öldürecekti. 

ttikten sonra Fortas dedi ki: Fakat hu Almanların ölüme "ürük-
- Batarya, tamamen müstakil Ienmeden nasıl hareket edeceklerı 

>!arak çalışıyor .• Etrafında hiç bir belli olamazdı. 
cu~et yok .• Yalnızca, zabit, küçük Demonjo, Berja ve Lökare'nin 
~~ıt ve neferlerden mürekkep otuz isabetlerine, nişancıhklarrna emni
.ışı.. Yalnızca otuz kişi.. Size ge. yetleri vardr. Her üçü de kolların.. 
nce siz de yalnızca üç kişisiniz.. da mükemmel ni~ancı madalyc~ini 
;eride de dokuz arkadac;mız var. taşıyorlardı. 
iimdi sizin azami üç dakika zar_ 
rnda bu otuz ki~iyi temizlemeniz 

(Dalıa var) 

ı.zmı. Ben de bunu takip edecek l stanb11l ikinci /[iris Mcııwrlu{iun· 
ç dakika içinde kendi mühimmaL dım: 
ıriyle bu havan toplarını berhava Mahkcıncı•c 26/:l/!l39 t:ırihinılc ir-
:ieceğim .. 
Dömonjo He Lökare derhal silfilı
ırmrf\ mekanizmasına sarıldılar. 
leraj burnunun ucuna eğilmiş olan 
asketini eliyle kaldırdı .. 
Fortas tekrar sözü alarak: 
- Haydi şimdi hedeflerinizi ta. 
in edin ve birbirinize söyleyin ... 
. dam başına on ki~i düşüyor .. Na. 
ıl hoşunuza gitti mi? 
- - Mülil.zımım bize göre mükem.. 
ıel.. Biz -Onar ki:ıinin işini bitire
ıliriz. Fakat siz, siz ne yapacak. 
InIZ. ı 

- Bana gelince ben şimdi bura. 
an gideceğim .. Siz tam on dakika 
ınra ate~ başlayacak"ımz .. Saati 
ışırmak yok .. Tam on dakika. 
Şaşkına dönen üç nefer hep bir 

tasına k:ıror \'erilen ve .St·hzııılt•ba-
şıoda oturan ve ıııaııifıılıır.ınlıkl:ı iş_ 

lignl rdcn En\'erin iflası 30/519:-!9 ln
rihincle oçılıı> ı:ısfi~·l•nin f11li surclle 
y:ıpılm:ısın:ı knr:ır vı•rilrni5 olclu
ğıından: 

1 - Müflble alac:ıi(ı olanların \'P 

istihkak itldin ... ında lıııltııwnl:ırın 

alacaklarını ve .islih~nklnrını ilan
dan bir ny i~·iııdt• lkiııcı lflfıs dain•_ 
sine gelerek k:ıy<lellirınclcrj ve de
lillerini (senet ve dcflı•r hiilrısnları 

vesaire) asıl vcy,ı ırıu :ıdıl:ık suretle· 
rini !evdi c·ylcmelcri. 

2 - Hilfıfına hareket cczayi mc· 
suJiyeti müslcb.iın olmak üzere miif_ 
!isin horçlulnnııı nyııı nıüıldct için· 

de kendilerini ve lıorçlnrını !Jilılir

melcri. 
!Izdan: 3 - Mfıflisiıı ınallrırıııı her ne s1_ 

.Nasıl ::;İ.ı ;;imdi gidecek misi. fatln olursa olsun ellerinde hıılunılıı-
z? 

Allah kısmet ederse çocuklar. 
z kullananları öldürdükten sonra 

.!nim de bataryaları derhal işe ya
maz bir şekle sokmam icabetmez 
i? Benim yanımda dinamit har. 
15ları ve I3ikford k'ordonu var. 
nlar da obu .. Jerini iki Yagon üze
ne yığmışlar .• 
Oç nefer birbirine baktı ve hepsi 

d., yekdiğerinin kireç gibi bembe
z ke5ildiğiııi gördü. Fortasın yap 

ranlann o ·mallar. üzerindeki halda· 
rı mahfm: kalmak ş:ırli~le hıınlan 

aynı müddet idnılc daire t·mrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makhul 
nınzcrellcri hıılunrn:ıılıkçıı cczayi 
nıı•sııliycte ui'.;rn) ar.akları ve rnc;:bon 
h:ıkl:ırındnn m:ıhrum knl:ıcnkları. 

4 - 11/9/939 tnrihine rnüsııılif 
P:ıznrtesi giinii sn.ıl 11 uc nlacnklı. 
hlrm ilk içtinıa:ı 1telmclcri Ye müf
lis ile müşlcrck lıorçlu ol:ıııl:ır ,.c 
kefillerinin vr. borcunu lckrffül eden 

RADYO 
Cuma 8 - 9 - 939 

12.30: Program. 12.35: Türk miL 
ziı':i (Pi.) 13.00: l\feınleket saat aya· 
rı, ajans ,.c meteoroloji haberleri. 
13.15 - H.00: .l\tiizik (karıştk pro
gram _ modern miizik, Pi.) 

19.00: Pro~r:ıııı. 19.05: .Milzik (kn
h:ırc müziği vs. 11.) H>.30: Tiirk mü· 
ziği. (Fnsıl he:yt'li). 20.15: Konuşma 
(Sırnr servi si) 20.30: Memleket sıınt 
ayarı, ajans \'C nwlroroloji h:ıhcrlcri 
211.50: Tiirk müziği; (Yeni şarkılar). 
Okuynıı S:ıfiye Tok:ıy. <:::ılanlnr: 

Hakkı Derman, Eşref K:ırlri, Hasan 
Giir, Hanııli Tokny. 1 - Peşrev. 2 -
Sal:ilıattiıı Pınar· Jlk:ıı şarkı (Has_ 
la kalbim). 3 - Kemnnt Haydar • 
lli\·az. şarkı Olicrnn). 4 - Kanun 
taksiıni • Jlas::ııı Giir. 5 - S. Pınar -
Hicnz s:ırkı: { \nladını sc' ıniyccek
ı.in). G ·- S. Pınar - KarcıAar şnrkı 
(Sana gijniıl Yerdim) (21. l:l_21. 
30: - :\l:ılınıul K:ırınıla' ve S:ıcli Ya
ver Al:ım:ın t:.ırahııdan halk havala· 
rı). 21.30: - Konuşma (Arıcılık n
Balrılık). :?1.i5: X\•şeli plaklar. - H. 
21.50: Miizik (Oprr:ı ar~ :.ıları). 22.00 
:\tüzik (H:ıdyo Orkestrası): 1 -Buch 
Siiit (~i minör). 2 - Bt>rlioz Periler 
dnnsı. :i Lisnl "Lc·s Prehıclcs., Sf'\l_ 

fonik p:ırı;a. 2~.00: Son nj:ıns hubeı
kri, zir:ıal, e<,haın Ye lalwili'tt, kaın
bı vo • nukut borsası ( fi::ıt). 23.20: 
~ıÜr.ik ( Cazlı:ınrl _ Pi.) :?:J.55 • 24.0U: 

Yarınki program . 

Ege Tiyıtlro-;u 
8 E~ liıl Cuma ~iiniı nkpııı ı 

Şehremini lıı~irnh lıahı;csindt' 
KôllDÜGl\U 

J:ıklnr \'nryelcsi 

.n,\ştT mzA 
E. SAUl TEK Tiynlrosu 
nu grcc Tcpebıışındn 

GAlB .\HANlYOR 
Vodvil 4 Perde 

. ....... _ .............. , ____ _ 
• 

: Halkın dilekleri i . . 
!Bu sokağın tamiri! 
niçin yarıda kaldı ! . 

J(aragü mrUkte oturan bir i 
ok·ııyucumuz ya::nıor: j 

1 ~k istediğı bu iş çılgınca tehlikeli 
•. Fakat ınü!aıımları derin siyah 
,zferini nef er)eri üzerine çevirdi, 

sair kimselerin toplauııı:ıd:ı bulun- • 
ın:ığ:ı haklurı olıluğu iliın olunur. 

(20:llli) 

Karagümrük NeslişahsuL : 
tau..,n,ııı,.h.ajlesin.q~ 1~Y,nelağa 5 
sokağmda qtuz beş senedir f 
oturuyoruz. Sokağımız ku-ılara sert sert baktı .. Ve ne beri- -----------"'----------

i, ne de üteki bir tek kelime söy· 
1eden Miilazım Fortas obüs de

ıl • nden dşmya çıkarak yola ko_ 
, du .. 
l .,.ç nefer şa-..kmlık ve hayret için-

.. kumandanlarının kavalardan a
rya do!:rru kaydığını "ve kayalık. 
. ağaç dalları ara~ında kaybol
,unu gordüle:-. 
~ük Döınonjo onha~ı sol kolun. 
d c:aatine derhal bir göz atmıştı. 
nrn derhal başını kaldırdr. Dar 
!ide ':tki nane çalışan kurbanla
r tetkıkc koyuldu. Lökare ile 
rja da a} m ~ekilde dü~manlarım 
den geçiri) orlardr. 
\iman bataryası üç yüz metre 
~afede idi. Her iki topun etra
ja aynı miktarda adam vartlı. 
ide iki ayn gölge görünüyordu. 

