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latan.bul Nuruosmaniye No. 84 
Telgraf: Yenisabah gazetesi 

lSTANBUL 

Telefon - 20795 

Jkinel yıl - N o. 486 

ABONB~ 
Türkiye Ecnebi 

900 Kr. Seneliği 2400 Kr. 
500 Kr. 6 aylığı 1250 Kr. 
260 Kr. 3 aylığı 650 Kr. 

HER YERDE 
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90 Kr. 1 aylığı 350 Kr. 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
Posta ittihadına girmem.iş mem
leketler için 26, 14, 7 ,5 ve 4 lira 

KURUŞ 

Krako,i'nin Almanlar f4:afından işgalini müteakip şark ve pr,p 
ceı>helerinde muharebe \'azi.yetioi gösteren harita. ,, 

1 

Alman yanın Rumanyaya ihtarı Şark Cephesi: 
Evvelkl gUn Krakovlyl lfg•I eden Alman kuv

vetleri dUn d,~ Leh topraklarında bir mlkdar 
ilerlemlflerdl r. ŞI mdikl halde ha~el Vartova
ıbr. Alman J4uvvetlerl Varşovanın so klJometra 
flmallna kadar sokulmuşlardır. Leh kuvvetlarl 
muntazam bir f&kllde çekllmaktedlrler. Çekll
dikçe kasafat peyda1 enen Leh kuvveUarlnln 
mukavemeti daha ziyade artmaktaıhr. 1 

Garp Cephesi: 
Garp cepheslnde Fransız kuvvetleri Alman 

topraklarında harp etmektedir. Çok "lddetll 
olan mLJharebeler Alm•nlar•n •leyhlnde bir 
cereyan almı~tır. A1manlar bir t•raft•n Fransız 
kuvvatlerln!!l tehdidi altında bulunan Alm•n 
~ehlrlerini bo:aıtırl:!rken bir taraftanda hudu
da dahilden mühim miktarda takviye kıt•aları 
aevk•tmektedlrier. 

TEBLiGLEa!j 

( Sonu 3 iincii s:ıyfamı7,da ) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ~ ................................................................................ . 
İngiliz Başvekili Harp 
Vaziyeti Hakkında Mn
f assal Maliimat Verdi 

·;~ı·· _.._., .. _._, d~ 
••• 

. . 
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İngiliz ta.yy:lreıeri tarafından bombardıman edilen .ısi:n:m Wosun.a 
mensup iki tahtelbahir Hamburg limanında 

Londra, 7 (A.A.) - Cha.mberlain demiştir ki: 
Avam kamarasında harbin seyri hak Meclis sadece umumi vatlyet v 
kında beyanatta bulunarak ezcümle ( Sonu S üncü sayfannzda , 
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YAZAN: M. SIFIR ::::.-:: -·-· 
Muhtekirlere Karşı 
Belediye Faaliyete 
Geçiyor 

Okuyucularımız 
Diyor ki: Damad Ferid Sadrazam Olmak 

İçin Dalavereler Çeviriyordu 
~ Şehirde bUtUn maddelere Herkes cambaz olamaz 

Zeki bey, çok ciddi ve manalı bir paşanın yalısı kapısında durduğu za- narh konacak Vapurların ve tramvayların 
insan nakline mahsus vesaitten 
olduğu malumdur. Şirketi Hay
riyenin Boğaziçi iskelelerine ve 
Denizyollarının Adalara, Pendi
ğe, Kartala, Kadıköy ve Hay
darpaşaya ve sair mahallere iş
liyen vapuılan mc-.tki'ır iskelele
re yanaştıklan vakit ekseriya 
diğer vapurlar üzerine yanaş
tıklarından iki tarafı denize a
çık olan ve bahusus fırtınalı ha
valarda denizin oynamasından 
mütehassıl sallantılara ve sağa 
sola, yukarı aşağıya kalkıp i
nen birer tahta Uzerinde yolcu
ların çıkması mecburidir. Bu 
tahtaların üzerinden vapurdan 
vapura yürüyüp çıkmak biraz 
gençlik ve biraz da cambazlık i
şidir. İhtiyarlık gençliğin bir ne
ticei tabliyesi olduğundan bu va
purlarda birçok ihtiyarlar bu
lunduğu gibi vatan uğurunda 
harplerde elinden ve ayağından 
yaralanmış malullere l:::.<ındüf e
diliyor. Keza birçok ihtiyar ve 
malUl kadınlara, çoluk, çocuğa 
bu iki tarafı denize açık iskele 
lfıbır edilen tahtaların bazı va
pur iskelelerinde oldllğu gibi 
başlarına elle tutulacak birer 
demır korkuluk yaptırılması la
zımdır. Hatta bir tarafında de
mir diğer tarafı denize açık o
lan iskeleler de yaramaz.Çünkü 
ihtiyarlık ve hastalık neticesi 
birçok insanlar bir tarafından 
mefluç ve nıenzul olduklarından 
sağlam olan diğer ellerile tutu
nup yürümek isterler. Maflüç ve 
menzul olan cllerile tutunurlar
sa yürüyemez ve ellerini o ma
halden zor bırakırlar. Bunu dok 
torlar da bilir ve tasdik ederler. 
Ben de bir m üddettenberi sağ 
tarafımdan mefluç bulunmakla 
kaç defadır mezkur etrafı açık 
tahtalar üzerinden yürüyüp is
keleye çıkamadığımdan vapur
larda kalıp köprüye döndüm. 
Tramvaylar dahi bir ayağım ba
samakta, bir ayağımı daha kal
dırmadan ve yolcular daha ta
mamile inip binmeden hareket 
zili çalıp kalkıyor. Haddizatın
da çok ehemmiyetsiz görülen bu 
hakikatler herkesin gözü öniin
de cereyan ettiğinden cümlenin 
malümudur. Binaenaleyh Şirke
ti Ha} riye ile Dcnizyollarırun 
mezkfır iskelelere seyrüsefer e
den vapurlarında etrafı denize 
açık tahtalar iizerinden yiil"ü
mek mecburiyetinin kaJclınlma
sı yani bu tahta iskelelerin her 
iki tarafına el ile tutulacak bi· 
rer demir korkuluk yaptırılma
sı lazun<lır. Keza Belediyenin 
tramvay idares111e tenbihle bu 
gibi insanlara biraz kondüktör-

bakışla muhatabını süzdükten sonra, man, İhsan bey. yalana alışmamış va 1 buJda -
··zı · h · t erdir ek ı...~- fak .. . . st~n , Avrupada başlıyan bu-

so enne e emmıye v ec uu at, soyle.mek mccbunyctinde kal- .. k h d 1 .1 • k . 
tavır takındı Ve k

.. ··k b" ekt - k d yu arp o ayısı e yıyece ve ıçe-
: mış uçu ır m ep çocugu a ar . . . 

S 
.. li -· · di dedi F k 1 ı· . cek maddelerının normal fıyatların-

- oy yeccgun şun , . a- sı ı ıyor, ter ıyordu. Fakat, hulu~ ve I "".. . .. . 1• • 

kat. e el:ı • •-·di ed -· h'· ·· · ti b d d . d dı da L.orulen yukse.ışle alakadar ma-
vv il sıze u::v ecegım sırrı usnur.ıye ur.:ı -ı a mı a na ye- 1 • 

kims if tmi 
-· · · b. +-;..,.,,;.;ti Kamlar clıernmıyetle me~gul olmak-

eye §a e yecegınızı ır ye- '""S'•.u»'.'ı • ı-
minle temin edeceksiniz bana. J{endfü.rini, hiç şürhesiz ki, bü- l.adır. . .. _ .. -·· 
İhsan bey, o zamanın dörtbaşı ma- yük b:r :sabırsıdıkla bckliycn Da!llad Bele~ye l~t1~d Mudurlugu bu hu-

mur bir yemini ile ketumiyetini temin paşa, yalının bahçesinde karşılamış- s~ısta~ı tctkıklcrı.ne ?eva~ etrn~kte
ve padişahına kar§l olan sadakat ve tı ve bu esnada da Kaymakam Zeki dır. Fıyntlarda bır ~ukselış tesbıt o
merbutiyetini tekit etti. Artık, Zeki bey gevezeliğe ba ·lamışt1• Tam usta lunmuı? olmasına ta6men bunun zan
bey bülbülleşmişti. Vahidettinin Da- bir yalancı ve erbap bir cntrilrncı n~~w~~1uğu nisbe~ll· ol~ııcl~ğı. gö~~I· 
mad paşa hakkındaki garip telakki- metanet ve itıdali!e s0yiü~orcu. Nuri muşt~ı·. lst~nbu. ~~lcl~!y:sı_ şımdıl~k 
lerinden ve sadaret me~eles~ne ait ba- p~şanın verdiği ı ed cm ahından se-ı ~cvzıı tcdbırlcrle ~şu~ .. ~n~nu_ -~~a~a 
zı tasavvurlarından bahsettikten son- vınçle bahsettikten sonra: çalışacaktır. Esasen .) uksel<lıgı ıddıa 
ri : _ Ne çare ki pasam, demişti. ö- olunan c.:nt~n bol mıktar~a Anadolu· 

-- Şevketmcabın noktai nazarını, mer Rü-llü paşayı atlatmak imkanını dan ~chr ımızc gelmcktedır. 
dedi, yaptığımız bunca telkinlere rağ- bir tiirlü bulamadık. Zavallı ihtiyan B~~aenaleyh yiyecek madd~ler~ 
me!l bir türlü değiştirmeğe muvaffak vezir, meaer ki sadraza.mh"a ııcka- bugun) rdc uoımal fiyatlara ınecegı 
olamadık. Hala Talat 'e Enver paşa- dar da tc:ne imis. Teldifı;iz karşı- muhakkak addedilmektedir. 1 
ların tcsiri:ıc.len kurtulamadı gitti. Bıı I smdn, gerçi sevincini hissettirmeme- Vali ,.e Bcl"diye Reisi doktor Lutfi 
hususta başmabeyinci Lütfi Simavi' ğe çok uğrastı amma, talıü biz der- Kırdar bu mesele U.-crindc ehemmi
beyin İzzet paşanın lehine yaptığı hal farkettik. thf;an bey ondan da ~etle durmakUi ve tul.kikabn neticc
propngandaların da büyük tesiri ol- red cevahr almak içnı, zam~n ve va- sine göre alın:ıcaJ> tedbirler üzerinde 
madı değil han!. Şevketlimiz, nilıa· ziyctin chcmnııye~ ve nezaketinden, meşgul olmal.tadır. Belediye, fiyat
yet, muvakkat bir zaman için mührü te~ekkül edecek kabinenin maruz ola- lar b~r .<uç giinc kadar normal hadde ı 
hümayunu İzzet paşaya 1.cvdi cbnek cağı nıüşkülf1ttaıı bir hayli bahsetti. inmediği tah. •:rde clincleki kanuni sa
kararını verdi. Ahmet Rıza beyin sa- Fakat, sö7. anlatmak kabil olamadı lfıhiycte istin'lden ihtikar görülen 
daretine meydan vermemek için efen- mührü hümayun aşıkhsına. Biz onu maddelerde mecburi satış ve narlı u
dimizin bu kararını biz de yerinde atlatalım derken, u bizi atlattı pa- sulünü ihdas edecektir. Bu suretle şe 
bulduk. Fa.kat ne de olsa..... şam. Padi ahırnıza karşı ~lrclığı hirde fiyatlar tesbit olunacal.."tır. 
İhsan bey muhatabının sözünü kes· hürmet ve itaatini, merbutiyet ve nıu Bilahare daha yüksek fiyatlarla 

