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Londra, 9 (Huawd) -
Alınanlann teblilf. aksine 
olarak Leh tebliği, Vll'IO" 
civarmda harp olmakla 
beraber, mezkCir telırlıı 

Garp c phesinde r11uha-1 

rebeler şiddetleniyor 
Birçok tuzak inşaatı ile dolu bir 
orman Fransızların eline geçti . 

lrı.giliz tagJJareleri Orta Alman1a 

halen alınmadığım bildir. 
aıektedir. 

Vart0vadaki bitaraf mil 
§&lıitlerin mütaleaama gG 
re, Leh ordu.sunun mWıfm. 
bir kımm henüz teriltue 
durmalrtadır. 

Muhare!>eye angaje oL 
mamrg ve yeni bir tabı,._ 
nin tatbikine hıtlzana. 
kuvve! maneviyeel llf. 
lam olarak duruyor. 

· Leh Hariciye Ne
zareti Vart0vadan 

ayrıldı 

Lcmdra, 9 (A.A..) - fa. 
tihbarat nezareti blldirJ. 
yor: 

Leh Hariciye Nezareti 
Vaqovadan ayrılıqbr. 
İngiltere bilyllk elçisi de 
dahil oldufu halde bUı 
yabancı sefaretler de, 
c.oı>hri terketmi§lerdir üzerinde beşinci uçuşlarını yaptılar • 

lhtikarla müca
dele azmı 

Ya.zc :: ASIM:·.) 

Büyük millet meclisi 
yarın toplanıyor Baıftkiletin reami bir teWiii 

hi:.;ümebn Ültikira ..... fuldetae 
lllucac.eta umincae olclatuau a&· 
..... ..!: harici bi.Uaeleria ... ua.c1e- Hu .. k A t ,. . t t 
'-vıni ••••tutarak u.tikira sit- ume ın umumı vazıye e ra .. 
~~::!:' :.::t-....::!';t fında izahat '/ermesi muhtemel 
11.patı.aa depolara el koucak, 

~·';!.:!:'::.:-~~ ~:'.!: Anicıra, 1 (Hawi) - Büyüle Millet Mecli•ı 
•iAd• ..wu,. ... : istenecek... Pazarım Biiıüi toplanacalıtır. llirinai cel• ruz. 

Harp patlak verir vermez hemen AflmMVtd- Mıub bir. miisaJı.• lnflfJstıu konmuş 
~ me.:nJeket ihti • .ii.,tt!•tıı ... ~·~·ııı·r· ~!·~~!~'ti~~~ 
leaW..ler .ımap '-tlMı; ~~ nra n um rJcaıyet ,..._rna 
ta... Orta Auupa,.. yakıp kaygr- hat ver,,,..; iftllınoll varJır . 
...... olan •tefin Jann nerelere s-• p, • L__ _, La B 
lco. --.:atım tahmin edemez. De- uıı "giinli tırfi gunıpg to,,.anaca1aır. 11 

Zig/rid m'Uatahkem 

• 

~ ki McliMler karfumcla toplantrıla BOfllelıil ve Hariciye V elıilinin tlin- . Paris: 9 .<A.A.) - Havas a. 
1'iirtü~ söetercliii aoiukkur l l • _1.._1..1.._1.. _,.ı,.ı_,.ıil• 1ansı bıldinyor : 
ı... L-L!'- enme en munu111a111 uuuccı ıyor. . ..._-ten AYl'Upa memkket· H""lun .. 1 • • • ı.._ _ 1 ı..__ Ren - Mozel oephesmde cere. 
t.ri anamda Wr iatüaa tetkil ecli· u el, 1necıuuun au to,,.antıaına ~ı van eden harekat daha şimdiden 
tor. Buaüne kadar feftalicle tap Uiwhalar rJerecelc, acele tetlıik ve müzakereaini V arndt ormanının hemen he. 
l.wlecek ea küçük llir te6ir alın- • "... /rt • men tamamen işgaline imkln 
._._,tır. Hülnimetin bu hareketi- lafıyece ır • vermiş olmakla beraber ancak 
IQ bü7\ik bir takdir •• memnuni· ıteniş ve daha sıkı bir temas teş 
htle kart.ı.malc lizlmchr. L h b e kil eylemektedir. 

Bili)'oruz, 1914 harlainin phit e cep esı Bir taraftan Majino hattmm eld• çok fena miıaller h•üa ha-
'-ı larcladar; ıurada, harada ıörü- ~erisine mühim miktarda kıtaat 
~ ihtikir --=nen· 0 mu· aıı...:.. ırelerek yerleşirken, diğ~r taraf· 
~ ....:~i

0

.:~ zeaıinliii ...;-e"; tan da ilk Fransız kıtaatı ihti. 
L_.--; .... ,... _., k 1 yatla ilerlemekte ve Fransız - Al 
""lic.-r. Fakat bu türlü hevesin ar- 1 sa ıyor man hududunu bütün noktalar. 
'-k t~ W.mea. da geçerek Zigfrid hattmm i · 
L!_ Ş~ itibula ki Cumla~t Tir- leri noktalan üzerinde ihtimam. 
~ o --- impantorlak Wa- 1 . t'kşafta b 1 ktadır 

lngiı·z dO 
nanıı1ası 

Bütün Norveç sahille
rini abloka altına aldı 

"-ia"- ........ A....wa f-'a • a ıs ı .. u unma . 

~~=:..:.~·~ (\rfık Almanlar leh kuvvetlerinin sisr~~a!::~:ı:ı~~~1~::d~ 'r...._ IMldn Wr harp isiacle ol· •• • Ve hıçbır suretle bilyUk kuvvet. 

~~r.:,=:.ı;ru:r. kısmı kullısıle çarpışacaklar ~~taarruz mevzuu bahtı ola· 

.,!iki laalde hidi11lw harp._. Amaterdam, 9 (A.A.) - Lehi (Devamı 5 •noide) 

..._... ......,Jeketia kanmmumı ordulannm ricatl baklanda telsi· 

........._ lalacak Wr iatiir..-tte ntta bulunan Holardı soayaliat M ki t k• d """'• • 
~ edi:ror. Niha:ret TiJıtsi:re organı Hetvolk gazetesi bufilnkU era a a ip e ecegınız 
t.t.... aüa hane sinnek mec_buri:re-: bapnakalelinde escUmle diyor ki: 
~· itile .....ıeketia Mr Leh cepheli bu suretle pek s. • b• 
......_! :..lr! ...ıar .ui7ete Üf• tı&Cie Jmalacaktır. Artık Almanlar yenJ ır roman : 
..._. -•"••""'· Leh kUvvetlerinin Jasmı kOUfllyle 

h.... biter-~ }••!"etimizin mücadeleye mecbur olaca~. o K o k a Da n ~eli ıstihaal biinr_eeı de PPll ~ kWli ki fimdlye kadar hare-
~ :rd içinde çOk- deiitmitdr: kat haricinde tutulmuttur• Bundan 
._ oı-. ~ TrMrade ~titr IODra Almaıı ileri hareketi bafladı· 
~ l.iitia ~-... eclecıels tı auretle dmm edemiyecektir. 
~*<• ........ ~ bmat " Bundan bqka. Romanyanm da Po
~ .._. ". p&l_r... ilıl tonyaya tealimatına devam ettili 
~ Mitla :Ui.t. ~~ Bom.ten bildlrilmelrtedir. 
~ ~til&ten .... ...W Harekat semlnl prka intikal et
., , ........ iluwt ,..,...,.,_. tili nilbette Alınan kıtaatı için sor-
~~. Ba ihnıcab ,..._. lapuktsdır, Dopda iyi yol :yok· 
~ -- ._ - tur .. toprak mllult deiJlctir. Son· 

••ıı ... breıt ...._-.. blhar yafmurlan batlavınca bu 
Biırplr yemlerU ..,_Y 111 sorluk daha dyade artacaktır. 

~ ... ..._ .._a,.or. Nilla- Difer taraftan Hitlerfrl PoJon-
ltl4 de menlebtia Wi,. Wr vaftın muhtemel maJIOblyetinden 

......_ ...... .., .. ......._ ...... tbn,. Fransa ve lngiltere ile mU 
~ iba -.vn ele~ ukereye ~ek ve banp e~ 
'llltlr ,,. Gup •4atlanm, K.wade- vaki esaama istinat ettirmek 
~ Alulais limhmm artdr lerini wayac:atı hakkın 

'-Wtİrmİftir. tere temaa eden Handelsblacl 

Koka in müptelalarının 
şaganıdikkat hayatı 

1 
IMan ltolraine nıuıl müptela olur? •. 

Kolıain taildir?. Kokain kullanan adam ne· 
ler tliifibtir? Nt111d ycqar Dünyayı naad gö· 
riir? •• Koluıin Uu.anları nerelere aürükler? •. 
Kolllıin Mirltela.ı kadın ve erkekler naad 
O,ık olar, naaıl ayrıl.ır? Kokain müptelala
rının cemiyetleri; aralarındaki münmebet· 
ler.,. Jiier bütün huausiyetleri. 

..., ._.._. olclaia siW teai de ıu aatırlan y~: 
, .... Wr tuaf .. ..,.__ (Dewlm• 6 ltttMi Bir kokain müpteliıının ortaya vurduğu 
........... Rditı ......... --------....-.-
~ lutMt-. " ael•k• .......................... • ariv•apl bütün hu tezahürat güzel ve realiat bir ka-
~·.....,., ......... n.ı ... ı r ı ,. tlolra, •=f lemle aGrldeJici ve fevkalade meraklı bir ro-
~ elrl'l11t'7ecütlr. .............. ft haldlcatl • • d 1 ak d 

l~t• yalnız •u taı.ir ettifimis rine kili plir, zeanedtriz. man ıeklin e an atm ta ır. 
~Yeti 1rözönüne setinnelr. 1914 ASIM US ı a.,...~,...,...,.,.....,...-pı,....,..""T'.,......,.,...,..~nr.....,,......-• 

Alrnanyaya demir nakleden botun 
vapurlar müsadere olundu 

( Yazuı ~ unciutıı 

ltalyada tabü hayat avdet etti 
Roma, 9 (Hususi) - ltalya.I uzatılmıştır. Gemller norm 

da tabii hayat avdet etmiştir. seferler yaparak ahall tam t 
Mektepler acı: ... ış, eğlence sUkQn ve itidalle işlerine dc\"11 

yerlerinin açık kalma saatler! ediyorlar. 

Avrupada harp vaziyeti 

Şarkta: 

Polonya ordusu Vistül gerisindı 
mevki almaya calışıyor 

Garpta: 
Fransız taarruzu bu cephedE 
niçin süratle inkişaf edemiyor 
( Aakeri mulıarririmüin miitaıeaatM 3 d .llMf/iJ,e. ~) 
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Politika: 

Sulh 
teşebhi1sleri 

Alman,.amn Polonya cıepheıinde mu~yyen bir nokt~ 
da durup bir sulh teıebhüsönde bulunacagı hakkında yenı
den haberler dolqmaya bqlaclı. Hatta bazı kimaelere göre 
prp cephesinde sükUtun büküm sürmesi, Alman tayya· 
reı.inin Fransa ve lqiltereye, lngiliz, Fransız tayyarele
rinin Alman tebirlerine tecavüz etmeyiılerini bu mühim te
~s ile alikalı ıöttnler vardır. 

Harbin faciuı ile gözlerini kapayan inıanlann bir la• 

bM mütareke bavuiyle uyannwlan mümkün müdür? 
Artık her türlü sürprize abınuı olan dünya, böyle bir 

..W.. hayretle brıılanuyacaktır. Fakat böyle bir sabah 
mneut istihsal vaııtalanna. imkanlanna aöre sanıyorum 
ki yalanda gelmiyecektir. Daha birçok zamanlar, geceler 
ölülerin üstüne kurıuai eteklerini yayacak, gündüzler on-
lama yüzleri ibtünden bir alev silindiri gibi aeçecektir. 
Yıldızlar her akpm ordu yoklamalarını dinleyecek, mev· 
simler ıilih aesleriyle kampları açıp kapayacak. 

Böyle bir düıünceye mesnet olan hakikat nedir? Al· 
manya vakıa Polonyada Koridoru ve Silezya mmtakamu 
aldı. Daha dofruıu 1914 deki hudut, aşağı yukan bugün 
elindedir. 

Yani. Almanya için son harbin gayesi elde edilmiıtir. I 
1 Bir harbin gayesi elde edilince sulh teklifi yapmak tabii 

bir netice olur. Böyle bir YUİyel karıı•mda Almanyanın da-
ha büyük emellere kapılması için sebepler de vardır. Me 
seli kendisi ile münferit ıulh yapacak bir Polonyayı, bir 
nevi mai17et halkı haline sokacaktır. Aynı zamanda bu 
hükümet Scwyet Rusya ile arasında her zaman bir tampon 
vazifesini görecektir. Böyle tampon Almanyanm iıine 
plir. 

Fakat bir defa Polonyanın böyle bir sulh tezine yanaı
.-11 müsnldin müdür? 

Alman,._. muhtelif tedbirler alarak; meseli dahili 
lıirtıalam hadiseler ~ kendine yardın:cı bir Polon• 
,. Wilnimeti lmrduimm, haydi fvzedelim. - B11na bugün
idi prt)ar dahilinde imkan olmadıjmı da hab.- tutmalr 
dlr - Bö,le Wr W nkuancla Almanyanm sulh teklifini 
lnsiftere n Fnnamm kahul edeceklerini zannetmek bala 
olur. Çüldi ha ............ artık bir Polonya yüzünden mey· 
clana çdcmaf Wr harp delildir. Zahiri Mllep Polonyadır. 
Fakat luıldld ...... ; ~ Fon Papenin lstanbulda 
Alman t.._um sö,Iedili bir nutukta izah ettiii gibi Al
manya ile lnailtere araandaki mücadeledir. 

Haklaatia Alama cephesinden çrkıııclır. Ayni hakika
tin bir 4e clemakratlar cephesinden aöriinütü vardır. Bu 
,.a..Gnüı de Alman,amn tec:aWzlerine niaayet nı mek ~ 
zuaudur. 

Bu arza yerine aetirilmedikçe yani "Nazilik" politika 
aahaamclan pknwdılıp, IDhkii iktidar demokratlann tezle
riai bW etmedikçe mileaclele devam edecektir. İngiltere 
ft Fnn• için hanin ha nddeye kadar uzanması bir anr 
rettir. D.nolcrallar 1la noktada müttef"dderiyle haklarnu 
Wr safa ıetireWlmitlerdir. Bunun için menfaatlerini hak ve 
lnnvet cephesinden müdafaa edec:dderdir. 

Realite bu tekilde olunca artık Hitlerin tasavvur elti
li sulh yerine garp cephesindeki ceheınnemi mücadeleleri 
görecefiz. 

SADRI ERTEM 
... ~... . ~ . 

Metresini yaralamak 
istiyen çocuk 

Karar yaşı tashih edil
dikten sonra verilecek 

hyacağı sırada. yakalanmıştır. 