, · şuphesiz bunlar zabitleri idi. 
lelacele üç ni~ancı derhal he· 

c !erini seçtiler. Birkaç dakika 
ra bu canlı hedeflerini ortadan 
dıracaklardı. 
\şagıda bataryaların başında ça
mlar pek az yer değiştiriyorlar· 

Zayi 
tsı:ınhul fieşinci ilk ınrkkplcn, 

938/939 yılııırl:ı :ıldığıın ~:ıhadeln:ı
ınemi kn~bellim. Yenisini nl:ıc:ığıın
dun eskisinin hükmii ~oktur. 

.S::ını i Taşdemir 
1 •)') 

<:rnıou ı 

* * * lslanlml jth::ıliit giinırü~iiniin 5Ci!OU 
sayılı hcyannaıncslnc :.ıil iı603 l sa· 
yılı 515 lirnlık depozito muklıuzuııu 
zoyi ettik. Yenisini t'tk:ırtnc:ığımız_ 

dan rskisinin lıiiknıü yoktur. 
Y:ı.ni Küpeli ve :\loiz C.:ıb.ıy 

Ortnklil ılc Teneke kuııı f:ıhrik:ısı 
(30101) 

*** 
Eyilp "iifus ldıırc:.iııılı·ıı ~t·kn 

künyem iiırrinc Jlor.aı nüfus d:ıirı•_ 

sind~n :ıldığıın :13!li2ii ııııınnr:ılı 
nüfus cüzdanımı zayi eltim. Yc·nisi· 
ni alııcnğııııdnn ı•,ki inin lıiikrnii 
yoklur. 

E;-.;YEH OLÇER:\IAN 
(K. t. 250) 

rulduğu günden bugüne ka
dar hiç bir belediye yardı.. 
mma nail olamamış. nihayet 
müteaddit müracaatlarımız 
üzerine, beş altı ay evvel, 
Tcrkos suyu sokağımıza ge. 
lebilmiştir. Her türlü vesi. 
le ile alt üst olan ve hiç bir 
zaman tamir edilmiyen so
kağımız her nasılsa beledi-
y ~nin bir lufuna mazhar ola
rak tamir işine girişildi. LlL 
kin, bu iş te l:limdi yarıda bı
rakılmı~tır. Bunun böyle ya. • 
rıda bırakılması yağmur 
yağdığı zaman sokakta bir 
takım suni göller vücude ge. 
tirmekte, ve ~eGilmez bir 
hale sokmaktadır. 

Halbuki tamirden evvel 
bu kadar fena bir vaziyet 
hasıl olmuyordu. Belediye. 
mizin nazan dikkatini çek
menizi saygılarımla bildirL 
rim. ----

-r 

• .._A&•+• .......... ~A.A-.4.A~Al,A .... 6A.6.ıll_.~ ~ • • ••.ıı~ 

' ,,,;::~=~n~ıı:nıııın i Çeviren f 
Pearl Buck : t brah i m Ho yı " : : 

• *,......... .............. ,....., 71 , ................ ····"' 
Lotus da kocasının bir şeye pan, ve şakakları aşırı derecede 

kmp huysuzlaştığını anladı. Tu. çökerken kuş gibi zayıflığı idi. 
tiyi odadan w.aklaştırarak, tek Halbuki, şimdi ide, Tutinin ona 
başına Vang Lung'un eziyetine r>işirdiğ iyemekler, sonra yalnız 
katlandı. bir adamla. yaşıyarak, aylak bir 

Ondan sonra, bir ~ok günler hayat sürüşünden, torr.bullaştı. 

ses sada çıkmadı, ve delikanlı a.. Yüzü doldu. Şakak kısımları 
pansızın siner, baş kaldırmaz gi- yumyumuşak oldu. Geniş gözle
bi göründü. Fakat artık mektc- ri ve küçücük ağzıyla her zaman 
be gitmiyordu. Vang Lung da bu- kinden fazla tombul bir kediye 
na göz yumdu. Zira çocuk nere- benzedi. Lotus uyudu, yedi ve 
deyse on sekizine basacaktı. A- vücudü, yumuşak ve düzgün bir 
nası gibi de iri kemikli idi. Eve et tuttu. Artık ona Lotus gonca_ 
döndüğü vakitler de. onu oda.sın. sı denmese idi bile. ona tam ol -
da okumakla meşgul bulan Vang gun bir çiçek de denemezdi. Zira 
Lung buna sevindi ve kendi ken. gene; değilse de. yaşlı da görün . 
disine: müyor, genc;lilikle yaşlılık ondan 

- Yaptıkları gençliğinin, ca. aynı derecede uzak bulunuyor _ 
hilliğinin bir kaprisi, üzentisiy - du: 
di. Oğlan ne istediğini bilmiyor Hayatı yine sükfına kavuştu -
ki.. Bekleyeceği de topu topu üc; ğu, oğlunun da halinden memnun 
sene ... Biraz fazla gümüş versek göründünü anlıyan Vang Lungun 
bu müddet iki sene. gümüs para keyfine artık diyecek yoktu. Fa
bolca olacak olsa ihtimal ki bir kat bir gece, geç vakit yalnız ha.
seneye bile iner ya .. Hele, hasat şma oturmuş. buğdaylarından, 
işleri bu! bitsin, kışlık buğdaylar pirinçlerinden ne kadarını sata
ekilsin ve fasulyeler çapalnnsın, cağını parmaklarile hesaplarken, 
bugünlerde şu işe bir bakayım.. O-lan ses.sizce odaya girdi. O.lan 
diye düşündü. senelerin akıp gitmesile :r.a.yıfla_ 

Derken Vang Lung oğlunu ak- mış, kupkuru kurumuş, yüzünün 
lından çıkardı. Unuttu. Çekirge_ kalın kemikleri ileriye doğnı fır
lerin yiyip bitirdikleri müstesna, iamış, gözleri de çokura batmış
mahsul oldukça iyi çıktı ve o a. tı. Nasıl olduğunu soranlara: 
na kadar da Lotus kadına har. - Karnımda ateş var, yanı-
cadığı parayr. ettiği masrafları yor ... Sözünden başk:ı. bir şey 
bir kere daha çıkardı. Gümüş - .söylemiyordu. 
leri ve altınları bir kere daha gö- Son üç sene zarfında, karnı, 
zUnde değerlendi, ve arada sıra - sanki gebe imiş gibi büyüdü, da.. 
da: vul gibi şişti. Ama doğurmadı. 

- Yahu bir kadına bu kadar Fakat her sabah şafakla beraber 
}Jolca. su gibi para harcanır mı k~lktı. İşlerini gprdü. • 
imiş dıye de, kendi kendisine giı.... Vang Lung onıl bir masa is. 
tiden gjzliye şaştı. ' kemlesi veyahut ta avludaki bir 

Buna rağmen, kadının ilk za_ ağaç gibi seyretti. Hatta. keyif. 
manlardaki kuvvet ve şiddetle sizlenerek başını aşağıya sarkı. 
değilse bile, yine onu tatlı tatlı tan bir öküze, yem yemiyen bir 
heyecana düşürdüğü anlar oldu. domuza karşı duyduğu o derin 
Vang Lung da her ne kadar, am- alakayı kansına göstermedi. Ve 
casının karısının dediklerinin doğ OJan yalnız ba.5ma işlerini gör. 
ru çıktığım, kadırun boy bosunun dil. Tuti ile hiç konuşmadı. 
ufak tefekliğine rağmen, pek te Vang Lung'un amcasının karı
genç olmadığını, ve ona bir ço . sile de, bir kaç kelime konuşarak 
cuk doğurmak için de gebe kaL yasak savdı. Bir kere olsun iç 
madığını pek ala anlamakla be- avluya, dairelere gitmedi; ve pek 
raber, böyle bir kadına malik bu. ender olarak ta J .otus, kendi av. 
lunuşundan da gurur duydu. Fa- !usundan başka bir avluda gezin. 
kat, oğulları, kızları olduğu. ve mek üzere çıktığ: zaman. O-lan 
Lotus'un kendisıne verdiği zevk- kendi odasma kapandı, ve birisi 
ten dolayı da onu alıkoymak is. tutup ta: - Gitti artık! .. deyin. 
tediği için, onun gebe kalmayışı. ceye kadar içeride oturdu. Fakat 
na ehemmiyet vermedi. hiç ağzını açmadı. Yemeklerini 

Lotus'a gelince, yaşı kemale pişirdi; hatta kışın bile :ıularm 
erdikçe gi.U.elleşiyor. sevimli bir buz kesip te kırmak lazım geldiği 
hal alıyordu. Ör.celeri bir kusu.. sıralarda da havuz başında ca -
ru falan var idiyse. sivri yüzü- ma~ır yıkamakla meşgul oldu. 
nün hatlarını bir kat keskin ya_· (Daha. var) 

TUNA KIZI 
sert avucu içerisine almış, göz· 
lerini gözlerine dikmişti. 

