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KURU' 

.___ _ --

THükbo,~~!i0 · Varşova Düştü Mü 
e ıgı o·· d. M.? Y~·~ '. Hü,.)in Cahid VAI>ÇIN u ş m e 1 1 • 

H ti~mf'~. halkın fikriui tt-n,·ir e-
dıı> hızumlu gördUğii bazı 

noktaları iznh etmek i~ln bir tebliğ B ı • 
llC!jrt>Ui. Bunda «'.n en·el göze ~rpan er l n 
n?kt~ li andır. it ·~mi teblij;lcrin ken-\ ' 
dılcrmc nıalıs•ıs hir ifa1.fo tarzı, bir 

1 kuruhıb'lı \c oktı) uculu.rdan uzak ka-1 L hl 
l~n lıir ha\'ası \'nrclır ki lmntlı\ böyle i er 
~ır ~esmilil{fen hiç eser lıuhııımama!<ol : e 
uıe-·nizde • · b" · '""" ıyı ır mhha bırakıyor. 

·ı 

Şehrin Düştüğünü, 
Aksini Söylüyorlar 

Daha ilk dakJknclırn hissolunuyor ki 
~~·Jik liikırdılıtrla, anl{aryu gibi IJir 
ış .gören \'e işi dc\'letin ruhite tutan 
bir !1iiklıruetçilik zihni~ rtinden çok 
0.~agız. Karşııııızda ciı.ldi, anıimi, dü
ru t b. a· ır ille konu~an ,.~ kalben, nı-

Alman. Fransız Hududundaki Muharebe Çok Şiddet
lendi. Fransaya 100 Bin İngiliz Askeri Geldi 

lıaıı "bizden,, olan \iiksek bir varlık 
bulunduğunu derlı~l anlıyoruz. Bu 
anta~·ış arada hemen lJir itimat ,·e 
f'nuıiyet do~uru~ or. 

k .. Mut~d resmi tebliğler kısa bazı hü
d Umlerı ve enıirlen ihtiva ettiği hal
k e, son resmi tebliğ miitelıassıs bir 

alemden çıkmış adeta l.ıir gazete 

d
rnakalcsi gibi, bir baba nasihati, bir 

ost · h ıza atı gibi uzun, etraflı ve ka~ 
naa~ verıcı bir şekli de haizdir. 

B:r htlkümetin bukadar ııikbinlik 
neşreden hem de bunun gayet sami
ınr, halis ve hakıki olduğu kanaatini 
veren böyle bir tebliz n~rcdebilm~i 
0 hükumet.~'\ gerçekten iftihar 
ol6nacak bir nıu'Vi~et teşkil e
'der CU k"· hlil: n u bi.lrsı.da bı tır içinde 1 

~a ed.ılen 1:-ir hakikat s!lerce ev • 
~·el nlırftdıhniş gayietıc,,un ekilmiş 1 
zabtnetltrııt mahsulüdür. B ayret- ! 
ler, ff fı ., A J 1 ı,rıuueı ey, irltila ep boy-

Berlin, 8 (A.A.) - D. N. B. ajan-
sından: 

Umumi karargah, Alman kıtaatı

nın bugün saat 17,15 te Varşovaya 
• girdiğini bildirmektedir. 

Polonya Radyosuna Baskm 
Varşova, 8 (A.A.) - Polonya rad 

yosu bugün öğleden sonre. çok. ehem
miyetli ve uzun iki hava baskınına 

uğramıştır. 
Bertin, 8 (A.A.) - Alman zırhlı, 

kıtaatı, kısa ve fakat çok çetin bir 
çarpışmadan sonra düşmanın Varşo
va - Tomazov şosesindeki mukaveme
tini kırarak Polonya hükumet mer
kezi üzerine süratle yürümeğe başla
mıştır. 

Oazezonov mahalli bu sabah işgal 
edilmiştir. 

Polonyada Alman Himayeısinde 
Yeni Bir Hükümet 

1~ bir CMnil e .~fıiilfiti 'ek ter-
~ :tijf ~ !'l ~: Wı:ıii 1di h9.Sl1 • 

Bem, 8 (A. A.) - Cenevredcn 
Bem'e gelen malfımata nazaran iyı 

( Sonu S üncü sayfamızda ) 

1 ~nkü ~arbin Hülasası ~--_ ..,.., 

İTALYA 

~:ırk ,.c garp C'"Jllll':erindeki ~on 'aziyeti gösteren h:ırfüı. 

Şark Cephes.i: 
Uugiinkü harbin hedefi Alman .ırduları ı~uı Val'§ovaom zaptı itli • 

Ve çok erken ~aatlt•rden itihaı-cn motfü'hi Almnn orduları hulundukla.rı 
mtwkidt'n Vnrsomyn do~ru harckrt etmişlerdir. Fakat l..ehlilcr fe\·lca
lll.de bir nıuka\·rnırt gö~trrmi~lcr 'c Vnr!!-1>\'n önlerinde 1...elı - .\iman 
harbinin hng\ine kadar Ct"rt.•yan eclon t:arpışmalarımn en kanlısı \'Uku
huhnu~tur. 

Alınan rt's111i tehliıti s~lat 17 .] ;; te ilk Alınan kıt'alarmın şehre ~
di~ini lıihlirıniı;tir. Fakat Leh kaynakları bu havadisi tekzip etrni:ştir. 
Nitcldnı saat 17,30 da Vnrşo\a belodiyc rc!si \'e saat 22 de de l..:·lı lm
manch .. nı ·ıar:;-o\'a radyosundan birer nutuk söylemi~lerdir. Bunlar da 
§ehrin sukut e:nwJi1;.iııi gösfrrcn t'll hii~·iik delillerdir. Harbin umumi 
seyri, l.A:•hlilf'rin lmnet zayi ctmed n dii;;m:ını hırpalıya bırpahya !:C· 
kilmek siyast•tiııi takip ettikleı-ini ~osternıc:ktedir. 

1 

Garp Cephesi: ı 
N'. ,,.,.,..,.,..,,...,.N.,.,....,,, .•,J- • .,,.,..,.,....,,,,YV\JV'ır,,..,,.,. ........,. .. 

ofa~ · · Jı"ran?ıız - Aiman hudud•ıııa se\·kedilen fngiliz a.~kerleri bir geçid resmın< ! 

lı:ksız v«:k '"-'-- c·· ~ .. ·-~:xx~:xx:xxro:xx:xxro:xxxx::co:xx:>ecco:xx:::roooo:xx>ecov.:XXX>OOO::XX:X>C<X;X~>eoocx:xx>eoo::x:>oc . ,,... r ..... ı or. umhu- ~..,;' 

:;el rcjimlmn"n'emleket için ne mis- •h k T bb •• ı • 
i . bulunmaz bir ıumct teşkU ettiğini l tı• aA r eşe us erı 

Alınan • l·"ran.,ız hududumJak.i \ıırpı~malar tam m:ına"iılc cclı~nnc
mi bir lml alnu~tır. Almanlar bir taraftan ~arı> ~hirlnindeki halkı bo
şaltıtlarkcn bir bt.raftau da. Lc•hiı.;tandan \'e memleket i~inde bulunan 
kunetlerdcrı mühim bir miktarını buraya gömkmıişlerdir. Diğer ta
raftan l<'ransızlar da ln~Hizleruen mürekkeı> mühim takviye kıtaatı ·nl
nıı~lardır. Ahmm mU.,tahkem hatlarındaki askerlerin fena vaziyette 
oldul\Jarı siiylenmcktet.lir. 

~e ' 0 en mUfflil ılıkıkalarda mad-di \" .. 

Başvekaletin 
Mühim Bir . e goze çarpar, her zihne kanaat • • k " 

lelkın eder bir surette .. .. K d H t 
· HükfıınetvakUle g:i~~~~~~-ıu- arşısın a u ume T a'mimi 

::rıuzu ecnebi n'ı~lal( ~den '1·· 

JJRESMi TEBLİÖLEAI 
PARIS VARŞOVA 

duk· ,,; 111,ı· ;_. t 8 .yer- Ankara, 8 (A.A.) - Başvekalet-
• Y' , ı oır sene·' ·n azlu "ht" 

lanın:za yetişecek ~ • '"' 1 ı~aç- T... 1 k ,. • ; .h E . ., ~ Ş •d' _J ı · ten tebliğ edilmiştir~ Paris, 8 {A. A.) - 10 numaralı Varşova, 8 (A.A.) -- Polonya gc· 
dır ueı·ken bun k u~aa~ımız wı.r-ı ı~'Ü. Umt?tın ıttr az ttıgı l aet ı Memleketin bazı mıntakalarındaki 8 eyhil akşamı tebliği: nelkurmayının s numaralı tebliği: 
muhar"be.~ı· ka' un okca bır meye.lanı Tı Ç k Y • Jı Al ihtiyat erleri bir buçuk ay talim ve Mevzii ilerlemclcrimiz devam edi- Ha\•a faali\.•eti: Düşman la'-·varc1c-

" v zanmrı. ta • ·· ··k b' d' • / f J JJ :~Ih z.ı.fori olduğunu hep~ım~:~'tssectıi~ e 0 l y er 0 er l n e l n m lŞ l r terbiye için askerlik mükellefiyeti ka yor. ri, ordularımızı, münakale hatlarımı-
' ruz. Duy<.ltıgi-un1 u., ınnı·ı "ıftıhaı· \'e . .11 t t f d . e nununun 58 inci maddesine uyarak Dü.~man çekildiği uoktularda de • zı \'C Vistül ii1.erindcki köprüleri bom .. ntivi.ik \C halkçı hiikümetimb:in htifün mı c ara m an se\'m~ ,. 
&UI;ur hissi içinde b" b w.iiJ,ranl~arl:ı lmrs. ılanan dünkii resmi tchJi/;i, .:rurdumuzun her ,·anını kı!5ın silflh altına çağınlmaktadırlar. miryolu, köprü vesaireyi tahrib et- balamağa devam etmektedir. Bazı ma 
verebil C" . ızc u teminatı "' " J Bu celp memleketin her tarafına mcktedir \'e buralarda dinamit şebe- haller ve Varşo\'anın merkezi bom· 
d en umhurıyet reJ"inıı·ne ca gamlı ,.e l':ıra tılılutlu t>ir ı>iiniindc ansızın dof.·u\'cren bir giine$ gibi aydın-nu b:ı.C.tııı·ı . . n- ' ~· .. .. ~ .. . - .. . mahsus olmayıp mahdut mıntakalar- keler.;ne tesadu··r ediyoruz. Hava is- b d a·ı · t" T. t d 
Yoruz 0 g mızı bır k..ı.t dah!l. a.nlı-ı lattı \'e bazı kara ruhlu , aratıkların pııskurduklerı kara tcreddut \e en- d 1 kt d 1 d k. t"k f • 

1
. l ' . d t kt ar ıman c 

1 mı~ ır. ıya ro mey fi· 
. - . • · a yapı ma a ır ve nere er e, ın1- ı şa taa ıye ımız evam c me c - oma, Nalewi ve Dulga sokaklarınn 