Piyasada va
ziyet norr1ıal 

~~~~---------------------------~--~--~ 

Müstahsilin zarara uğramaması 
tedbirler alınıyor 

• 
ıçın 

Hükumetin almış olduğu icil 
tedbirler, ve bilhassa ihtikara 
mani olunma::n için yapılması. 
na başlanılan kontrollar zahire 
maddeleri fiyat!annı normal 
hadde indirmektedir. 

Son bir haftalık piyasa vazi
vetine göre. buğday fiyatların. 
daki diişüklük du-ınuş ve böy
lelikle müstahsilin zarara uğra -
maması temin eclilmi§tir. 
Diğer taraftan, mesela üzUm 

ve incir gibi bozulmak tehlike
si gösteren ihraç maddelerimizi 
inhisar idaresi mU1JavaayP. ba.~. 
lamış ve bu hareket piyasada 
çok iyi bir canlılık yaratmJttır. 
Diğer taraftan arpa piyuuı 

sakindir. Harice ihracat yapıla
mıyaca.ğına göre, fiyatların dil. 
şeceği tahmin olunuyor. 

Fakat bu seneki rekoltenin 
az oluşu da bu düşüklüğe mani 
olacaktır. 

Son bir hafta içinde bazı ih -
racat tüccarları Malta llmanma. 
'!()nderilmek iU.ere 500 ton. çav. 
dar satmıglardır. Fa.kat çavdar 
ihracatı menedildiğinden bu 
mallar gönderilemiyecektir. 

Yine son hafta içinde tiftik 
oiyasası üzerinde satış olmamış
tır. Tiftik ihracatı da hUkiimet 
tarafından menedilmiıtir. 

Fakat tiftik dahili fabrikalar ı -
tarafmdan kullanrlmıyan ve yal. ı Q k 11 d 
nız iht'acat maddesi ~··'· bir rtao u ar a 
maldır. 

kayt 
Bu yüzden hükQmet tiftik ih- ve kabul 

racatmın serbest bırakılması i. 
c;in yeniden tetkikler yapmakta· 
dır. 

DERl FlYATLAftINJN DÜŞ. 
l\lESlNE MÜSAADE 

ED1LM1YECEK 
Bazı fabrika ve müesseseler 

hUkümetin bazı maddeleri ih
raçtan menetmesi üzerine fır. 
sattan istifade etmeğe ve bu 
maddelerin f~yatIN düşürmeğe 
ba.Şlamışlardır. 

Bilhassa deri fibrakaları bu 
volda ilk adımı atmış bulunmak 
tadır. 

Bunlar malını harice göndere -
miyecek olan mUstabsil ve ttlc. 
carm elindeki malları ucuz fi -
yatla almak istemektedir. Bu 
volda ali.kadarlarm derhal ted. 
birler almalan beklenmektedir. 

Beykoz fabrikaaı, bir kaç gUn
denberi deri mllbayaatını art. 
tırmıştır. Hükflmetin kendi mU
essese~rine mal mubayaa ede. 
ceği ve bu arada fiyatlan nor
mal haddinde tutacağı ümit e. 
dilmektedir • 

Kayıt işleri tayin olunan 
müddet zarfında her 

gün yapılacak 
Lise ve orta okullarda yeni ta. 

lelıc kaydma ha:"llret'e devam e-
dilmektedır. Son iki f{lln içinde 
ortaokul \"e fü:elere 1500 den 
fasla talete kavdedılmiştir. 

Öğrendi~mize gire, bazt or. 
taokul direktörleri kayıt ıtlen-

ne yalnız naz:ırtesi ve pertenıbe 
~eri ba!tmakta diğet' ~ 
mUracaat edenlP.t"in arzularmı 
is'af etmemektedir. 

Halbuki maarif vekilliğinin 
verdifi karara 2öre. lise ve or. 
ta. okullar eylUliln birinden iti· 
banm eylWUn on beşine kada.r 
criiniln normal talışma aaa.Uerin. 
de yeni talebe kaydile mttkellef
tirler. 

Maarif '·ekilliii bu huauata a. 
likadarlara tebligat yaparak 

Köy öQretmenleri köy hayatma 
tamamile kanşacaklar 

kayıt işlerinin muntazam ve 
sektesiz icrasını bildirmiştir. 

Aksi şekilde hareket eden li
ııe ,.rt_.. diwktidni ce. 
zalandmlacaktır. 

Bot dükkana giren 
sabıkalı 

Köy kanununda öğretmenlere 
verilen vazifeler kontrol edilecek 
Bu yıl köylerdeki okulla.rt tef. 

tiş eden müfettişler bu okullarm 
son yıllardaki çalı§maları i.i7.erin 
de ch~mmiyetle durmaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda. köylU: ça.. 
lışmalann.da daha faydalı neti. 
celerin elde edilmesi için köy 
mualliminin tam mana.sile köy 
hayatına kanşmasr temin oluna. 
cakbr. 

Köy muallimlerine ilk iş ola· 
rak köyde ikameWı temin edi. 
lecektir. Bundan başka köy ka
nunile öğretmene verilen vuife. 
lerin tam mana.aile yapılmam i
çin sıkı kontrolda bulunulacak. 
tır. 

!Köy ihtiyar heyetinde köy 
muallimi asli aza olarak vazife
sine devam edecek ve bilaistiana 
her içtimada hazır bulunarak 
reyini verecektir. 

Milli gllnlerde, köyün kendine 
mahsus baynım gilnlerinde hal. 
km hepsi bir arada toplu ola· ı 
rak bu bayramı iyi bir şekilde 
kutlamaları işi öğret.melÜer tan 
fmdan deruhte edilecektir. 

Okulda sıhhi, alrat. ekonomik 
mevzular ii7.erinde konferanel&r 
verilecek, köylüler tenvir edile. 
cek, anlamadıkları mevzular i
zah edileeet, radyolardan a.za.mt 
istifadeler temin olunacaktır. 

Hırsızlıktan birkaç sabıkası 
olan Hilmi admd& biriai, dün 
Tahtakalede Şeyh Davut hanın
da doll.§ll'ken ma~oz Musta. 
fanın dilkk&nmı bot bulmut. kun 
dura.tarını G&)mak iatemiıtir. 

Yakalanan Hilmi. birinci sulh 
ceza mahkemeainde altı ay hap 
se mahkum edilmiş, hemen tev
kif olunmuttur. 

Fr ansanın 
Türkiyeye verdiği 

zirai kontenjan 

Dün, evvelce metres ya§&dığı 
Makbule admda bir genç kadı. 
na bıçak çekmekten suçlu ola
rak Mevlut Uslu adında bir gen. 

Mevlut, sorgusunda hepsini y 
~~etti. Hakin\ Reşit kendi- Haliç şirketi eni imtihan 

Ankara, 9 ( A.A.) -a Ticaret 
vekAletinden bıldirildiğine gQre. 
ll'ransa hilkfuneti tarafmdan 
1939 senesi üçüncU üç aylık dev 
reai için TUrkiyeve Yerilen zirat 
mahsul!t kontenjanlar şunlar. 
dır: 

cin birinci sulh ceza mahkeme
sinde dllnlfDluma başlanılmış. 
trr. 

Ma.Jikemede 1341 doğumlu ol
duğunu söyliyen Mevlut, Makbu 
lo kendisini bırakınca daha faz. 
la a,Jk olmU§. yine beraber ya-

- Sen, dedi, 14 yaşında oı. Fesih ve tasfiye karan -falı·mafnamesı· 
duğunu sôylüyorsun. 14 yaşmd& • • 
bir çocuk kawnlarla düşüp kalk- ıçm toplantı l • iha • • 34 a kabukluk yumurta 250 
maz. Yalan söyleme!. Haliç vapurlarının belediye lkma ımt nma ~nnı- kental, 34byumurtaakı150 ken 

M~vlut, ı~ y~mda . olduğun. ~~~:: f:~e~~:J:O~ıa;:1;i yen talebe o yıl aımfta ~ :n~~~ :~ = 
da bır haylı ısrar ettıkten son- faal bir halde bulunan eski Ha. kalacak ta aanu 30 kental, 72 tane mı. 

Fransız gtlmrilk tarif esi: 

lzmirhlerın derdi 
Halk Körfezde güzel bir 

vapur itletilmeaini 
istiyor 

lzmit. (Hususi) - İzmit kör. 
fezin 4e pek eôi acneltrdenberi 
uirdide. Uğur ismini taflYa.n 
kilçUk ve çürük bir şileb işlemek 
tcdir. 

Halk bu gemının her h3linden 
~k şiklyetçidir. 

Bu vaziyet, bu defa da b&lkm 
dileklerini dinliven sayın mebus· 
larımıza acı acı, şikayet edilmi§ 
ve körfez hattma, eerl yollu, te 
mia ve rahat bir iki vapurun 
tahriki rica edilmi§tir. 

Haber almdıjhna J?are. Ista.n • 
bulda Neveser, Bağdat, Basra f{İ 
bi, eski Boğaz vapurları bugün 
metr<lk bir halde bel:lemektedir. 
Saatte 12 mil ıtırati ve temiz, 
":'ilzel salonları olan bu vapurla· 
nn kiirfez hattına. ışlctiJmes· hu. 
susu halkm arzusudur. 

Devlet denizyollan umum mü 
:IUrlü~Un. İzmit ve mücavir 
"llebirleri halkmm bu uzayıp gi. 
den derdine bu şekilde müsbct 
bir cevap verilmesi c;ok arzu~a 
;ayandır. 

MAlFETLl B1R ADAM 
lzmitte fırıncı Mehmet Aydm 

ıaimli bir zat, Başiskeleve git· 
miş, orada ceketini çıkarara.Jc 
bir alaca asmış. Fakat bir ar:t. 
lık ceket ortadan kavbolmuştur 

Ceketin içinde 2000 lira v, r
:lır. Fırıncı Mehmet Aydın. he. 
men tzmite koşmuş, ubıtaya i 
'ti anlatmış. tahkikata müddei. 
umumi muavini Bedri ÖZkaya 
vaziyet etmi1o neticede 2 bin li· 
rayi kaşla göz arasında Osman 
'>ğlu Muharrem iaminde bir şah 
-.m ceketle beraber aldıiı ~bi. 
ioğnı Ada.pazarma ka.c;tı~ tes. 
bit edilmiş. Hırsız yakalanmıt. 
\.iehmet Avdınm iki bin lirasm· 
dan 150 lira. kadar bir milrdat 
eksilerek, tekrar hendisine iade 
edilmiştir. 

Maniaanın kur.tul~U 
kutlandı 

Manisa, 9 (A.A.) - MaJıiaa. 
nm kurtulU§unun on yedinci yıl· 
dönUmU diln parlak bir surette 
kutlanmJttır. 

Bu münasebetle şehir bqtaıı 
bqa süslenmiş ve parlak bir ge. 
çit resmi yapılmııtır . 

Parti. halkevi ve diğer teşek
küller Salihli halkevi bandosu 
ve btltUn halk bu geçide istlrak 
etmıslerdir. 

Vali ile tüm komutanın ö • 
nünde yapılan bu merasimde is 
tirdadı temsilen sü ... ari müfreu. 
sinin şehre girişi çok heyecanı! 
oldu. Nutuklardan sonra şehtth 
ite gidilerek çelenkler kordu. 

Gece de halkevinde bir toplaıı 
tı yapılmıştır. Fener alayları ter 
tip edilmiştir. 

Ankarada elanek fiyatı 
on para indirildi 

Ankara, 9 (Husust) - Beledi. 
ve yarından itibaren ekmek nar· 
hmı on para indirmiştir. 

Ekmek on kuruşa satılacak. 
br. Belediye aynca un flyatl&
nm da tesbit ederek ilb etmlf. 
tir. Bu fiyatlar çuval ve kilo i· 
Je satıelar için ayn ayn teat>lt 
edllmi§tir. 

Bu suretle ihttklra meydan 
verilmemesi temin olunmuştur. 

şamaları için genç kadına yal. 
varmağa başlamıştır. Fakat 
Makbule aldn'maml§ ve evvelki 
gece Divanyolunda karşılaştık
ları sırada Mevlut elini cebi.n.c 
atarak bıçağını çıkarmış, sap. 

r~. bunun bab~sı !:8-raf~ndan Uç şirketi umumi hissedarlar Maarif vekilliği ortaokul ve sır lS.000 kental, 72 tane mısır 
böyle yazdınldıgını soyledı. Ne. heyeti dün sabah toplan.mıı. fa· liselerin yeni imtihan talimat- (kabulU muvakkat ıuretile .. 80 lıtanbulun et meselesi 
ticede hakim Reşit, evvela Mev- kat ekseriyet olmadığından tir. namesini tamamlam..tır. tmti. elen fasulye "' UncU üc; aylık 
ludwı yaşının tashih ettirilmesi ketin istikbali hakkında verile- han talimatnamesinin en mühim devresi .. 300 kental, 80 den mer An.kara, 9 (Hulus!) - latan· 
ıçin müddeiumumiliğe teslim e. cek karar geri bırakılmı§tır. hususiyetlerinden biri ikmal im- cimek "4 Uncu li<; avlık devre- bulun et meeeleeinl halletmek tl 
dilmesine karar verdi. Yakında. tekrar bir toplantı tibanı şeklinde alman tedbirler. si .. 400 ker•nl. 84 a dan dlpr zere alllradar veklletler eeulr 

Bir balıkçı sandalı 
parçalandı 

Evvelki gece, Galata köpriL 
sünde bir kam olmuştur. 
YJldınm motörll, saat 23,30 

da KöprU önünden geçerken. 
dubalardan birine bağlı duran 
bir balıkçı sandalma çarpmış, 
oarc::alamıştır. 

Sandal sahibi, dUn liman re
islığine müracaat ederek tazmi. 
nat istemiştir. 

---<>--

Bir makarna fabrikası 
sahibi mahkUm oldu 

Ayvansaravda Makarna fab. 
rikası işleten Lütfiye adında 
bir ıraa.. •~ makarnele 
rfll Mf!twbıl • '"~mm,. yaka. 
tanmJ41W. 

Aaıt,. 4181'dUncU ceza mah 

yaptla.cak lirket feshedilecek ve dir. meyvalar .000 kental, 170 çl. tetkiklere baflam!llardır. 
tasfiyesine başlanacaktır. Talebe haziran devresinde ya- .. ek soğanı 300 kental. 

lf---..,..---~,----.ı Malftm olduğu üzere. şirket ı>ılacak ilk imtihanda muvaffak 
:E Pazar Pazart · iki se!1e e~~l ~tediyeye ot~ olamadığı takdirde. evlill devre. 
- 600 bın kusur lıra borcunu o. sindeki ikmal imtjhanma ~tre-> 10 Eylül l l Eylül deyememlş ve belediye aida- cektir. Bu imtihana her hangi 
~ tını mukavele mucibince hasılat bir sebeple girmiven talebe o yıl 
<( 26 recep 27 recep üzerinden değil, kar üzerinden ımıfta kalmış addoh•naeaktır. 
1- bızır 128 bızır 129 vermeği teklif etmişti. 

Belediye bu teklifi kabul et. 

k ti 1 
mediğinden $irket de o zaman 

• 1 ar v:ı t ·zanl • 1 t . t t'l tm•..+; ..... _'-ke 
ış e meyı a ı e ı~ .ıu.Alı -

(.üne· 
O e 
l.k u 

- - - me. şirket aleyhine neticelendi. 
a.ı ı ı C5 ğ'inden nihayet fesih kararı ve -

ı ~ 11 5 '42 rilmesi kararlaşmıştır. 

Ak5an 
Yat 
lm~at 

i 9 16 
12 00 
1 88 

9 25 ' 

ltemPsinde muhakemesi bitirilen 
LUtfive, ile gUn hanse malıkQm 
edilmiş, fakat sabıkası olmadı. 
fmdan cem111 tectt olunmU$bıl'. 

VAKITa 
abone 
olunuz 

Akdenizde bulunan 
tileplerimiz 

Cezair sahillerinde buh•rır 
DenizyoUarmın Demir şilebi 
diln. limanımıza ~lmişlir. 

Şilep, son bAdiseler UzerinP 
işini bırakarak hicbir vett nğ 
ramadan memleketimize dön . 
m8'tllr. 

Yine Deni.zyollarmm Bakır !$i · 
lehi de ~erde gelecektir. 
O da yolda bulunmaktadır Bını 
dan sonra. Akdenizde hkbir 
'nlrk vapuru kalmamış olacak 
tır. 

lzmire gelecek ltalyan 
vapurları 

İzmir, 9 (A.A.) - Gazetelerin 
haberlerine ıöre. İtalyan vapurla· 
rı bugünden itibaren Jimanmup 

I sefere bathyacaklardır. Bu meyan· 
ta ltalvan band ralı Filiaya vapı· .. 
runun Cenevre ve Marailya için 
vük ıl-nak Uı:ere bu2iın limanımı
.... ıelmesi bekleniyor. 

lzmirde trenin ezdiği 
çocuk 

trmlr. 8 (A.A.) - Dün saat J~ 
-1e Al"•, .. a~tl\., h~reket eden tre:'I 
~<u•p "nrh S•!t:uk ista•~·ontarı a
..asm ..:a küçilk b:r çocuğu ezmiı· 
tir. 

Alman mallan 
Ankara. 9 CHwnud) - Glm • 

rüğe gelmiş olan Alınan malla. 
rmm memlekete ıthali hakkın
daki kararname netredllmittir. 

Sayın müıterilerimin 
Nazar tlildcatm. ı 

Memleket piyuaaında yer almıt 
olan Çapamarka müıtahıeratt te'"• 
mil çeşitleri üzerinde en 9'ö bit 
fivat detifimi yapmadıtmı ıanta
ğU llbum illerine U)'lll ıdfterile' 
rine bildirir. Her amankt •lif fi .. 
vatlann.:ian cavri fiyat ta1ebinhl 
"'.iıtdetle redde4ılmeaini aynca rid 
edtt. 
Çapamark"' Miiıtahzerab Sahilli: 

M. Nuri Çapa 



.. • 

Günlerin peşinden: 

Gasus güvercinler 
I~ ~ükumetinin ithal w ihracını yasak ettiji ıeyler ara
~ ... :'!'un ele ™· Harp halinde olan memleketı.r için ıüver 
an hir ıiliıhtır. Hem lehcle, hem aleyhte kullanılmaK-a müa.ait bir 
IİliJı. IS 

· Güvercin ... ue yiia kilometre yol alabilir, ıabahtan aktama 
..._. ela hiç dunmksı:nn U?bilir ve bir p.c1e en ...ta bin kilo
_.tNlik ımaaEe,e siclebilir. Demek ki lnıilterede oturan bir Al
- ~lal, Almanyadan ıetirilmit bir ıüvercin ile Berline kolayca 
l...eti natu .. tı ıöndereWlecektir; buna mukabil Berlinde otu
ran c:uua tetkilit merkezi ele lng:ilteredea ptin1mif bir ,üvercin 
:.:. ~claki aclmınma kolayca talimat nrebilecektir. Bu suretle F imlam inat koc:amaa lnailiz imparatorluiu için harp 
._ • .._. t•:narel•indenı cbıha korkunç bir t.ıılike demektir. 

• Aalaplı,.or iri lnsillz hükWneti dü,.... casus tefkilitlanam 
elinden lııu JnUUlft fakat müo.1.!. _!l'°L al--1• 

0 0 
_:.: • 

0 

beaı •t1a ı; • L- --, waw - oma IÇlft 15wvet'CIDID 
1 • "• .._ de ihrac:mı menetıınekten batka çare bulamamııtır. 

HASAN KUMÇAYI 

Avrupada lıarp 

1-:VAKiT 10 EYi.Ot: 

Atbenia lzmirln kurtuluşu dün bOyük Hı 
T orpillendiği kat'ı tezahüratl8 kutlandı '!'!' 

olarak teshil edildi .ı.m;,, 9 .<A.A_.ı. - Ydlaı-ca ön. Saat 10.15 de Kadilekaleden • .ı N ıç ın 
Vaşington, 9 (A.A.) - Harf· c~ .at.tında ınledığı esaretten ken- tılan bir topla bütün halk ve nakil 

ciye nezareti, Athenia gemisi· d111nı kurtaran kahraman orduyu vasıtaları bir dakika ihtiram duru- Ol ? 
nin batması hakkında Londra balnna ~k aaadet~~ kav~t· §U yapmışlar ve bunu müteakıp u lJO r 
bUyUk elçiliğinden gelen raporu tuğu 9 Eylülü, İzmir bugun büyük Halkapınarc:lan gelen ıüvari krtuı 
neşretmiştir. tezahilratla.kutlamı~tır. komutanı. muzika bayrak marpru Ge elen 2 e UU taırihl' Dail 

Resmi tahkikattan ve mUret- Reımi ~ler, mueHeaeler, hat- çalarken kışlaya ve hükumet kona- Ezpr~ gazete~nden: t y 
tebatın isticvabından sonra A ta en küçük evler, vapurlar, san- ğına bayrak cekmi11tir. Bir r1>yrek . ' ·dalla bütün kil ı 7 ::r- D~y Expresste bu satırlara-
merikan deniz ateşelerl tarafın- r ve na vurta an 

1 