Domnika, hafif bir sesle mı. 
rıldandı: 

ıvaffak ·olamazsanız yeğenim 
ı · konuşmak lazımgelecek. 
• jzakereye girişeceksiniz. Fa
, t ileriye sürdüğü teklifler her 
, ~ olursa olsun hic birini kabul · - Size ben ne yaptım? Be-
:niyeceksiniz. Daha evvel ha- 12 ni ne yapmak istiyorsunuz?" 
a bildireceksiniz. Kararı ben 
, recegım. Hiç bir suretle de Üç gün geriye dönmek :a. - Hayır. Fakat zarar yok! Dedi. Maşesko etrafı dikkat- Oteki cevap verdi: 
ılisin müdahalesine meydan zım. Domnika sahte diplomatın Rica ederim, hiç bir yerde dur- le gözden geçirerek cevap ver- - Bunu sonra anlarsın. Şim-

cnniyeceksiniz. Ancak içiniz- otomobiline bindiği zaman va- mıyalım." di: di lazım olan şey. ~iz nereye gi-
< n birinin, yahut kızımın ha. kit .öğle idi. Otomobilin kapısı- ! Maşesko başını eğdi: 1 - Mutlaka bir pan oldu." dersek sen de .~ızımle _b~~?b~r 
,tı tehlikeye düşerse tabii o maçan. a~m ~üyük cüsseli ve - Ben. de böyle dü~~nüyo-ı o.vakit Do~nika ~arkına var. omya gelmelısın. Gıt~ıgımız 

.:iman başkadır. Ben kendi k~vvetlı,. yırmı beş yaşlarında r~m. Yakıt kazanmak ıçın Pa.- dı kı otomobıl büyı.ik yoldan y~re var~caya _kadar . kımseye 
::ıysiyetimi muhafaza etmek i- hır genç ıdi. rıs yolundan gitmiyelim. sapmış, küçük bir yola girmişti. hır şey s?ylem~y~c~~sı~: Ora. 
· n bu işin tamamiyle bir sır o- Eğer Domnika fevkalade bir Bunun üzerine bunlar Mois- Bu yolda ise attan başka bir va- ya varabılmek ıçı12 uç gun dah~ 
. rak takip edilmesini istiyo. heyecan içinde olmasaydı bu selles ve Saint - Denis yolunu sıta ile gidilmezdi. Y?l.u~~~ var. Eg;r herhangı 
ım, gerek Fransada, gerek R o- genç adam ile kendisi qrasmda tutacak yerde makinelerini Pon- - Yarabbi, bu ne? Nerede- b~tı;unı ım~d~ çagmrsan, ke?
ı"nyada olup biten şeylerden m ühim bir müşabehet bulundu. toisa cevirdiler. Otomobil Pon- yiz?" dı ~~':111.Ia bızım yanımız~ gıt-

,imsenin haberi olmamalıdır." ~nu farkedecekti. Halbuki bu toisi, Saint - Germaini, Versail- Dedi. Bir taraftan şoför, ö. medigını anlatırsan, (genç ada. 
B d k ld O l ğenç adam şoförün yanında- le..ı·i geçti. bür taraftan onun yanındaki a~ mı eliyle işaret ederek) bir kö-

'. u 81~la :" dapıb~~ru lud: Tte ki yere oturmuştu. Etli dudak. Burada şoförün Rambauillet dam yere indiler. Her biri oto- pek gibi bir kurşunla yere dü-
-ıızmetçı erın en ırı ge ı. a- 1 Ia _ ~- . . b .. · 1 · " 

k bekled
·-· d rınua genış bır te essum cız- tarafrna dönmesi azımgeliyor- mobilin birer kapısı önüne gelip şersın. 

\•e-es onun ıgı a amın · · rd . d Sol "ld' D 'k d d 1 Beli · d b ' M f lk d 
eld

·-· . hab d. gun va ı. u. a cevrı ı. omnı a ta- ur u ar. enn en ırer ro. atmazel avercsko i e. 
ii ıgını er ver 1 : l\A--- k d:. ·· 1 · · · dal l k k ·· · f dam ·· · h k H d' . ·~· . .• ına~s o: j mamen uşunce er ıçerısıne - ve ver çı arıp genç ızm uzerı. a genç a m yuziıne a tı. 

- . ay 1', sız gı ınız. . - Biz, dedi, Shartres'a ancak mış bir halde olduğundan Cor- ne doğru tuttular. Yüzünde bir ölüm gölgesi do. 
Dedi. ~olu kucakladı. §onra saat ikide varacağız. Zanne- beili. sonra Melunu geçtiklerini · Maşesko kıza döndü: laştı. Olduğu yerde yıkıldı, ba. 

Le Me!rtriere l o1Tamn açtı: derim. siz henüz öğle yemeği fark bile etmedi. - Bir kelime söylemiyecek- yılacak bir hale geldi. 
- ~imdi, ~izi de kendim iç.in yemediniz? •• Bir aralık rüyadan uyanır gi. sin, bir ses çıkarmıyacaksm. Gen~ adam elindeki silahı 

~!nci bir oğul biliyorum." Bu suale genç kız şu cevabı bi :!ordu: Yoksa öldüğün gündür." yere indirerek: 
Dedi. verdi: - Ne oldu?•• Bir taraftan da kızın ellerini (Da.ha var) 

Alemdar sınama~ 
Bir Kavı.:k cleorildi 

I çki kaçakçıları 
Trakya Manevraları 

-
Ui.n 

!!39/321 
l'sküdar Sulh : inc:-i llukuk '/14' 

ldmli9indcn: 
Üsküclnrda Trnbel Hace Melı
nıel nıalmllcsinde eski NaJcacC 
yeni Tazı çıkmazında .f nunı•· 
rada sakinler: 

llutice ve 1IU1ıif e 
Toılorinin sizinle snir his."lcdarJar' 

la şa, inıı Ye müştereken mutasarrıf 
hulundıığunu.z Ü<,küdıırda yeni ıns· 
halli'.' '.\firoğlu sok:ııtında kain nıa' 
diikk.iıı lı:menin izalei şuyuu dnvasr 
ııın c:ıri muhakeme.si soııundn gıyd 
k.ı_r,ırının _ iliincıı ın:ılıkeıneyc ı;eııD'; 
nıış olrlııb'Unuzdan Ye mezkur pY' 
mcnkulun 'kabili tahinı olnıadıJı aıı 
lnsılınış olduğundan kanunu med,. 
ııinin fi28 ııci maddesine tc\'fi1'811 

mezkur ~ayri menkulün açık :ırtıır
ınn suretiyle satılarak şuyuun iza)C' 
sine ve bedelinin lıisscdarlar arasıll• 
ıln hisseleri nisbctinden tevıi 1~. 
taksimine YC ücreti vckiılelin tarl~ 
l:ır:ı nidiyctinc lemıi:ri kahil oıııı•, 
üzrı·e 2/9/939 t:ıri11inde gıyaben ttfl 
rar ve>rilıniş olmnkln t:ırihi iJıiıı~,ı 
ililı:ırrıt 8 sekiz gün zarfında ten> a· 
ıla\a etmediğiniz suretle mezklıt" ~ 
rar kaliwt kcsbcckce~i Hllnen teli 
rn ihhor olunur. (30108) 
~-~---~~~~---.....,,..,,, 

.'17n7s~ 

/stanbut IJeşinçi icra McmurlalıJP
dal!: 

3i/4i8! sn) ılı icra dosyası ill'i 
riıırle Jl:ısnn o~ln Hüseyin ~ 
Tütenin General Şevket oljJo Jrf el 
mel Tahir \'C tnct oflıı ölü :&reJı"s· 
Fent zimmcllcrindeki faiz ve. 111~4 
raf dahil olmak iizerc 76(3.i lı~ el 
kuruş :ılnc:ığındaıı dolnyı blrı;p 
derecctlc "ile birincl fpotcJtll ~\,ıl 
paraya ',,"evrilmesine karar -ver1

1 , 
\'ı• cvs:ıfı aşağıda yazılı Jicybeii• .,e 
da eski Han ve Meydan sokağınd~1"· 
iı;inclc ev ,·c kuyu ve nlur ve 8~j 
lığı havi bundan tamamına ye~ıi 
üç clılh"uk11f tarafından ıos34 111, 
kıymet takdir edilmiş buluna" ,~ 
parçn sebze b:ıhçesinin tomarrll aC 
arıt ı rına) :ı konulmuştur. 

lladastro ııe CV'Safı: rdlıı 
lfoybcliad:ı eski Han ve ?dd d•• 

w ·' l'ni Orhan Cavit lle) beli rrıc>' ılf 
ıı ında yeni 8/1. 1, 5, 4, nuıns~ ş 
U/1, 1 kapı sayılı şarkım 12/60· ;,rı 
numaralı p:ırsel şimalden :!/~O. si el" 
parsel ile mektep \'C lleybeh ı5!ı,eıı 
teri, g:ırben Cavit sokağı. cerı ııel' 
ı:ı. 1 t, 15, 16/60 numaralı patse;. 
yalı bahçesi ile çevrilik 11681 gl 
re murnhhaında ve i97l kütOt 
purscl sanlı. ~ 

1 - A~ık arltırnı.ısının 10/1 ff 
S:ılı giinii snnt H ten 16 ya kadlf f' 
lnnlml heşinri icra dairesinde ~ 
larak ınııhanınıen değerinin ~-
i5 şini bıılllui'lu takdirde mıışte 4V 
ne ihale~i icra ,.c bulmadıA'l ul.;a.ı 
de t·n çok arllıranııı taahbüdil d' 
kalmak şartiyle arttırru:ı 15 gtı~..11' 
ha ıız·ılılarak 25/10/939 Ça~tf 
!liinii a) ııı vakitte yapılacak ~ 
nıada yine muhammen deli' fi 
ylilde i5 şini bulm:ıısn 2280 ~ıı 
kanım ııhk:ıınınn fe,·fikan tecılc 
ıutulacaklır. ,o 

:! -- Arllırına şartn:ııncsinill ~ 
!l/9:i9 dan itibnren llııircdc bC•cl" 
sin görehilııırsi iı:in ııçık bulll 
r:ıt•ağı. ,il 