. Filhakika, TUrkı . .. . ı \lıı.:c bulutlarını dagıttı. lerin askere çağınldığı da celp mm- dır. bombalar diişmüştür. Düşman tny-
tlin dhan ile nlaka:~~n 1~.ı-~un bu- Sayın Basvekilimiz doktor Refik j canlanmamak üzere boğulduğuna takalanndaki askerlik şubeleri tara- Denizde kuvvetlerimiz de\-riyc ha- ya releri, tayynrclerimi::.in ve topları-
lunsa bile ordumuzu v cs.ı . ıgı farzo- S'.lydamın beyanatındaki belagat, ka· hükmedebiliriz. fından halkımıza ilan edilmiştir. rcketine dc\·am etmekte ve büyük mızın müdafaası tizerinc zayiat \'er-
zı beslt'mck husu und: S~\ ıl halkımı· tiyet ve şiddet karşısında, bir kısım 1 Beyannamenin, bilhassa Türklüğü-ı Buna rağmen ilan yapılmıyan v~- bir faaliyet göstennektcdir. mişlerdır. 
sıkıntı çekmiycccgımız'ı ze~.r~ kadar halkta uyanmak istidadını gösteren müzün bugünkü vaziyet ve varlığını ya ilan mıntnkasında bulunup ta as- · Deniz mlinakaUi.lının müdafaası Kam orduları: J\:ıtnntımız, düsma-
tur. Umumi Harbin m~s~ ~ut~ e yo~- menfi telakki ve endişelerin tamami· ı kat'i ve salahiyetli bir lisanla. mem- 1 kere çağırılmıyan bazı kimselerin a~- için lngiliz deniz kuvvctlerile teşriki nın motörlü kuvvetlerinin tazyiki al-
süpürgc tohumlu httlıta~ ~ 'mckl~r_ı, le zail olduğuna ve hilhassa şahlan- lcketimizde her nevi gıda maddelcri- ı kere çağrılırım düşiincesile çal~tık- ( Sonu 3 iincü sayfamızda ) ( Sonu 3 iincii sayfamızda ) 
ınızd b' · a. ı, taı ıhı. · lk d 'ht" l · 1 · b k l k l · d" ""'ç ~~~~~~~=~~_..,"'°'"',.....,...._..~~~;,,...,.-...,..--.....~~~~~;:;;;;;; • e ır ılıı·et levhası öl . k mak istidadında bulunan ihtikar ta- nın ha ımızın ve or umuzun ı ıya- arı ış erı ıra ıp meme et erme on ~ -
zafh ·d k" a ı a · kalnu · ·· · k · t d"kl · ·· ··1 kted' Y d 

'
1 ır ı bu millet b" ı ·avvur ve teşebbüslerinin bit· dahaı (Sonu 3 unci..ı sadamızda) mc ıs c ı erı goru me ır. ur y • p ı • M •• d •• •• 

go .. r . onu ır d::ıl-ıa •< • ··ı f enı o ıs u uru ın.yecektir p 1•1 ı"ııç ~ ....... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:: mucıa aasına koşmak bakımından bu 
gı.lı. . . yag el sch· c ""••••••••••••••••••••»•• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••• 

. ı gıda maddeleri h • · , .. z 1 hareket takdirle karşılanırsa da iş-
kıye hiçbir ecnebi ıne u1s~sunda 'Iur-1 B 1\/f dd ı • • • lerini bırakanların şahsan zarar gör-
dcğildir. Senelerde~b;1cb et~h~uhtaçl azı ıy.;...a e erımızın melerini mucip olabileceği gibi imar n. Muzarrer 
r~mızı kendi mahsulle 

1~ • ul 1 tiy~çta- ı · ve ticari faaliyetimizin az çok dur- ~ T T ~ 
dıyoruz. Vak tile ş ~ını~ e tcrnın e-ı -h M d • ld • masına da sebep olabilir. 

Vazif eaine Başlac[1 
h~r diı·hemini bile k:n~~ ~s~lılakini~ 1 ı r a C} ene l 1 Celp yapılan mıntakalarda bulu-
çınde temin edeıniyen rr·~ 1<~ u~ar~. 1• nup şimdiye kadar çağırılmıyanlann 
fıyatlar ucuzladıktsın ur ıy~ ~g~n: 1 veya celp mıntakasında bulunmıyan-
çok nrl sonra ıstıhlakı 1 ··k· ti · ·· 1 ·ı 

.. rnı§ olan ~eker c· l D' h ·ıd K f k M d' J [ • arın su une e ış ve guç erı e meş-
yuzde Yetmiş lıcşıni k" ds.ar ıyatmlın Q l e U UCa a cıe erln gul olmalarını tavsiye ederim. 
rından k '-'• ı pancar a-, 
JJrnu • ç;J arıyor. Demek oluyor kil F. tı Dii u"ru"lmı"yecek 
sını ~:ı b Ul"Jıle <:ekilc~ şeker sıkıntı-ı ıya ş Bulgarı·sıanda 
yccekt' u 111cııılı.:k~t bıı· daha göı·mi- Siyasi \'a7Jyetlcrin son ~iinlerıle alclığı ~ekil iizerine a~ğıda yazılı 

Gıd :ır. ! nıallılelerin men'i ihracı VckiHN Jf<>yetince kararlaı;tırılnuştır. H f t d • k• G •• 
a maddeler· d l a a a 1 1 un 

l"ht" 1 ıu 'n som·a givc~ek 1 Bug-day ''aVd"t" nohu~ fasulve l las nışadır her nevi kablo tel ha-
ıyııç arımızı d ·· ,. .. · '"' ' "' .... • "' J • ' ' • ' 

tamamen kena; tŞ•uıursek burada· mercimek, böğrülce, süt, sarmısak •• ıat ve zincir, kauçuk ve mamulatı, Et Yemek Yasak 
Yacakycıli istih hltbı, .. t.,;ımızı kar!}ıJı. 1 kctıek, ot, saman, ekle salih bilumum 1 her nevi salamastra, motörlü ve mo· 

s:ı uluıımad ~ . ı d ~ d. - h • b ~. 1 lcme,;c hacet yol t p ıgını gız sa Pyag ve ıgcr ayv.:ını ve ne :hı törsüz neniz, kara, nakil vasıtaları, Sofya. 8 (A.A.) - Nazırlar mec-
ki v~ait nıe ·~u; .urt:d ~kat eliınizde-ı• yağ'.:.r, keçi kllı, çuval, halat, kendir tl'ansit yerlerinde bulunanların da lisi, hususi otomobillerin seyrüsefe-

. ' \ ıp ı aı ınaddelcr b" • • · · · t" D l t ·t Zl lrat'i bir mahrumiyet . b"' .·· .\· manmıutı, keten tohumu, hanı w:ya memleket dışına çıkarılması yasak- rını menetmış ır. ev c e aı otomo-
sıkıntıya oi.ıçmekt.en be; cb ~Juk Lır I yaıı mar.ml bilumur.ı sığır, manda ve tır. biller benzin sarfiyatlarını yüzde 50 
rır. (~\ irdigimı d . 

0
. 

0
b. kurta- dana derileri ve işlenmiş deri \'e ma- 1 Bu mamulat ve mahsulatın yaban- ye indireceklerdir. 

<kvı esi oldur.un~ e\brenın b '.r harı) mulfıtı, sabun, soda, ~ay, kahve, ka- cı memleketlere sevkleri de lisans u- Bütün Bulgaristanda lıaftanın iki 
1 • e. \ e unun azı mah- k 1 1 . ·· ·· d b • ·· ı · 
unııyctıer tahmil t . t b.. 1 ao, c:ııı ı ıayvan!ar, etler, canlı, can sulürıe tabi olacaktır Tiftik baihr- gunun e, çarşam a \C cuma gun erı 

l'ttri bulundu~··n c mesı a 11 ve za- sız kümes iıavvanları lı~ı· ı•e\·i kon- sak bah;.umu küçu .. k.ba~ hay' vai deı'et yemek yasak edilmitir. 
c . ı:> ... u unutamayız. An- J • • • • "$ 

~k ?~ksanlnt-ımızın hiçbir zaman bi- serva, peynir, kü.ğıt \'e mukavva, bo- rileri, yumurta, zeytin tanesi, susam, K ., 1 ,· .. 
zım ı?ın bir ft.clz ,.e zaf seb bi l k"l yalar, saç ve çinko levha, clikcnll tel, pamuk, pamuk ipliği mensucatı ve ont Oıano ngtltere Elçısıle 
edeınıyeceğini dil§ilnmek çı~abil:e~ her nevi kereste, yapağ, yün ipliği mamulatı, bakla, fasulye. Bugün De Görü~tü 

Jföseyin Oalıfd l'AJ <"iN ':~ .mensucatı ve mamulatı, keten ip- K!lrarname dün şehrimizdeki ala- Roma, 8 (A.A.) -İngiltere büyük 
( &llU o u··ocU f • ...., lıgı ve meneucat \'C mamulfltı, Kılık, kadarlara bildirilmiştir. elçisi, Kont Ciano ile uzun bir müla-

4' say ıunızda,) üatfnn • 't"'f kok, ırmık ve mamulatı, ka· (Sonu S üncü ~yfanuıda ) katta bulunmuştuı:_; 

Y~ni İsi·totml rolis l\j!.idr..rô ·~ıw ~Jtıı.n!for vuifl!ld lmsmdn. . .. 
Sadrettin Akanuı terfian nurdur vıU.IUii• b.yi.ni ü7.erhıe lsta.nhu 

~mniyet müdiirlü~'.;"Une tayin f'dıle.n l~f:mhul vnli ~ı•12nini Muzaffer diiaı 
vazife.•dne başlamı!}hr. YPnJ polis nıtidürüm::-:.e romaffakh·ctler tcnwnni 
ederiz. 



r••••• &• ----- --- ---- ------------- - -~--- -

-VAHIDETTIN ŞEHİR HABERLERİ 

-:- 40 . YAZAN: M. sıPıR ' ~i '. lhtilcirl 1· ladant Atinanın ~!!m := .... 
lszet Pa,a Re ValıiJettin Ara- Kan. Kımm ? 1 Mücadele Tecziyesi istendi : =:o ıı:!.:SbWUnmalE..f. 

da C E
' J Mı k "l Din 'Di1n Tcea .mabkemeainde fen- . Barb dol&J'ulile h&vçici zaruriye Methur randevucu Madam Atin& ta ve bu husus hakkmda mtl8bet # 

Slft ef'flyan llflft ii Q eme mek 7~ ~ dayanarak ~- fı~a görülen gayri tabü yük- ve auç ortaktan Katine, zm ve El8'- sarih malfunat vermek imkAnını p 
. yen vaya den.m edileli. setlığüı Uzerine villyette bir toplan- ninJn aaliye birinci ~ d termemektedir. 

~ - -nu ile beraber tin lıu mevzua - etmekten u !'!:'1 oilu SodıJrl~lllfon oil? bolr ~ya!"18"'k -·; ilıtllı&r kal'ımmnm lan yapdmıfbr. 00: - uru: Garp cephellnde bittin ut 
BarlıQe N....-ı ele uJıdeaiııe akb- zok1qtınııaia muvaffak olmıılbL • çerle ::: =:.. ı.n!?r.~ı:;...1:'. ~ ta~ ~ bir cilıet .gürill· cleiumuml iddluameıdııi olNıımt .., lıarekit . clalıs yeni bılri!id -Ilı içiıt, ~ ....,_.. _ • ı ı o .... - ve mrlıaA; gun daha bıtizar o- ıııamunlaruı teezlyesiııl latemittir dadını ~. ıı- -
mlıarlıQe rr' lı' - ele - • • • ~ .SU~~ mahkemede - Jnn-11 lıararlqtınlmqtır. Ba.- DunıPıa ımak ıalitalea edllmelı: i bil, harbin siyasi ve - nıiimetf 
füat anma NMfma tevdi etnrilli. •ı !.,..._ LMft Sllllaw lleJ, biribirlennm tı_stterine atı~?r~ kllet ~ muhtekirlerle yapı- zere talik edflmiotir. aabumda çok daha aarih huauıJva 

J.w - ...,_, -- -• "-' - ~ ~ bir hançerle. ~ 1aca1ı: m~~. dair dlln ııegrolu- plıit -· 
bor tanf'ndııa ~ --' 1ıir ~ f- elam alan bulunan bir. gömlelı; ıwı telılığl belediye w viliyet ma- DlllNIZLBBDB ı Polonymım, bvvet ....,_ mi 
_...,. w - QWlırımf s.ır- ı...t Pop, -..ıaıı vardı. .Kanlı hançere de sahip çıkan kamı da ehemmiyetle nuan itibara clafuy ..,.._ .. - prantlle-
bilyill< 1ı1r ..,...._ ~ çıkbttan - 1ı1ru 1ıı1ira1ıat et • :rokbı- Saclll bo1r .._,, ıılıııalrtadır. T•hmll .. ...,. .-IHI- re dayam1arat Pulıı.., ı:..o..ı- 111 

