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Sabaha k&rf i : 

Kont Ciano 
Dün akşam 

Beri ine 
hareket etti 
:ct<~-ıı::ı 
treale lernne aaat 18 de 
ııareı. etmİltİr· 
Londra 30 (A.A.) - RiSy
ter: Cıano'nun Alman bil 
k\\metinin daveti ilzerin 
Berliııo hareketi Jıaberit 
LondraaaJaka ile kar 
Janmaktadtr. Birçok mah· 
fiıllerde bu ziyaretin dilııkil 
:lıloakova tebliğinde, iki i 
kit tarafm baııbi durtluı
mak için ica1ımda "diğer 
dost devletler'9 le mutab!!k 
olarak birlikte yapeblle· 
cekleri müşterek gayret
lerle al&kadaT olduğu zan-

rg ener a 1 Kazım Orbay~n riyase- ~;:;;:!;;.eni iki 

indeki bu heyet askerı, iktısadi ;;3~~~=1: 
zerine olmak üzere i:ki ye· 

ı )ar mu.. akere edecek nivergiihdas cıdilmiştir. 

a o aş Dl ~A.l - Route• sadt vo mal! an~alm mü. O•geneul O•bay, Tü•kiyeye evvel Londuya gelmişti. Bu se. !:::~:~:::~;;. ::a 
Londra, 3010nıatik muhabi- zakere etmek üzere Londraya verllecek siIA.h ve mühimmat fer, tahmin olunduğuna göre. milel vaziyetin istilzam et· 

ajansının dl~ ga.zıın Orbay'ın hareket ettiğini blldirmekte. mesailini ve Türkiye ile İngll. Orgeneral Orbay, bu meselelc- tiği askeri masrafları kar-
ri, orgenera da bulunan Türk dir. Heyet, önümüzdeki hafta- tere arasında biHihare aktolu- rin müzakeresini daha ileri gö. şılamak içindir. 
riyas~ti aı:~yUk Brltanya ile nm ortasına doğru!Londraya ıı.an malt anlaşmaları mUzake- tUrmck. Uzere Londraya gel /• __ .-. _ .-. -. 
~~~;,n:~rasında askeri, iktı- muvasala.t edecektir. re etmek üzere birkaç hafta mcktedır. ; ~ • 

skova anlaşma· 
an Almanya ne 
ibi istifadeler 
emin edebilir? 

- Ingiliz tayyareleri Hariciy e vekilimiz 
Yazan: ASIM·-~ 
ya ile ScwJet Ruqa .. 

da Lehiıtam ~ ve ' 
~mır 

tle paylq~ Jnne!eainde 
bnı ~yJDb. c)eYletin mü· 

..JaııısJMt.111•1 ır da 
mı recıaetmek ~ .. 

; fakat ba ~-ada· 
A'fttlllllidahir ~.......-
.. artık imd.d anlaşıl· 

ı ı en 'ki 
• Bu takdirde acaba 1 

et arasındaki aaJaf1D8 
sonra bir askeri ittifaka 

• ek midir? • 
bidiıtelerinin alacaiı ·-: 

t llu ıuale verilecek ceva 
.. bet veya menfi o1JDaSIDll 
deiiıir. h -

a bqün fiilen harP a 
• , İtalya ile ~dd~ 
t ukvi ittifaktan ına 1 

yda gönnedi; on~ içi~ 
t Rusya ile anlaımaP ~i 

•. Almanyanm Rusya ı ~ 
di anlaşmadan batb aak~n 
tifaka ihtiyacı vardır. Bu ıt

Almanya için faydab ola-
i derhal aktolunınasına 
idi. Bu itibaı-la Moskovaya 
Alman hariciye ~ Fon 
trop'un Sovyetler erki~~: 

keri bir ittifak teklif etbg! 
· dir. Şu halde bu defak! 

ıuılqması böy\e asken 
• mahiyetinde ztıhur et-

ıara- 1 ise huıı~n AJ~ya cleiil, 
arzu edılmecligıne ka-

s Sovyetler tarafından 1,. 'lmemesine baınletmeık ıa· 
tir; Sovyetlerin Lond~ ~e
aitki'nin lngiliz har•~ye 
a memleketi namnıa bı~· 
teımin*b vermesi de blJııU 

eder ıiaiabiyette bir hidiae-

Dün Almanya üzerinde yeni 
istikşaf l)çuşları yaptılar 

ndra., 30 (A.A.) - Hava 
LoreU bildiriyor: 

neza · 1 t UiZ bava kuvvetlerı A -
ng ustUnde istikşaf uçuş. 

:ınanYa mış ve bu uçuşlar mu
ıan ykafyetle tetevvUç eylemiş. 
vaffa 
ttr. 

GarP. 

toprakları üzerinde c;;ok yUk. 
seklerde hava muharebeleri 
vukubulmuştur. 

Amsterdam, 30 (A.A.) -
Kolonyadan bildirildiğine gö
re batı Almanyasında, umumt 
harpte aziz vücutlar kaybeden 
Ylicutıar kadınlar namına be-

yannameler dağıtılmıştır. 
Hltleri bilerek harp c;;ıkar

makl& ittiham eden bu beyan
nameler mfJyonlarca kişinin 
öIUmünden yalnız kendisinin 
mesul olduğunu bildirmekte-
dir. 

zeide L<»i<J,rada içtima eden mııt.~efi.~ aevletler yüksek 7Wns~i iç'ti~ ~!larketı : 
~ransız &J.şvekili Dalad:ıc, 2 - M'usyo Korben, ~ :- Fra!"!a1ıın Londra elçi3i M"':'Yo Dmıtr1), 
1 ...il' Baf!JCkili Mister Neml Çemberlayn, 5 - lngilız hancıve nazın Lord Hali/aks, 6 -

t;J'3'atİ!Y14 7 - Amiral Darlan, 8 - General Gamelen . 

Har 
........................................ 1 
tebliğleri 

' ·····••·•···•············ 
t bl:a.. \ hava kuvvetleri faaliyet göster- , yeti umumiyeıi merinde kazanı 

F,._,..,.,.ı:ı; _ e -o 1 • . 
1 

a· · lan mevzileri taJıldm, Ah'nanlar 
_ ~..- nıış er ır. • bU .. :- .ı.u v 1 d _,.ı ~ 

\,~oskovada · lngiliz elçisiyle ve 
Fransız maslahafgüzarile görüştü 

Mosko-va, 30 (A.A.) - "Ha. 
vas,, B. ŞUkrU Saraçoğlunun 
Von Ribbentrop ile B. Seıterin 
ikametleri dolayısiyle inkitaa 
uğrayan görüşmelerinin bu 
akşam tekrar başlayacağı bil
dirilmektedir. 

Diğer taraftan Sofya - Mos. 
kova hava hattı hakkında mu. 
zakerelerde bulunmak üzere 
buraya gelmiş olan Bulgar ha
va kumandanı Albay Boldef 
henüz hiçbir resmt şahsiyetle 

temas et Lı 

Moskova, - Royter bildiri
yor: 

D. Saraçoğlu bu akşam tn. 
giliz büyUk elçisi ve Fransız 
maslahatgUzarı ile görü.şmUş
tUr. 

Şimdiye kadar alınan malft 
mat, Türkiye hariciye vekilini.; 
çarşamba gUnUndenberl Molo
tofla görüşmediği merkeEinde 
dir. • 

Dikili dün yine üç 
de.ta sallandı 

Birg~ nahiyesinde selleri~ 
zararı tesbit olundu 

lzmir, 30 (Hususi) - Dikili -
de bugün yeniden üç zelzele ol _ 
muştur. Bergama ve Çandarlıya 
Kızılay tarafından çadır gönde -
rilmiştir. 
Ödemişte Birgi nahiyesinde 

seylabm zaran 200.000 liradır. 
Sellerden 44 dükkan, 45 kahve, 
3 fırın, 3 değirmen, bir han. 3 
köprü tamamen yıkılmıştır. Hü 
kı1met konağı, rr..ezbaha, halke -
vi binası, ancılık istasyonu, bir 

cami. 4 ev kısm harap olm 
tur. Meyva ve ~ bahçeleri 
de mahvolmuştur. Boğul&rak 
ölenler §1.Ulla.rdtr: Fırın ı Raşi 
kahv~ci Mehmet, Mustafa Ça. • 
vu.cı, Halim karısı Fatma, Mu 
tafa Çavuşun 14 yaşındaki ~lhı 
Mehmet de yaralıdır. Ödem!lin 
incir bahC'elerinde de zarar yüz.. 
de yirmidir. 

(Deııamı 6 ınctdt.ı) 

Lik maçlarına başland~ 

(AA ) 
_Umumi ka- Pa . 30 'AA) _ Buy·· ıse, ~-...,.ger gece er e VllUu19u 

paris 30 · · rıs, ~ • · • clfııJt ~ teblii ediyor: Fransız askeri ıetlerinhı atr~ >;U>i, ha~ iliüift~ ~uta . n 1 
rargib • · s mesele1eri tetkilf için Dalaldyenın biraz fazla ve fabt büyu1' blr ih· ı 
~~ ::::.~~!~~~· ko~~ etrafında toplandıktan · 1u ~' tiyatla _kepif devriy1=leri. gönder-

rııı •-~ salahiyettar askeri ~filler ıun- melde ıktifa eylemitlerclir. 
Jiyeti olmuştur. .a.-1.4.:Jr f • • bilh v· faapft..; .. 

30 
(A.A.) _ 30 Eylül diki vaziyet hakkında basit~" Alman aalıyeü assa ·~~m 

_ .. _:.:.t.J,liği: izahatlar vermekle iktifa edıyor- burı mmtakasmda Röri\JmUttür. 
.-r- tar. B.a bölgede devriye f~!iyeti açık 

J,fozel • Moeelle'in hemen şar· G ren aün ve gece mühim ~Ç· 'bir surette hedef taymı tepbbtı· 
)Jnda düşman topçusu faaliyette bir ~~rekit kaydedilmemittir. sü mahiye~ atımı ~e ~unu top· 
~uş ve tarafımızdan muka- Fransız askerleri ceplıCnin h~ çuı.ateti takip eylem.ıştır. 
iMie eailmiıtir~ Her iki tarafm 

ikinci ktbne fiK:nn!an diln liarşı1aştıla:r. ResmJmiz Takstrr 
~da ~J?!~klan ma~ta b«;;ab ere kalan Karagümrük • Galat 
Gençler Bırlıgı takımlarını göstermektedir. l>ia;;;r spor Y"~ı 
mm eeldzinci eayfadadtr. b a..r.uarı -
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insanlar memleketinde 

Bir çirkin adam ısrni aradı. 
ğımız zaman çok defa kimse 
buna verilecek bir isim 1Jııla

mazd1. 
Ufku, toprağı, manzarası, 

bir Jt.,rlkya çamı gibi renk renk 
ayrı, ayrı güzellikleri ceme
den bu şehir hafızamda bir gü. 
zel dUnyanın rUyası gibi yaşa
dı. Hafızamda çocukluk gUnle
rlne dönUş hissi canlandıkça 
bunu daha iyi anlıyor gibiyim. 
GUzel biT yüz ve güzel gözler
le hatırama giren şehirde Frlk. 
ya kralı Mlolas'ın uzun kulak. 
lan tuhafıma gidiyor. 

.Miolas buralı ise aslA çirkin 
bir adam olamazdı. Yunanlı 
saıatkarların zevkinden mi 
ştlphe edeyim? Galiba onu faz
la casus kullandıft tein büyük 
kulakla temsil etmişler. Belki 
de Aııyada büyUk kulak kuv
veUn, azametin Uadest tdl. Ne 
olursa olsun o güzel ytızlü ls. 
kendere boynuz aslA yakışını. 
yor. 

Keşiş dalı ile Murad dağı a
ra~nnda geçit noktası Ustünde 
kurulmuş plan Kotyon şehri. 
nin zaman içinde bir kere dahn 
eri dönmiyen peyzajlarını n. 

raba ile beraber ilerllyen ayın 
kenarmda seyrediyorum. 

Sokratın, Atlnanın ıc sokak. 
larmdan birinden geçerken yo
lunu Asasmı önüne uzatarak 

ndlnl geride bırakıp ıgeçme-
n müsaade etmediği Keşiş. 

ı ile Murad dağı arasında 
çit noktasında kurulmuş o. 

1 n Kotyon şehrinin zaman 
1 inde bir kere daha geri dön
miyen peyzajlarını araba lle 
beraber kotan ayın kenarında 
seyrediyorum. 

Sokratın Atinanın iç soka.k
Ianndan birinden geçerken a.. 
sasını önUne uzatarak yolunu 
kestiği ve oracıkta mtiridleri 
arasına aldılt gUzel yUzlü, gü. 
z l endamlı Xenahpon, tunç 
tolgalı, erguvan renkli elbiseli, 
borular çalınınca sllAhlarını 
l rlye doğru uzatan askerler 

1 ındaydı. Bunlar Sardes'ten 
llyorlar. Kurus'un kardeşi 
Erdlşlrln tahtını yıkmak i

ln harbe gidiyorlardı. 
Beyaz ceilk zırhlı süvarileri, 

ufukta bir kara bulut gibi 
tunç gölgeleri artlarında sü
rUkliyen milyonluk barbar or. 
duları tenkit ediyordu. Ayak 
uçlarına kadar inen uzun tah
ta kalkanlı Mısırlılar, 6rme 
kalkanlı, renk, renk kaftanlı 
İranlılar, tlUer, zamanın en 
modenı harp sllliht olan teker
lekleri oraklı arabalar Tebeli 
klhlnler, sarılı rakkaseler, gU. 
ı.eı 7UzlU, civelek, endamlı de-

rasla sözleyen kunıanuanlaı· 
21 sene bu güzel toprakları, 
güzel, gUrbUz birbirinin di
lini aulnmayaıı, birbirinin çelı
releıiııl tanımıynn, birbirleri
ne kin duymaya imki\n olmı. 
rıııı insanların kaniyle ıslattı. 

Gençlik gibi bir daha geri 
döıımiyen bu ordularrn nrlrn
smdaıı gecenin gilndlizU kova. 
laması gibi ordular takip etti 

Kurusu gUncşi memlekete çc. 
kcn, lskenderl boğazından bir 
tnsmn ile çekilen kuzu gibi su. 
rUkliyen, Roma ordularını ı. 
ran seddine çarpan ihtiras hu. 
gUn artık üzerinde otlar biten 
metl"Uk arsalar halini alan ipek 
ve baharat yolları idi. 

Her memleketin gençlik çn. 
ğı, ateşe koşan penaneler gi
bi ipek ve baharat yolunda mil
yonları sayablllr. 

Akdenizden Hinde ve Çine 
giden akın Hlnttcn ve Çlnden 
gelen akın beşeri tarihe bir 
meddücezir şeklini ,·ermiştir. 

Dara şarkın bir hamlesi idi. 
Selçuk, Cengiz, TimUr hareket
leri dc,·am eden dalgaları sn. 
yılabilir. Blitün bu dnlgalar bu 
şehrin UstUndı;m aşıp .gitmiştir. 

KAh şarka doğru, ki\h garba 
doğru! 

Bi• zama11lar Bizans impa
ratorluğunun bir peskoposluk 
merkezi olan şehir bugUıı on
dnn pek az hatıralar taşır! 

Görünürde bütün şehir mi. 
marisi ile, hlssilc, eserleriyle 
SUleyman Şahın kıznıı Yıldırım 
Beyazıda \'erdiği günkü ruhi 
manzarayı taşımaktadır. 

Etrafını çe\·lren bahçeleri, 
ic!ndeki camileri, kır ve bağ 
c\•lerlnin şehirle hemen birle. 
şi\'erruiş olmaları bu çehrede
ki ifadeyi devam ettirmekte. 
dlr. 

Melazgirddc mağlup olan 
imparator Dlyojen oğlu tara
fından bir ata bindirilerek bir 
neferle birlikte sürgün edildi. 
ğl ve bir gece gözlerine mil çe
kildiği Kütahya, insana kor. 
kunç bir mahpes hissini yerir. 
Halbuki bu şehir ışıklı, berrak 
ve güler yUzlUdür. Tarihi ka
dintin tatlı bir tebessUmünti 
hatırlatır. 

Frlkya Kralı Mldasın İngiliz 
müzesindeki heykeli hAH\, ba. 
şındakl tacını, dudaklarındaki 
flUtUnü, sırtındaki kolları ge. 
niş elbiseyi muhafaza eder. O 
bir şarkıyı etrafındakilere söy 
lcmektedir. 

l~anlılar, hizmetçiler, Apullo-, Bir beyit kafamda uzaktan 
nun Marsiyasla mustkl müsa. gelen bir davul ve zurna. sesini 
bakası yaptığı, Ye muvaffak ol- hatırlatıyor: 
duktan sonra onun derisini yu. 
zerek girdiği mağaranın önUn. Çalıp tabet ve nakkare ouçlu aıkcr 
den geçtiler. Celeme sarayını iki bin btş 11ü: idi avret ve er. 
seride bıraktılar. Mldu'm su
yuna şarap katarak satlrlerl 
ele cec;lrdiği pınarın serinliği
ne dudaklarını dayadılar; hem 
yüzlerini suyun aynasında sey. 
rettfler, hem de tadını bir da
ha unutamadıkları suyun lez
zetini dillerinin ucunda taşıdı. 
tar. Bu insan denizi dalgalr.sa 
dalgalana Xenahpon seramik 
pazarı dediği bu şehrin sokak
larından geçip Barbar ve aze
me dünyasının gene ve güzel 
bir çağını güneşin doğduğu 
yerlere doğru sürüklerdi. 

lskender ordularını Çanak. 
aleden sonra bu yoldan geçir

t!. BU,.U'k Asya kıyılarını ihtl-

Bir zamanlar askerlerine ce
vahirli kırmızı atlaslı büyült 
merasim elbisesi yaptırmış o. 
lan Germeyan oğulları Kara. 
man feodalitesi tarafından, tıp 
kı Frlkyanın Lldya lsUJlsına 
benzer bir akmlyle maruftu. 
Germeyan oğlu Süleyman Şah 
Muradı HUdavendlgAra en gü
zel hediye ile dehalet etti. 

Kütabyadan, şöhreti orta 
zaman tarihine mal olan çevik 
Germeyan atlarına hediyeler 
yükletildi. Denizlinin Ye Ala. 
şehirin kumaştan denkler ha
linde idi. 

Karadeniz postaları 
Hayvan nakledilecek 

postalar = ynldı 
Denizyollan İdaresi mUhim 

bir karar vermiş, Karadeni:r.e 
sefer eden vapurlarda hayvan 
nakliyatının yolcularla beraber 
yapılmaması için tedbirler alm· 
ml§tır. Bunun için bütün Kara. 
deniz postalarına hayvan alın· 
mıyacaktır. Yalnız Cumhuriyet. 
Tarı ve Erzurum vapurlarında 
hususi tertibat yaoılacak. bu 
vapıırlar::ı. haY'·an alınaraktır. 

Vapurlarrn ön taraflarında 
bulunan ikieer anbar hayvan.ta
ra tahsis edilmiştir. Buraya yol 
cu ahnmıyacak. ~·olcular yalnız 
arka anbarda bulunabilecektir. 

Bu Uç vauurdan b~ka diğer 
vapurlar yalnız yolcu nakliyatı
na tahsis edilmiş1erdir. 

Bu şekilde hazırlanan Tan 
vapuru dün ilk defa Karadeni:r.e 
f{İtmiştir. Böylelikle ~neler • 
denberi üzerinde durulan mii -
him bir mesele kısmen olsun 
haJledilmiş bulunuyor. 

Kıymetli b!r deniz
ciyi kaybettik 

Denizcilik aile
mın kıymetli 

:::ir UZ\'WlU kay • 
:?ettiğini tees • 
~ürle ~1aber al -
dık. Denizyolla
rı İdaresinin Ka 
ı adeniz vapuru 
'kinci süvarisi 
"üreyva kaptan 
tedavide bulun. 

Süreyya Iia7Jtan duğu Cerrah -
paşa hastanesinde gözlerini ha
yata kapam~tır. 

Henüz genç yaşında bulunan 
Süreyya kaptan, merhum Ha • 
şim P~m torunu ve merhum 
mem:il müfettişi doktor Safi
yüddin 'in oğlu idi; muhitinde 
sevilmiş, değerli bir denizcimiz
di. Sürcvva kaptanın cenazesi 
bugün öğle namazı vakti Aksa _ 
rayda ValdC> camiinden kaldın
lacak, l\ erke.zefcndi kabrist.'l -
nma götürülerek orada hazırla. 
nan makbereve tevdi edilecek -
tir. Ailc5inc taz.iyct beyan ede
riz. --o-c,__ __ 

Cizre gümrük 
memurluğu 

Gümrük ve İnhisarlar Veka -
leti gfünrlik memurluğl:nun bir 
teşrinfovveldcn itibaren Iağvc -
dildiğini bildirmiştir. 

Bu karar bu idarenin hemen 
hiç iş yapmamumdan dolayı 
verilmiştir. Açıkta kalan me -
murlar ilk münhallere yerleşti. 
rilecektir. 

latinye fabrika ve 
havuzlan 

DUn Denizvollan Umum mU· 
dür muavini Yusuf Ziya Kala -
fatoğlunun reisli~de bir top -
Jantı yapılmış, Kasnnpaşa, İs • 
tinye fabrika havuzlannm va -
ziyeti Ş?örUşUlmüştür. T<>1>Jan -
tıda bulunan f a.bt'ika müdür ve 
şe.fleri yapılması ica.p eden ıs • 
Jaha~ hakkında izahat vermiş • 
lerdir. 

Havuzlarm yakında ıslahma 
başlanacaktır. 
~ 

Romanyarlan benzin 
geldi 

Avrupa ·vaziyeti karıştığın -
danberi memleketimiı.e hariç -
ten benzin ve petrol gelmiyor -
du. Bu yür.den sikavetler de vu. 
kubulmur.:tu. Di.in Şet kumpen • 
yasma Romanyadan mühim 
miktarda benzin gelmiş. bu mal
lar Paşabahçedeki dePolara bo
şaltılmaita hru:JJanmJıitır. 

Her ihtimale karşı fazla stok 
mal bul und un.ılacak tır. 
lske~derunda liman 

teaisab 
Limanlar lştetmeıi Umwn mü 

dUrU Raufi :Ma.nyaal dUn akşam 
An.karaya gitmiştir. Umum mil 
dür Münakale Veki.letile liman 
işletmelerinin yeni kadro ve 
bUtçeleri ile İskenderun limanı 
teşkilatı hakkmda temaslar ya. 
pa.çaktır. 

f skenderun limanında bilhas 1 
sa tesisat ve teşkilat çok zayıf 1 
görUlmilştUr. -1 

Lfmanm işleri ~ttikçe arttı 

-J 
\ .. 

Maarif Vekaletinin geni kararları 

Tarihsel abideler 
meydana çık'lrılacak 

ilk planda Süleymaniye camii ve 
müştemilatının etrafı açılıyor 

!\laarif Vekilliği muhtelif vi
layetlerde tarihi kıvmeti haiz 
binaları tetkik ederek bunların 
yapılma tarzları ve tarihde mev 
kilerini tesbite karar vermiştir. 

Bu hususta her vilavet müze 
idareleri faaliyete g-eçerck kısa 
bir zaman zarfında abideleri 
inceliyeceklerdir. 

Şehrimizde ilk tedri
sat vaziyeti 

Her abide hakkında tesbit e · 

