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Son üç aylık 
tahsilatımız 

Ankara, 14 (Hususi) - Hazi. 
nenin ağustos sonunda yani 
mali yılın üç aylık tahsila t mik. 
tan 48.226.540 lirayı bulmuş
tur. 
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Sabaha karsı 

Polonya ldar 
A.manlardan 13000 

esir aldılar 
Varşova, 14 (A.A.) -

Pat ajansı bildiriyor: 

fI>\RE E\'l : Ankıı ro <:ıı ıl . tSTı\:\Btt r.• Tchmı l : \'ı\ l\IT" Po~ııı ırnııı~w 4fi • ''ı>lrlnn ::! ltl :i l \ 11111 . ıı;r; ı ı ıltfıırr l ' 12 EylUI tarihine ka. 
dar tesbit edilen rakam
lara göre, yaralı olmıya_ 

rak on üç bin Alman esir 
edilmiştir. Bunların 350 
si subaY.dır. Harp esirle
rinin ekserisi, hava kuv_ 
vetlerine ve zırhlı krtala
ra aittir. 48 top, 215 ma. 
kincli tüfek, 170 tank ve 
1000 den f azln otomobil 
zaptedilrniştir. 280 AL 
man tayyaresi düşlirül

müştür. 

lngiliz Kralı Vındsör 
Dükünü kabul etti 

Alr11anya Şarktan Garba 
Londra, 14 (A.A .) -

Kral, bugün Dük dö Vind
soru kabul etmiştir. Bu 
iki kardeş arasında, üç 
seneye yakın · bir zaman
dan beri ilk görüşmedir . 11 Fırka nakletti • ""' ." . . . • 

Fransız kıtaları ....... ~ , 
Ruzvelt kongreyi 

neden çabuk topluyor 

Almanlardan esir aldılar 
Hariciye Vekjlimizin Moskova 

seyahati tacil sebepleri 
arasında görülüyor 

Avrupa muvazene
sinde Sovyet Rusya 

Yazan: ASIM US 
Tiirkiye, So' yC't llusya ile 

lngUI.zlcr , .c J•'rnn~ızlar m ·n. 
sında A'nıpanın şnrkmdn Sü
\·eyş kanalından Halt ık d<·nL 
Zino kadar uzunun bir sulh 
cophesi kununk ııınksndıııın 
tahakkukuna çok çnh~ını':'tır. 
nu gayret A ''ı"tıJY.ı sulhünün 
ancak bu .surf'tl<~ k111·t.nrılnhi
leceği kanaatinden ileri gl'li
l"Ordu. 1ngiliz - Hns mii7.nke_ 
r-eJerinlıı akamete uğrnımlsı 
Üzerine <lerhnl Jıarhin patln
lllı<;ı olma ... ı T.iiı•k gfü·iişiindt•ki 

isabeti ac:ık olnı·uk rncy<.lıma 
koymuşt uı·. • 

Sovyct Iıusyunııı ::-ulh <""11-
hesine girmemesin<' selK'p olan 
limlllcri tahlil ctım•ktc artık 
fayd.a yoktur. Ynlım: hir nok_ 
layı Jıatırlamnk )<'linclc olıır: 
Jngtlizler ile Hııı.lar nı·alarrn
da)d hiitiiıı ihtililfh mcs c>l<'ll'ri 
ha)Icttiklcıi hnlde ~arle<•c bil
\·nsıtn tnarrnz'ım tn.ı·ifiııdc it.. 
ti fak cdememlı;;l<'r<li. t ngillzlcr 
Jtusynnın teklifi kabul edildi
~i takdirde .ı\\Ttıpndu hh- Jml'}> 
ı:ıkn.rmnk tcşchbüsüniin ~los 
ko,·n hiikümcthıe 1eı·kt•(lilnıis 
OJınnsı gibi bir ucticc ile kar' 
ı;;ıla. ınnkt 1111 cndi';'e ctliyoı·Jar: 
dı. l\lıutlcsef Sın·yct. Jhısy:mın 
tekurı knbul cdllnıeıııekle ~·i_ 
ite nynl Jtctice çıkıııı':'l•r: A\·
ı·upndn pntlnınn!.ınclnn korku. 
lrın harp cmıi,·iıki olııııı':'t ur. 
J\l'aha. iinfinc geçilcmiycıı hu 
harbi hiç olnı:ı:r.sa tahdit <>t ... 
tııck miimkiin değil ıııiclir? 
ı\tc>~hı siy:U'eti dairesinin li:ı
l'adoniz \ c Akdeniz nuııtnknJn. 
l'ına d:l sarm:unn8 ı İl'iıı h i r 
tedbir \ 'nr mıclıı· '? • 

İtalya hu hnrptc hltnra f 
~l\lmnsının sclıehiııi bu suret. 
e iznh etmek bti1or l<'ulrnt 1 • • 
>u dc\•lctın g-cnisl<·n~ c Pıııellc-

l"indc Almııııya llc lıiı·ll.'"nıi:. 
(jı • • 
j il~..,,, ıırnlnrııuln :.,.,kc>r i hi r 

1 ttıfak hulunınası, k<'ıtıll!-.İııin 
(lıll·bc .kıu·ı':-uuık i~iıı l,t•histnıı 
;ı>hcsındcki hnı·cket lcı iıı tao.;
rıyc cdilnıc ... ını hcklcı• f!İhi 
'lııı·mn-.ı hu fznhııı .• niıııi"<' 
~ 1 " • 
1 

ilde ;-iiplw ııyıııulır oı·. ıw~·-
e hir \ 'll:d,r<•t t •· ~\hııurı~ n ile 

Alman motori:e /.:uvııctlrriylc lwlırama11ca rarpışan l.rlı siivarilcri 

Polonyalılar 
taarruzunu 

Alman 
kırdılar 

Alman topçuları Varşovaga 
yangın bom)aları attılar 

Ambargonun kaldırıla
cağı muhakkak imiş 

(Yazısı 5 inekle) 

Adliye Vekili 
Dün yeni teşkilatla işe başlayan 

adliyeyi tettıj etti 
1 ı~ 

Adliye Vc7dli diin1di tc{kiklcri esnasında 

E vvelki gün şehrimize gelen 
Adliye Vekili Fethi Okyar dün, 
yeni teşkilatla işe başlıyan !s. 
tanbul adlıyesini teftiş etmiştir. 

Vekil sabah saat 10,5 ta ta. 
pudaki hukuk mahkemelerinin 
çalı~tığı daireve gitmiş, mün.. 
ferit hakim il" iş gören mah
kemclcrı gezmiş, sonra Yeni 
Pastahaneye gelerek müddeiu. 
nuıml Hikmet Onatın odasında. 
mahkeme reisleri ve adliye 

müfettişlerinin iştirakile yapı
lan toplantıya riyaset etmiştir 

Toplantıda, faz.lalaşan mah 
kemeler yüzünden adliyeye dar 
gelen yeni postahane binasını 
üst katından başka bir binaya 
taşınılması ileri sürülmüş, bu 
hususta vilayetin bitisindek 
eski şurayı devlet binası müna 
sip bulunmuştu.·. Vekil bu hu
sus hakkında faaliyete geçil 
mesini emretmiştir. 

Sivil halkın bombardımanı başladı 
bırçokölü ve y~r-~lı var lj/Ja~·;;·i;l 

Paris, 1'1 (A.A. ) - 14 eyl lıl harbıye teblıg cd ıyor : li i Avrupa da harp vaziyeti 
sabah tebliği: Snrbrük'ün cenup sırtlarında ! f • 

Sarbrük'ün cenubundaki tc- düşmanın ağır topçuları büyük i v a r 1 n i 
pclcrc düşmanın siddetli ağır bir faalivet göstermektedirler. i i 
topcu ateşi. Pnris, 14 (A.A.) - Havas a . : h ı·f l 1 

Par is, ı (A.A.) - 14 evlfıl ak jansı bildiriyor : 1 Mu te ı mevzu a- ! 
şam t arihli Fransız harp tebli. ..Batı ~?phcsind~ Sarb.rük ö. ! ra ait meraklı maka- ı 
~i: nunde dundenberı soz bılhassa 1 i I l h.k... • : 

Mahalli ilerlemeler kaydet- toplarıııdır. Fransız ön kıtaları i e er, ı aye, sınema f 

esirler aldık . dar milhım kazançtan çok endı. i cazi ve r en kli resim-

. Şarkta, meydan· muharebes· 
şiddetle devam ediyor 

-- (Dcı-amı 5 incide) 

t ik ve bu ilerlemeler esnasında tarafınd~n c>ldc edilen bu ka: l ve diğer yazılar, çok lı 

Paris, 14 (A.A. ) - Erkanı - ( D~anu 5 rncıdc ) ,. l 1 p k·ıd G t A 1 1 Sar M 
- ----- ----.-.--.---- .. er e mutat şe 1 e arp e, man ar ve oze 

K O 11.1 A . N DordUncü sayfamızda dun . olara k intişar ede- i . . 
y r 1 ı nheuş,!euıp1imdiz iik kd~smın ı L~~!~~?.:.: ............................... J ooyıarır.dakı şehırlen boşaltıyorlar 

asası e 0Vam 0 IVO' ffa:ısz 2 nri 1 
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Avrupada harp vaziyeti 

Şa ta, meydan muharebesi 
şiddetle devam ediyor 

Garpte, Almanlar Sar ve M ozel 
boylarındaki şehirleri boşalhyorlar 

14 Eylul 1939 

Italya ile ticaretimiz 
normal şekli buldu 

Avrupada.n dönen 
talebenin vaziyeti 

1 Üniversitede bir komis
yon marifetiyle t etkik 

ediliyor 

Avrupada harbin siklet merke
zi, bala, ş::rkta. Polonyada ol· 
malda devam ediyor. Polonya.da 
hemen hemen bir haftadanbcri de· 
vam etmekte olan büyük meydan 
muharebesi, faik hava kuvvetleri· 
ne, motörlü kuvvetlerine ve adet
çe üstünlüklerine rağmen Alman· 
ların lehine neticelenecek gibi gi. 
rünmüyor. Birkaç gündenberi, 
meydan muharebesinin Polonya
lılann imhasiyle neticelenmekte 
olduğunu ilan etmeleri, asla ha
kikate uymayan bir iddiadır. 

düşmüştür. Bu kuvvetler, esir 
olmamak için geri çekilmek mec· 
buri yetinde kalacaklardır. 

Vistülün garbında, Radom ci· 
varındaki muharebeyi Almanlar 
kazanmış gibidir. Alman tebli
ği, bu mıntaka.da pek çok top ve 
eıdr aldıklarını ilan ediyorlar. 

Almanlar peş i n ve nakit para ile 
mal almak istiyorlar 

A vrupada tahsilde bulunup 
halihazır vaziyeti dolayısile 
yurda gelmiş otan talebenin dn 
rumlnrını tetkik etmek üzere 
Maarif Vekaletince Oniversıte 
rektörünün rivaseti altında Ü· 
nİ\crsite fakülteleri dekanlari. 
le vi.iksek muallim mektebi, 
yiiksek iktısat ve ticaret mek
tebi müdürlerile. yüksek mühen 
dis mektebi mümessiliııden ve 

Vistül §imnlinde, Bug boyların· 
da ve cenupta San vadisinde Al· 
man taarruzu, hiç bir terakki 
kaydetmemiştir. Bu vaziyet, bil
hassa Alman cenup ihata kolu· 

nun, Lublin istikrunetinde mesafe 
alamıyarak durdurulması, çevir
menin iflası demektir. Cephede, 
Vistül garbındaki muharebeler 
<le Radom civa.nnda Polonyalıla
rın muharebeyi knybabnclerine 
karşı Varşova önlerinde ve bu 
şehrin yüz kı1ometre garbmda 
Kutno civa.nnda Polonyalılar 
kat'i ve parlak bir :zafer lmzannuş· 
lardır. 

Seferin bidayetinde, Şarki 
Prusya ve Silezyadan ilerleyen 
Alman kuvvetleri, garıba doğru 
... ırlamış bir vaziyette bulunan Po-
~yalılann Pozen vilayeti hu
lıtlanndaki ordularım ihmal et
tişlerdi. Şimal ve cenuptan çevri· 
m ve asıl Polonya ordusuyla ir .. 
)>atı kesilmek tehlikesine düşen 

Pozendeki Polonya ordusu Vis-
cenubundan ve Kutno üzerin· 

den Varşovaya doğru geri yürü· 
yiişte iken Alman kuvvetleri ta· 
rafından kuşatılmıştır. 

Bizce, Polonya ordusunun Vis
tül garbında bir muharebe kabul 
etmesi bir hata idi. Hiç şüphesiz 
müdafaa için daha şarka çekile· 
rek Vistül gibi mühim bir manir. 
ya dayanması daha makul olur
du. Fakat, Polonyalılanrı, Vistül 
garbında bir muharebe yapmağa 
mecbur olmalan bir zaruret neti· 
ctsi olmuştur. Pozenden Varşo· 
vaya doğru çekilmekte olan Po· 
lonya ordusunun Almanlar tara
fmdan Kutnoda çevrilip imha e· 
dilmesine seyirci kalamazlardı. 
işte bu sebepledir ki, Vistül g -
risine dcğru cekilen Polonya or
dusu bu nehrin garbında durup 
bir muhnrebe kabulüne mecbur 
olmuştur. Bu suretle Alman kuv· 
vetleri, Kutnodaki Polonya ordu· 
sunu serbestçe çevirip imha et
miye imkan bulamamışlardır. 

Kutno muharebesini, hiç şüp
hesiz, Polonyalılar kazanmrslar, 
Alman taarruzunu akim bıraktık 
tan başka Lods şehrini de J!eri a1

• 

mışlardır. Bu vaziyet neticesin 
de Varşova önünde Alman kuv· 
vet1erinin vaziyeti de tehlikeye 

Polonya başkumandanlığı ise 
muharebenin devam etmekte ol· 
duğunu söylüyor. Almanların İG" 
di"s• doğru olsa bile Viıtül gar
bındaki muharebeler her iki taraf 
için müsavi neticeler vermiş ve 
aynı derecede muvaffakıyetli ol· 
muştur. Varşova önlerinde mu· 

\
0 affakryetli Polonya müdafaası, 
Kutnoda Polonya galibiyeti ve 
Lods'un geri alınması gibi Polon
ya muvaffakryetleri müvacehe
sinde beş altı gündenberi takri· 
be.t dört yüz kilometrelik bir çer .. 
he üzerinde cereyan etmekte olan 
buyük meydan muharebesi Polon
yalılar için müsait bir safhaya 
girmiştir. Vistülün garbında, 
Polonyalıların sonuna kadar kal· 
mak isteyecekleri pek şüphelidir. 
Hıç şüphesiz, Polonya ordusu. 
Vistül gerisinde daha büyük bir 
muvaffakıyet ihtimalyile muhare· 
cek bi rşekil almaktadır. 
ŞARKTAKİ MUHAREBELE· 

RtN HULASASI ŞUDUR 

Meydan muharebesi henüz ne
ticelenmemiştir. Şiddetle devam 
etmektedir. Muvaffakıyet ihti· 
mali her ilci taraf için müsavi g· .. 
bidir. Diğer cihetten, Almanlar 
ilerledikçe, kendileri tarafından 
tahrip olunmuş demiryolları ve 
şoseıer yüzünden birçok müşkü
lata uğrayacaklardır. Polonya, 
daha uzun müddet dayanabilir. 

Şarkta, A1man c-rdulari; heti· 
cesi meçhul büyük bir meydan 
muharebesine tutuşmuş olduklau 
bir zamanda Garpta muharebe, 
gün geçtikçe tehdidini hisscttire
bir şekil almaktadır. 

İtalya ile ticari mUnasebetle
rimiz geçen aylardaki normal 
şeklini bulmağa başlamıştır. 
Evvelki akşam limanımıza ge
len. İtalyan bandıralı Kapoar
ma vapuru 5000 küsur sandık 
muhtelif e~ya getirmiştir. Bi. 
zim ihracatımız şimdilik de. 
miryoluyla yaoılmaktadn . 
Diğer taraftan Almanlar da. 

aramızdaki ticaret mukavelesi
nin müddeti bitmiş olduğu hal. 
de memleketimizden mal almak 
için müracaat etmektedirler. 

Bu müracaatlarında pcşın ve 
nakit para teklif etmişlerdir. 
Harice ihracatm menedilmesi 
üzerine halı fi ya ti arı bi rdeıı bi
re düşmüştür. Bu nisbct vüzde 
yirmi beşi bulmuştur. Evvelce 
bir miktar diişüklük olduğu i. 
c;in tüccarlar alakadarlara mii. 
raraat <'dc>cek halı ihracatınır 
serbe."'t bırakılmasını islcmişl<'r 
dir. 

HükCımet şimdilik yalnız li. 
manımız<lan transit ge"en hah. 
tarın serbest ihracına müsaadE' 

Dr. Celiil Muhtar 
Servetini Pastör müessesesine 

bıraktı mı, bırakmadı mı? 