aonra atılan ikinci topla ordunun kunduğu 8ll'ada İngiltere Alınaa 

dan yazılm19 olan bu rapor, va· bayraklarla donanımı bulunmak- trmire girip müjde1enmi9 ve bu ya ile ba.rp halinde bulunacak 
purun torpUlendiğlni teyit et- ~~: Sa~ beraber,if ~k. 0 hadise merasim yerini ve etrafı olursa bunun sualini sorabiliriz. 
mektedlr. Evvel&, sancak tarL gunun. as .. eyecamnı a e n dolduran on binlerce halkın fit'· Bu ıı..q, niçin., 
fından gelen bir torpil, makine bu aevanç ıçinde aokak1arı ve mey- detli alkıştan, vapur ve fabrika- Niçin deli~ muha.. 
dalreslle ocaklann arasındaki danlan dold~rmU§lar~ır: . lann düdük, otomobillerin korna rebe me,danma ilerli,.eeek ya
kısımda patıamıotır. Denizaltı bu:,.~ ~~:~~:, me- sesleriyle U%un müddet kutlulan- hut aillhlan bafmda l:Julnn~cak 
gemisi. bunu müteakip, sancak· v • Y~ r~, mu- mııtır. Bu emada ban filolarmm çomldanmız, kadmJarmm 811' 
ta gözükmüş ve denlzaltınm ku· tanlar, müeueeeler d!"ektörle~ ve da şehir iiaeriade ~ mkJara girecek Ye lllüiD meaı: 
lesinde bir ışık parlamıştır. Bu matbuat m~eeeill!n Cumbunyet uçuşlar yaparak tirene lftidk et- lelret ha,.amız Urp alıca~ 
ışıf}n bir işaret mi yoksa kllcttk Halk Partisi mekennde top~- mekteyıdiler. Jlel'Mimln bu 1&f. hpeaktır! 
çapta bir obUs mn oldufu anla- 1~ ~ o~adan ~llcapmarclaki tc• haJannı talaben aJcerf latalar bi- BOtlbı bmalar, İftliltaıe lllk6· 
şılamamıştır. hitlige tıtmiflerd!r· rinci kordona talqhen Atalun metinin, tMmlu. bl'll ..,.._ 

Amerika Birleşik DevletlerL Burada, t~liler a~ma av~kat heykeline katlar ptalitler w lanDda IMJIJere ,udim tela lllr 
nln lrlandadakf elçisi B. Cuda- Ekrem Oran m ve ,ehıtleı: abıdeai kel önflnden ceçere~lerine cila Pc &'t enlll ....uti p,..a ... 
hy'den gelen ve aynı zamanda kartmnda yer alan •Ovan müfre- -nüşlercllr. fa,.ue ol•••w. 
neşredilmiş bulunan rapor da zeai komutanmm MSylediklerl he- Bu pnat1 tnglll& a..ı.,_ iL 
torpillenmeğf teyit etmekte a _ yecanlı nutuklardan sonra muzika Saat 11.30 .da da bmlr ~yet ...aıe ~. J'Dheldlra lııll vaziyeti rıca iki inflllk vukua geldiği~ lstikltl marpnı çalmq ve ukeri ve kualarmm, parti teııtklllerl- .... _ lıiılllJab, t.cum ~ 

9 Eylul 1939 tasrih etmektedir müfreze tarafmdan havaya silah nin ve balknledain dm ı Db. ıanu. blılb. bir •men ,...... 
•w• .. • • Gazetecilerle ;. tıfı h ft • ablmak suretiyle tehitler taziz t- rinden mtlrekkep Wr lıepet s.p- 8l MI& wlwlrAe o'Je•ra 1111' ta. 

Alman tebliıane core, Şarkta,,bın top ve ıs, 20 bin mıtraly& lık görUşmeslnde ıf.ııi ,:11 a dilmittir. vakaya ciderek on lldDeft ..... laalWde lla te••hlde p I• 
Pol~aldar ortii Vistüliln cerisin- kullanabilirler. B. Ruzvelt bu r~porla~utefliur Şehitlikteki merasim bitince ha- •uplannm da lftirlki1le AtatldrUn ...utıııietir-
de müdafaa,- huırlanıyorlar. Ar- Fransız taarrıu cephesinde, Al- den Jmtın~ etmiş yal A r. rekete geçen latalarımız fdıri iha· annesinin kabrine çelenk kOJIDUf" Harbi hiç ~. mfUtarl-
tık bu ndazin prbında bir kati mu manlann birkaç ıenedenberi tah- rikan efklrı um~ml :r~, 1 ~:; ta edecek tanda üç koldan yüril- Jaıtdır. Burada MSylenen hararet- llllclen ıaefret eden Avrupalılar 
harebe vermekten vazgeçtikleri an· kim ettikleri mev.ıilerin bir cephe ateşenln bitaraf r '1 

1 
nln 1 yiqe bqlamıflar ve her ıeçtikleri li bir nutukla AtatUrk ile anneal- olarak tanm•11 hıgilis haHa, 

hlfl.lıyor. Almanlar tarafından zapt taarruzuyla ele geçirilmesi, olduk. zumu kad r tenvi a'7r~ t eld ft- yerde balkın alkıflan Ye yap •ea- rıin ve istiklal harbinin uiz ıehit- böyle bir taahhiidil neden kolay. 
vt 11titl? olunan Polonya arazisin· ça uzun aürecek bir topçu tahrip! ğu kanaat~ni lzha r 1~ ~k:tfo u- leriyle Ul'fllanarak konak aıeydr. lerinin ruhJan taziz ve takdis edi- tıkla kabul etmiftjr? 
de, yalnız çocuklar ve matUller atefine ihtiyaç hiMettirir. Bu mev· lemişt' r e a ey. nında teabit edilen yerlerine gel- mie. kahraman orduya .. Yll ve Bu hare1ı:ıeıt, Leh ha1Jd71e ilk 
kalmakta ve bütün eli silih tutan zilerin tahribi, piyade kuvvetin· · ır. mitJeıtlir. baflılık tezahürleri yaprlmııtır. veya ldlltUr ıbakımmdam ,.mMt 
PC.lonyalılar memleket içerilerine den siyade her sap~a topçu, maki· • • ~ oJdalu içla 1ttilaaz 
çekilmekte imiı. Polonya, Viıtill neli tüfek ve tanldann fuliyetivle tngılız Kralı Henderaon· A .k ika . . btt edilmİI defildir. Leh llaltiJle 
boyJann:ia vereceği büyük ve kat'i ~~·'kün ~labilir ... Franaız ~ İn· Ja göriiftü merı a 8 rı umumıyesı a• •atde lli)'lllll bir. lltirakilaiz Gl· 
meydan mubarebesi için bütün in· ııı .. alkerı aanayu, b6yle bir mu- Lo ~uiaDda da detiJdlr. Biz fnsi. 
san membalanndan istifade imka- barebe için sarfı mukttıri pek çok sabaıı'1d~a·J (~) - ::aı. bu lia Jaalla, .. 4ıafalar I..UW•nm 

nmı bu suretle bulacaktır. tatili- mik_tarda ~ephaneyi temin edecek mi tir B ~u ~et. fi k k" runun t d·ı· . ·sı· A~-~~ ~ 
ya •trayaıı bir mmtttka erkekler- vuıyettedir. dai . . . . ya- ra 1 anun a ı ını 1 ıyor k: k';""ımızı nazık bir vaı)'9tıe 
nin ber §eylerim dütznana bll'aka- İfte, muba~. garp «phelir. h Jeçıdrmı: 0l:'llu alson. autler '1J'll1ll olarak da g&dWc. 
uk Yatan müclafauına kofma}arı de, bu tartlar altında ağır •e çetin ~ .m a ra m (Unat ver. Ve flmdl. Le1ıiatan için harbe 
kalbi vatan aıkiyle çarpanları mü- .,ir ıekilM cereyan ediyor. Fransrz mıştır. Vaşington, 9 (A.A.) - Ame- bilkfkmet, ambarao .taJduııa tl huır bulunuyoruz. 
tebMılla ..aete1t ne ~ feratat resmi tebliğlerinin kraa olmaıı bem rikaa etk&rı umumt1eaUıln blL dilini elde etmek Jçiıı lt.er Jkl Bu vuiyetfmb, A.lmuJara 
ve fedakl 

1 
k il 'd' H bundan hem de d'"" _ Afman ytık ekseriyeti, dalma bitaraflık mecllate de ıusumu kadar ek karp her Jıangt. bir cıu.,n~. 

• r ı n munesı ır. er · -,.mana yaraya lraauauaan B Ruzveltln anu lduğundan ileri -:-"6• 
hat4e Polonyalılar, evlerini, köyle- cak haberler •ermemek için olll etütl tarlCla tadtle taraftar bu· ~yyetalbulab~eceitncll entoelaill = ~iman~- 1anu '=it:.:. 
~rifti m emin ve 1lı: h iCrektir f hf 1 b h • 1 • uu-. aa, •vlll'ND n p u. ....,. .. uo ,:._~ en a raman· . T. BIYllCLIOOLU a e 8 1r eri lua1aaktadır. B. Rd'Nlt I•, tıya çaiınlmuı ~n flıHldea 18.DWl ta.Mir V6 h6rmet ittlfi 
ca mwuaı:U ettnenin yolu, toplu o- koasrenhl o topla1ltty& çatını- llılz meziyetleri 11111..-a Yalmr ıarak Vistlll boylarında çırpıpnak Amerika aal da hare- muı laklanda kati bir karar hiç bir tarih nert Bttrtllemeı. BI bir halk oluat tam az. 
ddutunu antamıJlardır. Bu to~ Lond ha nat ann almtı, gibi gGrUkaıemektetır tarih tesblti için, efkln 1111l1lml· m.et. on1 ''°' 
I .. nrna har .:ti de, Polonyi-da hü- ra yva kete &eÇerlerae derhal . ' ~nln tldile m'1hallf lcatan kon- Dizim ula = h~-~ 
kllm sttren- dialpffii w d~t oto- Aqtfrlka ~arlclT• neaaretly· gre anar UMl'lnde öatl• seoll amm. ~bt-
ritesini, bithana bafkumandana o- b h es· d le )'&btıb.h t.'ilü eden malı. ~ez derecede tnJik icra. oefimiz bir sfstemd_ir. ~ .. 
lan umumi itimadı göstermek iti a Ç ın 8 . Los Ancelee, ~ {A..A.) - B. tellerdeki umum! kuaate gGre, 81 bekleftmektetlll'. mı ~ .. ~=eli kı, dUnya 
ba ._. • Pıttman, guetecilere IU beya· -... a ~klllerlıulen 

. n"'.e dıkkate pyındır. Yılan ve balaklar natta bulunm1ı11tur: "Alman tah • • alı~. 
Polonyahlarm bir miktar çekil öldu··nı··ıdu·· telbahlrlerinln Nevyork au1an lngılız Jo a m s illi* jtaqnıar, bndl llell.. 

meleri, muvakkat ve her harpte civa'"rmıda faaliyete pçmeai hL u ~ n n a ı ınetleri için keDdi sistemleri il 
birçok mWetlerin alkerl icabat ıdc. Londra, g (A.A.) _ Loodı'a tinde, harp lllnma hacet kal- - ~~.ta..,._ laymt,ıe katıandddan bir feliket- hayvanat bahçe.indeki yılanlarla makauın , yılan kafuı eaer gi. Ab.t pmdf. AhnM,a f1e llu 
~·~· Yeter iri lblltt Uim •e zafere tıabklar öldürUlmüttür. Yakında bi b~arı ~rip. e~ek .illere Büt" •• N h il bl k be ilam .__a,orm. ~f ıtıtn11t urtılMaaınt Hudut mube· birkaç arslanın da öldürülmesi ih· torpı~ muhriplermıısı gönder- Un OrV8Ç Sa İ erini a 0 8 llra buglBkl AJmaıı njllni, 
rebetttin~ yirmi, yirmi he! bin timali vardır. Bası nadir hayvan· mek ıca~ eder :mUtaleasmdaymı. Mika manJebtlere muamelıe • 
esir ve bır ~'ktar top kaybedilmit lar ve bunlann araamcia panda, ter- Ma~ı.h .Avrupaya. uker eev. alflna aldı lllaıle IDne P* uis olan 1llr 
olmau tkt mılyonluk Polonya or- bi~ d'lm" 4 _ nanı:e 2 zebr 1 kedılmeainı ula tuvıp etmem • ., ta"fft lluebt 'ft cfllıllnUıt Jda 
du'11ftun muha~be kıymetini ula d ke 1 

l
2
f r-m..-ta. 'wh· ' Mumaileyh, şunlan illve et- ml8& "'8n etmlftir. Tehcltt 'ft zaylflıtam eft uıu. orengo n, lpaN'• miştir· ZUrih, 9 (A.A.) - Stokholm. Yalnız Oresuııda dejil, btıyilk oeblıte yabaael :milletleri aJllfı 

u. d~ h_ayvanat bahçesine nakledil- _ Plinm 16 nok'-- .. -· te .. '.:k den Nouvene guette de ZUrihe Belt ve Küçük Belte de mayin na dUlllftnllW!'. · 
J:Hzce, Polonyalılar, bütün ma4· mıftir. Bu bahçenin yakında tek- etmeaine vakıt ~b:,k.:;,, bllditillyor: dökillm~tür. Bu tehlikeden do- Alınaa n"'8tine k&rwı lmJa· 

di ve ınanevi kuvvetleriyle ViatüJ rar açılması ihtimali vardır. Polonyanın Bitler tarafından i9.. iyi haber alan f.aveç mahfelle- layı Danımarka, Isveç ve Nor. nuyan inlanlann. ~ ik. 
ıeriainae Alman istilisına kartı :lüyUk Piton1.arla nadir balıkta· tili edilmeainiıı fimdiki bita- rinde. Oreawıd'deki Alman ma. veç balıkçı gemileri faaliyeUeri· tlaaclt ilıtlyadar, f11 bu nlmlM 
koyacaklardır. Varıovanın dütti'. rın imha cdilm!9dıti 6ğreni1mittir. raflık kaJhmUU bbal edeeelr ~ bU'ajlanmll ag pmlnin hat- ne nihayet vermek ~ tahrip «mtelerdir. 
tüne ve Pofoayalılann karmakı:. oluı kongre azası üııerindeki te- masma sebep oldufu söylenmek. ide ~almış~ardır. ~ ki •• Jaenclimial laarelCMI 
rıplr çekilmekte otduldannr ilin Mekaikadald Alman siri yalnız hilll olmıyamktır tedir. Diler cihetten İngiliz &>nan • ~ hiçbir Jtfb4mng ol 
eden .membalara inanmayınız. O· · tnası orveçin biltUn Atlantik 'rlwbiı amıedillıdl; igbnilllle bir 
tuz milyoalulc Polonya bir haftada gemileri -o-- sahillerini kontı'Olu altmcla bu- taalsup bulunduğunu ~ 
nıa1avo1mazı Meksiko, o (A.A.) - Meklika Almanyada Hollandada Alman pa· Iundurmaktac:tır. ruz. Btr iman, bir~ ftr. 

Alinanlarm da, bu hudut muha- lbnanlanna iltica etmit olan Al- ruı aeçmiyor ''Pribourg,, imıindeki Alman Onun lçbı ~ 
tebeletindc oldukça zayiat verdik- man •apurları telsiz tqraf teai· 8 "'d • • 'ka, Yapuru, Danimarka hayratı çe. •'DemobUl,, iqhı ~ 
lttlnl •e btrpalan4ıldarını kabul satlarının tökülmesine razı olma- Ug ar ve ~ınnç veıı Amsterdam, 9 (A.A.) Al· lrerek ve kendi imıiııin yerine nıs. ''f.ltibdat.• a kal'll 1alrtlet. 
etmek icap eder. Slovak halkını tm§lardır. Buna sebep olarak da ıle Yenlecek man parası ar\ık HoııanOada (l!lbro) ismmi koyarak Front· Dliyorut. Fakat hükmial dilet' 
sef«ber ederek Polonyada yardı- b~ iletlerin muhtelit ~dufunu. ye- Berlln, 9 (A.A.) _ kll DUi- PÇ11&4!1Dell:ı.dlr. kıymetinin Uç. ıaeia limanına .... mUftft'ak milletlere tefmil etmek iltiyen 
ına çatmnaır. Almanlann da pek nı hem atıcı; hem venci oldufunu rt, ~ttfı , pirinç ve unun bu. te lklalıü dalla evvel kaybetmiş olmUfbır. m8'rur ktdiaya kal'tJı harbede-
~lt vazly~tte ot d kt ve beynelmılel kanunların bunla· ~ -- __....... ..-- olan llarlt arttk »ifaa&d& •u• Van Molkerbuch a.ımdelı:i Al cells. t • ma 1 arını gös- ... ,J'lllC'fi -nrn ~-· uwalUl'C mele rörmU .... or. man vapuru Norveç sahillerı· a. Bizim de tarihimi& istibdat. 
ttiyor. Slav olan Slonkların rın alıcı vazifesi crörmeleri için it- tabi tutuım._1 emntmiıftir • J t ı"'daşlarına kar§ı ne dereceye kz: lemeaine müaaade ettiiini ileri Nazır, Alman milletinbı ~il- Hollanda hududunda Alman çtltnda bir ngıliz harp gemisi lar var. Mazide blr hay!l hata 

dat Almanlarla birlikte muharebe ıürmüslerdir. Alman kaptanları hbn miktarda hubbbat biriktir. kumaş fabrlkalannda çatışan tan.f0 ııtlan blltmlmıştır. lar itled~t.vts . .Azislerden oldufu. 
~•cekleti de ayrıca cKi!ünülmeğe bunlarla neşrivatta bulunmamağr tirilmiş olması w bu 1eneıü• ve ~retltri yarı Florin tan ğrelalldiğine göre, Narvih 11- muzu f ufa etmiynruz. Binılıena · 
ll .. k Mr- noktadtt. vaadetmiıslerdir. rekoltesinin fev~ide oima8I Mark olarak tedlye edilen ame· manmduı Almarıyaya demir ma. leyh riyaklrltfa. lftzum yok. 

y· ~ sayesinde senelerce ekmeksiz le, Jtoııa11da taclrlerl Marlı:ı kk- deni taşıyan vapurlar, İngilizler Fakat dilnya tarihinde bir 
k9I ıne At ... n memba1an. Pozcn B••laan·atanda au""rmine kalmıya.caimdan emin olduğu- bul etmedikleri için bu vazlyeL tarafından zaptedilmiştir. Birkaç ıaabat itin mlcadele ettlfilah 

esinin tahliye efdilmekte oldu u e e-· nu flhe etmelrted!r ten oolr m•tMllatr olmaktadır. •lep de alelacele OrYeÇ liman muhakkak. O makat da, mem. 
f:u uan ediyorlar. Bu mtiatab- göndermeler Alman ada L-·-utıu•· Bundan başka bu Alman fahri- lanna iltica etmiştir. leketimizde ve her yerde Biya f 
lQa me•!d;n. ~ittikçe. Polonya Sbfya, g (Hususi) _ Bulgar lyuk •avp• talannın yarı ncrett Florin ola- Norveç demir madeni fetihsa miietlseeıelerin tevsi ve teecil, in 
d vvetlerıyle utıbatı ıüçleımekte- iate müdüriyetinin tayin ettifi f. batladı rak vermemestntlen korkul- lltınm üçte ikisin.in Almanya~ s&~lara hürriyetini tanıtmak fik 

r. Belıti de, birkaç cUn aonra ta- yattan yukan ticaret eıyasr satan- Amsterdar.m, 9 (A.A.) Al· maktadır. ıhra<; edildiği bu mtınuebetle rlni l<;:ıkça söylemek, fatedltf 
i:amen yalnrc bafına lcaJacakttr. lardan ceza olarak Bulgari•tanm man hUkQmeti tarafından kL hatırlatılmaktadır. '1bl dU$Uıınıek iınklnmı wren 
dlb t. bir kalenin vasüeai bu an- ;tarnabad ve diğer yerleri~• gön· rar altına alınan mubtellf tab· l li ~bi Bu.ihracata muıf olmak için beynelmılel bir hayat taradll' 

itibaren baflat. Almanlann :lerilenlerin .. , ... her ıUn çoiah- didat şimdiden Alman halkını ha-acı .ana& ta tutu- tngilt.ere tartfmdaıı ittthu edt- Y~ blller, ~n .~ her fert 
~alnıdıe kalaeak olan bu meYltı vor. Şimdiye kadar aürgüne gön- ehemmiyetle tazyik atmektedlr. lan maddeler len tedbirle~ Alman ith&llb u- !ç!n arz~ ettıkle~mısl, milletler 

1 
er halde, pek ÇOlt hasım kuvvet.. ierilip toaelerde taş latan cezai._ tık günlerde un'un veaika u- hakkında llel'inde mUh1nı bir tesiri oldufu ıçın dahı arsu edı".'>rua. 

terini uzun zamaa iıgal ıdebilir. ar arasında bazı fabrika aahipkri sulllne tlbl tutulmıyac&il bildi· ha~ırlatılmaktadır. l ~ork~uv~ruz. Bız, Kromvel ıt.m "1a11n lçhldlt iti Poaen•in tah d~ vardır. rllm2ş olmuıaa ratmea, Ber. Anb.ra, t (A A..) Ticaret Syav8: - Ranger... ismindeki c~ın, Pitlerin, Nelaonlann ço 
. e dair verilen habere doğru Sürgüne cönderilenlerin bir ço- llnde neşredilen re11mr bir teb· Vek&leUndea tebUI edllmtetir: N~eç fımıaam~ 'ımdiden 500 _kl_anyıa. ___ ··-------