~~~~~)~a!~~:i~e~kr~~~~f~~~' Çift tedrisat yapan mUessesaıer için 
eser vUcude getirilmesine çalı · • b · h 1 şıl~:::trvekillir!i bundan baş. yanı ır program az ır anı yor 
ka abide ve eserlere 18v1k olan 
deı'rerin verilmf>sine ve bu eser· 
terin tamirine. etrafr.ım açıla -
rak abidenin tam mana.sile mey 
dana çıkmasına da çalışacak -
tır. 

İlk meydana çıkarılacak Sü · 
leymaniye camii ve müştemili. -
tıdır. 

Silleymaniyenin etrafındaki 
bin:ılar yavaş yt.vaş ac;ılarak 
bu ahide tam ma.nasile bir şahe. 
ser halinde belirecektir. 

Bu hususta tetkikler vapıl · 
maktadır. Diğer eserlerin aC'ıl
ması bir orogram tahtında ya
pılacaktır. 

Hudutlarır.ıızdan geçe· 
cek ecnebi kuryeler 
Hudutlarımrzdan geçecek 

İlkokullarda dersl~r geçen pa 1 
zart.esinden iti haren başlam~ • ı 
tır. ŞOOrin muhtelif ~tlerin -
deki ilkokultann talebe mevcu -
du ~ecen vıllnra nazarar. vilzde 
30 nisbetinde fazladır. Bu yıJ 
birinci sınıflara kabul edilen tP 
!ebeler 932 doihımludur. Simdi
ye kadar 10 bir.e vakm ta1ebe 
yazılmıştır. Muhtelif semtlerdi> 
ilkokul binası bulıınmaması yil
zunden ba"ı okullar bu vıl d3 
çifte tedrisat şeklini tatbik et
mişlerdir. 