Par isten gelen doktor bu işi yalnız 
kendisın i n bıleceğ i ni söylüyor 

Sar nehrinin iki tarafında Fran· 
sız topraklarına doğru tehditkar 
b:r girinti teşkil eden iki hudut 
köş-e .• F' .msızların eline geçmiş t1zun müddetten beri l'ar!ste I sacla ki pastör müessesesine bırak· 
ti:. Fı an5ı::lar, bu sahada Sar- gözlerini tedavi ettirmekte oian tığı hakkındaki haberleri ne te· 
-:_,rük me\ kiine yaklaş:nı§lardır. meşhur iktısatçı Doktor Celal yit, ne de tekzip etmiş, sadece 
Frans1z taarruzu müsait b'r se· Muhtar dün sabahki semplon e· şu sözleri söylemiştir: 
kilde devan cdij'->r. Digt:r c ~ 1 kispresiple memleketimize dön· "- Ben ekonomist bir ada-
hetten Almanlnrır. I l ksenburg müştür. mım. Kendi kazan.dığı-1 parayı is 
hududunda yaptıkl~rı taarruz a- Sirkeci istasyonunda karde~i tediğim gibi kullanmakta se· .. 
kim kalmış ve bir daha tekrar o· Doktor Akil Muhtar Özden ve bestim. Hiç bir kimse buna karr 
lunmamıştır. Buna mukabil, Al· Kemal Muhtarla diğer aile men- şamaz ... tlç milyon lira harcayan 
manların, Ren nehriyle Fransız supları, profesör doktor Süheyl Fuat paşaya kimse bir şey ~öyle· 
hududu arasındaki geniş sahada ve bazı dostları tarafından karşı· di mi? Bazı gazetelerin bu işe 
bulunan şehir, hatta köyleri bo- lanmıştır. karısmalarını doğru bulmuyo-
şaltmaktcı oldukları bitaraf kay- Akil Muhtarın elini tutarak rıım." 
naklardan verilen haberlerle de trenden inen Ccliil Muhtar gözle- KonvcnsiyoncJlc gelenler 
teeyyüt etmektedir. Bu hareket, rinip görme hassası çok zayıfladı· Almanyada ötedenberi verleş· 
garpta muharebelerin Almanların f:ı için gene biraderinin yardımiy. miş, iş sahibi bircok ecneh,ilcr ve 
aleyhine inkişaf istidadını göste· le istasyondan çıkmış ve onun hu arada Türk aileleri de hicrr .. 
ren en açık işaretlerdir. Türbe civarındaki ikametgahına te başlamışlardır. 

T. Bıyıklıoğlu gitmiştir. tlzüm ve incir ticaretiyle mes-

Denizyolları 
Burada kısa bir mi'ddet istira· ~ul Hakkı a.dlr bir tacir ailesiyle 

hat ettikten sonra Büyükadada birlikte c1iin sabahki konvansivo· 
oturacaktar. ııellc Berlinden ı?'elmiı ve Tiirk· 

Memleketine avdetinden çok ler de dahil oldupu h~lrle bütün 
müteheyyic olan Celal Muhtar ecnebil•rin isini ı:rüciinü bırakın 
demiştir ki: ticarethanelerini kanat~ralc A 1· 

Sonbahar ve k ış tarife
l eri hazırlandı 

"-.- Uzun müddet uzak kal • manyavı terketmektc olduklarını 
dıktzn sonra memleket toprak · bir muharririmize söylemiştir. 
lanna ayak bastı(bm icin fevka - Bundan başka konvansivonelle 
iade memnunum. Paris!n huzuru sekiz tranlı mühenilis. dört Irak
hava bomb:>rdımanlariyle kaçmış it. iki Fr;ınsız ve bir fncriniz yol· 
bul•ınuyor." Clt ile sekiz Türk talebesi ge' .. 

Den.iz yolları idaresi bıittin 
hatlarda sonbahar ve kış va
pur tarifelerini hazırlamıştır. 

.Köprü ile Adalar, Yalova ve 
Anadolu iskeleleri arasındaki 
sonbahar seferleri 20 eylUlde 
başhyacaktır. Mektep saatlerin. 
de Maarif Vekaleti tarafından 
değişiklik yapılması tarifenin 
bir iki gün geç tatbik edilmesi
ne sebep olmuştur. Tarife mck. 
teplerin sabahları saat 8 de a. 
çılmasma ve akHumları da dört. 
tc tatil edilmesine J{Öre t tdil e. 
dilmektedir. 

İstanbul ile Karadeniz liman· 
lan arasındaki kış tarifelerinin 
tntbikine 24 eylfılde başlana -
caktır. !stanbuldnn vapurların 
hareket günleri değişmivecek 
ynlmz postalar bu taı ihten 
sonra Karadeniz limanlarında 
daha ziyade duraca!dardır. Bu 
d11 mevsim dolayıisle mal nak
liyatının artması yUzündcn ol. 
maktadır. im eebeple vaourlar 
Karad&llfstn en eon iskelesi o. 
lan Hopa.dan dönüşte bir giın 

geç hareket edecekler, bütün 
Karadeniz limanlarına yaz ta. 

Celfü Muhtar, servetini Fran mis~ir. 

rifesine g'öre bir gün sonra uğ. Fındık ihracatında çalı-, Üniversitede talebe 
rayacaldar; lstaııbula da bir 1 d b 
gün geç geleceklerdir. şan kontrolcrler 1 cay ı ugün 

İstanbul Ayvalık lıatı kış ta- Fındık ihracatında <'alıcıaıı başlıyor 
rifesi de 1 Teşrinievvclde tnL kontrolörlerin arttırılması irin İstanbul üniversitesinde yeni 
bikc başlanacaktır. şehrimizde lklısat \'ekaleti ta_ talebe kavdına bugünden itiba-

Haftada bir gün İstanbuldnn rafından a~ılan kurs tedrisatı ren başlanacaktır. Fakültelerde 
hareket eden vapurlar yine ay. tamamlanmı~. vaoılan imtihan- yeni talebe knvdına. ait hazır • 
nı surt"tlc ve nvnı !!Ünde bura. da 9 kişi muvaffak olmuştur. hklar ikmal edilmiştir. İstanbul 
dan kalkacaklar. valnız bu~ün Bunlar yakııı.da Karadeniwe fm üniversitesinin bütün fakülte.. 
Ayvalıktan sonra jrelen Dikili dık ihrar eden iskelelere gön. lerine müracaat edecek talebe. 
iskelesinden gerı dönerlerken derileceklerdir. nin arzuları tatmin edilmek Ü-

kış mevsiminde seferlerini İz.. =============== ı zere her türlü tedbir alınmış. 
mıre kadar uzatacaklardır. Bu tır. Bu yıl üniversiteye 1500 ta. 
suretle lstanbtıl İzmir f'eferleri danvaya dönmeleri temin edil - ]ebenin yazılacağı tahmin ediL 
hnftada bir defa fnzlalaşmıs miştir. Bugiin ise Mudanvadan mcktedir. 
olacaktır. gelen yolcular. ancak 48 saat 

1stanbul - Mudanva kış ta. sonra verlerine dönebilmekte . 
rifcleri de bir te rmievveldc dirlcr. rYeni vaziyet ile Buısa 
tatbik edilerektir Yenı tarife. \•e civarındaki halktan lstan • 
de mühim dem~iklikler vardır. bulda iş ,,.ücleı·i olnnl::ır. aynı 
Bilhassa Rurc:ıı VC' <'ivan hal- giinde r:elip buradaki işlerini 
kının miihim rir dile~i verine ,ırördükten sonrı tekrar geri 
J?etiri1mtc:: M1•~<ı.1wıırhn vapur_, döneceklcroir. Bu suretle Bur. 
lıı • .,,.,.,hlı.rı fc:+al"h"'a ı:re1ecek sa lstanbul yolu <:ok kısalmıs -
yokuların aksam tekrar .Mu _ tır. 

' 

Küçüksu Plajı 
kapandı 

Havaların bozması üzerine 
Kücüksudaki plaj kapanmış. 
Şirketi Hayrive blitün iskele. 
lerlc plaj a rasmdaki vaour se. 
fcrll'rini nazar günlinden itiba.. 
ren lağvetmiştir. 

ctmiştır. Bu suretle Iran hahla. 
rının memleketimiz va~ttasıle 
ihracı t{'rnin cdilmi~ olmakta. , 
dır. GUmrük tr:ınslt ambarla
rında biriken milhim miktarda. 
ki halılar yeni karar üzerinr 
ihraçta sC'rbe:,·t brrakılmu:tır. 

Limon buhranı 
mı va r ? 

Son 7amanlarda uiyasada 1i 
mon bııhn•m başlamıştır. 30fl 
tük sannıklar 10 - 12.50 lirn 
va V<' 490 hk sandıklar da 10.W 
- 12 lirava sat.lmnktadır. Pi 
yasada 1200 sardık stok mn' 
mevcut olmakla beraber l;ımııı 
rı deno eden Hiccarlar fivıı.tla 
rı düsiirmC'k irir ı vnvnş yava 
ph·nsava cıvıırnuı "tadır. 
Yakında İskenderun ve di. 

ğer Halav vilii.vctlerinden li. 
mon ~elmesi beklı-'l1i9'in(' r-örı:
fivatların di\şcreği tahmin c 
dilmektedir. 

Deri fiatleri 
düşüyor 

Harice deri ihra~alı menedil. 
eliği icin deri fiyatları her gün 
bir oarça daha düsmcktedir. 
Keci derilerinin cifti 200 rıf''" 
150 kuruRa kadar düsm\ifıtiir. 

viiksek tedrisat ~ube miidiirlii. 
'tünden teşkil edilmiş olan ko. 
misvon bugü.n tonlanmıR ve bu 
!!İbi tal<'benin ellerindeki vesi
ka !ara istinad<'n hangi fakül
te veva yi.iksek mekteplere gire
bileceklerin in tezbiti için kendL 
lcrinin tahsil vesikalarile bir -
likte iinivcrsite rcktörlüifünc 
miiracant <'tmeleri lii:zumunun 
ila.,ı kıırnrta~tırılrııştır. Büro 
rükcıck tndrisat ı:ıtıb<' mlidürU 

vekili Mazhar Sevket İnı:ıir'in 
id~resinde her c-ün iinı,·ersflcd" 
çalı13ı:ı.cak ve komisvon da büro. 
nun ,.c fakiilte ve vüksek mele 
teplerin tetkikatına ~öre topla
nıp kati kararları verecektir. 

---c .. 

Gıda maddeleri . 
pıyasası 

Avrupa harbinin haşladığı ilk 
günler yiyecek maddeleri birden· 
bire pahalılaşmış. piyasada bir ih· 
tikar başr.östermişti. Halbuki son 
P.linlerde halk ilk telaşlı vaziyet
ten kurtulmuş, ahs veriıı:ni nor· 
m;:ıl ~"kle indir~iştiı Ru yü ... 
den bn maddelerin fiyatlan eski 
norm;\) seviyesinden de aşağı .diiş· 
müştür. 

l /kokul öğretmen 
d'. 'K<iilT l 

lstanbul emrine verilen 
öğretmenlerin listesi geldi 
rı~arif Vekilliği ilk tedrisat 

ögretmen kadrolarını tesbit ede· 
rek diıO...::e.ı itibaren bütün vila· 
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yetlere bildirmıştir. Ista~bul em· 
r.nc verilen öğretmenlenn adları 
§Unlardır: Bu öğretmenler tedri
ci surette açık bulunan öğretmen· 
tiklere tayin edileceklerdir: 

öğretmen okulu mezunlanndan 
lstanbula verilenler 

Orta kız muallim mektebi me
zunlanndan: Leman Soyer, Sa· 
ci.cle Yüksel, Cansel Selimoğlu, 
Fazilet Varol. İstanbul kız mual· 
lim mektebi mezunlarından Muaz· 
zez Sarıkaya, H. Nüvin Lokman, 
Refia Baron, Hadiye Koç. 

Ba§ka vilayetlerden t stanbula 
verilenler 

Manisa Turgutlu Merkez oku
lundan Belkıs, Yozgat merkez o· 
kulundan Selma Soylu, Ankara 
Polatlı merkez okulundan Meli
ha Kural, Balıkesir Güncn T un· 
ca okulundan Hakkı özkaJ, Ba· 
lıkesir üçüncü okuldan Emine 
Yurtsever, merkez Gazi okulun· 
dan Huriser, Balıkesir Sındırğı o
kulundan Suadiye, Çanakkale 
Bıga Çeşme okulundan Behçet 
tllken, Denizli ismetpaşa oku· 
lundan llayrünnisa, Erzincan 
merkez Çağlayan okulundan Zey
nep, Eskişehir merkez Gazi o· 
kulundan Azize Seher, Isparta 
merkez İstiklal okulundan Hasan 
Aktan. İzmir Foca okulundan 
Hacer, İzmir D~mlupınar oku. 
)un.dan Faliha Güral, Kırklareli 
Lüleburgaz okulundan ismet ö· 
zengiç, Kocaeli İzmit Akçakoca 
okulundan Dürdane Bar, Kocae· 
li Sabanca merkez okulundan 
Müzehher, Sinop Kayalı yatı o
kulundan Nuriye Öndcmir, Te 
kirdağ Malkara okulundan Ha
sip Başkurt, Tekirdağ Hayrebo· 
Ju maarif memuru Naci Çınar. 
aynı okuldan Emine Çınar, Te
kirdağ merkez ikinci okuldan Ra· 
biye, Trabzon merkez Gazipaşa · 
dan Gülsüm Bilge, Manisa Akhi
sar Eminönü okulundan Hurüye 
lnangül, Bursa besinci okuldan 
Bedriye. Amasya Merzifon mc· . 
kezden Hatice Ataç. Aydrndan 

Şefik Gür.düm, Samsun merkez 
23 Nisan okulundan Macide O· 
kur, Balıkesir merkez Kayabey 
okulundan Şaziye. Turan, Ankara 
merkez Ulus okulundan Ratıp 
Sümer. 

htanhul:ian başka vilayetlere 
verilenler 

Beykoz 39 dan Makbule Balı· 
kesire, Şile Evrenli köyünden HU. 
samettin Akıncı Denizliye, Be· 
yoğlu 22 den Cemil Niğdeye, Ya· 
!ova merkezden Adalet Akan Ma
latyaya, Büyükçekmece okulun· 
dan Nahide Öz Kastamonuya, İs
tanbul 61 den Seher Karsa, Be· 
yoğlu 11 den Hatice Aydına, Ba
kırköy 13 den Fikret Çanakkale· 
ye, Fatih 60 ıncı okuldan Bahri· 
ye Ankara vilayetine tayin edil 
mişlerdir. 

Öğretmenlik imtihanın· 
da 67 ki§i kazandı 
Orta okul öğretmeni olmak 

üzere Üniversitede açılan im· 
ti han tamamlanmış ve orta okul 
öğretmenliği ehliyetini 67 kişi 
kazanmıştır. Bunlar sırasile 
lürkçe ve edebiyattan 21, al ... 
mancadan 5, tarih ve coğrafya.
dan 5, fransızcadan 19, ingiliz. 
ceden 17 kişidir. 

Maarif vekilliği bu öğret • 
menleri açık bulunan orta ted
risat müesseselerine tayin ede
cektir. 
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Satiye binasının satı~nda 
yolsuzluk yapmaktan maznun 
Denizba.nk erkanının ağır ceza
da. görülen muhakemelerine 
dün de devam edilmiştir. 

Geçen iki ce18ede Yusuf Ziya 
Öniş, Tahir Kevkep, mühendis 
Neşet 'Kasım, Sadun Galip, 
Hamdi Emin ve avukat İsmail 
taa Caniş sorguya çekilmif, 
diğer maznunların sorguları bi. 
tirilemediği için mevkuf bulu.. 
nan Yusuf Ziya öni§, Tahir 
Kevkep ve Neşet Kasmım tah
liye talepleri redde uğramıştı. 

Öğledeıı sonra saat üçte baş. 
lıyan ve saat 7 ye kadar süren 
düııkü celsede de. maznunlar
dan ancak beş tanesinin daha 
sorgusu yapılabilmiş, Refi Ce -
1~1 Bayar ile Mateos Temelin 
dinlenilmeleri için muhakeme 
6 teşrinievvel gününe bırakıl -
mıştır. 

Dtin dinlenilen maznunlardan 
Denizbank meclisi idare reisi 
Ziya Tanerle aza. Sedat ve Şa... 
hin Giray, kısaca iddia edilen 
suçta bir alakalan olmadığını. 
bankanın bir antrepoya ihtiya. 
cı olduğu için Satie binasını göts 
terilen raporlar üzerine 250 bin 
liraya satın alınmasına karar 
verdiklerini; Refi Celal Bayar, 
Malik Kevkep ve Atıf Ödülün 
satnn sonunda aldıkları komis
yondan haberleri bulunmadığı. 
nı .söylem.i§ler, banka kanunu. 
na ~öre bu kabil emlak alımın
da istimlak u.suliL"'le gidilmesini 
emreden 21 inci maddeyi de ah
Mmı iınireden saymadıklarım 
ve böylece Satie binasmm pa. 
7.arlıkla satın alınmasını ınuva
frk e"ördUklerini ileriye sürmüş. 
lerdir. 

Reassüran.s ikinci müdürü 
Malik Kevkep te yolsuzlukla 
hiç bir alakası :,uıunmadığını, 
Yusuf Ziyanın ricası üzerine 
J erans şirketine giderek satıp 
satmıyacaklarmı sorduğunu 
ve komisyon almadığrnı söyle
miştir. 

Bundan sonra sorguya çekL 
len reassilrans hukuk müşavi
ri Atıf Ödül de hulba olarak 
şunları söylemiştir: 

"- İş tahkikat safhasına gi
rinceye kadar bu işten haberim 
yoktu. J{arıştmlmam şöyle ol
muştur: 

Bir gün Refi Bayarın beni 
çağırdığını söylediler. Reassü. 
ra~taki odasma gittim. Bana. 
Malik Kevkebin vereceği bir 
makbuzu imzalamamı söyledi. 
Aran harflerile yazılı olan mak_ 
buzda ''Satie binasının Deniz _ 
banka astılması işinde mesbuk 
mesaime mukabil vekalet ücre
ti olarak Jeran.s şirketinder. 
bana tediyesi meşrut olan 625( 
liravı aldım . ., denilivordu. Dak
tilo edildikten sonra imzaladım. 
Fakat hiç bir sey sormadım: 
böyle bir para da almadım. ZL 
ra o zamanki vaziyetim bu 
rnakbuzu imzalama.mı icap etti. 
riyordu. 

