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Bugünkü ilave
mizi okUyunuz 

H •nv·~• 
Sabaha kar$1 : 

Belçıka ve Hol
landa sahillerine 

Muhtelif mevzulara. ait cazip 
l'e meraklı yazılardan başka 
90k güzel resimlerle de süslü. 
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lngilizler tarafmdan 
ihraç yapllmıyacaK 

Londra, 15 (Husu.si) -
Belçika ve Holanda sahil. 
lcrine İngilterenin bir ih. 
raç hareketi yapacağI 
hakkındaki rivayetler 
karşısında İngiltere hü. 
kClmeti böyle bir niyeti 
olmadığını ve bitaraflık
larına riayet edeceğini 
mezkfır devletlere resmen 
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-

bildirmiştir. 

Almanyada kedi ve 
köpek etı yeniyor 111 111 

a ... rı 
Kopenhag, 15 (Husu. 

si) -Alınan mahfillerin. 
den gelen haberlere göre 
cephelerde gıda için çok 
sıkıntı çekilmektedir . A1-
manyada kedi ve köpek 
eti yenilmeye başlanmış. 
br. 
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dllb!I dc§llhıüDün©I® ~ köy ©lDdnD©lrr 
lngilizlerin müsadere 

ettikleri mallar 
Londra, 15 (A.A.) -

İstihbarat nezareti bildi
riyor: 

.15 Eylıilde nihayete e. 
ren bir haf ta zarf mda, 
İngiliz harp kaçakçılığı 
kontrol servisleri, Alman. 
yaya götürülmekte oldu. 
ğu delfıille sabit olan mü.. 
him miktarda mal yaka. 
lamış ve zapteylemi§tir. 
Bu mallar arasında, ez. 
cümle, 28500 ton petrol, 
26350 ton demir madeni, 

li'.ransı:; aonamna7arı 7cuman. 
danı AmiraZ Darlcn 

iktisadi harpte 
milli müdafaa 

Yazan: A SIM US 

., 
Fransız 1ıava 7.."tmvctleri kımıan l ngiltcrenin anavatan fi'losu ku. JngiUcrc hava crkamharbiyc 

reisi lıf arcşaZ Lui:; N orton danı general Vuillcmetı maıu{anı Sir Valtcr Kirke 

Almlı.n.lar 
berhava 

köprüleri 
ediyorlar Türkiye bugünkü Avrupa har

binin dı§mdadır; Balkanlarda ve 
-"kdenizde yeni ihtilatlar yap
~dıkça bu vaziyette kalacağunız 
ela malumdur. Fakat Türkiyenin 
~arp dıtmda bulunması sadece nt
ll{Cri manaya göredir. lktısadi 
ll?ktadan harp dışınclıı kalmak hiç 
~ır memleketin :kendi elinde de· 
f ildir; her memleket az çok fark· 
ı olarak iktısadi harp dairesi i

çindedir. Ancak lngiltercde, 
r~•1.nıada, Almanyadn olduğu gi· 

Poznandaki Alman tayyare 
karargahı Leh tayyare

.• muharip olmıyan memleketk
"•.n iktısadi harp dairesi içerisine 
~1ttni! olması iki taraf tan birine 
IQ\rtı mütecaviz olarak değil, sa· 
<lece kendi milli menfaatlerini ko

· Jeri tarafı ndan tahrip edildi 
-· 

l't.ıtnak içindir. 
Bu itibarla, cümhuriyet hükü

~eti icap eden ilk tedbirleri aldı. 
••.ıüstahsillerin ellerinde kalacak 
Qraj mahsullere bankalar ve koc· 
l>etc\tifler tarafından avanslar ve· 

a rp 
"İlınesi, esasen tatbik edilip gel- Paris, 15 (J\.A.) - ı:> Eyllı 
r ekte olan buğday satın alma iş- sal,nh tebligl: 

ı Fransız tebliğleri: 

tl'ine daha geniş mikyasta devam 
tdilnıesi kararlaştınldı . 
#\ Fikrimizce bu bir başlangıçtır. 

\>rupa harbinin uzun zam;ın de
~ etmesi ihtimali karşısında a
~nan tedihrlcri daha genişletmel<, 
ki-ı_ıa eı;ash iktısadi müdafaa tc~· 
I latian vücuda getirmek, mem
tketin iş cihazlarını harp vazi-

Son gii:ıll'riıı harekfLtı, 10 1 

ı~yıul tcblit;iııdo bahsettiğimiz 
1 

Alııırın taarruz hareketinden- l 
beri çarıuşmalarııı mevzuu o- ' 
lan Sicrk'in şimali şarki mm. 
takasıııdaki arazinin elimizde 
kalmasını temin etmiştir. Bun 
unn lıaşlrn daha Heri de gittik. 

l'elinin zaruri sarsıntıları içinde 
11~akta tutmak devlet~ terettüp 
e en vazifeler cümlesindendir. 