Cif te tedrisat şekline göre 
talobeler öğleve kadar saat 8 
den itibaren beş saat ders yan· 
maktadır. İkinci ~up da 12.10 
dan itibaren 16 30 a kadar yine 
avnı şckild" be~ saat ders gör -
mektedir. 

proP-r::ı.m hazırlamaktadır. 
İlkokulların normal tedrisat 

yapanlarında tatbik usuli.i yal · 
nız bu oku!Jara mlinhasır kal -
ınrştır. Diğer cift tedrisat ya • 
nan mileıısesclerde bu usul tat· 
bik cdilmiyeocktir. 

Di&er tnraftan Man.rif Vekil· 
liği ilk tedrisat umum mlidUr. 
lüi{ü yanm gün tedrisatı vanan 
okullar irın vrni bir p~ram 
hazırlamı$tır. Bu procmıma ~ö
re, varım tedrieat dört saat o • 
lacak. her ders 45 dakikn süre· 
cektir. Bu suretle her öğretmPU 
26 saat ders v11na<'~ktır Yeni 
proıznun vaktrıda biitiln vilavet 
maarif mUc?tlrlilklerine biliiri -
lecektir. 

ilk tedrisat öğretmeni 
vaziyeti 

.. 

" k 

Türk ve el'nebi kurvelerin yan-
1nnnda bulundurdukları e\Tak 
ve esvanm kac parca old11f{unu l 
~rük memurlarına bildirme
leri liz?m geldi~i dün allı.kadar. 
Jnra tebliğ edilmiştir. 

Giliil~MiPJad.tatfl fffifı~ -
simlerir. le kısa tedrisal bira1 
geç '-e 'öğleaeu Som'JkrtedTi ati 
da daha erken bitecektir. Bu 
hususta Maarif müclUrliliü bir 

lstanbuı ilk tedneat muallim· 
ierine nit ikinci kadronun ha • v 
zırlanmasma pazartesi günün • 
den itibaren bulana.aktır. 

~ 

İstanbul - Mudanya 
tarifesi 

lsron.bnl - Mudanva ara.sm,
daki kış tarifelE-.ri dün Milnakn. 
le Vekalt'ti tarafından Uı'!dik c· 
dilerek Denizvollarma j!'Önde • 
rilrniş. tarifelerin 3 te§rinJev -
vel salı sabahından itibaren tat 
bik edilmesi kararlaşmı§tır. 

lıkenderun seferleri 
tatanbul • İlkendenın sefer -

teri önUmUztleki cuma günü bat 
Jıyacaktır. Bu seferlere ilk ola
rak Erzurum ve Konva vapurla 
n tahsis edilecek. tarifeYf' ~re. 
diğer vapurlar da islemeie bae.. 
lıyacaklardrr. Şimdilik haftada 
bir sefer yapılacaktır. 

Vapurlar gerek frldişte. ~e -
rekse dönüşte bUtUn iskelelere 
uğrayacaklardır. 

--0--

Meıut bir evlenme 
Liman mUfettişliğinden mü

tekait merhwn Osman Beyin 
kerimesi ve arkad8.§ilnlz B. Hi
lili'nin baldızı Bayan $azive ile 
gene subaylarımı7Aan B. SUkrU 
AJtül'Un evlenme akid1eri. bir 
çok akraba ve dostlannm hu • 
zurunda vapılmıştır. 

Memlcktein tanınmış ve nezih 
iki ailesine mensup olan genç 
evlilere devamlı saadetler dile -
riz. 

~ Pazar ı Pazartesi! 
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Kaptan va Makinist 1 

ler cemiyetinde 
250 aza istifa ettikten 

sonra yeni vaziyet 
Kaptan ve makinistler cemi -

yetinin idare heyetinden sonra 
2.')() azaaı da istüa etmiş, dUn 
yapılacak fevkalade toplantıda 
yapılamamı§trr. 

Cemiyetin 350 ye yakm aza
sı vardır. 2&> den fazla aza De. 
nizyollanrlia memur oldukları 
için Münakale Vek!leti tara.fm
dan istifa ettirilmiolerdir. 

Geri kalan azalt.r hususi va
pur ı:;irketlerinde calışmakta -
dır. Bunlat cemiyetin dablma • 
muı için aralarmdan yeni bir 
idare heyeti l!leÇmeje karar ver
mişlerdir. 

Avnca bugün cemiyete kayıt 
Jı olmıyan hwnıal vapurlardaki 
kaptan ve çarkçılan da a.raıan· 
na alacaklar, böyJeoe senelerce 
denizciliğe büyük faydalan do
kunan cemivet.i va.şatınağa de -
varıı edeceklerdir. 

A vrıca deniz mecmuuı ~ çı
karmakta devAm edecek)erdir. 
DenizyoJları tdaresi bu mec · 
muayı kendisi çıkart.Jdak iste -
mişse de ccmivetin bugUnkü a. 
Z<tlan buna razı oımaını!'llardır. 
Kaptan ve makiııfstl"r ceml:vet; 
5 - 6 vüz lirahk varidatma nıu· 
kabil Şimdive kathr fena ve mUF 
kili vaziveUen- dii.,.,.n vfü:;l.ı>rCf> 
denizciye ve ailelerine vard1m 
etmiFfr. Son vaziyet deni?.ciler 
arasıada teessiir uvandımmıtır. 

Yeni kaymakam 
tayinleri 

Gaz maskeleri 
Talebeler:n getirdiği 
m:ı~keler zati eıya mı 

sayılacak 

A vrupadan gelen tal leri .. 
mizin huduttan geçer~n elle • 
rindeki raz maskelerinin mu • 
sadere edilaiğinden şikayet e -
dilmişti. Gilmrllkl"r İdaresi bu 
maskelerin zati eşya,_.-sayıl!P ~ 
yılmıyaca~mı, J{ızıı-y da uılu -
sarı kendir.de o~ıtu eşyaıa; i· 
çin resim alınIP mmıyacagmı 
Ankaradan sor uşlardır. Gele
cek cevaplara töre hareket • • 
dilccektir. 

-.--0--

Do~andlrllan ihtiyar 
Satılan bir eteğin parası 

nasıl kayboldu 
Birkaç ay evveline kadar e .. 

şekle suculuk vapa., i5 yaşırtôa. 
Tahir adında biri, gözleri kör o. 
lunca Darülaoeı.eye y~tmafa. 
karar vermiş, ve eşeğini 19 li· 
raya satmıştır. 

thtivar elinde pa,ralar oldu -
ğu halde mahallesine gelntlt. 
Veli admdaki bir komşusuna.: 

- Gözlerim görmüyor, ev • 
lat. bak şu paralara tamanı nu, 
saflam mı? 

Demiatir. 
Fakat Veli naraJ•n eline alır 

almaz kavbolmuş. bir daha da 
bulunamamıştır. 

Dlln sabah Sultanahmet bi • 
rinci sulh r:AtJ-8 mahkemesinde 
dunışmava •la:lmış. 75 lik Hı
tivar, Dıırttllc"zeden getirlil -
mitr ve dinlenilmiştir. 

Veli daha bulunamadıimdan 
ınahkerne ele ~inceye kadar 
tatil edilmiştir. 

j!mdan acele olarak mavna ve I 
romorkör yaptırılarak, karada ı---------------
a.ntrepolar fnşa edilecektir. ' 

Ankara. 30 (Hususi) - Zaf
ranbolu kaymakamlığına Bafra 
kaymakamı Sadi , Gerede 
kavmakamlığına Zafranbolıt kay· 
makamı thsan Kava, Mudan
ya kaymakamlıi!ma Gerede kay
makamı Ramiz Batuk, Kızıl kay· 
mak:.mlıuma ts1'ıhlve kaV11'Bka· 
mı B,.ldr Srtkı. Ravnıholu kAv· 
maakmlıtına Kızıltepe kavmaka· 
maka'tlltitına Tumıan, Ahlat kar 

makadhfına Sadık TıınceL 
Faua kaymakamlığına etik! Sefe
rihl .. r kavm•kamı Ce"f'C!et, tsıa• 
lılve k•V'"ak;ın,1•iY•n,a1 mOtldve me 
:ıuntarrndan Sadi tayin olwussu1· 
tur. 
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·--------------------------:-A 'IJrupada harp vaziyeti 

"arşova ve MotUin 
kaleleri niçin düştü 
)olonya Almanya harbi ne 

şekilde tasfiye edıldi 
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Bir YupMla• pzete- 1 y ' R B 
ainegöre enı omanya aş-ı·o··i~;~i~ dk::J 

Almanyanın takip k .1. . ~örüp ~şun o. !!! 
etbği sipsat ve 1 ının beyanatı Havalar da 

~ubJıına. 30 <~~·> -dıtH•· Romanya bitaraflık siya- baskın yapıyor 
sıovnce ıazeteamın yaı ına 

ciire Almanya, Sovyetler birliği- setı•nde devam edecek Tere kartı mmdil mtil. ...... 
nin ve bitaraf Tuna ve Balkan eer kullanmak llznnplcliii .._. 
devletlerinin ilrttt~ra1ki~e, ırın: Bükreı, 30 (A.A.) - Rador a· bugilnkü ahval ve terait içinde ler,dhen~ b~~~ bile qzekl.,. 
reye kır§!, va ıy e apo yon janıı bildiriyor: elzem olan nizam, sükun ve in- '1.'8 an.ta ııte arua =ii •• tm"" 
yaptıiı &ibi, bir neTi "'Kı. ta ablu- Ba•vekil Konıtantı"n A.:raetoı·a- "batı "nh" af U d ed"l · ••Ye ıryorwı. memn 

ani et ğ a aıtır ::r •• zı n 1 ır a m saa e ı mı· k eh c·· d x.-
kaar" orı re me 1 r - nu matbuat mümeuı"llerine yaptı- kti" B .. ·· R 1 · apan · un °•••IU, ~ yece r. utun umen er ıdeo- batı , ~k bir ~ 
ma!utadetıer.. bu haberi verdikten iı beyanatta demiştir ki: lojik ve politik ihtiraslarını bir 

1 

bas~ en, a-•--!~- ;._:: 
v "1938 Kanunueaaaisi ile ihdaa tarafta bırakarak k 1 ·1u ca, Ul&Yııau- _.-

acnra. bir nevi komanter ~ymeti· ra ve mı balı r'' itini erdi. 
nı. haiz .>lan a•ağıdaki tanht taf· edilen rejimin mümeyyiz vaafı baleryrağımızm etrafında birlepin· "Hav!~ • ameem =+ .... 

... devam ve istikrardır: Buıilnkü -- -
ailitı vermektedir: ' hükumet diinkil hilkt1metin ese- Ek · · · · · uyarak, habersiz •ftf, Pdlnm 

Napolyon, kıta ablukaaım illn rine devam etmektedir, nasıl ki, a.lli!«:tle~ ı~ın, ~unlar ıçın tı.rbi yaplJ'or. 
ettikten sonra, ordulan ile bütün devletimızın ıstıhalcsı çerçevesi Ovalarda daha _.. ...._.. 

yarının hükumeti de bugünkü hü· d hiJ' d k" ıı · h 
Avrupada bir taraftan öb8r tara· kiımetin eserine devam edecek- a ın e ı meşru eme enne ür di. Kerpiç kalübel.ia kalıt,...-
fa .Qolqmı• ve tngiltere ile tica· . met ederek haklı ve müsavi mua· cerelerinden uzanan encli..U ..... 
ret yapmakta devam eyliyenlere tiriç politika sahasında, yeni Jca· mele istiyoruz. lar, Yalmanın dinmesiai WW. 
kar•r ceza seferleri tertip eyle· bine daha evvel batlanmıı olan Şimdiye kadar parlak bir su- yorlrr-. Bailarcla kütükler 4llola. 
miftir. programı tatbik edecektir. rette gösteroikleri tesanütten do· Ağır meyvalar, clallan toprala 

Dıt politika aahaamda, harici- layı ekalliyetle:-e pek ziyade min· eğiyor. 
Yugoalavyada antiıe

miatlere kartı tid
detli tedbirler 

Belırat, (Haauat) - Yuıoa· 
tav hükQrnetl aon zamanlarda Ya
hudilere karıı hakaret ve tazyik 
tqebbUslerinde bulunmak iste
yen müfrit te;ekkilllere ıiddetle 
mukabele etmek emrini vermiş· 
tir. Gayri kanuni bir 1ekilde faa
liyette bulunan Yahudi düşmanı 
teşekküller hilkUnıetin fid:ieti 
karşısın~ faalivette bulunamıya· 
cak bir hale getirilecektir. 

yenin bapnda (iafenkonun bu· nettarız. Sonb:daar JDe7ft)an, 1m7ft)a
lunuıu en kat'i bitaraflık siyaae- Müteakıben Baıvekil, millete nn en olgunu •e en dolpnaclar. 
tinin tatbikine devam odileceğine hitaben bir beyanname hazırla· Yemi~in de inaana IMınze:ren ta. 
delildir. makta olduğunu bildirmiş ve be· rafları var. Adamofbmun kana· 