Yaım. \"abldollla 11e DoınocJ - ~...,..ile ~ Lltfl - ~ ~ ~. Jran ~ lktıaad mtlılllrll Soffet • .. mlul ....,...., prp-..ıen ~ ııu. ıı.. 
- lııııo& _. ._ g&ıterdlğl Simavi 1ıoy1n - uğraııııfb. Ka· 1e1ıe1en benime!!'"·.~ bemm ~ hen_üz Ankaradan gelmemiştir. Muh- . ırerlllyor - pçmeo1.-..daha1ı1r-
bu fU11 tevecdUl ft itiJnadı, ldeta kıs P~ içenle [)unad Pqa ile Latfi :;,:ucum e~ıtti: ~oguşurken .eıım tekırlerle yapılacak mücadele hak· Lıman~aki tahmil tahliye amelesi geçmeden, cihan efkirmmllDÜJe8iDI 
~ -- kalıine f.e!Jl<i- Simavi Bey aramıda Ur mfiM!ıqa dl "" g6ııı!Cimı lelraledl dfyor- kında hliktmeUe temaa etmelıtedir. dlJD teınmat pııralannı tamamen aJ. fngUtere ile - noktııi -
llacle ba&Ddılı -ı 'muvaffaki ete """"Jllll ettiğüıl .., ba ıınıda iamlııln du. - bunun tı-ıne _.. Birlıaç gllne kadar -. direktifler.. llllflıırdır. Şimdi kilmrtl lfleriııde ça ı lanm ötretö- Bir iki gün enet ınp 
ı.yap .kı7ımflardı- Hele Dumuly 'P&" ele söylenlldiginl ;ptmiş ve odaya gl- ceı-iııde Emniyet Direktörlüğü le lstımbula gelmesi betlenmelıtedir. ""1n ameleler ayni .,.ı.ıJde biriken lis ~. llllyllk ıırıtanya lmpır. 
p. ı-u pıt - ı.ııu,....ıu. Pa- rip girmemelt h-.ı tüçüt bir parmak isi ııubesinde hançerin mu- ~ paralarını lsteınelrtedlrler. Bunlar ratorlağımun .,, --ın .a..,._ 
pnın HarlılJ9 - ele bizzat lereddllt geçirm)fti. Fakat, ııaJıaiye-. ayene ~ ve eğer ilatllııde blTISAl' lŞLERt : ~ bir müddetlenberi limana vapur nm ııelimetlni lemin .., lıaldiı ~ 
denıhdt. etmelilıden ziyadeee IÜJ>hele- tinden bahsedilmesine rağmen. mü- parmaz izi vana bu izin kime ait 1 la I ugramadığından ipizdirler. Bmıla- vetle elde etmek gayesini gliden si-

Di:yor ve lıu 1fip1ıe 1ı1r tunmtu halin· ~yı ne dlnJemeP ve ne de ııı- oldufunu tetkike ve laakm gfimle • • nbul melıual•n klı- rm paralan da pazartesi günlL veri- yuıetl cırwıan lmldırmalı: için -
de z11m1ıı1 -..;yw, derin derin dil- tink etmeğe mUsaid olmıyan terbi- findeki bma da tencllalne ait olup 811111 mllıiOrllJIOndea inı· lecektir. Kömilr ihracatı menedildi- - )leCllğlal lılldlrmı.ıercı Bngilıı 
ııtJııdllrllyordu. ye ve nezaketi icabı, hemen oradan olmadığının ıora.ıınJmaaı ı.ım tıbln h•I •ldd•r ğl ı.ım bu amelelerin artık limanda ele ayni flldrlod, Fnııuu -
Dam..ı - çok ilolediği aadaret """"-1ştı. adli mileıııı-abıcle muayeneııiııe ta- :lotuıbul mehualanııdaıı buılan iş. bulmaları giiçleşmiş ve yalnız ileri llimııektedir. 

1H!ıamU111 tavuoamayuıca talnidir Sadruam pqadan Ur datilıa ene! rar vermişti. Suçlular hem puınma!t - bıtıaad lllldllrlilğlln gide- Tlirk vapurlııruıa mtlnlıwr lıalnut- Darbın devam ettiği lıu -. a. 
ki, çok mtlteemıir olmu~. Fakat huzurdan çılıaıı Lütfi Simavi Bey o- izi meınurhıimıa ve hem ele - rek. :lotuıbıılda it 'VUiyeti ve faali- tır. Bunun için JıunJaruı. vasiyetleri :ruet aahaamcla, Almanların -. 
lrhdini ibnitBistiğe hiç te kaptırın :ıduına avdet ettiği zaman, Damad adliye gönderilmişler• parmak izleri yeti hakkmda izahat aJmıflardn·. 1k bu raporla Jıt:ünakallt Veliletine ya ~udadlan içerisinde ilerlemeleri JIUltı. izzet paı•nın sadarete ta .a. Pa1&nm kara ve somurtkan yilzU ile ve kanlan muayene edilmiştir. tıaad Müdürlüğü mebuslann:ıza ~ lbildirilecektir. ilzeıine bazı rivayetler çıkma.ğa bal glbıllndeıı ııonra, bir taraftan mı:'. ~ Vahiclettln ile Sadra- Dlln eeı.e açılır açolmaE relıl Refilı lılrdMl faaliyeti lıaktmda dosıalar Vapon" t•rltalerlnM Jamıetır. Bu rivayetlerden diklıate 
lif lanatlar ve iftiralar tertip ederek .,.,,, 'Puııa ansmdald ııılllibıtı gidi parmak izi ~ pJen ~ lııtatlatllı: ~ tizerirıde ma-1 dellillldllıler pyan ~ Poloııyaııın Bedin tara-
"' ettirereJı hllııklnıı bialerlni iğne- bir yerden dinliyen Damad ~ hUn ~ -. lumat ~· Mebu8!8n'IWI ı, fa-1 Denizyollan idaresi hanlann boz. fuıdaıı ezileret. A"nıaııyaı:m bir ııulll lamekteıı, tıırpWetmelrtoıı bir an hali kli.nn, !Uiha.dcılann tevkitıul taleb Banc;erin ilatllııde parmak izi b • allyetlniıı lnklpft ıberir.cle verlleııı maıııı lbıerlne Adalar arumda ve pllj k.onfenına_ ..,...,.. otum.ak ni1& -amqtı. Dlier taraftan ela, iyan etmek mak.adile Jıqladığı ııiiz1eriniıı lwımadığı 8Dl•,Wyordu. Tıbbı ..::ı bu ~- llHOllDuniyet,Je dinlemlf- ialıelelerincle ifliyen vapurlanıı ae- ~ olducu noktuıdır ki, buna lıaJ 
riyUellııe tayiıılııde, g&ıtercligl mil- Lütfi Simavi Bey tarafından - mllesoeseıılııln cevaln gelmemlfti. )eıdir. ferleriDl -- gtJnUnden itilıa- :;' ~ ~ ~ I'ans dethal hare-

=:=:::,.:ığı ..::.ı~ ==~ena ~=:...~ ~ Zlıllf~-=llllla -~ u.ıo-::a: eı:::=-.. .-, Polon-

- ıımetlle aldat(W Ahmet Rıza ~. Lütfi Simavi Beye n:u:ııHmıll ı Jlıı«day ıı,aıt.u• .- .-m Ji- ........... 1&311 tıe fku;tı&il V8 --r ıı:::::.-~ !ıatiyJooı 1* 
beyle birlikte izzet pap aleyhine çatmak fikri ile gız1endiği yerden fır- bir nu"Jrtar •Mı Ptftr. a..düllCIJ& ~ lılaltepeye Jractar git-:- yaeagmı vnmllcade-caı-ap bıf)amıfb. lıyar:ık - Sahibinin oAAda bu- ....... ........,... mailer~ - .-......- -lıanılqbrılmıfb. .....:::.- -~ - eoi'lMıPü 

Zavalh izzet -. daha sadareti- lımmamı11na rağmen içeriye girmio Fran-•n blJllil Avrupa harbine ~ illa Trüııa ile A•..... Sut 17.20 <le -- ıı.r. lngilis ~ ~
Din ilk gllnlerüıde muhtelif milfkü- ve ainlrli hareketlerle bıyıldarmı çe- iftirakl llzerhıe talıaddl1ıı ecleıı yeni 

1
- ..ıııııeııı ~ 28 tet ~ vapur da.-- glbıtln· Dl Polonya ve I'.:::::.:=.. ._.., 

lltlarla ~ ilde, aadra- lı:iştirerek gezimneğe bqlaııııştı. O YBZlyet Jrarııısında şehircllik müte- ......, ...._, pir.,..,.. Topnlı: dm ıtllıarm 211 ~ - ıı..- tolıolcle vuedlloıı ıır ya plO zıım ~alile ..., Jıııema)ıeyincl LüUi esnada, Lütfi Simavi Bey de odaya ha ..... Prostu gelmlJeceğl anla§ll· ~ Orlııl Jli1uiı1a mımtam· -· Paar glinleri ~- ve fedaı.irlllılar ı.tilmm ~ Slmavı beyin cleliletile, daha ilk hu- glrivenııiftl. Biıibirlerinl hiç aevıul- ll!lflır. Şelırlml..ıe bir hayli iııfaatı "'"ıl' ..--. :- JUO ele - edaı poatanm JiğiDI !ıat'lyyen bir...._.::..:::. 
zara girieinde, Vahidettinin açıkça yen, günün bu iki p.hsiyetillin yal- yapan Fransız mimarlarından Got- Bu -eki 8 •Jltll yine ayni ~en 25 

dakik& geç yacağmı da açık olarak göatermittiı ı.ıw: etmekten çeldıımMiği emniyet aıs bir ocloda 1w1ı1a1ma1an, iki ta- :re ele dün emlek tin lltev lhrllC•tlımz ~Jqmı,tır. Dllıı,ya ..nw.-ı,...mcıe, ~ 
~~::~~mec~-~~letin~in,de !'.'.'.".~~ :: .da yekdiğeri lıalWnda bmle - cihen hareketm etmi;. e m ec- kamlanTicaret Vk ektteiletiniıı. a.~ktiadbarilea~ maih· aOi'W...,. : ~ aç devlet. mUnferid bir aullı yapaeak· 
.... ~ uunye AG&nn9W• en menfi duygulan ateoıeactiri- re o mevsmıı ı - · larmı illıı etmiflerdi. Ba, harbin het 
{ahidettin 