ti ve: habbctıni bir sürü ağdalı laflarla an- satmak üzere vnsi mikyasta mal top-
- Ahmet Rtza beyin de, c1edi. Sa- !attıktan sonra. yiı mi dört ~aat dü· lıyan ve depo eden tüccarlar ve ser

dareli mevzuu bahsoldu mu?.. Bc.n şünür ve maruzatımı hakipayi şaha- mayedarlar tcsbit olunduğu takdirde 
bunu bilmiyordum doğrusu. Damad neye bizzat arz ve ıbl5.ğ ederim, siz- bunlara karşı da men'i ihtikar kanu· 
pa.5a, bu söylediklerinizin tamamen lcrin tel:rar buraya kadar zahmet ih- nunun vcrdıği salfıhiyetierle azami 
aksıne olarak, efen<liınizin İzzet pa- tiyar etmenize hıç te hacet yoktur, cezalar tayin olunacaktır. 
şaya emniyet \'e itimat buyurmadık- sözlerile bizi selametledi p~ş::ı.m. İ§te 1 lstnnbul Vilayet ve Belediyesi bu 
lanm, yapıhıcnk teklifin Ömer Rüş· vaziyet bu. hususta kat'i kararını vermistir. Hü
tü ve Nuri. paşalar tarafından kabull Dam:Jd paşa, altlığı bu kara habe- kumetın de bu hususta daha geniş 
edilmediği takdirde, sadaretin ken- rin verdiği teessürle, art.ık liısan bey- tedbırlcr ve cezai mileyyedelerle işi 
disine tevcih buyurulacağını söyle- le de ayrıca görüşmek ve vakı müla- ele alacağı ve vaziyete müdahale e-
mişti bana. katlan bir de ondan dinlemek lüzumu dcceğı tabiidir. 

- Evet, pa<lişah hazretleri, Da- nu hiç tc hissetmemişti HasretJisin-1 ts~anbula \'asi miktarda buğday 
mad paşayı gücendirmemek için ger- den vuslat haberı alaımyan bir aşık ı;elmcl{Lcdir. Bunun tabii bir neticesi 
çi böyle bir vatta bulunmadı değil. hüzün ve elemi ile kara kara düşüne- olarak buğday fiyatları düşmüştür. 
Fakat, ahvali lıazıranın ehemmiyet rek sarayın harem bahçc!:inc geçi- Belediye buğday fıyatlarında görülen 
ve nezaketini çok yakından takdir bu 

1 
vermişti. bu fiyat düşüklüğfüıü azami hassasi-

yuran padişahımız, sadaret makamı-, • • • yetle takip etmektedir. Buğday fi-
nın §imdilik Damad paşaya levcihini 133·1 yılı birinci teşrin ayının on yatlarında görülen düşüklük ekmek 
muvafık bulmadılar. dördüncü günü idi. Hava da tıpkı İs- fiyatlarında asgari 10 para tem.ili i-

- Şu halde Ömer Rüştü \'e Nuri tanbul gibi garnlı idi. Müşür Ahmet cabettirecck miktarı bulduğu takdir-
pa§alııra gitmiycce~riz demek?.. lzzct paşa, o kara ve yarını meçhul ele derhal ekmek narhı tenzil edile-

- Tabii. giinlcrin sadrazamlığını kabul etmek ccktir. 
- Damad paşaya ne cevap verece- fedakarlığını göstermiş, millet ve Diğer taı-nftan Avrupadan ve bil-

ğiz bu vaziyette?.. ı memleketin mukadderatını tayin ve hassa Almanyad:ın gelen ecı.ayi tıb-
- İdare edeceğiz işi.. idaı eyi clerııhde etmi~ti. biye fiyatlarında da tereffüler kaydo 
- Nasıl?.. ( Devamı var) lunmuşt':r. Bu kısım üzerinde beledi-

B b - y tı- • t• - •••••aeaea•a•aee••A••••• •••••;J•••••••a•aaa s 1 h' v k" - as ayagı. ap gımız ıs ım1.a- .} e ve • ııı ıye e aletinin müfettişle-
ca Nuri paşanın reel cevabı verdiğini Yeni Emniyet MlldU:-U ri meşgul olmaktadır. 
ve Ömer Rüştü paşa:ıın da bu husus- vazife h Ş!nda Ec1,ayi tıbbiye depoları sahipleri-
ta düşünmek üzere yirmi dört sact İstanbul Emniyet direktörlüğüne Türkiyede fıyat yüksekliğini icabet-
mühlet istediğini söyliyeccğiz. vali muavini bay ~luzaffcr Akalın ve tırmıyecek kadar stok mal bulundu-

- Sonra?.. mil<lür muavinliğine de bay Dunu~m ğunu s<.•ylcmcktedırler. 
- Sonrası, Ömer Rüeıtü paşanın taj•in olunduğuna dair resmi emir vvvv 

bu müddet zarfında. cevap vermeme- dün viliıyetc gelmiştir. Bu suretle ye· BELED11'EDf~: 

lerin dikkat etmcı:;inin lemini \'C 

bu hususların menfaati umumi
ye namına muhterem gazeteniz
le dere ve neşrini rica ederim. 

Aksaray Cerrahpasa cad· 
desind~ 46 numarada 

Cenıal Dileksiz 

----------------------------MAARİFTE: 

sini teklifin kabul edilmemesine ham- ni emniyet müdürümüz Bay Muzaffer 
lilc padiı;ahımız bir emri vaki yapa- Akalın ve miidür muavini Bay Danış Memba ınıhın Ort m ktop mucılllm mua-
cak ve vaziyetin müstaceliyet ve e· bu sabahtan itibaren resmen yeni va- i Hm~t ömesl 1 "'I lmtilr·nl rı bitti 
hcnımiyetine binaen sadaretı· t-.. et zifelcrinc buclamışlardır. Orta mektep muallim muavini im 

UJ. .. İstanbul Şehir Meclisi memb:.L sula- nı ı d.. O 
.:ıaşaya tevcih ediverecek. Vali ve belediye reisi doktor Liıtfi ı an aı ı un nıversitcde nihayet· 

rının doldurulma ve tevzii işlerini or- lenmiştir 1 t"h · il 
- Ya, o zaman D~mad paşanın Kırdar dün sabah lsta11bul emniyet · m 

1 
ana gıren namzet e-

d
. k . 

1 
.. -·· ganize edecek. bir talimatname çıkar- rin imtihan evr-.ıkı bugün tetkik edi-

faziyeti ne olacak?.. ıre tör ugune giderek bir müddet mı t 1 k , . . 
- Bu ·h ·f d d .. •· d.. d. h me. gul olmuştur Yeni emniyet a·- ı ece 'e kcndılerıne kısa bır zaman-

ef 
.~1 ~ 1 De uşdun u pa ·~ ı- rekto·· .. ·u· e ·f . d ff k~ Sıhhiye Vekaletine gönderilen tali- da netice bildırilccektir. 

mız cnoımız.. ama paşayı muta- rum z vazı csın e n,u\·a a ı- \T A L~d ... 1 
ek 

. lh ilz k 
1 

. . . .. d yet dileriz matname ekalet tarafından tetkik 1;. ıı y t Fakültesi pro-

Ağahamamında 
Bir Apartman 
ç ö ktp 

Çölcen apartınıanm hali 
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Terfi Eden 
Adliyeciler 
lstanbul müddeiumumilik başmua• 

vini İbrahim Silnfıh1 münferit hakim· 
liğe nakledilmi§tir. Yerine ağır ce4 
za mahkemesi azasından Salinı tayin 
edilmiştir. Yeni teşkılatta İstanbul 
hakimlerinden yalnız üçü terfi etmiş
tir. Bunlar da azadan Ferhat Töır>-:..t. 
ke, Bayan Beyhan ve Mefharettlı 

24 ,ahltll dava 
24 şahitli davaya dün de Sultanah· 

met Sulh 3 üncü eeı.ada devam edil· 
miş, dinlenen şahitlerden Rıdvan, Ha 
san ve Sadettin suçlulardan Hüsnü, 
Celil, Fazlı ve Cemalin Dimitriyi döv 
düklerini ve ölümle tehdit ettiklerini 
söylcmi§lerdir. Hakim 4 kafadarın 
suçunu sabit görmüş ve derhal te\·Jtlf 
etmiştir. Duruşma evrakın tetkiki i
çin 9 eylfıl sa~t 11 e bırakılmıştır. 

Bir yaralama dav GI 

Dün Asliye 2 nci cezada arkada§l 
Salibi kendisine olan borcu vermedi
ği için ağır surette yaralıyan ömerin 
duruşması yapılmıştır. Suçlu duruş
ma esnasında dinlenen şahitlerin şa
hadetlerini reddetmistir. Duruşma ba 
7.1 şahitlerin celbi için talik edilmiş-

Ağahamamındaki eski Fraıısız tir. 
mektebinin iki üç ay evvel sahibi B'r aullstlmal d vası 

Tünel başında kitapç: Kohen tarafın- Niko isminde bir adamdan mak· 
dan tamirine başlanmış ve tamir bir buz verm d 50 r al 

ı ha r ·ı 1 . t" s· d" d.. .. e en ıra para an ve 
c y ı ı er emış ır. ınanın or uncu aralarında payla B ö-} .. 1 1. 

k tı tam• · b"t k ·· "k şan cyob u .ı.• a ıye 
a nın ırı ı me uzere ı en tahsil şubesı· tal ild o h ·ı 

d
.. b' 

1 
b" ıs arı r an ı e 

un ırc en ıre yıkılmıstır. Yıkılan tcblı'gat r• h'di d 
k 

, . memuru va ı n un.ışına 

atta çalışan amclPlerden Bahtlı ları aslı'ye 6 d lmı t 
Beh 

-
1 

· k . ncı ceza. a yapı ş ır. 
or og u Moız en az ıle beraber Duru · ··st ·ı · 

10 
.. . . şma yenı go en en amme şa· 

metre yukscklıkten bınanın bah- h'tle · · lb' · · tal'k d'lmişt" . .. .. .. . ı rınm ce ı ıçın ı e ı ır 
çesıne duşmuş \ e uzerıne büyük bir • 
gürültü ile yıkılan koca. koca beton -·-
kalıpları ve demir petroller altında f ki motör çarpı" ti 
can vermiştir. Zavallı ameleyi enkaz Hizc limanına bağlı 4 tonluk Kıy· 
altından çıkaran ayni binada çalı- meti Hüda motörü dün Haliçte Tü
şan amele Mehmet Moizin kafa tası- tüngi.i.mrük iskelesine yanaşmakta o
nın patlamış olduğunu ve beyninin lan 17 tonluk Deniz Aslanı motörü ile 
toprak yığınları üzerine aktığını çarpışmı~tır. Müsademe neticesinde 
görmü§tilr. her iki motör de hasara -uğramıştır. 