Hariçte barış isterken, dahilde yanatını: "Bütün mesuliyetleri· le k;-ıne•İ için. nasıl tecrübe ila 
de bant iıtiyoruz. Hük\tmetin mizi müdrik bulunuyoruz, cüm· yü Ü yıllardan geçmesi limnp-
ba d b 1 d ğ Ud lirse, meyvanm ela zencin a....-tın a u un u um m detçe, lesiyle bitirmiştir. li, süzel kokulu olmuı, cin.-

' 
t b 1 b 1 d. . A . k H b bütün tadına k&'IUfmUI için ka-san u e e ıyesı merı a ar :ye !~n.~.:ı:ü:::.=.~~~ 

kadrosu nazırının beyanatı 1arEW:.,,~ ~~-= 
Yeniden tanzim edil- HarbJı Amerikaya bu· ellerinden ılık ,.Jpasıhıini atarak. kılıçlarmr Yekitm pistiler. 

mek üzere geri laımamaaı için elimiz· Y •imur c1am1a1anna, tüyı.i • 

: k ı ·· Polonya pa,ta· >n Moı ova an atmasına gore . 
tılmaaını g&terir kroki 

Alman heyeti Yugo•· 
lavlarla aöriifüyor 

gönderildi den geleni yapacağız pe~ bi.~ soia)dak pldi. Yo~ 
Ankara, 30 (Hususi) - iatan· Vaşington, 30 (A.A.) _Har' da uıumuı çocaldar, )'&kaluı ip"' 

bul hususi muhaaebesiyle beledi- biye nazın V oodring, Birleşik ne ku~. ~~ la11111f kr 
yelinin yeni bareme gCSre hazır devletlerin sulhten otorite ile dınlar ıoruluyor. _ 

San *'Mrıeri artlll• 
• Baki Polonya. Rusya hudud"'1Bu,g116 yukarda çiagi· 

Mi mıntaka RU8lara bırakılmt1tır. Bt1 """:'.J!ri anut da RIUI 
ırie taranmıştır. Evvelce Bug ile V'8ttl tW 

'9al mıntakaauıa dahildi. blrakınÜ ıuretlyle 
30 &YLUL 1939 Polonyada, 11 AJıneı:• bUlaıunaJandsr. A· 

• lh•ım seyyar ordulann hare- f~ kadfllS1ıiıO tebebl ne· 
tı. iki hafta içinde Vistül bar caba . 

t-ma dayanmııtı. Bu andan iti· dit~ Ji AJmaA aneınbatannm 
ren V U'fOft " Madlia JraJeJe• .. , 'bilifdl& oıarak. Mosko-

Belcrat. (Huauat) .,.. Landfri
din riyaseti altında olarak iktıaa· 
di barı meseleleri Yug08lav hü· 
tnbnettyle müzakere etmek üzere 
Belgrada ıelen Alman heyeti 
YucOlla-r murahhu heyeti ile 
müaakerdere batlamıttrr· 

Yucoalav heyetinin riyasetinde 
dnlet mU.tqan Pilya bulunmak
tadır. MUZllkereler Yugoslav ha
riciye neıaret{lide yapılmakta· 
dır. • ıin ıerefli vuifelerl bqlamrt- netri=. o1anan ıs Atmtoe ta• 

. Bu iki kale, AlmanJaml pek vada adeadtecaria~R~ 
i k kuvvetlerim üzerlerine çek· ~ AJmallY8 .,..nda 1rat1 bir lav~ s.enıicileri Alman 

fler vı Jralelel'den bek~enilen ya e mmtakall tetJJ(t ~ •• - ' -'- =-
eri hakkıiyle görmU§lerclir. Ur ~ ~ bir 4efa daha anı. catuuuiunaan tiki.yel 
n Alman tayyarlerinin her mu· ~~~-· 'BvS' Ur Vlstil r ediJ'or 

• •eıneti kıran hUcwrıwıblesinla ramdakl ~ mıntabnm Al· Ko~ıc. 30 (A.A.) - tswç 
ydı bu Ud Polonya b ·ıe· mantara bıralatmaar yüzünden armatörlerinin eöyledllderine gCS· 
ha uzun müddet dayan~~ Rus itgal mıntakaıı ehemmiyetli re, Avrupanm fimal limanlarında 
lderl muhakkaktı. p:;.:u laıh· bir surette ldiçliltütmüş oluyor. senit bir Alman c:aaua ıebckeal 
rtJar altında, iki haf onra Aimanvanın, Rus slyasl ft uke· fuliyette bulunmaktadır. Bu li-

lanmı' olan kadrolan dahiliye ve· bahsedebilmelerini temin için Bunlar, daha dun, aırtı...mıla-
kiletine gelmit vekAlet bu kad· mim mUdafaanm takviye edile· ki day~I~ ten~ aüzel renp söe-
rolann hamlanmasmda eski kad· ceğini ve hUJ:cU.metin bugünkü tennek ~çı_n bluzlamun ~ 
ronun esas tutulmadı~ru ve ye- Avrupa harbmın denizleri aşa. ~ ~ gıbi ça~lar, soiiitle-
nid ba ihd ı ldı~· '.lr rak Amerika krtasma siravet nnı ııçmrf~· Cömert ,.a, 

en zı as ar yapı 5 & .. & gur etmesini men için mUmkUn olan kolıaz entan, kadına yazı endi· 
milf, kadroyu yeni battan tanzim her geyi vapmağa karar verdi • ren teYlerdir. 
etmek üzere İstanbul valiliğine ~ .. r beyan etmic+i... Hiç bir teTde W.-'=="~ kr 
cönde~tir. 6 "" !il~ d ..,.... 

Jlmial ım· tihanlan ~- mla erkelin en senit •:rnbiı. 
B 1 d 

lafla ,.... anla111ta sezilir. So-
müddeti u garistan a nnanız,dün)'Wllenmamftl'-

Aııkara, 30 (Hususi) - Ma· lıldan pDi, aırtlarmdald ....... 
arif Veklletl ikmal imtihanla- Sürgüne gönderilen JUinbamclan, söiiialerinıcWd a-
nnm derslere başlanmasın. ~ .. 'larmdan habersiz aöriiaiiı-
dan tubaren bir hafta itinde eaki ~rtizanlar im: 

)'apdacaltndan haberi olmıyan Sofya. (Husuıt) - Bulgaria- Vakitıiz kıı, öyle ...., • ..., 
talebenin mafc!1ll' ofmamalah .tanda bWdbnetiıl liyaeedne aykı- ld en çok onları üaecek " • m. 
tçiıı yalnız bu ders :vıtına mUn- n harekette bulunanlarla, ahvali· yade kukanç itıldan lfrfİIMlire
hasır olmak tızere ikmal imti- huireden istifade ederek ihtiür celr. Ama, aoiufa ela pe1r stn-· 
hanlarmm on beş Blrinciteş. yapmak isteyenler muayyen mm· meie gelmez. Çünki .._ ... 
rine kadar devam etmesi ka. t:akalardaki angarye bölUklerinde drnlar, ihtiraaJa taPPNtt ~
rarlaştırmış, atlkadarlara bil- çabttınlmak üzere sürgüne ıön· ret '" imremnulele .,..._. _. 
dlrmlştlr. derilmektedirler. Bir ay içinde lrelc Röıderini sönnelr u-.m, W..., 

Bulgaristanın büyük •ehirlerin • "Zatürree" den yatınab, tiri ti
den SO'ye yalan büyük tUcar, fab- ril titremefe nz1 olarlar. Franaada tevkif edilen 

Almanlar 

manea bir mukaveaıetten Mod- d yardımına muhtac oldulU bu ınanJardan hareket eden blltUn 
weli Varıova, arkaaından p zamanda, Rus itcal mmtakıaın• tsveç ve Norve~ ticaret gemileri 
ı kalelerinin dütmesi artık o- dan büyük bir Jaammı atması, e- Berline bildirilmekte ve BerUn· 
11ya harbini fiilen nihayete er· sasb bir ıebeosiz olmasa gerek- den haber alan tahtelbahlrler de 
rmittir. Rusya ve Almanya. • Bizce, Alman7' Polon,ada ba IUl'etle birçok cemileri torpil· 
oekova:ı. imza olunan 50.n af!• ~r. ~daha aral b._ia Jemete munffak olmaktadırlar. llanllya, 30 CA.A.) - ICen. 
pnalarla, Polonyayı yenı bır r kabil, bütün kfkiik B•lh!< ~- ArmatCSrler, Skandlnav dnletleri- dllerlne gösterilen temerküz 
kilde aratannda paytaıtılar. Er md · a:ıeriode her türlü Wıkimi- nin ticaret fllolu için neticesi va· tamplanna gttmlyerek Mal'lll· 
lce, Rus ileri hareketi baıtadık" le 8!'ddi"Jrrından ~' ye ilim olabilecek olan caauslann bu yada saklanmış olan askerllk 
n sonra iki hillnlmet arasında vet j da. Rus 11üfuz " ...m-ı- faaliyetine ka111 td:lbir alınmasını c;atnıda 260 Alman bu sa~ah 
ıpılan ilk anla~da Rus mın· ~.ar üstünJülinÜ taımm•br·. iıtemektedfrler. tevkif edilmiştir. 

rilradlr ve perakendedler yoDaı- Füat ........ .._ p1ea ı..., 
da angarye uautilyle tat 1mmaJc eler Ege la)'ılanncla ela -.... 
Onre bu bölilklere gönderilmit- ki kadar Mrt ........... cıracla 
terdir. Bu bölüklere PÖ"~·rilenler tabiatia zu1mu iki Irat Oi:.,.. .. 
aramda mümtaz mevki sahibi meldir. 
bur eski parti.ıanlar da vardır. Zelzele ile fti )'Jlalan, ........ 
Solyada bUyilk kilrt tiiıccan İsti· am ,-onplan ...._... ~ 
rqlmir tlconomofla methur fotoğ- taılar zaten ac:mac:ak hir hale dit
raf Kamarof ile Trayçef ıde bu bö· müılenli. Bu yolcaallaia, .. ı.. 
IUldere ıUrgün edilmitlerdir. Wcete bir de aopjm bıd 11 

mı Vistüle kadar uzanıyordu. lerJW'"' • Almanya harbi, bir ı-----------------------· 
)il anlaşmada ise Rus mıntaka· Poto~ya u~ele sonunda. bi· 
, Vistülden Bug nehrine geri aylık 1;: mmilda1ıale41inin teairiv
kilmek suretiyle daraltılmıştır. raz da 

1 
us devletinin. şimdilik, 

ıırada iki nokta göze çarpar. Ev· le. Po onya rtadan kaJkmUr ve 
:1' iki işıal nuntak•r hlidudu· hüsbilt~n A~rnan,a arasıdcta J)&Y

.ın iki defa de~ştirilmiııı olmasr RU9va ı~e t ffUıon h=~" oluvtır. 
~ 110n defa, Ruslarm, Bug ile lqıtmu Y e T. JıTVTTt'T Tnr.T ,~ 
istUI arasındaki venis ııuntaka-

T erfie hak kazanan 
adliye mensup~~~ 

Ankara, 30 (Hususi) -Terfi ı !i~. ~ijde :m1adltye mUfettilİ 
erine kazai ve inzıbati bir ıuni ıkiılC ag" lu 
>lınıyan muavin hikim ve nıüd· .Muh:-ncı ~ye tM'{le hak 

fleiumum.Uerle hlkim sınıfından Y: • 
sayılanlardan eylW eonuna n· kazananlar· 
lar terli DlUddetlerini bitire • KayMri cea lıikim.i sırrı ~ 
~rin lisıe.t Adliye Vekile· zuysal Gebze bulnık h&k~ı.. ... 
;.ince hazlrl&Ddı. met ~ur cau•kkıle ııua-

Uetö dördu.cu dereci hl. hAkimf Sad~&=M= 
dmllje terfte hale kazananlar 1'ethl hukllk 
Wterinde adl!,e bapıllfet - Ozyol~ Mustaf&Umalpll& cea 
tifi Ali Rıza Güven vardır. hlıdmi BurbaD8UiD (jceı_:. ~ 

..ıı __ ... adliye mOfeUili KkaD 
'"" iNii» aulh hlkfmi o.. 
Tura, ı.tanbul ·~ .. -'-"•l -·"" mıuı Nuri Bil~ ....,.._ .. ..-

Betinci dereceye twfie hak 
!lazananatar: "--ı.· A...s..-ı 

,Ama.lya reial 1vı-~•m VM11Y, 
tzmir cea hlktmi Halil 'Wdar. 
Ankara uliye hukuk hmmni 
CeW ~oifu. Denlzll relet 
Salih Zeki ~r. tem~ 
kemeei raportörfl Hq1m sa 
lstanbul ikinci ticaret retal 1- · 
mail Hakkı Tur· &--- ""·'" Altıncı dereceye .,_....,. ,.,... 

kua~ıf adliye mtlfetdll 
lkıncı :Malatva hukuk hi 

Şevki YalllD• Ali Aktan. llufls' 
kimi Mehrnerlt ~ GfntUD 
hlldmJ Kad ""''-'"" V;w ı.t.an• 
ceza blkimi ~ dl. Toneıt 
bul f hlkiıni Ham cra . . Ali llJS8. Betıba, 
ceza bikUJll .u .. ı-• RallP ~. 

