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r Ahın tahliye ediliyor °" 
Amsterdam, 13 (A.A.) - AL 

lgemeen Hendelablad gueteai. 
ne göre, Aben'in tahilyesi bügün 
öğleden 80IU'& başlıyaca.ktır. 

Gazetenin Alman - Holanda 
hududundaki muhabiri §unları 
illve etmektedir: 

19 yqmdan aşağı erkekler le 
bütün kadınlar şehirden ayni. 
mağa mecburdur. 

HERYERDE S KURUS • Vlllıı,__.__,_,..."" • 
Sabaha karşı · 

Ruzveit 
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Bugünkü - gazetemizde - --
Kok:aön 

Koka in müptelalarının 
şayanı dikkat hayatı 

1 
J ıuan kolıaine ncuıl müptelci olur? •• 

Kokain nedir?. Kolıain kullanan adam ne
ler dü,ünür? N cuıl yQfar Dünyayı ncuıl gö-
rür? •. Kokain in•anları nerelere •Ürülıler? •. 
Kokain müptelciaı kadın ve erkekler ncuıl 
cifık olur, ncuıl ayrılır? Kokain müptelcila
rının cemiyetleri; aralarındaki müncuebet· 
ler ve diğer bütün ha•unyetleri. 

Bir kokain müpteluının ortaya vurduğu 
bütün bu tezahürat güzel ve realist bir ka
lemle sürükleyici ve fevkalade meraklı bir 
roman teklinde anlatıl maktadır. 

Oörduncu sayfamızda takio ediniz ... , ...................... . 

,_,,,., ~odz şelt( · 
manlardan geri aldılar 

Paris, 13 (A.A.) - U Ey· 
Uil sabah tarlhll harp tebliği: 

Gece, düşman topçusunun 
aksüllmell devam etmiştir. 
Dün gündüz iki taraf hava kuv 
vetlerl bUyUk faaliyette bu
lunnıuştur. 

Parls, 13 (A.A.) - 19.9.939 
akşam tebliği: 

Kıtaatımız, dUn ve evvelki 
günler zarfında zaptedllen 
mevzllerl takviye etmektedir. 

Deniz kuvvetlerlmiı dOtman 
denizaltılarına karşı şiddetle 
harekette bulunmaktadır. 
Havanın muhalefetinden 

dolayı tayyare faaliyeti as oL 
muştur. (Devamı 5 "8cide) 

Japonyada 
seferberlik 

Çin ile anlaşma temaslanna 
geçilmesi kararlaştı 

Tokyo, 13 (Hususi) - Bu
gUn başvekilin riyasetinde top. 
lanan Japon kabinesi, dış ve iç 
siyaseti müzakere etmiştir. 
Başvekil, Çin harbi hakkında 
kabine Azalarına izahat ver
miş, neticede Çin hükQmetl ile 
anlaşma temaslarına geçilme
si kararlaştırılmıştır. 

Japon Başvekili, mUteakl. 

ben Japonyada umumi sefere 
berlik yapılmasını teklif et
miştir. 

Uzun suren toplantıda 1>11 
hususta blr karar verilmem1ı 
olmakla beraber ekserlyetee 
böyle bir tedbire ıuıum görtıL 
muştur. Gelecek hafta muza• 
kerere devam olunacaktır. 

Avrupada harp vaziyeti 

Polonyalılar Bug hat
tını müdafaa ediyorlar 
Şarktan mühim kuvvetler çek
meye icbar edinceye kadar bu 
müdafaa işi en münim meseledır 
Mkeri mabanirimisia miitaı.la nm ikiaci .. ,,_ ·• •~ 
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Avrupada harp 
vaziqeti 

ŞARKTA, Bug boylarında. Vistül garbında ve Satı vadisin. 
~"' bir kaç glindenberi cereyan etmekte olan meydan muharebesi, 
henüz devam ediyor. Muharebe hakkında gelen haberler biribi. 
rıni nakzetmektedir. Almanlar, Po?.en'den şarka doğru çekilmek
te olan bir kaç Polonya fırkasınm Kutno civarında çe\Tilerek fe. 
na vaziyete düştüklerini iddia ediyorlar. Polonya membaları, bu 
muharebe hakkında pek sarih malumat vermiyorlar. Fakat, Al. 
muılar, bu Polonya kuvvetlerine karşı mühim .bir muvaffakıyet 
kıunmlf olsalardı orı misli büyüterek dünyaya yayacaklan şüp-
1-izdi. Diğer cihetten cenupta San boylarındaki muharebeler 
hükmda da haberler biribirini tutmuyor. Almanlar, bu nehri 
şarka w timale doğru geçtiklerini ilan ediyorlar. Polonyalılar ise 
Almanları bu nehir boyunda durdurduklarını söylüyorlar. 

Her iki tarafın tebliğlerile Sovyet memoalarmdan ve sair 
bitaraf membalardan alınan haberlerin karşılaştırılmasından şu 
netice çıkarılabilir: 

Şimalde, Polonyalılar, Bug hattını muvaffakıyetle müdafaa 
ediyorlar. Varşova önünde Almanlar bir miktar geriye bile atıl. 
mışlardır. 

Por.eıı'den Vargovaya doğru çekilmekte olan Polonya kuv. 
vetlerine Kutno civarında yapılan Alman taarruzunun neticeııi 
anla.plamamıotır. 

Orta .Vistillün garbında, Alman tazyiki o kadar mühim gö
rtimnUyor. Bugün, meydan muharebesinin sıklet merkezi §imal 
Wt cenup cenaJılarda. yani Bug ve 'San boylarmdadır. Almanlar, 
ber ilci cenahtan, bılhaasa cenuptan çevirmeyi tahakkuk ettir. 
mü istiyorlar. Bu da ancak San boyundan, Polonya kuvvetleri. * fimale, Lublin istikametine atılmasile kabil olabilir. Polon.. 
,alılar da bUtUn kuvvetlerile Alman sağ cenahını mümkün oldu. 
ju kadar Lublin'den uzak tutmaya ve Lemberg - Lublin muva. 
•hamı açık bulundurmağa ehemmiyet veriyorlar. 

Viettll garbmdaki Alman merkezi, cenahlardaki bu çevir
JDlll.iıı mUıeuir olmasmı beklemek zaruretindedir. 

Avrupada askeri ve belki de siyasi vaziyet Ü?.erine tesirden 
un kalmıya.cak olan bu meydan muharebesinde muvaffakıyet 
iiıttmall hangi taraftadır? Bu suale kati ibir cevap vermek pek 
mlllldlldtlr. Poloııy&lılarm, bütün enerjilerini sarfederek Alman 
tu.rru&unu durdurmalan pek muhtemeldir. Polonya için, garpta 
1'ransız - İngiliz taarruzu Almanları şarktan mühim kuvvetler 
çekmeye icbar edinceye kadar müdafaa ve mukavemet etthe'k en 
1118him bir meeeledir. 

Filhakika, garpta. İngiliz .kuvveUerinin de iltihakile, Al. 
mınJer, Ren - M<>Zıel cephesinde gün geçtikçe büyük kuvvetle
ıia taaıruzwıa uğrayacaklardır. Bu cephede, muharebeler, her 
Jtin, biraz daha, şiddet ve sa.hasmı artırmaktadır. İngilizler de 
pıp cephesinde .Fraıwulann bafladiğı taanım. iltihak ettikle. 
rinden Almanla.nn Ren - Mo7ıel cepheainde Ren nehrine doğru 
derinliğine arazi kayıbedecekleri tahmin olunabilir. 

ftte, Polonya için, bu iki Uç haftalık \•akti kar.anmak ve 
ezilmemek lizmıdır. 

Bir kaç gündenberi şarkta, Vistül havzasında c:ereyan et. 
uıekte olan meydan muharebesinde Alman taarruzunun tevakku
fa. uğramut, Polonyanm. vaziyetini tamamen düzeltebilir. 

T. Bıyıklıoğlu 

Sanat okulları teşki
latı genişliyecek 

Umumi müdür 
tetkiklerde 

şelırimizde 
bulunuyor 

.Maarif Vekileti mellleki ted. 
riaat umum mUdilril Bay Rtlt
tll dUn sabah Ankaradan ~hri. 
mbe gelmiştir. Umum mUdUr 
öfleden evvel Maarif MüdUrlU. 
ğllDde meşgul olm111. Maarif 

1 mildUrll Bay Tevfik Kuttan ls
t.anbul sanat olrullannm çalış -
ması etrafında izahat almıştır. 
öfleden sonra. Maarif mUdUri 
le birlikte bu den yılı ba.şmdan 
itibaren tstanbulda acılmasma 
karar verilen yeni inş&a.t ve us. 
ta okulu için tensip edilen bina. 
yı gezmek Ur.ere MecidiyeköyU. 
ne l?itmiştir. 

lstanbulda !r..şaa.t usta oku. 
tundan başka mevcut sanat o
bllarile, akşam sanat okullan 

· teşldlltmda bazı yenilikler ya. 
pdaca.k, daha cok talebenin ye. 
tiştirllmesi için talebe kadrola. 
n ~nifliyecektir. 

Sanat okunan öğretmenlerı 
arasında bu yıl 300 kadar tayin 
ve becayiı yanılmıştır. Bunla -
rm mUhim bir kısmı alftkadar. 
lara tebliğ edilmişir. Di~erleri 
de okullar tedrisata başlama _ 
dan 6nce blldirilecektir. 

ilkokul öğretmenlerinin 
maatlan 

Şehrimiz ilk okul ö,Cretmen
lerir.e ait yeni barem derecele. 
rinin tatbik edilmesine önilmUz 
deki teşrinisani başından itiba. 
ren bqlanaca.ktır. Buna ait bti. 
tun hıımrlıklar ikmal edilmi.c;. 
cetvener tamim edilmiş, okul 
idarelerine bordrolann yeni eek 
le g6re icrası hususunda tebli. 
tat yapdmıştır. 

ôıtretmenier teşrinisani ba _ 
şmda aynı aamanda 932 den yı 

lm& ait dört aylık birikmiş m~ 
ken bedellerini de alacaklardır. 
Bu dört aylıktan başka geriye 
kalan diıl'er ayhldar da teşrini. 
sanı sonlarına doğru ödenerek 
bu suretle öğretmenlerin mes -
ken bedeli alacaktan katmamış 
olacaktır. 

Nakillere ait kadro 
tashih edildi 

İstanbul ilk okul öğretmenle. 
rinin şehir dahilinde bir okul. 
dan diğer bir okula nakiJlerine 
ait kadro tasdik edilmek Uzere 
Ankarava gönderilmişti. Kad _ 
roda (200) nakil yapılmıştır. 
Bu nakiller tamamile öğretmen 
lerin istekleri!~ olmuştur. Ve _ 
katet kadrovu avnen tasdik et. 
miştir. Bir iki riu.ne kadar şeb. 
rimir.e gelecektir. 

lstanl-ul emrine verilen 
öğretmenler 

Muhtelif \'İlayetlerden otuz 
kadar öğretmen İstanbul Maa
rif mUdilrlUğil emrine verilmiş. 
tir. Bu öğretmenler ailevi ve 
sıhhi sebeplerle fstanbula na . 
kil istemişlerdir. BunJar. açık 
öğretmenliklere sıra.!11ile tayin 
edileceklerdir. 

"' ' - ~r seferleri 
Akdenizde dünden itibaren 

normal va ur seferleri başla -
mqbr. Bartın vapuru ilk ola. 
rak dün Ayvalıb hareket et. 
miştir. Puar !NnU de ~ 
tzmlre. Tayyar tmroza gide . 
cektir. 

Prenses Melek 
Dün sabahki ekapreale 

şehrimize geldi 
Mısır Kralı Majeste Faruğun 

akrabasından Prenses Melek, 
dün sabahki ekspresle şehrimi
ze gelmiştir. 

Prenses Melek Sirkeci gann
da kendisiyle görüşen bir mu. 
harririmi?.e şunları söylemiş . 
tir : 

- Harp çıktığı zaman Fran. 
sada bulunuyordum. Seyahati. 
miz çok iyi geçtı. Mısır hükO
meti sulh cephesile olmakla 00... 
raber, ltalyada fevkalade neza
ketle karşılandık. 

1stanbulda bir kaç gün kal. 
dıktan sonra Mısıra gideceğim. 
A vrupada kral ailesinden yal -
nız Prenses Şivekar kalmıştır. 
O da, hareket etınek üzeredir. 

rsvtÇRE tLE TiCARET 
A~LAŞMASI 

İsviçre ile yeni ticaret anla.5. 
ması müzakerelerine iştirak e. 
den heyetimiz :-.zasından Türk 
ofisi müşaviri Atıf da şehrimi. 
ze ~imiştir. 

Bu anlaşma müzakereleri he
nüz neticelenmiş değildir. Yal. 
nız lsviçrenin memleketimiz. 
den alacağı buğday ve diğer 
zirai mahsuller ha.kkmda iki ta.. 
raf mutabık kalmıstır. 

Dünkü trenle Alman mühen. 
diaterinden Gersdner ve Çaha 
ile bir Alman profesörü latan. 
bula gelmişlerdir. 

Bunlar. Türkiyedeki vazife • 
lerine normal P.ekilde devam e
deceklerini söylemişlerdir. 
KONVANSİYONEL ŞEHRL 

MtzE BİR <X>K ECNEBt 
TALEBE GETlRDl 

Dünkü Konvansiyonel trenile 
şehrimize bir çok ecnebi talebe 
de gelmiştir. 

Bunlar arasında 10 Iraklı. 
dört İranlı, iki Hintli vardrr. 
Hintli talebeler, Paris Universi. 
tesinin harp vaziyeti dolayrsile 
kapanmaın tir.erine tahsillerini 
yarıda bırakarak memleketle • 
rine dönmeğe mecbur kaJdıkla. 
rını söylemişlerdir. 