0 
gün. u.drazama kaqı ffl'Dlllti. Yol ln..U raç ~yetne başhca ~t madde- Um•mmızdan .. n hangi bir cilvad olarak mu....ıw.t 

cidılen pek ıw. davnnmlflı. Gazap- L6t1I Simavi Bey fırlatlığı Bir m- lnpatJ - lorlmizln ntolte ......-ııt Vdl- Y•hutll otcJ bir -Q ~ lıir devlet 0-.S f 
h lılr tavırla ve acı bir lisanla, isim h bir nazarla ııfize ~ • ı;:"ı>- edaı Toüoparan yolu ın,aatı ta- yetlerinl teslılt etıniflerdir. - Dün R do. isi!ll b. Bul ~ çeJı!lee 1ı11o diğer harb ..:: ~._,......,, - ettiği - ..ıı- nıda, Dama4 Pata - :-.:: mamlamıuftır. Yakında .._ı Jdlai- esas ve tarihler 1138-938 ağmıtos ..., urll 00:: dıa f la ır . ~ va- daşlannm sonuna kadar mn-.:wsıyetlerlıı - lttllıatçıhğa .., • . • • • dl yapılaeaktır. mart aoulan olorak ahıımıııtır· Buna ::., e "." az musevı limanı- devam ed • Dl • --:"""" ıımıa- '1'altt, - .., Oacui1 'P&" - Bravo 1:-1'~ Sımavı ~· dedi.. Diger taraftan Kuledl1ıl yoJmımı .......... btı )llm lhracot ~ 1111 f ..ıan. tnıııaıt ~t geçmlf ve Ya- Barlıiıı-:= ~· 
plan taraflarblda itham etmekte Zatı ııaJıaneyı ~ ~- gıbi oya!&- inaımıa da bqlanmlf!ır. 211 eylille milyon liraya baliğ olmakbdır lıi, ge ~ tıibuJllorcllr. Vonıadaa ftpura ııulhten, ııu11J -. ~ ~ olclutlanıu ve bundan keııdlalnin ele yıp awtmak, soyledlğl aözleri ağzına !ıadar 1ıetomı -huıacak ..., lıu· çen senenin ayni devreoinclen yüzde l buıen m~ ?"para çıkamadık- mek abes olalıiline ıınn:-- ~ .eı-lılru ııJlııbell lıulunchıgunu ııöyJmıit- :':!ı 1ıuaa:,: .. ı"k _lıüyük 1ıir nu mjjteakıp clerlıal ıuıfaltuıa lıqla- 3,9 niabetinde ve 4,3 milyon lira faz- :;n- bır .m~r tutınlif)ar ve ona tabiri ve sulh itinin.~= 
ti. ha pafa, hiç beklemediii bu ka- g . . ugun. Cidden ııaeaktlr. Yolun asfalt kısmının da la.dır. ınerek motörü de vapurun arkasına. leye girifen taraflar da lıalıia ....... - mllılafaa et- pyanı tebrlkıunıa. tearınıeneJ _,. tadar tamamla- B•""tl ft U. dU O bo#lamıtlardır. Yalnız btı yahudller mak isten .......,.. ,. ya~ 
- - 1ı1Je g&ıt.ennemlt Baimaheyncl o anda lıızclı ve kızar- nııeatı ömit edilmektedir Gilıııllflll>- .;::.:ı • r~ t yor Akdenisde Alınan tahtellıahlrlerile bey ed:'"!" ~un.~ 1'etl ile 

- ve edelı dairealncle..., o g11n'. dı. Bqin 1ıir eda ile ele cevap verdi: yıı yolunun ,okut tuımı ,.;...ikll par :ıarfuıda ;::;'.:~~':". ~ l luıqıl&fDw:k~ ~ korkmakla ve ı h..:et ~~la~ deınm:' 
idi 'nlai,.ılll ııılldd ..-e1e - Evet. Tıptı ııiıılıa huurda ..... te halin _.,....._... - lilzıım •-

0 
aeyahatlennm mümkün olduğu ka - . . 

0 

• - ,,_ __ .... . • fillen•""'-' alılbf . •-- . •.r:--- buı zabireler yeni mahlJl!iln idrak dar gizli tutu•--• istemektedir- raııilerın mllcadeleye mu-t Jıiı w• beleden hiçte -~ kaidelere muha- göriilınemiftir. Yol asfalt olarak ta- '!dilerek piyasaya gelmesile birkaç ltt zaman için girmediklerini ve muay· 
çeJdnnwnlpi. Söz6ııe nihayet verir- lif o~ dinlemek 8U1'etile çoktan- mamlananktır. gündenberi dütmefe bafl•mıftır. · 1 yen bazı doktrinlerin galebesini te-
Jma, hel'keılge mal61n olan nezaketi· beri ihyamna çab§tlğıım hafiye)ikte Diğer taraftan Babılli yokuşunun Billimum zahire ile yağ fiyatlarında S.Rlploll ekaprasl DIUll- min için faaliyet aarfettikİerbd göeo-
le: gösterdiğiniz maharet gibi değil mi! parke IDlmı da bugünden ib1Jarm ikifer üçer kurut alçalma kayde- taram eelat'lera bafltror tenııektedir. 

- lılWır6 hlmaymıun lcizlerme Rica ederim, beni daha acı sözler söy- asfaltlanacaktır. dilmiftir. Son gtlnlerde piyasaya Semplon eksp~i ~günden itiba- Neticede İngiltere ile Fransa Po-
tndii, iter bsJde hakkı lcizanemde letmeie mecbur etmeyiniz ve billıas- BK fazla miktarda pirinç geldiğinden bu ren normal tekilde i§lemeğe bqh- lonyamn feda edilemiyeceğfni ve bu 
luUerı perverde buyurulan tevecclllı sa bulunmadığım bir anda cirmek ııe- llA WJ!!l.gpg : dtilllkltlk biu.a.& pirinç piyasumda ~· ~ Paris vagon~n h~ baıl•mak jetjdedem gfıaterell 
ve itimada pJumentn bir eseridir. şu zaketaizliğini gösterdiğiniz odamdan - daha ziyadedir. Alikadarlar bu ma4 da ilive edilerek Fransa ve fsviGre bır propagandayı ortadan kaJdlrmak 
anda m Jıata1" lıulmıdııiı_ım keJlım c1er1ıa1 gidiniz. Çtluldl, aisl keııdime MUnferld Wl<lmll m.ıt- delerin daha ziyocle uc:mıbyacağını u_e .ltalya ~nda bir mllddettenbe- is~ıı!erdir. 
~fil'JrAaelerl de hakkı lcizaııemdeki, muhatap etmeP . . . llıemeler .............. r söylenıelıtedirler. Ancak htlk1lmeti. n uılutaa ugrıyan seferler munta- .U:ücadele kıırtı t_.,. eep1ıe,... 
itimat. ve emmyetl hllmayunlannm ğildir. Bir ziil t.rıı;:r: ~ele- :lotuıbıılda mllnfericl hikimli mah ıııiz flyatlarm mUatalıailiD aleylıine .zam bir surette J,ılyeeektir. Dlln sa- lan kuvvetler aıuın.da clenm eder
tuekübe uiradığmm bir delilidir. ;e ~ 1 enm ~ kemeler dünden itibaren faaliyete olarak fazla miktarda düşmesinin bahki Semplon ekspresi yine iki va- keıı timdi iktlsad sahasında olduğu 
Fenıwılııt,yıırulınm, cleflıal lııtifana- ıı!::"' =- ugrııdıiı lıu ~ .,... ~. Dan aalıah it sahipleri önüne gec.i- için leclblrler ala- goula Mllanodan gelıniftlr. Bu tren- gibi manevi ııııluula da kıırtı tanif1 
nıeml tıkdime ve arzuyu §ehriyarile- . .•. . UI karpmnda bir agaç ve avukatları gueteıerin nt!9riyatım cektır. de Avrupada bulunan yolcuJanmız.. mağlfip etmek gayesile faaliyetlere 
rin1 tatmine hazır ve müheyyayım tr kütüğtt 11!'f. sa.l18:°dı. Ayakta dura - rehber yaparak gidecekleri mahke . - ___ dan bazılan gelmiftir. Bu yolcular- giri§ilıniştir. 
fendim. madı. Gerısiııdeki kanapeye yıkılır- melerin bulunduklan yerleri ve hl. dan Fransadan Milanoya gelip te o- önümümeki günler, bunu çok da-

!aet pq&nm bd tatb sert cevabı cuma yığl1dı kaldı. Çehreai btiabü- Jrimlerin adlarım ~ler ve fır An kara Borsa s 1 of D radan şehrimize gelenlere Fransız ha bariz bir tekilde gösterecektir. 
hünkln cidden teJillaDdırmıl ve bi· tiln karardı ve korkunç bir eekil al- lerine gitmiflerdir. DUn eskiden hilkfımeti meccanen gaz maskesi da- Dr. llepd SAGAY 

.ru da ,_..bmfb. Bil .._da, * dL Kngm ve kbali bir deve edua ile Drilçteml bir halde faalıyette bulunan 8 8)'111 • 11ya&1an ğıtmqtır. lll8lıoJlm:I L8&fl - 1ıey c1e, bllıı- mulıat--tlpb.,..._ 1ı1r aııU:re - ve lnılnık ve tı • Açılıf • , • Y•-n bir lnrmz irin...., fa1!at. .....,.ı - manda g11ı1 -. ~ ve nı- eant - .,.,_ mah· ,. Ka ar lluıdını ezerek Dlln Kaniwlan lstanbul ıalldcJelıt. 

.., 1-,._ ıııııııı- mani ol- ııa,.t: - lijftıclllm mabbmelercleıı OldOren tttlllr ~ne AfJonbıralılaııılı 1-
mak ilia 6e ......, Jaet pap.ya - Sizi, dedi Bana kaqa terlıiJeli devredllmif olan iflere IJlkmıe- IUA~r. 1 Ster&. 1.35 Geçenlerde Tozkoparanda Madun ~ Bebekte henh mahallesi ve _. 

bir lfllıı 'pmM ~ --16- - davet edtolm, lıoıııııalıoyaı lardır. llıinel ..,_ malmmealle lOO Dolar UUl%S Agavııiyl çiğııiyerek öldllreıı 10fi1r h~hinbı ~ -~ ..W.U,. lılt 
........... ,.... ........ aWııı&ıı ı. Bey. _ __,_ ld, ---.. :reni laırulan mahkemeler defterle- : ::::'' 6.~olf Kemalin durupnası dün asliye btrin- ~ijpten ~-bin lir&; kıynıetillde biP vili. a..r ......... ................. .. ---..... ·-.. ~:. rint mUhtırlerini. ham malmneahıi ~ ci aızacı. yapıldı. '6llddcı"umumi ı"ddi- mm. makinem, 20 lira aıtm .,. __ 

.. -~ .,...,........... -.- ~- a-~ ben, ' nevre 100 lav. J.l'r. 29.785 - ... l&tin kU .,_._, 
v-•· o stıa ı...t - llhrlPııll ....._ ıııılll:ret .., ._ hazırlamak lçbı .. '"" gUn dava ta- ıen1am ıoe ......, aıwııealııl lıaıılrlıımak için muhak P pa., Jllllllı, line ..., prduı-

sert tl&awmew-da gid lıir -n-t .... l&'taNta wnNyetDe belir bul etmiyeeeklerdir. lıltiddeinmuml ...,.... 
7o.sns me 25 eyl\Ue kaldı. e- 1ık çalmıttır. İBtanbul polisi tem • 

ve-.-. ..... - ... ---.. -~BlkmetOııatdtlaymlfııali;,etıep- 118 y& -·- muadaııllerilnrıımııramı.,blrtlirll pdm ..... dlo , _ • .,._ ,_ - gen maJı-.ıert dllılııyld afallle 111 llelp 1U6'111 y lleııluıcıe bııLımamıfb. Manisa po11a1 !J11ıı1ıe t\o ı th, iM mDJlht .,_ •" )WL lnWnımbm ,.,... tetJdk etmit ve çok müaait iDtıbalar t• Drallml Cağaloğ::ıuruosm~ caddeetn zerine ~rahiıni yakalunı9 ve itiraA 

ern = ı..t, l"I '* Tallt, ._ :...-:" - llo _,.. cı.ıı. -.ıır. --lflerlni me 
118 

._ , deki Jnımaş falırlkasmdan dUn dllr-~~ = çıkanmııbr. 
Ye P'ILI ı la ...... Wc t w tmafmlla llll' r •k, .. - al watleri içinde llitirdWeri ~·n 118 ~ Kr. kataizlik yOaUnden ateo çıkmış, fakat .-~um tahJrilrata lıqla-
'l'x htM •U. • ı ''t •• ....., aelı llfat • •M•.,_ W. a icla mBpftr A .. tlar hlkhnler •---

111 Pemeta f itfaiye ftktladeyetieerek yangm btl- DUfbr. "";ı p'a'lııl ... .,. - eleo*ll. h1 ' - - .,._ ModliW ~ ;:,: .-_ ...:! 180 'Dıill ı.- ııIJndllnnllııt. 1fjiiiiiiiiiiii~iiiiii~ ı •• ,,, r - ....., ı.otıı ,,.. ... w • • - .. -- ııll!rıtı:re<Jaıdı- ıoo ._. - • - ,. = ............. --.......... lıtlılDıtw _llır_ ÇecM............ ... Ley ACt ........ 
toflahnll w lllli de llBbnmı iitar eyleııhL fmia •rt111 1