Geceleyin, düşmanın 'e bil· 
hassa topçusunun şldcletll fan. 
liyctine rağmen ilk hattımızı 
nıP\'Zli olarak iyil<.'ştirdil{. 

lttaSon senelerde Türkiyenin Al· 
l' nyaya ihracatı umumi ihracat 
l' ekununun yüzde altmışını gcÇi- Parls, 15 (A.A.) - l::i Eyltil 
..,Ordu. Harp hali .Al'Tlan hudutla· akşam tarih1

: Fransız tebliği: 
& n kaoamrştır. Almanlnr iste- Geçen glinkr zarfında zap
_eler bile T ürkiyeden mal alma- C'ttiğlıııiz mevzileri tak,·iye et. 
r,a kohıyca imkan bulamazlar. lh- tile Ve dUşmaııa zayiat verdi· 
t"l'lal ki bi taraflık vaziyeti alan l'C'l'Ck mu kabil taarruzu plis
d t~Ya. Almanyanın doğrudan kllrttiiJ{, Cephenin lıir kısmı 
}' 

0
Rruv" alnrt>,.'ldıjh bir ktSrm es- llz<.'rinclc dlişmnn topçusunun 

i llyı mü!mdeJ .. ve tavassut ctmP.lc ve hava kuvvetlerinin şiddetli 
~le·~ekt1r. Fakat bu sekilde bil- fnnllyC'ti knycledil<l i. .Avcı hava 
"°' ~,..,,. -:;badeleni., n r rlerec..,lnr.te ··un·ctl('rlmiz, ilk Jıatlnrırnızın 
Ş .,, .... rr.,k nlacağı brll' <leği' •:... •ı "'l'İlH' "'<:nktnn hllruma g('C,:-

11 halde ihracı mümkün ohın J mlş, clüsnu n t<n·,·arC'IC"rini 
(Devamı 5 incide) ııllskilrtmU.::tıır 

Leh tebliğleri: ı 
Varşova, 15 (A.A. ) - Varşo

va telsiz istasyonu, sat :2,<>v ... ı.. 
aşağıdaki tebli~i neşretmiştir: 

• v.onya hava kuvvetleri, bü. 
tün Poznanada bulunan ve son 
günlerde Varşovayı bombardı. 
man eden tayyarelerin üssünü 
teşkil eden Alman hava karar. 
giıhına bir taarruz yapmışlar. 
dır. Bu Alman hava karargahı 
tayyare kuvvetlerimiz tnrafın. 
dan tamamile tahrin edilmiştir. 
Bunun neticesi olarak da Al. 
man hava kuvvetlerinin Varşo
va üzerindeki faaliyeti azal. 
mıştır. 

Yarşova, 15 (A.A.) - Yar. 
şova müdafaa kumandanlığının 
telsi1.le saat 22,30 da verdiği teb 
liğ: 

Garp bölg-esinde bugün sakin 
geçmiştir. Şark böl.c-esindc düş. 
mania temaslar vukun gelmiş. 
tir. Çarpışmalar devam etmek. 
tedir. 

Zaleczy, 15 (A.A.) - Polon. 
ya - Romanya hududu: 
Varşovadan alınan haberl<.'rc 

göre, şehir, halfı. Polonyalıların 
elindedir ıvc cuma. günündenbe. 
...ı Alma:rflarm ırm v:rroşmra 

( YaZlsı 5 incide) 

yaklaşmalarına rağmen Alman 
kıtalarma karşı müessir suret. 
te mukavemet eylemektedir. 

Varşova, ciddi bir tehdit al. 
tında değildir. Harp, gün.delik 
hayatta mühim değişiklik yap
mamıştır. 

Alman tebliğleri: 
Berlin, 15 (A.A.) - Ordu 

bcrşkumandanlığmın tebliği: 

Havanın muhalefetine rağ -
men Alman hava kuvvetleri, 
yeni' dcmiryollarmı ve mütead
dit iska volları tahrip ederek, 
Polonyalıların ricatini çok güç 
bir vaziyete sokmuştur. Vistü -
lün şarkındaki Polonya kıtala • 
rma ve nakliyatına Bombalar. 
la ve mitralyöz ateşile hücum c. 
nilmiş ve bu kıtalar ve nakliyat. 
dağıtılmıştır. Yollar ve meydan 
lar tahrip olunmuştur. 