Bunlardan baJka beş Türk 
talebesi ve hukuk fakWtesi asis 
tanlannda..n hukuk doktoru Fa. 
ruk ta gelmiştir. 
CELAL MUHTAR GELİYOR 

Uzun müddettenberi Pariste 
gözlerinin tedavislle meşgul o
lan doktor Celal Muhtar, mem. 
leketimize dönmeğe karar ver _ 
miı, ve Paristen yola çıktığım 
ailesine telgrafla bildirmiştir. 

Celi.l Muhtarın bugiinkU Sem 
plon trenile Istanbula gelmesi 
bekleniyor. 

Tutun satışları 
Amerikaya fazla ihra

cat için tedbirler 
alınıyor 

İnhisarlar idaresi tütün sa. 
ttşlanmm ve bilhassa harice o. 
lan ibraca.tımızı artırmak tizere 
tedbirler almaktadır. Memleke. 
timb dünyanın en ivi tütilnleri. 
ni yetl§tirdiği halde ihracatta 
henüz birinci mevkii tutamam11 
vazivetteyiz. Amerikaya tütün 
göndermeğe başladığımızdan 
bugilne kadar ~çen 17 senelik 
müddet için ihraç ettiğimiz tU
tUn miktarı 99 milvon 775 bin 
kilodur. Halbuki ·Yunanistan 
aynı müddet idnde Amerikaya 
145 milyon 825 bin kilo tütün 
KÖndermiştir. Amerika böylelik. 
le tütün ihtiyacının yüzde 45 L 
ni Yunanistandan ve yüzde 31 
ini memeleketimizden temin et. 
miş olmaktadır. 

938 senesi istatistiklerine gö. 
re Almanvaya tütün ihraç eden 
memleketler i~inde ancak dür -
dUncU gelebilivoruz. Yunanis -
tan bu sene 7.arfmda Almanya
ya 23 milyon kilo, Felemenk 20 
milyon kilo, Bul~aristan 14 miL 
yon kilo ve memleketimiz de 11 
milyon kilo ihracat yapmıştır. 
Son zamanlarda Almanyada ve 
Amerikada bilhassa kokulu tU. 
tUnlerimize karşı büyük rağbet 
vardır. 

Malatya fabrikası çalıı· 
maya başladı 

Malatvada İnhisarlar idaresi 
tarafından tevsi ve yeniden in. 
p. edilen tütün fabrikası biltün 
teşkilitil~ faaliyete gecmiştir. 
Fabrika ~enc<le tl()() bin kilo tü
tün islcyebi!e<..ek, 120 bin kilo 
da Doğu ~i~&raaı yapacaktır. 
Diğer taraftan inhisarlar idare. 
ıl şark ve renupta veni fabrika 
ve atelyeler kurmak ve bulu • 
nı.nll\rı tevsi etme't irin tet -

Demir, kalay ve kağıt fiat
leri çok yüksek 

llıtikQrla mücade
leye başlandı 

23-28 birinciteşrin tarihin-ı 
de Ankarada toplanacak olan ti 
caret odaları kongresine iştirik 
edecek İstanbul ticaret odası 
murahhasları dün ticaret oda -
sında yapılan bir toplantı ile se. 
çilmiştir. Oda n1eclisinin bu top 
lantısında, ilk olarak rumame. 
deki baz.ı maddeler görüşülmüş, 
müteakiben mmtaka tic...ret mU 
dilrlilğünün son siyasi hadiseler 
dolayısile piyasada başgösteren 
ihtikar hakkında mühim bir ra. 
poru okunmuştur. Rapor hak-
kında bizzat ticaret müdUril 
Mehmet Ali mecl:ste izaltat ver 
miştir. Bu izahata göre. son 
yirmi gün içinde bir çok itha. 
lat maddelerinden yüzde 25 ten 
yüzde iki yüz elli ve hatta üç 
yüze kadar bir yükselme olmuş 
tur. Açıkça bir ihtikar mahiye. 
tinde görülen bu fivat \'ilksel. 
meleri hakkında hükumetin şid 
detli cezalar ha.zırladığmı söy -
leyen mmtaka ticaret müdilrU 

Bir sevginin sonu i 
Bir lise talebesi ile genç 

bir kız mahkemeye 
verildi 

18 y~ında Ekrem admda bir 
lise talebesi, kom§U)anndan 14 
yaşında Türkan isimli bir kızla 
bir ay evvel tanışmış, iki çocuk 
biribirlerini şiddetle sevmeğe 
başlamışlardır. 

Aralarındaki sevgi gün geç. 
tikçe artmış, yaşlan çok küçük 
olduğu için evlenememişlerdir. 
Nthay~t kaç~ bqka çe.re 
göremiyen iki lrilçtllc eeVJlfli, bir 
gün ortadan kaybolmuşlar, Ya. 
lova, Küçükçekmece gibi bir çok 
yerlerde bir hayli dol&ftıktan ve 
bütün mana.aile biriblrlerinln ol 
duktan sonra, dUn evlerine dön. 
müşlerdir. Fakat Tilrkinm aile

si polise müracaat ettiğinden her 
ikisi de yakalanmıtlar ve dUn 
d e adliyeye teslim edilmişler • 
dir. 

Türkan adliye doktoruna mu. 
ayene ettirilmiş, UçUncü sulh 
ceza mahkemesinde de sorguya 
çekilmişlerdir. Sorgu sonunda 
Ekrem tevkif edilmiş, kız aile. 
sine teslim olunmuttur. 

Türk~ müddeiumumilikte 
verdiği ifadesinde: 

"- Ekremle tanışır t.anışmu 
biribirimizi sevmeğe bqladık. 
Sık sık beraber geziyorduk. Son 
de!a Divanyolunda gezinirken, 
anneme rastladık. Çok .lamı. Bu 
yilzden evlenme kararımızı söy 
leyemedik. Bir hafta evvel Hey. 
beliadada oturan büyük anne _ 
min yanına gitmek üzere evden 
çıktım. Ekremle bulustuk: doğ 
ruca Yalovaya gitik. Orada Ek. 
remin bir akrabasında kaldık. 
Sonra KUçUkçekmecede 3 giln 
otur~u~. Evleneceiimiz için 
kendımı vermekte bir beis gör
medim .. , demiştir. 

Ekrem de kızla ailesi mUsaa. 
de ettiği takdirde evlE>nmck Is. 
temektedir. 

-o---
Raaim Us ve Nurullah 

Ataç beraet ettiler 
lkdam başmuharriri Ebuzzi

ya zade Velld, münekkit Nu. 
rullnh Atacın haber gazetesin.

1 
de kendisine dair yazdığı bir 
:r«..:ı üzerine gazete sahibi Ha
san Rasim Us ve Nurullah 
Atac aleyhine asliye dördUncll 
ceza mahkemesinde bir dava 
açınış, cezalandırılmalarını is. 
temlşti. Geçenlerde görülen 
muhakemede mllddelumumt 
Bay Velldln iddiasına lştirAk 
etmiş, te<'ziye talebinde bulun
muştu. 

Dtln bitirilen muhakeme so. 
nunda mahkeme heyeti yazı
lan yazıyı kast ve tahkir mahl
yctındP gc,rmPmlş, Hasan Ra. 
sim Usla Nurullah Atacın be
raetlerlnc karar vermiştir. 

VA'KITa 
abone 
olunuz 

bu yolda ticaret odasına da mü. 
him vazifeler dllştllğilnU hatır. 
tatmıştır. 

Umumi meclis tarafından İL 
tifakla kabul edilen raoordan 
sonra. raoorda yazılı maddeler 
llzerlnde ihtik~ yananlar hak. 
kında derhal tahkikata. başlan
ması kararJac;mıştır. Bu madd"
lerin en mühimle~ 1>ilhas.<1:ı. de. 
mir. kalav, kı\irt ve muhtelif 
inşaat malzem~ictir. Kalay fi. 
yatları 15 etin evvel 225 kuruş. 
ken şimdi 700 kcruı:: gibi inanıl 
mıyacak bir fivata çıkmıştır. 
Bu sebeple ihtikara karşı alına
cak bütUn tedbirler hakkında 

idare hevetinc tam salahivet 
verildikten sonra Ankaraya 
gön.derİlecek oda mümessilleri 
seçllmıştir. Neticede ticaret o. 
daları kongresinda fstanbulu 
Mitat Nemli. Ahmet Kara. Ha. 
lil Sezer ve Şerafettin Alemda. 
rın temsil etmesi kararlaşmış _ 
tır. 

~ısır çarşısı 
Menafii umumiye namı· 

n~ istimlaki tasdik 
ec!ildi 

Ankaradan gelen haberlere 
göre Mwr çarpamm belediye. 
ce menafii umumiye namına is. 
timliki Dahiliye Vekiletince 
taadik edilmiştir. Bu çarşı ta. 
mir edildikten sonra asri bir 
hal haline konacak. Yemişteki 
balıkçılar ve diğer gidai mad _ 
deler satanlar burada toplana -
caklardır. 

Beyazrtta lnkıJAp MUzesl a -
nündeki ahşap dllkkanla.nn da 
takdiri kıymet muamelesi ta • 
mamlanmı.,tır. Koskadaki bi • 
nalarm da kıymetlendirilmesi 
işine iki komisyon tarafından 
devam edilmektedir. 
Diğer taraf tan Alıırkapı ile 

Yenikapı arasmiaki teneke m.a.. 
hallesiniıı de kaldınlması işine 
yakmda başlanacaktır. 

Adliyede isabetli 
bir karar 

Hukuk mahkemelerinin Sul
tanahmetteki binada çalışma. 
ya başlamaları Uzeıine hem 
Postahane binasında kalan ti
caret mahkemeJerlnde, hem 
bu mahkemelerde işi olan avu
katlar güçlüğe uğradıkları 1. 
çln bunu dikkate alan VekA.let, 
söylenildiğine göre bu iki ta. 
raf mahkemelerinden birinin 
öğleden ev,·eı. ötekinin öğle
den sonra muhakeme yapma. 
sını ve glinUn kal!ln zamanlll
rını da dosyaların tetkikine 
hasretmesini kararlaştırmıştır. 

-1>--

Belediyeye alınacak 
memur 

Bun:Jan sonra belediyeye alı
nacak memur ve müstahdemler 
ile halen vazifed:ı.r bulunan me. 
murlann tayin. terfi, kayıt si. 
linmesi, na.kil ve .ecayiş. teczi. 
ye ~ibi muamelelerine bir ko • 
misvon tarafından bakılacak _ 
tır. 

Her sah giinü toolanacak o
lan komisyondan ge~tikçe hiç 
bir kimse vazifeye almamıya _ 
caktır. Şubeler riyasetine inha 
edecekler ve alınacak memur 
hakkında zat islerin.ce esaslı tet 
kikler yanılacak ve komisyonun 
kararile riyaset makamının tas 
vibile memur vazifedar kılına • 
caktır. 

Belediye tahail ,ube
lerindeki bekçiler 

Belediye muhasebesine bağlı 
48 tahakkuk ve tahsil şubesi o
dacılan ihtiyaca kafi gelmedi. 
ği halde bunlardan bir kısmmııı 
başka teşkilatta kul1anıldıkları 
görUlmUştUr. Halbuki bu odacı. 
larm geceleri şubelerde nöbeL 
le bekdlik yaomalan icap et. 
mektedlr. Belediye dün şubele. 
re bu hususta bir tamim gön -
dermiş ahşap bulunan şubeler
de geceleri muhakkak surette 
bekrilerin nöbet beklemeleri 
- · ...... - t ,..• ~ •• ~ . .,11 l-IMi .. 'n'li .. tir. 

MttM 
ünıtormah ilah 

Yazan: Hi.kmet Münir 
CN gilzel bir Tilrk u. D kcri gördüm. Ya.na41-

na pamuk .si\ı"HonJz kana bula
nırdı; oylc kıpkırmızı, &1'81an 
gibi bir ı1elikanh: Elblscelnln 
içinde hlr )'&)' gcrğlnllğ17le 
hareket eden \'İic.·utliinlin sıh. 
hat \'C kncirctl, yanından geçtl
linb "ll'ada kamçdadığı din-; 
hın adan seziliyordu. Tek başı
na yüriicliiğii balClc. bir kltar. 
la beraber gl<liyormuşc:asma 
k<'.skfn \'C coşturucu hlr inti
zam fçlndc7dl. Birkaç klı:ıf bir
den durarak bu "rntrormah 
llilh., 1 heyocanla ı;ıcyreWk •.• 
Harp arayan bir mtllet olma.. 
maklc beraber - ne yalan 867-
)f'mell - askerlik bize yaJnş1· 
yor. 

Anlatmazlıkların 
günahı 

1039 A \'rupa haı·bi, muharip 
memleketlerin halkına >eni 
bir kıyafet giydJl'dl. Ha,·a bil
<"nmlarınrn ne ,·akit J'&pılaca
lı belli olmadığı için, gaz mu
kf'lerlne de ne zaman ihtiyaç 
hlssedUect"ğl kesürilcmedlit:n
den, halk, maskelerlnJ berabe
rinde taş .. yor. 

Bu ma.~kelerl taşımak tçbl 
pratik bir usul bulmuşlar: Bi
zim e.ıııld ~uz keselerini andı. 
ran hfr torba ile boyunlann• 
asıyorlar ve da.ima beraberle
rinde gezdiriyorlar. 

RJzdo bir söz ,·ardır: "Gtın•· 
hı boynuna.!,. derlz. lşte m~ 
niyet dilnyasrna kbar edilen 
bu tedbir, sonu bir türlü gel
nılycn anJaşmazhklann tnsall 
bo.)·unlarında tafına.n 'zahmet.. 
ve "g.\nalı,, ı dfllll de neıcllrf 

Nizip'fe 
Nizip - Gaziantep to
aeai yapılıyor. İçte suyu 
iti yakında halledilecek 

Nizip, (Hususi) - Sayın vali· 
miz Bay Cavid Unver cuma giinil 
§ehrimize geldiler. Hususi idare 
ve belediyeyi, diğer daireleri tef. 
ti§ ettiler. üeceyi Nizipte geçir· 
diler. 

Cumartesi öğleden 10nra Hal
kevıne gelerek orada toplanmlt 
olan tüccar, eanaf, çiftçi ve me· 
mur her sınıf halk ile temM ve 
hasbihallerde bulundular, dertle
rini dinlediler, ihtiyaçlannı tee
bit ettiler. 