• m.ı Samaunua ....ılmfl tflcearlarmdan 
•t..it#rss ..ıan brt& O: da blllnis ki a.ra7dak1 beka de- fO ll••I.. llO Y• Ahmet Zqa ICllmçÇI AIJahm J'ahme.. 
merbutfıet ft .... abtini vokJat. vamı - .. ~r- __ ..... ~ Bundan iki ~ •Y enel Niean- 180 Javec l'r. IU'7'JI 

1111 -ıtı. • -- - -hal --ile.,......_ - lıımlııde 118 - tine bvı_..tar. Oe51aııed ...... 
J'olrat. Dewd .. ,, • ...... bana 1an11e ....-ve ı.tlfıı,p lıuııur hir çociıiu clıJlıl>m 5Jl!för .üdullabın mt 11,411 te lle1oilu Z- .._ 

,.... J;ıı ...__ ......... ,'!:!_ etmftle. - olablllr. Abl tak- ıııaııa.- din -.., edilmiş ..., ESHAM VB TABVIL.lr lıaııeoindelı kaldırılaral< Bvam -
...,.,,. -.,., NJWfrt __ ..,:-; :::° - .... - - ııeJııılyeıı pJıltJeriıı Celbi için - " • ......,,.. it.- IQiindo -- - - Jil. ttbı 11kA ft k1J1aıetinj Jatim&l ile, hiln ( DftW "*) ;ne bqb bir llu talik edUmil -J. .. Erpnl __________ ~ Jle-: = 

l- e~ey~ -. .... .iİİİ .. lııİliİllMllll._j 



9EYL'OL1989'-
YEMISAB:&B 

-~i;~~ ~;b;k; E1•l~l;e=ı3~!#1•1 Ba_zı Maddelerimizin 
ihracı Menedildi -!~::S:BUN- Varşova Düştü Mü 

D • • d • M • ? ( Bat tarafı 1 incide ) tı tamamen menedildiğinden hepsi da 

(Sultan Aziz Nasıl l 
Pehlivan Oldu ? 

YAZAN : M. Sam.i KARAYEL 

------ as -----.:: Vna:şu'erdsaonerğaldend~esineve u ş m .e 1 1 • Bun.un \İzerine evvelce satılarak hilde kalacak. tır. .. . . . 
"" ~ gümrükte muameleleri yapılan mal- Hükumetimiz dahilde kalacak olan 

larm ihracı durmuştur. bu maddelerın mustahsılin aleyhıne Veliahd Aziz Efendi ile 
vasıl olmuştu (Baş t.ara.fı ı incide) 1 mark vapuru bugün Alıruuılar tara- Bilhassa son haftalar zarfında olarak fiyatların düşmemesi için ga- Pehlivan Arnavutoğlu 

- Ahmed!. Herif amma hiyariden haber almakta olan Cenevre meha- fından ösund,un cenubuna konulan Sovyet firmalarının büyük bir faali- yet sıkı tedbirler alacaktır. Bilhassa K 
okudu be ... Şöyle bir dolaş da gazel ~ilinde Almanlar, Polonyanın kendi torpillere çarpmış ve bir kaç saniye- yet sarfederek mübayaa ettikleri bir mensucat Uzerine iş yapan şirket ve _ arşı Karşı ya 
:nasıl okunurmuş anlasın.. ışgalleri altında bulunan kısmında bir de batmıştır. 14 kişi olan müretteba- milyon kiloya yakın tiftik ve yapağı mUesseselerin aralarında birleşerek Aga, odaya girdi ve üst köşeye bu-

- Geç bf: Ali ağabey sen de· sıra- hükumet kurulması esbabını ha:1..ır - tından yalnız 7 kişi kurtulmuştur. bu kararnamenin meriyete girmesile yapak ve tiftik fiyatlarıru kendi ara- yur edildi. Biraz hoş beşten sonra, 
sı mı şimdi?.. ' ılamak niyetindedirler. Bir Do.landa Gemisi Torpile memleketimiz dahilinde kalmaktadır. lannda tesbit etmelerine alakadar asıl söz başladı_: 

- Sırası ya ... Elin kartalozunun al- Almanlar, bu hükumeti tanıyacak- Çarparak Battı Şimdiye kadar muhtelif maddelerimi- makamlar tarafından mani olunacak- - Arnavutoglu; efendimiz si:r.J 
tında mı ka~acak bizim pareya ?.. lar ve icabında onunla bir sul? imza~ 
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Amsterdam, 8 (A. A.) _ Bugün zin senevi ihracatı şu miktara baliğ tır. Bundan başka lisans usulü ve beklerler... "' 
- Vallahi Ali Ağabey; sesim kı _ lıyacaklardır. Almanyanı't hımayesı öğleden sonra bir Holanda torpil ge- oluyordu. serbest olarak ihraç edilebilecek mad - Emredersiniz ağam. · 

sık... altın~a. teşk.il e~ilecek. o!an ~olon~ ı misi Terschelling yakinindeki Noord- Buğday 10150229, un 24 75902, fa- delerin en kısa bir zamanda mahreç- - Şimdi gidebiliriz ... 
- Nazlanma ulan tü.mb"t''t" ı ya hukumetı, Pılsudskının an anesı- vaarder'de torpile çarpmıştır. infilak sulye 6829124, Çavdar 26123826, mı- ler temin edilerek satılması ve mem- - Gideceğimiz yer uzak ını? 

Ş. u u um ... 
ımdi ben çıknnm da görürsün. ne devam etmekten hali kalmıya- esnasında gemide 51 kişi vardı. Bun- sır 1044134, kara arpa 1142269, arpa lekete döviz temin edilmesi için hü- -- Eh! .. Epeyce ... 
Derken bu defa da Ahmed başlı- caktır. lardan 29 u ölmüş ve gemi bir daki- 123912306, susam 3320681, nohut kiımetımiz bütün hayırlı tedbirleri a- - Neresi? 

Yel~r. Gözler yerde ve yumulmuş; sağ Alman_ Fransız Harbi katlan az bir zaman zarfında batmış- 15748129 kilo. bu maddelerin ihraca- lacaktır. - Ayasağaya kadar. Fakat; at 
ın şahadet parmağ1mn ucu kulak tır. Üc büyük motörle birkaç tayya· ~ getirdim. 

deliğinde; tertip hafiften: Almanların Siegfriedde Çektikl~ri re derhal yardıma koşmuştur. .h .k T bb 1 . - Müsaade ederseniz giyineyim ... 
l\lüşkiilfıt 1 tı ar eşe ÜS erı Hu .. kul\ metı'n Bir de tıraş olayım. A(lanı aman dertli koynu Londra, 8 (A.A.) - İstihbarat Ne Belçika Kralının Hudutları - Pekala.. 

Acemi kasap elinden n~ çekP.r Teftişi K d H •• k ~ İ Arnavutoğlu, giyinmişti. Tıraşınl 
DertH konın zareti tarafından bu sabah neşredil- Brüksel, 8 (A.A.) - Kral Le • arşısın a lJ ume olmuş bıyıklarını bükmüştü. Handa 

Be b • miş olan tebliğde Siegfried hattında opold Fransız - Belçika hududu bo- T e b ı ı· g"" ,. bulunanlar ve lıemşerileri gıpta ile 
n u dertten öliir isem harbeden Alman kıtaatının memnu- ( Baş tarafı 1 incide ) Arnavutoğlunu selamlıyorlardı. 

Ailunı De tli k . yunc.-ı teftise devam ettikten sonra . d f . 1 ··aa ·a· . r oyun... nıyetsizlikler;nden bahsedilmektedir • • . . v cını bır sene en aza mu et ı aı e Ata binecekleri zaman, Arnavut-
s -d • · yanında erkanı harbıyesı oldugu 1 · · ld - b ( n t f 1 y 'd ) oalu ı ril · d b' · 

'
' ag an, soldan "Yaaa,, sesleri,· Alm::ın askerlerinin 4 sebepten do- .. .. edecek kadar bo ve ıyı o ugunu te - aş ara ı ın<'ı e b nun ıemşe erın en ırı: 
n 1 "' halde bugun Luksemburg hududuna . . d · d ·rt·h l· l · a· l · ı. J k k Pehlivan· ak"-ama go··ru··şu"ruz·· uro" takdirleri· ''Dert görme te- lnyı şika"et etmekte oldukları söy- . . şır ve ıfa e etmesın en, ı ı ara gu- rn ısc erı pervasızca narşı ama uv- - • "' 

tn .
1 

• ıı .> gE:-lmıştır. b kı tli . . b . . . inşallah.. dedi. 
ennı eri. lenmcktedir: . . . rurlanmıyanlar ve u yme tcıllJ-, vetını ıze \Cı ır. Bu sözü işiten ağ . ..1 k 
- Ahmed!.. 1 _ Sığınaklar, insanlardan ziya- Danımarka lnglltereyı Prot.esto natı veren hükumetim ize karşı sevinç 1 Biitün bunlara zamimeten Türkiye- verdi: a' gu ere cevap 
- Buyur Ali ağabey!.. de mühimmatı korumak i~in kullaml- Edecek . le minnet ve şükran hissi duyınıynn-ı nin hiçbir zaman abluka altında bu· - Akşama belki, pehlivan gelmez., 

" -, Biraz tizden okumazsan ölümü maktadır. K?~enhag, 8 (~.A.) -: D~nımarka lar, hiç şüphesiz ki, bu beyanatın ib- lurımaJığmı, geniş istihsal dünyasile Ağanın bu lafın_a Arn~vutoğlu da 
up 1s Harıcıye nezaretı, Esb3ergın bom- tiva ve işaret etfrri siddetli icraat m • münakalesinin kesilcmiyeceöfoi de i- alınmıştı. Derhal agaya donerek: 

· 2 - tihkam dehlizlerinde hava ' b ~ 1 ° A - k d" · k · 
- Allah göstermesin Ali ağabey .. tertibatı bozuktur. Askerlerin bu deh bardımanını İngiltere nezdınde pro- tcsirile harp zengıni olmak hülyaları- Hi.ve etmelidir. Umumi Harpte bize · ;- gam; a şanı onmıyece mı· 

\cuBu d~fa, baş enseye dayanıyor; o- lizlere girmeleri üzerinden daha oka- testo edeceğini ~ildirm~ktedir. na veda etmek mecburiyetinde kalan kapalı bulunan Fran!;ız, İngiliz, A- yı~.Zannetmem, belki efendimiz alı-
Yuş tız perdcdendir: (dar fazla bir müddet geçmediği hal- A\·rupadaki Amerilmlılar açgözlü namkörlerdir. merika, Japon piyasaları ile müna- koyarlar .. 