Polis vaziyetten haberdar edilmiş Nüfusça zayiat yoktur. 
vak'a da poJic:ten müddeiumumiliğe 1 - • -
aksetmı~tir. Vak'aya müddeiumumi Oolmabahçe stadı projeci 
Sadrett~n el koymuş, tahkikata baş- hazır 
lanmıştı:-. I apıJan t!l!ıkikata göre Dolma bahçe Stadı projesini ttalya-
binanın yıkılmasına kullanılan mal- da =nimar Viyetti Viyoli ile birlikte 
zemenin çliriikliiğü sebeb olmuştur. hazırlıyan mimar Fazıl "ve Şinasi ts· 

Ölen amele Moizi muayene eden tanbula gelmişlerdir. Yanlarıncla 
tabibi adil Enver Karan ölünün bo- sl:ı.dyom projesini de getinnişlerd r. 
mülmesine izin vermiştir. Hnzırlruıan projeye göre stadyoın 

TA\'Zlll 
tam 20 bin kişilik olacaktır. Üçiincii 
mevkide halk için oturacak yerler ya 

Devlet Denizyollıırı L5letme Umum pılmıyacak, birinci ve ikinci mevkilc-
Müdürliiğünden a!jağ1daki tavzihi al- re oturulacak yerler yapılacaktır. 
dık: Stadyom için Maliye Vekil etinin· 

6 eyl(ıl Hl39 tarihli ve ·184 No. lı Beden Teıbiyesi Genel Direktörlüğü
gazetenızin 2 ncı sayfasıı.ın 5 inci sü- ne verdiği Establı ftmire binasından 
tununda (IJavuzlan.lan çıkarılan işçi- başka ayrıca gazhane arazisinden 
!er) başlığı altında intişar eden yazı ve diğer arazilerden 10 bin metre mu 
okundu. rabbalık bir saha istimlak olunacak-

Fabrika ve havuzlarla lstinye Dok tır. Bunun için 30·40 bin lira sarfo
taki ;ınıclcler, ekscrıyet itibarile mu- lunacaktır. 

vakkat işçi ve sanatkarlardan ibaret Gazhane tankı muvakkat bir za
olup fabrikalnrca mütcamıl :ısul ,·eç- man içhı stadyom dahilinde kalacak 
hıle işin icabına ve hacmine göre hız· ve maskelene:cektir. Bilahare tank 
mctc alınır ve terhis edilırler. naki0lunduğu zaman burası da tri· 

Bu defa yol verilen ameleler de i-' biin halıne getirilecektir. Stadyomda 
şııı azaldığı nısbette hizmetlerinden 1 :i apılacak Şeref tribünü ile partct 
müstağni kalanlar dır. İhtıyaç oldnk· rasmda bır asansör yapılacaktır. ne
ça yint• bu nmclclcre müracaat edil- lcdiye !mar Müdiirlüğü mimarları 
mektcclir. şimdi stadyoııı prı>jesini esas alarak 

Bunlaı ın haricinde fabrika ve ha- talbLkal plfuılurını hazırlıyacaklar

\'uzlarla 1stinye Doka işçi alınmamış- da·. Stadyum inşuatına süratle başia 
tır. rntcaktır. 

Keyfiyetin bu suretle tavzıh ve tas 
hihıııi rica ederim. 

Umwn ~lüdiir 

TA\'Zill 

Ankara Borsasının 
7 Eylfıl 939 n~ atları r. e ~~su .• m a ere erı ıçın gon e- · olunmuştur. fesörl rlnln t rılmesı tabu buJumın murahhas heye - • - . _ . _ . . . Ü . , . . opl~_ntı. 1 

ti:ıin reisliğine tayinini daha muvafık OUn A!manyad n gelen ögrendıgımıze gore taJımatnamede .. nnersıte ~e~.ıyat. Fakültesı pro İstanbul Uelcdiycsi El litrik, Tra.ın 
buıdu. talebalerlmlz bazı noksan krnımlar tcsbit olunmuş- fesorlcr m~lı~ı ?un_ bır toplantı ya- uy ,e Tiinel lşletnıcsinden: 

Açılış 

ve KapanıŞ, 

1h be D
.. Al d .d 

24 
k. . tur. Belediye Vekalet tarafından tes- parak yenı bır ımtilıan talimatna-

san y pek yabancısı olduğu un manva an yenı en 1::;1- b" · h 1 k . . .. Gazetenizin 2 9/939 tarihli nüsha-

b 
' . . . lik b' l 

1 
be ~k r·ı . 1m· . !:I ıt olunan bu noksanları nazarı itiba- mesı azır ama ıçın muzakerelerde El 

d
u saray entr1ikasından ~ır .~ihöm~tten talebcır1,...radec b"rakı emız2ge 1 _ı1şdtir. B~ ra alarq.k talimatnamede bazı tadilat bulunmuşlardır. sında. bir müddet ev,·cl ektrik ve 
e memnun o muştu. Çunku, er "' n ı ısını, ey u e yanı kt vvvvvvvvvv""'~""'"""""""./'./'VV'~"-A., .. ~ Tün"l idarelet ınde çalışan Hasan Pa-

R
.. ·· N · h b 1 d kt Alnı d yapaca ır. ·r ı · uştu ve uri paşalara karşı Da- arp aıı a ı an sonra anya an . _ . DENİZLERDE : mir ve Cemalin vazı e erınde ihmal, 

mad paşanın arzu ve tarifi gibi hare- çıkmıc:lardır. .Dıgc: .tar~tan ta~matnam~ umu- suiistimal ve ihtilas yaptıklanndan 
keti pek te ahlaka uygun bulmamış Bu hafta zarfında Alrnanyadan ge mıyet_ ıt.ıbarıle tas~ı~ oldugund~n Atdayın lecrUbelerl muhakemeye verildiği yazılmakta ise 
ve Yıldız sarayından Dolmabahçeye len lalebclerden bir kısmı Maarif Ve- buna ıstınaden Haınıclıye çesnıelerm- yapı•dı de bu vak'anın iki sene evvel başka 
ininceye kadar da bunu dil,'lünmekle kaletine müracaat etmişlerdir. Maa- de yapılacak tesisatın inşasına başla- Haliçte taşkızakla inşa edilen Atı- bir nıüe;scsede vukua geldiğini ve 
meşgul ol.muştu. Bir entrikaya ilet 1 rif bu gençleri bazı münhal yerlere nacaktır. !ayın denize dalma tecrübeleri evvel- muh·1kemesı cereyan etmekte olan 
olmaktan başka bir şekilde teı8.k- tayin ederek kendilerine münasip ma T •pal~ aşı Uyalroeu ki gün Haliçte yapılmış ve çok iyi ne-I b~r Mdi~ede~ galat olduğun~ . b~ld~· 
ki ve tefsiri mümkün olmıyan bu va- aşlar tahsis edecektir. Mımar Gotye tarafından hazırla- ticeler alınmıştır. I rır. kcyfıyetin o suretle tashihinı rı-
zifedcn, şöyle bir suya sabuna do- - • - - nan Tepebaşı tiyatrosu projesine gö- ca l·derim. 
kunmıyacak bir tarzda, kurtuluş ça- DUn Bulgar lstandan re yeni tiyatro 800 kişilik olacaktır. _, ___________ , Umum Müdür 

~erini nraştınp durm~~~· Y~ i~e 2000 !JÖçmen geldl Fakat yeni tiyatro binası tiyatro sah T A K V 1 M 
. ..,_ 
DAVET nıhayet arzusuna da ':\ilegı gıbı mu- Bu sene goçmen nakliyatına tah- nesi ve salonundan başk b. b 

vafCnk ol.muştu. Fakat o sırada, Hlin- t's edilen Nizım vapuru dün Bulga- bı·r de g . "ht. ad ırktiar ve 
k~ . . azınoyu ı ıva e ece r. 
arın arzu ve ırndcsile, Damad paşa- rıstanın Varna limanından 2000 göç-

ya söyliyeceği yalanı, ve bu yalancı- men getirmiştir. Nazım vapuru Ji- Apartman kapıclları 
lığın şiiym:. takdirinde, pek eski bir mandan transit olarak geçmiş ve Belediyenin mütemadi ihtarlarına 
arkadıışı olan Damnd paşaya kal'§l doğru Tuzlaya gitmiştir. Bu göçmen rağmen daha gecenin çok erken saat
düşeceği muhakkak bulunan mahcu- ler bir müddet Tuzlada misafir edil- lerinden itibaren npartımanlara ait 
biyet vaziyet.ini düşünmeğe ba.slamış- dikten sonra Trakya ve Anadoludaki çöp kapları kapıların önlerine bıraklı
b. mürettep mahallerine gönderilecek- maktadır. Bu hale sebep olan apartı-
• Otomobil, Baltalimanında, Damad !erdir. man kapıcıları cazal.'llldırılacaktır. 

8 Eylül 193' CUMA 
Rumi ı 26 AÔUSTOS 1355 
Hicri: 24 RECEP 1358 

Rın:ı hrnr: 126 
Doğu saati: 5,35 

Öğle : 12, 12 - ikindi 15, 48 
Akşam: 18,31- Yatsı 20,07 

imsak: 3,51 

~---.-.--1' 

Ortlu Malfıller Birliğinden: 
Mnltıllet· hakkında devletçe kabul 

buyurulan kanun, karar ve tefsırler 
umumi merkezimizce bir araya *"op
lanarak kitap halinde basılmıştır. Ar
zu edenlerin ve henüz kayıtlarını ic
ra ettirmiyenlerin her gUn öğleye ka
dar Veznecilerdeki şubemize milraca
atltri ilan olunur. 

Londrn l Sterlin 
100 
100 
100 
JOO 

Anıstfırdanı ıoo 

~din 100 
Brük!iel 100 
\tinn 100 
~fya 100 
Prag 
!\ladrid 
arşova 

uda.peşte 

ükreıJ 
lgrad 

iYokohama 
tokholm 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Dolar 
Frank 
Liret 
İsv. l!'r. 
Florin 
Ray.IU. 
&-lga 
Drahmi 
l..e\"a 
Ç-ek Kr. 
Pczeta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Fr. 
Ruble 

5.3;) 

29.9375 

S.0575 

I<:"HAftl VE TAJIVlLAT 
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P. a ;,-

Hükômetin Demir Eli Türkiye Ve Harp 
M ht k. l . B d (Baş tan.b. hldde) i 

f 
u e ır erın aşın a kan yok gibidir. Onun için, A.kdtniz-

1 manya en Ve Mozel ·Hudu ::re~~~i=\~~ta~:n::k~~~: ' 1 • ( Baş tarafı 1 incide ) alacağını bllmiyorm. yadan bekliyebiliriz. 

d 
• \ kette halle ihtiyacına yarıyan madde- Bunun için mahsullerimizin gele- Fılhakika, İtalya Arnavutluğu is· 