B;?ni peJc l!lcven ve çok düşü_ 
nen müdürüm Refi Bayarın a
leyimde bir suç teşkil edecek 
bir işe beni sokmıvacağma e
mindim. 

Bilahara. tevkif edildiğim z.a. 
ınan işi tevkifhanede şöylece 
öğrendim. 

Refi Bayar Atinada bulundu. 
ğu sırada Jerans şirketinin his. 
ıııedarı Pivu, kendisine Satie bi
nasının Denizbank tarafından 
satın alınmasını ~eklif etmesi. 
ni söylemiş. 

.. __._...._ .... 
Bu yo\a yazık 

dehli mi 7 
Beşiktaş ta bir Şairnedim cadde-

si vardır. liu caddeyi taııdığı bü· 
misyon almam için bir sebep la. 
zımdı. !şte formül meselesi böy 
lece uyduruldu. 

Bu sn-ada Refi Ba.yann veki. 
li Hamit Şev.ket söz alarak: 

Harbın uzun sureceğı Atman miUetinden saklanıyor 
yük ada lay.k bir hale koymak i
çin, istanbul belediyesi elinden 
geleni yaptı. Yol, namuslu bir 

- Atıf Ödül benim va.ziye -
timde birisi böyle bir sahte se
nedi iroz.a.Iam.ak mecburiyetinde 
idi diyorlar. Acaba adaletin bir 
uzvu sayılan avukat, böyle bir 
suçu işlemek için ne gibi bir 
tehdit altında kalmıştır... de
di. 

Atıf Ödül: 
- Burasını arzettim. Refi 

Bayar tarafından bana fenalık 
gelmiyeceğine kanidim de on. 
dan. cevabını verdi ve şöyle de. 
vam etti: 

- Bu sıralarda bir gün ya. 
zıhaneme iki müfettiş geldi. 
"Senin bu işte alakan olmadrğı_ 
nı biliyoruz. Fakat avukat oldu. 
ğun için evini ve yazıhaneni a
ramağa ltimm görmüyor. Bize 
hakikati söyle. Para aldın.sa ne. 
reye koydun? .. dediler. 

Vaziyeti Malik Kevkebe söy
ledim. O da Refi Bayara bildir. 
miş. 

Londra, 14 (A.A.) - İstihba
rat nezareti bildiriyor: 

Berlindeki propaganda nezare
ti nazi rejimi ile hiç bir anlaşın<· 
ya yanaşmamak hususunda İngil
tere ve Fransa hükumetleri tara
fından verilen kararı, Alman mil· 
!etinden saklamağa uğraşmakta
dır. Bu kararı teyit eder mahiyet· 
te son zamanlarda yapılan resmi 
beyanatın neşredilmesine müsaa
de edilmemiştir. Halka, Almanya 
nın yakında Polonya ile 1914 <le. 
ki şark hudutları esasına müs
tenit bir sulh imza edebileceği ve 
bu takdirde İngiltere ile Fransa
run harbe devam etmekte bir men
faatleri olmıyacağı kanaati aşr 
lanmak istenmektedir. 

Alman propagan.da nezareti bü
tün gayretlerini İngiltere aley. 
hinde sarfetmekte ve Fransadan 
az bahsetmektedir. Fransız cep
hesindeki askeri harekat ehemmi-

yetsiz bir takım hudut hadisele· 
ri şeklinde gösterilmektedir:' 

Londra, 14 (A.A.) - !stihba· 
rat nezareti bildiriyor: 

İyi haber alan mahfillerde 
muhtemel sulh teklifleri hakkın
da muhtelif mahallerde dolaşan 
şayialara karşı i:>üyük bir alaka 
gösterilmektedir. 

İngiliz ve Fransız hükumetle
rinin vaziyeti herkesçe malürr. 
dur. Bu vaziyet sera~1aten ve ta· 
mamiyle izah edilmiş bulunmak
tadır: İki hükumet istikbale em· 
niyetle bakabilmek için ancak sö
züne güvenilir bir Alman hüku
meti ile sulh müzakerelerine baş· 
hyabilirler. Halbuki Alman 0 1

• 

mıyan memleketlere karşı hoy· 
ratça tecavüz tekniğini takip e
den Hitler ile böyle bir müzake
reye girmeğe imkan yoktur. Al
manya.da sözüne inanılır bir hü
kumet teessüs ettiği zaman İr· 

Bana: 
- Sana para verelim yanın. 

da bulunsun. Budur ; diye gös. 
terirsin. dediler . 

İki defa ikişer, bir defa da 
3 bin lira olmak üzere 7 bin li. 
ra gönderdiler. Fakat müfettiş· 
lcre söylemedim. Parayı sonra 
Refi Bayara iade ettim. 

Sovyetlerde dört milyon asker 
silah altında 

Benim hiç bir suretle iddia e_ 
dilen yolsuzlukta alakam yok. 
tur.,, 

Malik Kevkep te Atıf Ödülün 
sözlerini tasdik etti: 

- Büküciyanm bir zarfla 

Londra( Hususi) - Hudutları 
müdafaa ve bahriye kuvvetleriy
le birlikte halen siJcih altında bt:• 
lunan Sovyet askerlerinin sayısı 
dört milyonu bulmuştur. Sovyet 
Rusyamn bazı mxntakalarmda ya· 

pılan kısmi seferberlik memleke
tin müdafaası içindir. Sovyetlerin 
hiç bir tecavüz niyeti yoktur. 
Mevcut askerlerin üçte ikisi Av
rupa hudutlarında bulunuyor. 

gönderdiği parayı Refi Bayara 
verdim. O da Büküciyana 500 
lira daha gönderdi. Makbuzu da 
Atıf ÖdUl benim odamda imza. 
lamıştır.,, dedi. 

Bundan sonra Yusuf Ziya. 

lngiltere ile ltalya arasında 
müzakereler oluyormuş 

Londra, (Hususi) - Romada
ki İngiliz sefiri Persi Lören ile 
İtalyan hariciye nazırı Graf Çano 
arasında sık, sık yapılan görüşme
Jere Londradaki siyasi mahafil 
fazla ehemmiyet vermeğe başla· 

mıştır. İngiliz sefirir:in Graf Çi-

Bir yunan vapuru 
mayn' a çarparak 

battı 

Tahir Kevkep ve mühendis Ka. 
sımın vekilleri tekrar tahliye 
talebinde bulundular. Müzake
reye çekilen mahkeme de maz
nunların kefaletle tahliyelerin.. 
~ b4?'. ~~~ ,Dlmadığı netice
sıne vararak-her birinin ikişer 
bin lira kefalet verdikleri tak
dime serbest bırakılmasına ka. 
rar vererek muhakemeyi teşrL 
nie~velin 6 ncı gününe bırak
tı. Uç mevkuf ta kefalet bedeli
ni yatırdıkları için derhal talı. 
liye olunmuşlardır. Kopenhag, 14 (A.A.) - "Kan

tico Haciatera" olduğu zannedi
Y ağ fabrikası yakında len bir Yunan vapuru, lsveçin 

açılacak cenubu şarkisinde Falsterbo açık· 
Belediye kooperatifi tarafın_ larmda Almanlar tarafından .dö

dan Eyüpte açılacak olan yağ külen bir mayna çarparak bat· 
fabrikası yakmda faaliyete ge- mıştır. Vapurun mürettebatı kur. 
~ecektir. Fabrikanın çıkaracağı tanlmıstır. 
yağ formülü Sıhhat Vekaletin- Kop~nhag, 14 (A.A.) - Ore· 
ce tasdik edilmiştir. Bu yağ ne. sund'da bir Alman mayinine çar
bati ve süt yağlarından karışık parak hasara uğramış olan Katin
olacaktır. ko Hadji Patera adındaki Yunan 

Kooperatif bundan başka nü- ı1 vapuru Kopenhag limanına gel· 
~une ekme~ çıkarmak üzere mistir. 
hır de . fabrıka açmayı düşün. =-

rr.ektedır. Bu fabrikaya beledL 
ye de yardımda bulunacaktır. 

Mısırçarşısı 
Mısır qarşısımn menafii u-

mumiye namına. istim . 
lakine ait karar Dahilive Ve_ 
kaletinden dün belediyeye teb
li~ edilmiştir. Yakında bir ko. 
misyon carşrdaki dükkanların 
kıymetlerini tesbit edecektir. 
Diğer taraftan Büytikadada su
lar idaresi namına istimlakine 
karar verilen Ayayorgi tepesin.. 
deki sahanın da menafii umu
miye kararı tasdik edilmiştir. 

---o-
Fransız ordusuna gö

nüllü giren Belçikalı 
mebuslar 

Brüksel, 14 (A.A.) - Charle
roi sosyalist mebusu B. Gailly, 
Fransız ordusuna gönüllü yazılan 
ikincı Belçika mebusudur. Birk.1ç 
gün evvel yine Belçika mebusla
rından B. Hubin de Fransız ordu· 
suna gönüllü yazılmıştı. 

--o--
Bir Alman tayyaresi 
Hollanda sularında 

yakalandı 

yano ile olan dünkü görüşmeleri 
iki saat devam etmiş ve siyasi 
mahfiller bu görüşmeye fevkalade 
ehemmiyet vermiştir. Romadaki 
siyasi görüşmeler devam ede
cektir. 

8ulgaristanda 
hazırhklar 

Sofya, (Hususi) - Bulgar na
zırlar meclisinin karariyle, askere 
alman bütün ameleler, hususi mü
esseselerdeki memurlar, işlerini 
terketmiş addedilmeden maaş ve 
ücretlerini patronlarından alz. 
caklardır. 

Ev, mağaza ve diğer kiraların 
30 Ağustosta bulunduğu miktar
dan yukarı yükseltilmesi yasak e
dilmiştir. Bu emre itaat etmiyen 
bina sahipleri spekülasyon yap
mış addedilerek sürgüne gönderi
lecek ve pahalı mal satmaya te
şebbüs edenlere tatbik edilen ce
zalara çarptırılacaktır. 

Böylelerin cezası: Şoselerde taş 
kırmaktır. 

Leh askerleri Romanyaya 
iltica ederse 

Roma, (Hususi) - Lehistar. 
daki askeri harekatı bahis mev· 
zuu eden Stampa gazetesi, şayet 
Leh or<lularr mağlup edilecek o
lursa Romanya topraklarına , bu 

1 

or.dunun bakiyesi kabul edilmek
le Romanyanın bitarafhğr ihlfil 

giltere hükumeti, şimdiye ka· müteahhide verildi. ,\ılükemmel 
dar mükerreren söylendiği veç- düzeltildi, güzel yontulmuş bireı· 
hile, müttefikleri ve diğer dost melrelik kenar tatları dizildi. Ya· 
devletlerle birlikte Avrupada ha- ya kaldırımları, sağlam fayans .. 
kiki ve adilane bir sulh nası] te· larla döıendi. Otuz santim kum 
essüs edebileceği meselesini ted- konuldu, parkeler büyük bir dik
kik ctmeğe hazır bulunacaktır. katle yerleştirildi. 
Bu takdirde bütün memleketle-
rin dünya zenginliklerinden isf. Bu suretle gerçekten tehrin en 
fade edebilmeleri için iktısadi temiz ve iyi caddelerinden. biri 
şartlarda ne gibi islahat vücuda meydana ıreldi. 
getirilmesi lazımgel-. .:ği mesele· ~ Hatırlayorum, ki yel yapılma· 
si de aynca tedkik edilecektir. ga baılanırken, memurlar, kapı 
-------------·- . kapı dolaşarak: 

·Muaııı·m mektep - Mecra]arınızı yaptırınız .• 
. • Sonra zor ve masraflı olur. 

Demişlerdi. 

lerınden mezun Yol bitince, hepimizin yüzü 
güldü. Tozdan, çamurdan kurtul-

olu n la r duk. 
Fakat birkaç ay geçti geçme-

Muhtelıf vrlayetlere 
tayın edılenler 

:\lııarif \ 'cktilctintlc toplamın hu_ 
susi lıir komisyon l!l38 - 939 ders 
yılı haziran dcvn·~iııde Munllinı 

ıııeklcplerimizin \er<liği mc:ııınları 
\'İ!ayct kadrolnrınn dağı ı nı ış ,.c 
genç muallimlere tayin cılilıliklcri 
yerleri lcbliğe bıışlıımıştır. 

/ı;taıılmi K ı:: Öğretmen okıılwıda11 
me:ıııı olanlar 

mİ§tİ ki, bir akşam eve döııerken, 
bu tertemiz caddede, içinden feci 
kokular dağdan t;eniş ve derin bir 
çukuı·un açıldığını gördüm. iki 
yanda arabalar dizilmi,, birihirle
rine yol vere vere, geçiyorlar. 
Yolcular, başlaı·ını çevire çevire • 
ve mendillerini burunlarına tıka~ 
ya trkaya uzaklaşıyorlar. 

Çukurun üıtüne iıli bir fener. 
yakmağa çahşan adama: 

- Burası neye açıldı böyle? 
Dedim. 
- Şu evin lajımr bozukmuı 

da ... 
Dedi. Sorup soruşturdum. Ger

çekten de öyle imiş. Vaktile, me
murlar ikaz ettikleri vakit aldır· 
mamış ve İş bu berba! hale .<:· tr 
varmı~. 

Şu birinci deşilişten sonra, za
vallı Şairnedim caddeıi, köstebek 
yuva11na döndü. Hafta geçmez, 
ki bir ha;'ta yerinden, bağnna 
kazmalar inip hendekler açılma· 
sın .. O canım'kum, parke ve o 
ıağlam iş, bugün bir testere ağzı 
gibi tırtık tırtık •.. 

Belediye, gayet haklı olarak, 
b:.r daha yüz binlerce lira harca
yarak, bu caddeyi yapmaz. Yol
ların da kendilerine göre birer 
"MAAd" ( d 0 ıa arı var ır. zaman seç .. 
meden bütçede onlara yer vci"ile· 
mez. 

Fakat bu meıelede ban.a unu· 
tulmu' bir nokta var gibi geliyor. 
Vaktile ikaz edilip de aldırma
yan ve sonra yolu; ihmalJeri yÜ· 
zünden harap edenler, bozdukları 
yerin tamiriyle de mükellef tutul
malıdırlar. 

Ancak bu suretle devlet parall
nın havaya savrulmaamı önleye .. 
biliriz sanrnm. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Divanı muhasabat 
raporları hakkında 

T eşkilitı Eıasiye 
Encümeninin 

kararı 

Hikmet .:-;ıgdcl«~, Melülrnl Ekıııen 

Halıkesire, Safiye Hataya, Emine 
Muznffer lhsan l\lnrdinc, Fatma 
Tüzüner Bur:.uyo, Safinaz Zaroğlu 

İıınire, Muazzez Orhun Zonguldıığa, 
Halime Xevzat Günyüı Uilcciğc, Fe
tiye Sebahat Erner Uursayn, Yiıces
te ~encan Giresuno, Mühibe Özgüer 
Antalyaya, Makl.nılc Aknnsu Antal~ 
yn) a, Sabahat l\lollaoj:!lu Ol'du,nı. 

Raife Berkay Çoruıırn, Xezihc Tok
mak Çoruma, Ayşe Naciye Enen. 
-soy lznıire, Şevki)c Erılinc Maııi
suyu, Xüzhet Ertekin Samsuna, Ha_ 
.tice 1\cvin Sakınan 1stanbula, Zcli. 
ha .·\lıncı Bursayn, Emine Eğe Bıır
s:ıy:ı, Fevziye Çubuk Adanny:ı, lk_ 
!Jia Sc,·cııgıl Zoıısuld:ı{(a, F. Uh i:n.• 
Telin İspartaya, Fahanıcl Elıııen 
Aydına, Fikl'iyc Alluy Zonı:ıuld:ıl{ıı, 

i\hını:ıcz Yc~ilkayn Burdura, >Itııı:ı-

1.ez Önal Edirııeyc, Cahidc Ercan 
Saııı-.una, Hasibe Geı·ıniyaıı Sııınsu

ıın. :\azmiye Arlahil ZonRıılduğu, 

Diı.lar Süer Bursoyıı. Fahrünnisa 
Güll'rnıaıı Çanakk:ılcyc, Emine 1'u_ 
riyı• Ti.irkcr Kocaeliyl', :\lı·dilıu Ba
~d Xiğcleye, .Ferilw ~lele] Xiğıll'yc, 

Fatma Saniye Ye5ilkoya Kocıırliye, 
Semire Doğucr Kocaeliye, Adile 
J~ık!inçan Tekirduğıı, YasfİYl' öz. 
köy Uursaya, Hatice Alnrk:ıcıo~lu 
Boluyıı, Me13Jınt T:.ıL:ıroğlu ZoııgııL 

dağa . .1\'azire Bcllc(l'll Di.rnrh:ıkır:ı 

~lediha Mehmctoğlu :\ınasyaya, Sa
niye Yüksel Bileciğe, Güzin Olııür 

Kocaeliye, ismet Hacer Birkay Ma
ııi~aya. Emine :\Hine\'Vcr BüyüköL 
çer Eski!;iehire, Ayşe Nezihe Siııoba . 
Rdia Barım fstıınlıuln. Feriha \'al
çınk:ıy:ı ;\luğltıya , Xc\U Büyüktiıı. 
tin Konya) ,ı, Ziihal Yurdanur lçı·_ 
it•, .Fatma .Mch1hal Gurkan Sl\·rıs:ı, 

;\lcYcddct !riiııii::;ı·ıı .Siııob.ı, Pcrihıııı 

öztürk Orduya, l.kclriyc J\ullııüzt·ıı 
Ordu) a, Kamile Ku) :ı ~cylınn:ı, 

'lıı.ıllii Çuv:ı~· Kiıtıılı~ u~ n. ;\ftofilıa 

(:urk:ııı Sinoha. lkdın Bora Hatıı-
Ankara. 14 (Husu:>i) - Diva

nı muhasebatın üç ayhk raporla
ya, Leman h11z (, ı rcsuırn, Stı lınyl' rı üzerine ittihaz edilmekte olan 
<.:cı.~ildcn ırntalıyııy:ı, I\'ıınet tic~· . . . . . k1rarların meriyet ve sumülünün 
h.oraclıyl'. hıtrııa :\l·rıııııı Jlc\· lwlı t · · · b" t k · 1 ~ l" t · 
·ı· k ' I • L ' • • ayınını ır a rır e mec ıs en 1ı; .. 

e ·ırı aı;(:ı. ı·ntıııa .\hseıı Kutnt Bur- · T b b S D . . . tıyen ra zon me usu ırrr a· 
.. ay:ı, Jl:ılıılı- K:ı~ ıı (..:ın:ıkk:ık~ e, ı . k · · · k"k ·· k . .. . yın ta rırını tet ı ve muza ere 
::>;ııııct Sllıoplu .Sııııı~uıı:.ı, lhısılıc .\L d k"lA · - · . . . . 1 e en tes ı atı esasıye encumenı 
ırn~ hı rgıJ S:ını~uııa, Sabah al 1 u)aıı ~ . . .. .. . 