Nizip - Gaziantep ~ bG 
sene ikmal buyuracaklamu .,... 
dettiler, Niaibe iyi içme •uyu ila• 
lesi için çalıp.caklarrnı MSyledller, 
belediye reisine bu hususta dl• 
rektifler verdiler. 

Nlzipte bir hlllrClmet konalı J9ıt 
pılmasr için çalrpcaklannı ve bll 
intaatı sıraya koyacaklan vaadin
de bulundular. 

Sayın valimiz bu hubihal ara· 
srnda Avrupanm içinde bulundu· 
ğu haliharp vaziyetini ve bu _.,. 
ıda Türkiyemizin vaziyetini mtr 
zuubahiı ederek tqrlh ve tali 
buyurdular. Batta Milli Şef lr 
önü olmak üzere kıymetli idareci
lerimiz ba,nnızda bulund~ 
emniyet. itimat ve sUkanetle in
tizar edebileceğimizi a8yledi1er. 

Nizip Halkevinde 
Nizip HaJkevi çalışma devreeiıt 

ne girmittir. Halkevi bafkanı Ri
fat Uygur Hafkevi itlerfn:ie ~ 
metli mesai sarfetmektedir. 

Ha!kevimiz bir kitapuray kur 
makta meşguldür. Şimdiden ıOO 
kadar kitap temin olunmuştur· 
Bir okuma odası vardır. Burada 
betli başlı t'U:ete ve mecmualat"" 
la mevcut kitaplar vat"ndaslanft 
istifadesine bıra.kılmt$hr. Ayld• 
1000 k1<tar vatandas bn otn.-ma O. 
da!ll• .. .rlan favdalanmalrtadrr. 

Halkevimb: otnz Ura Derede 
bir ITllt'~iki mualllmi tutmut .,. 
12 kl!!ililt bir bando tf'"1dl evle -
mt~tfr. Bu bando ilk olarak JO 
A ~st-os za'er bıııvramında t8W 
ne f'ltfrak etmftttir. 

MusiJrf muallimi avrr~ ama · 
tör Jenc;lere nota ve müzik ders
leri de vermektedir. 



qı stadında terttp edl. 
futbol mtlaabakala. 

tlçtnctlıtt de dttn ak• 
e :.a71k bir kalabalık 
şı,11 lle Fenerbahçe 
aruı•da ve ~url Bo. 

laakemllli He 1epsldı. 
llJaça taamlar t11 "kil. 

r: Cihat - Şevket, Le• 
l'aruk, Eaat, Orhan -
PUsret, Ruill, Rebll, 

,,.1ıtap1.,.., ,.._ ______ _ 

3 - VAKiT 14 EYLOL um 

Prağdaki ı Kon ol osu 1js1r0p llDIUndllktet 
ile memurlar evkif edildı ı , .. 
Loa4ta. 11 (A..A.)" - Dall)' na dair malOmat verememtt- latenllmişse de buna imkAn ba. Va an ıçın de 

Ebprea gazetesinin Amater- tir. ııl olmamış oldutunu UA.ve et· .. I 
damdaki buıuıf muhabirinin o aralık telefon batına ıe. me•tedlr. goç er 

h&)'a IOktalar. takat ble ti • 
alnde yaylqmalan Fi tıkan 
mıyorlarcb. Bu anda luldur w 
~ ,o.de Jils pllllk iki po. 
-.,_. da ı.a ettlktan aonn. 

btldtrdltlne göre Pragdakt lea bir Gesıapo memuru, mev· Diler cllaetten Neva Crho. 
Gestapo teşkllA.tı tnglllz kon kutlar hakkında fazla aıalQ nicle gazetesinin Amsterdam. 
solosu lle konsolosluk memur. mat vertıenılyecettnl "' bunla. dakl muhabiri, lngiUı konıo· 
lannı ve bunların ailelerini rın telefon etmeılnln 7aaak ol· loıu ile ailesine t1ı anıaaıele 
te11klf etmlttlr. 18 kllJI olan dulunu blldlrmlttlr. Amerika edilmekte olduğunu .,e AID•• 
mnkuflar, taalltere aefareUn· konlOloelutanun nıl7etteD ba rtka konsolosunun bunların 
de ikamet etmektedirler. ae. berdar edlldltl Gtrellllmlttlr. bitaraf bir memleket• glt111e. 
fantln kapıcmı. Amıterdama Dall1 Btapres ıaıeteal lertne muaaade edllmtslne ut
telefon etmlf, fakat m..,kufl&.. Amıt~rda.mdau Amerika kOD· ra•tıtıar btber H•rmektedlr. 

Belçlb \e Hollanda gnete. 
Jertade okuadutuna gorc Al
m .. prp cephetdndeld ,ehir 
ler bofaltd11ormuş. Mubare 
beyi )'&paalar, dötÜf me)'dnn. 
IAl'IDI. kadın ve eoeald•rd•n 
temlalerler. Çiake buaların 
oralarda baluallflan, > ainlX 
llala19e11tı aruırmak. lııeAlea 

•ell PtçltlfJ&lnaeldl kalm•a. 
onabil telA \'e ..... ltiJe ek' 
bolarlar. 

nn 11bbatte olap olmadtklan· solosbaaealae telefon edilmek 

~~ düib ~ r .... Türkiye ıle Al1111n· f 
llCl11CI D•VBB: ya e•asında l 
İkinci IEJ8QD tamamen mitte.. cu , 

YUia bir ttldkle blllaıank bir 
kaç Mkika ..... 8illiltrin ... Ademi tecavb paktı 
km altına ıtNt· Kaçan bir iJri yapılacaia yalan 
mtlhim fnattn .,.... •fdu Ankara, U (.A..A.) - Bası 
bavaludınlaa tcıpa Diru iL ecnebi menbalardan cıkarılaa 
MI bir kafa vuruei)e l'eMI" kL haberlerde TUrldye ile Alman. 
ı.tne IOktu. ya arasında b1r ademi tecafts 

Bu piden aonra l'entr hU • paktı hazırlanmakta oldalta 
cum hattında rtJrretle Buri bildirilmektedir. 
yer delfttir4Uer. Bu ıur:tıe IOI Yap•l•n tahkJkat neUceıhı 
tarafı llauetlena Fener takı. de böfl• bir şeytn mevcut ol. 
mı aafdan t9Jeeenıu lrir JWe maclıiı aolatrlmıftır. 
Relclf. Şlfff takımı ile ber ID 
dalla tehlikeli akınlar yapmak.. r· 
ıa idi. ~ aans kararname. 

()yunıuı - Oll dakikul .... • ad ld. :n .. ı:~ ·:r:: :".::. 't: sı don neşr ı ı 
Jdkal&rda J'tkretba ct.ı Ud • Ankara 13 (HQIUll) - Ya
tuqu IUanm 11arim Jlatalan JI bancı uıbı.re Jhrag edlleoelr 
18.ndtn Buri lifli aflarma ta. bul mahaullt ve mamullbn iL 
lr&rak l'erıerin eoUerlnl 4 • lb. aua tutulmuı hakkındaki ka.. 
~ etti. Maç ta bnvlece 4-1 ramamenin tatbik auretine da. 
Şiali taknnmm aleyhine Dlha • ir tallmatname remıl guetede 
1'*1aı>mfe o&da. llf)fNdtldi. Talimatnameye lh • 

Bil pee G'elltuaraf Pera ile raç lilaut tein Ticaret Veklle. 
.,........ ........n gUntı ti dq ticareti c1aiMll reialilim 
.. lflU w ._. lr...,._l ıeee verilecek talepname nUmımMI 
•8'abaJralannm IODUDCUIUBU de merbattur. Talima~ye 

r&-e ~ Hun•n yalnis ta. 
1.,......y1 ıa-.11,. flrma,a 

Japonya ne 
yapacak? 

BerliJt'ltt Tokrodaa alap verdıl 
bal>er, \'ırşoftlUa, yallut Sur. 
urük'ln dOtaest kadar ebemın•· 
reUI 1 Ci6llet' timdi de .. n .. l• doQ 
dutu 1arafla; Cbena dotru, beıu fil. 
tan olmuı mahtemel il&) ile taı u 

oluaaa (lııılber, la •rdınd•• ne Ü· 

rOlılecUtıaı aaluaak islisor: 
lapon bOkelMt1aia yetu kabine

si 1) Çlale aalqana71, 2) Umumi 
sefer,MrUJr ) .. ptU)"l kOIHlflUUf dl. 
Yof'lar. YalH mı, ,.rçek •*' 

Yalaau aicla7 ~ nedH? 
Japonya ç.. ,,... rallut c;lnı• 

lfllH fÖftllnce bltlrmıt delıldlr. 
0 halde babeMft btr lkl dDIUn& )'•• 

lan olmakla beraber mOrettep ıM 
... dost Alman tertibi tse bundaki 
(fU çın itina bir tathn bella dı 
bOHln kunetlnle blıım tçia haı1t· 
lan!) Tenaennlst ıtdldir; Jok, Jr. 
ponyadan lnıidl Jıesmıı bır ı\lmaq. 
ya11ın )'alanı ıse hem Japon1•r• 
aıllllktlr, hem kendı Oıcrlne yllk• 
lenecek kunet "e dikkati fltırta. 
nk illlye b61mektir • 

l ;zmir toccarlannm 
· ıstedıklerı 

Kadm clilddan. llrlumif \'O" 
cak atıa .. larl afft8111da. t"eftk 
ertala de •tr1ert boaa .. t. 

Halk muhtekirleri bele- Sonra ivil halk. buatıaki ili 
.1:.. L!l .. I!----•- lalalar kal'tauaıla lıeadllfflnl uqeye .uuuırcçca .... ı kon1aralllar1111 itilme 

tzar, 13 (A.A.) - Beledl1• dllılel'l icla. bofubota•• rara 
idare, mıntaka ticaret ve emni.. lanıp ölürler. l>e1 ledw bJr va• 
yet aa~üdükleri ibtik&rla mica• .. ,_. de bn tftrUl telA~tleı 1 
cMJe ~n bilvtlk bir faaliyet a:te- öalemekt.11'. Vatan teınde aıt" 
tennelıteclirler. 'l~e tetlrila· itte ba eebeitlerdea Geri pllr: 
b llalkıa ıBrdüğil fiyat tenffU. Verllea haherler • .......aar 
Jeriai w ibtiklr mahiyetinde her dan l(erBere dotra omu.aan 
bereketi belediyen haber ftl'8M" beJ-t.eU, eU boll(ah bial9f{oe ba. 
sini bildiren bir beya11name ..... aama pee. ...... allıp atttı. 
retmi'1erdir. Sehrimi• etnaf ce- lbd blldbtJw. Bi419enl• bol 
mivetleri de ticaret odaımda ,.._arla ........... l'Mtlama· 
IDllltaA ticaret miclilrilnlln it- .. da a,.n bir tallb .... Qd.hı. 
tiıelrivle bir toolantı yaparak ay. tneldeft. clommdan, U. \"e 
nı maele il•eri"de mClsalrereı.... tank bf....,.J'IO ta Jel. 
de buluunaelarclır. lan clölsll.. ~ ltul-.k 

Alman kararların derhal tatbi• hutalıldan da dolunblll•. 
ldfle ndlecektlr. Alrlat•n t.op ...ıert öal ... 

R ela ihti t1a ............ MU btl eaah aeL 
u.>:a ya rm ıw, rarm baf11a k• .. IMalan da. 
çaianJmatı dnam ...... k. ......._ u....,.. 

ediyor u ~r, 
"oaova, IS (A.A.) - D. N. Blt(la ...... -"-"be ,. 

B. : thtlntlınıı sillh altına sat· :-...::·bir ~o~ 
nlmuı devam ediyor. Molkon .._ .........,. Yan aç. r•r• 
10kaldannda •e lıtlffOnlannda top bir bald~ Jeudria .. ~ ... 
denlerle Sovyetlerln ı ı r P pbl harp dailarmda ld.,.P: 
huclutJarına tevkecHJmekte olan taaldanm ~. 

ulgari tanda harp 
hazırlıkları 

ait olacaktır. Bqka bir firma • 
yad~.ı ...... 
1ar tanzlml tarthbMlea 1tl19U'a 

48 • ··- olacütn'. Bu llllclcletfn ........ mulltwL 
yatı 1evkedflmtJm UaiMtar ip. 
tal edilmek bere ~ üt. 
reye iade edilecektir. Lhıamta 

Fakat haberin bir de yainıı Çin 
le anlaşma tarafı, yahut JalDll 
umumi _,erberllk raYıJeU dolr9 
olUIUr. YalDlı Çlnle aalafma kır•· 
naa IN14lna llaber 4oJru iM buuo 
•"•ıt obaut bll•I• bir .. ....,.. 
•Jm•k UMhllr. Zira. M bdlf' 
lltllkltl94e ................... 
cnla,. ıaemltlftl~ ~J'le bir it~ 

fll! .. ,. .. ~··= 

•ferher kıvafette Ye "1011 lata· r ......... "°" ............. 
et -..Wmeldeiıllr. Bu lrıtaat bl'- ll••lar ......_ beats14'1'd(i 
... 1ılr ._.et ve 1'lf-. itimat "l'wl*op,. ı.. blllt&t tl•tek 
.. fllft*. ....... .. &örpldo ..... al. 
Rom vwa Ddca -.ı ........ bat1ta btr ..,, ,.. 

naı-a4aa ıtoaaM>'ara teca .. 
Yh edertea, 8alı•rlar acaba 

bot duracak mı41rt I .rd .htikl I 
limdlltk birer mttllhasadau zmı 8 J r a 

tba:et olan ~ .. mUtaılaltr ta. 
llü~ut •4ec• oıuna 1ıarb mDcadeleye 
atetlllbı Balkaalan 4a derhal 
aracatı tabiidir. I 