Una Su•• ratl 1 •d t y 11 o r ler üzerinde, ihtikar yapmak kasdına, cek sene bu senekinden daha ~ok ol- tili edince, Balkanlarda doğrudan e m a o u y en şidde~ ted~irlerle mukabele g~ masını memleketimizin yüksek men- doğruya bir tehdit vücude getirdi. 
Alm F receklerdir. Eger kanunlanmız katı faati iktızasından görüyoruz. Al8.- Akdenizde de bir harekete geçmesine 

an - ransız H•rbl ,~ ~değilse Büyük Meclisten buna mani kadar devlet daweleri ve teşekkülleri ihtimal veriliyordu. Fakat başlıyan 
. (Baş tarafı 1 incide) Jngiliz Başvekili Harp vaziyeti Hak- olacak salahiyetleri tale~ e_tmekte ve mümkün ve elinde olan bütün yar- harbe otomatik surette i§tirak etme-

dılnıektedir. Maahaza h katı h h~r nerede olursa olsun ihtikircılann dımları ve kolaylıkları göstermek mesi ve hatta harbe bir nevi lakayt 
biye hakkında Fransız ~~ h a;: k d M f ) M f " l V d• ticarethanelerine, fabrikalarına, ve mecburiyetinde ve karanncladır. kalması bu tahminieri tekzip etmiş 
linde bUylik bir ketu ~s t mhe a ı- 10 a U assa 3 Uma er 1 evlerine el koymakta hükumet tered- Bir mesele daha var: bulunuyor. !taıyanın şarktaki deniz 
d'lnı mıye mu afaza d'"t t · kt" 

e ı ektedir. u e mıyece .ır. .. Halkın hayati ve ıuhhi ihtiyaçları ticaret hatlarını tekrar faaliyete ge-
Alma • L (Baş tarn.1ı ı incide) tedhiş sahneleri içinde batması ve Buna muk~bıl, hukumet muhterem için lazım olan ilaçlarda da bazı ih- çireceğine ve cenubi Amerjkaya bile 

n eh Harbi müdafaamızın vaziyeti hakkında u- Alman tekzibi veyahut uydurmasile halkımızın dıkkat nazarına şunu da tikarlara teşebbüs edilmek is::enildi- ticaret gemilerini gönderdiğine dair 
Danzigdeld Polonya Garnizonu mumi bir tarzda izahat vermek müın Almanyanın bütün dünyayı derin bir ar~er: No~al hayat değişmemiş ğini duyuyoruz. Bu hareket, biliımuın ortada dolaşan şayialar şimdiki va-

TesJim Oldu kün olduğunu şüphesiz teslim edecek surette müteessir etmiş ve dehşet i- oldugu halde luzumsuz ferdi ihtiyat ecza depolarına ve ecza.hanelere el ziyetini muhafaza edeceği zannım te-
Berlin, 7 (A.A.) _ Danzi t k- tir. Zira zaruri olarak bazı mesele- ~ine koymuş olan bu harpte masum tedbirleri ~aktan fayda yerine ma- konularak bu işin de\'letlcştirilmesi- yide yanyacak ni~anelerdir. 

larında Westerplattc'deki g p o~rJ. ler mevcuttur ki bunlar hakkında olduğuna halkı inandırmıyacaktır. zarrat gelır ve fırsat bekliyen ihtikar ni teshil edecek bir başlangıç olabi- Fakat herhangi bir sebeple İtalya 
garnizonu bu sabah saat d o.onhya malUmat verilmesi ii.mme menfaati Bize gelince, bahriye nezareti der tasavvurlarına yol açar. Bir çuval un lir. AHlkadarlara bunu hatırda tu- bu intizar siyasetini terkcderek Al· 

on a mu a- b . • . db' l l . ·ı t 'k" d d . . saıa eden Alınan kuvv tl . t r akımından ımkansız bulunmakta- hal mukabıl te ırler a mtşlır. ngı· nı ıayc ı ı ay ayantr, ve sonun a tarak nomıal yold!'ln ve kardan ay- manyanın lchmde bır harekete geçer 
olmuştur. e erme es ım dır. liz destroyerleri ve denizaltılarla bozulur. Fakat çok talep satıcıyı fi- nlmamslarını tavsiye ederim. Muh- ve lngiliz ve Fransız müttefiklerimi-

}' · Polonyalılar, her türlü muhalefeti mücadeleye mahsus diğer gemiler yatı yUkseltmeğe sevkedcr. Bu su- terem halkımızdan da kendi ihti- ze yahut doğrudan doğruya bize hü-
.., ır Olan Bir Leh Generali ı · b" ·· k f" 

. R~ma 7 (Radyo) _ Lehlilerin ye- bertaraf etmek için adet ve malzeme büyük bir faaliyet sarfettikleri gibi ret e yenı ır yukse ıyat seviyesi yacı olan bir ilaçtan elli şişeyi bir cum ederse o zaman bizim de harbe 
di?cı fırka reisi general Gozporovski üstünlüğün~ ~üv~.nen kuvvetli ~e 1mühim miktarda takviye kuvveti.eri v~ itiyad~ ~oğunır. Buna meydan ve·ıdefada istemek gibi teşebbüslerde ~nn~miz tabiid!.r .. _Başka s~retl~ 1:ir-
es d merhametsız bır duşmana karşı çetın 1 de süratle ha1.ırlanmıştır. Nakhye rılmemelıdır. bulunmamalarını rica ederim. kıyenın harbe suruklenmesıne bır ım-

ır e ilmiştir. Bu general 1936 vı. - G d 
lında J bir tarzda dövüşüyorlar. lngiliz ve gemilerinin bir arada ve muhafaza ıda ma delerinin, hemen kaffesi- Bütün bu izahatı lıülasa edecek kan tasavvur edilemez. 
ı . mareşal Pilsuclskinin erkanı · "h d"lm' · F 1 ıarbıye reisi idi. Fransız hükiımetleri bugün Polonya altında seyrüsefcrleri için tedbirler nm ı racı mene ı ıııtır. iyat yük- olursak: . talya tarafından Tilrkiyeye vuku-

hükumetile mE:Zkur hükumete mali alınmıştır. selmcsi için hiçbir sebep yoktur. Ne Bazı ithal mallarından, elimizde bulacak bir tecavüzün denizden ya-
~lman - lnglllz Harbi kaynaklarını artırmak imkanını ve- Almanya üzerinde geni§ istikşaf nakliyatta i~tizamsızlık, ne de çalı- olmıyan sebeblerle, ,.·,ıkua gelecek pılması ihtimali hemen hemen hiç 

Al • ren yeni bir anlaşma imza etmişler- uçuşları vanılmış ve biribiri arka- şan ltol adedınde noksanlık vardır. makul fiyat tereffüünü hükiımct yoktur. İtalya mühim kuvvetlerle sa-
man Limanlarına. Yapılın dir. sından uÇ gece zarfında Ruhr da Şimdi bunlardan daha mühim bir daima gözönünde tutmaktadır ve hillerimize bir ihraç haı cketi yapa-

L 
Havn Taarruzu Garpte, Fransa. da bizim gibi kuv- d 1 .1 ld • 1 Jd . 1• •e garbi Al mesele vardır: Bu sene mahsulü ve- tutacaktır. Vatandaşın hunu bilerek bilmek için Akdenize hakim olmak 

ondra ... (AA ) 1n . . tl . . . .. . . . a ıı o ugu ıa e, şıına ı \ . li l d 1 1 - b , ı· . . . A 

~ı • • ı ı . . - gıliz tayya- ve erını tam bır ınucssınyet ıle se- . b " . k .. . 10 rım o muş ve epo ara a ınma3a aş yerli malı kullanması veva beheme· azımgclır kı buna ımkan tasavvur e-
l'\;.lcrının + 11 f b . manyaııın genış n ısmı uzerınc 1 t T" k k" 1.. .. .. b 1 .) . 

• yapı::ı tan hava hücumuna er er elmiş ve bu kuvvetler şimdı .1 b t 1 t A . eri annıış ır. ur oy usunun son a ıar hal )azımsa aldanmamak için ihti 

1 

dılemez. Arnavutluk yolile karadan 
nıt tafsilAt ·ım k . b"' .. .. mı yon evannnme a ı mış ır. sn: al d . 1 • ti H f , · ' • b . 

a verı e tcdır. utun muşterek cephede düşmanla ·. . ,.
1 

I ç, ışma cvrı ge mış r. er tara. ta yatlı olması foabeder. Y<'rli malları· vuku ulacak sevkıyatı Yunanistanın 
k Tayyareler deniz üslerine yaklaşır temas halindedirler. Olup biten hak-ıtayyarelerın Wılhelmshaven ~çı .... a· ıyağmurlar yağmaktadır. Derhal na- mızda nedret wya fiyat tl.·r<.'ffüünU ve Türkiyenin müşterek kuvvetlerile 

en h:<Ieflerine muhakkak surette j kında bazı maliimat neşredilmiştir. rıııda bazı Alman harp gemılcrıne dasa başlamak ve kış ekimini bu se- düşünmek hatalıd•r. :!fer eyim iz ,·ar- karşılaşacaktır. 
~nrarılntek için alçaktan uçmuşlar- lngilterede, ordumuzun çok geniş yapt~klnrı ço~ kahramanca t~arr~zu I neden çok daha ziyade miktara çıka- dır. Vaziyet geçen Harbi Umumide 1 Bıı tecavüzün birnz cıddi bir renk 
-~r. ~k hücum akşamleyin mendire- 1 bir faaliyet sahasını ihtiva eden as- takdır ve tazımle yad~t~ek ısterım. Iracak şekilde çeşitli ekim yapmak, olduğu gibi f.cöfü'iir. Biz gecen u- alabilmesi için İtalyanın yarımada
!:,~n bı~kaç mil doğusunda demirlemiş keri müdafaa tertibatı, gerginlik dev ~~ .. taarruz. ~snasında ~k~ _cep kr~va: rntnnımızın en yüksek ve en müh im mumi harbden t:ıcvn•I daima · ve 0 dd.11 çok büyük bir kuvvet ayırması 
~~ bır cep zırhlısına yapılmıştır. resi esnasında ittihaz edilen ihtiyat 1 ~mrunden bırıne .:" a~ ıkı ısa bet.' akı menfaatlerinden biri olduğunu halkı- harbden ~onru bir kaç sene büyük lazımdır. Salahiyettar zatlar Fransız 

be
usman gafil avlanmış olmakla bera- tedbirleri sayesinde, vaktinde yapıI- ı olmuş~ur. Bu hucum.arın .~edefı o- mızın bilmesi lazımdır. Bütün devlet ı şehirlerimizdt> t•cr.cbi unu verdik 

1 
ve İngiliz tazyiki altında bulunan, bir 

r hava t la h b 1 k d lan Vılhelmshavende ve Kıel kana- d · 1 · · b'lh k.. k d • · ta ftan d Alın 
1 op n, emen ateş açmış- mış u unma ta ır. . . . .. aıre ennın ve ı assa oye a ar Halbuki, son EPneler.ıe buğday dahil ra a anyayn yardım eden 

1ardır:. B~mbardıman tayyareleri zırh Bundan sonra deniz meselesine tc- lın~n. methahndekı Alına~. fil~~u us- tcşkilô.tı uzanan resmi müesseselerin, olarak her nevi gıda matldd,,ri ih- bir İtalyanın Türk ve Yunan ordula
I ının ust~ne inmişler ve ağır bomba- mas eden baş\'ekil Alman denizaltı- Jerının Almanyada en ıyı mudafaa her nevi mahsulün gelecek sene da-ı raç memleketlerinden 0 1 hık.Gerek is- rile boy ölçüşebilecek mühim bir kuv
b"lrla dogrudan doğruya zırhlıya isa- laı'l tarafından İngiliz ticaret gemile- edilen noktalar olduğu anlaşılıyor. ha çok olmasında köylü. vatandaşın tihsal gerek imalat ve gerekse mü-1 vet ayırabilmesini imkansız görüyor-
ctıe Yukubulmuştur. Tayyareler ha rine karşı yapılan taarruzların inki· Baskın esnasında gözleri etrafın gö- ne kadar müessir olacağını kendile- 1 nalrnlat bakımından her sahada ih- ı lar. 