Teklif yapdmış ve teklif hiz.. 
metine mukabil ol&rak ta Refi 
Celil Bavara 6250 lira veril . 
nıiş. 

Para Malik Kevkebe bir zarf 
içinde gönderilmiş. Zarfın icin. 
de Büküciya.n tarafından ya. 
zıimış bir de pusula varmuş. 
Bunda Papazyana 500 lira ver. 
diğini. mübrem ihtivacı dol&Yl-
8ile de kendisinin 750 lira aldı. 
iını yazıvonnuş. Malik Kevkep 
Parayı Refi Bayara vermiş. o 
da Büküciyana daha 500 lira 
göndermiş. 

Belediye şube müdürle· 
. rine muavin veriliyor 

Lahaye, 14 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre. bir Alman de
niz tayyaresi, dün öğleden sonra 
Ameland adası civarında Hallan· 
da sularında bulunurken Hollan· 
da tayyareleri tarafmdan yaka-
1.ı:ımış. tavyare müsadere olur. 
mtıs ve mürettebatr tevkif edil· 
mi~tir. 

olunacağını yazmaktadır. Çün· 
kü. uh ordusu bakiyesinden Leh 
erkanıharbiycsinin Rumen top
raklarmda yeni bir ordu teşkil e· 
derek, tecavüze geçeceğini tar
min edecek olan Alman erkaru· 
harbiyesi Romanyayı protesto e
decek ve belki de bazı askeri ted
birlere başvuracaktır. 

S:ıııı-.uııa, Xiıııcl llll·r Buluya, H:ıdı- ı şu ka_r~rı vermıştı~_: Buyuk Mı~let 
)c Koç 1-.t:ııılıul:ı, :\luazzez Sarılrn- Meclısı namına murakabe vaz;fe
ya lstıınhula. Melınıkc Üzlürk Saııı_ • sıylc mükellef bulunan divanı 
suıı:ı, K:.ıdrıyc liürer Knsıanıontı.).ı, 1 r:1'..ll~ase~~t ka~unl~rın ve te~&irle· 
Safiye .\kar (aıı:ıkl;;ale)'t'. rın .atbı.c şekıllerınde takdır ve 

Para bu suretle taksim. edil. 
dikten sonra bir makbuza ihti. 
Yaç görülmüş ve kurbanlık ola. 
tak ta ben kararlaştırılmışım 
Yukanda arzettiğim vechile df 
tnakbuzu bana imzalattılar. Pa. 
tadan Malik Ke\ kep pav aL 
tnadığını söylemektedir. Bun . 
dan ha.berim vok•ur. 

Müfettisler tarafından tahki. 
kat basladıeı zaman Malik Kev 
k~p işi açıia "'ırmamam için 
?rluteaddit defalar "'a?.ıhanenM' 
~elerek yalvardı. ~:abul ettim 
An~ak benim 6250 liralık ko. 

Be!edi••e müfettişlerinden A
li Yıiver Bevot?luna. Osman E. 
minnniine. Kbım Fatih kıı.yma
kamhklanna verilmislerdir. Bu 
müfettiıder avnı zamanda bele. 
dive şube müdürlük vazifesini 
,gören kavmakamlara belediye 
hizmetlerinde muavinlik yapa
caklardır. 

---o-

Belediye 1ktısat 
Müdürü 

Beledive ikt.cısat müdürü Saf. 
fetin Ankarada bir vazifeye ta_ 
yin edileceği söylenmektedir. 

--<>---
Babıali yolu açıldı 
Babıali asfalt ~ıolu ~~ıld1~m .. 

dan otobüsltrin burad:rn gec; -
meo''""'~ müsaade edilmiştir. 
Di~er taraftan Sishane ;u:falt 
yolu da ac-•lm·~hr 

Y U'foslavya sefiri 
Belgrada gitti 

Yut?"rıc:Javvanm Ankara sefiri 
dün sabah ·Ankaradan ~ehrimi
ze !?'ell'Yli~ \'C ak~am ekspresle 
B~lg-rada gitmiştir. 

Dört kadın çöpçü 
alındı 

Belediye temizlik isleri kad. 
rosunda 'münhaller C'oğalmısıtır. 
Eminönü mıntakasına dört ka
dın çöpçü alınmıstır. Müracaat 
eden kadın ve erkekler hemen 

·• • •• ,:ı,,.:ı;ıe<'Pk lE>,.!.lir 

lngilferede 50,000 kişıhk 
tecrıt kampı hazırlanıyor 

ı~ıan/lul Erkek (},;rtlmeıı LJ/;rılıııı- 1 içtiha<lların.ı.l .. serbesttir. Divanı 
dan me:uı; ofıınlar muhaıı.dıatın raporu üzerine işbıı 

B:ı-.ri Okııl Zunguld:ığ:ı. 1'iımıl 
(;ök-.at )i:ınhayo, Ltilif Ilağın:ııı .\(_ 
yomı, .\hıncı Slire~Tn Zoıı;,ulrlağ:ı, 

Zekt'rİl;ı İ)lcr Zoııguldağ;ı, S:ılı:ı~ 

lwltiıı Üktl'nı :\lonisny:ı, l\klııııd 
Erdem Kasl:ımoıııı~a, Eıın•r Huhi 
.\yılımı, :\lusl:ıfa Kı7.ılgiın ,\ydın:ı, 

tetkik ~eki 1 leri hakkında meclis 
umumi hey ttince verilmiş olan bir 
kararın hükmü mevzuub.ahis me
seleye makaiır olm.alcla beraber. 
bu kararın ihtiva ettiği prensip 
divanı muhasebat~a benzer ahval
de nazarı dikkate alınır divan: 

ZekHiy:ı .\lkny Yo1ğat:ı, Fil;;rcı Tli- ahval ve şartların değişmesi net". 
Londra (Hususi) - Alman ve mel' S:ımsuna, fo;m.ıil ı,:nklı lsp:ır- cesi olarak tatbikatta bu prensip 

Avustralyalıların İngiltere dahi- t:ıy:ı, tıuliı~i S:ırplürk Giı·e .,un;ı, H. lerde bir Cleği~iklik yapıl .. ·a:ı;'ı 
!inde serbest yaşayıp ya§ıyamıya- ~lullu :\l:ınisayn, .\. Kemal Yc)ihlıı~ lüzumlu görürse vaziyeti ilk iir 
caklan gelecek hafta belli ola- Eo;f.;i::;chire, :'\nrl'tıiıı Taht::ılı Çoru_ avlrk rapora derç ile meclise bil 
caktrr. Teşkil edilecek hususi ııı:ı, llihcyiıı Elın.ılı Çankırır:ı. llıı - dirmek sartiyle muameleyi yr 
mahkemeler böyleleri hakkında ~an ~hırl:mı Trabzoıı:ı, Yusuf Onu- ni içtihada göre yapabilir, anc-· 
karar verecektir. cuk <.::ınkırıyu, Azmi Hoytcre ,.\nk:ı_ bu yeni içtihadm tatbiki mühim 

Hazırlanmakta ola=-ı 50.000 k'. r:ıy:ı, ~rı·lıml'I S:ırıkaya Çortırn:ı. bir işe taallı'.'ık ediyo!"9a vazi1 ' 'i 
şiJik tecrit kamplarına l?'Ötiirüle- :\fchnıet Yurda kul .'. nkaraya. NeC'- 1 derhal meclise arzedere1c r-·· -
cek olanlardan mühim bir kısmı ı mi fıı:ııı .\fyon:ı, Zi~:ı C'lı;ı-cn Kır. meleyi alınacak: yeni karara göre 
Yahudidir. şchire, Tahir lüınımıın Elfır.rğıı. yapmak lazımdır. 



1-VAKIT 15 EYLOL L~ .... 

RADYO 
Cuma: 15-9-939 

12.30: Program. 1~.:ı;;: Turk Mii· 
zıği (Pi.) ı:ı.oo: Memleket .ıat n' ı. 
rı aj.ıııs Ye ıııclcoroluji lıalıcrlcri. 

13.l:ı - 1 l .\lüzik (:\eşeli ıııiizik). 

19.0IJ: l'ıuı;:ranı. 19.05: .\liilik 

SARI 
Disiplin evinde aşiftelik 
öğrenmekle geçen 

günler 

!Dans nıüliğı) Pi.) l!l.311: l'urk 11111-

ziği: (Fasıl heyeti}. :w. lj: Konu5111.ı. 
20.30: .\lem tekel s::ıat n~ arı, ııjıı n t; n 

Yazan Bearl Buck. Çeçiren: /brahim Hoyi 

D·ünkü kısmın 
hülasası 

Bir Ci:::vıt kolejinde o. 
kudttktmı sonra frp trrh
silini yarıda bırakan Ti. 
to 1•<ım-§usu 1'ı1 adclcni 
scl'mcfic ba.şla m ıştı. 

Hadclcıı tmltca.ssıp bir 
ailcniıı kı::ıydı. Ailesi o
nu bir di.sipliıı cviııc ııcr. 
eliler. Burada ihttyar 
kadınlar genç 1;ı::lara 
tıa!lihat ederler ı·e onla. 
ra qüya doqrıı yolu gos. 
tcrmc{jc çalı.şarak ~öyle 
derlerdi: 

- Bizi görüyor musunuz? Biz 
bu güzelligimizi, bu şıklığımızı, 
bu sııadetimizi namuskar olmağa 
medyunuz." 

Demelidir. Şehrin en çirkin, 
en bunak ihtiyarları da ahlaksız· 
lığın, iffetsizliğin, serbest hayr .. 
tın neticesi olan birer canlı misal 
gibi gösterilmelidir. 

Disintin evinde ihtiyar nasihat 
çılar gittikten sonra uzun zaman· 
.danbcri orada bulunan tecrübeli 
yosmalar Maldelene hocalık edi
yorlardı: Ona asifteliğin en ince 
'kaidelerini öğrettiler. Çocuk dü
şürme usullerini talim ettiler. 

Hülasa baskı altında disiplin 
dairesine girmek için bu eve ve· 
rilmiş olan genç kız orada ser. 
b~st hayatın türlü ameli dersle· 
rini görmüş oklu. Bununla be· 
raber bir "ene kadar bu ldisiplin 
evinde kaldıktan sonra babasının, 
anasının ocağına dönen Madelen 
kendisi hakkında tatbik edilen 
sıkı terbiye sisteminden dolayı 
teşekkür etti. Runa mukabil a
nası, babası lda genç kızın geç
mişte yaptıgı şeyleri tecrüb;sizli
gine vererek affetmişlerdi. Bur. 
dan sonrası için ahlak ve namus 
mefhumları haricinde en küçük 
bir hareketine t;ıı..<>"Tlmül edemi
yeceklerini de nçı .,a söylemiş· 
lerdi. 

Aradan çok zaman geçmedi. 
Madclenin adı Md:l'a çevrildi. Zi· 
ra genç kız fevkalade zengin bir 
fabrikatöre metres olmuştu. Ba
bası ve anası namuslu insanlar ol
makla beraber kızlannın yeni ~ir· 
diği meslej!e muhalefet etmediler-. 
Okadar ki kızın annesi hemen her 
gün $?İdiyor, ku:ının hayatı ile 
alakadar oluyordu. 

Babası "hayı::, hayır. Olmaz .. 
Asla kabul eı:lemem." demekle 
beraber fabrikatörün imzasiyle 
~n'lta ceklerini kabul tl:liyordu. 
Sonra Bayan Mod giydiği coray. 
lan ve ayakkabılarını yepyeni bir 
halde iken attı<Tı idn yine babası 
bunları ucuz fivatla satıvordu. 
Bu satıstan aldıeı paralan da 
ikiye bölerek varısını kendisi i· 
çin ayınyor, d'~er yansını da ka· 
rısına vcriyorl:lu. 

bir adam değil:li. Fakat ne de 
olsa konforlu bir hayat geçirmegc 
alışmıştı. Tavereskcnun ifade· 
sine göre, §İmdi daglarda. taşlar· 
oa koşması lazımgeliyordu. Pa-· 
ristc kendisine pek beyhude gibi 
görünen hayat şindi ona çok ta • 
1( geliyordu. Bolonya orman .. 
nın sabah saatleri, deniz ban· 
yo mevsimleri yaklaşıyordu. A
rada eş dost ile geçirilecek eğlen· 
ce gunleri vardı. Bu eğlencelerde 
güzel. meçhul kadınlar da bulu· 
nurt:lu. Biıtiın bu şeyler kendisi 
için her halde ihmal edilecek bi
rer zevk degildi. 

Şimdi bıitün bu zevkleri bir 
tarafa atmak lazımgcliyordu. ö:. 
1: b"r mücadele içerisine atılıyor· 
du ki bunda keıv:lisini alaka;:lar 
ed•n hemen hiç bir şey yoktu. 
llic düşiinmeden bu maceraya ka
rışmak ile pek çocukça bir hare
kette bulunmustu. 

Le M estriye böyle düşünceler 
içinde canı sıkılıp dururken tren 
memuru geldi, kompartımanın ka· 
pısını vur'-du. O vakit Le Mestri· 
ye Polıi uyandırdı. Arkadaşı uy
ku dam gö zlerilll 8Ç8I" açmaz ilk 
SÖ!' ofımllo: 

- Zanftr fı~rem! Her h<''• 
de sen Wdtn gPbt rahat bir tren 
içinde seyahat etmiyorsun!" 

ıııC'tcoroloji hıılıerlcri. :W.!'.ıtl: Tün 1\ 
\IÜZllj(: Uku)nnlar: Sl·ııı.ıhat Oz. 
rlcn~es, Mahmut Karıntln~. ı;.ılanl:u: Fakat yeni yıldan bir ;::ün ev. 
Cevdet <;uğh Ziihlii Burdakoj:;lıı. Es vcl, O.lan dibine doğru biter. bir 
rcf Kadri. Kcmnl :-; İ) uzi Sc) lıJı.. kandilin ürperip parlaması gibi, 

birdenbire her zamankinden da. 1 - .Sullani~ cg:ih PCŞl'C'\ l :.! - l.c. 
nıi - Ferahfeza şal'kı (Uiıılcnıli hu- ha iyileı:ıti. Kendisine J?"eldi. Ya. 
şıın). 3 _~cm ettin Zi)a _ ~ctcıl'. tağında oturdu. ~<endi kendisine 

saçlarını ördü. Çay içmek iste -
Tito'ya gelince, o Madelen'in han şarkı (Oldu şelı ıııııhmıırıı ZC'\ li. Vnng Lung ~elin.ce de: 

sıkı bir disiplin altına alındığını kin). i - Arif Rey - Sıızinı\k ~ırkı _ Sene bası yaklaşıyor. Ne 
haber alır almaz yesinden kendi· (l'.ıpusuna ermek ıdıı) 5 - Müı.iı nasta. ne de yiyecekler hazır de
sini bir trene attı, on sekiz saat .:\urclliıı - .Sııziııuk şıırkı (Dıırııı.ı. "til.. Ben bir şey diişündüm. O 
sonra Pariste bulunuyordu. dan a~ hır geı;l'r) · ü - Sııziıılık s:ıı: esirin mutfağa inmesini istemi. 

Titonun yanında parası olma- ' emai i. 7 - Zuhlii llnrdakoğlıı - vorum. En büvük o<Ylumuza nL 
dığı gihi hiç bir taraf-:. bir tavsi- SRnlıır taksiıııi. 8 - F:tiı: Kap.ıncı - şanlanmış olan gelinimi çağır. 
ye mektubu da yoktu. Hayatta l;sşak ~nrl.;ı <Erdi h::ıhar uı;~ldı )l'r manı dilerdim. Or.u şimdive ka. 
büyük muvaffakıyet kazanan a· ~er teınend.c ı;:uller) · 9 - Lrzıın.'.ııı dar e-örmüş dcfölim. Ama ~clir. 
damlar daima memleketlerinden nıa~ası - \ :1\ rıı Lıırtıaıı huııııır go7.· se. ne ya nacnı?ını "'Östcririm .. 
çıkıp giderlerltcn tavsiye mektl·- li~n~) 10 - Halk lürklio;ü - \~do",r dedi. 
bu aramazlar. ıııı sini. Vang Lnn~. her ne kadar o 

Par ise varır varma., derhal bir 2 ı.:ıo: h'.onu~ııııı. 2 ı. t:i: ~liı1.ik ( so. sene şenliğe falan özenmiyor, 
hakkake gitti. Kendisi icin bir ıı-.ııer). 22·00 : Müzik !Rnd~o orkr.o;· aldırış etmiyor idiysc de karısı-
kartööviz ısmarladı. ıra ı) ~ef Hnsan Ferit ,\lnıır. J - nm canlanışına sevindi. Vazive. 