:i - \":ırs.t hıışka ıpotek'sahl~ 1 
caklılarla diğer aliikadatl:ırıll f" 
tifnk h::\kkı sahiplerinin bll il 
menkul ii~erindeki haklar~nı;r l 
usiylc fa~z:•e ıııa~r~fa muıe.~ 
dialannı ılım tarıhınden ı-._.4f 
20 gün içinde. \'\Takı müsbi~~ 
birlikle 93714784 numara. taJJ~ır 
icra d:ıirrsirte bil<lirmclcrı l~clllJ' 
Aksi lnkılırd.e hakları tapu SldeJltl!# 
le sabit olnuyaıılur .satı~ be 

1 
~ı 

pa\ lnşııı.ı-;ındn ıı h:ıriç ldtlac.111t~,tl 
4 - Al cıların hu·f(a)ı\J1'1C S ı~ 
uh mmeıı değeri olan -ıo:>3 ti~ \ 

mn )uzdc. ledi buç?iu ni~ '-1 
pey akçesı 'crmelcrı YCl1l "' Li~ 
bankadan lem nnl ınc1'tubu gc 
leri lüzumu ıl:ııı olunur. _/ 

Zayi 
926 senesinde Kulclı Ask ıi ~ 

sinden '1-hlıijım tnsdilrn tSi V, 
ettim. Yenişini alat'ftğırııd:ıo e 
ni'n hiikmfı.yoklur. ,,ır 

Kennn Se ıı4f 
(Jt. f. il 



,, . S - VAKiT 8 EYLUL 1939 

Ronıanya Almanya- 'Fransız kıtaları Alman s --p -o r 

yı beslediği gibi hududunu yardılar c~~!e.~!~~~n 
.. p o 1 on ya I a mahsus eşyan. n trans it Paris, 7 ~~.A.) - 7 numaralı helerde rica ta devam ettiğini, Kro-ı hakkında tam bir ketumiyet mu. itib~:e;a \:~~:,;ta-

"' Fransız teblıgı: kovun zaptolunduğunu, iğtinam e· hafaıa edilmektedir 
\J a k R d c . h 'k' r f r p . . Galata.saray, Fenerbahçe, Şiş-r a 0manya an geçmesine ~P~:·J~ .~r ı ı tara m aa ıyc· dilen Leh toplarının 60 dan 90 a olonwa ha . . lı ve Pera. klüpleri arasında ter-

. ti gorulınuştur. çıktığını bildirmektedir. J rıcıye tip edilen ve bir devreli lik mar. 

d~ mu·· saade edı'yor Faris, ? (A.A.) - 7 Eylül ak·ı· Varşovaya şimal cephesinden ları şeklinde yapılacak olan ~ 
\,,; pnı .üzen. _neşredilen 8 numaralı büyük bir muhaeır akını !'elmekte- nazır 1 ce futbol müsabakaları için Be. 

tıuı i reı-mı: tebhg: dir. Leh hUkiımeti. herhangi bir den Terbiyesi umum müdürlüğü 
bııctirı':.~;; (.\.A.) - Hnvas şaf e::lecekt: .. noman.ra bu ha. Ren ve Mozel eephesin:.le düş- arıza ve inkıtaa uğramadan çalış- Londraya gitti mi? t.ar!Üından müsaade verilmiş ol-

't'i susta 1 !107 tarihli Lahi anlaş· man, kuvvetlerimiz karşısında tak· -nak maksadiyle merkezi Varşova- . Riga, 7 (A.A.) ·- Polon•.'·a ha. ldugund_an bu karşılaş. m_ alara cu. 
• caret anla~masr hlikiimlcri masmrn 7 inci maddesinde bL viye edilmekt:, Almanya içlerin· dan Lublı"nc nakl•ttı·g~ı'nı' beyan ·' t k Sore Al b • .. rıci'-'e nazırı Beck'in du··n hususı· mar esı n şammdan ıtıbaren bH 

Ql • manyayı cslcnıckte taraf mcruleketln arzu ettiği den yeni kuvvetlerin muvasalatı etmektedir. "' 1 kt ~ a11 Romanya p ı d 
1 

bir tayyare ile Riga ve $tokholm anaca ır. . . . 
~llle o on.rayı a takdirde muharipleri besliyeb. görülmektedir. Garp cephesinde hare· tarikile Londraya gitmiş oldu. Memleketımızde ılk defa. ola • 

•ıııı tneğe YC Polonyaya malı. lccek ve yahut tranı;;lt yoliyle Londra, 7 (Hususi) - Fransız k.. km ~a dair bir şayia dol~makta _ rak yapı,ıa.cak olı'-;n gece müsa-
:ııa ~şyanm transi.t olar~k Ro bunun yaprlmn~ına ro(iı;aade e· tebliğine göre Fransız kıtalan top- at yo UŞ dır. Bu haberin resmen teyidine bakaları ıçın Taksım stadı tara. 
~~l ad:lo gcçnrnfiınl temınc d<?. ! debiloceı~ini . tasrih cdlltıH'lttc çu ateşi himayesinde Alman budu- Berlin membalan. garp cephe· imkan bulunamamıştır. fından hususi projeksiyon tesi • 
~tıı ey)e~1ektedir. \'erilon ma_' bulundu~unu hatırlatrunktadJr. dunu fnuhtelif yerlerden yarmaya sinde herhangi bir askeri hareket Ancak, Riga tayyare meydanı satı .. YaPJ!_!n~.ştır... . 
t~~ a.t~ ~ore, Al.ı:ıanlar bu vaıi. Şimdiye kadar flilt ,·aziyetc ta- muvaffak olmuşlardır. Alman · olduğuna dair teyit edici hiç bir ::lün öğleden sonra hususi bir Po- Dort huyu~ klup beynınde ha
lt nıhayet vcrı1mesinl istiyor manıen tenı.fuk eden lıukukt Fransız müstahkem mevkileri ara- haber a1madrklannı bildirmekte- tonya tayyaresinin Stokholm is. zırlanan bu ı}k gece müsabaka.. 
ı111' Bı.ı I~ hakkmrla Almanya. nı"i:vrt lıjtc bodur. sında Fransız piyadeleri mitralyöz dirler. Ne bir tavyare görüldü~ü· tikametinde Riga tayyare mey _ larma yarınki . cumartesi gilnil 
an n.iJkrcı;;. orta elçisi tarafın. AL:\f \:":J,AH. IWflIANYA YI ateşine tutulmuşJar.·Jır. Fransız nü, ne de bir hüruma maruz !tal- danı u7,erinden geçtiğini teyit et.. ba.şlan~cak ve ılk maç Fener • 

tır. şıcldetıı tnz)iklcr yaprlmTŞ- PROTE~'fO .ETMI~ tayyareleri Alma.1 toprakları ü.r:e· dıklarım ifade ediyorlar. mektedir. bahçe ılc Pera arasında yapıla -
~fl ~orunıı~·a hudı~tlarıurn hita. BU kreş. ( Husnsı) - R?maıı. rinde harekatta bulunmuşlardır. Slovak ordusu Polonya- A ile ... caktır. ~1 .. 1 ....... r hakkrodakı hcyurlmil~l y_a. topraklarından 1:'e.hısta11a * .;; >:· mer anın satbgı Diğer karşılaşmaların prog _ 
b],:,.mn.ıardan_ babf;ccl<ın bır 1 sılah ye c~ph.ane goçırılmekU: Riga, 7 (A.A.) _ Gazeteler ~ılara saldırdı tayyareler ramı da şöylece hazırlanmıştır: 
1 

ı:. Alnıan~anrn bıı hususta. oldu/tunu ıddıa crlcu Ahnanla Vilna ile Varsova araSJnda ı::ıemir• Bratıe;lava, 1 (A.A. - Slovak Va.şiugton, 7 (A.A.) - !ktı. 11 Ey~ul. Pazartesi: Galata_ 
~cnı~r::rua cevap t"~:•il l"ylc . rrn. Leh - Rumen huJudund~ yolu münakal~tınrn münkati oldu· or.dusu kumanl:ianlığTnın harp ra· sat nezaretinden bildirildiğine saray - _Şışlı, 