Balıartıtuıda ;yapılaa harp ba• anıyor 
buırlaklan &ıa~lkatea GOk Y 
tllmulJldQr. •aııar lltlktme- Ankaraya llir heyet 
Unla mllell&ıa bir btıaraflık ..Jt..derllcll 
ıı1uet.1adta blfka, Bulgar • .,,.. 
ia&U1 emeHerlat de tüakkak lsmir, 13 (A.A.) ~ DUn. u. 
etttrmeaıe tefebt.Uı Juıauuada drl..-, ticvet oduında bir top
,..U buı \aaav.arları Yar mı· Jantı yaparek A..,... bubi kar 
clırf a...._ IOJl••dlltnı set. flllDda mWt ckon'"niıaıthriıı b
re, tlmdl-k& Klllh'aaof ltlkO .. rwıma11 .,e ihracatmmm clna
meU Blllaaı11taaı .aı badtn .. amu temin ~ 11ribüenlmle 
'il tlolaf IEolaF ltll'lideml,.._ • j bulu~. lllsalı:enleria 
.cet H JaUıar ~nMU takip aetlceeinde mtlfldllltr mucip not. 
ecaece~ur. ıı~..-,, H tatl&ar talar ıu dlrt ....ı. Unrinclt 
aiJwd. Dolnaroa H TtaJı;. Mhlt edDmiftlr: 
... ıetertntle ••ısartlltQnf "l .-. Siıorta pl'IDllerinin pyrl 
aarektte s"••• ..... , la• • tl1lf ;ıua.ım111. 
ıoı '4ia•1• b4at mtdırt ı - taıms Unamm t...,. 
Yona, Bulsarittaa, komtula • .acu, 
11'9 .... • ~· ıı•rilb ..... 
daa dotan mff•l9ıltrl •allı •• ~ tar.,_.Q &laamabala 
....... doatÇa Jıalletnıek sa • sedktirilmai. 
manını beldt1eee.k midir? 4 - MUH bdalırwa daldt 

Bu llu•u•ta kati bir t•1 IÖJ'· eıan muka.,..ki ...-n.ıan 
leıuek mUmkQD. degUdtr. Yal.. ~dit etmif bulMpıaJan. 
nıa ıuruıuı .Sylemek mttm • thracıtcılar bU no~ıln all 
kttndUr kL Bqlprtıtao da dl. lrtdu veklletlerle temu ederek 
ter deYletltft gl'bl bir Jıarbe ~ 9'tft tlluft-.._ ...W 
•Uratle huırlanıaakt.adır. Jkl Halda BaUıoflu De diler art 
ııa .-.eı laQkQaı•Un lllalıtı. • zattan ıntitekbp bir ıa.,.. ..ç
il ltJr beJUJaamtllt faJUI 41' mlftir. Bu heyet bu 1abab Anlrı'· 
kat Clmlel•tla hlUDUIQ 4a raya hareket t;tm;ftir. 
ll&UMlar 4'111P• vU171Uaı · ı:=:ıa.----'- ·-• &°T 
B•IP.rlst&liın verdllt ebem ...... ~...uw 1aD.,.... ~· 
ml1etl t.eb&l'Ua •JUrJJoı. • rir nifu Japdacak 

Bulcar la.ıtt1a•Uıııa a.,...t. Londra, u (.A.~.) - HtkL 
tlli MJMAam• blt1m waba me~ btttQn tnıntere llalkı • 
Yt •01ıere vana•1• ka4ar ıımumt tahrir n'Jfuı ••sırlı•· 
tnll ldUmltUr. V••a ol•• •• lan 7apmaktadır. Blrllaç bat. 
B•lıarllia lattıp e4en t.u be. taya kadar mlllt bir dert.er acı. 
fU11'9aum bir cllmleilad• lacak ve bUtan erkek, kadıa 
'°11• dnSliJer ve coeuk ba deftere ka7dolu 

, "Oeıepa .._ ,.._...,. naralf kendUertn,, birer hllTI· .,.. ••8111••, ;·JlllllvlkM•... ret cttr.daıu ver'U~ektlr. Bu ....._ ..ı" MfW ..ua cUsclanlar lqe lcln vesika..._ 
....... _., .. ......_ h • 11 olacaktır. 
b&, .-Wst&; .......,..... Ord97a da llYl1 laalk IJbt v 
~ " ... ,_ al ..,...katar verilecektir 
................... - : "" •'' il 
~ al•Jf.tır. --~- blİ' '4r1>t aen••••• ...,t&la4e k&rN da Mctl ,S4M •• ... 
h~ (~ .,. ltlta • ratlt• llqarfaı\~ Alı .. 
ıatl$..) """" tallp....,. 8&1l ullm \Hbltler. ~' " • 
~ı.tır. BT•t. JS111 a.uu•. 
,........ ilfA4WJt aulh Te bl· 
taraftıJs lolD lttltln tflc1blrJerl 

lrit ~71nıll nnd,.; 
lt-hOkl'lıli verilebilir~ Y~k. h•be.rin 

• 
rQp "4• .,.nerl5'"'51t ~ te 
(UIDUflllltfıatJ nln l•lfllllllUD etti. 
il fdll •e '8nnll ne f se 0111l '8P•· 

Leh tanareleri JAmllnb mll7onıarea lftl ı .. ,J 
Bilkree. 18 <A.A.) -Cmlal- per denll., PN•lfat ~ı~ııı 

·~ bi ~ I!:. ~ .. ~. .. Yakupt ift{ii • 

caklanlır. 
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Genç kızlar için tehlike ne 
vakit başlar ? 

O, Bama.bit Cizvit kollejin:ie 
ilk tahsilini yapmıştı. Orada İtal
yanca ile katolik usulünce iba
det etmek usulünü, icabında ye
mininden dönmek için bu usulün 
nasıl kullanılacağını öğrenmişti. 
Bu türlü bilgiler ona hayatta zr .. 
man zaman lazım olacak şeylerdi. 
Fakat o, bir kere mektepten çık
tıktan sonra bu bilgilerin hepsini 
de unuttu. 

Sonra birkaç sene kendini tıp 

tahsiline verdi. Fakat hariciye p<• 
toloji dersinin imtihanırlda profe· 
sör kendisine : 

- Bir daha gözüne monokl 
takmıyacaksın. Şayet bunu kul
lanmakta israr edecek olursan im
tihanda sınıfı geçirtmem." 

Demi§ti. O vakit Toto: 
- O halde pekala 1 Ben imti

handa sınıf geçmiyeceğim." 
Diye yerin.den fırlayıp kalk

mış, mektepten diploma almak
tan vazgeçmi§ti. 

Toto Amerikada bulunan bir 
amcasından kerJdisine kalan ehem 
miyetsiz bir mirasın varidatı ile 
geçiniyordu. Bir gün h<>§una gi· 
iden bir kadm bulursa münasebeti
ni batıra defterindeki isimler ara
ıma kaydediyordu.. Terketti
ği.bir metresin admı deftere kay. 
dettikten sonra diğer kadınla 
münasebette bulunmağa batlayor
du. Bu suretle onun Lulu ile ya
şadığıru görenler bir müddet son· 
ra ondan da vazgeçtiğini, bu de· 
fa Pulet ile vakit geçirldiğini hay
retle karşılayordu. 

Tito birçok gençler gibi bryt
ğiru traş ediyordu. Fakat bıyık 
yerine kaşlarım çekiyordu. Bir 
gün kendisinin bu halini gören 
bir genç kız niçin böyle yaptığını 
sormu§tU. 

Tito: 
- Kadın ve erkek herkes ken

"tlt yatına ve cinsine göre vUcu
Wnun bir tarafındaki kıllan ko· 
parır." 

Diye cevap ve::nıişti. Genç kız 
bu sözü pek spritüel buldu ve 
Titoyu sevmeğe başladı. 

• • • 
Bu genç kız Titonun komşusu 

idi. Kendisi de on dokuz yaı1ına 
girmiş, fakat yirmisine basma· 
mıştı. Bu yaşta olan erkek ve ka
dın gençler için bu türlü hadiseler 
olagan şeylerdir. Fakat bir kere 
bu yaş geçti mi insan gerisine dö· 
nüp bakar, o ya§ı hasretle anar, 
bu ya:tan kafi derecede istifade 
edemediğini düşünerek için için 
yanar. 

Geııç kızın adı Madelen idi. 
Kendisi stenodaktiloğrafi dersle
rini görmü§tü. Pazar günleri ge· 
.zintilerin.de çok namuslu bir ka· 
dın olan annesi, kızını yabancı 
gözlerden muhafaza kin adeta 
kendi göğsünü siper ya.pardı. Kı· 
zın babası da eski tip namuslu 
insanlar1:ian biri idi ki alış veri
tinde hali altın devrine mahsus 

olan paralar ile hesap ederdi. Ak· 
şamları gözüne gözlüğün takar, 
parmakları arasına ıönmş ciıara
sını tutar, kızının eve gelmesini 
beklerdi. Şayet bir gün Madelen 
mutat olan saatten beş dakika geç 
kalacak olursa kızını bitmez tü
kenmez surette istiçvaba çeker
di. Elindeki yüz senelik anahtarı 
adeta tehditkar bir kılıç gibi ha
vava ka)dınrdı. 

Onun hayat tecrübelerinden 
aldığı netice şuvdu: Genç kızlar 
için bütün tehlike işten eve dö
nerken gecikmelerden başlar. ip
tir~-ı bu ~ecikmeler beş dakika
dır, fakat gün ıeçtikçe artar, ni· 
hayet beşer dakikalrk ~ecikmeler 
on beş gün, bir ay. hatta daha 
fazla olur. Onun için kızların 
terbiyesinde ıdikkat edilecek şey. 
sadece bu gecikme tehlikesine 
karsı tedbir almaktır. 

Bu ana ve bııbanın ahlaki pren
sipleri asla değişmiyen birer ka· 
nun hükmünde idi, bir ıün Ma
dclen trbbiye mektebi talebelerin· 
den bir gençle aşıkane bir SC>hbe
te dalmıs bulunuyordu. Kızın 
kendisini bu hal:ie vakaladı. Ka· 
nı başına sıçradı. hiddet ve sic' .. 
detle ağzından çıkan küfürlf'r bü
tün merdivenlerde cınladı. Niha
yet bu çıleınca küfürler ile hid
detini teskin cldemiyen kadın kı
zını kolundan kavrıyarak odaaı 
na hapsetti. Birkaç 2ün sonra 
Madelen doğru yoldan sapmak 
istidadını gösteren ıenç kızların 
terbiyesiGe mahsus olan bu diırin· 
tin evine yerlettirildi. Namus]~. 
n, iffetleri ile tanınmıı olan bu 
ana, baba ; kızlarında en küçük 
bir ahlaki kusur bulunmasına ta
hammül d:femezlerdi. 

Madelen'in girdiği disiplin e
vinde genç kız yalnız deiildi. Bu
rada .daha bykalan da va_rıü_. 
R'lftl"&Un!arl aı-Mmcftt 9erbe.t U: 
yatın her nevi ameli tecrübekft
ni görüp geçirmiş olanlar bile bt•• 
lunuyoı4:f u. Bütün bu ba1bln çık
mış, yahut çıkmağa hazırlanmış 
olan kadınların yanma sabah, ak
ıam şehrin aristokratik sınıfına 
mensup bir takım ihtiyar ve din
dar kadmlar gelip gidiyorlar. ken
dilerini doğru yola ıetirmek icin 
türlü nasihatlar ediyorlardı. Fa· 
kat artık hayızdan ve nifastan k .... 
silmiş olan, dudakları üstünde bı
vıklar belirmis olan bu ;htivarla
rın eenç kııctrn1ara ve kızlara v:ıın. 
tıklan nasihatl::ır onların ivilik
ten ziyade kötülüğe meyillerini 
arttrrryord u. 

Bu tarzda disiplin evlerine çir· 
kin ve ihtiyar kaldınları ıönder. 
mekle hiç bir favda yoktur. 

Buralarda yoldan çı'kmıt. ya
hut çıkmak istidadını göstenni' 
olan ıenç kızlara ve kadınlara na
sihat için ııehrin en ııık. en Pilzel 
kadınlarını memur etmek lizım
dır. Onlar bu kızlara v~ kaıdınla
ra hitap ederek: (Daha var) 

RADYO 
Perşembe: 14-9-939 SARI 

12.30: Program. 12.3j: TCRK MO
ZlGl: Okuyun: Sadi Hoş ses. Çalan_ 
lar: Ce,·det Kozan, Falııre .Fersaıı. 

ReCik Fers:ın. 1 - Bestenigar peş· 
re,•i. 2 - .Mu lafa izzet Efendi -
Gayriden bulmaz teselli. 3 - Uııııen 
Şen - Bestenigar şarkı - Mızrabı 

hırap zülfxnx sinemde gezindir. 
et - Bol ilhf'nk Nuri bey - Sub:ı 
şarkı - Ne~ le zaptetsem. 5 - Şerir 
içli - Saha şarkı - Pür zemzem. 
6 - Halk liirküsü - Aşık Kerem. 
13.00: Memleket saat a)urı, ajans ,.c 
meteoroloji haberleri. 13.15 - J t: 
\lıııdk (Karışık program Pi.) 