Dr. Prof. Tito Amodi Schıılm· - :i ııncii ~cnfoni. 2 - tin ne kadar kederle dolu oldu. 
Dr. Prof. Tito Amodi llimo;ky - Koı·sako\· - Ta ar S.ılt:ııı -Tunu görerek, Tutiyi. zahire tiic. 

Oııcrasınılan suiı. 2:ı.oo: Son ajnıı-. carı Liu'd:ın bu hususta ricava Dr. Prof. Tito Amodi 
lıalıerleri. ziranı. <'slı:ıııı. l:ıll\·i!iıt. volladı. Bir müddet sonra da. 

Böyle bütün kartları birer birer konıhho - nukııı borsası (Fh.·al). r · O 1 ' bclk' d l k 
birer eline alarak okudu.a lmş .ıu, - an ın 1 e cışı çı a. 

2:!.'..!0: Mii7.ik ( C:ızlınnd Pi.) 2:1.5;, - ramn·acat!ını, öleccı?ini duya-
cline alarak okudu. Yüzüncüye 2f: Yıırınki pro~nırıı. cak. iiııtelik tc kızın on altı ya. 
gelince kendisi de doktor profe· şmda bulunuşundan, ve kocaln. 
sör olduguna kani oldu. Başk~· rınm C\'lerine giden bazı kızlar. 
!arma kanaat vermek için bir ....c. ı · R S A dan daha vaslı oluşundan, bu rL 
kere insanın kern:iisi kani olması ._.. '-' "ayı kabul etti. 
lazımdır. 

Sonra bu kartlardan bi rtancsi· -Ankara J 4 -9 • 9J9-
ni bir zarfa koyarak, gözünden 
monokluyu çıkarmadı~ı için ken
disini tıbbiye mektebi şahadetna
mesinden mahrum eden ukala mu
allime gönderdi. 

Bir kar~dövi:ı:it bir adamın re~ .. 
mi Unvanını göstermeğc kafi o· 
lunca aynca bir diplomaya ihti· 
yaç kalır mı? 

Tito Arnodi artık Parisin so· 
kaklannda kaldırım mühendisliği 
etmeğe başladı. Bir gün büyük 
bulvarlardan birinde dalgın bir 
halde dolaşıyordu. Gözleri sanki 
bir ip takarak yapışacak yer arar 
gibi etrafı araştırıyordu. Bu sı
rada karşısına eski kollej arka
daşlarından Diri ilişti. 

- Evet, seni tarnamiyle hatır
lıyorum. Sen mektepte iken tarih 
rakamlarını telefon numaralan 
gibi czberlerdi:ı: Şarlmanm tat7. 
ta çıkt1ğı tarih: Sekiz, çift sıfır .. 
Amerikanın keşfi: Bir, dört, .do· 
kuz, iki. .. Ne vakittenberi Paris· 
te bulunuyorsun? Yemeklerini 
nerede yiyorsun? 

Arkada~ı cevap veıı:li: 
- Dine dö Pari'de. Pek güzel 

bir yerdir. Sen de oraya gel. 
- Sen her gün bu lokantaya 

mı gidersin ? 
- Evet, her gün. 
- Fakat bir adamın her gün 

aynı lokantaya gidebilmesi ıçın 
evliya sabrı ve tahammülü la
zım. 

- Hayır. Öyle evliya sabri ve 
tahammülü lazım f:3eğil. Yalnız 
hcnim gibi yapmak kafidir. 

- Sen ne yapıyorsun ki? .. 
- Ben bu lokantada garsonluk 

ediyorum. 
Tito Arnodi bu lokantaya ye

mek yemeğe gitti. Burada arkada· 
şı konuşurken: 

(Daha t)(lr) 

ÇEKLER--
1 !>terlın <ln11ılız) 

100 Oolor (Anıerıka) 
t 00 franı.ıı frıınkı 

100 Lıret (lıalya) 

100 lsvı ı,:re lrıınk. 
1(10 Filorin (Fclen q 
100 Ra;>şmark (Alman) 
100 Bclga (Relı;ika) 

100 L>ırahmi (Yunan) 
ıuo Le,·a (Bulgar) 
100 Çekoslovak kuronu 
100 Pczeta (İ paııya) 
100 Zılolı (l.chistan) 
100 Pengö C\tacar) 
100 lPy (Rumen) 
ıoo IJınar fYıııro~lın) 

100 lsvec Kuronu 
ıou Huble ı:.;o,)et> 

lıtikraz lar 
Erianı 

Sıvas - Erzurum 111 
TUrk borcu I peşin 

ıcaret ve lahıre Borsası 
14 • 9 - 939 

Huğda) ) umuşak :i.l:! 112, 
5,3U, lıuğday erl 4.20, 4.'.!5, 
hıığday kızıku :-ı.-, ;,,15, Arp,ı 
Anadol :i.:ıu,-, \fısır s:ırı 4.:!:i,
Kctcn tohum 11.30, iı; fındık 

:ı;;.-, kabuklu fındık 14.311, tlL 
tik mal lO!i, J 10, Pc) nir lıc).ız 

28.!I 30.23. 
GELEN 

Buğda) :ı 18, .\rpa ()9, l 'n !Hl, 
Kl'pck i, F:ı ul)c 15, Mı ır 7 
112, <.:ııvıhır :;, \'111;,r fi, :\ohııt 

:ı 1/2, \ııp:ık 7 1/2. 

F'akat O.lan'm hastalığı yü -
zündcn şenlik yapılmadı. Genç 

kız, annesi. ve ihtiyar bir hi1.met 
risi ile birlikte kapalı bir tah. 
travanla damadın evine geldi. 
Annesi, kızı 0.lan'a teslim ettik. 
ten sonra döndü. fakat. hizmetçi 
kadın, genç kızın işlerini gör
mek üzere kaldı. 

Çocuklar yattıkları odadan 
<'lkarılmış, ve burası yeni geline 
verilmiş, ve her şey icap ettiği 
'"'İbi hazırlanmıştı. 

Vang Lung, usulden olmadığı, 
münasebet almadığı için gelinle 
konuşmadı. Fakat. genç kız önün 
de ejfüincc vakarla başını eğdi. 
ve gelininden hoşlandı. Zira ~enc; 
kız vazifesini biliyor. ve evin L 
c;inde de gözleri yerde olarak 
sessizce dolaşıyordu. f'stelik c. 
ı.>eycc, oldukça g-tizel bir kızdı. 
Bununla beraber ona ayılıp ba. 
vılacak bir kızdrr da denemezdi. 
Bütün hal ve tavırlarında. hare. 
ketlcrinde dikkatli, ıhtimamlı 
ve kusursuzdu. O.lan 'ın odasına 
ddiyor, ona bakıyordu. Bu da 
Vang Lung'un karısına karşı duy 
duğu ıztıra bı hafifletiyordu. Zi
ra, artrk karısının ba.şucunda o. 
na bakacak bir kadın vardı. O. 
lan da halinden memnundu. O. 
lan iic; gün veya daha fazla bu 
halinden hoşnut kaldı. Sonra 
başka bir şey daha düşündü: ve 
bir snbah Vang Lung-, karısının 
<!"eccdenberi nasıl olduğunu an. 
lamak için oda~ına g~11iği za_ 
man: 

- Ölme<len evvel bir şey da
ha istiyorum .. dedi. 

Buna karşı V<1n.g Lung hiddet. 
le cevap verdi: 

- Sen ölümden bahsederek. 
beni sevindiremezsin! dedi. 

O zaman O.lan, daha ~özleri. 
ne varmadan sönen kaybolan o 
ağır gülümsemcsilc gülümsedi 
ve cevap verdi: 

- Ölmesine öleceğim. Zira 

TUNA KIZI 
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Dedi. 
Le Mestriye bu söz üzerine 

kendi kendine sıkıldı. Çok hd.:l· 
hince düşüncelere dalmı§tı. Bir 
zaman evvel ken.c:li kolları ara· j 
fanda titremiş olan güzel ve ma- : 
sum bir kızın hayatını, saadetini ' 
kurtarmak gibi bir vazife kar§ı· 

sında bulunuyordu. 
Sonra bütün bu müşkülat ıdeni· 

len şeyler de nihayet birkaç haf-
1 

ta sürecek bir maceradan ibaret. 
ti. Bu macera şu veya bu şekilde 
sona erdikten sonra onun bu iş· 
teki vazifesi de bitmiş olacaktı. 
Ancak bir ihtimal kalıyordu ki, 
bu da; bir macera romanı kahra· 
manı olan Domnikanın kendisini 
arkasından sürüklemesi olabilir.di. 
Bu ihtimal bütün bütün yok !değil
di. Le Mestriye izdivaca karşı i· 
çinde daima bir isyan hissi duy· 
makla beraber Romanva.da, mese
la bir mağara içerisinde bu gene 
kızla nişanlanmayı hayli orıw 
nal bir h:ldl!e olacağını dUşUnU· 
yordu. Bu, tıpkı Amerika sine· 

maların1:3a görülen bir şey olur
du. 

Sonra kendi kendisiyle eğlen· 
di. Hayalinin bu kadar aykırı ih· 
timallere kadar ileriye gidebilme
sini bir nevi delilik saydı. Bunuı. 
la beraber Tavereskonun bahset· 
tiği mü,külatlarla uğra~mak biraz 
da ho,una gidiyordu. 

Parisi geçerlerken havada ka· 
ranlrk bulutlar dolaşıyordu. Etra
fa şöyle bir göz gezdirdi. Paris· 
ten uzaklaşmaktan dolayı içinde 
ehemmiyetli bir teessüf duygusu 
yoktu. 

*** 
Prony sokağında Domnikanın 

vaziyetinl.:len kimsenin hala ha· 
beri voktu. Otel sekreteri Mal
roy, Tavereskodan bir telgraf a'
mıştı. Bunda oğlunun yakında 
döneceği ve hesaplarının tesviye 
olunacağı bildiriliyordu. Gerek 
Polün, gerek Le Mestriye'nin he
sanıarrnın tanzim edilmesini isti· 
yor1du. 

Le Mestriye otel sekreteri ile 

guvermantini yanına çagırmış on
lara ilk talimatı vermişti. Bunlar, 
her kim sorarsa Domnikanın ba
bası yanına gitmiş olduğunu sö}. 
liyeceklerdi. Taveresko avdet et· 
tiği zaman da kızının erkek kar
deşi ile beraber seyahate çıkmış 
olduğunu söyliyecekti. 

Mentenon kollejin.c:le de bu şa
yia her tarafa dağıtılmıştı. Le 
Mestriye sorldu: 

- Polisten, yahut bir gazete 
dairesinden hic telefon eden ol· 
madı mı? 

Guvermant tereddüt ederek şu 
cevabı vermişti: 

- iki defa telefon ettiler. Fa· 
kat zannetmem ki bu bir gazete 
idaresinlden olsun. Bir kad'ın sesi 
Polü sordu.'' 

- Bu kadın adının ne olduğu
nu sövlemedi mi? 

- Evet, ikinci defa telefon t°• 

disinde söylcl:li: Matmazel Da· 
niel. Pol otele geldii!i zaman k .. n
disine telefon etmesini istedi." 

Bu Daniel Leie güzel hir kı,. 
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böğürlerimde bunu hissediyo. J 
rum. Yalnız en büyük oğlum e. p 
ve dönmeden, ve gelinim olan VAK [ T • 
bu iyi kızla evlenmeden evvel 
öleceğim. Gelinim bana ~ok iyi 
bakıyor. Sıcak su leğenini dai. 
ma kaldırarak, acı ıztırap ile 
terleyince ne zaman yüzümü y1 
kayacağını biliyor. Oğlumun e. 
vine gelmesini istiyorum. Zira 
öleceğim. İlk önce de bu kızla 
evlenmesini istiyorum ki, toru. 
nunun ve büyük babanın da to. 
rununun torununun dünyayn 
katıldığını bilerek rahat<;a öle
bileceğim. 

lyilik uı.manında bile, 0.lar 
bu kadar çok Hikırdı etmiş de. 
ğildi. Ve bu sözleri. bir c;ok ay. 
lardır. Konmıtui?undan daha bir 
metanet. sebatla söylcmiı:;ti 
VanE{ Lung, karısının sesinir 
böyle kuvvclli cıkışrndan ve o~ 
!unun gelmesini bu kadar şkL 
dctle nrzu edişinden ziyadesi!<' 
sevindi. Büyük oğluna büyük 
şaşaalı bir dü{?ün vapmnk içir. 
daha fazla zamana ihtiyaç ol . 
mamakla beraber onu darılt 
mak istemedi. Bundnn ötürü el' 
karısına <.ıa mimivet le. h1>veca11 
la: 

- Pek ala .. dediklerıni yapa 
cağız, dedi. Bugünden tezi yol 
cenuba bir adam volla:vacak, o;
lumu aratıp buld~racak ve dii 
ğün için evine g-etirteceı?im. C 
zaman, ~n de, bütün kuvvet w 
iradeni torıla va cağını, ölmckteı 
vazg-cGece<Tini ve iyileşeceğini 
söz ver .. Zira, bu ev. sensiz bir 
havvan inine döner. 

Vang Lung bunları, karısını 
memnun etmek için söyledi. O 
lan da memnun oldu. Faknt t,.ı. 
rar konuşmadı. Sırtüstü vattı 
hafifce gülümseyerek gözlerini 
kapadı. 

Vang Lunı:;- adamı, şu sözler 
le derhal yola çıkardı: 

..ı\ BOl'l E 'I'.\ Hİ PESl 

.Urnılr/irl Memleket 
h·i11ı/c dışımla 

.\> lık 9;; ı:;ı; Kr. 
1 3 a> Irk 

ti n~lık 
ı > ıllık 

200 
17;; 
voo 

ı2;; 
" H20 
" 1600 
" 

r~ırift•<fon ıı.ılkan Birlıı.:i için 
O.) ıln olıız kuruş kuruş duşıılür, 
Posl.ı lıırJısıııe gırınn en 'cı tere 

ı ·ı.) ıl.ı ) etıııış hcşcr kııı uş zunı
rııt•dılır. 

~ Abone ko' ılını hıldlrcn mck-
1 lııp 't· tclgrnr ucı clınl, abone 
ıı.ır:ısının pcJ l:ı 'C)ll b:ınkıı ile 
~ott ıııı:ı ücrctıni ıd.ırc kendi uıc. 
rıııe .ılır. 

ı'l'ii ı·ki~t·nin h<'r po..,tn mcrkc_ 
zincl • , •• \ li l'l"n nbonc ) nzılır 

..ı\<Lı·e ... clcği':'tirme iicrcti 
:!.1 kunıı;;t ıı r. 

1 LAX PCIU<Yl'LEHI 

l'ic.ın:l il "ıııl.ırıııın s.ıııtlm • ı;a. 
lırı ~onıl:ııı ıtılıarcn ıtan a) falıı. 
nnıta IU; ·~· s;:nful,ırda <ıU ku
nı~: ılıırılıııwıı s:I\ r.ıdıı l; ıkiııcı 
'c ll\'ııııetıılc '.!; hirinddc 4; 
h.ıslık ~.1111 kl'Sllll'CC :ı lir.111ır. 

Ilın iik, \'ok ıll'\ .ıııılı, klıscli, 
rcnı.lı ılo"ııı 'cı enlere u\ ı ı ıı~ rı 
llHlıı ıııell'r ,,qıılır. lko;nıi ıliınl:ı
rııı .11111111 _ ,,ıııı ı ·{11 k11r11'jtur. 
'l'i<'lll'İ .\fahi .\"(! 1 (' Olm IJ l\11 

Hü~ iik tliınlar 

Jlır ılef.ı :ııı, iki ıldıı~ı 511, u~· 
ıll'r.ısı (i;,, <lort dda'ı i:l 'e on 
dcfa,ı 100 kunı tur. Cç ın lık 
ıl:"ııı \cn•ııkı iıı lııı clcfıısı lıcd.ı
\llılır. l><irt !>.llırı s;l'\'l'll ll:iııl:ırın 
fıızlıı s.ılırl ırı beş kunıştıın he
sap c•tlilir. 

\",ıkıl lıcııı ılo~l'lıılaıı duğı·u~ıı 
keııclı ıd.ıı c .} crıııdc. lıcın An. 
kıır.ı c:ıılılcsındc \',ıkır Yurdu 
ıllıncl,ı ı,ı.\t \1.1-:.l>DI:\ llıE:'\ 
tı:ııı lliirow dh le iliın k.ıhııl 
cdl'r. f /Jıırcıııı111 lrlrforııı: 20335) 

H \ 1 r HIZA 
E. S.\DI TEK Ti\ .\THoSU 

Bu <ıcce Tcpclıoşınd:ı 
DO."\ \:\:'it' c.ı cı~sı 

\'rı:ı11ı: f(j~:j.\ 'l' ""' ili 
llımısi: 50. :\lc,i;i: 80 kuru -

- Gene; efendine sövle ki. 
annesi ölüm halindedir, ve onu 
tekrar görmeden, ve evi Mir. 
mcden ölürse öbür dünvada. ru_ 
hu rahat etmiyecek, gad olmı. 
yacaktır. Eğer beni. a'iıasını ve 
burasını seviyor, bizlere bir kıv 
met veriyorsa, derhal, "ikinci 
bir nefes almadan., evine dön
melidir. Zira ile; gün sonra şen. 
Iikleri. ziyafetleri hazırlatacak. 
misafirleri davet edeceğim. o Aıemaar Sinema~ 
da evlenecek .. 

Ve Vang Lung dediği ~bide 
vantı. Tutiden elinden c-cldi!?"; 
kadar mükemm~I bir zivafet 
hazırlnmasını rica etti. ·Tuti, 
kendisine vardım etmek ü1.ere 
kasabadaki çavhaneden aşçılar 
getirtecekti. 