~'tr.:dır. bir kontrol kcmı~ronu !kall)esı.. ğunu ve Varşovadan Vilnaya an- poruna göre Slovak kıtaatı Tatra· ~öre, temmuz ayı içinde Fransa... ş· l~ Eylul Çarşamba: Fener -
!t• U-:!iinkil beynelmilel nzi- ni istediltlcrine dair şayialar cak Breslitevak üzerinden dilaşa nm şimali şarki mıntakasında Po· va 43, İngiltereye 42, Kanadaya ışlı, 
'?,~e. Romanya bitaraf kalmak devam ediyor. Romtn:ra ~azır. rak gelnıek mümkün bulunr.luğunu lonya ordusunun cenahlarına mu- 10 ve cenubi Avrupaya 5 tayya. 14 Eylfıl Perşembe: Galatasa 
~ ettnclrdlr. Fakat bu karar lar meclisi geçe geç '·.alutlcre yazıyorlar. vaffakıyetli bir taarru%da bulun· re gönderilmiştir. ray - Pera, · 
/ hn!Uk!\rda Ye ehcdiycn bL kadar ictima etmektedır. ·25000 • 1 mu§tur. Düşman çckilmeğe mec- Amerikanın bitaraflığının ilA- 16 Eylfıl Cumartesi: Şişli _ 
tar kn.lar.a,i?;t m~nasınr t:lıam. Mecli!'\ID nC'~rcttiı1:i dört mad· . caır a ınmı~ bur oJmuş ve bu suretle Alman kı nr üzerine muhariplere harp leva· Pera. 
~~ ~lmP.Z. Romanya ebbdt bir delik bir beyannamede şunlar B:rlın. 7 (A.A_), - Umumı Jt:· taatının ilerlemesi kolaylaştırılmış zımt sevkivatı kesilmiştir. Her gece saat dokuzda baş _ 
'r tide ellerini bağlamış değil- yaııhdrr: rarg.ahı~ neşrettıgı rakamlara ~o· tır. Hareket devam etmektedir. Japonlar Amerikadan !anacak ~l~n bu mü.sabakalann 
, · Bu ti.l o manena im ka.n ıarr. / 1 - H.onrnn.rr dalı l il n de yaşı. re şımdı.ve k~dar Polonya h~rbın· Slovak kıtaatı birçok Polonyalı I k hakemlerını İstanbul futbol aja-
l:nu haf:\uı eylemf'ktedil·. 1 yan bilttın ektıl!i~et.ıe_rlP hiiku. de 25 bın esır, 126 top ve bırç?ık subay ve asker esir almuıtrr. Rirat eşya a aca nı seçecektir. . 
}~ununla berabC'r mııhariı metin arası çok ıvıdı;-.. Ekalll· ta!'k. ve zırhlı otomobıl ele geçır- subay ve asker esir almıştır. Ricat Loı:dra, 7 (Hus.usi) - Japonlar Gece maçları tam;ı.men lik mü. 

• '~lllleketlerdeu blrile doğru. yetlrr hiç bir şeyden şıkAyetçi mı!'lt~~· • • • • ve köprüleri tahrip ediyorlar. Amerıkaya 340 mılyonluk eşya si· sabakaları şeklinde olacak yani 
l'· doğrııy.~, dii!eriy.ıe_de aşağı değildir. . . Dun ıkı lngılız vapuru Polonya tayyareleri Presof ve pariş etmişlerdir. Japonlar harp ı;:-alip 3

• berabere 2, ınağlup ta 
jarıarı cloı::rndıın dogrııya te· 2 - BlltU~ RomanJacl~ sU- batırıldı Slovakyanrn §arkındaki ıdiğer şe· ten evvel bu siparişlerini Alman- bir puvan alacaktır. Bu suretle 
ı .. ' ha.Hnrte bulunnn Roman. kun \'e asayı.;. n1:!~ı:emme.ldır. . Lo •d 7 (AA) r' t'hb t hirler üzerinde. uçmağa teşebbüs ·raya yapryorlarıdı. oyunlar sonunda en çok puvan a-~tn b -u kU · ı . ı· ı h ı ı 3 R n ııuıdımetı blittin n ra. · · - s 1 ara Lı0tvanyacla seferberlı"k danlan takını organizatörler tarafın ı u.., n 'az.} c ın a <. • - umc · . · t bl'vi etıni§lerse de Slovakya toprakları· k ı 'i~l'kildc tasrih etmesi 1Az1m· komşulariyle dosllnlt ye sulh neEzahretinı? el. ıhg': b' d . ııı bomhrdıman etmcğe vakit bu- yapıldı m ? 1 klonu an kupayı kazanmış o 
'~·ordıı bavaı:;r içinde ~·aşamak arzusun. emmıyet l ıç ır enız hare- 1 d h b 1 ı. aca ardır. 
n1Jı:ııı d.ündenbcri rnpmıs bu_ dadır. . keti olmamışbr. .ama a~ .a'?- at:ıryadarı ve ~ver Roma, 1 (Hususi) - Litvanya· . ~ maçlarının yarınki biri' 
nıııaktadrr. Rom~nyanr'n ic. 4 - Romanya ademi tecavtiı Alman denizaltılarına karşı hü· -~yyar1e cdnnuz tar ın an gen a- da seferberlik: ilan edildiği haberi, cısmden evvel meşhur matbı• 
~tı bundan böyle bitaraflık! paktr akdetmelt maksadiyle camlar devam et~_ektedir. Bu hü· tt mış .ar ır. • Litvanya hükUmetince resmen tek- takımı da şehrimizdeki Macar • 
kktndaki be:rneiıuilel anlaş· bütlin komşulariylc mUzakere- eumlann en az bırmde muvaffakı- İngıltere bazı bıtaraf- zip edilmektedir. Keza Litvanya !arda nmürekkep bir ekiple kar-

\aıat' çcrçins: · dahilinue inkL ye hazırdır. yetti.netice alınmış olması muhte- lıkları dm" lemı"yecek t~raklarmda ecnebi tayyarelerin şıla_şa~k ve bu suretle memle .. ~ mel.dır. uçtuğu, Leh - Litvanya hududuna ketımızde ilk defa oynanan ge.. 

Ç b 1 P 1 h b
ı Alman denizaltdarımn se rise- Stokholm, 7 (A.A.) - Gazete- Alman bombalan atıldığı da aynı ~ .f~tbol milsabakalarmm b: .. :ıt-

e m er aynın o onya ar 1 faine karşı hücumları deva~ et- lcr İn~iltere:ıin bazı devlct1~r~n bi- ,ur .... T~ tekzip edilmiştir. cısını de matbuat takımı y:'Jl • 
l mekte ve 2400 tonluk Bosnia va· tar~fhgına nayet etmiyeccğını zan· MareşaJ Smı·gıı· mış olacaktır. 

µuruyla 4850 tonluk Sceptre va· nedıyorlar. , , -----------

h kk d k
. . h t purunun ziyaı haber verilmekte - . D~ıı;ens Nyheter gaze~e~ı, İn~- Radyo ı· ıe ulıı·rr"-al 10 a 1 ıza a 1 dir. Corinthia'ya lda taarnız vaki liz~il?Sunun ~ltık denızme gır- Ridz'in Mı 

olmuş ise de hasara uğramamış ve ~esı.nın ~e bu. bölged~ hav~ ve ide- t t bl • w • 
t . . . . umana dönmüştur. nız üsıeı:ı tesıa edebdrnesının an· Hava k ti . Om 9 1g1 
~ ondra, 7 (A.A.) - Çember· h~ edilen ih_tiyat tedbırlerı sa • Yekunu 19 bin tona b J"ğ J cak Danımarka ile isveçin bitaraf· UVVe erıne 

avam kamarasrnda harbin veskındde, vaktınde yapılmış bulun. 27 Alman ticaret vapuruan~n ° İ:~ hdkl_:rr ihlkat edd il~eklc mümkün ol· hitabesi (Baştarafr ı ine. 
ı'l hakkında beyanatta buluna· ma a ır. o~n··anın Vi<>'o limanına ilt"ca tt'· ugunu ay ettikten sonra Chur- V Bu b" • ki . bir ı. ' ~etimle demiştir ki: B. Çehberlayn müteakiben BU- ği blldiriliyo; 

1 
e 

1 
chill'in 1915 de Baltık denizine ha. artova, 1 (A.A.) - Mareıal nu ızım 11 ımu: tüdü a• 

111
c vük Britanyanm müdafaa kuv • K "d d. • h d ·ı kim olmayı İngiliz dinanmasr için Smigly Rydz, Polonya hava kuv- ~or. . 

.... ~Iis sadece umumi vaziyet vetlennı· ·n muhtelı'f şekillerde a ... _ on or a ım a e ı en ilk vazife olarak telakki eylemı"ıı: bu vetlerine hitap eden aşağrdaki cm· aldı ~·.~iman radyo111 Abr.; •1 ·• 1wlafaamızın vaziyeti hakkın- ..,..,_ p 1 :ı • • • sulh teklifını 31 - t llnı ferberliğini gözden ~irmiş ve O onyalılar 1~~1;1ğ~u ?atırlatn.'a~ta ve ken· rı yevmıyı ne§retmiştir: • • • aguı oata neırc •· 
< umi bir tarzda izahat ver- ook yük' sek olan bütün saflarda.. Berlin, 1 (A.A.) - Ordu baş· .d. ısının şımdı tekrar iktıdar mcvni- .Tayyareciler, kı_ym, etli .as.kert.er, mııbr;. Hıtlerde Alman ordulaıı· 
'ii l'tlümkün olduğunu şüphesiz · d düşman ku tI f k na Lehıstana karıı hareket emriı; 
, ~edecektir. Zira zaruri ola· ki maneviyatı methüsena eyle • kumandanlığı, kori.dorda imha e- ·n ~ bulunduğunu ilave eylemek- ra- kahvve erının aı -~yetıne 10 gece • d 
''-<u miştir. dilen kıtaat arasında bir de süvari tedir. . ~men ramancasma mucadele .. - vemuı ve or u (1) eyluı 

ı meseleler mevcuttur ki, r b 
1 

d _ b' d" y I ,, cdıyorsunuz, bunun şerefi ebedi· ı:wıu taarrurz hareketine geçmir 
~hakkında malumat verilme- . Bundan sonra deniz !11e~le .- ı~asr u _un. ugunu • ıl 1r?1ektc- Ugos avy~ umumı se· yen Polonyanrn hatırasında kala- tir. Demekki Almanyanm ıulh 
lı c menfaati bakımından im- sıne temas eden ,Ba;şvelcıl şım?ı- dır. Lehlıler~~ .~eı:~ala~e bır kah- ferberlık yapıyor eaktır. ıartlannı neıı;tmesi ile Alman or· 
~ ll bulunm.aktadrr. ve kadarki en mühım ve en dık- ramanlıkla dovuştüklerı ve Alman Lo d 7 (AA İ T . M r G 1 G dularının Lehutan üzerine .. ··. 
cı0 al 