Yazan Bearl Buck. Çeçiren: lbrahim Hoyi 
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lerine bakmayı beceremedikle. Vang Lung: 
rini görünce sustu. Ondan son. - Hayır.. OJhı]larım benim 
ra da budala kızile gece gün- tabutumu yaparlar .. diye cevap 
düz kendisi meşgul oldu. Yağ- verdi. Sonra babasını hatırladı. 
mur, kar yağdığı, şiddetli, acı Ona daha bir tabut yaptırmış 
bir rüzgar estiği zaman çocu. değildi. Aklına ~eldi ve: 
ğu içeri aldı, ve mutfaktaki o. - Benim yaşn bir babam var. 
caktan dökülen sıcak kumla. iki bacağı üzerinde durabilmesi. 
rın içine oturttu. ne rağmen pek zayıf. üstelik sa. 
0-lan'ın can qckişerek yattığı cnr ve yarı da kör olduğu için, 

bütün o karanlık kış aylarında. · nek yakında bir gün ölecek. O -
Vang Lung toprakla meşgul oL nu!1 için iki tane tabut satın ala_ 
madı. Kışlık işleri ve ameleleri cagım. 
Çing'in idaresine bıraktı. Çing T~butçu, malları.na bir kat da
de sadakatle çalıştı, ve gece gün ha sıva~ bo~~ çekıp, yan.S: Lun. 
düz OJan'ın yattığı odanın ka- ~n evıne gonder:nege soz ver. 
nısına gelerek, o ıslık gibi fısıl- d~. V~ng Lung da O. lan'a bu ha. 
dayışile, günde iki defa hanımı. dıseyı anlatı. Kadın haberden 
.,.un nasıl olduğunu sordu. En ni- memnun oldu. 
hayct Van~ Lung bu hale daya- . .Zira, ~ocası onun ölümü için 
namadı. Zira her Tanrının gü. ıyı tedbır almış. hazırlanmıştı. 
nü ve gecesi.' İşte yang Lung, günün bir çok 

- Bugün, bir parça piliç çor. saatlerınde karısının yaıunda o
bası içti.. Bugün bir par.ça sulu turdu. Çokluk kon~mad!lar ... Zi. 
tapa vedi.. den başka bır şey ra .. O:lan _pek. zaY,ıf, halsızA du~ .
söyleyemedi. Onun ic;in de, Çin. ~uşt~. Şımdıye kadar asla hırı. 
<?e bir daha gelip böyle şeyler bırler:ı.e uz1;1n boylu konuşmuş 
sormamasını emretti, ve işini iyi ta de..,ııerdı. 
vaparsa iyi edeceğini bildirdi. O.lan, kocası . ~~nın~a .. ~yle 
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\ bone kayJını blldıre• 
'UP Ye tellral Ocretfnı. 
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19.00: Program. 19.05: Miizik (Oda 
ıııiızıği Pi.) 19.300: Türk müziği: 

(F:ı'iıl he)cti). 20.15: Konuşnı.ı. 
20.30: Memleket saat uyarı, ajans Ye 

meteoroloji haberleri. 20.50: Tl'HK 
~WZIGI: (~lüşterek \'e solo tcgarı. 
ni.) Okuyanlar: Müzen en Sen:ır, 
Sadi lloşses. (;atanlar: Cevdet Ko 
zan Fııhirc Fcrsan Refik Fersan 
l - Kiirdilihic:ızkar peşrevi. 2 -
Lemi - kurılili hicazkar şarkı (Esi. 
rindir benim günlum). 3 - Lemi -
kürdilihicaıkıir şarkı Cismi ey şuhu 
.. ertab). 4 - Osman Nihal - kürıli· 

lihicazkar şarkı (Akşam güneşi krılk 
malı) 5 - Rahmi bey - Nihavent 
'>arkı (Süzüp 7.Üsüp de ey melek). 
li - Kazım Us - lliiı;eyni ş:ırkı 
(Saçından örülü). 7 - Kıiıım Us -
llu!'ieyni şarkı (~lerharııet kıl) 8 -
Halk türküsü (Yakına gel y:ıkıııa) 
9 - Sadettin Kaynak - l\fuh:ın er 
liirkii (Balan gün) 10 Sadettin 
Kaynak - Ne zaman görsem onu. 
müşterek. 

21.30: Konuşma. 21.45: l\lütık 
(Romanslar). 22.00: l\lü:ıik (Küçiik 
orkestra) Şef: Necip Aşkın. 1 -
Ganglbergcr - Aşk çanları. 2 -
Adolf Grunov - Berlin Viyana valsi 
3 - Becce - Serenad. 4 - Fritz 
Recktönvaııt - Grinzingde - Pot
puri. 5 - Ganırlbergcr - Küçük fü
lüt için konser parçası. 7 - Sorge 
Bortkievicz - Ga,·ot. 8 - Br:ıhms -
:\lacar dansı No. 17. 23.00: Son a. 
jans haberleri, ziraat, c~ham, tahvi
lat kambiyo _ nukut borsası (Fiynl) 
23.20::: l\lfüik (Ca:ıhnnd Pi.) 2·1. 
:i5 - 24: Yarınki program. 

Bütün o soğuk, karanlık kış - s~rak, ve sessızlıge gomuJU ol. 
ta, Vang Lung ekseriya, O.la _ dugu, oturd~ zaman ekseriya 
nın yatağının yarunda oturdu. nerede oldugunu unuttu, ve_ ba
Karısı üşüdüğü zaman bir mal- zan mırıldanarak . çocuklugunu ı 
tızda kömür yakarak, ısınsın ~lattı. işte o vakıt, Vang Lung 
diye yatağının yanma koydu. o_ ılk d~fa olarak ~arys~~n. ha~iki 
lan da her seferinde halsiz hal. dv~rlıg-ını tanıyabıldı, ıçını gor • 
siz: u. 

l° ıcaret llAnlarının .. n 
ıatın sondan ltıbtreo tıJI 
falarınd• 40; le; aayfatırd' 
kuru,; dörduncO uytaclf 
ıkınca Ye üçuncude 2i biri 
t; başlık yanı kesn·ere 6 
chr. 

Denizde bir ceset 
bulundu 

- Canım, çok masraf ediyor- O.lan: 
sun. Pahalı şey bu! .. diye mırıl- - Ben etleri vaınız kapıva ka-

Fakat bir gün, kadın yine böy dar getireceğim .. Çirkin olduğu. 
le söyleyince, Vang Lung daya- mu, ve büvük efendin.in huzuru. 
namadı ve patladı: na çıkamıyacaihmı biliyorum. 

- Ben bu hale tahammill ede. dedikçe. ve birden : 
miyorum. Seni iyi edeceğimi biL - ~ö~e beni! .. Bu yemek. 
sem bütün toprağı satardım!.. ~n asla bır daha yemiyeceğim ... 
dedi. dıye soludukça,.. Babam... an. 

Kadın gülümsedi, soluk ala. n.em ... babacığım ... anneciğim ... 
rak fısıldadı: d_ıye_ tekrarladıkça... Evet evet .. 

- Hayır!.. buna müsaade .. et- cır~ın. ol~~ğumu ve sevilmiye. 
mem.. Zira nasıl olsa bir gün.. cegımı bılıyorwn diye sayıkla -
··1 -· F k t be ··1d""k dıkça. Vang Lung bir tuhaf ol. o e.. cegrm.. a a , n.. o u - d B 
ten sonra .. toprak yine kalır.. u. u sözlere dayanamadı ve 

Lakin, Van,g Lung, karısının kansının sanki çoktan kurum111 
ölUniU llfmı ağzına almak iste- ve canaız kalınıt ki.dar btl~ ve 
miyordu. Onun için O.lan .bı.ın _ sert elini avuçuna &larajt okşadı. 

M kt 1 ki dan bahsedince ayağa kalktı ve O.lan'ın söylediii şeylerin hepsi 
a u ün aya arına dışarıya çıktı. hakikat olduğu için, Vang Lun~ 

bir de taş bağlamışlar Bununla beraber, Vang Lung büsbüt ün hayretler içinde kaldı. 

ı . . 'karısının öleceğini, ve vazifesini ve kendi kendisine üzüldü. Hat
mıır, (Hususı>. - ~ca~ hatırlaması, yapması icap etti. ta kansının elini tuttuğu zaman, 

ta hav~gazı fab.nkası .ıle de,._ cpni bildiğinden, bir gün kasaba. ona karşı beslediği şefkati, sev. 
let d~mıryollan ıskelesı arası~ va inerek bir tabutçuya gitti ve ,,.iyi hissetmesini candan arzu ı 
da bır ~t bulunm~ştu~. Haclı- satılık hazır ta.butların hepsine etti. Ve Lotus'un dudaklarını bir 
ae t~h~ıkatma müddeıum~rı:t ayrı ayı baktı, ve ağır ve sert ke- büzmekle duyduğu eevgiyi, heye. 
muavını Bay Eteı:n Tllfekçıog- resteden yapıtmış siyah bir ta _ canı, 0-lan'a da ayrıt şiddetle 
lu başlamış, cesedı~ doktor ta. but seçti. 0 zaman, Vang Lun~ ::!uyamadığından utandı. Bu kup 
rafından muayen~ı yapılmıştı~. seçmesini bekleyen marangoz hi- kuru sert, can çekişen eli tuttu. 
35 v_a.şlarmd~ bır. ameleye a_ıt leci bir tavırla: ~ zaman onu sevemedi, ve bu 
oldugu taJıımın ~ıl~n ce~ın _ Eğer iki tane alırsan. daha ele karşı hiaettiği nefret, tik _ 
el ve a~akla~ ~ır _ıple ba~lan. aşağıya veririm. Mesela fiyatı. '3inti vilzilnden de acıma duygu. 
mış bu ıpe yırm~ kıloluk hır _de nın üçte" birini eksik alırım. Ne. 3unu kaybetti. 
beton parçaaı baglanarak denıze den bir tan.~ kendin için almıyor, Bundan dolayı da. O.lana daha 
atılmıştır.. . ve hazırlıklı bulunmuyorsun?.. şefkatli davrandı. Ona hususi yi-

Kalm bır sopa ıle başına VU- dedi vecekler aldı. Beyaz balıktan ve 
rutan müthiş bir darbeden bil- · körpe lahanaların göbeğinden 
yUk bir vara husule gelmiş ol- ğı ic;in fazla şi~memiştir. nefis çorbalar oişirtti. üstelik, 
duğu gibi sağ ~özü de yerinden Hüviyeti m~hul şahsın bir Lotus'tan zevk almamaya başla. 
fırlamış ve çıkmıştır. cinayete kurban gittiği netice- dı. Bu uzun süren can çekişme 

CeMdin on iki gündenberi de- sine varılmış, katillerin mey. vüzünden duyduğu ıztırabı u _ 
nizde kaldığı ve tefessüh ettiği dana çıkarılması için tedbirler 'lutmak, yorulan beynini dinlen_ 
anlaşılmıştır. Hüviyeti henüz alınmıştır. Cesedin üzerindeki dirmek için Lotus'un vanma git
anlaşılamıyan bu şahıs öldü. elbisede bir miktar nara bulun. tiği .zaman bile, O.lan'ı unuta _ 
rüldükten sonra den.ize atıldı. m~tur. madı. Hatta, sırf o.tan'ı hatırlL 

Uuyük, -;ok dnamıı 
rc:nkU Ula Yerenlere aJfl 
indirmeler yapılır. Hesıol 
rın santim • satırı 30 llEU 'I 
rtCARI MAHIYl:."TI"E OLıl1 

KÜÇ('K 11..ANLAll 
~ır defa 30, ikt defası 6'o 

defası 65, dört defası 76 d 
defası ıoo kuruıtuı. Ve 
ılin Yerenlerin bir defa .. 
Yadır. Uört utırı ıec;ea iJJ 
fazla satırları beş kurut••" 
,.P edilır. 
Yakıl beıa dolrudaD 
ya kc:ndı ıdarc: )c:rınd .. b•: 
kara caddeatnde vakii 
altında KE.\IALEl)UlN 
ilin BQroau eliyle lllD 
eder. (Büronun telefotıU · 

Alemdar sıntt 

dığı için, Lotus'u kuc 
serbest bıraktı. 

0-lan'ın kendi kendiaiJle 
dığı, ve etrafile alikadat 
zamanlar oldu. Bir ke 
Tutiyi çasl'ırttı. V ang 
vük bir hayret içinde 
kadını ca~rdığı zanı&llt 
titreye titreye kolunun 
doğruldu, ve oldukça do 
ra: 

.---- ...-.... ...... ,,........ ..-... ....-... ..-... ....-... ...-... ...-... ...-.._ ........ ....-... ...-... ...-... ...-... ...-... ........ ...-.... ....-... ....-... .....-...._ ...-... ...-... ......., 
~~ ·~~ .. ~zı.x.ı..:u .. A .• Vı.A.LJ4,.Y.Ll.LJ,LJU .. .ll..L.J4,..il.L?..LJ4.Y.LA..LJl..LJW 

- Sen, dedi ihtiyar 
dairesinde yaşamış ve 
vılmış olabilirsin .. Ama 
erkeğin kansı oldum . 
tanlar dof\lrdum .. Fakat 
ha bir es'irsin ! .. dedi. ken kendisine memelerini göste

rerek cilveler yapan bu kı. 
zın hareketlerini düşünüyor ve 
babasına hak veriyordu. Bunun
la beraber kerl:iinin haksız oldu· 
ğunu itiraf etmeği de mertliğine 
yakııtıramadı : 

- Bakir olsun, yahut olmasın. 
Onunla evlenmemizi aklınız.dan 
geçirmeyin." 

- Hiç kimse onunla evlenmek 
için seni icbar etmiyor. Onu ken
dine metres olarak al." 

Bunun üzerine aynı zamanda 
Domnika ile Konstantinin ağzın· 
da şu kelime çıktı: 

- Asla! 
Demetre kaba kaba gülerek: 
- Acaip, dedi, demek ki siz 

daha buraya gelmezı:ien evvel 
anlatmışsınız. O halde benim kız 
oğlan kız oğlum, sen ne istersen 
onu yap. Sen haksızsın. Zira bu 
kız güzeldir. Nihayet sana şunu 
anlatmak istiyorum ki oraya git
tiğiniz zaman herkes size ivi ge
çinir bir karı koca S!'Özüvle baksın. 
Yoksa bu kız güzelliği ile ker. 
dini senin yanında., kacırar"'°I< 
bir adamı kolayca teshir cdebi
Jlr. • 

Xonstantln boğuk bir sesle ce· 
vap verdi: 

- O da bana doğru duracağı· 
ra dair ıöz verdi, yemin etti.'' 

TUNA KIZI 
18 

Demetre: 
- Muhakkak öyledir. Görüyo

rum ki ikiniz de tamamiyle biri
birinizle mutabık kalmıtıınız. 
Birlikte yaşamak sizin için o ka
dar ıstıraplı bir havat olmıvacak." 