Vang Lung kadının avucuna 
gümüş paralarr boşaltarak: 

- Böyle zamanlarda büyük 
evde yantıkları gibi hazırlan, 
parayı düşünme. Bundan daha 
çok para var.. dedi. . 

Sonra köye eiderek tanrdığ• 
kadın ve erkekleri dii~ne da. 
vet etti. Oradan kasabava in. 
di. Cayhanelerde ve zahire pa. 
zarlarında tanıdığı herkesi zi _ 
yafete c;ağrrdı. Amcasına da: 

- Oğlumun düğününe. kimi 

idi. Ara sıra bir operette, yahut 
sinema perdesinde görülüyor.du. 
Pol kendisi ile birkaç ay<lanbcri 
tanrşmış bulunuyordu. 

Genç aı:iam Jan ile yalnız kz
lınca: 

- Bu da tam vaktinde geldi .. 
dedi.. Acaba benim hareketimi 
nasıl karşılayacak? 

Lö Mestriye: 
- Bu seyahatin sebebi hak· 

kında ona izahat vermehte hiçbir 
fayda olamaz .. 

- Evet, ancak onun benimle 
beraber gelmek istememesi la
zım .. Danyel seyahate bayılır, bi
liyor musun bunun için de her 
türlü fdakarlığa katlanır .. Sonra 
kimbilir. belki bize faydası da dr. 
kunabilir .. 

Filhakika Rumen delikanlısı 
ellerinin altında böyle faydalı ~
labilecek bir arkadaş bulunma· 
smdan hiç ide müteessir J!Örün
müyordu. 

- Onu burada bırakırsın .. 
Lö Mestriye bu sözleri övle bir 

şekilde söylemişti ki arkadaş r .. 
tık cevap veremedi. O genç kadı· 
nın göreceği hizmetlerden ziva· 
de. yapabilece~i gevezeliklerden 
çekiniyorldu .. O da Domnika ma
cerasının tamamen gizli kalmas· .. 
nı arzu ediyordu. 

Şahane Çılgınlıklar 
KADIN KA TtLf 

Yeni çıktı: 
işler T ıkırında 

Gidiyor! 
Rııs iııkıl:ılıını lı::ızırlaHın ıııcşhtır 

edip l"ckrtıorıın nefis lıir hıldhe ı. 

il\\ D \H HlFATJ. Tl~HC('MESI -
istersen arkadaşlarını veyahut 
oğlunun arkadaşlarını getir .. 
dedi. 

Bunu sırf, amcasının ne ına • 
tah olduğunu bildiği için söY· 
!emişti. Vang I...ung- amcasına 
nezaket, hürmetle muamele ed!• 
yor, onu en hatırlı bir misaf~r 
gibi ağırhlor, onun hakiki hü~·ı
yetinı. mesleğini öğrendiği giıJt.o 
denbcri de bu usulünden şaşınl· 
yordu. 

Vang Lung'un en büyük oğlll 
düğünün arifesinde evine dÖJl.o 
dü. Uzun adımlarla ilerliyereıc 
odaya girdi. Vang Lung da o~ 
nun yuvasına tekrar geldi~~ı 
görünce, kendisine çektirdıgı 
bütün eziyet, üzüntüleri unut • 
tu. 
Oğlunu görmeyeli iki sene o.l 

muştu. Oğlnn çocukluk çağı~ 
çok geçmiş, uzun boylu, eürbuı 
\'Ücutlu, çıkık kırmızı yana.1<11• 

Pırıl pırıl yanan ve yaj{lanrJ1lş 
olan kısa fakat simsiyah sac;Jı. 
yakır;ıkh bir erkek halini alın~· 
tı. Üz.erinde, cenup dükkanla. • 
rında bulun n koyu kırmızı etı.• 
tenden bir elbıse. kolsuz siyab 
kadifeden bir ceket vardı 

Vang Lung. oı?lunu ~orünce· 
ytirı>ği gurur ve iftiharla kabar 
dı. lyi oilundan maada her ,,e· 
yini unuttu, ve onu annesin I1 
dasına götiirdü. 

Delikanlı vatalak annesin 
yanına oturdu. Ve onu b .d, 
görünce gözüne yaşlar do~ U· 

Fakat: 
( l>t'.nmıı ı•ar) 
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Böyle .esaslı vazlyetle.rde so· 1 Y?r· cesetler üzerinden athyarak 
~ anlı ınsanlara has bır alış· b.ran evvel hedefine ulaşmağa 

lrk ile her üçü de çaıbucak v, .. savaşıyordu. Koıtu, hedefine u· 
tt almışlardı. tik olarak Lö- laştı ve derhal üzeri mühimmat 

sabırsızlıkla mırıldandı: doul düz vagonlardan birinin U· 
~-Peki onbaşım, son dakika zerine sıçradı; eğildi, bir kenara 

geçmedi mi? dikkatle bir şeyler yerlettirdi, 
\tr- Hayır, daha beş dakika sa· sonra kalktı, ikinci vagonun y; .. 
i)· nına koştu, oradaki cephaneler a-

lo ıye arkad~şı onbaşı Dömon· rcısına lda bir şeyler yerle§tirdi. 
Cevap verdı: Sonra iki vagonu biribirine yak· 

'ft 'Su beş dakıka onlara beş asır Jaştırarak aralarına bir k~on 
~r uzun geldi, her ilçü dC: si- gerdi, işini b:tirdikten sonra d:>ğ· 

rını doldurmuşlar, vazıyet ruldu. Birkaç adı:n geriye çeki1. 
~lar, gözle.rini hedeflerine w. Tekrar yere eğildi. 
~şl.er, bek~~y.~rlardı. ?~başı Mülazimlerinin harekatını bil· 

\r n1onun go.zu s:ıatte ıdı. yük bir dikkatle tetkik eden ni· 
~ e tam ~kt~ gelınce gayetle şancı neferler mülazim Fortasın 

_ n v~ hafıf hır .sesi.~: . eğildiğini, yerde küçük bir alev 
lıep ~ık kat .. dedı, ~~ deyıncc parlaı::iı~rnı gördüler.. M ülazim 

\r bırden ateş cdecegız.. Fortas derhal doğrıılciu ve hi;tün 
~~ kuru bir sesle saymağa baş hıziyle küçük vadinin J!eriııine, 

• he.,deklere doğru koşmağa baş· 
- Bir ... İki ... 'Uç... ladı. 

~Onbaşının ağzm:ian üç kelime· Mülhim Fortas, ancak mua·. 
Çıkar çıkmaz üç silah birden zam kava kümelerinden birinirı 

. tladı, üç alev birden birkaç sa· arkasına sığınmıştı ki esrrt""'"iz 
e fasıla ile ufuklarda akisler batarvahrın bulundu~tı dii .. liik -
ttı .. Sonra bunu .dört saniye ten müthiş bir alev vüks•lili, bu· 

ar aüren bir sükut takip etti. mı ikinci ve .daha 'küvük hir alev 
. a sonra yeniden üç silahın takip etti. bundan sonrn b;rihiri 
ıne karşıdaki kayalar cevap arkasına virmi kadar müthi<ı ta

..,~i. raka ufukları sarstı .. Bütün ha,.,.. 
~rşıda iki dakikayı tecavüz 17ürüJtüleri bu rrıı•:ızzam 11üriil-

eyen çok kısa bir zaman za~. tt'niin yanında siti"lmi-ı, birer vı· 
iki havan topunu kullana- zrltı olınuştn .. Si..,...r:i v<'lnızc:ı ank· 

. Fransız kıtalarınm geçecek· leri sars:ırak inf'lak .. rı~n rhi.i~I'. 
yolu ateş altınlda bulundu· rin güriildevi5i 'd11vuluvord1t. 

. o.tuz kişi yerlere serilmiş, Bir alay günü gibi, sanki havai 
ısı yaralanmış. kimisi ölmÜ'• fişekler parıldayor, kırmızılı si· 

tlüşm.an neferelrinden bazdan 
lir ğa kalkmağa çalışıyor; fakat 

kaç a.dım atmadan derhal yer· 
e •eriliyor, kıvranıvordu. 

1
Uç nişancı gözlerinrle zafer kt· 
tınıları parıldayarak eserlerini 
ediyorlardı. Her üçiinün de 

tleri asabi bir sevinç ile km·. 
!. gözleri yan vahşi, yarı mem 

"n bir hal almıştı. 
Onbaşı ı:ahadet parmağile ile
:lc bir noktayı işaret eClerek, bo· 
~~ını sıkaq kuru bir sesle: 
- Bakın, bakın ... 
l)edi .. Be ·a: 

yahh bir takım cisimler yağmur 
halin.de dökülüyordu. 

Uç Fransız piyade neferi kas· 
ketlerinin üzerine bir takım ma
den parçalarımn döküldüğünü his 
ediyorlardı .. 

Fransız kıtalarrn•n harekatına 
mani olan iki müthiş havan topu 
ve obüslerin yerleştirildiği üzeri 
açık vagonlar şimdi adi demir par 
çalarrndan i'barct idi.. Siyah bir 
delik ray üzerinde mütehat'l"ik 
esrarengiz bataryanın yerini tes· 
bit ediyor.du. ..... • " ~ ..,..,., ... .. 

1'§--'lli.-ncı •at*ık>>MnnPrt mefhU-

- Bu müthiş, müthiş bir şey munu unutacak vaziyc tc geldik 
]eri bir sırada hemen arkalarır. 
da mülazim!erinin s<.>sirı! duydu· 
tar. Fortas: 

... 
l..ökare de: 
- Hey Allahım, neler görüyo· 
l?ı. 

biyerek hayretlerini ifa.de ett'-

t.
İlhakika Almanlar yerlere se
serilmez bataryanın hemen 
nıetre kaclı>r gerisini cerccve· 
n fundalrkların kenarıor.'aki 
d~ltten bir adam ilPri fırla· 

~· kadavralar aarsında il:ril • 
t~e baş'amıştı .. 
~· mülazim Fortas idi. Koşu-

- Haydi ne duruyorsunuz, 
çabuk gömülelim.. Şaşırmayın, 
kendimizi toprağa gömeceğim di· 
yorum, yoksa hepimiz ele geçe· 
riz .. 

Diyordu. Mülazimin bu sözün· 
iden evvela hiç bir şey anlama· 
mışlardı .. Fakat çok kısa bir za
man sonra bunun manasını takdir 
ettiler .. 

(Daha uar) 

4 vrupa muvazenes:nde Sovyet Rusya 
,., (Baştarafı 1 incide) 
'b llJarındn ademi tc .. aviiz ınu

~<le:;i bulanmn~m1n ı·nı,"llıt•n 
')\Ht Ru ya hnrbln tnh<lidi 
~ Olctnsındfüt nıiihim hil' rol O)". 

~ l~ llbfliı·. Zira haı·hln nusya 
11~lutınl'Ilıa ve liarndcnlzc 
~ı;ı·u gcniı;.lcmcsi bu de,·Ictin. 

niyetini ihlül eder l'C Rus-
1ıı"'1uı Alman yal .ı teCln üz et~ 
~nı~k yolunda ,·erdiği soz Al. 

~~,, hudutları harid .. dc kalruı 
t 

1ıa.:ıı,aı:u·m cmn!yctlc. 1 t:zc
~lltlc konuşnıağa ııınnl te'>l.il 
I• ~ez. Daha doğrusu Sel\ yet 
~fl la ı\l,." "~ • • " !l ÜZ 

~ahedcsi;ıc im~ k.oyı;ın'k ~11-
11 1llt• kendi hudutlnı·ı hari_ 
~le· knlnı ı\' ı•upa tf .. kJnı·ı 
~ .. l"in<lo hiç bir dc,·Jctc istilft 

lı tisi \' ·rnıi~ d i' lir. 
~lt-Lehistaıu i.sti!iı <.•tlccck olan 
11

11 
J\Jman '!nın I!omaııyll iizc-

111 :len Knradenizc iımıc i yn. 
,.. t ,.: 

l'tl J\ I'" ;-.. , 1 .. • • • • ... 
~ hınu.n Jtnlynnııı nalkanlnr~ 
ıı;:enıonyası altına alnmsı yul
'" Uı1n An·ı·ılnnııı dor.-11 hii 
"il ı- ... . 
tııu \.ıtr:ıdcnizin '<' ı\kclcnizin 
'le \'azcncsini so,·yct lt.u~ya 
ıı~{hlııc olaruk boznr. Jlunun 
lıiı~:·t'e!Sf So,·yet Hm•) nnııı ın·hk 
~lıt 1 ~cçcr hir ıhı·upn dc,·letl 
ı\ı~~kt.nıı '.:•kınnl'ı cl<"nı<'ktir. 
lı11 aıı) a ile hnll n nrasııı<la 
lJ,~lnnnıı nskf'ri iltifnkm ilı 

a -'11'ısı l'ftiği (h ı.>nt sıılın ... ı) mud-
~lı Jle d.oğı·ııdıın doğl'll rn de-

~<' 1 . ı . . . 
IJI!) ~ )I c So' l eti<"J' al<'yhı mlc 

11~•ınıı ~iiphc Htı' muJır•: 
ltfı~ 1 •tınıı) n ademi tertl\ iiz mu. 
•\ ~lt•si il<-' ltus\'nyn kar ı tc. 'u . 
tııı, ~ eın"lkrlnden fı.:rn~nt ct-
ı..,.1:1 1 ~(' de 1tııl)·n il<' Dlf'Ycnt as_ 
ı ıttlfnk hcniiz fl'shedilnıc-
1 ı·ı·fll•l•ı.:-,.ıııın 1:iirC' IJ<"hist:111111 

• 'ts ı ' •ne aıı onrn luıı·p hıu·c-

ketlerinin i.stlkametlerinl de 
ğ'iştiı·mck l'losko,·a hükumeti: 
nln ira:lesinden harice ~ıkahl
llr. Onun için So,·yetlt-rln her 
memleketten ziyade dikkatle 
bu~iirıkii harbin lnkişaflannı 
takip c<le<'cğlnden ldmsenin 
şüphe.si olmamak lAzımgeUr. 

ASIM rs 

Pragdaki İngilizler 
mevkuf tutuluyor 

Amsterdam, 14 (A.A.) - Te· 
legraph gazetesinin, Prağdan öğ· 
ren.diğine göre halihazırda Çt. 
koslovakya protektorasında kal· 
mış olan 29 İngiliz tebeasından 
yirmisi Almanyaya sevkedilmek 
üzere muvakkaten Prağ varoşla
rından birinde bir otelde mevkuf 
tutulmaktadırlar. 

Protektorada kalmr~ olan Fran
sıılar hakkında hk bir te.dbir it· 
tih::ız eriilmis değildir. 

İnı:riliz sefareti bin3sında mah· 
pus buhı"an 1ngj)iz konıı:olosha· 
nesi erk~., ve memurini hakkır. 
da Amerika konsolosu ile Alman 
makamatr arasın<la müzakereler 
cere,,an etmektedir. 

Kanı-dadaki Alman 
kon~olosu 

Ottava, 14 (A.A.) - Kanada 
hükrımeti, Alman başkonsolosuna 
ve diğer Alman konsoloslanna 
pasaportlarım vermiş ve kendile
rini memleketi terke davet etmiş
tir. 

Zayi 
1083 numaralı otomohil plAkamı 

uıyi r.llim. Yenlc;ini çıknracağımcfan 
eskisinin hükmü )'oktur. 

El.YAZAR D]ZAXTI 
(30166) 
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Garp hududunda 
topçu düellosu 

Ruzvelt kongreyi ne
den çabuk topluyor? 

( Bo.ştarafı 1 ıncıdeJ 
şeye düsen Sigfrid 11akkmdaki 
Alman kumanda heyeti bir a. 
ğır topqıı bataryasını mestur 
yerlerinden dışa.n çıkarmıştır. 
Pek tabii olarak Fransız to~u 
kuvvetleri de bunun karşısında 
atıl kalmamıştır. 

İki tarafın da tayyare hare. 
katı sonbaharın ilk yağmurları 
yüzlinden mU&külata uğramış -
tır. 

Bununla beraber, arazının 
yaş olmasına rağmen Fransız 
kıtaatı Si~frit hattının ileri kı. 
sımları üzerinden terakkisine 
devam etmektedir ve dünkü mu 
harebeler bilhassa hatlarımız 
içinde bir çıkıntı teşkil eden or
manlık kısma münhasır kalmış. 
tır ki bunun i§gali bundan son. 
raki harekat için fevkalftde fay. 
dalı olacaktır. 

Fransız başkumandanlığı, 
havanın muhalefeti yüzUndcn 
istikşaf ucuşları yapamadığı i. 
çin harekatın cereyan etmekte 
olduğu ormanlık arazideki 
Fransız harekatını ancak müş • 
kiiliıtla takip edebilen düşmana 
maltirnat vermiş olmamak için, 
işgal edilen mevkiler hakkında 
büyük bir ketumiyet göster -
mekte berdevamdır. 

ALMANLAR TELAŞTA 
Paris. 14 (A.A.) - Fena ha. 

valar, Sar cephesi üzerinde is. 
tikşaf uçuştan yapılmasına ma.. 
ni olmakta ve dilşmanı pek zi. 
yadc ormanlık olan arazide 
Fransızların halihaz,rda ne ka. 
d:ır ilerlemiş ol<!uklanm tavin 
hususunda mütereddit bırak -
maktadır. Yan resmi bir teb • 
liğ, mütemmim maliımata göre 
Rarbrükteki. harekat. dün ekse. 
riyetlc toPÇu düellosuna inhisar 
etmiştir. 

Fransızların muvaffakıyet • 
lerinden nek ziyade teli.fa dil • 
şen iman ordusu, ağır toplar 
~etirtmiş ve bunları kullanma.. 
ğa başlamıştır. Bu toplar şid. 
detli bir mania ateşi açmak SU· 
retivle mllnakaliıt vollarını bom 
bardıman etmektedir. 