Ad de hava, teneffüs edilemiyecek bir Memleketlerine Gidiyor Halkın menfaatlerini bir baba sa- sebetimiz daimi surette emniyet al- Atlara bindiler ve Yemiş, Cibali, E· 
am aman )'er benl 
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hale gelmiştir. Cenova, 8 ( A.A. ) - Avrupanın ha bet ve şefkatile sıyanet için, ihti- ı tında.dır. Burada ancak biraz zorluk Yiil?. Kağıt~ane taı:i~ile kestir~cdc~ 
Bu dert asla. iflah etmez lıt rf 1 k tl r'nde ikamet e .. . d kl b b 1 b·ı· H kl b. d. velıahd Azız efendının Ayazaaadaki G 3 _ Sıgı· naklardac ekse..;r.:inı·n 

1
.
0

_ mu e ı mem e e e ı • kar yapmak curetın e bulunaca ara [mevzuu a so a ı ır. a ı ır en ı- 1 k leli! ı::o 
t'(•e gündüz :ver beni • ·~ d b. k A .k t b b ·· yazı sarayına ge er .. 

t_dad • şaatı ikmal edilmiştir ve binaenale'"·h en ırço merı a. e ~ası ugun karşı hükumetimizin iltizam ettiği şe verebilecek mahrumiyetin gölgesi Aziz Efendi, balıc·ede horozlarla 
un ınıa yeti~ zalim J ı h k t t 1 d ~ l'i)eeektir yer lıeııi.. kullaıulamıyacak bir haldedir. vapura are e e mış er ır. şiddeti ve bilhassa icabettiği takdirde 1 bile tasav"ur olunamaz. meşgul bulunuyordu. Aklı fikri Arna-

4 _ Yiyecek, içecek şeyler, gayri Roma Gazetelerinin Neşril•atı ihtikarcıların ticaretlıanlerinc, fabri- j Hükümctin bu hakikatleri gayet a- vutoğlunda idi. 
y Üç Fransız tayfa, merakla, pare- kafi ve cinsi fenadır. Roma, 8 (A.A.) - İtalyan gazete- kalarına ve evlerine el koymak husu- çık, sade, bedihi bir tarzda ifadeye Veliahd, çok sevdiği horozcubaşı 
~anın başında ayakta duruyor. Ali a- Diğer taraftan iyi bir membadan leri, Fransa ve İngiltere arasındaki sundaki azim ve kararını, milletle bir- 1 ve ilana teşebbüs etmesi tam zama- sı Mehmed Ali a~aya ikid~ bir~e: 
gabey Ahıned'. t "d" f 1 ı·d .. k el ı . . 1.. f - Mehmed Ali ne dersın aga Ar-' ı ışaretle, 8oruyor: öğrenildiğine göre vatandac:larından esanu un ev rn a e mu emnı o· lıkte şiddetle alkışhyan "Yenı Sabah,, nında vukua gelmiş uzumlu ~ ay- t -1 b 1 ' t' b'l k . ? 

- Müsüı. !'oman?. ':l d - . t t ektedirler Bu ga A .h .k. l l 'lk 1 k d 1 b' . d h. . . .. .. .. navu og unu u up ge ıre ı ece mı. ... birinin memnuniyetsizliğini şifahen uguna ışare e m · • ihtikar ve ı tı arcı ar a ı o ara a ı ır ırşa ızmetını gormuştur. _ Şüphesiz efendimiz .. 
~ 1:.-dau nespa? söylemiş olduğunu ihbar eden her Al zeteler, Fransaya birçok İngiliz kıta- mücadeleye atılmak surçtile göster- Çünkü hakikati tama.mile kavrayamı- - Bilmem 1ti; ya, pehlivan bıra· 

ğil ıni ga~~ 17ansızın "dişleri de- mana 5 mark hediye edilmektedir. atının ve mühim miktarda İngiliz diği hassasiyeti, bugünden sonra da yacak zihinl~r. böyle harp gibi muaz- kıp bir yere gitti ise!. 
"suaıını bıttabi ters anlıyor: • • • malzemesinin çıkarılmış olduğunu da başka bir sahada gösterecektir. Seve zam hadıseler karşısında, pek tabii - Nereye gitmise, oradan da ge-

da-; [ 00 : müsü diyor, burada öyle Alman - lnglllz Harbi haber vermektedirler. seve sarfettiği bir~ok emek ve gayret olarak endişe \'e telaşa düşerler. Ak- tirtiHr efendimiz. 
t ' ~n no .. Polis te no amma kap- Gazeteler, mütalealar scrdetmekte- leri mahsulü olarak tesbitine mu\·af- \ la ilk gelen şey, gidip bir miktar er- . ~ ~en, bu herifin bugün gelmesi-
aıı ehı. Sonra ula piyostos.. TorpilJencn İngiliz ŞiJcpi dirler ,yalnız Alman umumi kararga- fak olduıhı ihtikar ocaklarını ve stok zak tednrik ve idhar etmekten ibaret nı ıstıyorum:: .. .. .. . 

Bu ga · h .. 1 1 . . ı·k 0 
.. .. •. • . Ne nse; uzuntulu bırkaç saatten 

mı ~:_p cevaptan hiç bir şey anla- New-York, 8 (A.A.) - "Washing- mm bu ten erını neşret ı ten sonra kaynaklarını luzum gorursc yerlı ye- olur. !yı muhakeme edilmeden yapıl- - . . 
r- Yan dıger tayfa, konuşan tayfaya ton,, ismindeki Amerikan vapurunun Almanyanın Polonvanın tamamen e-ı rince ve sto~c;uların yapttkl~rı muva- ı mış faydası pek mahdut lüzumsuz s~nrla, Akrnarnto~.1ı.:. gelınkıştı. Hhl~rem-1')oruyor· . . . .. . • . · • aga arı apıya uşuşere pe ıvana 

· . . haber verdiğine göre Glaskow lima- zılmesını muteakıp bır sulh taarruzu- zaalarla birlikte teşhir ve hükümcti- bu hareketin piyasada tevlit edebile- buyur edivorlardı. 
~ K=~l dı? . _ n~~a h_ağlı "Oliver Grove,, isimli ln- na ~eçme~e ama.de .?ı~uğunu v.e Fran 1 mizin adaletli huzuruna sermeyi de ceği gayritabii vaziyetin ilk kurbanı Ağala_r,- velia~de. de haber. v~rdi • 

~ ' " Y anın diger. tayfaya sordu- gı~ız ~ılebi İspanya sahillerinin 200 sa ıle ~ngı~tere~ı .but un rnualluk .~e- bir yurd vazifesi addedecektir. Bu a- j yine kendimiz olacağımızı iyice zihni- l~r .. ~z.ız efen~ı bı: çocu~ gıbı se : 
~bu Ne dedı" sualıne hemen ceva- mıl şınıali garbisinde torpillenmiştir. selelerın kaffesının hal ve faslı luzu- rada, hükumetimizin bu kat'i emir ı mize sokmalıyız. vınr~ış.tı. Derh,ıl agalarına şu emn 

..::_a~~tırıy?r:_ . .. .. Şilep, 4!:l,05 derece şimal v~ ~5,58 muna ikna etmeğe çalışacağını yaz- 1 ve t~blig~t~a. rağmen, ~ı~ıda. köşe- thtik_ardan şik~yet ede~ken ihtika- verdı Mabey!I dairesine alınız .. 
'Ah ek~ıldı .. Tora yıne soyluyor. j' derece cenupta sefer etmekte ıdı. Bu 
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maktadırlar. j de yıne ıhtıkar teşebbusunde bulu- rı tahnk ve teşvık edebılecek hare- Arnavutoglu, geniş ve canfes ku-
bila:e~e h~ta~c~,, duydun ya hacı nokta Şimali Amerika ile Manş ara- - nan cüretkarlar hakkında okuyucu- ketlerden sakınmak en evvel ayrı ay- m:ışlara ~ür~n!'11üş m.abeyn .. od~~ına 

er' eksıldı diyorlar. Şö'-·le en tı·z 1 sındaki vapur ''Olun~n üstünde bu- r · '1 Jarımızın gönderecekleri şikayet rnek- rı hepimizin vazifemizdir. Biz mil- buyur edılrnıştı. Pehlivan, omrunde 
tıerded b' J J 1 R T bl.'JI 1 ·· a·-- b "k 11 f uh nu len ır çık da eksildi mi, arttı lunmaktadır. 1 esm"'ı e ıg er . tuplarını da alakadar makamların yonlarca halk telaşımızla, fazla talep- golrmde ıg-bı. bl~ mhu ele a'aı'e nı te~em 

an asınlar. "Or G . • • , J · . 1. . . . . . • .. . . sa on a ın ır aya e mıştı. 
Ve d .. .. ıver ı ovc,, , l\.uba dan şeker dıkkat nazarlarına arzey ıyecektır. 
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lenmızle ıh tıkar teşcbbuslerını tak· Aziz efendi; peşinde a.>-nları el pen· 
Fransı:z~rhal uç kadeh doldurarak Y~klemi13 olduğu ha.lde lngiltereye \. Fakat, bu şekil mücadeleye mecburi- viye edersek, ı;onra hükumetten ted- çe yürüyerek mabeyn dairesine gir· 

_ B. ara uzatıyor: gıtmekle idi. PARiS: lyet hissedilmiyeceği hakkındaki Ü· bir almasını istediğimiz zaman bu ted mişti. 
ine on bon. Türk şampanya kalo Taarruza U~rıyan İngiliz Vapuru mitlerimiz çok kuvvetlidır. Çünkü, birlerin müessir olamamasını kendi Veliahd, içeri girer girmez .. Arna 

Herin . . Lizbon, 8 (A.A.) - Diario Lisboa .<Baş tarafı 1 ~ncidc ~ ı dün piyasada yaptığımız tetkikat ve elimizle hazırlamış oluruz. vuto.ğlu, evv<'lc~ ''erclikle~ .. ~imat 
rned ,· er kadehlcrı dıkerken Ah -1 vapuru, lngiliz "Defender,, vapurun- mesai sıkı hır surette temın edil- tatbikine geçildiğini gördüğümüz ic- Hükümet ihtikarı tedip ve tenkil m1.1;cıbUJ.ce ~ldugu yerden yurudu.: V~ 

)'ıne feryada b· sl d F dan h 1 b. 1 lb h miştir, t ·ıı .kA .. bb. 1 . . tık t . f k t b. . . A Azız Etcndıye yaklaşarak etek optu. 
bidayeten Ahmed.in a., da. :· :ansı~1ar. nıu me~ ud _ ır tad ı~e b~ irin hücu- rd~a . vı1 tt ar mutekl?e ısb ~1rının1 ar . edsılim~; Ba a ıdz de ı~tikarı_ nevmit Veliahd, baş tarafa geçip oturduk-
hükrnetmiRler " ışı a~rı~ıgına _na u.gr~ ı~ın~ ~11r ır m.c~aj al- • • • ımag _arın~ ~ar~ ara uy~ ara ~e- e e ·. u.nun a resm.ı tcbligdeki ir- tan sonra, Arnavutoğlunu başt~11. a· 
bunun 1 ~ h dı, etrafın vazıyetınden dıgıııı bıldınnıştır. Tahtclbahırın tor- Paris, 8 (A.A.) _ Bu sabah neş- da ettıklerını gosterecek bır netıce şad daıresınde hareket etmekle kabil şağı bir süzdü. 
zımgelcl'ı1g:ı~. alı.le taganni olması la- Pili Yapurun b•ırnunun yanından geç- redilen 9 numaralı teblig-: arzetmektedir. Var olsun Cümlıuri- olacağında şüphe yoktur. Ve şu emri verdi: 

zannına d .. t .. ı 1 • • ' 
ile dinleıne<re ba. uş u er \'e al:ika nııştır. Vapur, lngiltereye doğru yo- Yerine göre az veyahut çok e- yet ve hükfımetimiz. Hiiseyin Cahid YAi.ÇIN - Pehlivan, otur bakalım ... 
Ahıncd .0

• k ,· ış~ndılar. . _ hın~ devam etmektedir. hemmiyetli mahalli ilerlemeler, ba- . . . .. .. Arnavutoğlu, özür diledi. Fakn~,, 
faların ·-~~~ cstıkçe Alı agabey tay İngıliz Tanart·leri AlnmnJaya Tek- ş:ırılmıı.ı. ve bu ilerlemeler, bazı nok- fından ezılmeın ı_l~. ~un:ıkun olacak- şimalinde de Laıniennanın garp mm- veliahd israr etti. Nihayet pehlivan' 

YUztıne bakıy · 1 .,. t V t 1 b k d lı tak t K k. p b' ·1· t' Iarile az . . or ve ou bakış- rar Be) anoame Attılar talarda ileri hareketimizin şeraitini ı.:· a anperv~r ıg_ını ~~· .ere a a asına varmış ır. ons ·ıe - recno ır y~re ı ış ı. v . 
tcs· . ? elın Fr.ınsızlar üzerindeki Londra, 8 (A.A.) _ lstihbarat Ne mahsiıs derecede iyileştirmiştir. ]gostermek vazıfesı bugun ılk hatta demiryolu geçilmiştir. Tomas:.mvun Velıahd, her Arnavutoglu ıle kar~ 

~rını. anlamak istiyordu zaretinin bildirdin-ine g··rc Al olan ve bununla JDüftehir bulunan şimalinde, zırhlı kıt'alarımız, nıuha- şılaşaıılar gibi hayret etmişti. Çün-
.. ·foclıs tamamdı Dörd .. · t nıill t' h·t b 0 ı 0 

b. ınan • • • Varşovaya terekküp etmektedir . ., sımlan Bawa Mozovieckadan ve Seo- kü bu adam hakikaten küçi.ık bir peh-
uçü ayakt . · u o urmuş, : ıne ı a en yazı an ır notayı p . 8 (A A) F h b livanclı. 

a, Yedı kafad 1 t t k k arıs, · · - 'ransız ar Rad 'k · .. ı · · tl nadan pu·· ku·· tu··ı ·· t·· B k t' 1 lerinin dT ar ar biribir _ evzı t• me ma sadile Almanya üze- . • . yo spı en soz erını şu sure e s r muş ur. u ı a ar, F k t U h . b' h . t 
gi.iliip vılın?en anlamadıkları halde rine y:ıpılan dördüncü uçuş serisi İn- raporlaıının ~skerı harekat hakkın- bitirmiştir: halen Varşovaya altmış kilometre olduğ: ):Ü;~n~e:e b~rnı~di.ır ~~eli~h~, 

cg cnırlerken b T 1 . da. bu deı ece ınsa oluşundan ve ke- " . .. . . . . 1 mesafededir. 
kızılca b. 