Maşesko bir dereceye kadar 
bu vaziyeti daha evvelden ke§fet .. 
mişti. Demetre dedi ki: 

- Maşesko, Nikolaya kendi
sinden ne beklediğimizi anlata
caktır. Bu da 2avet basittir: Bü
yük babamızdan bize mir:ııcı kal.,., 
seyleri her ikimi,. hölü"elim. E
ğer bu şartı kabul erlerse srn 
Konıtantinin dediği dbi sat sa
lim, kız oğlan kız olduğun hııılıle 
kendisine iade er!iler•~ .. iıı F.;;.•r 
bu teklifi red.d,.ner. vahut bizim 
ukamızdan ;:ında!""'alar saldınr
sa art•1< kendisine bir cevap verr. 
mem." 

Sonra ilave etti: 
- Sen kf'nı:lisine bir mektu ... 

vazar. otıu l'Hıt~e~ko b:ııbatıı ,.,xn
derir. Bu mektupta ba~na ıdre· 
sini tabii bildirmiyecelı:sin. Şim-

di gidelim, biraz yemek yiyelim 
ve sonra yatalım. Burada ya§&
mak senin itiyatlarını değiştire
cektir. Zannederim, Romanya u
sulünde yemek yemeği unutmuş 1 
olacaksın. Pariste yemek sofr:. 
sında ıüphcaiz kaynımı, mısır 
görmemiş olacaksın." 

"Ah! ve sonra sen esvaplarını 
da d'ğiştireceksin. Yeni giye· 
ceğin esvaplar ilk zamanlarda se· 
ni biraz rahatsız edecektir. Ço
rapsız olarak yalınayak yürümek 
ve koımak sana zor ıelecektir." 

Demetre'in karısı iyi kalpli bir 
kadın idi. Domnikayı tuttu, ku· 
cakladı: 

- Bu kızcağızı bana bırakınız, 
dedi, siz onu korkutuyorsunuz. 
Bakınız, zavallı tirtir titrivor. 
İki ı?enci vabancılara ivi geÇinir 
bir aile ,.ibi göstermek için yapı
lacak şey bu <fei!ildir." 

Bu ivi kalpli kadın Domni~aya 
yeni kövlü esvapl .. r1nr ,.ivmek i· 
çin vardım etti. KövlUlere m:o"ı· 
ıus kenarları i9lemeli bez ıöml•-

ği giydirirken: 
- Yarabbi, ne kadar da ince 

yapılı bir kız!" 
Diyordu. Sonra ilave ediyordu: 
- Evet, senin zavallı ayacıl .. 

tarın acıyacak. Fakat göreceksin, 
bu acı çok sürmez. Az zaman 
sonra sen de alışırsın. Sonra be
nim oğlum öyle yaramaz bir 
genç değildir." 

Domnika bu sırada ağlıyarak 
ihtiyar köylü kadının göğsline 
düştü: 

- Bana merhamet ediniz. Be· 
ni himaye ediniz." 

Diyordu. Kadın gülerek cevap 
verdi: . 

- Benim oğlum seni benden 
daha iyi himaye eder. Merak et
me." 

Ertesi günli akşam Tuna neh
rinden Karadenize doğru inen bir 
vapur içinde ayakları çizmeli bir 
Rumen genci ile sacları kırmızı 
bez yemeni içinde sıkı sıkı sarıl
mış, avaklan c;ıplak karısı uzak
tan Kalas teftrl"'" nn\luına ve 

bu ışıkların gece karanlığı için.de 
yıvaş yavaı sönerek kayboluıtr .. 
rına bakıyorlardı. 
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MiSAK 

Domnika böyle Romanyanm 
hücra bir köyünde teyzeleri ile 
tanışırken kardeşi Pol ile Le 
Mestriye de Avrupada uzun bir 
seyahat için hazırlık görüyorlar
dı. 

Pol Paristen Biaritze giderken 
sür'at katarı içinde sanki bir ço· 
cuk gibi uykuya dalmı§tı. Jana 
gelince, ~ timdi adeta içine gir
miş o):fuğu vaziyetten mütecasir 
ve müteessif olmuş gibiydi. 

İptida kendisinde olan Alice· 
naphk hissi onu arkadaıına yar· 
clım etmeğe sevketmişti. Bundan 
sonra Domnikava karşı kalbinde 
duyduğu zaaf bu hi11i takviye 
eylemiıti. Fakat. aradan biraz za
man geçip de soğu~kan ile di: .. 
şünm~ğe ba,layınca türlü türlü 
tehlikeler ,özlerinin önüne ıeti
yordu. Ani bir surette verdiği ka· 
rar onu şimdi mütkül bir mevkie 
sokmuş bulunuyordu. 

:Bilhassa bu iste birçok müşkü
lat vardı. Vakıa kendisi tembel 

' "" .,,_,, ,,,.,. > 

Tuti bu sözlere karfl 
bir cevap vermek · 
man, Vang Lung ona 
ve: 

- Kadın ne söyledi~ 
melerin manaamı bilml 
verek dışanya c:ıkard~;:aa1 

Tekrar odaya döndUB..::.r 
te, O.lan daha hi.ll, &1"'.:. 
vette idi. Başı kotuna 
ruyordu. Vang Lung'a: 

- Ben öldükten sonra 
kadın, ne de hanımı, biO 
dama girmiyecek, veya. 
ma dokunmıyacak. 
ve eşyama dokun 
bumu geri yollayarak 
netliveceğim.. dedi.. ~ 
rar daldı, ve 'hanı yasgJt-

........ ·r1Jo1t' 

Ege Ti)atrosll 
Nurı Genç ve Ark• 
14 E:)lıll Perı,embe a 
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Alman ordularına 
• 

emır verilen 

Bulgaristandaki 
seferberlik 

Müttef ıkler mağiOp olursa 

Amerikadaki bütün 
Avrupa toprakları 

Amerika taraf ndan müdafaa o:unacak 

(Baştarafı 1 ıncıde. mecbur kalmadan önı:e Polonya• '6QQQ 
,berdar olmndıgmı söylemiş· da seri bir karara varmağa ça- kadar Türk muhtelif 

hizmetlere sevkolundu 
. lıştıkları görülüyor. Bu ümit!·. 
l.ord llall!aks, Ingiltcrc hU· r:n suya dil~müş olması, kendi· 
lnetinln kendi kuvvetlerini terine karşı kullanılan maddi a· 
}'olun tnhdidnta tfı.bi tutma. ğırlrk ve Alman hava kuvvetleri· 
ın ancak dUşuıunlar tara· nin ezici faikiycti önünde kor!· 
dan da ayıı ı tahd1dat.a ı'in- mıyan Polonyalıların çelik irade· 
Cdilrueklo mukayyet olda. leri sayesindedir. 
ll SÖylemi.; ve dUşnıun bun B1tıda. Fransızlar metc:1ik bir 
riayet etmodlAl takdirde j ileri hareketine ba<ı)amışlardır. 

l'Uk DrHa:ıya hlikiımctlnin Bu ehem:niyetli ilk safhadır ve bu 
llasıp uddcdcccği her hare· hususta Fransızlar tabii olarak 

takipte !•endlslnl tnmnmi- ihtivatlr davranmaktadırlar. Fa· 
~erbest görc>ceğini ilave et. kat bu safhanın tamarıı,.n muvaf-

• itır. fak,.,etl• t .. tevvüç ettiğini söyle· 
eni Fransız kabinesi mek kafidir. 
l>ans, 13 (A.A. > - B. Dalad. İn$riliz kuvvetleri henüz 
.~abin~si~i aşağıdaki §ckilde ı h"''t"el<ete .P."eçmedi 

etmıştır: .ı T k ı · · d"d 
Datadve: Milli :'\füdafatt, F n:ı ız uv;_~t ~rı bşırrh 1 ~n 

tbiye, Hariciye; Ducos: MiL h ran~a1a olma a. 1er~1 er ~nuz 
·~1tidafna ve Harbiye müste- . a~e ete geçrnemı• er r. ava 

: Champetier: Hariciye müs ıst~kşaf v; k.ontrcl~arı normal ve 
rı; Georgcs Pernot: Ablu. mhte:radı bır şekılde. y~~ılm~; 
}\azırı; Bonnet: Adliye: Del. tadır. ~av~ kuvvetlerımı?ın hır 
: ~filli terbiye: Rene Besse: kısn:ı sımd~ Fransız topraklarr--da 

kı muharipler; Alphonse Rio: ~.~alı;etted~~- Alma? . topraklar~ 
~ ticareti, Dautry: Tesli. uzerınde ilıuer ba~ı ıstJkcaf uçus 

Su listeyi yerlerini muhafaza 
n na:rJrlarla tamamlamak 
1> eder: 
Cııautcmps: Devlet Nazırı, 

ut: Dahiliye Nazırı. Guy 
ambrc: R.ıhrivc Nazırı. 

Uille: Ziraat Nazırı, Man. 
: Müstemleke Nazırı. Paul 
. aud: Maliye ::-.Jazm, JuJes 
ıen: Muhabere ve Muvasala. 
cart: Sıhhat Nazırı, Poma. 
: Mesai, De Monzie: Nafia 
rı. 

emberlaynin 
nutku 

l.ondra, 13 (A.A.) - Avam 
asında alkışlarla karşılanan 

~Ctnberlayn bugün vaziyet 
trnda iki:ıci beyanatını yap· 
lır. 

· Çcmbcrlayn .demiıtir ki: 
il Yaziyet dün Fransız topra

toplanan yUksek konseyde 
en tetkik ve pek yakında 
k tedbirler müzakere edi·. 

'r. Bu Kon:;cy icabettikçe 
r toplanarak iki memleket 
nda harbin sevk ve idaresine 
bUtün anahatlar üzerinde 
kUn olduğu kadar sıkı temas 
tektir. 
· Çembcrlayn konseyde mü· 
re edilen muhtelif mevzular 
ında tafsilatlı malUmat ver· 

t 'le fakat demiştir ki: 
0nseyde bidayettcnberi tebcl· 
eden iki memleket efkan u
iyesi müzakere edilmiştir. 

>tt sını söylemekle bahtiyarım' 
anş denizinin iki cihetindeki 
tı umumiye tam bir mutab:-. 
h:;ıJindedir. Fransız ve .lngi· 
ltıllletleri yalnız Polonyaya 
~ ~!an bütün vecibelerini ifa 
egıl. aynı zamanda nazi ta· 
Unun ebedi tehdidi yüzü• • 
hasıl olan müsamaha kabul 
z gcrç_inliğc kökilnden niha· 
\':rmege de aynı suretle az· 

lan muvaff:ıkıvetl.:: vamlnıı~. /& '
mın h11flı•ıiunun "''"'"İSi..,f'eki fa;o". 
yete dair kıymetli bircok malfı,,,at 
elde etrrıek imkanı olıruşwr. Ha· 
va müdafaa devrivr.ı,...: devamlı 
bir surette f;aalivettedir. 

Deniuleki istiksaflar da devam 
etm,.kt•ctir ve denizaltılara karşı 
devriyelerimiz birrok hür11mlar 
yap.,,alctadırlar. fngiliZ' filosu· 
na Polonya filosunun üç destr~ 
yeri katılmıştır, bunlar çok te
sirli bir surette destroyerlerimizle 
teşriki mesai etmektedir. İngiliz 
filosunun hedefi geçen harpte ol· 
duğu gibi denizlerin hürriyet ve 
emniyetini temin eylemekte.dir. 

Ticaret gemilerimize 
yapılacak tecavüzler 
Athenia vapurunun batınlma· 

sından bahseden Çemberlayn de· 
miştir ki: 

Deniz harbinin bütün kaidele· 
rine muhalif olan bu zalimane 
hareketler bazı İngiliz ticaret gr. 
milerinc kargı devam ctmektcd~r 
ve zayiat hiç ıüphesiz biraz .ajır· 
dı.-. Fakat bu.na intizar etmek l· 
cabcdiyor.du. Çünkil harp mü· 
him miktarda ticaret gemileri
mizin bütün denizlerde bulundL·· 
ğu ve normal barış zama;una 
mahsus bir şekilde seyahat ettik· 
leri bir sırada vukubulmu§tur. 
Di~er taraftan, Almanlar deniz· 
altı gemilerini ve bunları besle· 
yen vapurlarını harp başlamadan 
önce en iyi stratejik yerlere koy
muşlardır. Bu suretle birkaç v; .. 
purumuzun limanlarına varma· 
dan önce denizaltılar tarafından 
yakalanmaları hayretle karşılan· 
mamalıdır. Bununla beraber mu
hafaza altında ve toplu bir halde 
seyahat sistemi süratle inkişaf 
etmekte ve her giln daha iyi bir 
surette itlemektedir. Bu sistem 
tamamen tatbik edilir edilmez, 
20 sene evvelkinden daha az mü

Sofya, <Hususi) - Bulgar 
erkAnı harbiyesi. 26 Temmuz
da 2ı yaşından 38 yaşııın ka_ 
dar bir kısım sınıflan silah al· 
tına çağırmış, ve 28 Ağustosta 
terhis etmişti. Bunların diğer 

nısfı da l Eylfıldo talim ve mU
nıarese maksadlyle sllAh altı. 

na alınmış bulunuyorlar. 
l\IotorJze, teknik, muhabere, 

isUhkAm ve dt~er bnzı sınıfla· 
ra mensup olan ihtiyat zabit 
ve erlerden 22 yaşından 55 

yaşına kadar olanlar kdmilen 
sl!Ah altına alınmıştır. 

Bu sınıflara dahil Bulgar 
tobeası Türkler mUsell4h bir 
hale getirilmek istenmediği 
için teşkil edilen amele tabur
larında çalıştırılmaktadır. 

Deliormanın ye Cenubt Bul. 
garistanın Kırcaall ,.e diğer 
kasabalarındaki TUrklerden 
6000 kişi Muhtelif mıntaka· 
!arda hiımetlcre sevkolunmuş
lardır. 

Vaşington, 13 (A.A.) - B.