-.._-..:!'Bul'bani h~ 

hDiml Halit Korkut, ~ 
hukqk hlklmf l'alk u;.u 
Elbr.tall hlkfml Alamet"' ha~ 
~. yeslrlıGprll Jmkua illU" 

mi AH Kavadar. onuncu smıf 
adnw mlfettlli Rahmi ....., 
Brdek blklml Ahmet ~ilet 
Tuna, ı.tanbaJ 9UHl bWml Ha· 
Ul Klmll Gtlnu, Karat bllhk 
h.tkfmt Ollllan NJ!l'f AJn>mar, 
Koceell l1IDı lllldml 0mer BUml 
Kaman. 

Bıffnol ...._ aıtldıılele11111t. 
Ut lldm& ~...,..,,,..ara· 
... 'Ndr4d mlıldelmnumlll 
s.lla w Bana mMNıamumw 
'l'lllllla ...... 

Serbestçe ihraç 
edilecak eşya 

Kararname dün 
Ankara. 30 (BUIUll) - Ser • 

bestçe ihraç edilebilecek eşya 
]ıakkmda Vekiller ae,etiıı1n 
kabul ettiği atideki kararname 
bugün meriyet mevkiine konru. 

ila.dde 1 - .Ap.ğıda zikredl. 
len eşya teraitine tevafuk etti
ği takdirde ~ 1lıraç edi· 
lir. .. __ ,_ tarifı kan 

ı - Guıw-ua e unu • nun s inci maddMfnln 6, 8, ıo. 14 
ıts 16 ve 18 1nd bendlerhıde ya 
..ı~ ~ar a1tmda muvakkaten 
lthal ecUJmif ve edilecek eşya 
nakil vuıtaJan zarf ve amballj 

~~k kanununun 51 
tnel ~ göre muvakka • 
ten varda tokulan her ttırl'" 
nakil vasıtaJarı ve hayvanlar. 

3 _ Gamrtık tarife kanunu -
ll1lll 14 Uncll maddesine g6re 
taulm ecıuea 1939 maU senesf 
bO* kanununa bafb (1) cet· 
_, ... , .. 7 25. rr. 28 ve 32 inci v..-- . yudı bulUDIJ! 
:'"~uvakkat suretiyle 
ltbal eauen maddelerden milli 
mab..,ılt 99 mamullt ile dolu .o. 
larat tekrar ihraÇ edlleeetkir. 

4 - DeDfs WI kara nakil VUL 
taıanD& verilecek kumanyalar 
(~ çıkanlacak o • 
JanJar da dahil). 

5 - FAıebl illkelere lrideeek 
7lrt ftl ecmıtılJerln kendi isti-

meriyefe girdi 
maUerine maheı.ul atı eeyuiyle 
JrııHanıJm11 81yas1, 

6 - Ecnebiden gelen yolcula
rın zat ve ev etJUJ araamda 
getirilip gUmıilk resmine tlbi 
tutulmaamda.n dolayı geri gön • 
derilıneai istenilecek eeya, 

1 - Manifesto 'Ve barnameye 
kaydedilmeksizin yanlıllıkla 
Tllrkiyeye getirilmiş olup ma -
hallerine iadesine gQmrilkçe mu 
ısaade edilecek eşya. 

8 - Herhangi bir 
ı e b e p 1 e mill'leltınlleyhlerin 
ce tesellllm edllmiyen ve muay· 
yen müddetten fazla kalmasm • 
dan dolayı posta idarelerince u
ıulen mahreçlerine iade ve ih • 
raçlan 1lzmı ~len posta pa · 
ketleri, 

9 - Geldiği ve gideceği yer
ler veeikalanna nazaran ecnebf 
bir tllke olup aktarmalt veyıı 
aktarmasrz ve bir ambar veya 
antrepoya konarak veya kon. 
makmzm Tllrldveden tranait su 
retue geetrllea ena. 

10 - Hududa mUcavir yerle
rimhde kurulan pazarlarda mu
bayaa edilecek ve kıymeti bir 
llravı ~ven hububat vesaire 
~da maddeleri. Kıymeti on 11 • 
rayı ~iyen sair efY& ve ktv 
meti 5 lirayı ceçm.lym ktlçUk 
bq hayv.-ıla kıymeti 16 lirayı 
~ bUyUk bq hayvanlar. 

Nevyorkta bir Almanın 
yediği ceza 

Nevyork, 30 (A.A.) - Hır. 
sızlık ve sahte vesika tanzimi 
111çlarından dolayı hapse mah. 
kQm edilen Alman - Amerl. 
kan ltUhacb şefi Frlts Kun. ay. 
nl zamanda 50.000 dolar nak
dt ceza ödemete mahtam edil· 
mifUr. Avukatı, bu ceza:vı 25 
bin dolara indirmek için bey. 
buc!'e çalışmıştır. 

o 

Çin liderinin oğlu 
Nevyorkta mı? 

Nevyork, 30 (A.A.} - Çang. 
Kay-Şekln oğlunun hususi bir 
vazife ile Nevyorkta bulundu • 
ğuna dair bir pyia deveran et· 
mektedir. 

Alınan propaganda na· 
zın mahpua mu? 

Parls, 30 (A.A.) - Petlt Pa. 
rlslen gazetesinin Stokholm 
muhablrl, propaganda nazm 
Göbbels'in vazifesinden azle. 
dilerek bir san-ıtoryomda haP· 
CJedlldiğtnl haber vermektedir. 

Muhabire göre, Göbbels, dö. 
vız ticareti yaptığından dolayı 
~özden dUşmUştUr. 

Hindiatanda toplanan 
harp ianeai 

Simla, 30 (A.A.) - Umumt 
vali tarafmdan harb sermayesi 
olmak Umre tol>lanan iane mlk· 
tan takriben 225.000 lngiliz li· 
ruma bali~ olmuştur. 

BUtUn Hindistan, ianeye i§ti· 
rak etmektedir. 

çok acı neticeler ....w&r. a... 
ket henüz öaümıimde ~? 1 • 
b""pnalc iinridW -,ı ıtrn'ı ... 
iiiiz. 

HAKKI SOHA GEZCIN 

Ruaya • Eıtonya paktı 
tasdik edildi 

Mosltova, 30 CA.A.) - Ytlk. 
sek Sovyct meclial Jhto117a -
Sovyet karşılıklt ;vardtm paktı. 
nı tasdik etmltUr. 

Leh tekniaiyenleri Bük
reıten Londraya 

aidi7or 
Bükrq, (Huauet) - ı.blı-. 

dan Romanyaya iltica etmıit ollıa 
bütan Leh teknik mUteblM'IJan 
Londraya hareket etmeleri isin 
emir almıflardır. 

Bu mütehanmJır 1ngilis ..a.. 
ı1 ~ endliltrilerinde ftdfe 
alaeaklardır. 

Romanyada bulunan 70 bin 
Leh askeri de muhtelif mmtab· 
tara g6nderilerek ihtilittan me
nedileceklerdir. 

lngillz talim gemiaincle 
yangın 

Londra, 30 CA.A.) - C1Jec1o.. 
nia talim ~'Binde bir yapı 
çıkmJŞttr. tfafye efradı .birkaç 
saat u~ıktan eonra yanpıı 
söndUrmUştUr. Gemi ağır hala
ra u&amışbr. 

Caledonla • eüi Bf••rk . 
1913 eenesinde Hamburıaa inşa 
edilmiş ve cihan harbinden son 
ra lngilt.ereye teslim olurunt·~: 
tur. 



RADYO 
1 - 10 - 939 Pazar SARI 

=416--== 
12.30: Program ye memleekt saat 

ayarı 12.35: Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 12.50: Tiirk müziği: (An. 
kara radyosu küme se<ı Ye saz he
yeti) İdare eden: Mesut Cemil. 

alelade esvapların sattlmasr ba~ .. 
lar. Nihayet vücudunu satmak sı
rası gdir. Vücudunu satmak işi
ne de nihayet tazeliğini, kıymeti
ni kaybederek tamamen bir tek 
müşterisi kalmayıncaya kadar de
vam eder. Bu arada sıklık. zerafet 
denilen şey de g~der. Hem de 
temizlik denilen şeyden eser kal· 
maz. 

Bu türlü ahvalde şıklık, zerafet 
ve temizlik birinci derecede !?art 
olmasına rağmen... O halde ki 
Lonğşan'da, yahut Otöy'de zera
fet ve moda nümunesi olarak gös
terilen kadınların birkaC( ay sonra 
en sefil, en zavallr kryafetlere bi'. 
ründükleri görülür. 

- Haniya senin kürkün ne ol
du'? 

- Onunla e?Ji gram kokain al
drm. 

- Ya altın bileziğin? 
- Küçük, şundan daha büyük 

değil, bir bikarbonat dö sud şişesi 
kadar bir kokain kutusu ile değiş
tim ... 

Ve kadin ağlamamaık için soğuk 
aldeta camit bir tebessüm ile gü· 
ler. İhtimal ki bu hale düşen ka
dın ağlamak kabiliyetini de kay
betmiş olur. Bu yarı kadın, yan 
hayal haline gelmiş olan zavallılar 
arasrndan geçen kokain satrcısı 
ceplerini küçük paketler ile dolu
dur. Bu paketlerin kırmızı, yeşil, 
san türlü renkleri vardır ki her 
birinin kokain tozuna az veya çok 
miktarda yabancr bir madde kc:> .. 
rrştmlmış olıduğunun alametidir. 
Kokain kaçakçıları hiç bir zaman 
bunu safi olarak satmazlar. Ekse· 
riya kokain maddesi beyaz to-z i· 
çinde pek ehemmiyetsiz bir mik
tarda bulnur. Gerisi asid karbo· 
nik, laktoz veyahut bunlara ben
zer bir kimyevi terkiptir. 

Satıcılar pek iyi bilirler ki ko
kain ite kendini zehirleyenlere sa
dece ona benzer herhangi bir mad. 
deyi vermek kafi gelir. 
Kokain müptelasr yalnız bunıuna 
çekecek beyaz bir toz ister, aldığı 
ııeyi tahlil etmek onun için miiın· 
kün değilidir. Kokain iptilasının 
son merhalesine gelmiş olanlar 
kokaini beyaz toz şekerinden far
kedemezler. Henüz ilk merhale
sinde olanlar için ise mühim olan 
şey kokainin çekimidir. Bir altın 
kalem ile tozu alıp çekmek, yahut 
fildişi tırnak temizleme aleti kul· 
lanmak. .• ilah onların hoşuna gi
den cihet budur. 

Bu suretle kokain satrcısı bir, 
iki ay içinde zengin olur. Bir par
çacık kokain ile on bin franklık 
bir pırlantayı, yahut inci dizisini 
ele geçirir. Fakat müşterileri ken
disine bos kokain kutularım saL. 
mak isteı:liği zaman on tanesini on 
santime alır. 

*** 
İrrefutable gazetesinin direktö-

rü Titoyu derhal takdir etti. Gaze· 
teye intisabmdan sekiz gün sonra 
idare müdürüne telefon ile emir 
verdi. Tito ay nihayetinde parası
nı almak için veznadann yanma 
gittiği zaman eline beş yüz frank 
fazla para verildiğini gördü. O za· 
man 'direktöre sordu: 

- Anlamıyorum. Bana verilen 
bu fazla para nicin ?" 

- Siz zeki bir gençsiniz. 
- Fakat şimdiye kadar bana hiç 
bir şev söylemediniz? 

- Bizim idarede söz yoktur; İş 
var. 

Bundan sonra direktör Tito hak 
kında daim:t dikkatli. iltifatlı mu
amelede bulun!:lu. Onu ehemmi
yetsiz, m;ınasız, can sıkıcr işlerden 
uzak tuttu. 

- Buc:riin falan yerde bir kor .. 
g-re \•ar. Bilmem orava p-idip, bu 
konı?reııi., kontrandüsünü yapar 
mısınız?" 

Tito böyle bir suale şu cevabı 
verirdi: 

- Hayır. 

• - Niçin? 
- Zira ben böyle bir kongre

den hiç bir şey anlamam. K-0ngre
lerde toplanan adamlar müzakere 
usulü hakkında bitmez tükenmez 
sözler söyler1er, aralarında mü
nakaşalar yaparlar, en sonra ala
kadar nazırın şahsrna bir tazim 
telgrafı çekerek kongreyi kapar· 
lar. 

- Hakkınız var. Oraya arka· 
daşlarımzdan bir başkasmı gön
dereyim ... 