Ukranva mmtakasmda, Luck 
tayyare meydanında bulunan on 
bir Polonya tayyar<.'si tahrip 
edilmiştir. lki Polonya tayyare. 
si düşürülmüştür. 

Brody üzerinde de 8 Polon -
va tayyaresi düşürülm\lştür. 
Cç tayyare sağlam olarak ele 
~eçirilmistir. 

20,000 Avusturalyah 
lnçıilız ordusuna 

iltihak etti 
Londra, 15 (Hususi) - Yirmi 

bin Avustralyalı, Almanlara karşı 
İngilizlerle yanyana harp etmek 
üzere İngiliz ordusuna iltihak et· 
nüşlerdir. 

400 ton hematit, 4600 ton 
mangal\Cz ve 6000 ton 
ham fosfat vardır. 

Ruzvelt 
Bitarafl1k kanunu- . 

nun tadiline 
çalışacağını söyledi 
lnfiratçılar ise tadil 
şiddetli mücad~leye 

aleyhinde 
girişti l.e r 

Prens Stranberg 
Almanlara karşı 

harbedecek 
Londra, 15 (Hususi) - Eski 

Avusturya demir muhafızlar şefi 
Prens Starenberg; Almanlara 
karşı harp etmek üzere bir kıta 
teşkili için Fransa hükumetine 
müracaatta bulunmuştur. 

Bremen transatlantiğ i 
Murmansk sahillerıne 

ııtica etti 
Bükreş, (Hususi) - Nevyork 

tan \>ugün bildirildiğine göre Al 
manların Bremen Transatlantiği. 
Sovyet sahillerinde Murmansk 
limanına ilticaya muvaffak olmu~
tur . 

Ru::vc7t 
(1'azl.'lı S ıi.nciidc) 

Romanya ile Almanya arasında 
ticaret meseleleri görüşülüyor 

Alman mütehass!slaiından 
mürekkep bir heyet Bükreşe gitti 

Bükreş, 15 (A.A. ) - (D.N. 
B.) - Alman mütehassısların -
dan mürekfcep bir heyet buraya 
gelmiştir. Heyet, ticaret mua -
hedelerinden mütevellit mesele. 
leriin halli için Romanya hükQ. 
metiyle temas edecektir. Bil -
hassa teknik mahiyette bir çok 
mcscler mevzuu bahis bulun . 
maktadır. 

Berlin, 15 (A.A.) - Roman-

yanın eski Berlin orta elçisi Gf. 
gurtu, Mare§al Göringle yaptı. 
ğı mülakattan sonra muhtelif 
ticaret meselelerini haletmek ü. 
rere daha bir kaç gün Bcrlindc 
kalacaktır. 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman.. 
ya iaşe nazın B. ~rre, bugün 
Romanya elçisi B. Gigurtuyu 

.kabul ctmi~ ve kendisi ile uzun 
müddet görüşmüştür. 



Okullarda yeni ders şekli 
nasıl tatbik edilecek ? 

Derslerin başlama saatleri, öğ
takip edecekleri retmenlerin 

çalışma sistemi tesbit edildi 
Maarif §Orasının vermiş ol -

duğu esaslı ko.rarla.rın tatbikine 
önümUzdeki durs yılı bidayetin. 
den itibaren başlanacaktır. llk 
olarak lise ve orta. okullarla öğ. 
retmen okullnrına ait yeni ders 
programları, imtihan talimnt • 
namesi ve disiplin işleridir. Ye
ni ders progra.ml ... nnm esası ta. 
lebcyi iyi :yetiş'irmek ve yetiş. 
mek imkan.tarım vermektir. 

Bunun için de dersler öğle • 
den evvel yapılacaktır. Hazırla
nan ta.limntnnme bastırılarak 
biitiln okullar.o. tevzi edilmiştir. 

Okulların açıldığı 25 eylUl 
pazartesi günü, okul direktör • 
leri bUUin talebeyi, bir araya 
toplayarak yeni çalışına §ekli -
ni izn.h eı:leceklcrdir. 

Bu izahta şu gayeler takip o. 
lunacaktır: 

A - İşe erken b~lamak, gil. 
nün en gijç iı?ini, dimağ ve vU. 
cudun en uyanık bulunduğu bir 
zaman içinde bfürmek. 