1'1-•rfvle bakmakta maeuruz. TU Yahudi tüccarlardır Hüklkmet, li#de bugünden itibaren un'un, lcra Veklllert Heyetinin tas· ante.11Cye yol verdıği haber alm. 
G • • · mıştır 

1 
AaPTA; Jl'raftlU ileri kuvvet· 'ıususi otomobilleri yasak etmiı· bufday ve çavdarın vesika ile d2klne iktiran eden 2 11869 sa. --·----------• Tuna üzerinde etYa 

nakliyatı iti Alman topraklannda yim hir tir. Haftada iki gün et yenmiye- verileeetf bildirilmektedir. yılı karanaame ne ibraçl•rı it· Japonyanın tebl•ğı' 
~ ilerJemitlerdir. Bu ceohe- :ektir. Bundan ba•ka Telegraf .gaze-ı sana uaulUne tlbi tutulan mah. 
pe henüz bir netice atmamamıştır teslnin Bertin muhabiri kumaş •ulAt ve mamul&t için Ticaret Roma 9 (Hususi) _ Japon Berlln, 9 (A.A.) - D. N. ı 
h r-.u taam.aau, aG&ba. niçia da y• d .. Dükü Garp cep- ve kundura matazalarının Veklletine vukubulacak müra· hUk\lmeti resmi tebllf neşrede. Tuna Uzerladen eşya naklQr t 
n 'l çabuk inkipf edemiyor? Bu ID aor. . • bombot oldutunu n bu eşyayı caatlann lisans talimatnamesi rek yeni hUkQmetinin siyaseti devam ediyor. Tuna Uıertad 
n'IAfa ~bini. intaca inb edelim. heame gıdıyor ancak hakikaten ihtiyaç mev. lltıkUmlerlne urcun olarak :r•-ı ni imh etmiştir. Alman seyrisefer idareıl sı 

•n de lıloael anandaki taamu Zorih. 9 (Hususi) - Eski tngi• cut olduğu isbat edildlli takdir- pılması lAzımdır. Tebliğ, hUk1imetin enerilai. da nkya, Macaristan, YugGllavya 
~~esi ytlı elli kilometre ndar 'ir: Kralı Vint.ar Dükil Kralm de satın almak mUmkUn bulun- Bu hususta malCımat almak bili vaziyeti kuvvetlendiftneie Bulgaristan ve Rom.all)'aJ'a ve 
, ~" bir Mhadır. Burada, Frmısr- nüeHdeelyle f~iltereye dlnmu,- dulunu yasıyor. • üzere al&kadar tacirlerin ma· a&rledeceğini bildiriyor. Galetz'de tekrar tahmil edilmek 
.. " harruz icln. bidavette. c!ertnli- ti1r. Vlnts8r D~kO Londradan tek- Her taraftan gelen malfıınat halli mrntaka ticaret mUdUr.1 Hartel siyaset batınımdan f· ıurettyle dalla usaklara !wtaa • 
., "'" k,.,.•-eJenmek .. rtıv'e ancak tar Pranuva cı&netek tt bir ıablt bu tahdidatın Alman halkı Uıe. lUklerlne veya ticaret odalarına se Japonya Avrupa ahvali kar. bula, Karadenh: Te Dola A.,.,. -
.. ''l · 300 bin muharip, vlra arka- olarak İngiliz askerleriyle birlikte rinde fena bir intlb hasıl etti- müracaat etmeleri tavsiye olu- şıımda tam bitaraflığını ilin nlzt limanlarına alt e } aları 
• J, 4 bat halinde her ppta 4, 5 Almanlarla harp edecektir. ğl teyit edilmektedir. nur. etmiş bulunmaktadır. nakletm6kteclir. 

' 
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Taksim 
il k 

stadyomunda oynanan 
gece futbol maçında 

FenerbahçePeraqa 
2-4 galip geldi 

Dihı gece kar~ı1aşmı Fe 'lıcrbahçc . Pcra onbiri 

Dün akşam memleketimizde ilk j Fakat Fenerliler bu gole cevap 
defa olarak Taksim sta!dyomunda 1 vermekte gecikmediler. 40 mcı da
gecc futbol maçı yapılmıştır. kikada Basri gayet güzel bir akış-
Maçın iki kuvvetli takım arasın. la kaleye kadar indi ve sıkı bir şüt

da ve aynı zamanda da gece olma- le üçüncü golü atmağa muvaffak 
SI ldolayısiyle stadyoma çok fazla oldu. Bundan sonra iki taraftan gol 
qir meratsh kütlesi toplanmıştı. Yal çıkaramadılar ve birinci devre üç 
ruz sahanın kafi miktarda tenvir bir Fenerin galibiyetiyle bitti. 
edilememesi meraklıları oldukça 
sinirlendirmiştir. 

İlk olanı.k saat 20 de matbuat 
takımı ile Şişli takımı ibir ekzersiz 
yaptılar. Bundan sonra Fencrbah
ce ile Pera ıbirinci takımları karşı .. 
laştılar. 

Mutat seremonilerden sonra her 
iki takımı şu kadro ile gördük : 
FENERBAHCE: 

irfan - kbib, Şevket - Ha
yati, Ali Rıza, Faruk - Basri, Bü
vük Fikret, Rebii, Semih, Küçük 
Fikret. 
PERA: 

Cafatinos - Civelek, l"Iiristo -
Cicovis, Etiyen, Tanaş - Todori, 
Bombino, Mesinezi, Culafi Anes· 
ti. 

İkinci devre 

ikinci devreye başlandığı zaman 
Fer:erbahçenin takımında değişik.. 
lik yaptığı görüldü. Büyük Fikret 
takımdan çıkmış yerine Orhan gir
mişti. Oyuna başlanır başlanmaz 
yine Fenerin ağır basmağa başla
ciığr görüldü ve üçüncü dakikada 
Basri dördüncll golü attı. 

Bundan sonra mütekabil hücum
lar yapılmağa başlandr. Fakat her 
iki takım da çok güzel oynadığı 
için gol çıkmıyordu. 

l~ihayet 40 mcı dakikada Pera 
bir gol daha atmağa muvaffak ol
du ve maç da .dört iki Fenerbahçe. 
nin galebesiyle neticelendi. 

Mac;ı Şazi Tezcan gayet iyi ida· 
re etti ve hiç bir srzıltıya meydan 
vermedi. Takımların her ikisi de 
cok t:üzcl oynadığı için maç cok 
zevkli olmuştur. -

R\SlT RIZA 
E. SAT>f TEK Tiynlro-;11 

Bu Jıccc 'J'cııch:ı511Hln 
G \IB AH \NIYOH 

Vod\"il 4 JJerdc 

SARI 
.. ~A•A+••• ..... ı&AA. .. t&A .......... AA.6A_.AA.~~~~, 

. , .. ~ ~.~~'~'""""" :_i.· Ç e v n r e ıro { 
Pearl Buck . tbrahım Hoy • : 

73 
~ 

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

Derken bir şeyi hatırladı. Lo. 
tus'un oğlunun dışarıya gitmek 
arı.usunu bildiği aklına geldi.. 
Peki, kadın buııu nereden öğren. 
mil)ti ? .. Sonra, yine, oğlunun son 
zamanlarda gitmekten hiç hah -
setmediğini, ve halinden ::-1emnun 
!?Örilnclüğünii hatırladı. Peki, oğ. 
lu neden böyle sesini ~ıkarmaz har duymasına rağmen o anda 1 ~onra, Vang- Lunt:" dayağ"J kes. 
olmuştu? .. Vang Lung içinden Vang Lung'un kalbinde tutu!}an. "i. Nefesi aralık dudaklarından 
şiddetle söylendi: vükseler: kı~gınlı~-_öm!Ünde hic lir ıslık g-ibi çıkıyordu. 

- Bu işi kendim halledece. tatmadıgı, bılmedıgı bır kızgın.. Sucuk g-ibi terlemis olan Van"' 

1 

~im.!. lı~t.ı. ~u hiddet, bir e~~eğin. sev. Lunı::-. sa~ki hastalanmış ~ibi bi-; 
Sonra, toprağının üzerinden dıgı bır kadını çalan dıger bır er. lenbire halsizlcsti. Bambo dalı. 

söken kıpkırmızı şafağı seyret. keğe karşı beslediği bir hiddet. '11 yere attı. Soluyarak oğlann 
ti. Şafak nihayete erip te güneş. ti. Ve Vang- Lung bunu yapan er. "mldıırlı: 
tarlaların ucu üzerinden altır '.ce~in, kendi oğlu olduğunu ha . - Haydi odana defol.. Senden· 
kenarını ~österince, evine girdi tırlaymca da sinirinden, asabiye- 'nırtulııncava kadar "'özüme g-ö . 
Yemeğini vedi. Tekrar çıkarak, :inden kusacakmış gibi oldu. riinmeğe kalkıc:ma .. Yoksa öldü. 
hasat ve ekim zamanlarında ye. O zaman, dişlerini sıktı. DıRa. -iiriinı seni .• dedi. 
ni adeti vec;hile adamlarına neza. rı çıktı. Korudan ince, ve kolay. Oğlan se~foi rıkarmadan kalk. 

ı 
• VAKiT • 

ABU:\ 1.:. L\HIFE~l 

it nnleket &J tmleket 

a. ylık 

3 a)lık 
6 l)lık 
1 ) ıll ılı: 

lıırıletleo 

içimle dışında 

115 
:mu 
4 75 
llUO 

Halkan 

J55 Kr. 
425 • 
ıı:w .. 
ıuoo • 

Uırlıgı 

ıçııı &)da uıuz !\uru~ du~ülür 

Pusta !Jırlı~ıııc gırıııc)en yerlere 
ıı)dıı } cııııış t11.·~er kuru~ 
ııcd ılır 

z.am 

'llıuııe k:ıy<lını tıılılırcn mck 

•uµ ve lelgr:ıl ucrctını. etıı.m 

µıırıısıııın ı.ıusıa vc)·a banka ıh' 

yullıııııa ucrelıııı ıdare lı:endı u 
ıcrır.e alır 

I urk111er11n lıtt ı•u~ıcı 11ınlic:trıı1c 
r" /\. n· o a/ıorıt uu: ,,,, 
'ldrc~ ıh ı;ı~ıırıııt' U('rt"tt 

<ı5 L.uru~ıur 

ILA.'.'11 l:GrnTt.EHl 

l'ıcart:I ıliiıılarının suııtıın 
ret etmeğe gitti. Tarlaların şu . ca eğilip, bUkülcn bir bambo dal: tı ve avludan dtsarıva cıktı. 
ra~:;ında, buraRmda dolaştı. Son- kopardı. Yapraklarını yoldu. YaL Vang- Lıın"' bir müddet eV\'eı 1 ~ıııırı suııcl::ın ıııb'ilrcıı •l~n ~:" 
ra da d · "t'l b"l k k d d k" · · 'b" · r . '"' lnl:ırıııılıı ıu, ıç su) lııl.ırıla 51• . ev en ışı ı e ı ece a ar nız ucun a ı sıcım g-ı ı ınce ve ..otus un oturmuR oldul?u iskenı. 
hız.il b. 1 • t 1 b" k k"' · · • ""k • ı.:uru). dorduııcu ~a) ıııdıı ı. ır· sese. ser o an ır yapra umesını eve co ·tü ve baRını ellerinin a-

- Kasabadaki kale hendeğinin bıraktı. Daldaki filizleri de k~- rasına aldı, g-özler)ni kapadı ve •li:ıııcı "e U\"tıııl·ucle 2 • tJırııu·ıcf • 
civarındaki araziye gidiyorum. oardı attı. Sonra yavaş ya\·aş ı. ierinden derine soludu. Kimse 1

• b:ı~lık ~·anı kc!ill"l'<'e ~ lırn . 
Geç döneceğim! .. diye bağırdı, ve çeriye girdi, ve birden perdeyi vanın.a vaklac;madı. Vn Van« dır 
'ı:asabanm yolunu tuttu. Fakat cekip açtı: Avluda, oğlu ayakta Lune- böylece teskin uluncava. IJu)uk, -;uıı dcnıııılı ı.:ıı~clı 
\'arı yolu g-idip te. küçük mabede durmuş, havuzun kenarında kü. l1iddeti gecinceve kadar oradr rcııh.lı ıı::ııı n·rcıılı:re il) rı a~ rı 
vetişince, yol kenarında. aslında ı:ük bir iskemleye oturmuş olan 1·alnız b'aşına oturdu. ındırıııclcr .nıııııır. llc,ıııl ılfını.. 
bir mezar olan, ve artık tama.. Lotus'a bakıyordu. Lotus da, Sonra. yorgun arı?ın kalktı. L rın s:ıntıııı · snıırı :SO ırnru~ıur 
mile unutulmuş bulunan bir ye. Vanrr J,ung'un kayısı rengi ipek reri, odaya girdi. Odada Lotus rıo.uı M.'\flJYE"rJ E Ol.MI\ A.:'-
şillik tümseğinin üstüne oturdu, tuvaletini giymişti. vataı!ına yatmış sesli S<!sli ağlı. Kl'<.TK tı.A~l..4.H 
bir ot kopardı. Parmaklıırile bu- Vang Lung, onun gündüzleri vordu. 
rarak düşünmeğe koyuldu. Kü . bu şeki!?e _giyinişine asla rastla- Vang Lung- kadının yanına ~iL 
c;ük ilahların karşısına oturmuş- mış degıldı. ti. Onu kendi tarafına cevirdi. 
tu. Boş gözlerle bu ilahların ken. Oğlu ile kansı konuşmakta Kadın, u7.andığ-ı verden a~lıva 
disine nasıl baktıklarını farkeL idiler. Kadın hafifçe güldü, "başı rak ona baktı. Yüzünde de yedi 
ti: ve vaktile onlardan nasıl kork van tarafa dönük bir halde, gö • .Yj sonaların mor izleri, şiş ver. 
tuğunu düşündü. ı.ünün ucuyla delikanlıya baktı. !eri vardı. • • 
Şimdi ise .• ?.engin olduğu, on. ~~~ ~kisi _d~ Van~ Lu~g'un 

1
gel. Vang Lung- kadına derinden. 

!ara ihtiyacı olmadığı ir;in artık dıgını ışıtmemışlerdı. \ ang derin bir kederle: 
umursamıyor, ve onları pek sey. L~~g. olduğu yerd~n, yüzü kireç - Demek sen orospuluifondaıı 
rek olarak görüyordu. Bunları g-ıbı beybeyaz kı:sılc~ek, dudak. vaı. gec;mivecek. ve oğullarımla 
düşünürken de, içinden içine, ları kıvrılıp ve dışlerı arasından orospuluk edeceksin ha! .. <ledi. 
kendi kendisine tekrar ve tek - hırıltılar çıka~arak, parmaklan, . Lotus bu sözlere karşı dahn 
rar: bambo dalını şıddetle sıkarak on. şıddetle ağlamaya basladı ve: 

-Geri döneyim mi?. diye söy. !ara gözlerini dikti. Onlar daha -Hayır .. Ha vır .. ! Ben orospıı. 
lendi. hala onun orada bulund~ğunun luk etmiyorum .. Cocuk pek yal. 

Hır dclıı 30, ıkı dclıısı 50, Ü\ 
ılcf a~ı li5. diirl d!'l .. ~ı 75 n• on 
t1cra~ı ıuo ı.uru:)tııı. rç ııyıı~ 

ıliın \'Crcnh•rın uır defası !Jcda. 
"uılır. Dörı ~:ılırı .:c~· cn ıl~nl:ırıı ı 
ıaı.ıa ~•ıtırları he~ kuruştnıı ıw 

'aJı cdılır 

\"akıt lıı:ın tluğrudun ıloğru· 

\I< kcndı ıdare )crıııdc, lıcııı An· 
kara cadc.Je<;ınde \'akıl \'urdı 

ııllınıla l·d-::'ıl.'11.EDl>I~ IBE:'-
lliin Buru u c:lı~ le ıliirı 
cdcı ı ıııırrınıııı ırlr/01111 

ırntıuı 

~(l:fJj 

Birdenbire, Lotus'un kendisini farkında olamadılar. Ve eger Tu- nız kalmıstı da odama !.!eldi idi. 
itip uzaklaştırdığı bir gece evve- t~_çıkıp g-~lmes~. Vang- Lune(u gö. Istersen Tutiyc sor! .. Bak. ba. 
lini hatırladı ve bu kadar çalış. rup te bır çıglık koparmasaydı kalım .. Oğlan hiç yatağımın ya. aeçerken karısı bir şey töyleme
masma, bu katlar şeyler yapma.. dah:ı d~ !arkında olmıyacakdı. nına gelmiı:ı mi, avludan baska di. Dnvağı. feryatları duvuo du ' 
sına rağmen kadının bu haline Tutı qıg l ıgı basınca Vang Lungu vere adım atmrs mı ? .. dive iti- madırrmı anlatan bir hnrekettl, 
kızdı ve kendi kendisine: <{Ördüler_.. . " _ . • az etlj. Sonra. k.orkmuı=ı. ürkmii<> işarette bulunmadı ıe Varı"' Lun<r 

Kar h d d h b . O v .,.. I viirüdü. Evden "ıktı. Tarlaların~ - mm çav ane e a a ır nun uzerıne ang Lung ı erı. ve kendisine acındırıcı bir tavır. .. 
cok seneler dikiş tutturamıyaca.. ve atıldı. Oğlunun üzerine çul - 4a Vanr:- Lııne"a baktli U?~nıı.ra ı. <rilti. 
!'.?mı, yaşıyamıyacağınr biliyor. landı ve sopa ile dövmcğc bnşla. :rnc:ısının elini tuttu ve vüziindf'. Simdi yükselmiş olan Mle ..,.·ı 
dum. Halbuki benim evimde bes. dı. Her ne kadar çocuğu kendi- ki davak verlerin.e nokundurdı· neşinin altında dolaştı. Ve sanki 
lendi ve bol bol giyindi.. dedi. sinden uzun boylu ise de. Vang ve sızlanarak söylendi: bütün gün çalışmış kadar vorgun 

Ve bu hiddetle kalktı, başka Lung t~:ıalarda ça~ışm_~~tan, ve .-:- IA>tus'una bak neler yaptın? Jüşmüştü. 
bir yerden evine döndü. Gizlice o~g-un vucud~_nu.~ dınçlıgı s~y~ .- Dıınvada senden bac:ka erke~im - 25 -
içeriye girdi ve iç avlunun kapı- ~ınde daha guçlu ve kuvvetlı ıdı. vok benim.. o. senin ochın~a . .. .. ~ .. 
sına açılmış olan perdenin önün. Bu yüzden delikanlıdan kan bo. bundan bana ne? .. dedi \'C yaı;ı.' E~ buyu~ oglan evden !?ldın -
de durdu. Dinledi. Bir erkek se. şanıncaya kadar onu dövdü. Lo. larla pı rıl pırıl vanan güzel göz. ee, i afg. \ 811F Lung- ~uvnsmrn 
sinin mmldanışııu duydu. Bu, öz tus feryat e?crek. koluna yapı . lerile Vang- Lung'a baktı. ve aza gclmış oln~n bır huz.ur· 
evladının, oğlunun sesiydi. şmca, onu sılkelcdi ve yere attı. \T L . ledi z· b k suzhıktan kurtuldugunu, temız. ang una ın ıra u a. le d" •.. h" tt" B d d" . 

Her ne kadar işlerinde yolun. Kadın tekrar cı<TJıkları kO'l!\'ere- d .. 11 .:. b" · t·· lli d 11 unnı ısse ı. u a ken ısı 
d 

·a· - ... J mm guze ıaıne ır ur ava. iç" b" t 11 . . . a. gı ıp te, servete kavuşunca, rek, koluna asılmakta devam e. na . " . t diği hald ın ır ese ı verme geçti. 
d .w 1 • k d" • • d d" d b f ld d mn;or, OnU lS eme e. T~? d" k d" • ro w • ve ıger erı en ısınc zen~ın e. ınce e. u se er O?,a .. sa ır ı. zlinde olmadan seviyordu. Ve . '..'.en _ı f'n ıPıne: ~.;ocu.~ın g'l. 

Maç başlar başlamaz Fenerbah
çe ağır basmağa başfaldr. Müte. 
madiyen Pera kalesini sıkıştırıyor
du. On beşinci .dakikada Küçük 
Fikret güzel ibir şütle Fenerin ilk 
golünü attı. Bu golden sonra Pe
ralılar daha canlr oynamağa başla
dılar ve iki defa Fener kalesini 
tehlikeye soktular. Fakat gol çıka
ramadılar. Birkaç dakika sonra Fe. 
ner tekrar Pcrayr sıkıştırmağa baş· 
laidr ve adeta tek kale oynar bir va
ziyete geldi. Otuzuncu dakikaöa 
Rebii, Basri ve Küçük Fikret ara· 
sındaki kombinezon hakikaten gü
zel?i. ve_ Fik~~t demir gibi bir şüf. 
le ıkıncı golu atmağa muvaffak 
oldu. 

meğe başlayınca, eski köylü çe- kaGrrr!1caya kndar dovdu. .. . birden oğlu ile karısı arasında dıgı ıvı ol~u. Aı:t~k. otekı. cocıı~
kingenliğini bırakıp, veni veni a. Ddıkanhya da. yere c;o~:-ı~.'' neler olup bitiğini anlamaya ta- ı~_rım.!n, ~ıl!rasabıhrı.m .. _dıvc. du. 
dctler. ani hlddetler. yavaştan ş~_rha ~~rha yarılm ış olan yuı.u. hammii.l edemivecek gibi oldu. ~~~ndu. Zıra. dert~~rı, l!Rtle1 ~:·· ~·e 
köpürmcler peydahlamasma ve nu ellerıle kapayıncaya kadar da_ Bilmcğı, anlamayı da istemedi. iunv~d~ neler c,oııer:se ~on~·:n 