1 

Du beyanat, Birleşik Amc· 
Ruzvelt, t..azetecilerle ynptığı rlka devletlerinin Knnadanm 
bir görU:;;ınede gecen sene . 
Klngston'da söylediği nutku toprak tamamlılığını g~rantı 
tefsir eder mahiyette 1.ıeyannt- edeceği hakkında kati bır va1t 
ta bulunmuştur. olarak telAkki edilmektedir. 

B. Ruzvclt, Klngston nuL 
kunda, eğer Kanada yabancı 
bir devlet tarafından tehdit 
edilirse, bu kcyflyet Amerika 
htikümctince "alakasızlık .. ile 
karşılanmıyacaktır, demişti. 

Harp uzarsa 
Roma, 13 (A.A.) - "Gior. 

nale d'ltaıfa,, gautesi mildilril 

Harp teb l iğ i 
Gazetecilere bugUn yaptığı 

beyanatta B. Ruz...-elt, bu vaıi· 
yetin yalnız Kanada iı;ln değil, 
fakat ayni zamanda bUtUn A
merika milletleri için ve bu 
arada Brltnnya ve Hollanda 
GUnay'ı, Britnnya Honduras. 
ın Fransız Martlnik'i, Gua.de. 
lup ve .Amerikadaki diğer Av. 
rupa toprakları için de cAri 
olduğunu tasrih eylemiştir. 

tarafından yapılan başmakale • 
sinde İngiliz ve Frans.z ricali 
tarafından yapılan resmi beya. 
nata bakılacak olursa, tam ve 
uzun bir harbe intizar etmek 
lazım geldiğini tebarüz ettir _ 
mektedir. Bu muharebe, doğru 
dan doğruya hiç bir İtalyan 
menfaatini tehdit etmemekte 
ise de sebepleri ve akislerile 
bir çok meseleler ihdas etmek. 
tedir ki bu meselelere mesela 
Avnıpanm başka bir şekilde 
tanzimi, kuvve~erinin yeniden 
taksim ve tcvzini, hak \'C iş va.. 
sıtalanna nisbetle milletler ara 
smdaki münasebetler mesclelc. 
ri gibi İtalyanın esaslı menfaat 
!erine dokunan meseler karış • 
mış bulunmaktadır. 

( Baştaratı J ınczde) 
J.-Uksemburg, 13 (A.A.) -

Alınanlar l::ichcngcn karı;ıısında 
Treveı:; - Metz demiryolunu 
havaya atmışlardır. Demir par 
çaarı Schengeo'deki LUksem
burg nıc..,·klleı·ino kadar gel
oıiştir. 

Bcrlin. 13 (A.A.) - Umumi 
karargAhııı garp cephesi hak. 
kındaki tebliği: 

Garp cepncsfnde, Alman ön· 
ctilcrl bir mukabil taarruzda 
bulunarak 8arrebruck'un tak
riben altı kilometre cenubu 
şarkteinde kain olup iki Fran. 
sıı bölUğilnUn yerleştiği nirn
lıerg tepesini geri almıştır. 

Diğer mıntakalarda ehem
mtyetsiz öncU musademclcrl 
olmuştur. Alman topraklarına. 
karşı hiç bir hava taarruzu ol. 
mamıştır. 

Saarbnıka Doğru 
Parls. 13 (A.A.) - Havas 

Ajansı tebliğ ediyor: 
Cephede, Rhin'den Moselle· 

ye kıJ,dar olan kısımda Sarre
bruckeun her iki tarafında iki 
mUhim ilerleme kaydedilmiş. 
tir. Bir taraftan Sarrebruck· 
en garblndekl Varndt ormanı
nın teşkil ettiği çıkmtı işgal O
ı-.nmuş ve diğer taraftan da 
Sarreguemlnes ile Horrnbach 
arasında Labiliee'i nehrinin sol 
sahilinde kA.in 20 kilometrelik 
bir cephede ve oldukça derin 
bir saha üzerinde bu mmtaka 
ele geçirilmiştir. 

Cephenin garp mUntehasın· 
da Almanların taarruz hareke
ti durdurulmuş ve Fransızlar 
dUn bu mıntakada ilerlemiştir. 

Bu hareketlerin en mühim. 
mi, Almanların mukavemeti· 
ne rağmen la Blies'in sol sa
hilinde elde edilen ilerlemedir. 
Bu mıntakada. dUşman topçu 
ateşlye ve tayyare hUcumlariY
le mukabelede bulunmuştur. 
Fransız ha.tıarr üzerinde bir· 
cok hava muharebeleri cere
yan etmiştir. 

AL!\iAN TEBL1Gl 
Berlin, 13 ( A.A.) - Otdu b8.3 

kumandanlığınm tebliği: 
Şimal ve cenup kollariyle 

§ark ordusu, 12 eylfil gUnU, dil§ 
manın sert imhasına. devam eL 
miştir. 

Przemysl'in iki tarafından l. 
)erleyen Alman krta.ıarı Sam -
bor ve Jalorov'u almışlardır. Sil 
ratli motörlü kıtalar Lvov'a ka. 
dar gelmişlerdir. 

Radom'un cenubunda çember 
içine alınan Polonya grubı. ar. 
tık mevcut değildir. Bir çok e. 
sir ve harp levazımı elde edil
miştir. 

Kutno civarmda muhasara 

Otta....a, 13 (A.A.) - MUtte· 
flkler mağlüp olduğu · takdirde 
lnglllzlerln Amerikndaki top
raklarını ve Kanadayı Birleşik 
Amerika devletlerinin mUda. 
faa edeceğine dair Ruzvelt ta· 
rafından yapılan beyanat Ot
tava.dn hararetle karşılanmış. 
tır. 

edilm.lş olan beş Polonya fırka. ~ 
sı ile iki süvari liva.sının cenu. 
ba doğru çemberi yarmak için 
yaptıkları bütün teşebbüsler a. 
kim kalmıştır. 

H1TLER1N TE?rlŞLERl 
Berlin, 13 (A.A.) - Hitler, 

cephede yapmakta olduğu tefti 
şe deva.m ederek bugün Lodz'a 
gelmiştir. 
POLONYA RESMt TEBLtGt 
Varşova, 13 (A.A.) - Bu sa. 

bah neşredilen Polonya resmi 
harp tebliği, Lodz şehrinin Po
lonya krtalan taraf mdan geri 
alındığını teyit eylemektedir. 

Tebliğ, aynı zamanda, Poz.. 
.nan ve Pomorre'de~• irtibatları 
kesilmek teıilikesiiide bulunan 
iki Po1onva ordusunun da Po. 
lonya kuvayi külliyesi ile irti. A k 1 i • 
batı yeniden tesis ettiğini bil. n ara p a as - z m 1 r 
dirmektedir. Diğer bütiln cep. 
helerde de Alman ileri hareket-
leri dw-durulmuştur. TELEFON : (3438) 

Varşova, 13 (A.A.) - Hükü. Jzmirin en modem, en temiz ve en muntv.am aile 
met merkezi etraf mdaki ham 
mmtakalarında, dün nisbi bir yuvasıdır. Konfor, temizlik, uCUzluk noktasından A.nka-
silkfın hüküm sUrmilştür. ra Palasın fevkinde otel yoktur. 
Varşova ~amizonunun da Banyolu, kaloriferli, müteaddit firıoerli old~l.! gf. 

vardnnı i!e Poio?va motörlü oi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı. 
kı~~an -~ır kaç hücum yapm.16 raatbaneyi havidir. 
ve uç duşman tankını tahrıp 

evlPmiştir. ' ~Hava hUcumlan esnasında. 
Almanva tavvarelei'l. eskiden 

mareşal Pilsudskinin ikametga. 1 l•••••ı•••••••••••••••••••I! hı olan ve halen müre bulunan IJ 
Belveder 811'!"8.VIna bombalar at. 
mışlardır. Sarayda hasar var. 
dır. 

Leh kadınları 

Resmi dairelerin nazarı dikkatine 
Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan iş leri bürosundan; ış bulunmaktadırlar. Fran

~Üttefiklerimiz de tıpkı bizim 
barışı seviyorlar, fakat Hit. 
~ tehdidi bertaraf edilme· 
barışın mevcut olamıyaca· 

bizim kadar kani bulunuyor-

essir olması için hiç bir sebep 
mevcut deiildir. Alınan deniz· 
altılanna müstemirren hücum e· 
.dilmektedir ve şimdiden birçok 
muvaffakıyetli neticeler almı§ bu· 
lunuyoruz. Harbin başlangıcın· A 
da. Baltık denizi müstesna ol- iman askerlerine afec açarak 
mak üzere, denizde veva bitaraf ~ 

Kağıt ve tabı mafaemesinin darlığı dolayısile 15 EylBl 
den itibaren il&nıı guetelerden beher ilan için ancak iki. 
&er tane verlleceği Gazete İclarehanelerinden bildirilmi§ ol
makla alakadarlara arzolunu.r. 

veva müttefik limanlarda bulı·- ı "ld.. •• O 1 
~ ~ ~hdide nihayet ver-
~~ mek lazım 

nan Alman 11:emi!erinin tonilato· 0 Ur UY r B r 
su yekunu 1.105.000 idi. Halen Brüksel 13 (A.A.)-Frank- maktadır. ll•••••••••••ıı••••••••••••• 
bütün bu pemiler acık denizden· furter Zeitung ismindeki Al· Almanlar tara.tından işgal 

~ tehdide nihayet vermek ;. 
1 er. Yüksek harp konseyin· 

~~ransız hükC'ımetiyle aramız· 
1 Uıakere ettiğimiz bütün si
t 'le stratejik noktillar üzerir
eıa.bür eden tam görüş mu· 

tt atından rahatlanarak ve ce· 
bularak döndüm. Bu şahsi s;, l~rm muazzam kıymetini i

~ taıt bulurum. 
' d Çenıberlayn, imparatorluk 
p t, Avrupada ve muhtelif 
• sahnelerindeki va..ziyetten 

C Cderek .demiştir ki: 
~ dtç~n her gün bize Britanya 

1>~1\ız aşırı milletlerinin azrr'
t~t08t.cren yeni deliller getir·. 

·~il Cd~.r: Bu azim yalnız sılde 
·ç~kfııJıvatll da teTahür edivor. 

milletler bitaraflıklannı 
bi'ttiJer. fakat hiA bir halde 

~~taraflık, Avnıpamn bugün 
1ı f:hiz vac.fınr teskil etlen si· 

~t tcvakkuzun herr:ınP.'i bir su
il gevşemesine müncer olm~. 
d~u ~zivet doirrudan doğruva 
tıJi~!Yetimize karsı olan nazi 
">fo 1nden noğm:ı.kt.,-ttr. Halen 
S~"a baııhca h::ırekat rrıerkezi 

11 ta berdevamdır. Almanla· 
kuvvetlerini batıya nakle 

t~r:'.'le~ilmi~ti~. Bazıları. ele JZ~· man gazetesi, işgal edilcın Leh edilen bölgelerde Turne yapan 
çırılmış ve hır çokları bıtaraf h· şehirlerinde silAhh Leh kadın- bir bltaraftaıı Belçikaya gelen 
m;:ınfara soknlmuştnr. tarının ok11eriya Alman asker_ bir mektup kadınlar tarafın· 

Bundan baıka Almanyanın bi.- leri Uzerine ateş ederek öldUr- dan yapılan bu taarruzları an
taraf vapurfar tarafından nakleCl • dllklerini teslim ediyor ve dl· !atıyor ve gördUğU ölUQl ve 
len harp malzemesivle besJenml":i yor ki: nevmidi manzaralarını taTSlf 
de filomuz tarafırd<'n emooze edı· Alman askerleri hiç şUphe- ediyor: 
len kılrak kontrolii sayesinde talı· siz buna mukabele etmekte ve l\lllteaddit şehirlerde bir tek 
dit e~il'llis ve aittikçe daha ziya· bu suretle birçok Leh aile çatı sağlam değlldlr. BUtUn 
de tahdit edilecektir. teri yeni felAketlerle karşılan- köprUler tahrip edilmiştir. Yol 

lar cesetlerle, yarı tahrip edil. 
mlş bir halde terkedilen hli· 
cum arabaları ,.e kamyonlarla 
\'O diğer vahşiyane muharebe 
nişaneleriyle doludur. 

Bükreşte 
Hava hücumlarına 
karşı te tlbirler 

sukreş~~!~!~~ır- BUkre§-1 

için hazırlıklar yapılmaktadır. 
Polonya.dan gelmiş olan bü _ 

tün Fransızlar, hudutta ve Ro
manyadaki seyahatleri esna.sın 
da Romanya memurları tara • 
fmdan kendilerine gösterilmiıı 
olan iyi muameleden bahsetmek 
tedirler. Bunların ara.c;ında bir 
çok mühendisler vardır. Bun
lar, eyHUün 9 unda 18 Alman 
bombardıman tayvaresi tarafın 
dan Lvov'wı bombardımanı es. 
nasında hazır hulunm~ olduk. 
larmı sövlemektcdirler. 

Bu tayvareler, yangın bom -
buı atmıslardır. 

Kadın ve çocuklarla orman
lara kaçmış olan yaşlı köylti_ 
ler açlık ytizUnden köylerine 
dönmekte ve Alman kıtaatına 
mahzun, fakat kin dolu nazar
larla bakmaktadırlar. 

Şirketi Hayriyeden 
1 -.Mevsim sonu mUnasebetiyle KOÇUKSU Plijı kapan. 

mış ve bu plaja tahsis edilen seterler ilga edilmiştir. Ancak 
Anadoluhisarmın Yenimahalle cihetinde oturan sayın halkı. 
mızın ihtiyacı na.zara alınarak tarifede muharrer seferler. 
den yalwz atideki postaların kemakan Küçüksu Plajına uğ_ 
rayacağı, sonbahar ve kış tarifelerinde de ihtiyaca göre se. 
ferler tahsis kılınacağı §.imdiden ilan olunur. 

2 - 17. 9. 939 Pazardan itibaren Küçüksu Plaj iskelesi
ne uğrayacak seferler: 

Adi günlerlerde: 43, 75, 103, 151, 197, 237, 42, 92, 122, 
180, 198 ve 222 numaralı seferler. 