B- Öğleden sonra. okul dı. 
3lllda çalIJjjmak mecburiyetinde 
olan gençlere sabahleyin mekte. 
be devam ve öğleden sonra ha
yatını kazanma imkanını ver -
mek. 

C - Okulda ders ve ''azife 
hazırlarken verimli çalışma me 
todunu öğrenmek talebeyi şah.. 
si ve müııterek çalışmalara. a • 
lıştırmak. 

D - öğretmenlerin ~ğleden 
sonra talebeyi daimi kontrol al. 
tmda bulundurnıasr. 

C - GündUz vazife hazırla _ 
mak .e gece erken yatma im
kinlarınr temin etmek. 

YENt VAKlT CETVEL!. 
1''E GöRE CAI.TŞMA 

Okullar ders saatlerini A ve 
B olmak Uzere iki cetvele göre 
yapacaklardır. Umumiyetle o _ 
kullar ders saat cetvellerini A 
tipine uyduracaklardır. B tipi. 
ne göre yapmak kin Maarif mil 
diirlilğü yoluyla. Vekfıletten mü 
saade almak l~dır. 

Haf ta.da iki fizik • kimya, bi
yoloji ve matematik derslerin _ 
den ikisine mahsus olnuı.k 'üze _ 
re, liselerin ikinci ve üçüncü sı. 
nıflarmda ilk iki ders, talebeyi 
devamlı dikkate alıştrnnak, tat 

bikatla dersi birleştirmek mak 
sadile, teneffüse çıkılma.dan. 
aynı öğretmen taraf mdan veri. 
lccektir. 

A tipi cetvele göre birinci 
ders 8-8,45, ikinci ders 9-
9,4.5, üçüncü ders 10-10,45, 
dörd'incü ders 11,15-12, be. 
şinci ders 12,15-13 tür. 

Ders araları 15 dakikadır. 
ÜçUneü dersle dördüncü ders 

arasında varım saatlik bir din. 
lcnmc vardır. Cumartesi gün . 
lerl dört ders yapılacak ve tale. 
be 11 den 12 ve kadar okulda 
çalışacaktır. Diğer günlerde 
serbest <;alışma öğleden sonra 
saat 14,30 dan 16 ya kadar de
vam edecektir. 

B tipi calı;?ma saatlerine ~ö
re; birinci ders 8.15-9 ikinci 
ders 9.10-9.25, üçüncU ders 
10,5-10,50, dördUncü ders 11,20 
12,05, be.~inci ders 12,15-13 
tür. Bu nncak vekilliğin mUsaa. 
desile uzak semtlerdeki okullar. 
da tatbik edilebilecektir. 

Bu tip te cumartesi ~ü dört 
saat ders yapacaktır. Çifte ted.. 
risat yapnn okullar sabah saat 
7,40 tan cumartesi günleri de 8 
den itibaren faaliyete geçecek. 
Jer, cumartesi ~leri üç saat 
ders yapacaklardır. 

ÖGLEDEN SONRAKİ 
ÇALIŞMALAR 

Öğleden sonra devam mecbu. 
rldir. Fakat bir taraftan okula 
devam ederken diğer taraftan 
dU}arıda çalı.şmak ve hayatını 
kazanmak zaruretinde olan ta
lebeler velilerile okula. ırclerck 
müsaade istediği, ()OCuğun bir 
yerde çalıştığmr isbat ettiffei 
takdirde öğleden sonra mezuni. 
yet verilir. Talebe mezuniyet al. 
dıktan sonra sık srk okul idare
leri tarafından da murnlcabe c. 
dilerek işe gidip gitmedifö göz 
altında. 'bulundurulur. Ö~leden 
sonraki çalışma saatlerinde öğ. 
rctmcn ders venniyecek. yalnız 
talebenin sınıflarda şahsi çalış. 
malarına nezaret edecektir. 

Öğleden sonra.ki calışma sa
ntinde bulunacak öğretmenler 
haftalık bir nöbet cetveli ile 
tesbit edilerek talebeye ilin olu. 
nacaktır. Üçüncü teneffüste ta. 
lebe kahvaltı yapa.bilecektir. 