~~~~~~~~~~~~~~-b_u~h~uy~u~n_d_an~k_n_s_a_b=a=d=a~b~il:e~if:t:i·~\~~=k~a~t:tı:·~~~~~~~~~ .Buna se~bbüs etmese daha i~ ~C\~ı~ın~p hıı;nt cd 1lmc~1 .. !~ıl. 
olac.aktı. Onun icin bir kere da. 'llesı ıcap enp,:' -~onrıı~1<lar1 vımın. 

Bu golden sonra P~ra da 'daha 
canla başla oynamağa başlaldr ve 
~un!_ar da. Mesin:zinin ayağiyle 33 
uncu dakıkada bır gol atmağa mu· 
vaffak oldular .. 

Bugün 

iPEK 
Sinemasında 

l O REL -HAR Di 
Kodeste - Türkçe 

Dayanılmaz derecede 
gülünç ve eglenceh 

büyük film 

ha ınledi. homurdandı ve dışarı. den. ~u en buvıık oırlııt"•fan b~ş
va çıktı. O,i!lunun odasının önün- k.~ d'.~_er c;o~ukla:~nı. do~u dü • 
den geçti. !t:eriyc girmeden ses. rust oP"Tenmıs d,,_qıldı. 3ır de. lC'z 
lendi: elden ortanca oalunu mektrn rn 

-Haydi, cşvalarını Randıifa "ıkıırm bir iı:ır .. cmı_k vcrmeı?i. im. 
doldur ve varrn cenuba, istedi _ r_arlastırdı. !?oylclık~e c;ocuk dc
C!in yere git \'C ben seni cağırm. lıkanlılı~ ~:ı~n_:ı. ı:eiıı:ı ~e a7.ınc~
cava kadar da ı?elme .. dedi. va ':e hııvpt~ OC!'lan. rrıbı o da hır 

1Ifıvctcn şanlı ordumuzun Trakya Manevraları hakiki sesli - türkçc sözlü Ve yoluna devam etti. Biraz i- musıbe~ halınc !!elınccye kadar 
lcride, oturmus onun elbiselerini beklemış olmıvacakh. 

Bugün saat 11 ve 1 de Halk matineleri -::::::-:=:--=::-::=--=:--=:-=--=~=-----......::..__:::._..=..-=:.....::=-.:..-_.: _______ _.:._:::.=_.-=-::=::_::::==.::.::.=.:__.:...-=_::_:=.:::::...::~:::_:::_.:~d~ik~e~n:_O- la n' a rastladı. Yanından ' nalı a 1ıa r) 
• ____ _. ... ,.._,1'11 _________ _.._,.._,_, __________ ._ ... ,_._ __ ................................................... ..-... .......... ...-... ..-... ...-... ........._ ....... ...-... ............................... ...-..._........ ....... ....... ...-... ...-.... _.._ __ ·---iiii· a lUJ caı ü n ki K<>nstantin sizin yüzünüz.den 
hiçbir sıkıntıya uğramıyacak ! E
sasen o da çok naziktir. İkiniz be
raber güzel bir aşk seyahati yapcı .. 
caksınız." 

Konstantitıin halinde memnuni
yetsizlik görülüyordu; ciddi bir 
tavırla Maşeskoya bakarak: 

- Matmazeli meyus etmeğe lü· 
zum yok.'' 

Dcıdi. öteki omuzlarını silkti: 
- Güzel. Sen de bu kıza karşı 

o kadar iyi olmamalısın. Görüyor
sun ki bu genç kız olmakla bera
ber huysuzdur." 

Sonra ciddiyetini takınarak ila 
ve etti : 

- Matmazel. şimdi otomobille 
Dijon'a varacaksınız. Yanınızda 
Kanstantin de bulunacak. Biz o
rada sizi yalnız bırakacağız. Siz 
ikiniz trene binerek Bükreşe gide .. 
ceksiniz." 