~aratı görecek ka<;1ar alçaktan uçmuş şafı olduğunu kaydeylemiştir. rillmesine şiddetle mfıni olan bir fır· rine köy köy, mahalle mahalle doln- 'tiyaçlarımızın hemen bütü~ h:ı.> ati Bu şerait altında, harp ihtimali 
~:Xdır .. Gemiler ve kara bataryaları "Atenya vapurunun ölüm ve tına ve yağmur vardı. şarak anlatması için emir verilmiş- olanlarını temin etmek imkan altınalTürkiye ufuklarından şimdiki halde 
~~detlı ateşe devam etmişler ve ln- tir. Her münevver 'I'ürkten de bu mü alınmıştır. Hiçbir ihtimal karşısın- epey uzakta bulunuyor. Hükumetin 

~~ ~a bombard~~an tayyarelerine ay- Erzurum 1 Yeni Adliye h~~. fikri yaymakta ve_ ~nı~tmakta da halkımızın fa.şeri için endişey(> ae b~ı kanaat.te .01ma~ı ittihaz edilen 
,, m~da duşman muharebe tay- , -..ukumete yardım etmesını nca ede- mahal yoktur. Bundan maada bütün tedbırlerde hıçbır telaş ve istical e-
J arelen de hücum e l . 1 a· 1 1 . l 1 . . .. ··1 ·ı b" . A gili ta . Y emış er ır. n- T K f T k • "t .m. .. • bu işleri iyi teşkilatlandırmak ve ser erının goru memesı e sa ıttlr. .. 
bir ~ürı~:~elerı .B.r~b~~tcl'de ~iğer 1. Tene a V U Ş U eş 1 a 1 Hukumet, ,.bu se~e rnahsul~ün ih- iyi kontrol etmek için hükfımet tcd- 1 ıın~n nskeri tedbirlerin h~l ve. _::a:ı-. 
ct.nı·§l . gemısı gormuş ve hucum J~rzurıun, 7 (A.A.) _tik tren dün faaJı•yete Geçtı• racının men ıne ragmen, ne fıyatlan birler alnıı~'ır ve almakta devanı e- yetm her memlekete talımıl etlıgı ıh .. 

1 erdır. 10,30 da Erzuruma girmiştir. düşürmek ve ne de her sene olduğun- decektir. Bugün, hepimize düşen va- tiyat tedbirleri çcrçe,·esini geçmedi. 
Londrnya Yapılan Hu, a Hücumu Bu mes'ut hadiseyi bütün Erzurum ( B:.ış tarafı l incide ) d~ı daha. az. almak kararınd~dır. zife hiikiımetle ve istikbalden emin ğini de göı'Ü)~~ruz: . • T 

dr Londra, 7 CH~~msi) _ Dlin Lon- lu!ar en içten t~ıahliratla. k~Uadıiar: katında faaliyete geçecektir. Asliy~ Dlinya vaztyetinin dalıa ne şekiller olarak çalışmaktır. lluse) ın Cahıcl \'ALÇIN 
ve ad~ hava tehhkesi işareti verilmiş Saat tam 10,30 da vah ıle mevkı hukuk mahkemelerinden 6 \'e 12 ıncı 

1 
_ • A ......................................... , 

.. a.uşman tayyarelerinin gözükmesi kumandanını getirmekte olan ilk tren mahkemeler h-tanbu• hukuku şah- ıht k .. t F a s Re·s·c·· 
Uze:ıne tayyare dafii topları ateş et-ıve onu takiben gelen diğer iki tren is siye davalarına ve tapu dairesinde- J ar a . n ~ e e r n iZ 1 1 Ulll~ ~ 
~e~c baş~amış ve lngiliz tayyareleri tasyona girdiği zaman halkın sevinci ki 3 ve 9 numaralı hukuk mahkeme- • huruı1tın ı· 110·· 11u·· ne 
n.gıl.tcren!n şark sahillerinde yilksel-ı son det eceyi bulmuştu. ı !eri de Beyoğlu ahkamı şahsiyeleri- . . . v 

ınıştır. liıçbir Alman t . · . Halk bu gu·· zeı netice karşısında ne bakacaklardır. < Baş tarafı l ıncıdt- ) ı mıyetle ayakkabı mngazalnrının, M 
s b . aYSaresıne ı- 1 k d l h • , ti d'" .. ··ı . . . . . esa" a ;t vakı olmamıştır. 1 rayların iki yanında kestikleri yüz- Birinci hukuktan altıncı hukuka n ar arca e emmı~ e e uşunu en ıııcvsını ıtıbarıle ~ımdıden hazırla- J 1 

'1 arım saat sonra yani saat 730 1 lerce kurban ve "Yaşasın İnönü, ya- kadar olan mahkemeler lağvedilmiş bu ~ulaşık hasta~ıgın, ?u defa ~~ 1 n!lması icabeden kışlık çeşitler üze-
da tayyare dafii toplan, t~krar aie şasın Cümhuriyet,, a\•azelerile büyiik olan ve kendi numaralarına isabet e- sessızce ~uhur ecln·ermesı, bu gıbı rıne ~ipari~ vermediklerinden bahis ( Ba tarafı 1 incide) 
ctnıeğe haRlamıştır !ki m t•• ı·· b.ş sevinçlerini ve hUkumet1mize karşı den eski mahkemelerin bütün dosya- zamanlaıda ansızın canlanan ve fır- ve ışsız kaldıklarmdan şikayet edi- ahval içinde tamamen hususi 
Alnıan t · 0 or u ır sat bulduğu takdird · t d · l bir 1cıymet iktisap oilc;ı dost· ğ ayyarcsi, hüviyetini gizleme- olan içten minnetlerini ifade eylemiş !arını dc,•ir alacaklar ve bakacak - . . .. , . . e. sıraye aıre- yor ar. . _. . 

e Çalışırken, meydana k im ve en büyük bayramlarını dün bütün lardır. Yeni teşkil edilen diğer ha-j~1111 )avaş sa\ aş gcnışletcrek varlı- Temas cttıgımız bazı ayakkabı 7uk 'bağlamıdan d0Zay1 Fran· 
B~?un Ü?.erine tayyaren;~ a:;;ral;tır. gün \"e gece devam eden §enlikler i- kimler bugünden itibaren on beş l gımıza. saldır:ın. uyuşuk mikroplarla ~ağa~ sahipleri de, imalathane sa- sanın hassaten hissettiği mcnı-
obusler Patlamağa başlr şt nda çinde tesit etmişlerdir. gHn iş kabul etmiyecekler yalnız is- ı dolu bırçok gızlı kaynakların mevcut hıplcrı tarafından verilen malumatı mmiyeti Tılrkiye devlet reisine 

Saat 9 da tehlikenin umr. ır. tihzaratla meşP'lıl olacakl~·dır Bir- olduğunu açıkça. göstcrmistir. I kısmen kabul \'e tasdik etmekle be- temin eden 1msusi bir mesajı-
Şaret' . . sona erdi:'n i- '"'VVVvvvv·vvvvvvv .. ~ t:ı• ' ' . B" 1 l b "k ı . t 1.,.J· l . t" 

1 venlıncc hadi ey h" b r ....... den dörde kadar olan asliye ecza mah ınaena ey l u mı rop arın sıra- rabcr, kendı bakırnlaıından haklı nı aı«.ım ey emış ır. 
lar ücer ta e ~a ıt olan- ' . . . - yet ve t 11 tı kal b ld kl b · · · · ' ~ . yyareden mürekke i . ı R " T b,. ""' ı 1 kemelerı ve 2 ıncı agırccza mahkeme- asa . u arı_n~ 1?aruz an u u an azı cndışelerın sc\·kı ıle Bu dostlıık t1e sempati ni§a~ 
grup lıalınde altı tnyYare g·· .? kı esn11 e ıg er 1 si de ayın yirmi ikisine kadar is alını halkı, umumıyet ıtibarıle :muahazc hakikaten henüz kışlık siparişlerini nesinden fcvlcalade mütehassis 
d.uklarını, bunların bat ol rmuş ol-\..• ı yacaklar hazırlık yapacakl~rdır. ~etmek her halde rcvayi hak değil- veremediklerini ve yine kendi noktai 1 olan Reisici.imhur, mimıcttarlı-
§ılc ·· k'· .. arya arın ate- - ~ ' d' B · b ·ı tı a· h t ık ·· . Pus urtuldükleri · .. . IMünfcrid hfıkimlikler ve muavinlik· ır. e.lce, u 1 { sa 1 as a 1 rtan naza:rlarına gorc doğru olduğunu san ğrnuı ve ayni zamanda Tiir1..'i -
dır. nı soyJenuşler- ( ll!t§ tı.ırafı 1 incide ) )erine tayin edilenlere dün geç vakit t.ı.lıa.ffuz çar~~r~i okuyucularınız.a dıkl.arı ~ebeplerden dolayı da bu si-j yenin de iki memleketi lcuvvct-

. Bu tayyareler ik" . VARŞOV A ' tebligat yapılmıştır. ıtavsıye edecegmıze bu marazı tevlıt parışlerı tehır etmek mecburivetinde le bağlıyan ve Aıırupanın ge-
Yine gelmişler ,.~ yi ınc~. defa olarak Adi" V k' l t" d"" b 1 . eden uyusuk mikroplar'ln kökten im-

1 
kaldıklarını söylüyorlar · çfrdiği bu acı devrede filhalı."il:a 

lerdir. ne puskürtülmüş- Var&n\"a, 7 (Rad~·o) - Resmi telı- k d ıye t bel.~ e dı unt sa a .~ddy~nı ha \'e izaİcsine bir çare arayınız. Bu Bu vazivet yani piy~samızda bü- tamamen hususi bir kıymet ik-
Jiır kısaca Lcl d ı ı h 1 a royu c ıg e er e mez mu eıu- t bb'· .. .. .. l k t ·ıı ı . , MUt f ~ ı or u arının m raman- • ffk t 0 t Adi" 'E' •. 

1 

eşe usunuzun mem c e ve mı et yük ve küçiik mikyasta ayakkabı tisab eden dostlıık bağların-
- e errlk Telgraflar ca çarpı~ma.kta olıhığunu kaydetme)< ı~u?1t1 1~ met naE .. ıye ~tncumf e- i<:in daha fazla müsmir olacağına ticaretilc meşgul olan müessese ,.e dmı clolayı bilhassa mcmııuni-
AI te lir n·· .. , dd" nıııı op amış ır. ncumen ara ın- h" .. h t . . d • 

nıanlann ){ t • uşmarun mulc<t ıt tayyare- d .. f 'd h"k" l"kJ t ıç şuı1 e e meyınız oslum .... ,, magaza sahipleıinin gösterdikJeri bu y..,t hissettiğinin B. Albcrt 
umanyn f'zerinıl lcri d"" .... im.. t 11 an mun erı a ım ı ere şu zeva. 1 Ok 

Tnz, ·ı·• . j e uşuru u~, .an an ve zırhlı o- .1 . t" . uyucumuzu haldı ve müta1ea- tereddüt, tabiatilc elde me\•cut mnl Lcbrun'a ibUi<foıı bilyülc c7Mdcn . ı uerı t b·n . talı . . . . seçı mış ır. . . ~ ~· 
Bükreş 7 (A omo ı crı rıp edılmışhr. Diişma- ı . . . . . , . . . . larını pek ycrınde ve ısabetli bul- fiyatları üzerinde, kendi Jehlerine rica cylemi§tir. 