1 
aın arın içinde gı ız tayyare en tarafından bu sabah tum davranışından hayret edilmiş Sızc, duşman daı belerının her an . Arnavutoğlunun gönlünü alabilecek 

tedck'l ır tıyamcttir koptu. Güver- muvaffakiyctle başarılmıştır. 
1 

b·ı· isabet edebileceğim Polonya radyo- Torn ıle Strasburg arasında Dere- birçok sözlerden sonra: 
b 

1 er ambar kap., - .ı ü b k ·1 ·· 1 o a ı ır. - · · · Afe ,· Gu··reşlerı'nd n akıyorı . . ..gınunn aşağıya ç uçu mı yon nus ıa olarak ba- B h t lı tı 
1 

tm k 
1
• sundan söylüyorum. Antenimiz sus- weng ırmagı geçılmıştır. - 1 n sana... e 

da l"laA "'laı, .~mbardakilerin bir kısmı sılan bu nota, Şimali Almanyanm bir u usus a şunu a r a a a- t - kd' d b·1· . k. t h . d.1 V t 1 .. . . çok memnun oldum .. "' ,... a g t dı k. d'.nk" b b hk. ugu ta ır e ı ınız ı a rıp e ı - es erp atte mudafılerı teslim e-
.ninı'n ı'nt··z uvcr eye çıkıyorlardı. Ge- ı kısmı üzerine atılmıştır. Bundan ev- zım r ı, u u ve u sa a ı . d . B t kd' d . l a·ı . . 

b t bı · -1 d 1 halr mıs emektır. u a n e emır er ı mıştır. 
rip bı'r tcı.a· arnı ozulmuş, herkesi oc:ra., velki uçuşlarda oldugu- gibi lnoc:riliz c ıg er e mevzu o an ma ı b ,k b•. k ald d d kt· c.ı 1 t kk.l d .. ili' • • • dah as a ır an an evam e ece ır. Posen eyaletinde şimalde ve cenup 

11..• "' a mıştı. tayyareleri salimen avdet etmişler- era ı er sa ece onc erımızın a B. . tta p l ·ı 
.ı.~e v d . . ·1 d - ·1 l .. d . u neşrıya n sonra o onya mı - ta yeni arazi işgal edilmıştir. 

ıı:ı.., b' ar ı, ne oluyordu; kimse b' clir. ıyı mevzı ere ogru ı er eyışın en ı- li marşı çalınmıştır ki bu marı::ıın ilk 
~Y ılıncn1ekle b ır İn barettir. "' Hava kuvvetleri, bütün bu muvnf-
b . eraber he k f d giliz Sefirini Götüren Vapur d ır ses çık r a a an mısraı şu ur: fakiyetlere mühim surette yardım et-

ıyordu: Taarruza Uğradı • • • 
- Gemi tutu"'"mııc.ı.. L "Polonya kaybolmamışbr,, miştir. 

"' -:l ondra, 8 (Radyo) - !ngilterenin VARŞOVA: 

- Hele Kırkp~nardaki gtlreşlcrin.. 

- Karaboğayı, çabuk yenmişsin? 

- Kını Hfü:eyin, !{araboğadan da· 
ha çetindir. Onu da meydandan ça· 
buk çıkarmışsın? .. 

- Yok canım· a.s • d Berlin sefiri Ser (Henderson) u tn- Varşova, 8 (A.A.) - Polonya rad Harp tayyarelerimiz ricat etmekte 
boşanmış.. ' agı a deli varmış, (Baş tarafı 1 incide) yosunun, askeri harekat sebebile tah ol P l d t t giltereye getirmekte olan Felemenk an o onya or usuna aarruz e - -- EV\'elki gün, Samandercli ile Ka 

- Hayır!. Bir kız t t" gemis· ld b' Al . trnda Lodz, Potr Kow, Razany ve rip edileceği ana kadar gece gündüz mektedir. Yürüyüş halindeki kıt'alar dırgad:ıki güreşin de bir elde bitmiş, 
tek intihar etmiş e11 urdiyot içe- . . ı yo a ır man dcnızaltı ge- Pulstusk mıntakasında n'cat etmek- ralışacagvı bildirilmiştir. d -ılın t D.. . 11 ... mısı taarruzuna duçar olmuştur. Al- ıı ag ış ır. uşmanın, gen yo arı 
la - Kadıncağız doğurmuş. Adını v mau denizaltısı, geminin bordasında teclir. • • • kapatılmış, köprüler tahrip olunmuş - Aferin sana.!.. 

nsa Bahri kızsa Bah . k og- görünür b. t d F 1 k Varşova, 8 (A.A.) - Polonya rad- BERL/N ve mukabil taarruz teşebbüslerinin Be . d b. hli nlı-B . k • nye oymalı v ır arz a e emen bayra- .. .. ilın. . - mm e ıraz pe va ga me· 
Çağ~ ış ~mbeden tahminler böylec .. gını taçımasına rağmen torpito en- yosu saat 22 de Varşova müdafaası onune geç ıştır. Varşovanın cenu- rakım var ... 
k a ıp_ gıdcrken ambardan arka a e daht etmiştir. başkumandanı general Czuma'nın a- ' Berlin 8 (A.A.) - Başkumandan- bundaki bütün köprüler tayyareleri- ... _ 

dı~g?albı~ka~ kişi fırladı. !ık çıkan zart- Sefirin rakip olduguv gemiye refa- şağıdaki tebliğini okumuştur: lıiYın tebİiıTI: miz tarafından tahrip edilmiştir. Var . - .Ah. benim bir ~~zgat!ım vardL 
er e b ı. 0 0 

•• t1 t hl' d·1· !k' Al Sımd• o olmuş olsa ıdi Vert rıne ir şeyler anlatırken gü l\at etmekte olan İngiliz muhribi der Polonya ordusu başkumandanıma- Polonyadaki harekat, 7 eylfilde bir şova sura e a ıye e ı ıyor. ı - .,. · ' · 
l'if :. Yolculan etrafım sardılar. He~ hal harekete geçerek deniz bombalan rcşal Smigly Rydz Varşovanın mü- çok noktada takip mahiyeti almıştır. man tayyaresi Polonya toprakları i.l- _ Yozgadlı da senin gibi okkasız 

ır taraftan üstfu .. b atmıştır S r v liın ı dafaasını bi~e tevdi etmiştir. Mare- Yalnız bazı noktalarda ciddi çarpış- zerinde düşürülmüştür. Bir tayyare- bir pehlivandı. F~kat, "Ok çetin bir Yor di- nu, :ı§ını silki- · e ır sag ve sa ngilte- . d d "' 
kas;na g:.~tbearaftan da meraklı hal- reye ayak basmıştır. şal, düşman taarruzunun kendisine malar olmuştur. mız e geri öumemiştir. adamdı. O da senin gtbi Karaboğayı 
rans ver·ı dn telA.şlı telaşlı konfe- • • • karşı teşkil ettiğimiz mukavemet du- Garliçyanın cenubu şarki.sinde ve Alman toprakları dün de taarrm:a çarçabuk yenmişti. 

ıyor u: Müteferrik Telgraflar varında kırılmasını istiyor. Tharuovun şarkında Alman kıt'aları uğramamıştır. y d b .. ki hl. 

b 
- Yir da yör' B . . D" k h't b d v· 1 k v d - .1 1 kt . . . - anım a ır ı pe ıvanım var .. aka; bir ,·· .. · .. aşında bır kalam. Baltlkta uşmana ar§ı ı a muz şu ur: ıs o a ırmagına ogru ı er eme e- Şımal denızınc1e ve Baltık.ta mayn Birisi çok usta bir pehlivandır. Harrı 

~ozu kınk, bir yözü 'kik Bir Vapur Torpile "Artık yeter. Bir adını ileri atamaz.. dir. gemilerimiz büyük bir faaliyet gös- leacıdır. tı.mi Mustafadır .• 
• ( Devanu v!) ·· Çarparak Battı sınız,,. Eğer düşman geçerse, bu son Vistülün şimalinde seyyar kıt'ala- termiştir. Dördüncü Pol~a. denizal-

Stokholm, 8 (A.A.) - Helfrid Ris Leh askerinin Alman tankları tara - rımız Staszene, Lisa Gore dağlarının tı gemisi batırılmıştır. - ( Devamr wr ' 
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MAZON M T Müfe ih ve midevidir. MiDEYi ve BARS .. t\.KLARI, KANI . . . e YV·a uzu t:~ile~lış~~~:~~· v~at~or~~:.·rtNKI~:tt ~!Pz~MSıiu~RSJ~E 
~ BULA:NTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

M • d RAHA TSIZLIKLARJ, YANMALARI, MiDE AGRILAJU Ye EKŞİLİKLERİNI Ye YEMEKLERDEN ıonra bütüD Yücutte hiıedilea çö'cünt' 1 e .... AGRILIK ile kolayca mücadele içi• HAZMIN ea müeasir musahhihi olaa MAZOf\J M,._yva tuzu alınız. ı· · 
Mazon ismin• ve Horoa m•rkaaına dikkat edln!z • 

., Çocuklar, ihtiyarlar Ve. Hastalıktan Yeni Kalkanlar için Gıda : ~ 

KANZUK BESLEYlCi UNLARI 
Vitamin ve .kal~ri c:hetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Ço ... 
cuklard a ishal gibi be. rsak rahats1 zlıklarını mucip olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat iyyen 
bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Kanzuk pirine unu - Kanzuk patates unu - Kanzuk yulaf unu - Kanzuk mercimek unu -
Kanzuk bezelya unu - Kanzuk irmik unu - Kanzuk nişasta unu - Kanzuk çavdar unu. 

Çeşitleri tanınmış eczane ve ecza depolarile büyük bakkaliyelerde vardır. 

Umumi deposu : iNGiLiZ . KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - istanbul 
i atanbul perakende s•tıt yeri : B•hçekapı Z•m•n ltrıyat deposu 

T, r in ıslattığı elb!se kısa bir 
zamanda harnp olmıya mah
kümdur. Terkibindeki t uzlu 
madd( b rden do' ·yı ter bilhu~ 
il kumaşların rengia i bozar. ~ IZMiR ACENTESi - TÜRK ECZA DEPOSU ~ .. 