Nihayet araba ldurdu. Domnik<' 
gördü ki kendisine verilen esvap 
tamam vücuduna göre idi. Anlaş•· 
hyordu ki vücudunun ölçüsünü ev· 
velden öğrenmişlerdi. Yalnız a· 
yakkapları biraz büyük gelmişti. 

O akşam, saat gece yarısın yir
mi altr geçerek Semplon - Ekspres 
Domnika i;e Konstantini memle
ketlerine gtttUrUyordu. 

*** 
Fakat garip şey, Domnika yeğe .. 

~~V--\.V.LA..L.WW~ c..LJWW~ 
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ni ile beraber yalnız olduğu za· Bundan sonra ışıklar söndü. Her döktüğü aşikane sırları tdüşünü· 
man'danberi korkusu daha ziyade ikisi elbiselerinden soyunmaksızın yordu. o vakit böyle kendisine a
azalmıştı. Her ikisi gencin damar· ikisi de elbiselerini soyunmaksızın şıkane sırlar döken arkadaşı b!r-
larrnda Romanya köylülerinin mü· yataklarına uzandılar. den bire: 
cadeleci kanla:ı akıy~r~u. Domni-1 Haziran gecesi uzun sürmedi. j - Ya sen, sen hiç bir aşk ma-
ka karşısındakı yeğenını her suret- Sabah oldu. Leman gölü üzerinde cerası geçirmedin mi?" 
le ~ücadeleden dönmemcğe: fakat yeşil bir fecir yükseliyordu. Genç ı Diye sormuştu. . 
dogruluktan da ayrılmamaga ka- kız elbiselerin.den soyunmaksızın D "k b k · b" h "b" ·· ·· ı omnı a u cesurane sual aı .. 
rar vermış ır asım gı ı goruyor. yattıg~ ı hdde o da bir aralık pen· :1 d kl 1 ı 

çırmış olan bu adamların bütün 
maksatları sadece o idi. onun ba· 
hasıydı. Fakat zavallı babası bu r .. 
damlara ne yapmıştı? 

'"Senin baban, bu alçak adam!" 
Konstantin Taveresko'nun bu 

dehşetli sözleri hala kulaklarında 
çınla yordu. 

Fakat yeğeninin '"hu sözleri söy 
!erken halinde gördüğü ciddiyet 
ve sa mimiyet onun ifa::le etmek is· 
tediği tehditlerden ziyade kendisi
ni korkutuyordu .. 

Konstantin hiç vakit geçirmek· 
sizin açıkca onun kalbine malik ol
"T!ak istiv~rdu. Yerinden hiç kı· 
mıldamaksızm: .ı v L" (D" şısın a ura amış, a tı ay evve 

:'u. ago~ - ı memurunun ı· cerenin perdesini araladı, dı§arıda- 1 Jan Iö Mestriye ile aralarında ge· 
ıon) a gelınce ko?'1partım~nda ev- ki şairane manzaraya baktı. Dom- cen vakayı itiraf etmek için kal· - Uyuyor musunuz?" 
velden tutulmus cıfte yatagı açma- nika bu manzaraya esasen yaban- b·. d k·~r· d . d b 1 Dive sordu. Öteki ıderhal cevap - ld·~· . .. .. ın e a ı eıece e cesaret u a- verdi : 
~a ge ıgını eorunce: cı değildi. Daha evvel Mentenon mamıştı. Bu vaka ki, ara sıra kol-

- Anlaşıldı, siz her şeyi evvel· kollejindeki arkadaşları ile bera· lejdeki küçük yatağı içerisine u- - Hayır. Bir şey mi istiyorsı • 
:len hesap ctmis, hazırlamışsınız.~· ber kış sporu için gittikleri zaman zanıp da kendi kendine düşünme· nuz ?'' 

Dedi. Bununla beraber kontro- dahi buraları görmüştü. ğe başla:hğı zaman hatırına ger.. - Bir şey anlamak istiyorum 
!~.r yanın~a y~ğeni~i endişeye dF.. Fakat o zamanki seyahatinde ne yordu. O zaman Biarritz'de sıcak Benim babam hakkındaki şikayet· 
·~recek hıç bır kelıme sarf etme- ka:Jar bahtiyar idi! Ne kadar ... Şen kumlar iist.ünde Jan ile beraber ge· terinizin sebebi nedir, bunu öğren· 
lı. ve şatır olarak buralardan geçmi~. cirdikleri istirahat dakikalarının :nek istiyorum." 

Konstantin: ti! hayaline dalıyordu. - Senin baban bizi mahvetti. 
- Siz yukarıki yatağa yatınız. O zaman kendilerine nezaret e· j Acaba Jan şimdi başına gelen Senin baban bir hırsızdır." 

J'..Iemen ·imdir.len haber vereyim ki denlere karşı yaptığı azizlikleri, macera:'lan.haberdar olsa ne '3iye· Bu söz nck ha~in bir surette ağ
kompartımandan yalnı~ olarak dı· !!İzli cigara icmeleri hat11 layordu. 'cckti? Fakat bu mülahaza üzerine ıından rıkmıı1t1. Bu gene adamın 
şarıya çıkmıvacaksımz. $avet çık· Dcstlarından birinin bir sene evvel birdenbire içinden sıkıldı. Babl- da kıılbini trı;kin ve teselli etmeğe 
mak lazımgelirse size mutlaka re- tanışt ı ğı bfr gence karlar üstünde sınd.an baska birini düsiinmüş ol· ı ihtiyacı vardı. 
fakat edeceğim.'' tesadüf etmek ümidi ile kendisine masına üzüldü. Böyle kendisini ka- (Daha uar) 

LALE 
S inemasında 

Daima çıldırtıcı film
ler yaratan 

Viviane Romance 
Her zaman kudretini gösteren 

PIERRE FRESNAY 
yarattıkları büyük Fransız 

filmi 

Arka Sokak 
Ayrıca: 
1 - Metre Jurnal 
2 - Renkli Mickey 
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Alemdar suıema~ 
Bir Kavı.:.. k devrild" 

I eki kacakçıları 
T rrıkvn ~,f rrn-orrrlrrr 
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Go··,,·nı11'ı·n nutku Garp cephesinde muha- Leh cephesi 
6 dd ti kısalıyor 

nr ... b-ı"n gaye-sı" P-o-lonvad-ak-,· -A-lm-a--nları r(eB~~ı·eı. ,_~~) r ş i e e o i yor Mevcut ı!:::a;:!: !~i.; 
"lıl I -Y_,.. • .rwlCICI yemetlne tetadüf odllmekılzln Bu buıuıta daha mufuaal ma- heaap Polonyanın Hitlere bütiiıı 

t ı k • t 1 k t · ·k af 'f stıtem ıt bir surette i şgal edil. lQmat fÜphesiz gelecektir. Tay· ordusunu batı hududuna toplamak Para Or U l f?f08 exrar oymak ır · Binu iifsa.stibınbdaar \:h'eiı.c1usmtı şa-bvaazılareı-· b'" "1 ... mlştlr. yarelerimizin pilotları pek ta ıı ~ imkanını verecek bir suretle ezil· 
t . . Dm mUı:aheretine dayanan piya. Vartovanın doğ'u ~imalinde larak bitaraf topraklı"."ln ilzerindenlmeıi eaaıına dayanmaktadır. Fz .. 

urih, 9 (A.A.) - ~örnıg bu.! cektir. Bizim de buna ihtiyacı- de ve bilhassa sUvari kıtaatı, düşman Vyzkov yaklnlnde Dug uçmamak için kat'i talimat almıı- kat Polonya henüz; teslim olmamış 11 
radyo ile neşredılen bUyUlı: mız rnr .. denıi~tlr. Dek çok hava fotoğrana.rı alan lr~aiından şarka doğru atıl· tardır. Ve Brükseı:ieki İngiliz bil· ve ordulan Varşovaya çekilmit ol· 

ııutuk söylemiştir. 1 Göring müteakiben harbin keşif tayyarelerinden azami yat mı tır yük elçisi de daha şimdiden hükfi- nıakia beraber bozulmamııtır. 
Görlng bu nutkunda Polonya sebeplerini ta8rlha çalışmış ve dmu görmektedir. ~av·a kuvvetlerimiz blltlln metinin teessürlerini bildirmeğe ve Rusya Hitlerin PoJ.onyadaki 
lnglltereyc şiddetle hücum demiştir ki: M&jino ve Zi~rid hatıarmm gUn VlıtUIUn batısında ve do- itbara memur edilmi,tır. projeleriyle alllmdar olmak iıte· 
tek Polonyanın kendisine Almanya Polonyaya nizamı arumda mesc!a San-ebnıis mın· ğusunda düşmanın rJc:ıt yolla· Kopenhag üzerin- mJyor görilnmektedir ki bu~~ 

lnanya tarafından yapılan tesis. Yersay haksızlığını tamir takasında 20 kil r.;ctreyi bulan rını bombalam!ltır. de ı •liz balonu da Almanya ile Sovyetler. Bırligı 
~linert anlaşılmaz sebeplerle ettirmcl< için hücum etmiştir. mesafe:e dUqı1 " 1ı. t'rarsıı iler. Sandomlerz ve VarşoTa ara. ngı _ D arasında Polonyanm takaıml hak-
ddettiğinf. fngllterenin de Al;. ı .. eblllcr Polon:radakt J.500.000 le. me. Einı ge. ciktiı me_lt için. her ndakl vıstUI köprüleri üze· Roma, 9 <Husuhsl) ahnrfl· kında hiç gizli bir pakt mevcut ol· 

• t"-'"'" sı 1 • markanın Kopen ang şe d ğ 1 1 k :i ııranın Jhtlyaçlarrnı anla· Almana zulüm yaptıl\ları için türlü tahrıp va.a:ta • arı \'e 1Uo4A" rinde faaliyet gösteren b r-.&( b b 
1 

ö uı U ttt ma ı ı i'n a§ı ma tal ır. 
llt istemediğini lıildlrmlştir. taarruz etmiştir. Harbin gaye. lan bir araya toplamıştır. si müstesna Uzerlnde lr a on g r m ş r . Buna binaen Almanya ihtiyatlı 
J:'transaya gelince, Görin de- si Almanları imparatorluk i~ine Rhm • Moııeil cephesinin mer- Leh u·cı tar·ır~ vvetlcrt hlc Billhara bu balonun Londrayı davnr.mak lçln dofu cephesinde 

llfttr ki· tekrar koymaktır. · kezinde bulunan Forbachın batı ~!~~~;!~e::ıe ~uıu:mamıştır. tanare hüct 'llU~d~n m:bafaza bOyllk iillhlı kune~r muhafaıı-
() · smda birkaç kilometre mesafede d iki Fransız için konulmuş a on araşın· sına mecbur olacaktır. 

nlarclan bir şey alıuak iste. I'\lbayet Görlng demiştir ki : to rakl rmm i ine se· Garp r.ephesln ~· r.raırıan U· dan kopmuş olduğu anla~ıtmış. Yani Polonya teslim olaa bile 
lltoruz. Niçin Fransaya taar· tngilterc Almanyanın P'Uhre· J1!anski~z mefr.e d!rtnlikte ç Kfrmiı tanareıl Alman .o., tır . 
ı erlellm? Orada arn ~ığımız rlndcn ayrılmasını istiyor. Fa· Jcız i hlr Alman çıkıntısı halin. zerinde dilşUrUlmUştUr. Aİman kla .. ,bu hal. askeri chernmıyeti ne olur4 

, bir şey yoktur. 1 kat bu hnl anc:ı.k blıtm kondl- de~oşla.n ve c.oa-bouia'nin yukar p • ukeri valiai cephe- topra n uz•~ ol~un. bu_gUnkU vazfyetf defiı· 
b , k v t.. "'1aT'~ anı . • • rinde q,..an tayyareler tiremıyecektir. 
'l&tlp bundnn sonra Alı~ıan·j !'ıln :ı .k.nrş ı olan aş;umızı uv e ıms doğnt Sar vadlsin.e hAkim ye tayın edıldi -s-· _ D N B 1914 de ne Belçikanm, ne de 
~ .. :ılınan ckonouıllt tcdlıırlc - l cn '..l ınyor. ola.n Varnett ormanı bır tiyatro . 9 (AA) _ Paris a.s· 8erlln, 9 (A.A.) · · · Sırbistanın itgali Almanyanın ü-
•ıııatmış Ye Almıı.nyanın ha. Mar~aı n•ıtkunu. Alman~·a· dekonı gibi gizlenmiş bulunuyor ke:t~~isi g~~al Billotte ta. Bati şimallnden. gdelen b~~ d!r. mit ettifi kıt'i tealri :yapmamaııı· 
lıkh bulunduğunu bildirdik· oın kendisine empoıe edildltt du. • edildiv. büyük kumanda va· maa tayyarelen. Un g "" tır. Bununla beraber tnglttere ve 
ıaonn. "heplni-ı aı yeme~c takdirde. mUcadr' .. y-t k11hule l· Fransız kıtaatı. bu P~YI ~: :::'esine h~reket edecek ve yeri ~ ba?a:Jmal mmtakası · Fransa 0 zaman hazır defillerdi, 
ln:ı i• m ccburlyctlndrslniz. Bı m tı d~ olduğunu b:ldirerek bitir. caI .~tmelc suretıle mevzılerını ne halen Strazburg askert vali. na ,,.a.:uaşmı§ ırda Alman top fimdi iao bumfırlar. 
ıayıflamn nızıı imkAn vere· ml~tır. on xılometre kadar kısaltmışlaT si bulunan general Herinez ge- ~=ta:S~ıerlne ateş _ __, .. -

dırBirk ıründenberi buna beıı. teoektir. N B. &ÇIDlf ve tayyareler Holanda yo ISV8P- MeCll.SI. 
Londradaki Leh sefiri radyoda r.er diğ: hareketler de cereyan Berllntl. 9 (A.~.) 1:-d D. \lttli lu ile dönmek tıu;re. cen~p do. y 

Karpa a.nn §ıma ın en • "1auna doğru çekılmışlerdır. f k 1 d 
eyl~::ıı~· (A.A.) - Havgs a· ven Aallma.nl kı~ar·r:s~~n ::•· Hiçbir bomba atıln_ıarnı~tır. Al ev a a e toplandı 

: . . . zova mış ar le a • maa avcı tayyarelerı dilgmanı 

du .. nyaya hı' tap ettı' iTey~Ut'!!.tc:hıeyin neıredilen rine ilerlemiJe devam eylemekte Dolanda ?ududuna kadar takip Kral bir nutuk 
Fransız tebliği Forbachın batı. bulunmutla ır. d etmJtJerdir. •• Jedi 
smdaki vamdt ormanmm he- Var§OVa ra ~oıu Bir İngiliz ta~~ ~ilfUı:l11 • aoy . 

l.ondra Leh fictiri l\'.ont Ri· nazarını anlattıktnn sonra "bu men tamamen işgal edlldiğinJ kaç tanedır mtıetUr. Tayyarenın ıçmdeki 5 
1 
S~~91 ~) - M~. 

, !(1, Lond rn rndroe11n<1 a rllln- n~ktai ıııızar:n snrahatl dolayL bildiriyor ve bu ormanı müda. Bern, 9 (A.A.} - Polonya e& klol ~araş~tle atla.mı§ ve tevkif ::tk:vile bu~ ~im ~l 
efk:lrınn ht"'lli:ııcc hlı· hl· slyledlr ki. Alenı °'tııııul bir uıO· faa eden mUte~dit askeri teli· fa.reti, Alman kıtaıarmm V&flO edi!Dti§lerdır. • fi .. nutkunda ı in bitaratıik •• 

~d "" hnl•ınnralc, Lchist ~ ıım zalHu'et ,;ôrUyor .. denılr;tfr. sata işaret edıyor. vaya girdiğini tekzip etmekte. Litvanyanın bıtara ıgı t1kW ve =termlnasy • ıs 
'fldı ':" ı tn:ı rruz • ı nnlıı.tın · . . lıu. Leh s t" firl fnglltcrc ve J<"'ran- Va.rndt ormanı . F~an:ıızla;ın dir. Kaunas, 9 (A.A. ) - Dlln Ge- riayet ettirmek ve biltiln ::: 
tııı,ad •i ılm <'dt"n Yn"'İ\ eti izah saya trmns ederek sunu söyle· elinde ço~ kı~etlı bır ~hıne Sefaret, Breslau radyosunun neral Cernlus Lltvanya milli rip memleketlerle dostane mUn~ 

11.~~·, ı..e:11Jta11•11 Al~1anyayı mtştir : teokil et.mektedır:. ~u ara~ ~r Va.r§Ova radyoaunda husule ge- bayramı mUnasebetiyle bir nu. sebetleri idame etmek hususun· 
,'ilk ctm c> mc lt tein Jırr hangi "Lebistanın eski ııostu Fran.. havzasının en. ~uyük kömür len bir anzadan istifade ederek tut söyliyerek demiştir ki: dakf katf arzusunu bildirmiştir. 