Fransız bataryaları, §iddetle 
mukabele ediyor. Dün yağmur 
yüzünden biraz müşkülata uğ. 
rayan piyade. harekAtı, neticede 
Fransızların biraz daha ilerle
melerini ve bilhassa Alman hat. 
tının mtihim bir ~ıkmtısinı iş. 
gal etmelerini temin eylemi§ _ 
tir. 

Polonya cephesinde 
Londra, (Hususi) - Varşova 

ve civarında yağmur yağmaya 
başlamıştır. Havaların de~şme· 
si Lchlilere yardım edecektir. 

Leh başkumandanlığınm bugün 
neşrolunan resmi tebliğine göre, 
AJrr.anlar Varşova civarından çe· 
kilmekte<lir. Şimdiye kadar şark 
cephesinden garp cephesine nak
loJunan Alman fırkaları 11 dir. 
Şark cepheıinde umumiyet itiba· 
rayile dündenberi ehemmiyetli bir 
değişiklik olmamıştır. Lehliler 
bazı cenahlarda mukabil hücum. 
tara geçmi§lerdir. Var:J<>vayı §id
detle müdafaa etmekte olan Leh· 
liler her saat bir derece .daha kuv
vetl_enmektedir. Garp cephesin· 
dekı harekat Sarbrükenin garbın· 
da Fransızlar lehine inkişaf et. 
mektedir. 

LlTVANYAHUDUDUNDA 
Kaunas, 14 (A.A.) _Polonya 

topra~larında Litvanya hududu u
zunlugun.da mühim muharebeler 
cereyan etmektdeir. 

.. Birçok Leh kasabalarında bü· 
yuk yangınlar çıkmıştır. Polonya· 
h kadınlar ve çocuklar hudut ci
varında toplanmışlarsa da Litvan· 
yalı muhafızlar bunların hududu 
geçmelerine mani olmaktadırlar. 

Brüksel, 14 (A.A.) _ tn.deper. 
dance Belge gazetesinin VarfOVa
daki muhabiri Polonya kıtaatınrn 
beş ~~~n?ür bir. karış toprak ver· 
medıgını ve nihayet düşmanın 
hücumlarını kırdığını bildirdik· 
ten sonra, Pomeranya'da Vistül 
yakınında Almanlarla karşılaşan 
Leh kıtaatı tarafından Alman or
dusuna verdirilen zayiatı bilhas· 
5a kaydeylemektedir. 

Muhabir, doğu Prusyasında;ı 
gelen Alman taarruzunun da mr. 
vaffak olamadığını bildiriyor ve 
diyor ki: 

Almanlar hiç bir muvaffakıyet 
elde edemedikleri halde resmi teb
liğlerinde hala Polonvalıların c· 
tinde olan şehirleri sekiz gündür 
zaptettiklerini bildirmektedirler. 

Varşova, 14 (A.A.) - Varşo· 
va müdafaa kumandanlrğının bir 
tebliğine J!Öre, geçen gece Alman 
topçusu, sehre vancrın obüsleri at
mıştır Pilsudıki sihhiye enstitü· 
leri yanmıştır. 

Blikreı, 14 (A.A.) - Varşovc: .. 
yr terkederek Sovyet hududu ci
varında kain Krzemienec şehrine 
iltica eden ecnebi sefaretler erk:in 
ve memurları §ehrin askeri he· 
defler ihtiva etmemesine rağmen 
dün Alman tayyareleı · tarafından 
bombardıman edilmişlerdir. 

Varıova, 14 (A.A.) - ız nu· 
maralı Polonya tebliği: 

Şiddetli muharebelerden sonra, 
Alman kıtaları, Varşova yakın
larından geri çekilmeğe başlamış· 
tır. 

Varşovanm §İmali şarkisinde, 
Morti mıntakasında ve Varşova .. 
Vilno demir yolu boyunca tiddet
li ve kanlı muharebeler vukua 
gelmektedir. 

Polonya süvari kuvvetleri, 
düşmanı takibederek 10 tank ele 
gecirmişti r. 

Dlişman hava kuvvetleri. Var· 
şovanın şimal varoşunu ve hi". 
kumet merkezinin cenubu şarki
sinde kain Gropes bölgesini bo:n 
bar.dnnan etmi§tir. Alman tayya· 
releri, demir yollarını da bombar. 
dım"na tabi tutmaktadır. 

Poznan mıntakasmda faaliyet
te bulunan Polonya kltaları, mü· 
essir bir hücuma geçmiştir. 

Varşova, H (A.A.) - Saat 
22.30 da neşredtlcn 13 nuroa • 
ralı Polonya tobliği: 

Kutno \'c Lovlr.z mmtakala. 
rında, Polo~ya kıtaları tnUca
deleyo devam etmekte YC dliş. 
man kıtalarına yapılan hll
cumlarda. ciddi zayiata uğrat
maktadır. 

Dli~man tnyyarclerinden 30 
tane~i dUşlirtilmtlştUr. 

Modlln - Zcgrezc hattı üze. 
rinde kıtalarımız, dUr,manın 
bir hücumunu geri pUskUrt. 
muştur. 
Varşovanm bombardımanı 

devam etmektedir. 
Kaluszyn - Siedlce hattının 

cenubunda, kıtalarrmız. düı;
manm nıotörlU ve zırhlı kuv. 
vetlerl karşısında şiddetli çar. 

Vaşington, 14 (A.A.) - iyi l le bir projenin müzakeresi aley· 
haber alan mahfillerin fikrine g;·. hinde karar vermiş olduğu hatır· 
re, B. Ruzveltin kongreyi evvel· !atılmaktadır. Fakat şimdi öğ
ce <lUşilnüldüğünclen mahsüs su- renildiğine göre 12 aleyhtar aza
rette daha yakın bir tarihte top· dan üçü - Cumhuriyetçi White 
lantıya çağırmak kararının sebebi ile demokrtlardan Dillette ve Van 
ni, evvela Rus kıtalarının hare· Nuys - fikirlerini değiştirmişler .. 
katı ve halen açık denizde bulu· dir. Bu suretle B. Ruzveltin ekse· 
nan Sovyet gemilerine Sovyet r. riyet kazanması temin edilmiş o
manlarma dönmek üze.re emir ve· luyor. 
rilmesi keyfiyetlerinin doğurdu- Yegane nazik nokta, müz;ake
ğu alarm hissiyatı ve Türkiye releri uzatmak tehlikesini arze· 
Hariciye Vekilinin Moskovayı zi- den Borah, Vandenberg ve Nye'in 
yaret edeceği haberi teşkil eyle· muhalefetleri<lir. 
miştir. 

B. Ruzvelt, bitaraflık kanunu· 
nun seri bir surette tadilinin yeni 
bir Rus teşebbüsünün doğurab:. 
lece~i tesiri tevzin edeceği fikrin· 
dedir. 

Vaşington. 14 (A.A.) - Siyasi 
mahafil, halihazırdaki bitaraflık 
kanununun ilgası için idare ile 
kongre arasında yapılacak ola:ı 
mÜci!delenin hilhassa ayan mec· 
!isinde cok hararetli ofaca~ını 
tahmin etmektcilirler. Fakat b~. 
zı kimseler B. Ruzveltin avanda 
1 S rev karlar bir ek•erivet kaza· 
nae,,&ını sövl~nıektecı;rler. 

A11a., me,..lisi h!\r;dve encüme
ni, hilk('ı,.,.,~ti., teklifi hakkındaki 
karar•rıı B. Ruzveltin mesaiının 
her iki mecliste okunmasmd;\:ı 
sonl":ı ve proienin avan mecli"1ne 
sevk;.,den evvel verec .. ktir. Kon· 
~ref'in tatilinden evvel bu encil· 
"""";., 11 re11e kar"' I 2 rev]e bö•·· 

Maamafih Reisicumhur, kanu. 
nun yeniden gözden geçirilmesi 
işini tacile karar vermiıtir ve mu· 
vaffakıyeti pek çok muhtemel 
görülmektedir. 

Nevyork, 14 (A.A.) - Sabah 
gazeteleri, kon~renin Amerika
nın da ncfine olarak ambargoyu 
kaldıracağı kanaatinÇedirler. 

Herald Tribune gazetesi: "İn
giltere ve Fransanın mağtop ol· 
maması Amerika için elzemdir." 
diyor. 

Nevyork Times gazetesi, şimd:. 
ki bitaraflık kanununun Ameri· 
kayı an'anevi bitaraflığını bozma
~a mecbur ettiğini ve Amerika nü
fuzunun, tahrik edilmeden vu· 
kubulmuş bir taarruza kar§ı ker.• 
dilerini müdafaa etmekte olan 
milletler aleyhinde de kullanıl
masına sebep olduğunu kaydedi
yor. 

Çember/aynin Avam ka
marasında beyanatı 

"Sivil halkı hiçbir zaman 
bombardıman etmiyeceğiz ,, 

pışmalar ya;l .. rak geri çekil- Londra, 14 (A.A.) - ''Rüter": 1 mizin bir kat daha takviyesi ola· 
mektedir. Avam kamarasında beyanatta bu· caktır. 

Annapal civr.rında YlstillU lunan B. Çemberlayn, Polonyada B. Çemberlayn sözlerine şöyle 
geçen dUşman kıtalnrı l ıe şia. he~ türlü mukavemetin beyhude devam etmiştir: ' 
detll• çarpışmalar vu,kua. get-

1 
• .<>J4&J~unu anlatmalı: için sivil .haJ. 

mektodlr. kın da bombardıman edileceği 
l.1vov şehri, düşmanın bir hakkında bir tehdidi ihtiva eyle

motörlU kolla yaptığı hücumu mekte olan Führer umumi karar
tardetmfştlr. gahının tebliğini bahis mevzuu et. 

Gdynla mıntakasında. Kepa- miş ve demiştir ki: 
ka ve Oksyvskada m~harebc. Diğerleri bu bahiste ne kadar 
ler devam etmektedi:-. ileri giderse gitsin, İngiltere, sırf 

ALMAN TEBL1Gl tedhiş için ka.ılınla, çocuklara ve 

14 
(A.A.) _ Alman diğer sivillere karşı bile bile hü

başkumandanlığının cumlara katiyen hiç bir zaman 
Bertin, 

ordusu 
tebliği: 

Cenubi Polonyada harekA.t
ta bulunan kıtaatımız, cüzi bir 
mukavemete maruz kalmakta 
ve su ratle şark istikametinde 
ilerlemektedir. 

müracaat etmiyecektir. Eğer bu 
tebliğde ileri sürülen hareket ya~ 
pılırsa, bunun muhakkak neticesi, 
mücadele ettiğimiz tehdit ortz .. 
dan tamamiyle kalkıncaya kadar 
harbe devam etmek hakkın.da bi
ıim ve müttefiklerimizin azmi-

Bu Alman deklerasyonu, haki· 
katte, Alman pnsöliyesinin ka
dınlara ve çocuklara karşı harp 
yapmak arzusunda olmadığını b • 
diren son Rayştağ nutku ile de: 
bir tezad teşkil eylemektedir. 

B. Çemberfoyn beyanatını 9öy
le bitirmiştir: 

Bizim ve Fransızların kendi 
kuvvetlerimizin hareketlerine koy 
duğumuz kayıtlar, muhuımla
rımrzın da aynı kayıtlara riayet 
etmesi ile meşruttur. Bittabi düş· 
man bu kayıtlara riayet etmese 
de, İngiliz hükumeti, lilzumlu te
lakki ettiği her hareketi yapmak
ta kendisini serbest görecektir. 

Kuvvetli Alman mllfrezelerl 
Rava - Ruska civarında Ye 
Tomaszovd" Lublin - Lvov 
yol una varmıştır. 

Diğer taraftan kıtaatımız 
Visti.ı iti San<.lomierz'iı. şimalin. 
de birçok noktalardan geçmiş. 
tir. 

ihtik§rla mücadele 

Muvakkat hesaplara göre, 
Radom imha harbinlle elimize 
geçen ganlme•ıer arn3rnda bir 
cok general de dahil olmak U
zcre 60 bin esir 143 top ve 38 
hUcum arabası vardır. 

Kutna civarında muhasara 
edilmiş olan Polonya fırkala. 
rma karşı taarruz devam et
mektedir. 

Dlin Polonya hUkflmet mer
kezi etrafındaki çember. şark 
tarafından da kapatılmıştır. 

Modlin'ln ı:arkında Marev 
nehrini geçen Alman kıtaatı 
şehrin şimdi garblslne de yak. 
taşmaktadır. 
Varşova - Sledlce yolu Uze

rinde ilorliyen Alman kıtaatı 
aksamı cenubu garbt ve garp 
istikametinde de yUrUmüştür. 

On sekizinci Polonya fırka
sı, erkAnı harbiyesi de dahli 
olmak Uzere, dün Ostrov -
Maczovlcka'nın şimalinde tes. 
lim olmuştur. 6.000 Polonyalı 
esir edilmiş \'C 30 top alınmış
tır. 

Brestlitovsk civarındaki kuv 
vct.lerlmiz sUratle şehre yak
lnşmaktadır. 

Dlln, şarki PrUsya kıtaatı, 
Polonya hududundaki son mUs 
tahkem mevki olan Osso•;lec'I 
de ele getirmiştir. 
Havanın gayri müsait olma. 

ı;ma rağmen. hava kuvvetlerf. 
mlz Varşovanın şark mtllhaka
tına ve cephe gerisindeki yol. 
!ara muvatrakiyctli taarruz
larda bulunmuştur. DUşmanın 

Ankara, 14 '(Hususi) - İhti. 
karla mücadele için hükCımetir. 
Meclise tekli! edeceği kanun Jiı.. 
yibalarmda muayyen malların 
iUıali ile uğraşan tacirlerin mu.. 
ayyen zamanlarda stok vaziye. 
ti ve maliyet fiyatlan hakkın. 
da ticaret vekiletine malumat 

iki tayyaresi dUşUrUlmUştür. 
Garp cephesinde, garp lstih

kAmlarımızm çok ilerisinde 
bulunan Alman topraklarında. 
Sarrebruck ile Hornbach ara. 
sında llerliyen ve bugUnc ka
dar olandan daha çok Fransız 
mUfrezelerl dinamitlenmiş sa
hada ye Alman ateşi ile durdu. 
rulmuştur. 

Berlln, H (A.A.) Leh 
kumandanı şehri teslim etti· 
ğinden Alman kıtaatı saat 
10,15 te Gdnya'ya girmişler
dir. Şehrin şimalinde muharc. 
beler devam etmektedir. 

Bir Alman piyade 
alayı imha edıldi 
Varıova, 14 (A.A.) - Polon

ya genel kurmayının 14 numaralı 
ve 14 Eylül saat 23 tarihli tebli· 
ği: 

Düşman hava kuvvetleri Dub
ne, Wlodzimierz ve Radz Willawı 
bombardıman etmlıtir. Rava Rus· 
ca • Devica Krolevska nuntaka· 
ımd& hava kuvvetlerimiz bir rtrh· 
Jı düıman kolunu b'lmbalamıştır. 
lki dü;man tayyaresi düşürül· 
müştür. 

Suvlalki mıntakasında Almar. 

vermekle mükellef tutulmala. 
rmın temin edileceği haber ve
rilmektedir. Her vilayette bele. 
diye ve ticaret odalarından seçi.. 
lecek birer murahhastan mürek 
kep daimi kontrol heyetleri bu.. 
lunması mukarrerdir. 

lar, Almanya - Polonya hududu· 
nu geçmişlerdir. Düşman Bia· 
listok ve Bielks civarında gözük· 
mUıtUr. Kıtalamnız Bialovieza 
ormanlarının garp tarafını tut. 
maktadır. 

Lukov civarında şiddetli muha· 
rebeler olmaktadır. Burada dUı
manın bi rmotörlü kolu ve bir pi· 
yade alayı imha cdilmiıtir. 

Skiernieviez • Lzvicz hattı UZe. 
rinde kanlı çarpıtmalar devam et 
mektedir. Vistülü Opole mıntaka
smda geçmiş olan düşmana kıta· 
!arımız kar~ı koymakta.dır. 

Cenupta Zmosc'a ''aran bir 
düşman zırhlı kolu orada kıta
larımızla çarpışmaktadır. 13 
EylUldc Lvov'a yapılan hücum 
tardcdllmlştlr. 

Varşova, 14 (A.A.) - Varşo
va müdafaa kumandanlığının 
saat 23 te neşrettiği tebliğ: 

Varşovn civarında mUfrezf' 
çarpışmaları olmuştur. Voln 
Varoşuna ya:>ılan hUcumlar 
muvaffaklyets':likle neticelen. 
mfş ve düşman mUhim zayia 
ta uğramıştır. 

Alman havakuvYet1erl h11-

gü n yalnız keşif uçus!an Y· .>. 
mıştır. 



gece Hasan Deposu 
Müdüriyetinden: Galatasaray Pera

gı 3-1 qendi Bazı ticarethanelerde ve 
piyasada Hasan Glüten ma
mulatının ve Hasan özlü un
larının diğer bir müesseseye 
satıldığını ve bu sebeple ba
dema işbu müstahzeratın 
çıkmıyacağına dair rakiple
rimiz tarafından kasdi ola
rak işae edilen tezviratın ve 
yalanların asıl ve esası olma
dığını, bütün Hasan müstR.h-

Sarıkırmızılllann 
Cemil 

Gece müsabakalarından dör -
düncüsü de dün akşam yine Tak 
sim stadında Galatasaray ve 
Pera. klüpleri arasında yapıldı. 

Diğer günlere nis'ootle daha 
tenhaca. olan bu maça takımlar 
şu kadr olar ile iştirak etmişler. 
di : 

Gcıatasaray: Osman - Fa.. 
ruk, Selim - Eşfak, Enver, Yu .. 
su./ - Necdet, Salcihattin, Cc. 
mil, Buduri, Bülent. 