1 
kate layık vakıanın Alman de- askerlerinin bunların cesaretini tihba;a/a, a t: : -b·ı~~1j.~.ıs- areşa ın enera a-,mesi ara11nda 24 ıaatl.ik bir =t 

~ ny 1 ar, her türlü muhale· nizaltıları tarafından İngiliz ti ~ hayranlıkla takdir etmiş oldukları .. y nezl re ını;; .. kuı 1~ ıgıne meline telgrafı bile yoktur! A•nleıılryorki Al 
e rtaraf etmek için aldet ve caret gemilerine karşı yapılan ilave eıdilmektedir. g~re, f ubcgol~kavya 0 

... mketı umu· Var~ova 7 (AA) Mare§al lar Koridor meseleam· ı· pile~rt. 
h, tn.e üstünlüğüne gilvenen t 1 ink· ... .,ç Jd .., A... J f . mı se er r ı yapmaga arar ver- :ı • • • - pıa e 

ttlt ve merhametsiz bir duş- kaarruzJ 
1 
ar~t. Aıtlı~ı . 0 ugunu gır top ar aalıyette miş ve kararı merhalelerle tatbik Smigly Rydz, General Gamlin'e a· havale etmek teklifini sadece yap· 

~ k . ay ey emış ır. enıa vapuru- p · 7 (H ") .. . . . . . şag"'ıdald tel f ·· d · · • mrı görünmek • t • ı B c 
1
_ arşı çetin hır tarz..;a dövU- nun ölüm v teth. h 

1 
. . arıs, ususı - Potı Parı· etmek ıçın harbıye nazırına icabe· .. . gra ı go.nı ermıştır. • • • IS emı§ er. unun 

t .... r. Polonya ar.keri dalına cinde batma:ı ha ~? ~l ne ~~l 1: zien cephe muhabiri Ren ve Mosel den salahiyetleri karar altına al- Mut~e!ik kuvvetlerin düşmana ıçın çareyı de ndyo ile teklifi neı· 
~~t ve azimli bir muharip ol· dığnu gösterm~tfr ~ hi~\ir~- arasında bütün Fransız cephelerin· mı§tır. karşı sılaba sarılmış oldukları bu retmekte, ~~!Jr:- .~dyo ire menfi 
h~~r ve bu an'ane~i bugün de ınan tekzibi veyahut uydurması de harbin d~--:am ettiğini ve ilerle- Yugoslavya ordusunun mevcu- anda, Polonya or.dusunun kard~ş- cevap geldıgını.~ila~ etme~e bul· 
.._ıa~a :yı~m~~edir. Havada Almanyanın bütün dUuyavı de • me hareketını kolayl.aştırm~ üze- du bugün yarım milyona yaklaş· Ç: sclammt Fra~sız ordusuna ıb- muılar. Bu hadi..e herş~y.ı y~!':ıs · 

ıtçıı ~~r ustünlilge ve kttaat ve rin bir surette müteessir etmiş ve re ağır foplano faalıyetlerıni kes- m:lkta.drr. r:ıtrrlarda olduğu üze· lağ etmekle bahtıyanm. ynn. R_ımyım. Fakat valının ruya· 
ı41 ıtıbariyle ide adet farkına dehşet içine koymuş olan bu harp memiş olduğun0u bildiriyor. re Yugoslavya da bitaraflılını be- .ıı:ransı~ ordusu, memleketleri· •ı:ıa ~~emek elimde değil." h: 
ıt ,Alınanlara her karı§ı muba· te masum olduıhma halkı inan • Krakovı düşmemiş yan etmi•tir. mızın tazız etmekte o)dukları şe· kayeaını hatırlabnayor mu? 
Y:ıc bır~yor. Almanla.r ek- drramıyacaktır. Alr_n~n .denizaltı. Londra, 7 (Hususi)_ Var ova· ı Jnghterenin Berlin r~f, adalet ve ~-lirriyet prensipleri- ASIM U 
IG kısa bir harp ve seri bır ka· larr tarafnıdan İng-ılız ticaret ge. dan gelen haberler AI 1 ş _ • • ~ asırlarca mudafaa etmek sure-
t ıurnunu ileri sUrdUlcr. Buna milerine diğer tecaviizler de va.- mamen zaptettikle .. ~!n a~~k~a elçısı tıyle §ercf kazanmış bir ordudur. gelmiştlr. Bunlar zahire ve su• 
~~ Alman plinının ba§hca ki olmuş ve üç dört vapur bat. ri Krokovi şehrinin~ ~~ti 1 e· Londra, 7 (A.A.) - istihbarat lngiliz hava kuvvetleri lü maddeler mubayaa edeccli 
~ hun.dan sekiz gün evvel mrştır. diğini bildirm kt d- en z şme· nezareti B. Nev:ille Her.lderson ile kumanda p • tfr. 

t ~ıı. harp ilan etmeksizin istiHl Bize elince, bahrive nezareti Al l e e ır. t~.gi~tercnfo BerUn elçiliğindeki . m ar~~te Al d b 
r~.?olonyaya karşı teksif e.tti- derhal ~ukabil tedbirler almış. man ar Varşovaya 50 butUn memurların saat 17.15 de :;ar.ısb 7 

k(A.A.) - İn~ıliz kuv- manya aya anc 
~':"1iir. Şimdiden nwu~ kal· tır, İngiliz desll'oyerleri ve deniz. kilometre yaklatblar G<a•cs~nd'c vardıklarını bildir- ;::,,İde ı~i 1~m·~~ru General t: d• . 
'lıctısan 'Ve malzeme zaylatrna a1tılarla mücadeleye mahsus di - Lonı:ira, 7 (Hususi) - Bir AI- rnektedır. başkumandanıgı M aval ~~en radyo ınhyenler 
/\tt il, Polonya milletinin mane· °'er gemiler blivük bir faaliyet man tebliğine göre, bindirilmiş Al- lt l 4 eylillde Generala~şa I' e ali, 
ırı;c cesareti riç bo~ul~ış- sarfetti~leri gibi mü~im miktar. man krtalan Varşcvaya 50 kilo· a ya fından kabul edilnıi t~: ın tara· Tevkif edı liyor 
bıı ~iz ve Fransrz hukumctle· . da takvıye kuvvetlen de sU~atl.e metre kadar yaklaşmışlardır. General G r şer ır. 
~~it~. Polonya hükumetiyle h~r~anmıştır. Nakli ve gemılen- Varşovadaki garp garı yanmak· 8. f ""' ral wume!:~ 1~ yanmda Gene· Amsterdam, 7 (A.A.) - /l 
.'rt hüku~ete .mali kaynakla- nın bır .~rada ve. 2:11~af~ altın. tadır. A~manlar Vistol üzerindeki ıtara kalacagını idi. e bulunmakta n:anya.da ~a?a.ncı radyo haberle. 
~t hrmak ~mkanını ver~n ye- ia sevruseferlerı ıçın tedbırler a_ köprülen berhava etmişlerdir. dinl~diklerı ıçuı tevkif ddilenleri 
~ anlaşma unza etmişlerdir. tınınıştIT'. 20 Alman tayy . resmen lnn ·ııe Romanyada adedi artmaktadır. 
'11>ta. Fransa da b ' . 'bf Almanya üz.erinde geniş istik- d .. ·· "Jd .. aresı :JI re- . ~ortmund'da çıkaı:! Rotc Er.d 
etıet-ini tam bir m·~zım. ~ı ?af ucuşları yanılmış ve birlbirl uşuru u b·ı • d f b f k ısmındeki nazi gazetesi Bün!:Jc'dı ~erber etm· ve b~~~~et "1.rkasından Üç gece zc.ırfmda R.o~a, 7 .. (Hususi) - Bir Leh ye 1 dır f Se er e f j birkaç kişinin bir Yahudi evindt> 