Yor: ' .A.) - Havas bildiri- nın mevzii ilerlcyi~leri biiyiik 7ayiat- Aslı~e bı:.ı~:ı c.czaya Tce:nıl, ıkı~cı l duk. Biz, neşriyat.ımızla halka ihti- ve halk aleyhine bir tesir yapıyor. ~;;;;;;;;;;~~~~-==o;;;;;;o,.....~=-ıı::±!±CW~~ 
Ticaret a .. .. ları ınıhasına olmakta.dır. l y:/~?m~l, uç~_ncUye N~cı? Nad~r, k~rla -~iicadel.eyi ve korunma ted- Fiyatlar, yavaş yavaş yükseliyor. 

re Alma nlaşınası hukumlerine gö. oo oo fi@ dlo duncuye ~urban, beşıncıye !le~ıt, 1 hırlerım tavsıye etmekle beraber, Bu tereddüdiin tevlid ettiği netice . 
' nyayı besl k a tıncıya Arıf Çankaya yedıncıye b b . . 

manya p 1 eme tc olan Ru- B r:!"RL/N H kk k" . . C . ' .. unun menşe ve se eplerını de araş- ler de şunlar oluyor: Yerli ve yaban-
o onyayı da b 1 • c. a ı, se ızıncıye emıl Tozemen • - "h 1 tm" d -·ld'k B" t . .. . _ 

ihracı l\1enedilen 
Maddeler Polonyayn es emege ve 1. b" . . h k k .. f . h"' Llrmagı ı ma e ış egı ı . ır a- cı yapısı derı, kosele ve dıger kun-

.... mahsus esy . . as ıye ırıncı u u mun erıd a- r~-- d ı· 1 . . b h • .. . 
larak Runıan :. anın transıt o- Berlıo, 7 (Rach·o) _ Bugün nes lk· r·· ~ı h"tt· .k. . Z k" ra w.uı a ne ıce erıru, u ususta duracılıga mutealhk malzeme satan ( B t f 1 • "d ) 
eylemektedir Y~?·n geçmesine devam rcdilt>n resmi telıllğıle Alma~ kıta~- .. ır:: 1~~ne Al~~ ın, d"~ ~?,cı~~ Se ~· pek hassas davranan hükiımetimizin ticarethanelerde bir durgunluk hasıl ~ as ara 

1 meı e 
re, Almanlar. b crilc:1 malfımata gö- tının Varşovan~ 30 ldlometre "im~ u~ubncu_ye. ı ;za, or uncuye a . dikkat nazarına arzetmek üzere, e- oluyor. Ayakkabt imalfıt evlerindeki ilerin gerek transit ve gerekse ak· 
. u vazıyet .h . ~ rı, eşıncıye Kazım altıncıya Şa- sl b' t tk"k t ~-hk.k ta . . k" A tarma "uret"le h · k ı sı rılmesini isti e nı ayet ve- lıııclc bulundtıf'fu ve b""f· k'" .. 1 • . . . . ' . . . .. sa ı ır e ı a ve U1 ·ı a gınş· ma ıne ve tezgahlar duruyor \'e mik- " 1 ance çı anma 

yorlar Bu · .:') 11 un opru enn kır yedıncıye Naıl sckızıncıye Su- · . it ·ı ed"l ekted" B d 
Almanyanın B""k · 1§ hakkında yıkıldığı billlirilmektedir Vilno ile .h'. d k ' . mıştık. Okuyucumuzun bu mektubu, tan binlere baliğ olan i§çi vatandaş- amamı e men ı m ır. un an 
f u reş orta 1 . . · mı ı, o uzuncuya Suphı, onuncuya - . tı b' uk dd 1 . . b k b .. kil V k"ll 1~ . 
ından aiddetlı' t "k e çısı ta'ra- Va~ovn. arasında clemiryolu miina.- KA b. . . 

0 
.k. yapacagımız ne.•;mya n ır m a e- a.r ışsız kalıyor. Ve bu arada hal- aş a ugun e ı er ıeyctı top-

R "" azyı Ier y lın ... azım, on ırmcıye sman, on ı ın- . . t k'l t . ld B .. k .. . 11 d t· 1. 
uınanva h d tl apı ıştır. kala.ti kesilmiş oldu•'öundan Vilno''-'& . S Ih' mesını eş ı e mış o u. ugun a- ımız da, dort be~ lıraya kdarikine ı antısın a ıcaret ılonıuza mensup 

h J u u arının b"ta ... " cıye u ı. kk b r tl kk b - . . 1 akkındaki be ım·ıeı 1 raflığı ancak Brelitovsk'tun dolasarak gel- B" . . . . . . ya a ı ıya arına ve nya a ıcı- ahştıgı herhangı hır ayakkabı daha gemilerimizin ikinci bir emre kadar 
dan b"ı.-~~ b~e ı ·- nnlaşınaJar- mek miiınkün olmaktadır ~ •. ırınc_ı t~c~ret mahkemesı reıslı- lar hakkındaki tetkiklerimizi neşre- fazla fiyatla almak vaziyeti karşı- ecnebi memleketlere sefere çıkınala-

.... us"'"en ır teblia Alman · gıne Faız ık · ı.r·· · .. ·· ·· -· 
bu husustaki b Yanın Simdi ·e kadar Polon . .,.. .. ' .. ~~ye unır, u~~c~ye deccgız. sında kalınca da, tabii pek haklı rının menedilmesi de kararlaştınl-
eylenıekted· dcmar§ına cevap teşkil bu": csirl 126 •~ . b"J nlkılnrda~ ""." !rfan, dorduncuye ~azı.ı ~'!.. bırıncı _a- Yerli kösele ve deri fiyatlarında olarak teessür ve telftşa kabpılıyor. ınıı::tır. Kendi sahillerimizde işliycn 

ır. ' "'p \C ır~o tanl~ \e gırceza mahkemesı reıslıgıne Refık h. b. ük lm k d dilm di •. h l ,. · · · • :>1 
Bugünkü bey 1 . . zırhlı otomobil iğtinan cd"J • tir "k" . • . . . •. , ıç ır y se e ay e e gı a - Bu meselede, kat ıyyen bır ıhtıkar posta vapurlarile nakliye gemileri 

tnanya bitaraf ~e milel v~yette, Ru Ordu h%kunınndanı: 'i'ı ı ~uş. • ı ıncı ag~rcez~ ma~ke~esı ~eıslıgıne de şehrimizin bazı semtlerindeki fikri ve sui.niyet bulunmamakla be- faaliyetlerine devam edeceklerdir. 
li'akat bu kar . almak .nıyctindeclir. lınha e<Ulcn kıtaat ar g ' ?rıdor_~.a. de Remzı tayın edılmışlerdır. kundura mağazalarında ve bilhassa raber, birkaç tüccarm vahi endişe- ~ 
hediyen bi aı her halµJ~8.rda ve e- vari lkas _ a mda hır de su- kışlık ayakkabıları fiyatlarında kil· lerle kapıldıkları tereddüd ortaya 
2<lnun taraf kalacağı manasını ta tecli ı ı. bu_Jundugu~u bildirmek- Hariciyede taytnler çük bir tercffü görülmektedir. Bu- hiç yoktan bir darlık ve yokluk hem ZAYİ - Sanıatya nahiyesine ka· 
~kild::11:t;~z. ~umanya ebedi bir ma~~I~!:~ ~c.'·k~lacle b~ kahra- ~kara 7 (A~.). - ~ Haye orta nun sebebini araştırmak için de varlık ve bolluk içinde bir y~kluk ~t~ .nüfus tez~e~emi zayi.e~t~. :.,e· 
ttin ın uı~ baghunış değildir bü- k J • • u.5tul\lerı 'c Aımıın as- elçısı Cevad Husnü Bağdada ve La evvela imalathane sahipleri ile te- ve darlık ihdas ediyor. İşte ayakka- nısım çıkaracagımdan eskısıwn hm<-
eyJem::.a ıınkanlarını muhıdaza rn~ı:;nı~ b~ınları~ ce~retini . ~ay Haye elçiliğine de eski Prag sefirimiz mas ettik ve ekseriyet teşkil edecek 1 bı pahalılığının iç yüzü budur. Bu mü yoktur. 1nhisarlar Eksperi 

· ır. edilme~t :dir ctnıı~ oldu!\ları ilave Yak.up Kadri nakil ve tayin .edilmiş- bir kısmını da işsiz bulduk. Bunlar, mevzua yarın diğer bir misal ile yine 322 doğumlu lzzet oğlu 
e • lcrdir. on beş yirmi gtindenberi hemen umu- devam edeceğiz. Nu:-i Yağlıkçı 
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Sultanahmet ~ iincü Sulh Buk11.1c 
Hakimliğinden: Şişli Terakki Lisesi IX•tıSJ 

ı - ANA • iLK • ORTA ve LiSE KISIMLARINA 
alebe kaydına başlanmıştır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe müracaat edilebilirTelefon: 4251 

2 - Eski talebenin 10 Eylfıle kadar kayıtlarını yenilemeleri gerektir; aksi takdirde yerlerinin muha

faza edilememesinden okul idaresi mes'uliyet kabul etmiyecektir. 

3 - Okula kayıd ve kabul şartlarını gösterir prosepektüs, istiyenlere bedelsiz olarak gönderilir. 

8 E YL0L 1-

M•thur Z•Jbek ı------~ 

GAVUR İMAM 
- 19 

Y•z•n: ZEYNEL BESiM Sl:JN --

• • 

Da\'acı tst. Sultanhamam Rızapa
f& caddesi No. 117 de Aşer Nahim
yaıı vekili avukat Aşer Habib tara
fından lst. Taksimde Abdülhak Ha
mid caddesi Uğurlu apartımanda şo
för Bekir vesaire aleyhlerine 939/ 
1039 No. lu dosya He açılan 263 lira 
zararııı tazmini dava.sının yapılmak
ta olan muhakemesinde şoför Beki-
rin ikametgahının meçhul olmasına N j ŞAN TAŞ) H•lll Rıl•IP•t• kon•lı K 1 z 
binaen 20 gün müddetle ilanen teb- ~~~~~~~~~~~====~~=~B~a~f~m~•~b~e~ıy~n;;c~ll;;;lk~~k;;o~n;;•;i~ı ~~~~~=== 

lstanbul - lzmir Posta Vapurunda 
ligat icrasına ve muhakemenin de; 
3/10/939 tarihine müsadif salı günü Dr. IHSAN SAMI Yüksek 
saat 10 a talikına mahkemece karar TiFO AŞISI 

Deniz Ticaret 
Cereyan Eden Bir Macera 

-----=» ·---
verilmiş olduğundan yevm ve vakti 
mezkurda bizzat veya bilvekale 
mahkemede hazır bulunulmadığı tak
dirde gıyab<>..n muhakemeye devam 
ve karar verileceği ilanen tebliğ o
lunur. 