J'atr ctcıc n hır:ıkmadı "'ını, sa ,.c onun eski mntteflki ln- membalarını ıhtı\'a eylemekte· bu haberi verdiğini iddia etmek BUyük bir gerginlik do\'resl Meclise munzam tahsisat hak· 
'- ra~m en Lehistan dahilin· glltere, Lehlstant mUdnfaa e- dir. . uğu t.edir. yqıyoruz. BUyUk komşularımız kında bir proje ile beynelmllel 
\1 Alı~ıan f'l\alllyetlerln zu derken. hllrrtyf'ti müdafaa et· Bu membalar. b= 0~an Bresla':1 radyoeu, VaJ'§OV& la. harp halindedir. Top sesleri yur vaziyetin iıtilzam ettiği t.edbir. 

görmeleri nevınden pek tiklerini biliyorlardı. . . l'ibi durmaktad~k b" kilde tasyonu ıle ayni dal'8 uzunlJ· duıııuzdan duyuluyor. Bu lhti- Jer hakkında dijer projeler veril 
f bahanelerle mcoılckctinln Leh s~flri bitabeslnln sonu. va buradan ıne ~ ~ ka tınıda panik husule getirm l&ftan hariç olduğumuz lçln hl· mlıttfr 
•Uze uğradı~ ını nnlatmış· na doğru bUtUn Leh mllletlnlD, kömUr çık&n1!n8;8mı ıımdıye makııadile kendiliflnden yalan tarafız ve bıtaratlığımızı muha· Hal~ istenilen ve 940 kinu . 

Reisicumhuruna ve Başkuman• dar me;eh!e~ı~rine toprakla· haberler n.-etmt§t.lr. hiikUın t faıaya karar nrmff buluau70. auaıılsi nihayetine kadar kiti 
l.e:ı sef iri sonra. Lehi tana danı Rldz Smigll':rc tam bir Sar .e ~ı • Sann miri ma. Se!az:e~. Polonya uk e ruz. eeleoeğl za.nnedile:ı tahalaat or. 

lan teklif meselesini tavılb bağlılık ,.e sadakatleri oldutu- d:u ta!'l~yes~sadan satın alm· merkezınr Uml}ai~ bir ~Jdu~ Diğer taraftan ordu ba,ku· du için 115 milyon, deııiJs :iç1n 7() 
'" 1~ bu h .. !amdan Leh noktai nu söflf:,D]iştlf· . .. .. e~n~kında. bir Fransız • Al· .met~ı:. ~u ~mag;ted~r mandanı General Rastlkfa de milyon ve hava için de 40 mil· 
------...;.;.;.------------:---.... 11---------taıası a 1 ,. ~tedtıw.ü. nu 1 11.ve ey eme · -. radfod& bir nutuk vererek vondur. 

1 V f 
1 f' ft'~ · u •:!ı::na' mucibince. bir Fl"anaızlarm 9 Eylul nıemlıkeU aakhı ve mUtteblt Bu llç kuvvete ait mabemc. 

m an tay• es erp a a Fransız maden koıısersiyomwıun aktam tebliii kalmaya davet eyleml"tfr. mubavauı fçln mUtf;erek tahsi. 
muayyen bir müd~et ~.mda Parla, 9 ( A.A.) - 9 EylUl ak- sat 100 milyondur. 

P t 1 Varndt'den bir mıktar k~mUr gamı resmi tebliğ: Çemberlaynin 
ya releri 
o!anda Uzerın ae 

Aç kalan o onya I· ihracına hakkı olacaktı. 'Kom~r Diltman bUtün cephede muka· Daladye 
, Fransız . Alman bududuv üzen? vemet ediyor ve dü,man tarafm- B t ı f 

ı 1 t 1 de raıtat Fransız topragmdakı dan muhtelif mevzu mukabil hu- eneşe 8 gra 1 Pariı elçimizi ar nası çarpış 1 ar kuYulardan çıkanlmıştlta.h. -1 cumJar yıpılmııtır. Fırkalarmuz-
Buna binaen. bu işe ı:ws e. dan biri tarafından yapılan parlak Çek milleti yabancı kabul etti 

Varşova, 9 (A.~·>. - _Polonya dilen amele madene Fran~ada bir taarruz mühim arazi elde et- ah kküm ·· d Parla, 9 (A.A.) - B. Dalactier 

Uç ~u:ar radyosunun dün b~:ürditı~ ıöre ~riyor, fa.kat Alman topragının mekliğimize imkan vermiıtir. Düt· t kua la ~ en Türkiye bilyillc elçisi B. Behfç 
l , oir Alman tayyarcsı alevler ıçinde altında çalışıyordu. man topçusu mukabil ateıler aç· rtu ca ır Erkini kabul etmiştir. 

~ düşmüş ve paraşütle atlayan~)· Fransızlar Alman topra· mrıtır. Bugün. düıman avcı tayya· Londra, 9 (A.A.) - 3 Eylôlde 
bterdam, 9 (A.A.) - Mat· yareci Manzalkovska 9ehnnın ... 11 kilometre relerı'nı·n mudahalesine ra~men ha- B. Beneş tarafından kendisine R A OY O ,._ Urosu bildiriyor: b' · gına • f B Çh b ~ .uerkezindeki ıokaldardan mne • il va istik•aflarımız devam eylcmlt· gönderilen telgra a · em er 

2 e yarısmdan sonra ımat 1 inmiştir. cnrd er tı'r. :ı lain atalıdald cevabı çekmiştir: p 
ara=-mda Ho!anJa toprakla . •· hi d azar: 10-9-939 
ki Limbur~un bir kısmı il. Diğer bir Alman tıyyarecisı ay• Bazel (Hususi) - Garp cep· Paris, 9 (A.A.) - g Eylül sa· ktkEkselanzmrztıin bu vad m a.. 12.30: Program. 12.35: Tür1' mil· 
den uçan bir Alman tayya· nı şerait dahilinde Mıref&l Smig• healnde tayyare ve tankların da bah harp raporu: ada sempa ye yar ımınızı zIAI <Fasıl heyeU). 13.00: Memle 

._ görUJmUştUr ~>:: Ruti~'in ~kametgih~ clvar.ında yardımJyle Zigfrid müstahkem Kara cephniDde, bildin gec~ ~ blldlren Alicnnnbane telgrafla· ket ıaat ayarı ııJamı ,.c nıeteoroloJ~ 
:"'l'lin.deki Hol~da orta elçisi ieaın Hazıenkı parkına inmlttır. hattından ı;etmele ~lışan hatlarımızın faaliyeti ile geçmıttır. rını minnettarlıkla ~Jclım. Çek haberleri. J3.i5: Müzik (Küçük or· 

Protesto için emir almış. Dı~er. cihetten radyo Veıterp· Fransız ukerlerl geceli gtın·· Forbach ormanının garbındald bn· milletinin ıztırabı unululınamış kcstra - Sel: Necip A~kıa): l -
._ . latteaakı Polonya gambonu hal• düzlU devam eden bat.arya ate 4 yük Vamıdt ormanınm kıımı idil- tır ve uğrunda silfl.ha sarıldığı- Raffaclc \'nlcntc Uzak bir memlc. 
:"'Okbolm, 9 (A.A.) _ Dün kında birçok tafailat vermittir. şl altında Alman toprağı içine lisi cli:nizdedir. B uorman, bir- mız prensibin zaferi neticesinde ketten serenad. 2 _ Fritz Racktcn· 

15 te !aveçin batı sahilinde Garnizon dün sabah •1;1t ıı. de on bir kilometre girmiştir. na· çok tuzak inşaatı ile dolu bulur. Çek milletinin yabancı tahak· vanld Viyana müzikleri. 3 - Josef 
r adumm cenubunda la· teslim olmuştur. ~00 kitıden ıba: ıel'dc top sesleri lşitllm"'k~c 0 · muttur. Hava kuvvetlerimU, ha· kUmden kurtulacQ.ğmı Umlt e· Lanner Dıılo dıınslara 4 - Rio Geb 

ltara.aulan üzerinde bir Al. ret ~~ ~ ~garn~~on yarım. ada lup sarsıntılardan şchtrdeln bir reketJerini kara kuvvetlerimize diyoruz. hardt Noktilroo ninni, 5 - Hans 
~l layYareai görWmUştUr. d• bır utıhkam vucuda getırmit çok camlar kırılm1şt1r. LUk· tcvfik etmektedir. MaJnıer Viyana poJkası. 6 - Franz 

}'yare biru sonra denim idi. Burada ıilah. v.e cepl.ane ıtok- ~emburg ne tsvlı;re arasındaki Garpteki vaziyeti Al· 1 JI" f ı • J.ehar Libcllcntanz operetinden 
fı~:C gözden ka.ybolmuttur. lan bulunmakta i.dı. Veıterplatte, 300 kilometrelik hudut boyun. ng iZ goze e erı t . 14 ıs l4 30· Müıi~ 
~kset, 9 (A.A.) - "Ce So. 7 gün, 7 gece Alına ı tayyareleri 1 da şiddetli bir muharebe başla· manfar nasıl . . ~~::;~üzlğl - J>J,) • • 
"~lesinin Amsterdam mu. ve Danıig körfezinde demirli bu·I mak üzeredir. kar§ılıyor? Avrupayı kandırmak aı- 18.30: Program. 18.35: .l\lüzilt (P 

tinin .öfrendi~e göre bir· lunan ''S::hl::svi: - T·fotstien" zır~- 1 Alman umuıni kararga- Amaterdam, g (A.A.) - Alle· yaıeti auya düştü diyor zar Çayı - Pi.) 19.0S: Çocuk aaatı. 
toecnebı ta~a~nin Hol~. lısı !arafınd<!n borr.bardıman edil· hının bl•w• gemeine Handelsblıd cuetesfniıl ' 19.35: Türk müziği: (Fasıl Heyeti). 

Pz:a,kları uzennden uçtugu miıtır. 1 te ıgı . Bertin muhab:ri, ıuetedne etin· J..ondra •. 9 (A.A.) -:-- Manches- 20.10: Mü:ı:i1' (Dal\" müıiği - PJ.) 
~l ilştU~. . .. Spiker, ü~ gün süren muhaaara- 1 Berlln, 9 (A.A.) - Umumt dert:liği bir mektupta cz:cilmJe di· ter Guard_ıan g~zetesı batma.kal~· 20.30: Memleket saat ayarı, ajana •e 

ecncbı tayyaresı s_ö&ter- ~sonra garnlzcnd• yiy~cc_k ve karargAbın teblitl: or ki: ılnde !~çıl_tererun ToJcrcdakı b~- meteoroloji haberleri. 20.45: Türk 
askeri kampmm üzennden ıçecek kal n<- lı~ırr zö\'lemıftır. Aç BUtUn cephelerde mni'!'litp e- y Alman siyasi mahfillerinin dil. f!1~ clçıs~nın, Po~cnya ~şgal edı • müziği: Çal:ınlar: Rdik Ferua, Fa. 

tt:~kten uçm~tur.. . kalan Polony'lhlar .,,ii,.t<fc!~''e d:· dilen ı~eh kıtaatının rkntl dlln kati, Şarktan ziyade Garbe tevec· diiı takdır~e in~ılterenın ~uhasa· Jılrc Fcrs:ın, Rc~:ıt Erer, Olı:ayan : 
~ltıgue. eyalet~ şımalin. vam etmi§t"!r 'ir. A'"'•erler. Viıtü· , de dc,·am etmı,ur. Alman seri cilh etmiş bulunmaktadır. Garpta matın ~tihni ka_bul edeceÇı hak- )fc(h:ıret Snğnnk. 1 - Şnkelfez:ı 

ecne~ı ta~aresınin şarka Hin auyun.ı iı;ıi 1,.rrlir. Veste"' • 'utaatı ekseriya dUşma~ın. ~l'rl bir teyler hazırbnmakta ok1ufu lan~ çıkan şayıalarr tek~ıp erte· peşrevi. 2 - Nokogo, - Şnkefz:1 
llçtugu gorülmUttUr. tatte'ın ac.'cı tu. b':t·ın Pcılonyada kıtalarına hllc um edere< \ lstU· kanaati Alman devlet adamlan ü· meşıne fev~lade ehe:rmıyet at·ı ş:ırkı (Geçip de karı,ıma ı~ıleriıı 

derin bir yci~ ır·.,-··, .. ,.,ıı<:•ır. 1 ııın muhtelif noktall'rında San zerine ~ittikçe daha ağır bir su- feylemektedır. suzme). 3 - Rl'ş:ıı Erer - Acenııı· 

n. 't h b• d Spiker, netice ohrak Ve t•rp· douıtez ve Varı;:oyay:ı ;armış ve rette çökmeğe batlamııtır. • Bütün diğer Londr~ . g~.etelui ~ırıın şarkı (Ey benim güzel kuturu ) 
ızaı 1 ar ın 8 latte kahramanlammı intikamını ölledcn aonrıı hntı ~~nııptan Berlin, 9 (A.A.) _ Alman or- ~_i bu ır~et~ de ln~ıhz huk~m'• .ı - Udi Ahmet - Acenıkllrdi prkı 

alınacağını sölemiıtir. Leb hükQ.met merke::ıne gir. duıu batkumandanlığı bildiriyor: tinın Hıtlerın arzularını bırk~ç (Edeli :ıırı n:ızıır halime çcfmin dil. 
-.ılar bir deiitiklik mlştir. Fransız keşif tayyareleri buıün haftalık harplerle elde ctnıek pla· bcr). 5 - Bedri Hoşı;ör - UtPk 

ha 1 1 Si..- k t ki r Fran- Cenup Polonyasıncla \'islcka· Alman tc:-praklan üzerinde istil· .. nını ve müttefiklerin vaadettikle- şarkı (Gel üşık gücenme). JI - O· 
zır ıyor ar -"SO por e Z 

1 
• dan ötede muharebelerden son· pfta bulunma!c istemitlerıe de Al· ri yardımı yapmak istemevecekle· kuyan Necmi Riza Alııskıın: 1 -

• 9 CA.A.) - . Ticaret YL 11Z orduauna kaydedd- ra doğuya doğru ilerledik ve man avcı tayyıreleriytc hava top· dne veya yanamıvacaktann:ı Av·. Mahmut Ce16AletUn paşa - Bayati 
karşı denızaltı mUca· mek istiyor motörlU kıtaat Rzoszo,·a vardı· ları tarafından tardedilmıtlerdir. rupaV1 lcar.dırmak hususundakı şıırkı (Narı firkat şulepaş oldukça) 