Pcra: Ça/atino - Civelek, 
Hrist-0 - Çimoviç, Etyen, Ta.. 
·na§ - A~~. Çulafi, Mesinezi, 
&tklcıı, Todori. 
Hak~: Ahmet Adem. 
Oyun büyük bir süratle baş

ladı. llk akınlar Perada, fakat 
Selimle Faruktan müteşekkil 
Galata.saray müdafaası rakip -
lcrine göz. açtırmıyorlar. Ilk 
Pera hızı geçtikten sonra Gala.. 
tasaraylıların kısa paslarla gü. 
z.el akınlar yaptıkları görülü -
yor ve nitekim 6 ncı dakikada 
sağdan yapılan bir hücumda 
Cemil sıkı bir vuruşla Galata.
sarayın ilk golünü attı. Müsa _ 
baka bundan sonra büsbütün 
süratlendi ve cidden zevkli bir 
şekil aldı. Sarı kırmızılılar sağ 
h sollu düzgün akınlarla her an 
Pero. kalesini tehdit ediyorlar
dı. !ık çeyrek saat sonunda Pe. 
ralılar daha canlı oynayarak 1 
rakiplerinin baskısından kurtul 

üç golünü 
atfl 

de 

dularsa da bu muvaffakıyetleri 
uzun sürmedi. 31 inci dakikada 

1 sağdan Necdetin güzel bir ini. , 
şile ortaya geçirdiği topu yine j 
Cemil ikinci defa pera ağlarına 
taktı. Birinci devre karşılıklı 
hücumlarla 2-0 Galatasaray le
hine bitti. 

/kinci Devre: 
Pcranın başladığı ikinci kı 

sım yine süratli idi. 6 ncı daki
kada soldan yapılan bir Pera 
hücumunda kalenin bir hayli 
uzağında topu yakalıyan 1\ lesi. 
nezi çok güzel bir şiltle Pera
nm golünü attı. Bu gol iki ta. 
rafın da daha sıkı çah~masına 
sebep olmuştu. Bilhassa Gala. 
tasaraylılar yine sıkı akınlar 
yapıyordu. Bu hücumlardan bL 
rinde ve 14 üncü dakikada EL 
yen, Cemili ceza çizgisi icinde 
yere yuvarladı. Bu penaltıyı 
yine Cemil köşeden üçüncü de
fa Pera kalesine soktu. 

3-1 lik vaziyetten sonra o. 
yunun neticesi hemen hemen 
belli olmuş, olmakla beraber 
müsabaka süratiııi katiyen 
kaybetmeden sıkı bir çekişme 
halinde devam ediyordu. 

Bu arada iki taraf ta yaka
ladıkları muhakkak gollük po. 
zisyonlardan istifadeyi becere. 
mediler. !\lüsabaka da böylece 
bire karşı üç gulle Galatasara
ym galibiyetile sona erdi. 

zaratının cihanşümul olan 
şöhretile mütenasip bir su
rette ffayet nefis olarak iz
har edilmesine devam edile
ceğini ve buhranı hazır sebe
biyle fiatiarında da bir zam 
ve değişikliğin yapılmadığını 
veya yapılmıyacağını Hasan 
müstahzaratını seven ve 
mefh~n olan sevgili müşteri
lerine ilan olunur. 

....................................... 
-

lstanbul Belediyesi ilanları 

-----~--~~~~~~~~~~-
tık 

teminat 
,\luhıımıncn 

Jıedcli 

Federasyonlara ne
den hücum edili\iof-? 
Meçhul müsabakalar için hazır
lıklar yapmak ve buna büyük 

masraflar etmek günahtır 
Dünyanın bu karışık hali yüzür~ 

de:ı yapılıp yapılamıyacağı ma· 
lüm olmıyan onuncu Balkan o
yunları i;in atletlerimızden ba
zılarının Modada Mano palas o
telinde acılan bir kampa alındık
larını ya;mış ve bu gayretin -
bisikletçilerin malftm hikayesi do
layısiyle - lüzumsuz olduğuna 

işaret etmiştik. 
Evvelki gün :tstanbula gelen 

Ulus gazetesinin spor sütununda 
bu yaznnıza cevap verildiğini ve 
bizim, spor teşkilatına - haklı 
veya haksız - fakat mutlak bir 
h ücum fikri taşıdığımızın ileri 

Rekor denemeleri 
B. T. lstanbul Atlcti:::nı A

janlığından: 
Onuncu Balkan oyunlarına 

iştirakleri muhtemel görünen 
atletlerimize son bir deneme mü 
sabakası olacak olan "Rekor 
denemeleri., 17 eylfıl pazar gü. 
nU saat 16 da I<~enerbahçe sta. 
dında yapılacaktır. Bu müsaba
kalara cuma akşamına kadar 
kayıt olan her amatör atlet iŞ
tirak edebilecektir. Müsabaka 
prog-ramı berveçhi alidir: 

Saat 16, 200 m. gülle atma, 
yüksek atlama. 

Saat 16,10 5000 emtre, 
Saat 16,35 200 Mania, Yunan 

diski, 
Saat 16,45 800 metre, Uzun 

atlama, 
Saat 17 disk atma. e ç adım 

atlama, 
Saat 17,10 400 metre final. 
Saat 17,25 400 mania final. 

Saat 17.40 Bavrak yarışı. 
Aşağıda isimleri yazılı ha

kemlerin 17 eyliil pazar günü 
saat 15,30 da Fenerbahçe sta
dında bulunmaları rica olunur. 

sürüldüğünü hayretle gördük. 
Vakıa; milli küme maçları . .. 

dan Beşi:Ctaş - Demirspor müsa
bakasını seyretmek için Ankara
dan şehrimize gelen Ulus spor 
muharriri ve aynı zamanda be
den terbiyesi umum müdürlügü 
neşriyat şubesi şefi olan arkada
şın Beşiktaş - Demirspor maçı 
hakkında gazetesine yazdığı o bir 
taraflı yazıyı okuyan h er insanın 
bu ldefa bize verilen cevaba hay .. 
ret etmemesi lazımdı ama.. yine 
kabil olamıyor. Çünkü, - yuka
rıda da yazdığımız gibi - bu ar· 
kadaş teşkilatın neşriyat şefi ol· 
makla beraber unutulmamı:lıdır 
ki nihayet bir gazetenin de spor 
muharriridir ve bir spor muhar
ı ;.rinin yegane vazifesi memleket 
sporu için zararlı gördüğü her şe
yi açıkça tenkit etmesidir. 

Ankara!daki arkadaşımız maa
lesef Modadaki Manopalas safa
sından bihaberdir. Fakat çok 
yakından biliyoruz ki bu kamp 
evvelki hafta pazar.esi günü açıl
mıştır, halen açık bulunmakta· 
dır. 

Eğı-r Balkan oyu:ıları yapıla -
caksa kamp için söylenecek sözü -
müz yoktur. Fakat bir meçhul i -
çın sarf edilen paray:ı gi;nah tır .. 
Çünkü yakında başhyacağını 
du) makta olduğumuz lik maçla
rına iştirak edecek İstanbul klüp
lerine geçen seneki müsaba
kalar sonunda hissekrine düşen 
paraları henüz ödeııır.emiştir. Bu 
klüp1erden ekserisi. hatta ikisi, 
üçü müstesna; hemen hemen hep
si parasızlık yüzünden bu sene
ki lik müsabakaları icin hazırlık
larını yapamamıştır. , O kadar ki 
gecen sene tediye edilmiven mü
sabaka hasılatlarını mactan sonra 
alacaklarını tasarhvarak borca 
r>irmişler ve hala i>1eyememişler~ 
dir. 

İstanbul k1üo1erinin hakları o
lan oaraları ı:ılamıvaralc bö11}e fe· 

8,G5 

3,8i 

33,i3 

33,75 

115,32 

5 1,50 

Senelik 
kira 

150,00 

150,00 

Aksaray yansın yerinde 21 ln <"l ıııl:ııln 19,22 metre 
ıııurabbaı ar.s:ının ı;atışı 

Aksaray yansın ~·erinde 21 inci ndada 10,30 metre 
murabbaı arsanın satışı 

Yeni Sebzch:ılindc 112 numaralı ardiycsi7. Yar.ılıanc 
(Üç senelik) 
Yeni Scbr.ehnlinde 16/2 numaralı ardiycsiz yazı_ 
hane (Oç senelik) 

Tahmin heılclleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı jşler ay
rı ayrı açık arttırmaya komılınuşur. liıale 2219/939 Cuma J.ıünii sunt 14 
le daimi rnciiınende yapılııcak l ır. Şurtnurneler zahıl Ye ınuumel.'.it mii
dürlii~ü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat nıııklıuz veya rnek_ 
tuıılnrı ile ilınlc ı;iinii muur:ren saatle ıl:ıiıııi cııdinıenılc hulun-
ıııaları. .(i038) 

t ık 
teminat 

i3,G2 

lll2, 14 
331 ,!)4 

38,25 

283,88 

48,11 

:\lııh:ıınmen 

he deli 

••• 

981,50 Haseki hastahanesine !139 mali yılı için ıılınııcnk 
ıılıııııcak 5 kalem Dcv:ıi Anıpül 

13G1,7!i Jı f:ıiye.)c :ılıııncak 21 kalem malzeme 
4425,75 l tfaiye fııııir ve efrad ı için y:ıplırıl:ıc:ık 413 çift 

Çizme ile 35 çift Fo t iıı 

510,00 Fcriküy Türk ınczurlısı ihata ılın·arı inşaatı için 
alınacak t 70 ~f :J. Taş. 

3785,00 Karaağaç miicssesatı memurini sıhhi~ e ve fenni. 
resi jJc müstahdeminine yaptırılıı~nk Elbi e, Kns
ket, Gömlek ves:ıirc 

841,40 t'skii<lar 1 ı f:ıiye Garııjııı ın l~lektrik lesi sa ı ınm yap_ 
ya pi ırılrıı:ısı 

.Muhammen bedelleri ile i lk leıninııt miktarları yukarda yazılı i~
ler ayrı ayrı açık eksillıııc~·e konulmuştur. İha le 2/10/!l:l!J Pazarlesi gii
nii s:ıııl 14 le daimi enciimcııcle yııpı l ac:ıktır . .Ş:ırtıı:ımeler Znbıt \'C ~lıı_ 
amcHit Mürliirlüğii kaleminde görülebilir. 1'uliplerin ilk ll'ıııin:ıl nııık
l ııı:ı: \'ey:ı ınck!11pl;ır ı ile i lwlc Hiiııii ııııı:ıvyen saatte daimi enciinıcnde 
lıulıının:ıları. (i33fı) 

İstanbul Valılığinden: 
,\ Jenıuar caddesi A ınerik::ın L i~aıı ,·e Ticarcl ılcrs:ıııesi (jğretıncn

lerinden A. Pakraduni t :ır:ıfıııdnıı hu der :ıneıle ruhsatsız olarak açılım 
dersaneden tısıılsiiz ıliploın:ı \"Crildiği :ın l aş ı lıııış l ır. 

Psulsiiz olarak Hrilen lıu diplomaların lıükuın~üz olduğu be~ an 
\'C iliırı olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Askerlik dersleri imtihanları 21 eylUlde başlıyacak ve 15 

llkteşrinde bitecektir. Alfıkadarlann üniversite talim taburu ko
mutanlığına müracaatları. (7231) 

z ı\ y ı 

ı:ı20 sicil Xo.lı şornr ehliyetimi 
zıı~·i ellırn. Yenisini nlııı-uE(ııııılnıı 
eskisinin hükmü ) oktur. 

Ahmet Oğlu ::\'iıııet Ç.\ PTl '. 
<:ıornıı 

Z A Y t 

z ,\ y ı 

2i4 llUlll:tralı uisikJcl pli'ıknrııı ZR) İ 
clliın. Yenisini çık:ır~ı<'a~ınıılnn eski_ 
sinin hükmü yoktur. 
f>a 11y11/l 1: Feri kiiıı (.'cı/ıı11wıilıı sokul. 

So.: 23. ,ı LF/ı.\' fJS!'/ÇI 
(301Gi) 

Adil Giray. Ali Rıza . Semih 
Türkdoğan, Hikmet. 1\Iehmet 
Ali, Cemal Venç, Hilmi, Y. 
Skiru:liris. Ismail Dikmen. Ke
nan Yakut, Hazım Öğrnen, Şev. 
ket Y&iik., Rebi T&ı:ı\• N11.ci AL 
C'1, Bft ..... l Akpeı:e. k~s.t Erte. 
Befm- )ftirmıh, ~vki Kilçilkcr _ 
gin, RrJ~.ı;. ~rgun, Yusuf Boz_ 
oğlu, MUlahham. Elman. 

· b" h 1 'k l ~ 1 2201i nuınar:ılı otuıııolıil ııliık:ı. rı ır a rle ı en: ma um o mn·:m SAH!B f : ASIM US 
~asıldığı yer : V AKIT r-. tatbaası rnr müsabaltava hazırlanmak ve m ı zn\'İ cltıın. lliikınii olıııatlığııı ı 

bunun i<"•ıı hiivii1< masran ara pir· iltın t• ılcrim. 1 
1 !;iôful' -'ll ' !s'I' \ F.\ mek bUyUk hatalardandır i <:'!Ot7l) 

En. Er. 

Umum NeŞ'riyntı idare eden : J 
hakkı tat'lk us 

Ankarapalas- lzmir 
f ELEFON : (3438) 

ıznıirın en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışerli olduğu gi-
11 nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı. 
~aathaneyi havidir. 

Kesmi dairelerın nazarı dikkatıne 
Türk 
ilan 

Maarif Cemiyeti Resmi 
işleri bürosundan; 

Kağıt ve tabı malzemesinın darlığı do!ayısile 15 EyHil 
den itibaren ilanlı gazetelerden beher ilan için ancak ikL 
şer tane verileceği Gazete ldarehanelerinden bildirilmiş ol
makla alakadarlara arzoluııur. 

Şeker nakliyatı için D. D/143 numaralı yeni bir tarife ih?sS 
edilmiştir. Bu tarife 15. 9. 1939 tarihinden itibaren tatbik cdıle· 
cektir. 

!<'azla tafsilat için istasyonlara müracaat edilme.si. 
(4470 ) (7230) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
ı - Yeni talebe kayıt muamelesine 1. EyJiilde başlanncJ1lt 

30 Eylülde nihayet verilecektir. 

2 - Orta mektep mezunları imtihanla, olgunluk imtihıııı1• 
nı vermiş li~ mezunları imtihansız alınır. 

3 - 22 yaşından büyük olanlar okula kabul edilmezıer. 
4 - Kaydolunmak isteyenlerin: Okul müdürlüğüne yaffe 

cakları istida, Nüfus Hüviyet cüzdanı, mektep di~loma veya j 
diknamesi, tam teşekküllü bir hastaneden sıhhi heyet ~ ap<> ' 
aşı kağıdı , iyi hal kağıdı ve 12 adet Viktorya eb'admda foto~ 
raftan ibaret evrakı kayıt müddetinin sonuncu günü alq;ıaın~ .• 
kadar her gün saat 9-12 arasında Yıldızda bulunan okul Jll~ 
dürlüğüne vermeleri veya işbu günün aksamına kadar .... !:ul :ıııU· 
dürlüğüne vasıl o!mak üzere posta ile iadeli taahhütlü olarak go! 
dermeleri lazımdır. Post:ıda vaki olacak gecikmeler mazeret 
!arak kabul edilmez. 

5 - Teşrinievvelin ilk günlerinde yapılacak duhul iıntibllo
nı günleri a)-Tıca ilan edilecektir. 

6 - Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin okul idafCSiııe 
baş vurmaları. (6562) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
İnkılap tarihi ikmal imtihanı 21 Eylül perşembe saat 8 de 

konferans salonunda yapılacaktır. 
Asker lik ikmal imtihanları 21 eylülden 15 birinciteşrine ı.ıı· 

dar yapılacaktır. (7175) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: . 
k .. uru·· ıtıı 1 - İdare ihtiyacı için 60.000 adet varnon orta om 

palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. p 
2 - Muhammen bedel 7200 muvakkat teminat 540 lira 01~11 

eksiltmesi 10 birinciteşrin 939 salı günü saat 16 da Ankafll. 
P . T . T . Umum Müdürlük binasındaki komisyonda yapılacaktır;e-

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya bankn "'ti 
minat mektubiyl~ kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gu 
saat 15 kadar mezkur komisyona vereceklerdir. dll 

4 - Şartnameler Ankarada P. T . T. Levazım, lsta~bıılW 
P. T . T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden bedelsıZ ~Sl 
rak vcr.ilecektir. (3947) (65 

Osmanlı Bankasından : 
OS;\l.\ NLI BANKASININ G l.ıla l\lcrkezıle Yenicaıni \C ll ·~oğlU,:~ 

hl'lt'r iııin ı s l'fıri l;ırihiııılı· tndıli l:izııııgeleıı \·rznc ,.e kiralık J~ıısıı ı;ıır· 
releri s:ı::ıllcri 30 cfirı (dahil) tarihine kadar ali'ılınlihi dc\'aın edece 

i\lczkl'ır ırn:ıllcr hcn·ct'lıi ıHiılir: 

YEZNE S\ATl 
Sual !I elan sn:ıl 11 e k:ıılar 

S:ı:ı ı !l d,ın s:ıat 11 ,30 a knıl:ı r 
fııli gıııııcnıc 

Cum:ırtc-;I ı;ıünlerı 

Kin \ı.m li:.:\S :\ J).\lırnı.ımı: 

Saat !l d:ın s:ı:ıt 16 , .• 
!'i:ınt !l d.ııı s:ıal 18,30 a 

k:ıcl:ır 

k:ıclıır 

fıdi giiıılerdr 
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