Tifo Ye paratifo ha.talılda
rına tutulmamak için t esiri 
kat'i, muafiyeti pek tmin, ta
ze aşıdır. Her eczanede b•lu-

nur. Kutuıu 45 kuruştur. 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
I - 4450 ton Paşabahçeye ve 750 ton Tekirdağına ait olmak üzere 

5200 ton maden kömürü nakli münakasaya konmuştur. Ton başına nakil 
ücreti Paşababçe ıçin 230 ve Tekirdağı için 255 kuruş olarak tahmin 

edilmiştir. 

ll - Her ikı işın muhammen bedeli 12H7,50 lira, muvakkat temi

natı 911,06 liradır. 

III - Eksıltme 11 IX 939 pazartesi günü saat 16 da Kabatajta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya iştırak edeceklerin mUhUrlU t.eklif mektuplarını 

kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
tnektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden 
evvel mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri la-
tımdır. "6679,, 

• • • 
ı - Değiştirilen şartnamesi mucibince 160 ton ağır Dizel yağı yeni-

tlea pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
Il - Muhammen bedeli 11200 lira, muvakkat teminatı (840) liradır. 

111 - Pazarlık 8 IX r939 cuma günü Ba:.Lt 10 da Kabat:ışta Levazım 
ve Mübayaa.t şubesindeki alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gUn sözü geçen şubeden para.sız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ?"o 7,5 gü

venme parasilc birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilin olunur. "6986,, 
• • • 

Cinsi Mikdan Muhammen 3 7.5 U-mina h Eksiltme-
8. l.Jra Kr. Lira Kr. ŞekU Saati 

--------- -------------·- ----
}'Ullibre çeliği 435.15 Kg. 456.90 34 26 Açık Ek. 14 
Siman tas yon ,, 19645 ,, 6875. 75 515 68 Kapalı Z. 15 
Karbon ,. 2335 ,, 1515.75 173 68 Açık Ek. 15.30 
Krom Sipasiyol ,. 1024 .. 1382.40 103 68 .. ,. 16 
Ustüpl\ 5000 ,, 1474.50 110 58 .. .. 16.30 

l - ~artn:ıme ve listeleri mucibince yukarda yazılı "5" kalem muh
telif malzPme hizalarında gosterilen usullerle satın alınacaktır. 

ıı - . Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

IH - Eksiltme 14 IX 1 939 perşembe günU Knbataşta Levazım ve 
Mübayant Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız olarak alına
oilir. 

V - Kapalı 1.arf münnka.sasına girecekler mühürlü teklif mektupla
rını kanuni vesaiklc % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat ev
vel mezkur komisyon Başkanlıı'.:'lna makbuz mukabilinde vermeleri, diğer 
~ksiltmelere gireceklerin teminat akçeleriyle birlikle yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunıır. "6799,, 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Hukuk Fakültesinde: Medeni Hukuk, ceza hukuku, devletler umu

mi hukuku ve devletler hususi hukuku, lktısat Fakültesinde: İşletme ik
lısadı, umumi iktısnd V·) iktısari teorisi, Tıp Fakültesinde: Radyoloji, 
çocuk baktmı \'C hastalııdarı. idrar yolları, p:ıtaolojik anatomi ve genel 
aatoloji: F..dcbıyat Faktilksinde: Umumi felsefe ve mantık, romanoloji 
umumi T;.irıdye tarihi \'C Ttirk edebiyatı tarihi doc,;cntliklcri açıkbr. İs
teklileri:. dil imtihanı 16 ikınciteşrin perşembe günü yapı{acaktır. Jı:;tiycn-
lerin ~ektörl:..ğ..:: ır.ürncaatları. "7047., 

M k b• M •• d •• ı ·• .., •• d - Yok be; ona raport derler. Bu çıkardıktan sonra "A mel'un şey! .• e te ) U Ur ugun en : laport fransızca baba demektir. Türkün başına nasıl musallat oldun,, 
Lise mezunlarına: - Ya... der gibi iki avucunun arasında .ıvka· 

tamamıamuı talebe kaydı - Evet; şimdi karşındaki saloz A- ladıktan sonra mükemmelen döver .. Mektebimiz yüksek sınıfı için liseyi "'$ 

laman mı?. Laporten dersin; şıpınişi Sonra ağzına aldığı suyu fesin sura· 
20/ 9/ 939 tarihine kadar devam edecektir. anladı, gitti.. tına püskürük şeklinde tükürlir; 

1 - Yüksek tahsil müddeti "3,, senedir. Mektep yatılı ve parasızdır. _ Neyi anladı?. tekrar avkalar ve sıcak kalıba geçi· 
Gayesi, ticaret gemilerimize kaptan ve makinist ve deniz mesleği içiıı _ Şayetleyim "lıiporten der Ah • rir. Kalıp bir numara fazla, bir nu· 
fen adamı yetiştirmektir. met Arkuda est,, dersem, senin ayı mara eksik olmuş; ehemmiyeti yok· 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve sair hususatı mek- oğlu olduğunu... tur. Fazla olmuşsa kulaklarını1.a ka· 
tep tarafından temin edilir. Bu akşam da vapurdaki vaziyet dar geçen fesle aldığınız biçime, ay· 

2 _ Yazılmak için pazardan mi.da günlerde mektebe müracaat edil- bu ... Zaten son inkılaplarla camiamı- nada, enayi enayi baktıktan sonra 

l.di zın şekli, çehresi, biinyesi, manzara- on parayı toslarsınız; eksik olmuşsa 
me ı r. sı değişinceye kadar bu vaziyet kla- karnaval hayramını beklemeğe lüzum 

3 - isteklilerin Mektep Müdürlüğüne karşı yazacakları istidalanna sikti. Atatürk bizi nereden aldı, ne- görmedim sokağa fırlarsınız .. 
a13ğıdaki vesikalan rapteylemeleri lizımdır. relere götürdü?.. ölümile hepimizi Bu fc.:; haşlarımızda, bir an içınde 

A - Hüviyet cüzdanı, ciğerlerimizden ebediyen yarahyan medeni serpu~a. şnpkaya tahavviil 
B - Aşı kiğtdı, bu eşaiz adam, ağbani sarığı melon etti. Yaşayış ta ... wnız "leği.1tL füıc!ın· 

C - Mektep rtahadetnamesi veya musaddu auretJ~rı. 
D - Polisce musaddak iyihal kağıdı, 
E - Velilerinin sarih adres ve imzaları: 
F - 6 adet fotoğraf 6 x 9 ebadında, 
4 - Fula .ımalWaa.t için Ortaköyde mektep JIUdürlUğüne müracaat 

şapkaya tahvil mucizesini göstermiş- larımız; esaretin, geriliğin . bedeviye· 
tir. Bu mucize İsa peygamberin kö- tin, iptida.ı ;;;n noksansız ahmı.,ti o· 
rün gözünü açmasından daha ehem- lan çaı şafı atarak ortaya çıktılar. 

miyetli, daha azametli; çünkü daha 1

1
. Tr:ımvaylardan, vapurlardan mas • 

şümullüdür. İsa bir adamın kör gö- karalık perdesi kalktı. 
zünü açarak ona muhitinin hareket- BütUıı bunları yapan adam o idi. 

edilmelidir. lstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara mat- !erini ğösterdi; Atatürk ise koca bir Biz onun sayesinde hürriyet hav~ı, 
bu mektep duhul bilgisinden gönderilir. "6629,, milletin gözlerini açarak ona dünya- medeniyet. havası, insanlık ha\·ası te· 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~=yı,düey~ada~un~~~nig~· Mfi~eWk.ru~~~ kurnn,~~ 
terdi. O kör glinleri bilmiyen Cümhu- 1 Türklüğümüzü öğreten odur. Onu in· 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliüi Satınalma Komisyonundan: 

1- Satın alınacak 750 adet kıl yem torbasının 13/9/939 çarşamba 
gUnU saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 600 lira ve ilk teminatı da 45 liradır. 
3 - Nümune \'e evsafı komisyondadır. Görülebilir. isteklilerin gün 

ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikalıırile Galata Rıh· 

tım caddesi Veli Alemdar Han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. "7053,, 

riyet devri gençliği bugünün şaşaalı kar eden namusu, fazileti, ahlakı in· 
hüviyetine katiyeıı bizler kadar nü- kior eder. Atatürkün her eseri üzerin· 
fuz edemez. de titizliğimizin en son haddile titre· 

Fesin halini düşününüz: Saksı gibi meliyiz. Onlann şu veya bu suretle 
bir şey; üstünde bir ibik, ibiğin ucu- - bozulması söyle dursun • incinmesi· 
na fesin arkasında sallanan bir püs- ne tahammill etmemeliyiz. Türk hiç 
kül bağlanmış. Kalıpçı dükkanına 'ı bir zaman nimet kafiri olmamıştır_:. 
gidersiniz. Herif fesi alır. Püskülünü 

1 

Ata türkün beğendiği her şey gu· 
zeldir. Bu "Atatürkün beğendiğinin 

Beyoğlunda B A K E R . başk~ t~rlüsü_ çir~~?~ir,, .. de~-~ktirr 
ıpağazalarından l Atat~~~~~- begendıgının guz~lhgı_ ~-~. 

Başka hiç bir müessese, hali 1 hal gorunur:. ~~~~t on~n. ~~e?~ıgı 
azırda kız ve erkek mektep ta- ! nin ba~ka tur.l~_sund~kı çı~xınlı~ı ve: 

ebesine, genç bay ve bayanlara ya ~~cnmedıgınde_kı fa~ıh .. mustek 
ahsus her boyda ve her zevk rehligı ancak çok dıkkatlı gozler der· 

ygun koatümler, empermeabili ~~~ gör.ebilir~e~; ekseriyet bu. çirki~· 
rdesüler, paltolar ve spor elbi- hgın dereceaını zamanla takdır ede 
ler gibi zengin ve şık giyilecek görür. 
ya koleksiyonunu takdim ede· 1 Atatürkün beğendiğinin güzel olu· 
ez. Şartlar ve fiyatlar her yer- şuna, başka hiç bir sebep olmasa da 

en milsaid ve ucuzdur. Daima hi, onun beğenmesi kafidir. O adam 
A K ER etiketini tercih ediniz. ki bütün memleket zifiri karanlık i iil••••••••••••• .. çindeyken aramızdan nurani bir sü· 

ZA VI tun halinde yükseldi ve bize ışık, Ü· 

İstanbul Iran konsoloshancsinden 1 mit, benlik verdi; ölünceye kadar ne 
almış olduğum nüfus cüzdanımı kay- yaptıysa mutlaka iyi ve güzel yap· 
bettiğimden, yenisini alacağımdan es· ı mıştır. 
kisinin bir kıymeti kalmamıştır. Eseri; sizden, bizden, yani bütün 

Kamiiran milletler. mürekkep olan cs1..ri mey· 
_S_u_l_t a-,-,a-1ı_n._ıc_t_3-iı_n_c·ı-.( _S_ı_ıl_h_ll_u_k_·ıı 7c dan da duruyor· 

•ı t b J D ft d } "' d Onun çizdiği hattan zerre. ka<laı S an U C er ar JgJD an: Ilcikimliği ııdcn: inhiraf göstermiyelim; hüsranla 

Hocapaşa Maliye Şubesinde masa dolap san
dalye vesaire. 