Aradan biraz zaman geçince ga· 
zetenin yazı işleri müdürü de Ti
tonun kıymetini takdir etmi§ti. O 
da onunla senli benli, teklifsiz bir 
arkadaş olarak konuşmağa. başla· 
kir. 

Bir gazetenin te§kilah arasın
da sekreter Unvanı mühim olmak
la beraber İrrefudable gazetesin· 
deki yazı işleri müdürü olan genç 
öyle yüksek bir şahsiyet değildi. 
Hakikatte bu genç yazr yazan 
herkesin emri altında gfüi idi. 

(Daha oor) 

13.30/H.30: Müzik: (Küçük orkcs. 
ıra) Şer Necip Aşkın: 1 - Cari 
Robreht - \'als potpurisi. 2 -
Robreht Stolz - Yiyanada ilkbahar 
3 - J. Strauss - \'iyana bonbon
ları. 4 - Nico Dosta! - Viyana 
şarkılart potpurisi. 5 - Paul 
Liııckc - Kapri (Serenad) 6 - Ilo. 
rotlin - !kinci kurnrtetin nokliir
nosu. 7 - Dclibcs - Kopelya ba. 
lesinden bebek dans ı. 18.00: Pro
gram. 18.05: J\feınlcket saat ayarı, 
ajaıı'> YC meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik: ( H:ıdyo ca:ı:ı). 19.00: 
Çocuk saati. 10.30: Türkk müziği. 
(Fasıl hc)'cli). 20.30: Konuşma. 

20.45: Türk Müziği: Çalanlar: Ve_ 
cihc, Reşat El'er, Ruşen I\am, Cc\'
clet Kozan. Okuyan: 1 - Musıara 

Ça;:(lar. a - Dede - Acem aşiran 
şarkı - Dinle sözüm ey dilruba. 
b - İsmail ağa - Acem aşirım şar. 
kı - Yanar sinem. c - Nikogos -
Acem kürdi şarkı - Sevdi gönlüm 
ey melek sima. d - ~1ehmet Bey -
Acem kiırdi saz semaisi. 2 - Radi. 
re Erten. a - S:ılahallin Pınar -
Edç şarkı - Göz yaşlarınız. h -
İshak Y;ıran - Eviç şarkı - Son 

Yazan: Pearl .... ·ıck Çeviren: 

da dolaşmak va.ng L~g'a acr 
geliyor, ve onu adeta hançerli
yordu. Sonra çalışmaktan da 
bezmiş, usanmıştı. Tek başına 
sert topraklarda yürürken ise 
kemikleri ağırıyordu. Onun için 
de elinden geldiği kadar bütün 
tarlalarını kiraya verdi, ve köy. 
!illerde, buralarını iyi toprak 
olduğu bilindiğinden. can ve gö. 
tıülden kiraladılar. Fakat Vang 
Lung arazisinden bir karış yer 
bile satmaya yanaşmadı, her se
ferinde, uyuşulan bir bedel üze
rine buralarını ancak seneliğine 
kiraladı. Bu suretle bu toprak.. 
!arın daha hala kendisin.c ait 
olduğunu, ve kendi elinde bu. 
lunduğu hissile yaşadı. 

İşçilerinden birisini, karrsile 
birlikte kasabadaki "Vdc yaşa. 
yıp, iki afyonkeşe bah-mava, on. 
!arın hizmt>tlerini ~örmeı'fo me. 
mur etti. En küçük oğlunun iŞ
tiyaklI. istekli bakışlarını gö • 
rilnce de: 

- !stersen, sen de benimle 
köydeki evime gelebilirsin. Ap. 
tal kızımt da yanıma alacağım. 

-92 
O da benim bulunduğum avluda J 
barınabilir. Çing'in ölümüyle 
çok yalnız kaldık. Çing öldüğü 
için de, zavallı aptal kızıma iyi 
muamele edip etmiyeceklerini. 
merhametle bakıp baknuyacak. 
larmı bilmiyorum. Zira, çocuğu 
dövüp dövmediklerini veya iyi 
beslemediklerini söyleyecek ba.'} 
ka kimse kalmadı. Ve hem bun 
dan böyle sana topra~h öğ-rete
cek baska insan da vok.. dedi ... 

Ve Van~ Lung en küçük oğlu 
ile aptal kızım yanına aldı, ve 
ondan sonra da uzun zaman a. 
razisindeki eve pek seyrek ola
rak gitti. 

-30-
Vang Lung artık vaziyetten 

şikayet edecek bir ~ev kalma. 
dığr, istediği, beklediği bir şey 
bulunmadığı zehabında idi. ZL 
ra. toprağma bakıldığı, Ye pa. 
raları da yorulmadan doğru • 
dan doğruya eline geldi~i iGin 
bundan.böyle güneşte antal kı. 
zmın yanmda iskemlesine otu. 
rur, nar~ilesini tukurd:ıtır, ve 
huzur içinde y~ıyabilirdi. 

ayrılığın matemi. c - Nikogos - ,,•••••••••••••••••••••••••··~ Ferahnak şarkı - Bir tıflı yosma 
eda pek. d - Halk türlüsü - Es. 
mer bugün ağlamış. 3 - Muzaffer 
tıkar. a - Rahmi Bey - Hüseyni 
şarkı - Acep nazende şuhsun. 

b - Bimen Şen - Hüseyni şarkı -
Bahçemde Jale vıır. c - Refik Fer. 
san - Hüseyni Türkü - Birkaçı 

birleşerek. d - Faiz Kapancı -
Hüseyni türkrı - Aman dağlar ca_ 
nım dağlar. 21.30: Müzik: (Caz. 
band Pl.) 22.00: Memleket saat aya. 
rı ve Ajans. 22.15: Ajans ye spor 
servisi. 22.25: Müzik: (Caıband PJ) 
23.25/23.30: Yarınki program ve 
kapanış. 

H~fta SARA Y Sinemasında 
D 'ANGKOR lbadetgahında geçen eseriyle ... Aşk ve macera 
clıarnlariyl~ dolu, PETER LORRE'nin en güzel filmi , ·c emsalsiz 

muvaftakıycti olan 

Mr. MOTO'nun SON KOZU 
Fransızca. sözlü büyük Hint Fibnlni mutlaka. görtinüz. 1Ui.vet.en: 
FOKS JURNAL: Harbin llinındanberi geçen biltUn. dünya. havadis_ 
lerl, İngiliz Kral ,.e Kraliçesinin KANADAYI "e ?lı'EVYORK 

Sergisini ziyaretleri 
Bugün 11 ve 1 de Tenzilatlı Halle matineleri. 

•-•--woo111~~11~~11_11_ıı•11111ııa•ıııııı~~ıııımıınııı~ııı[• 

I
HAYATINIZDA BJR ÇOK GVZEL F1LM GÖRMVŞ OLABİLİRSiNİZ, FAliA.'.l: ROl\IANI BtlT1JN ı=•·• 

DtlNYA D1LLERİ1'<ı'E çe..-rllmJş 2.; milyondan fazla basılan 

Kaçak Korsanlar ... 
SOYER'in .IUÜTHİŞ !U.C.ERALARI _ Fransızca. sözlü Ye bütün renkli) ŞAHESERİ KADAR 

GtlZEL , HEYECANLI ·ve HARİKULADE BİR FİLM GÖR1\IED1Ntz. 

AYRICA: FOKS'un en son dünya ve muharebe haberleri. 

Bütün Pa.ris halkmı k~turan tlya.tro· piyesini yaratan 
RAİMU _ MARtE BELLE - MİCHEL SİMO!'<ır 

Sinemasında Bugün saat 11 ve 1 de tenzİ· 
ıatlı matine 

Bu hafta bütün İstanbul halkını 

SUMER sinemasına gündenberi LALE 
Koşturuyor ye meTrou biraz açık, nükteli, neşeli ve ayni zamanda 

hissi, mllesstr ve son derece zarif 

Ze\'ke susayan, dansı seven, müzikle mest olan yüksek bir halkla doludur. ~'ünkü: 

F~ED ASf'Al~E • GIN~~·R{ ~©<®~~5°Blfil 

Olgun Kadın en son ,.c en mükemmel eserleri olan 

BRODVAV· SERENADI 
filmini takdir na.zarlarilc seyredJyor Ye candan alkışlryor. 

İlanten: Canlı resimler: Bugün s.aat 11 ve 1 de tenzilatlı 
Bütün güzellik \ '0 lhti~amlle sezonun birinci zaferini yaratıyor. 1laxe:en son :METRO JURN.\L ve 

RENKLİ MİKİ Bugün sa.at 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri 

matineler •••••••••'I 
nyarak, başından başlamak üzere 
büyük bir iştahla bütün balığı 
yiyorlardr. Bu insanlara göre ba
lığın en lezzetli yeri de başı idi. 
işte bunun için evvela baş tara· 
fını yemeğe başlayorlardı. 

TUNA KIZI 
Yalnızca yaz mevsiminde Bal

tada yaşamakta olan bu Livopen
lerin evleri de yoktu.. Hemen 
hepsi yerden bir metre kaıdar 
yükseklikteki küçük çardaklar ü· 
zerinde yaşayorlardı. Bunların ür 
tü sazlarla kaplanmış; güneş ve 
yağmurdan muhafaza edilmiş idi. 
Eşya olarak göze çarpan hama}. 
lar ile cibinlik vazifesini gören 
acaip torbalar idi. 

"Bu mıntakada fevkalade cok si
nek vardı. Büyük sert si~ekler, 
renkli eşek arılan, soktuğu zaman 
acısı Lir hafta çıkmayan muaz· 
zam sivri sinekler bütün deltayı 
istila etmişti. 

Livopenlerin istirahat saatlerin
~e, iki cismin çarpı~asından 
mütevellit şakırtılar sık sık işiti
lir, bunlar kümes hayvanlarrnın 
kanat darbeleri, veya denizin çt
kardığr sesler değildir.. Biraz 
dikkat edilince cibinliğinin altın· 
da yatağında doğrulmus olan 
bir 'kimsenin acıyan yanağını o
~duğunu görürsünüz .. De' .. 
ta rruıttakaernda sinekler bir a
fettir. 

34 
Çok dar olan bu küçük hamak· ı Bunlardan biri daha ileriye g·. 

lar birer kişiliktir .. Fakat aşk an- derek, kulübesinin kapısın ıarala
larında bazan iki kişi için bile dr, eğildi. Çıplak kollarınr, vücu-
geniş görünür.. dunu Lö Mestriye'ye uzattı. Genç 1 

Bu mrntakada evlenmenin de adam kadının cüneşten yanmış ı 
birçok gariplikleri var .• Bir dal- olgun ve dolgun göğsü üzerine 1 

yan muhafızr ile konusan Lö Mes· kadar dökülen bu sıkkumral saç· 
triye, nikah kıyan rahibin, çocuk- lan okı;amakta bir Jahze teredldüt 
larınm ve torunlarının bir sene gösterdi, ellerinin arasına dalaca-
müddetle evlenen kadın üzerinde ğı ateşli ıröğüsten korktu. . 1 
her türlü hakka malik olduklanm O sırada bir ihtiyar çrkageldi, 
öğrendi.. Lö Mestriye çekildi .. Genç kadın 

Lö Mestriye, Domnikayı bu bir kah1<ah&l koyuverdi .. 
vahşi insanlar arasında bulmak r. Lö Mestriye genç kadının ken
mit ve korkusuyla üç gün üç gc· disinden hiç cekinmeden adamın 
ce Brailada dolaştığı müdıdetçe. üzerine atrldrurnı 17ördü. 
g-ece seyahatlerinde birr:ok kere· :f. :f. :f. 

lr:r, önünden kacarak klübesine T.ö Mestriye, Brailadan yazdığı 
kapanan varı cınlak. fakat güzel me1·tıı ota: 
gene krzlara rastlamıştı. ":Ren burada hiç bir şey bula· 

Bu latif kadınlar dizleri üze- madım .. Tuna bovunca yoluma 
rinde doğrulup çıplak kol ve bo- devam edeceğim .. " 
yunlarmı uzatarak kendi ırkların- Dive ı•azryordu. 
dan olmryan bu vaabncıyr teces· Baltacla yan vahşi insanlar a-
süs1e ııevredivorlar. sonra onun rasmda kaldıktan sonra yenMen 
yaklaştığım görünce vahşi bir ta- mede11i hayat ile temas etmek ~ .. 
vırla kulübelerine ·kaçıyorta:rdr. çin, Rumen olmaktan ziyade bir 

Türk ve Yunan şehri olan· Ga· 
latz'da iki gün geçirdi. 

Caddelerde, dükkanlarda, daha 
ziyalde İstanbuldan veya Atina· 
dan koparılmış da getirilmiş his· 
sini veren birçok eşyalar görerek 
hayrete düştü. Renkli, kırmızı, 
envaı çeşit pastaları, şekerleme
leri ile bu caddeler, bu pastaha
neler tamamen İstanbulun bir 
kopyası idi. 