, 
__ --::::::....-_ -~.:: 1 

. . . .. ., ' . .., ,. 
. <... ' ' 

1 il:: lstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları etbi1eler inizi, iç çıtmıısı-J:ı rı-
Osküdal' Hukuk Hakimliğinden: j 
Mustafa Karahulut tarafmdan A· 1 .-----ı.-. KIZILAY,.._ ... Sudorono Pertev 

dananın Köprü köyünde Irmak kena- · 
rında 81 No. lu muhacir Musanm e- ; 
vinde sakin arabacı Hasan kı.zt Ayşe I 
Muzaffer aleyhine açılan boşan

ma davasından dolayı mUddeaa- 1 

leyhanın ikametgahının mcçiiuıı- 1 
yeti hasebile yapılan ilanen teb
ligata rağmen mahkemeye gelme-

1 
yen mumaileyha hakkında gıyap 

karan ittihaz ve tahkikat 11 ' 10/ 
939 çarşamba günü saat ox:a ta
lik edilmiş ve bu bapta yazılan gıyap 
~ara.rı mahkeme divanhanesine talik 
edilmiş olduğundan yevuıi mezklıı·da 

mtiddeaaleyba yine gelmediği takdir- 1 
de gıyabında tahkikata devam ve i
cabeden karar ittihaz olunacağı t eb
İiğ makamına kairrı olmak üzere .key
fiyet gazete ile de ilan .olunur. 

-- ··---

AG -ARAN 
SAÇLJl\RA 

CEMiYETİ UMUMf MERKEZiNDEN 1 
1 

C8mlyetlmlz harp, kıtllk. muhaceret ve emw 
••1! ahlı'alde zuhur eden ha•t•lıklarl• y•pllacak 
mücadelede ve bllh•••• •eferberllk esnasında 
Hastanelerde Kızday •••• hemşlrelerlne yar
dımcı •ıfatlyle ç•llttırllm•k Uzere latanbuld• 
Aksarayda kiln 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde ( GÖNÜLLÜ HASTA BAKiCi ) yetiştirmek için 
1 Biriocitetrİ<l 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. 
Meccani olan bu kursa •t•iıda yazılı ıartl"'' haiz olaa
lar .~ lınır ı 
1 Kadın Türk Vatandaıa olmak 
2 - 20 ili 4S yaş araaında balunmak 
3 - En az ilk mektep tahsili g6rmlış olmaa 
Kaydedilmek ve dtnler ha.klunda malfunat almak iste
yenler yukarıda adresi yazıla mektebimize müracaat 
etmelidirler. 
Şefik ruhlu Ye hayınever hemıirelerimiz:i.G bu insani iı• 

beYesle koşacakl.arıaa kaniiı. 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Niifus dairelerinin ihtiyacı için nümunelerine ve şartnamesine - -

göre muhtelif cirw 1100 adet vukuat defterile beher i 100 er varaklı 10.000 

••••••••••-•••••••••-•-••9! nızı tere karşı ko ur. Teri 
Cadde ve sokağı No. sn Cinsi J,, K. 1 kesmez, sadece mecrasını de-Sem· i ve mahallesi 

------ - ~--------· -
Silivrikapı Arabacı Beyazıd Silivrikapı. ·, •. 

Aksaray Gureba 
H üseyin ağa 

Medrese 

50 

18 

Körükçü 
tekke~n 

Mektep 
mahalli 

' ğiştirir. Her tcıaue ve ıtriyat 

15 00 ~ mağazalarınrla bulunur. .................... ~ 
İstanbul Asli~·e 5 inci llnkuk ~ınh· 

6 00 kemesindt>n : 
Tavukpazarı Hüseyinağa Cami avlusund~ 18 Bir oda 2 00 Firari El('niden metruk olup ııaıi· 
Mahmudpa.şa Sultan odaları 1 Oda ve oda-

başılık 8 00 
Çarşamba Cebecib~ 

Çarşı 
( 

" ,, 
,, 
" 

Carşamba 

Kazazlar Orta 
Reı:>sam Basmacılar 

Alemişah 

Lfıtfullaba.ı!;a 
Kalcılar 

1"'0 Cami 
a!tında dük. 

25 Dükkan 

25 " 
6 ,, 
6 ,, 

30 " 

" Kolancılar 11 ,, 

" 
.!evahir. , bedesteni Ş:ırüağa 124 Dolap 

" 
,, ,, " 131 " 

" 
Bedesten derununda . 21 ,, 

" 
Cevahir bedesten solunda 38 ,, 

" " " 
.., 

1 • 

•• " .. .. .. .. .. 
Çakmakçılar Valde Hanı mescid altında 

Şehzade Hoşkadem Cami yanında 
Zeyrek Hoca Attar Zeyrek 
Sultan Selim Dibağ Yunus Bakkal 

27 ,, 
2S ,, 

5-1-55 .. 
Dükkan yeri 
23 Arsa 

138 .. 
10 .. 

6 " 

1 50 
1 00 
1 50 
1 50 
1 50 

50 
50 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 PO 
1 00 
1 50 
4 00 
l 00 
2 50 
2 00 

neye intikal eden Büyükderede kfıİll 
tuğla im:ılathanesi müddeaalcyhlet· 

: den Yani tarafından sahte bir vcki· 
ı letnanıe ile diğer müddeaaleyh lstaV• 
1 riye icar edildiğinden icar bedeli oiııll 
100 lira ile çıkarıp ciheti askeriyeye 
s<:vkettiği yüz ton ar ina bedeli olnra1' 
ta 1500 lira ki cem'an 1900 liranııı 
maa masarif ve ücreti vekfüet le bir· 

i
t likte Yani Payl_apolo ve 1stavrideıl 
tahsili talebile lstanbul Hazinei Mıı· 
tiye Muhakemat müdürlüğü tarafırı· 

dan açılan davanın yapılmakta otıııı 
muhakemesi sırasında: ic'ra kıhnııl'l 

tahkikat kısmen müddcaleyler in gı· 
yaplarında ikmal olunmuş ve 13/'İ I 

1 fl39 tarihli"inuhakeme cel,c::~indc aıı· 
hi i.sbatı vücut etmemiş ~lma.Iarınl 
binaen müddei vekilinin arina bedeli 
hakkında esbabı sübutiyeleri olnı~· 
yıp talibi tahlif oulunduklarını ve dıı· 

cilt vukuat ilmühaberi ve 6000 adet istatistik cetvelinin tabı ve teclidi 
1 işi açık eksiltme sw-etile münakasaya konmuştur. 
1 2 - Bunlann kağıdı, mukavvası, kaplık bezi ve kaplık kağıdı Ve-

Küçük Mustafapaşa İnce Bel 
Davutpaşa Koca Mustafapaşa 
Balat Ha.ci Isa Mahkeme altı 

162-172 
6-8 

.. 
,. 

1 ©O I vetiyenin ilanen tebliğini t~lep etnıe· 
50 1 si üzerine müddealf'yhlere yemin tev· 

1 00 cihine mal:ıkemece karar verilmiş ol· 
6 00 1 duğundan H. U. :M. K. nur. muaddel 

;;aç boyaları saçların tabii renk-

'erini iade eder. Ter ve yıkan
'llakla çıkmaz, daima sabit kalır. 

Kumral ve siyah renkli sınhi saç 
boyalarıdır. 

İ NGI LİZ lANZUK Er.ZANES! 
BeyoAlu - lst•nbul 

kaletteo verilecektir. 

3 - Muhammen keşif bedeLi 1200 liradır. 

4 - Ekı.ıltme 15 9/ 939 cuma günü saat 15 te Vekalet binasında 
toplanacak satınalma komisyonunda yapılacakbr. 

5 - .Muvakkat teminat miktan 90 liradır. 

6 - lstel•liler bu işe ait şartnameyi ve nümuneleri Vekalet Leva· 
:t.ım Müdiirliiğiinden parasız alabilirler. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltmenin yapılacağı 
giinden en az altı gün evvel istida ile Dahiliye Vekaletine müracaat ede
rek bu iş için ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

8 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 
2 nci maddesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün ve saatte mezkur ko-
misyonda hazır bulunmaları lazımdır. "4089,. "6696., 

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

mi hukuku ve devletler hususi hukuku, İktısat Fakültesinde: İşletme ik
tısadı, umumi ikt.ısad ve iktısad teorisi, Tıp Fakültesinde: Radyoloji, 
çocuk bakımı ve hastalıkları, idrar yolları, pataolojik anatomi ve genel 
patoloji, E debiyat Fakültesinde: Umumi felsefe ve mantık, romanoloj i 
umumi Türkiye tarihi ve Türk edebiyatı tarihi doçentlikleri açıktır. İs
teklilerin dil imtihanı 16 ikinciteşrin perşembe günü yapılacaktır. lstiyen-

Hobyar Yeni postahane karşısı 24 , , 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden mayis 940 sonuna kadar. 337 nci maddesi mucibince yemin ic;irt 

Seneliği müddealeyhleriu ila~ ~n davet oıarı · 

Yenibahçe Arpaemini Hastahane yanında Bm;tan 100 lira masına ve devnmı muhakemeniı\ 
Silahtarağa Kemikli dere sırtında. 30 ar tarla 3 .. 19 '10 939 sa.at H e talikine ve nıu· 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden Kasım. 9U iptidasma kadar ayyen günde yemin iç::-ı mahkemc)'e 
. ' . .. gelmedikleri takrlirde yeminden k~· 

Yukarıda yazılı mahaller kıraya v~rılmck ur,crc a~;ık arttıı·maya çı- 1 çınmış sayılacakbrı ila:ıcrı tebliğ o· 
karılmıştır. İstekliler 19 EylUI 939 salı günü saat on beşe kadar Çe_m- J ıunur. · .. 9381959:, 
berlitaşta İstanbul Vakıflar başmüdüt'lüğünde Vakıf akarlar kalenune . .. 

1
. 

l ı · · "7101 1 Sııltanahmet lJ(,"iincii Sulh Ilulut • ge mc erı. •. 

1 

~ . ·-· 
HakımJı~mdt'ı!: 

1 Bu Akfam: Cağaloğlu -------~ Davacı: 1s~aııhul Sultanahmct .A.: 

CıFTE SARAYLAR SiNEMA BAHCESIN OE 
, lemdar caddes i 2eynep Sullan canı'. 

1 
sokak 1 No. da ~lahmut Pckat.ay ve. 

' - t ı kili avukat lhruhi.ın Adanır. tarafıll' 
Si~emaya Rakkase Klk ı·~~ arkadaşlan Meks ı"kan'u" lu'" ' dan İ::;t;,~nbulda Su!Lanahmct AlerJl' 

1 
ilaveten 9ınema progr~mı U I! rlar cad,Jc~i Zeynep Sultan cami co-

•••••• Fl•tlar: tO _ ıs_ 2o kuruştur-. ma11 ı kak 1 No. da mukim Az.z ile Rt·şıı· 
==================~===~~==~-==~~ıd~~u~~~~~~~ 
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satılarak şüynun izalesi <lavasının ya· 
şeylerin h ak . olduğuna iyman ettik. - Burası filanın, burası falanın İstanbul Beşinci İcra .l\lemurluğnn- pılmakta olan muhakemesinde Aıit 
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- 85 - yız. Muharebeden gen dönmeyiz. Biz, İkı esıı· - Resulu Ekrem, Hazretı uncu kat ve 3 No. lu odada ıkcn ıka- t • .• •• • • • 

.. . . sabiriz, şakiriz,. sa~~ız .. Neden me~- Ali ile Saad ibni ebi Vakkas'ı ve Zü- mctga.hı halen bulunamıyaıı Sa lva- zar~esı gu.nu sa~t }0 ~ ta.itkin: mabf1 
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cıik. Böyle bir kmtvetle lıa!"p edece- dısıne hayır dua etti. ıe güveniniz ve Allahın bereketi üze- t· ~r 1 t 1 :~?11' .~ş~a~_ınd ~-e e dan doİayı haczen paraya çe r·ı yevm ve vakti mczkurda bizzat vry'J. 
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meyi muvafıl· gördüler D" k k d" .. · ...... d" d h Hazretı Peygamber, Saad ıbnı Ma- man, kureyş sucularının su almak u- 001 1 • . . 1 ve devam ve kırar \'erilece<'"i iVıncJl 
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