ı...~kkmdald lnırillz haber. . lar. in iliz ta arelerinin ~ayretlcriııi suya diişürmüt otm· .. 2 - Suphl Zı)a - Hüsc)'ni farkı 
:""tl&r Nachrichten gaze~ • Lizbon .. 9. (A.A.) - Fra.naız Sandormlcrz yakinlnde Lub. g • Y! 11nı seni il .. ka,·Aevleyor. <Fcryııd eılilor bil ıııı billbülü fe) · 

t..:. ~rlinden aldığı malQma ~UyUk elcısı ~er E;iln h:_r :ıınıf · Un istikametinde VlstUlün do· betıncı UÇUfU Ci:rrete eliyor ki: da) 3 - Enderoni Yusuf - Hüse1nı 
L.~k etnM!ktedir. tan P~rte~izlılerin sem ·~1 kve lusuna geçmeye muvaffak ol- Loı~ra. 9 (A.A.) - İstihbarat Bütün diinva bili••or ki Hitlerin şıırkı (Sncım bükümleri). 4 - Fah. 
~te divor ki: 'Tl;mevı müzaheret e.aerlerı e ar duk. VistülUn batısında z,·olen nezaretinin tebliği: 1l•ı ban' nt•nr ancak veni bir iste· re Fcrsan - Kemençe taksimi. 5 -

lı Y&Dm d,.n!zaltı harbin 
11 ~atu.:.ır. 1 Fran ordu Ye Radom zaptedllmi tir. Askert tayyareler~iı s.g Eylül lijr., veni hir btthnntn ve veni bir Şe\"ki Bey - Hüseyni şarkı (Hicr:ı • 

a.ttı hareketınde bir deli· ~o d ~".1se e~ :1~ivor Daha şimalde Kalvaja yaki· ~eceıi Almanya üzerinde befinci 'ı:ıııl-oin tııldo edccevi kı"a bir fası- oku> 6 - Dede - Gülizar 1&rJ.. 
l\lt'kbaznoJ~dıı?ı anla.şıbyor ~a p ~k!~!l ;:.ı Al<:" doktor. nlnde Vistllle kadar ilerledik. iıtikşaf uçusunu yapmışlardır. Ha· 1al::lan ba~ka bir sev ifade ede-nez. (Nazlı nazlı sekip gider). 11.30: lıliı 
il~ nnımetler hakkmda 1t~o .. ı ~r a ım emrine Lodzu bugün cenahtan ilcrli. varun mi;sait olmamuına rağmen - ___,,_ - - zık. <RI) aseticumlıur Baaclom -
il~ ameye :ıa.':t lUzumr .,ermişt~ı nsaıun ren kıtal atımız tarafından iş· Alınan milletine hitap eden notun M•car h"'ricive ft"-Zln Sel: İhsan KCNÇERl: 1 - Fnach 
~ b ısrar edıldifi halde ta . • • • • gal edilecektir. Muharip kıta. kopyeleri orta Almanyanm ~enil' 1· d d"" d•• Popy Marş. 2 - Jean Sibellus Valse 
lttık arekattan kaı:mılması. ltalyanın Atina elçııını ıarc!an ekserisi mUdafaa edP· bir böl..,esine datıtılmııtır. Ver·. Ber ın en on U Trlste. 3 - E. Lalo. l.e !\Ol ~'i 
ıı.i da temas editmemektedfy M taksa kabul etti ret k~an dUc;manı takip eL len malumata P"Öre tayyarelerimi,. J .. ondrn. 9 {Hu~uı;;f) - Bir opcr:ı'lının uvertftrfi. 4 - Jt \ aıı. 
et Alnıan denizaltllarmm e • 1) lt 1 a kte ,.e ı;;chrt> Bz ırn'nın ecnu· w •e .. e , .;ı.,hslıkla bir kısım Belçi· Almnn tu·ynrer;;h•lp nnrlinA dt.lner. J,ohPnJ:rln OJ)t'd:ı~ından fanlt' ' 
ı_ ~rnilerine lr•- •··-·- Roma, t ( Hıısns - a Y • me " • ı t ~f '- ... , ' • 22 20 • \ili k ,,. h " Pi ) ., 1 "'etı -or ..-.anu ,., · y. . b vekt· bunda iki ('(be tten yakJnı:;mak- 'ca topr:\kları üzerınden ııcmuı ve m Ş O an A"ttT' " , '" n'tz1rı1 • 11 ,.,.7. "" - · . .... 
~ık eborine devam ldn .eilerlJ. lllll Atına_ el sı rıan '( d t d bir Bclçilta avcı tavvaresinin bil- Kont Çak!, Dudape~tl'ye c1Un-,4lH :.ı .ı .ıırı. Son :ıj:ın " ı :ıh lerı ve 
&, no bulunması ıcap e- 11 Gener:ıı 'Mf'tnksas tara ın an n ır. mft•tftr yarın! i proıırnm 
gı demektir. Jtabul edilmiştit'. 1 J>osen villyeti dUı;man rnuka· cumun1 u~ramışlardır. · ' · 
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Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan 
• 

yenı 

z 
kalkanlar icln oıda : 

1 

ıc ~oğlun ela 1.J.\h.I::H ıuı:Qnzal:ırı 

hırı 1c• lngiliz Ye Fransız ku· 
ıınşlıırııı<ian mnrnu! TRENC • 
l\OTLAH, 'iubnrdınlcr, Pnltolar, 

fu\'etler, Sı>or \'e f:ı'ltezi kos-

ıınler, Parde iilcr, her )erden 

nilsnit şnrll:ır \'e ucuz riyolJarJa 

, J •l· .. akt:ırlır. Çeşitler bozulma· 

V:t~rnin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI. besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocukla r
da fohal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır 

kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. ' 

ıl ı:ın eHel ihti~ocınızı BAKEH 
nrnğnznl:ırınclnn lemin ediniz. 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu- Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

GOl. lfEKIMJ 

Murad Rami Aydın 
Pazardan başka her gün sont ::! ' 

\'il k:ıdor l'ıık~ım • folirnhane Url• 
ıı:ırtıııınn '\o ın l ı•ı>llnn 41:.~:{ 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depol't.riyle bi~gi.İk Bakkaliyelerde vardır. SAHlBl : ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT MatbaaJI 
• Umum Neşriyatı idare eden: 

hakkı tar~k us 

Umumi Depo: INGILIZ • KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul Peraken~ ~atış Ye12i : Bahçekapı Z am an ltnyat Deposu. 
lstanbul. lzmir Acentası : Türk Ji.i:ZA DEPOSU • 

-
• • • I 

~ıi tt::~,~ ~~.~.~,~~~~i.~".~~~~~~"~i.~~d~~~~~~.- ·~ 
f!. { ldiliıt dolayısiylc kiığıtlıırıııım id:ıreli kullıının:ık ınecburiycliııde kol 

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

de zuhur eden hastalıklarla yapılacnk mücadelede ve bil. 
hassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hem. 
şirelerine yardımcı sıfatile çalıştırılmak üzere lstanbulda 
Aksarayda kain 

Kızılay Hastabakıci Hemşireler Mektebi 
dahilinde ( Gönüllü Hastabakıcı ) yetiştirmek için 
ı Birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. !\lecca. 
ni olan bu kursa. aşağıaa. yazılı şartları haiz olanlar alınır: 

1 - !Ka.dm Türk vatandaşı olmak, 
2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 
3 - En az ilk mektep tahsili g6rmüş olmak. 

Kaydedilmek ve dersler hakkında malı'.'ımat almak is. 
tiy~er yukarıda. adresi yazılı mektebimize müracaat eL 
melidirler. 

Şefili ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani 
ı işe hevesle koşacaklarına. kaniiz. 

~""'""'~"""~·~· ~www~ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - Şartname ve listesi mucibince 27 kalem muhtelif mal. 

zeme aÇJk eksiltme usulile satm.' alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli (2511) lira muvakkat teminatı 

:cısS,33) liradır. 

III - Eksiltme 15jIX/939 cuma günti saat 16,30 da Kaba. 
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözti geçen şubeden para. 
sız alınabilir. 

Y - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 
7,5 giivenme parasilc birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (7076) 

Osmanlı Bankasından: 
~tLE SANDIGI PiY ANGOSU 

Osmanlı Bankasınca ihdas edilen " Aile Sandığı'' piyangosunun 
keşi desi 25 cari tarihinde icra edilip atideki ikramiyeler tevzi edile· 
c Cktir: 

1 Adet T. L . 1.000. - lık - T.L. 1.000 
4. ,, T. L. 250.- ,, - T.L. 1.000 
5 ,, T. L. 100.-

" - T.L. 500 
25 ,, T. L. 50.- " - T.L. 1.250 
50 " . T. L. 25. - ,, - T.L. 1.250 

80 ikramiye için T.L. 5.000 

İşbu keşideye Nisan - Eyliıl 193 9 altı aylık müddet zarfında "Aile 
Sandığı" (Tasarruf cüzdanı) hesabın~a matlubu T.L. 50.- den aşa. 
ğı; olmayan her mudi iştirak edecektir. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Hukuk fakültesinde: Medeni hukuk, ceza hukuku, devletleı 

umumi hukuku ve devletler hususi hukuku, iktısat fakültesinde: 
İşletme iktısadı, umumi ıktısat ve ıktısat teorisı. tıp fakültesin. 
de: Radyoloji, çocuk bakımı ve hastalıkları. ıdn.r yolları pata 
olujik Anatomi ve genel pataloji: ı.;dcbiyat faktiltesindc: Umu. 
mi felsefe ve mantık, romanoloJi umumi Türkiye tarihi ve Türk 
edebiyatı tarihi doçentlikleri açıktır. fstekliler~n dil imtihanı 16 
ikinciteşrin perşembe giinU yapılacaktır. İsteklilerin rektörlüğe 
müracaatları. (7047) 

Askeri Müze Direktörlüğünden: 
Askeri Müze pazartesi <?iin'c rindcn başka her gün saat 9 darı 

17 ye kadar ziyaretçilere açıktır. c:m3ı (7128) 

Kayıp 

lru Gener:ıl l\on,.0Jo,lıı·~11ıııl ı 

:ılmış oldu~um hü,•iyı'I eiiııl 1111111 
lr:ı:rlıelliın. Yen isini rık.ır.ıt ıi:ı ıııl ıı 

t•<;;kisinin hl lımn yoktur. 

ISM.111. ll!Jl'/ 

Or. Ne ::aettın Atasagun 
..., ılı.ılıl.ırı il :ııı o k:ııl.ır; ııkı>:ııı•. 

lıırı 17 ılı•ıı "'rır•ı l.:"ılrlı 1'11\\aıı 

\ n lhırı• 'l °'l; o l i r1t' tı:ı~t:ıl:ırıııı 

ı..:ı1ı11ı ı•ılrr 17 ,.,,.,,,,, ı:rn~.:u ... ............. .... 

dık. ll:ıclıııleriınizi küı,:ültıııek \'e y:ıı.ıları daha ııfıık punlolnrl:ı diz. 
ıııek gibi ledbirlere baş nırduk. Bu ciinıleden ol:ır:ık şimdiye kad:ır 
10 punto üzerinden ıli1.ilmckte olan ilanl:ırı 15/9/ 1930 l:ırilıinden ili· 
lı;ıı·cn 8 punto ile <lizıneijc k:ırar ven.lik . 

.Kuruf:ılın küciilınc<;inden clol:ıyı iliinlnr hiç hir eksiğliğe maruz 
,ıılmıyncnk, yalnız işg:ıl ecleerği yer ,.c lı:ıciın kıs:ılı1115 olrıc:ıktır. 10 
•rnnlo ile S pıııılo :ıı-n,.ııııl:ıki ııhlıcti 111111ı:ır:ız:ı ir;in ilfıııl:ırııı beher 
':rnliıııindcıı ~iıntliyc k:ııl:ır l:ıtlıik erlilnıekJe ol:ııı tarifeden yalnız 10 
•,ııruş fnzla ücret alın:ır:ıktır. 

~elice ilih:ıri;ı.·lc !Jir ilanın 10 punto iizl·rinclen ılizilrııcsile :ılın:ı· 
euk ücret, aynı iliıııııı 8 rııııılo ile dizilıııesiııdcn nlın:ıc:ık ikretin :ıyııı 
oloc:ıktır. 

bu değhiklisi mazur Elimizde olnııy:ın -;chcplcrdcn dolayı v:ıki 
ı:ıiirıııl'h-riııi ril'a rılrı·iı . 

Zayi 1 ilan 
Den Y:ınya vilayeti dahilinde Pir.1 l slunbul ıh/iye ·I ü11cil 

Ankarapalas- lzmir 
met kazasının i\liı;n kö~ iinden olup 111ıılıkemcsiııdc11: 
Arnavut telı:ıasınd:ınıııı. Cckclinıin Mustafa oğlu Suplıi l:ır:ıfıııd.ııı I 
cclıindeki ik:ıınctglıh ve ... ikuıııln :ıb •• \ ks:ır:ıyd:ı llul'lıor c:ıddcsiııılı• 5:. 
cak derterimi ceketim ile beraber x.o.lı :ık:ıı-ell~rd~ oturan Cem~ nlc;ı. • ı 
Sebzehlilde çaldırmış olduğumdan hıne 3!1 / 93 );o. ıle :ır;ıl:ııı hııczın flok. 
~nkapanı ııulis merkezine ilıb:ır ki da\':ısıııdan ılol:ıyı muıldn:ılc~ lı 
ın:ıdde eyledim. Bu mr elryi g:ızete· ilanen ''i'ıki telılisata r:ığııırn ırı:ıh-
niz ile iliın etmenizi dilerim. kemeye gelmemiş olcluğuııdnn gıy:ı_ 

Fcılilı Sarıgı"i;cl l/cır.ı / tyas lıınd:ı muhakemeye de\':ım olun:ıruk 
bo.~larııncla ?\'o. ıs lnı buptaki ı.ııy:ıp kar:ırının il:ınen ~ 
ETHEM lŞ.\D,\:\[ lclıliğiııe \' C keııclısine bu husus için 

(30 ı 2:ı) hir ny ııı iihlel vrri im e'iine \'C ıııu lı,ı· 

---- --------- kcmcııiıı l :ı/ 1 0/!l~!l güııi\ s:ıat 14 th 

TELEFON: (3438) 
Jzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aıle 

yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra l'nlasın fcvkınde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışc.rlı old~.ğl! gi. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı, 
raathaneyi havidır. 

. . . ' . 
:.. . ·.) ı .. t . J • • ~ • • • 

Zayi 
Emniyet • üncü şıılıe 22/0/37 de 

aldığım 2 senelik ve 31/12!l!l:i ik:ı

rııet tezkeremi 11 - 45 Sua<llycdeıı 
köprüye k:ılk:ın v:ıpurdu para cüz
ıl:ııı ınıla her:ılıt•r 8/9/3!} d:ı zayi et. 
linı. Bulan :ı5ağııl:ıkl ııdre!'.e \'ey:ı 4 
üııeii şube ıniidürlüğüne getirmeleri 
dc:ı ohtnur. 

lıılikine mahkl'mece karar verılıııi5 
olduğunılon yuk:ırd:ı adı \'e adrcsı 
~azılı ıııiitlıl:ıa:ıleylı ilim giiııiiıull'n 

itiharen lıir :ıy içinde i'jlıll gıyı:ıp f,;a. 

rnrın:ı ilirnz elnıccliği Ye yazılı gıin 

, .c sualle nıalıkcınele gelmediği \'C~ :ı 
bir nkil göııdcrnırdiği l:ıkdırıll• 

ııııılınkeıııel e giy:ıhınd:ı dc,·:ım olıı. 

n:ıe:ığı, lıu h:ıptııki giynp kurnrı d.ı 

ııı:ılıkctıll' dıınırııı:ı :ısılmı'j olılııijıı 

r ENGLISH HiGS SCHOOL 

1 
Erkek Mektebi 

Tıı/;si 111 .\Jl(ıspn,rn Vıırlak 111111 S rııı

marcıda l"uııcın lr/ıt'(ısı 

Teodara Firi11i 
(3012!1) 

BC-RSA 
-Ankara 9 -9 • 939 

--ÇEKLER--
1 Slerlın Clngiliz ) 

100 Oo l :ır (Amerika) 
100 Fr:ınsız fr:ınk ı 

100 Liret ( lıalya ) 

100 ls\'ı\·rc lr:ıııkı 
1 (10 Filori n ( Felen · '· ) 
100 H:ı~·şmnrk (Almnn) 

ıoo Belga <Belçika> 
100 U ırulınıi (Yunun ) 
100 l.e\'3 (Bulgar) 
100 Çekoslovak kuronu 
100 Pczeta (ispanya) 
100 Zl lotl ( l.ehistan ) 
100 Pengö C\lor:ır) 
100 !.ey ( n umen) 
J()(J L>ınnr l\'ıır.m,ln\' ) 

100 ls\'et l\uronu 

100 Hulıle ı:-ıu"~ cı 1 

lstikraılar 

:ı,24 

lfrganı 

Siva'! • Erzurum 111 l 'ı 
rurk borcu 1 peşin 

Ticareı ve Lahıre öorsası 1

1 9 - 9 . 939 
1',lYA 

llıığıl:ıy )'lllllllŞ:tk 5,lli, 
hugd.ıy scrl 4,17, 1124 '.!j, lıııj:itl:ıy 

kızılc:ı 4,38, kclcn tohumu 10, y:ı. 
p:ık ,\ n:ıılol !i2, Zc~ tın y:ığı ı ııl'İ 

43, .ı;;, Pamuk ~nijı :15,211, :ıi. 

GELEN 
Bıığılny :1111, Arpu 8. ç:l\ıl:ır Gri, 

Hıpnk 37, fnsulyı• :'ıO, l\l'lt•ıı lolıu. 

11111 :!.t, iç fınılık :rn. :\ulıııt .ı.ı, 

\'ıı laf :\O, l ' n 22. 

GlDEN 
iç fındık :ı 

NİŞ...\NT.\~I, Telefon: 410i8 

llıin olunur. (301 :-ıo) 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumartesi \'e Pazardan m aada htr 1 
gün saat 1 O dan J 2 ve kad:ır İdarcvı> mliracnat olunabilir d' 

- __ ::;.---1 

1 

_.......__ 

BUGÔN 
KUM&AllASINA 
PAQ~ATAN 
KOCOK EL 

YA~IN 
CEK DEFTEQ.INE 

IMZAATAH 
BOYOK EL 

OLACAK TIR. 

TOQK(Y 
f s 

f>ANKASI 