Burada Rusva hatıraları da 
vardı .. Siyaha bakan mavi renk
te, büyük, vüksek atlar ile çek:. 
len kupa arabaları Rusyayı hatır
lattyordu. 

Burada şark manzaraları göze 
çarpıyordu .. Uzun kürkten re:lin
g-otlarrna sarrlan ~öh,.kli arabacı
lar, beyaz yüksek atlar üzerine 
vurulmus pembe cullar hep Rus 
hayatmr hatırlatıvMdu. 

:(. :(. :(.. 

Galatz ile Tunanın ağzı arasın
da sevrisefert temin eden vapur
lar küçük nehir vapurları idi.. 
An.cak lüks yo1culann istirahati 

için birkaç yataklı hususi kama
raları vardı .. Diğer yolcular yC' .. 
mek salonunun sıralan üzerinde 
ve yatakhane şekline sokulmuş o· 
lan barın salonunda uyuyabiliyor
lardı. 

Lö Mestrive bir kamara kiralı
yabilmişti.. Fakat bütün yolculu
ğu güverte üzerinde geçti.. Maa
mafih bu zahmet manzaranın ne
fasetine değer idi. 

Vapur Galatz'ldan saat akşamın 
yedisinde hareket ediyor ve son 
iskele olan Valkov'a ertesi sabah 
saat altıda varıyordu. 

Bütün gece, kücük vapurda oJ .. 
duğu gibi, uğradıkları tenha şe
hirlerde de büyük, hummalı bir 
faaliyet göze çarpıyordu. 

Muazzam mahalieler, büyük 
kiliseler. muntazam rıhtımlar 
yoktu. Fakat her geminin önünde 
birikmis, biribirini iten. bağıran, 
koşan insan kalabalrğr lclerhal na
zarı dikkati celbedivordu. 

Parlak çizmeli zabitler, kovun 
postunu sırtını1 P-ecirmis köv1üler 
vanında büvük bir tezat teskil e
diyor, sırthrrndaki kumas bohca
larrnın yükü altında ezilen ka~ 
dınlar, cıplak avaklarınr taslara 
çarparak, zincirlere takılarak 
J?ÜClükle. ilerlevortar, AAdan kar
ga kanadı renki tek tük müsteb. 

(Dcıha -var) 

lbrahim H oyi 

V ang Lung bu istediği ola.. 
caktı ki, eğer hiç bir şeyden, 
halinden asla memnun olınıyan. 
ve daima fazla şeyler elde et .. 
mek hırsiyle etrafa saldıran en 
büyük oğlu bulunmasaydı .• Ve 
bu oğlu günün birinde ba:basma 
geldi: 

- Bu evde şuna buna ihti.. 
yacımız var. Sadece bu iç avltı
Iarda yaşamakla büyük bir aile 
olabilirz, diye kendimizi aldat.. 
mıyalım .. Bak altı ay sonra. ~ 
çük kardeşimin düğünü ola~ 
halöuki ne misafirleri oturta .. 
cak kadar iskemlemiz, yetecek 
kadar kaselerimiz, masaları .. 
mız, ne de odalarda kifayet e.. 
decck kadar eşyamız yok. Hem, 
misafirleri, büyük kapılardan 
~e adi halkın Ü§ÜŞttiğü kapladL 
gı. kokuttuğu. gürültü ve şa.. 
mataya boğdu~u avlulardan 
geçirmek ayıp. Üst~lik, karde. 
şim evlenecek, çocukları ola .. 
cak, benim de çocuklarım ola· 
cak. O zaman şimdiki yerimiz 
bize dar e;elecek. Dolayısile bu 
avluları da tutmalıyız ... dedi.. 

Vang Lung, temiz ve şık el. 
biselerile karşısında duran oğ .. 
luna baktı. Gözlerini kaparlt. 
Nargilesini hızlı hızlt tokur
dattr, ve homurdandı: 

- Eee!! Yine ne var, ne is.. 
tiyorsun ?. 

Delikarilr, babasının kendi. 
sinden usanmış olduğunu anla.. 
dı, fakat inadına sözüne devam 
etti, ve sesini biraz daha yük .. 
sel terek: 

- Diyorum ki, dış avluları 
da tutalım, böylelikle bizim gi
bi bu kadar çok parası ve ibere. 
ketli toprağı olan bizim gibi 
bir aileye yaraşan, yakışan şey 
yapalım .. 

O zanıan Vang Lung, na.rgi.. 
lesinin marpucu ağzında olarak 
mırıldandı: 

- İyi ama, toprak benimdir. 
Ve sen bir kerecik olsun bu top. 
rağa elini sürmüş değilsin!. 

Bu söze ka~ı delikanlı ba .. 
ğırdı: 

- Fakat babacığım, benim 
bilgin, okumuş olmamı: istiyen 
sendin. Toprak sahibi bir ada. 
mm oğlu olmaya savaştığnn za.. 
man beni azarladm. Karımla be
ni birer yanaşma. menzilesine in. 
dirmek arzusunda bulundun. 

Dedi, ve hızla, hiddetle geri 
döndü. Bir kasırga. gibi uza.k.. 
!aştı, ve sanki kafasını, avlu -
daki burula burula. yilkselen 
çam ağacına çarpacakmış gibi 
oldu. 

(Daha ııar) 

• VAKiT • 
Allo~· E 1'AlHI1'.ESl 

Menıtel;et Memleket 
i,·ı nıle dışında 

. Aylık o;; 1;;;; Kr. 
3 aylık 2()() ·<>-,. ... ., .. 
6 aylık 47:; 820 

" 1 yıJ lr" !JOO 1600 .. 
rarıfe1.kn B:ı lh:a n 13ırl ı~i için 

oydıı otuz h: t.ru~ düşülür. Posta 
tıirııı{ın e j( ırrıııyen yerlere ayda 
\ e ırııı ., b e~e r huruş zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mek. 
tup \'e ıcıı.ır:ı r ücrel ı n '· ahol'< 
para sının posta veya bnnl<a ilt
vollııma ücreti ni idare krndi üze. 
rı ne al ır. ' 

füı·kiycrıi n h<'r posta merkc 
zinde V.\l()T'a nb<me yllztlır 
Acıı·cs değiştirme iicreti 

2.3 kunı::;tur. 

lLA~ OCltETLERl 

Ticaret iliinlorın ın santim ·sa
tırı sondan :tib:ırcıı ilan sayfala. 
rında 40: ıç sıı yfnl3rJa 50 _ku. 
ruş: dördüncü sayfuu:ı 1; ık ı ncı 
ve üçüncüde 2: bır i ncicl c 4 : 
baslık ,·anı kesrıırce 5 lirad ı r. 

Büyük. ç ok de,·amlı. k lişe li . 
renkli irn n \'erenlere ayrı a:-.rı 
indirm eler \':ırıılır. flesmi ililnla 
rın santim _ s:ılırı 30 kuruştur. 

Tirnl'i J\fa'1i n•ttc Olmıyıın 
'~iiyiik tlfrnlnr 

Bir Mrn :ın. iki <l e f ıı c;ı 50. ü< 
dl'f::ı -;ı li5. dört defası 75 ve on 
defası 100 kunısıur. t'ç aylık 
il:in verenlerı n lıir ılrfası bedD· 
vaıiır. Diirt satırı Reçen il~nlnrın 
fo 1 lıı ~ :ı ı ı rla rı hrs kuruslan he· 
'i{ıp ed ilir. 

\'akıl lıem rloğnııl :ı n doğruya 
kendi iclare yerinde. heın /\n. 
kara cadı]r<;inde \'akıt Yurdu 
:ııtındıı KE:\fAJ.EDOl:-1 tRE.N 
tlıin Biiro~u eliyle ilan kabul 
eder. fRıiromm İelefonı1 : ~0335) 

-

.. 
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.cll11t.. evli ının ruhu sanarak lngrlll~{: 
öalinin 6r,gnuna sarıldı 

Garb( A~yada, AVlll • 
traıya yer1tlertnla • bUytlk ati. 
ret! ola aı,.ıımmaıar ,...v. 
Bunlar Jwpcı; Jaaraftpll'elt vt 
buan :vamyamhla bdu vaıu 
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Lik maçları bugün ba§lıyor 

Galatasaray - Fenerbahçe 
Kad ı köy s ta jı nda k a rş ılaşacak 
939 - 940 senesi lstanbul l BugUnkU maça gelince: İki 

futbol lik maçları yarın dört takım gözönUntlc tutularak şu
stadda birden başlıyor. Ve ı:-a. nun veya bunun muhakkak 
rip btr talih eseri olarak da bu galip geleceğini iddia etmek 
llk gUnUn karşılaşmaları ara- gUlUnc;tUr. 
sında da ezeli ve ebedi iki ra_ Galatasarayın Osman - Ad
klp klUp: Galatasaray ve Fe- nan, Faruk - Eşvak, Enver. 
nerbah~e çarpışıyor. Celiil - Selim, Şalfihattin, Cc. 
GUneş klUbllnUn faali,·ctini mil, Bucluri ve Serafinı'den 

tatil etmesinden sonra b~ klU. mürekkep kadrosiyle Fener. 
bUn en iyi futbolcuları lıu iki bahçenin Cihat - Faruk, Le
gUzfde teşekkUle dasılmışlar biJ) - Reşat, Esat, Ali Hıza :-
idi ve o gUntlenbcri yapılan Ga. Fikret, Basri, Hasib, Rebıi, 
latasaray - .Fencrbahçc mlisa- l•'ikret şeklindeki takımı he
bakaları da sarı • kırmızılıla. men hemen nıUsavf uir kuvvet 
rın UstUstc kazandıkları gali- arzetmcktetlir. 
blyetıerle sona erdi. Sarı _ lilcivertlilerin hUcum 

Devle4 
Umurrı 

Den izyollar ı 
Müdürlüğü 

işletme 
il anları 

MUDANYA HATTI KIŞ T ARiFESi 
lsı:ııılııılrl:ın 3 Birincileşrin 93!) Salı salınlıı k:ılkıırıık postndnn ili_ 

imren :'\fııdnnyn lı:ıllınd:ı kış l:ırircsi ı:ıthikinc b:ışl:ınııc:ıklır. Kış tarire. 
sine nıızur:ın po~tnl:ır hıııııhıılıl:ın P:ıznr, P:ıznrtesi ve Salı günleri s:ınl 
!l.50 de Çnrşnmh:ı, Perşembe ve Cuma giinleri s:ı:ıı 15.00 de ''C Cıımnrlesi 

ııiinlcri s:ınt 13.30 cl:ı kulk:ıcukl:ırdır. Bıı surelle Ç:ırş:ırııb:ı, Perşembe n• 
Cııma günleri öğle üzeri :'\fud:ıny:ıd:ın gclrceklcriıı nynı gün sa:ıl la.00 de 
:'\hı<laııyaya dönmeleri temin eclilrııişlir. (i924) 

ile Sabah, Oğle ve Akşart1 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazam-' 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Mallım olduğu gibi Galata- hattı _mUdafaalariyle mukay~
saray ve Fenerbahre geçen Pa. se edılmiyccek kada_r kuvvetlı
zar gUnU Tan Kupası ve gece dir. MUdafaada Lebıp .. neress~z. 
mUsabakalarz finali fçin tek. Faruk ise çok tecrubeslzdır. 
rar karşılaştılar ve sarı _ JAcf- Bu iki mUdaCiin çok açık oy-
nrtlilerln KUçUk l<..,ikret, Bas. namalarr da talihli bir merkez il•••••••••••••••••••••••••• 
rJ, Rasih. Melih, Rebli ve Fik. muhacimc malik olan he~ eki(> 
ret gibi cidden tehlikeli ve us. için bulunmaz bir avantaJ teş. 
ta elemanlardan mürekkep kil etmektedir. 
:fonet hattı, Galatasarayın Galatasaray on biri ise geri 
:fevkalA.de hesaplı ve akıllı nıU- hatlarından akıııcıtarına kadar 
dafaasını bir tUrlU yaramadı. hepsi ayni ayarda oyuncular. 
Halbuki Buduri ile SallhattL dır. 
nln görgUIU oyunu sayesinde BugllnkU mUsabakada da 
Cemile hazırlatan yedi fırsat. - gecen harta olduğu gibi -
tan gfüdU Galatasaray merkez Galatasaray m Udafaası rakip 
muhacim! ,.e solaçığı tarafın- muhacimlere göz açtırmazsa, 

dan hUsntilstlmal edilerek sa- hUcum hattı - yine Tan kupa
rı _ kırmızılılar rakiplerini en sı macında olduğu gibi - SalA
kuvvetll kadrolarına rağmen hattın ile Budurinln tecrübeli 
dört _ sıfır gibi açık bir farkla oyunlarından ve görgUierlnden 
yendiler. istifade ederek Fenerin en za. 