~i~di bütün 1:ı~terek ce ~; Ru~r da dahil olduğu halde, şi. t~?~ğ~~e y:o~~ 20 Alman tayyaresi Bir Al . ~hancı bir postayı dinlerken tev 
~ ~ına.nıa temas halinded'~l r- malı ve garbı Alm:ınvanrn geniş dusurulmu.ştur. Japonya da bitaraflığını man heyetı Ro- kif ediidiklerini yazryor. 
~ b.bi~ .h~da bazı ~a?u~ bir kısmı üzerine 10 milvo~ be. Oanzıg tamamen Al- tebliğ etti manyada zahire müba- ~unuı; ü~e~ine pol~s Y~udi e\· 
\ııt~ılm.ıştir. Fakat aşikar vanna~e a~ılmıştır. Asken tay- manlara geçti y d" Ienndekı. b~tun makinelen müsa· 
i erden dolayı hi bir tafsi varelerın Vılhelms Haven açıkla.. . • Londra, 7 (A.A.) - Londra- . aa e ıyor dere etmıştır. 
ı~~a edilemez. M~hasamat~ .,.mda b::ızı Alman haro gemilerL D .R~, 1 (Husuhsı.k-:- Almıanlar nrn diplomasi mahafilinde öğre • k :ad UkrReş, (Hususi) - Şimdiye Vındso D '"k .. 1 ·ı 
\'<lla..~ı Fra ·11 f zcf ne yantıkları cok kahramanca ta. anzıge. tamamen a ım o muş· nildiğine göre Japon hükılmeti, a ar omanyada altı kura cf. r U U ngı · 
~ hllrada ;sr~ ~~ e ı n~te JJ'I:: ı.mızu takdir ve tazimle vadet • Jardır. Leh müstahkem mevkileri 'jimdiki ihtiJiı.fta bitaraf olduğu. radı si!Ah altına alrndr. Alman· t d .. .. 
11ı ... aıtnin g:~f ır.sure 1° mek isterim. Bu taarruz eEınasm. beyaz bayrak çekerek teslim ol- n.u İngiltere hüktimetinc bildir • yaya petrol ihrar.atr Tuna yoliy· ereye Onuyor 
~~tur. İki me~~~~ear~~~ı ~ ia iki .c~P. kruvazöründen birine muruaıı;ur. . miştir. le devam etmektedir. İngiliz, Cannes, 7 (A.A.) _ Malfun ol 
.
1 
arı.taşma tamdır ve h b" ""'n az ıkı ısabet vaki olmuqtur. Bcrlın 1 (A.A.) - Danzıg top· 1TALYANIN BlTARAFLlGI İtalyan ve Alman vapurları duğu üzere İngiliz bük. t" . : 

ti.&~~ ait bütün faaliv~e~ ~u hücunıl,Rrm bf>n;fi olan Vil - raklarında~i Vesterplatte'deki Po- Londra, 7 (Hususi) - İtalyan Köstencc limanını terketmlştir. :ez:ırine amade olduğun,u~Tdj~'. 1 
_ 

~~ılt1 mesai kin halen mer· ,elmhaven de 7e Kıel kanalmm lonya garnızcnu bu sabah saat on· nazırı Farinacı İtalyanın Avnı - Yalnız Yunan vapurları Şar· mış olan Vindsor dükü a k 
~~Ulunan itila.flar iyi V'e ar: ~e~haTiııdP'lri .Alman _fi.lOSI!, üsle-lda.muha.,~ra eden Alman kuvvet· oa ihtilafında bitaraf kalacağı- kl AkdeQlze sevkedilecek maL

1
tibes'den otomobille bJMr:ş ıC 

t~ 1§leınektedir. ..ı~ın Alnıanvada en ıvı mudafaa Jerı.,,e tsslım olmuştur. nr, fakat siya.setinden sarfınazar Iarın naklin! kabul etmektedir.

1

'manma hareket edeo.ektir · 
~ ord "dılen nokatar oldui!ı.ı anla~Ilt • Bir Alman tebliğine etmediğini resmen bildirmiştir. Harp başladıktan sonra deniz· BuıriinkU v . tte ta.sa;. ~ 
''il' t · umuzun M>k ge VOT. Baskm emıasmda ~erl et. - Roma., 1 (A.A.) - Kont Cla. lerdekl mallann sigortası yüz· ~ a.ııye vvurl. · 
~S!{ a~;•vet -~~"'"smı ihtiva e- '"afm cr~rfll..- ... .,,f ... "' r.f~""t'e manl «e>Te no, dtln tn~llz bUyUk elçisi Sir ie 25 ten ylizde vüze yUk . ı · rı v~ muhtem~l rot~ _hakkT~ .::ı 

\1 11ıu~rı m. ·'ıfaa tcrti!"ltr. ""'lan bir fırtına ,·e yr ,;mur var. Bertin, 7 (Radyo) - Alman Percv Loraine'i kabul etmiştir. tir. ~ se mış. ~alumat verılmesı nca ed•!,.,n 
dc\~i esnasında itti • dı. tebligwi · Le:1 ordusunun bu .. tün cep· Muhtelif m"hfİll"'MP. btı .... ;1 .... ··-~·;:. f~«' ,\lmaıı ı · d.uk _beyanat!a . bulunmaktan ' .. "' · ıcyetı Blikrcşc tınkaf cylcmıı;:tır. 
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Ankarapalas- İzmir 
. TELEFON .: (3438) 

lzmirın en modern, en temız ve en muntazam aıle 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışlrlı old .ğ.• gı. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyı, ve kı. 

raathaneyi havidir. 

1'nkara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Hektörlüğünden: 

Bu Y.ıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün ziraat veteriner 
~s.kültesiıic kız ve erkek, orman fakültesine yalr:ız erkek parasız 
yatılr, paralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazıla. 
bilmek için aşağıdaki şartlara uymak gerektir. 

~ - !I'ürk tabıiyelinde buhınmak, lise mezunu olmak ve ol· 
gunluk imtihanqu vermis bulunmak, lTürk liselerine r ·ıad~lliği 
Maarif Vekaletince tanınmış ecnebi liselerin şahadetnamelerı ka· 
bul olunur.) Y..ey_a üniversite veya yüksek bir mektep mezunu bu
hınmak §arttır. 

lI - üniversite ve yüksek mekteplerden nal~len geleceklerin 
tahsillerine göre hangi sımflara kabul edilecekkri hakkında rek .. 
törlük karar verir. 

III - Enstitüye girecek yatılı talebenin ya~r 17 de!1 aşağı ve 
25 deu Y,Ukan olamaz. Nihari talebe yüksek ya:; kaydına bağlı 

değildir, 

ıv: - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlık
ları hakkında. tam teşekküllü bir hastane raporu lazımdır. Rapor 
nünnınesi Eiıstitüden veya ziraat, orman, vctcr:ir.er, müdürlükle· 
rinden tedarik"'\olunur. Bu nümuneden başka alınacak,. raporlar 
kabul cdiliiıeı. 

V -,Eıistitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yc
:ıiden sağl~ ve sağlamlık muayenesinden geçhlerek meslekleri. 
nin isteaiği beden kabiliyetini gösteremiyenleriı: Enstitüden 'ili • 
~iği kesilir. 

Y.I - Ziraat fakültesine girecek talebe bir .-devkt çiftliğinde 
staj görmeY.e mecburdur. Bu staj nihayetinde.talebe imtinana ta
Ji tutulur. 

Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari ôu.:;lere devam e· 
:lebilmcsi için bu imtihanda muvaffak olması ~arttır. Stajı müd
detince talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacalc yer .>arasız olarak 
çiftlikte göstefilir. Stajyer- talebenin yemesi \'C içmesi de Ensti. 
tüce temin edildiği takfürde kendilerine bu 30 l.ra verilmez. 

VII - Parasız yatılı talebeden staj veya okuma devres~ için. 
le her ne suretle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini 
oırakanlardan Ycya cezaen çıkarılanlardan hükümctçe yapılan 

masrafları ödeyecekleri hakkında, verilecek nünıuneye göre no -
.erlikten tasdikli ~ kefaletname alınır. Enstitüye girmek isti · 
yenler, yukarda yazııı S'a.ğlık raporundan başka lise ve olgunluk 
.iiplomasım veya tasdikli örneklerinin ve nüfus tezkerelerini, po
iis veya belediyeden alacakları hüsnühal kağıdını aşı raporunu 
orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dersler hakkındaki eh. 
liyetnamelerini iliştirerek el yazılarile yazacakları pullu bir di. 
lekçc ile ·ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yüksek 
Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat ederler. Talipler dilek· 
çclerinde hangi fakülteye kayıt olmak istediklerini bildirme.:idir. 

IX ~~uz veya usulü dairesinde 'pullanmış olan ve yukar
daki maddede yazılı evrak ilişiğinde olmıyan iilekçeler muteber 
değildir. 

X - Parasız yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci 
maddede yazılx Yesikalarla vaktinde baş vuranlar arasında pek 
iyi dereceli ve fen kolundan olanlar tercih olunur. 

XI - Yeteriner fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren 
yeni kabul edilecek talebeye şamil olmak ü?.ere beş senedir. 

XII - Cevap isteyenler ayrıca pul göndernıe:ıdir. 
XIIl - Baş vurma. zamanı 15 ı Ağustos 9:rn .arihinden eylü

lün 30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sor.raki müracaat
lar kabul edilmez. (3705) (6167) 

inhisarlar U. Mlidü~lüğünden :: ~. 
ı - Şartname \•e listesi mucibin!'" ?7 kalem mı·htc!if mal.· 

zeme aç1K eKsiltme usulile satın a'ı-a"aktır. 
II - Muhammen bedeli (~511) lira muvakkat teminatı 

(188,33) liradır. 

m - Eksiltme 15JIX 939 curıa güni\ Salt 16.~0 da Kaba. 
taşta l~vazım \•e mübayaat ::;u1:c"'ind:!1i:İ alım l\or.ıisyonunda ya
pılacaktır. 

ıv -~ re w listeler her ~ii;1 sGzü ~cccrı ~mb"den parn. 

sm alnı?R. 
y -•ı 1 IUeria eksiltme için tayin edilen gün ve ~:ıatte % 

- ; ai\ftrun• - nsile birlikte mt'z' •lll" koml!vona gelmeleri flA.n o ,.-r-
.. ur.'C (7076) 

Devlet Demiryoilan ve · Limanı.ar! · 
işletme Umum idaresi ilanları · -· l 

------------------.~ ~~"\) 

KIZILAY Muhammen bedeli 2350G lira olan 250 ton karpit 20-10-
1939 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 1 
binasında satın alınacaktır. ı 

Bu işe girmek isteyenlerin (1762.50) liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği \•esikaları ve tckliflc>rini aynı glin 
saat 14 e kadar komisyon reisli3ine \'ermeleri la7.ımdır. 