Lira Kş. Parça Davacı Jst. Sultanahmet Zeynep 
------ karşılaşırız. 
26 40 67 Sultan sokak 16 No. lu hanede Ce- J:t:vet; va1mru11 soldan birinci mev· 

mal tarafından ayni mahalle ve ha-
ki kısmı olan ambar içi ve ambar Us· nede Hacer ile Beşiktaşta Yıldız çık-

Defterdarhk binası dolap vesaire eşya. 64 80 2i6 N 
39 

d F 'd 
1 

hl . tü, mühim faaliyetlerin sahnesi ha· 
d _ k'l . 1 h d . 1 k" mazı o. a erı un a ey erme . y .. h k "'bek t ., Yukarıda bulun ugu mev ı en yazı ı ur a eşya 11ıza arrnda ı mu-
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imde... er yer, o c o o ura .. 
d J • .. • d k t til 1 k İhal o. u osya ı e açı an ıza eı ·ı: • f 1 hammen be e lerı uzerın en açı ar ırma sure e satı aca tır. e .. d 

1 
kt 

1 
akşamcılar, çıı:ngır so rasını şen en· 

21/9/ 939 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 teclir. Satış bedeli şuyhu k a\·a~ı~ın .~~af1.mal ahi o<laa j diriyorlar. İçlerinde kadeh yerine li· 
nakdeıı \'e peşinC'ndir. Taliplerin %i,5 pey akçelerini vakti rnuayvenin- mu 'da emt's_ıkn<ıc ınt~lı' < cı a t'Y 

1 
cı1· cin mon kabuğu, lt:ıhvc flncanı kullanan· 

• . . . • · . Ferı unun ı ametga ıının meç ıu o -
den evvel yatırıp mezkur glin ve saatte Defterdarlık Mıllı Emla"k daırc- 1ı · · ı-

1 1 
;:ı lur da var. 

. . .. . masına ınaeıı ı ancn arzu ıa ve ... a- ı 
sindekı komısyona muracaatlerı. (6974) 1 t· t bı · - ed·ıa·-· h ld hk Şu taraftan acibüşşekil kcrihül ===============7============== ve ıye e ıg ı ıgı a e ma. e-

1 

• 

ur ava urumu .) an u şu esın en. f d d t 'h k norosi nin konseri didirtecek kadar 
. . .. . • tara ın an ava eşrı ve tapu ay- ." ·· -·· .. .. 

T ·· k H K f ~t b 1 b · d . lmeye gelmemiş olduğundan müddeı 

1 

manzar bir herif cBek anırtısına "'I'ı 

Mahfuz nUmune ve şartna~~~ne go;e (1?0.000) tane fıtre ve zekat di celp ve ehli vukuf marifetile tet- bed bır sesle böguruyor. Guvc.rte ~~ı-
T ~İ ı·kkuşu İspekterlig"' inden : ve (100.000) tane de kurban af ışının tabı eksıltmeye konmuştur. istek- kikat icra olunduğundan bahisle mu- 1 cuları sesin ve gazel okuma şıvesının 

lilerin yüz elli lira mU\·akkat teminaUarile eksiltme gUnU olan 22/ Ey- ameleli gıyap kararının 2o gün bu derece müdhişine hiç tesadüf et· 
Şimdiye kadar, C. ve Turizm brövesi alanlardan lstanbulda bulunan lfıl/939 cuma günü saat on beşte şartnameyi görmek istiyenlerin de müddetle ilanen tebliğine ve muha- memiş olacaklar ki herife istikrahl& 

eski ve yeni bütün üyelerin en kısa bir zamanda bizzat veya bilvasıta her gün Cağaloğlunda şube binasındaki komisyona müracaatları. kemenin 30191939 tarihine müsadif bakıyorlar. Bildiğimiz "ahbab kaçı -
posta ile adreslerinin bildirilmesi rica olunur. "7061,, (7075) cumartesi günü saat 10 a talikına ran,, makamı bunun yanında "ferab-
--------~llll!~~~~~-~!llll---m111-.--~!l'mll!~-~ '!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mahkemece karar verilmiş olduğun- feza,, kalıyor· · --~~ı)"\ f1l f.lt!rli71\n fi!.;.~ r;;J.Ft Süfyan.'dan ·:sahil .. yolu i.le savuş~uğu, geldik. ~adem.' k.i kervan selam~te dan 5 gün zarfında itiraz edilmediği Herif, bel kalınlığındaki se.,ini k& 

~1.5 uu ULV ~u u~ ~~J.J kuvvetın J!erıye donmesı .. habcrı gel- çıktı. llerıye _gıtmıye:. Muhammedıle- ve yevm ve vakti mezkurda mah- ser. kesmez demin Fransızla konu . 

EDDI F . ARUHZAD mişti. I<:bfı Cebi dinlemedi: re kılıç çekmıye ne !uzum var? _ . . . . 
= _iLE "'•(ZA N: M. RAS•M CfZGE:N _ Bedr mahalline kadar gidip ora- Ded' S Be · Z"h 'd 1 kemede hazır bulunulmadıgı takdir- şan Alı, yanındakı dclıkanl.ya hıtap 

ı. onra nı o re en o an • d be h"k" k ·ı d" 
ı da üç gUn ziyafet verip eğlenmeliyiz. larla anlaşarak, geceleyin Cahfe'den e gıya n u um ve arar verı ece- e ıyor: 

_ 84 _ Böyl.ec~, her~es, bizim besalet .ve şe- Mekkeye hareket etti. ği ilanen tebliğ olunur. (Devamı ' 'ar) 
c~atımızde.~ ,urkeE• .Muhammedıler de Kureyş kuvvetj, ayrılanlara ehem 

Dı·~crbirriri~tegfu~EWC~lı -~~mayınız~~K~aoo ~~~r~hacur~g~~rem~l~. M~a- . t . kBd k'' ı •••••••••••••••••••••••••••••• b .,, • -· • •. k 1 b 1 k 1 . mıye \'ermıyere e r mcv ııne ge - J 
eliIJe bir gergef, Okbe io'li MJ~ıt te atirkladaben vbeurma.Y!l h~alkışırsa, ~şıre • a Doe~rın urun nrını ırma ı)ız. di. Mevcudları, dokuz yüz elli kişi idi. Beyog"' lu Vakıflar Direktörlüğü lanları 
bir sürmedan alarak evine gitmışler: ın ~ ra r sızı ,1m.aye e~erım. · . .. Bunlann çoğu zırhlı idi. Yüzü atlı, 
-~~cl~~i~l~~k~~~ ~~rekoo~~~n~. M~keku~b •. C~fe m~kı~ybü&~i,m~bak~~~e~l~ ••••••••••••••••••••••••••••-
b 1 Ebu Leheb ıle ken•anda bulunan geldıgı zaman, Abdımenaf evladların nuyordu Sancakdarlan Ebu· Aziz Zı'- L' K 

ra un ar yaraşır. Ebü Süf A "b · A ' b d C h. b. • .. d" · · ıra r. 

··zı Y .. temişler ka. bütun Mckke eşrafı ıle Kureyşten "Bir sUvnri ortalıgı dolaşıyor, Ku- Talha ibni ebi Talha idi. 
Di erek izzeti nPfsine dvkunacak ... yan ve mr 1 ~1 s tan aş- ı an e ırn, ır ruya_ gor u. rare ibni Omeyr, Nadr ibni Haris, 

so A~~:; ettiği h~karetlerden dolayı mü~~kep olan bu ku~rvet, büyük te- reyş reislerinin isimlerini söyliye.rek lslamlann müzakeresi - Resf.ılü 
biltUn Beni Abdiılmuttal!ble benber zahuratıa. hareket ettı. Ka,?:ınlar .~ef ıfilan falan Bedr'de katlolundu, ~ıye- Ekrem, Safra mevkiinde, Kureyş kuv 
Eb• CehJ' d gı idi i.&e de Mekke- çalar, kasıydeler okurlar; şatrler şıır- rek bağırıyordu. Sonra devesiru bo- . t' . .1 1 d' -· . h be 1 u c ar n • ler söyler böyl .. ü 1 d" _ 1 dı k .1 b" .. K 'e mm ı ere ıgını a r a ınca, es-
nin zemzem sfıkiliği ''azifcsi üzerin- , e :ur r er 1• • • gaz a \'C onun anı ı e utun u - habını topladı: 
de olduugu- için Kurey"'le beraber git- l{U\'vet, Mekke den &dr karıyesı- rcyş çadırlarını boyadı. ,, a· k k 

11
. k ' . k h ' ·• ·a· k d h k ı B • - ı d · ba ı - ız, ır c ı ışıye arşı are-meğe mecburuu. nhell~ı dınccb~e ~ ar, eb~ o~a :dmka - u rEuyb~' Caghızl ar a gezrnıye ş a- ket etmiştik . Bu kuvvetin karşısın· 

O gidince Abdülmuttalip evliı.dlan a ın e, ır gun on, ır gun o uz yınca, u e : d kT k f" . k l C b 
da sefer'1 i~lirake mecbıtr oldu. • deve kesilerek asker doyurulurdu.. - Tuhaf şey .. Ortalıkla Peygam- Ha kçe bı ırse 'kş~rke 1f'."

1
1zd ırıb~r! . ena dı 

" D 1 · ·ı k ı d Eb" be • ıı - Aber r - il a , ana, ı ı a ı e en ırını vaa Kureyş reisleri, a~al~r~nda iht!lif~ Cechvle eSnüf' sıra 'bı e. Uesen er es: "h ul ıdJo u.gu vb~r; ımbeena okgut . fa • etti. Kervanı mı takip edelim yoksa 
ballettnerse de Benı Kınane kabılesı , yan ı nı meyye, u ey rın an yırte ır peygam r çı ı, a- K k t'l . 

1 
' ., H 

ile aralarında düşmanlık bulunduğun ibni Amr, Şeybe ibni Rebia, Otbe ib- kat yarın kimin oleceği belli olur. .u~erşt u.vvh eedı e '."1
• ç:rpışa ım · an 

· - · Reb' K 'b · S b. be bb . Ded' gısını ercı ersınız. dan yolcla, onların bır taarruzuna ug nı ıa, ays ı nı a a , A as ıb- ı. Ded' 
0 1 

. 
raınaktan korkuyorlardı. 8eııi MUd- ni Abdülmuttalib ve Ebulbahteri idi. Eşraftan Ahnes: 1• n ar · 
1ic"ta s.rlka: • wnet, Bedre p:ierlıea, D6 - Bis buraya, kervanı kOl'Q9lJW& ( De\ '&1111 var ) 

153 50 

49 50 

158 05 

Bogaziçinde Tarabyada Bostaniçi caddesinde eski 51 
No. lu beş buçuk dönüm bağ mahalli. 
Ortaköy OçUncU Orta sokak eski 21 mükerrer No. lu 78 
metre 66 santimetre murabbaında. arsa. 
Firuzağa mahallesinin HUseyinağa bahçesi sokağında eski 
8 No. lu 24 metre 11 santim murabbaında arsa. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mükellefiyetlerinin satışı peşiıı 
para ile on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 18/ 9/ 939 pazartesi günü komisyonda yapılacağından talipli· 
lerin Akarat Mahliilat kalemine müracaatları. (6928) 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOOLU 

Nfltl'iyat müdirl\: Macit ÇET1N U.•ld• ıwı Mat\tui .......... 