Galatasarayın bu galibiyeti- yır tarafı olan mUdafaayı ko. 
ııe bir hafta evvelki Beşiktaş layca delebilir ve bu suretle de 
mağlübiyetinln tesiri olduğu bugUnkU müsabakayı yine Ga
<la muhakkaktır. OgUn Galata- latasaray kazanır. 
saray on biri bUyUk bir enerji Verhasıl sarı - kırmızılı ve 
ile didindi ve neticeyi kazandı. sarı • ıa.cfvertıi ekiplerin bu. 
Halbuki l"enerbahçe takımı, gUnkU karşılaşmalarında, neti
bir hatta ewel Beşiktaşlılara ceyl doğuracak olan hatları 
mağliıp olan Galatasarayı ha. Galatasarayın mUdafaası, Fe
klr görmUştu "\'e bu fena. dil. nerbahçenln de muhaclmleri. 
şUncenin cezasını da 4 - O lık dir. 
mağHıblyctiyle ödedi. 

Hakemleri davet 
neden TcrbiyC'si İstanbul 

Bölgeıd Hakem Komltc!o!l Baş
kanlığından: 

O.M.K. 

Ecza fiatleri 
Dün limanmuza gelen Ro _ 

manya bandıralı Basarabya 
vapuru ile hariçten mühim mik 
tarda. eczayı tıbbiye gelmiştir. 
Bir müddettenberi hariçten mal 
gelmediği için ecza fiyatları 
çok yükselmiş, hatta bazı kim-

T.Iş. Bankası 
1939 Küçük Cari Heaaplar ikram iye Planı 

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

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 tkinciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 
5 

" 
1000 " 

5,000 " 8 
" 

500 " 
4,000 

" 16 
" 

250 " 
4,000 ,, 

60 ,, 100 ,, 6,000 ,, 
'95 ,, so ,, 4,750 ,, 
250 u 25 " 

6,250 
" 

435 32,000 

T . I !J Bankasına para yatırmakla, yalnı% 
para biriktirmiş olma%, ayni %amanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

~ ., 
1 

Mektep Kitao,arınız ı 
Her sene olouğu gı bi. bu yıl da 

Vakıt /( itabevin· 
den alınız 

~ ...................................... .,,, 

Devlet Demiryoilar1 ve Limanlar1 
işletme Unium idaresi ilanları 
Mulı:ınımcn bedelleriyle miktar \"e \"nsıfl:ırı nşağıd:ı :r:ızıh iki gurı' 

malzeme Ye eşya her gurup nyrı ayrı ihale edilmek üzere lG/10/1939 ,,,_ 
ı:ırlcsi günü s:ı:ıt (11) on bir<le H:ıydarpnş:ıda g:ır binası dahilindeki~ 
misyon tarafından aÇ'l'IC ~ksntme usulile salın alınacaktır. 

Ilu işe girmek fstiycnlcrin her gurup hizasında yazılı muvakk:ıt 
rııinat ve kanunun tayin elliği \·es:ıikle birlikte eksiltme günü sa:ı 
knd:ır komisyona mürac:ı:ıllnrı liızımdır. 

Bu işe ait ,şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakt~df: 
1 - 100 adet pamuk şillc ve 100 ndet büyük baş y:ıslığı muham 

bedeli 930 lira, mu\'llkk:ıt teminatı G9 lira i5 kuruştur. 
2 - 50 Bcyğir km·,·ctinıle bir adet Mazot Molörü: Muhammen be 

4500 llr:ı, muv:ıkk:ıt teminat 337 lirn 50 kuruştur. (i904) Bu sene lik maçlarında Ya. 
zire alan hakem arkadaşların 

3/10/ 1939 dan itibaren Salı ve 
Perşembo gUnlerl saat 19 dan 
yirmi bire kadar maçlara ha
zırlanmak ve jimnaı:ıtlk yap_ 
mak Uzere Galatasaray k!Ubli
nUn Beyoğlundaki merkez bL 
nasında hazır bulunmaları 

tebliğ olunur. 

seler bunu fırsat bilerek ihtikar ı.••••••••••••••••••••••••'1 yapmağa b&.şlamışlardr. Bugün- • 

*** 
Beden Terbiyesi İstanbul 

Bölgesi Hakem Komitesi Baş
kanlığından: 

lerde fiyatıann düşmesi bek _ 
lenmektedir. Yakında. bir mik -
tar daha mal geleceği haber ve 
rilmektedir. 

Yine dün limanımıza gelen 
Mısır bandıralı Jorj Mamlıro 
vapuru ile de mühim miktarda 
jüt ipliği ve mensucatı ile çay 
gelmiştir. 

Sinema ve ı 
T iya tro 

çıkarılmaktadır. Daima ıztırap 
\'eren bir ameliyeye tabidirler. 
Onların noktai nazarına göre, 
bedeni ıztırap ~ekmek ruhu, le. 

Bu sene lik maçlarında ha_ I 
kcmlerin elbiseli olarak çık
maları lAzımdır. Hakemlik ya_ 
pacakların elbise raptırmak 

Uzere Bölge Futbol Ajanlığına 
mtiracaat etmeleri tebliğ olu-
nur. 

===---

i Tcpe!Jaşı Dram kısın ı 
1/10/939 Pazar gündüz 
::?,30 cl:ı, akşam 20.30 da 

HO:'\IEO - JÜLYET 

kelerden temizlemektir .. 
Bugün A\'ustralya kabileleri 

arasında en kudretli adam, si -
hirbaz doktorlardır. Bu adam -
lar, ila" nnrnma kemikler ve tüv 

1 
Ierle oynarlar ve ölülerle kontı~ 
tuklarıru iddia ederler. Fakat 
bu gizli ve meşum maharetleri 1 

hazan nefret ettikleri adamlara 
tevcih ederek onlardan feci su _ 
rette intikam aldıkları vakidir 
ki, atlı hükumet polisleri bun -
ları her zaman için gözönünde 
bulundurmağa mecburdur. 

lslikl:il Cndılesi komedi kısmında 
1/10/ 939 l'azar gündüz 2,30 da. 

Akşam: 20.30 da 
11\l hERE lKl 

R\ŞtT RIZA 
E. S.\Dl TEK 
TlYATROSU 

2 Birinciteşrin 

Cskiiıl:ır kışlık 
Hııle sinenınsıııd:ı 

~\1;1 •• \HIXl>\X l'TAX 
Temsile tam s:ı:ıt :.w,:ıo ıl:ı lıaşla111r. __ ..,.,__ 

Böyleleri mahkemeye getiril • 1 .............. ıııWlılf 
diği zaman söyledikleri hikaw 
aynıdır: ''Efendim! Ben onu öl· ı 
dümıedim. Allahlarm sihrine 
kurban gitmiştir. !çers;ndc fena 
ruh taşıyordu. Sonunda ölmU.~ 

l IAl.K OPEHETl 

i llktcşrin Cuma 
k'}:ınıı.. lik lem. 
ıl.. Yeni operet 

olacak!" 
Zavallı kab!l"!'!cr. mC'jcnivet 

dünva.sınm icat etti~i va.cıı~;:ı. 
rmbütün mücriml~t'i meydana 
koyllcak dere~ kuV\·et buluu
funu ula :ı.lrr! C'IO~mt'7'Jer. 

~ Elklııln bu Di "\'ruda
]cj ,_.... een~le""' 9Ül"f"n tetkik 
~- aonrııı. yaııiml§ en mevsuk 
mM liieı:dıen birini t:fılkil ediycr. 

(Bu hesapla 
yoktu) 

1.-i.ıller: 50, 35, 2:> 

Osmanh Bankasından : 
"Aile Sandığı,, Piyangosu 

Memlektete taaarruf fikrini teşvik ic;in Osmanlı Bankası 
tarafından ihdas edilen "AİLE SANDICI" piyangosunun ikinci 
keşidesi 25 Eylül 1939 tarihinde noter huzurunda icra edilmiş
tir. 

Birinci ikramiye olan T. L. 1000. ·nı, Giresun Osmanlı Ban-
kası müşterilerinden biri kazanmıştır: • 

Di~::;, 4 adet 250..şer Türk liralık ikramiyeleri, Bursa, Gazi-
antep, ir ve Yenicami şubelerimfadeki müşterilerimiz almış-
tır. 

T. L. 100-, T. L. 50- ve T. L. 25.- lık ikramiyeler, İstan· 
bul, Ankara ve diğer şubelerde bulunan muhtelif tevdiat esha
bma isabet etmiştir. 

İşbu piyangonun gelecek keşidesi 25 Mart 1940 tarihinde 
yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Heyetinden: 
t - Kapalı zarf usulile meclis Ye 111üşteınilalı kaloriferleri idn 

(iki yüz) lon kok köıniirü salın :ılıııac:ıktır. 
2 - Ş:ırlnnmcsi Mecli'I Daire Mücliirliiğünden bedelsiz alınabilir. 
3 - :'\fıl\·akkat ll'min:ıl miklnn (390 iiç yüz doks:ın) liradır. 

(Temin:ıt h:ınkn ıııcktııhu) ol:ıcnkıır. 

4 - Eksillıne lCi/Birincilcşrin/1939 Paznrtesi giinfı s:ı:ıt on beşte 
Büyük Millet Meclisi idare amirleri he~ eti od:ı~ınd:ı icrn kılın:ıc:ıktır. 

5 - J\:ıp:ılı z:ırfl:ırın ilınle günü sn:ıl (14) de kadar makbuz muka
lıilinılc tevdi edilınc'ii liizımdır. 

6 - Tnliplcr 2490 s:ı) ılı k:ııııınun 2 ve 3 iincü ıııntlılelcrinde y:ızılı 
\•esikaiarı birlikle ı;ıctireccklcnlir. (7829) 

Zayi SAlllBI : ASl.H U.\ • 
Basıldıflı ,·er: \'AK/1 Mathao'iı 

Umum Neşriyatı ıdare tılf'n: 
Rerlk Ahmet Se,·en11il 

O_SMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESIS \ TARIHl.1863
6 

Stıtulm '" Türki~ Cumlıurivtti il~ miin.ılciı mukavrknımnı 
2191 Num.ıt.ılı 10/611933 tarihti ko'ln11nf.ı t;ısdılt ,,Jılmıstır 

I 14161 1933 ı.mlı/ı 2435 Numaralı R~ml O.ıute J ' 

Serma1esı : t 0 .000.000 lnslllz Llrast 
•htlJ • t e kçesl: • 1.250.000 ı11clliz Llrau 

Tllrkiyenin başlıca Şehirlerin .. / 
PARIS, MARSILVA ve NIS'do 
LONDRA ve- MANÇESTER'de 1 

• MISIR. KIBRIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAK. FltrSTtrt 
• .,,. NAVERAVI fRDÜN'de 

ilif Merkez d Şubeleri 

gır VUGOSLAVVA. RUMANVA. YUNANiSTAN. SURiYE. LÜBNAN 

filyıfleri ve bllt iln -Dünyada Acenta ve Muhabirleri. 01rdır 

Her nevi Banka Muameleleri yapu 

Hesabı car. ve mevc'uaı hesaptan kiisadı 
:hl Tıcari kredilrr ~ vesaıklı kredıler kii~'1dı 
:ı;p T urkıvc ve Ecnebı memlekellC'r lizcrınc keşide scncdaı ıskonıosıa., 
;m, Borsa l'mırlt'n. 
gıe Esham v~ t.ııhvıl.iı. alıın "" ernıoıa iizer111e avan~a ' 1 Sened•• ı.ıfısılaıı ~.'? saire. \ 

1 En viiksck <'nfnıveı şartlarını haiz kıralıll ' 
Kasalar Scrvısi v.Jrdır. 

Piyasanİn e n müsait şartlarife ( lcumbarah veya· 

1-- kumbaruız ) tasarruf heHpluı ;açılır. 

Y.-*:'~ ~ --1331 - 1333 seneleri z:ırfıııd:ı Is. 
ı:uıhııl lfcnlı:ıiilirfan ıncklchi Rüşli. 

ye son sınıfından aldığım şnhadct
ıı:ınıcnıi zayi eltim. Yenisini :ılacıı. 

ğımd:ın lıiiknıü yoktur. 
Ahmet oğlu l!EHMET ER 

(K. J. 268) 

« * * 
r---Kiralık odalar......, 

31/19155 nıımar:ılı ikaıneldh tez. 
keremi zayi eltim. Yenisini alaca
ğınııl:ın eskisinin hiikmü yoktur. 

Galata Xecatibcy caddui 259 
Dimilrl SKtPITARIS 

(30291) 

Ankara Caddesmde denıze ve caddeye nazır Yazıhane . Aileye. 
Muayenehane yapılmağa elverişli kirahk ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 