Pazar günleri: 427, 439, 459, 485, 519, 523, 541, 545. 571, 
404, 430, 450, 4.88, 506, 516, 546, 562 ve 586 numaralı sefer. 
lcrdir. 

3 - Pazar tarifesinde muharrer 416, 533 ve 563 numaralı 
seterler 17. 9. 939 dan itibaren IAğvedilmi§tir. 

4 - Adi günlerde 9,15 de Yenimahalleden hareketle Sa.. 
nyer, BUyükdcre, Tarabya, Yeniköy ve Plaja ve 12.15 de Pllj. 
dan Beykoı.:ı kadar yapılmakta ola.n seferlerle 13,15 de Bey. 
kozdan Plaj, Üsküdar ve Köprilye yapılan seferler de 18. 9. 
939 dan itibaren yapılmıyacaktır. 

te halka muhtemel hava hücum 
!arma kal'§ı ne suretle korunu. 
laca.ğını ö~tmek il.zere bir ta. 
kım tedbirler alınmıştır. Tram 
vaylar, kül rengine boyanmış. 
tır. Gazlara karşı tahaffuz kurs 
Iarmm miktarı arttırılmıştır. 
Payıtahtın bUtUn mahalleleriıı. 

deki çocukların vilayetlere nakli 

TaYYareler, bilhassa istasyo
nu, alkol depolarını ve gazomet. 
releri hedef it Uhaz etmişlerdir. 
Bir çok mermi, evlerin ürerine 
dU§müştür. 

Cepheden Leh esirleriyle do
lu kamyonlar gelmektedir. E\". 
volA topçu sonra da tayyareler 
tarafından boı:1'-- · .mnn edil 
dikten sonra el bombnlarlyle 
taarruz edilerek işgal edilen 
ve nihayet merhametsiz bir şe
kilde sivil mlldafllerden temiz.

1 
lenen "köyler ikamet edilmez 

bir hale gelmiştir. li•••••••••••••••••••••••P!.ıı 
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Hasan Deposu 
Müdüriyetinden: 

Bazı ticarethanelerde ve 
piyasada Hasan Glüten ma
mulatmm ve Hasan özlü un
larının diğer bir müesseseye 
satıldığım ve bu sebeple ba
aema · i§bu müstahzeratın 
çıkmıyacağma dair rakiple
rimiz tarafından kasdi ola
rak İ§8.e edilen tezviratın ve 
yalanlann asıl ve esası olma
dığım, bütün Hasan müstah-
zarahnın cihanşümul olan 
f()hretile mütenasip bir su
rette gayet nefis olarak iz-
har edilmesine devam edile
ceğini ve buhranı hazır sebe
biyle fiatlannda da bir zam 
ve değiıikliğin yapılmadığını 
veya yapılmıyacağım Hasan 
müstalızarabnı seven ve 
meftun olan sevgili müıteri
lerine ilin olunur. 

1 

............................... __ . 

Beuoğlu Birinci &alh hukuk hd- ı 

kimliğinden: ........... -•ı••• .... Eski Feyziati 
Emniyet mahrukat deposunun, • 

.................. 
füşantaşında Hacımaıısur sokağın- Yatlh B Q I !. AZ J ÇJ L J SELE R J 
da 8 - 10 ve 12 No. da Celat alcy_ U Yatısız 
hine açtığı davasının muhakeme. 
sinde müddei vekili defterleriyle 
davasını isbat edeceğini beyan ve 
defterlerini getireceğini söylemiş, 
ve bundan bahisle müddaaleyhe 
illi.nen 15 gün müddetle gıyap ka
rarı tebliğine karar verilmiş oldu· 

Ana smıfı ve ilk kısmı Bebekte eski Fransız mektebi binasında. kız ve erkek .kismılan ayrı 
dairelerde olmak Uzere Lise ve orta okul. 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt için her gün saat or.dan on yediye kadar Çüte Saraylarda okul direktörlüğüne ınfL, 
.- racaat edebilirler. Istiyenlere mektep tarifname.si gönderilir. Telefon: 36.210 

ğundan muhakeme günil olan 11 ....... .. 29/9/939 tarihinde saat 10.30 da SARAÇHANEBAŞJNDA - HORHOR CADDESiNDE 
bizzat veya bilvekale gelmeniz mu- e e 
ameleli gıyap kararı makamına ka. Kız H t\ y R 1 y E L 1 s E s 1 • 
im olmak fizere ilan olunur. 

<K. ı. 2so> Erkek 
Yatılı 

Yatısız 

Zayi 
343 senesinde Beyoğlu Yabancı 

Askerlik Subesit?den almış olduğum 
terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok~ 
tur. 

3H doğumlu HURŞlT 

(K. 1. 2'19) 

KAYIP: Bayramıç kazasının Evci
ler nahiyesi ilk okulu beşinci sını
fından aldığım şahadetname ile, 
Bayramıc kazası nüfus memurluğun· 
dan aldığım hüviyet cüzdanımı kay_ 
belliın. Yenilerini alacağımdan hü
kümleri yokur. 

Üsküdar Pazarbaşı mahallesi Ya
macıoğlu sokak No. 8 Ragıp oğlu 

ALI OVER 
(30160 

Zayi 
Beşiktaş nüfus memurluğundan al· 

dığım nüfus kağıdımı zayi ettim. Ye. 
nısını çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Başabahçe Şi1~e, Cam 

Fabrikası iRFAN 
(30161) 

SAH!Bl : ASIM US 

Ana, ilk orta ve lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren ba 1 
tar. Kızların yatılı lasmı tamamile ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi r.akletmek için mektebin busı.ıt! 
•••••• otobüs servisi vardır. İsti yenlere tnifname gönderilir. Tel: 20530 

l_iN_HiS_AR_LA_R _UM_U_M _Mo_· oo_· RL_OG_ON_DEN_I 
Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 

Lira kuruş Lira kuruş Şekli saati 
Trüil tahtası 30.000 Kg. 450 - 67 50 Pazarlık 14 
Kafes kapak tahtası 25.000 ,. 750 - 122 25 .. 15 
Düz kapak ta.ht~ı 30.000 ,, 1050 - 157 50 Açık art: 1~,30 ~ 

I - İdaremizin Cibali kutu fabrikasında bir sene zarfında birikeceği tahmin olunan cinS 
miktarları yukarıda yazılı tahtalar hizalarında gösterilen usullerle satılacaktır. . 

Il - Muhammen bedelleri, Muvakket teminatlan pazarlık saatleri hizalarında gös~ 
& ~ 

III - Pazarlık 15-IX-939 cuma günü Kaba~ta Levaznn ve mübayaat şubesindeki a.1IIJ1 ' 
tış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün kutu fabrikasında görülebilir. 1'· 
V - İsteklilerin % 15 güvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin olunan gün ve saatle 

de yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. (6800) 

••• 
1 - Şartname ve listesi mucibince 27 kalem muhtelif mal. 

!.eme açık eksiltme usuHle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli (2511) lira muvakkat teminat1 

(188,33) liradır. 

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

lroloğ Dr. Kemal Ozsan 
lrı:ır yolları. derı ve frengJ tııı 

talıklan mütelıns!iısı 
ı'ünelbaşı İsti' '., caddesi f'İO· 
: ırn Bursa pazan üstü Tel. ·C1:; 

-::;...--

•••••••••••••••••••••• Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 
IV - Şartname ve listeler her gün sözU geçen şubeden para. 

sız almabilir. 
GôZ HEKlMI 

Murad Rami Aydıfl 8 

T. iş. Bankası 
19~9 Küçük Cari Hesaplar. lkramiY.e Planı 

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

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinciteşrin 

-IKHAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 
5 

" 
1000 tt 5,000 

" 8 " 500 
" 4,000 

" 16 
" 

250 " 4,000 ,, 
60 

" 
100 

" 6,000 ,, 
95 " so " 4,750 

" 250 
" 25 ,, 6,250 

" -
'135 32,000 

T. iş Bankasına paTa yatırmakla, yalnız 
paTa biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

tr =-\\ 

KIZILAY 
Cemiyetı Umumi Merkezinden ; 

Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ı/f! emsali ahval
de zuhur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve biL 
hassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hem.. 
şirelerine yardımcı sıfatile çalıştırılmak üzere tstaııbulda 

" "r~vda kain 

Kızılay Hastabakıci Hemşireler Mektebı 
dahilinde ( Gönüllü Hastabakıcı ) yetiştirmek için 
1 Birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Mecca. 
ni olan bu kursa aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandaşı olmak, 
2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 
3 - En az ilk mektep tahsili gi5rmüş olmak. 

Kaydedilmek ve dersler hakkında malumat almak is. 
tiyenler yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat et. 
melidirler. 

Şefik nıhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani 
"" hevesle koşacaklarına kaniiz. 

~----------------~~' -474.ft..LA.ı.Jl.L..L.A..LAınıx.L - -~ :;lı" 

Umum Neşriyatı idare eden: 
hakkı tank us 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 
7,5 güvenme parasile birlikte mezktlr komisyona gelmeleri ilan 
olunur. {7076) 

Pazardan başka her gün saat t·,, 
ya kadar Taksim • Talimhane ;, 
aparllman No. 10. Teelfon :~ 

• • • • 
11 ttesmi . Daıreler.in4 N.azarı Dikkatine: 

• 'ittt!t ve ta&ı malzıtmeai• teWırikLJuısu.sunda ..... uğractıJlıllı~ JUÜ~
külat dolayısiyle kAğıtlar1mız1 idareli kullanmak mecburiyetinde kal
dık. Hacimlerimiz! kilcültmek Te yazıları daha ufak puntolarla diz. 
mek gibi tedbirlere baş vurduk. Bu cümleden olarak şimdiye kadar 
10 punto üzerinden dizilmekte olan ilanları 15/9/1939 tarihinden ili· 
baren 8 punto ile dizmeğe karar verdik. 

Kururatın kütülmesinden dolayı ilanlar biç bir eksiğliğe mtl·uz 
kalmıyacak, yalnız işgal edeceği yer ve hacim kısalmı' olacaktır. 10 
punto ile 8 punto arasındaki nisbeti muharaza için ilanların beher 
santiminden şimdiye kadar tatbik edilmekte olan tarireden yalnız 10 
kuruş fazla ücret alınacaktır. 

Netice itibariyle bir HAilın 10 punto üzerinden dizilmesile alına· 
cak ücret, aynı ilılnın 8 punto ile dizilmesinden alınacak ücretin aynı 
olacaktır. 

Elimizde olmıynn sebeplerden dolayı dki bu değişik1iğl mazur 
qornwlerinf rica ederiz . ................................. , 

Devlet Oemiryoilan ve Limanlan 
isletme Umum idaresi ilanları • 
Şeker nakliyatı için D. D /143 numaralı yeni bir tar~e ~~ 

edilmiştir. Bu tarife 15. 9. 1939 tarihinden itibaren tatbık 1 

cektir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 

{4470) (72~ 

Oniversite Rektörlüğünden : 
İnkılap tarihi ikmal imtihanı 21 EylQl perşembe saat 8 dl 

konferans ~al~nunda. yapılacaktır. . ~s-
Askerlik ıkmal ımtihanları 21 eylUiden 15 birinciteşrille 

dar yapılacaktır. (7175) 

Tftrklye Cumhuriyet Merkez B•nkası 9 I 9 / 1939 
PAS t F 

vaziyeti 
• AK~ 1 F Lira 

Kasa: 
Altın: Safi Klograın 15 500 855 
Banknot , . . . • · • 
Ufaklık • . . . . • • 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram R78 111 
Türk Lirası . . . . . . 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: ~ Kilogram 10 059 766 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler . . . . . . 
Di~er dövizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri . . • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen P.vrakı nak. 
diye karşılığı 
Kanunun 6 - 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat . . . . . 

Senedat cüzdanı: 
Ticari senetler . . . • • 

Esham ve tahvi.Uit cilzdatıt: 
f Deruhte edilen evrakı nak-

4ı \ divenin ka~ıh~ı esham ve 
tahvilat itibari kıymetle 

Serbest esham ve tahvilat: 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
ılltm ve döviz üzerine . • 
Tahvilat üzerine • • • 
Hisı:ıedarlar . 
Muhtelif • . 

. . . . 
1111 • • • • 

21.802.488, 77 
9.652.457.-
1.448. 743,45 

953.816,81 
l.1::l0.7U.M 

14.149.864,96 

10.830,85 

2.968.471.44. 

158. 7 48.563,-

17.22R027.-

177.231.960,47 

47.149.654.97 
7.559.768.56 

9.024.000,-
11.494, 76 

6.290.468.51 

Yekun 

32.903.689,22 

2.084:.528, 77 

17.129.167,25 

141.520.536,

~ 77.231.960,4 71 

54.709.423,53 

l 
1 

15.325.963,27 ~ 
4.500.000.-ı 16.269.198,63 

4ô1.ll74..4R7.14 1 

Sermaye ••• 1 • 

ihtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalade , • • • 
Hususi • • • • 

Tedavüldeki Bmıknotla.r: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 maddelerin tev _ 
filcan Hazine tarafından vaki 
tediyat . . . • • 
Deruhte edilen evrakı na.k. 
diye bakiyesi . . . . • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen . 
Reeskont mukabili ilavten te-
da. vazed. . . . . . 

Türk Lirası Mevduatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kii
riDP.· bakiyeleri . . . • . 
Muhtelif • • ı , ı • • 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158. 7 48.563,-

17.228.027,-

141.520.536,-

17.000.000,-

118.000.000.-

5.873,79 

37.925.843.03 

YekUn 

Lira. 
1s.ooo.OOo· 

10.217.134, 

276.520.536·~ 
24.051.0S~ı 

37.931.'71~;~ 
97,953.99 

~ 
461.674.46 

1 emmuz 1938 t~i~inden itibaren: İskonto ha~di % 4: Altrn üzerine% 3 ,,J 

~_.,. ...... 1't4!1>•-..•..-.-•----------------..-c• -----~ . . - - ·- '1Lrl.l-~~-~ 