Şartr:ameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
Haydarpaşacla tesellüm ve se\·k şefliğinden dağıtılacaktır. 

(6923) 

lstanbul Be~ediyesi 
İs!an b ul Elektrik Tramvay ve Tünel . ş :etme~er i 

Umun müdürlüğünden 

Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahval

de zuhur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bil. 
hassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hem. 
şirelerine yardımcı sıfatile çalıştırılmak üzere 1stanbulda 

csaraydo. kain 

Kızılay Hastabakıci Hemşire ler Mektebi 
dahilinde ( Gönüllü Hastabakıcı ) yetiştirmek için 
ı Birincitcşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. l\lecca. 
ni olan bu kursa aı;ağıda ) azılı şartları haiz olanlar alınır: 

1 - !\adın Türk vatandaşı olmak, 
2 - 20 ıla 45 yaş arasında bulunmak, 

ı _ Muhammen bedeli 3150 lira tutan yedi bin 3 - En az ilk mektep tahsili gi5rmüş olmak. 
paçavra açık eksiltme usulile satın alınacaktır. I\'.:ıydedilmek ve d~rsler h<ıkkrnda malümat almak is. 

2 "i kk t t · t 236 25 1· d tiycn1er yukarıda adresi yazılı mektebimize mümcaat et-
- 1, uva ·a emına . ıra ır. 1 

1
. . 

1 . mc ıdır er. 
3 ~ Eksiltme. 18_-9-9:l9 pazartesı günü saat 15 de :\letro 1 Şefik ruhlu ve hayır seYer hemşirelerimizin bu insani 

Han bınasınm beşıncı katında toplana~k olan arttırma ve ek. I •ı:;e hevesle koşacaklarına kaniiz. 

ılt:e ~o;~•l;;::~:·~~~~:~~:ı~.darenin le\'aZım müdürlüğün.'~ t) 
1cn parasız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muval\kat teminatları 
ile ilan edilen gün ve saatte komisyonda hazır buıunmaları. (6907) • 

Beyoğlu Tunelbaşı - Yen iyo ı -•• 

KIZ ve ALMAM L·sEs ı· ve Ticaret 

P. T. T Umum Müdürlüğünden: 
1) Taahhüdün ademi ifasından 78.000 adet iki No. fincan 1 

açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (19500). muvakkat teminat (1462,5) 
lira olup eksiltmesi, 2 Birinciteşrin 939 salı günü saat (16) An
karada P. T. T. Umum Müdürlük binasında.ki satmalma komis. 
yonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mektubile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatte o 
komisyona müracaat edcceklerdır. 

4) Şartnamelr, Ankarada P. T. T. levazım, 1"-tnnbulda P.T.T. 
{evazım ayniyat şubesi müdürltiklerinıden bedelsiz olarak verile. 
cektir. ( 7001) 

~stanbul Belediyesi ilanlar 

İlk Muhammen 
teminat bedeli 

ERKEK 1 okulu 

TAM DEVRELİ LiSE - TİCARET 1\lgKTEBI 
Almanca Öğretmek İçin İhzari Sınıflar 

Derslere 15 Eylftl cumn günü bn ~•anacaktı:-. Kayıt mua
melesi 8 eylülden itibaren her gün saat 9 dan 12 ye kac·gr 
(Nüfus veya ikamet tezkeresi, mahallf hükumet doktorluğun~~ 
ca tasdikli sıhhat raporu, ri "ek ve tifo asın kağıtları. 6 fotue 
raf ve mektep tasdi!mame~i veya diplomasile) yapılır. Faz. 
la mı:ılümat ic.in 49186 ya telr'fon edilmesi. 

İkmal imtihanları 13 '?ylfıldedir. 
, . .. :.-................. ıım: ................ ~~ 

O n ivers ıte Re~ törlüğünden: 
Hukuk fakültesinde: ~1edwi hukuk, ceza hukuku. devJctıer 

umumi hukuku \·e devletler hususi hukuku. iktısnt fakültesin~· 
İşletme iktısadı. umumi iktısat ve iktısat teorisı. tıp fakUlteSill
de: Radyoloji, çocuk bakımı ve hastalıkları, ıdrr.r yolları pat•· 
olujik Anatomi ve genel pataloji: Edebiyat fakültesinde: (]~11; 
mi felsefe ve mantık, romanoloji umumi Türkiy~ tarihi ve fiJ;6 
edebiyatı tarihi doçentlikleri açıktır. tste!diler:~ d.il imtih~.nı ujt 
ikinciteşrin perşembe günü yapılacaktır. lsteklılerın rektorl 
müracaatları. (7047) 

225,00 3000,00 Bebek - lstinye yolu Uzerinde Emirgfın 

caddesinde 58 numaralı sahilhane enkazı . 
\. nın satılması. 

.... Senelik 

- ------ - ..... 
1
, ilan 

1 
l.oııdrıı 'c l'.ırısın en nıc'>hur J~mııiyr.I Smıc/ııjı .ıtm/ıır/11,ıııı 1' 

f.ıhl'iknl:ınıııl:ın selen \ks:ırnv ;\loll:ı Serci ın:ıh:ıllc'I 
BA y ANLA R ıpacııı so',nk 22 ıı11m:11•rıt1ıı n ' 

kira 
13,50 180.00 Fatihte Malta çarşısında 
45,00 600,00 Mahmutpaşa Hamamı. 
18,00 240,00 Şehzadebaşında tram\·ay 

mat lbrahimpaşa sebili. 

Eftalzade sebili 

caddesinde Da. 

Bcılrhe 5 12 9.~:; lıır i hinde S' 
ıçııı 'iOll ıııod.ı 'l' )uksck f:ınl:ız ı .,ııııız.ı hır.ı',lığı ıınrn i\·in ,r 
:\ll'S\:\IB\L\h \'C \l\NTOl.\lt ~sı;:;4 :'\o.lı c·ii:ı:ılnnı k:nlıt'll tP 
llc~oğlııııılıı 11\1\Ell ııı:ığ·ız:ıl.ırııı. ı ıı\ll'ıııiştır. Ycnİ'iİ ,-,.rlkrl'il1111 

0
• 

d.ı l1·5lıir l'ıli!nu•k 'c !Hl' l'I ıııu. ''iki,ıııııı hukıııiı ulııın nt'n~ı ıl •'' 
'inil şcr.ııl \'C ucuz fıHıll.ırl.ı "·1• unur. 
ıılrıınl.t.ıılır. < "cşıllcr ıuk( nırll'ılcıı 
C\\l'I ilılı).1l' llll7.l şııııdııll'll knıırı 

ı·ılı 1111.. 1 :\Iuhammen bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda ya
zılı işler 2490 n,.umaralı kanunun 43 üncü maddesine göre tem. 
diden açık arttırmaya konulmuştur. İhale 18--0-'939 Pazartesi 
günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler za_ 
bıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayven "!1.atte 

-mm---=-----· Zayi 
l!l3:'ı l!l:ır. ) ılınchı E' iip 46 1 

1 
ol,uldan nlıııış olıluKuın u:ı D ~:ı'ı . 

· · y · 1111 11 
ıliplvııı:ıını zu~ ı ı•llıııı. eıııs 111 

daimi encümende bulunmaları. (7083) 

SAH.IBI tıSIM U~ 
tasıldığı \'er: V .4.b 17 :\latbaar 
Umum l':c"rıvat• idarC' oden· 

tı'lkkı tın h u~ 

<'w~ıııııl.ııı l'"ii,hiniıı lıiikıııiı ,oli 
1 

48 :'ıhı'iıııfo f'rllll·~ 
(30 

----------------------------------------------------------------~-----------------------------------------~ ,.._..,.., ... ._._.,.., ... ._1111wıı'-!l1111tııflll.,._,_111111ııflll1ı11111•'~• .. ,.a11N1~u'~ .v~c;"' ~ ... A.:;. .... ~ 'Ui...,,,.,..wsı 

Tor"ty~ Cumlıuriyet Mt'r~rz Ha n l<ası 2 / g/ 1939 va~lvetl 
AK T ı F Lira P A S 1 F 1.ıra 

Ka.ca; 
Allın snrı ldosr:ıın 15 5008.j·, 
B:ınknot •.••••• 
Ufııl.:lık • • • • • • • 

lJahildtki llııhabirlu: 

Altın: Safi Kilogram 6i8 111 
fi.ırk lıra~ı • • • • • 

l/arirttl.-ı 1111/wbirtu: 

A llın: !l:ırt ldı~rtını 10U:!lif16 
*ıllına tnhnlı kahil srrlıest 
dö\'ızler 

lJığer dö' 11ler ve ııor\·lu 

L:lırıng h:ıkıycleri 

llıı:lrıe tıılıııi/lerl: 

Denılıte rclılrn cvr:ıkı n:ık. 

ctıye k:ırşılıaı 

K:ııııııııın rı.s ııı:ıdılclrrınc 

lC\ fcı.aıı ll:ızıne l:ır:.ıfınd.ın 

v:ıkı tcclıvaı . . . 

"" " " '"·' rli:ı/11111: 
Tırıırl ~eııcllcr 

ı-:.~lıflın ııt' lalı"/Mt rıi:tlıını: 

Derııhle rclıltn evr:ıkı n;ık 

A Jıı,·cnin k:ır~ılı,:tı e~hıım ''e 
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