Zahire borsasında · foplanfı 

Rusyaya satılan mallar borsaya 
niçin kaydedilmedi 

Şehrimizin zahire ttıccarlan, 
zahire borsasındaki dünkU toplan
tıda şiddetli münakaplar yar• 
mıılar ve iJirihirlerinc girmiıler· 
<ür. Milnakag.alara sebep; bazı 
tüccarların Sovyet Rusyaya sat· 
tik1an mühim miktarda malları 
borsaya kaydettirmedikleri iddia
e&dır. Bu iddialara göre tüccar
lar sanı fiyatlarını gizli tutmak 
jçin bu iti yapmıılardır. Hadise
ye isimleri icarııtırılan tüccarfar 
kendilerine sorulan suallere kr. 
çamakh cevaplar vermişlerdir. 

Bu vaziyet iti bilsbütün karış· 

tmmıtır. Diğer tüccarlar borsa 
idare heyetin.den izahat iıtcmiı· 
!erdir. Bu izahat merakla bek· 
lenmektedir. 

Diğer taraftan bu şekildeki sa· 
tış mukaveleleri borsaya tescil e
dilmediği takdirde muteber adde. 
dilmiyecektir. 

Verilen maIUmata göre satışla· 
rı eski olan bazı mallann ihracı· 
na müsaade edilmiştir. Bugün
lerde limanımıza gelecek bir Sov· 
yet vapuriyle Sovyet Rusya ya mü 
him miktarda yapak sevkedile
ccktir. 

35 bin lirahk dava 
Borçlularln tahliye talebi reddedıldi 

Adliye mutemetliğinde bulun 
dukları sırnlarda 35 bin küsfır 
lirayı ihtilas etmekten maznun 
ınutemet Emin ve arkadaşları. 
nın ağır cezada görülen muhn. 
kemelerinc diın de devam edil
miştir. 

Dünkü celsede mevkuf ma~ 

kı baştanbaşa vanlıştır. Bu, eli. 
nizdeki dosya ile sabittir.,, 

Suçlular bundan sonra tahli. 
ye talebinde bulunmuşlar. fakat 
mahkeme red ve üç kişilik bir 
e~lfrukuf teşkilile yeniden tet
k!kat yapmasma karar vermiş. 
tır. 

Avrupadan dün 
gelen yolcular 

Bulgariı::ana ait şay ___ , 
dikkat izahatta 

bulunuyorlar 
Dün sabahki konvansiyonel 

treniyle Yugmı!avyadan iki 
Fransız miidendisi srelmiştir. 

Bunlar ihtiyat zabiti oldukla
rı · çin hUkfimctleri tarafından 
çağırıldıklıırını, Frnnsaya git -
mek üzere yola cıktıtlarını. Yu
goslavyayada mevrut daha 20 
Fransız zabitinin de bugünler -
ler e-cleceklerini. yolda ve her 
tarafta, bilhassa Bulgaristanda 
seferberliğe şahit olduklarım 
söylemişlerdir. Bu yolcuların 
en ziyade dikkatlerine çarpan 
nokta. bUtiln Bulg:ır askerleri. 
r.in elbiselerinin veni olması ve 
Almanya mamuJ}ıhndan bulun_ 
masıdır. Manmafih Bulc-arlar 
harbe J?irmekten çekindiklerini 
ifade ed:yorlar. 

Frnnsadan S?clen iki talebe . 
mizln anlattıklarına göre. Pa. 
ris sefaretimizin kendilerine ver 
diği gaz m:ıskeleri, veni bir ka
rar ilzerine hudutta Fransız 
memurları tarafır..dan miisade -
re edilmiş ve maske ihracının 
memnu olduğu bildirilmiştir. 

Talebeler Fransa.da Makonn 
kadar seyahatlerinin iyi geçti. 
ğini. Makondan İtalya hududun.. 
da Modana kadar yolcuların 
hayvan vru:onlarivle scvahat 
etmek mecburivetinde kaldıkla.. 
nm. ekseri TUrk talebelerin 
Fransadan ayrılmıvarak Faris 
civarındaki eyaletlere gittiklc. 
rini söylemişlerdir. 

DUnkU scmplon ekspresi adı
nı taşıyan tren, ancak konvan. 
sivonelden bir saat sonra gele. 
bilmiştir. Bu trenle ı::elen yolcu. 
lann çoğu Almandır. Bunlar a. 
rasmda ~zel sanatlar akade • 
misi mimari' şubesi şefi prof e
sör Vorholzer ve evlenmek mak 
sadivle seyahate çıkan genç biı 
Alman kızı da vardır. 

Ekspres yolcularından dört 
Fransız talebesiyle Fransız or. 
dusu mensuplarından yUzbaşı Ti 
ko Yugoslnvyadan gelmişler -
dir. Buradan garp cephesine gi. 
deceklerdir. 

Türk - Fransız ticaret 
anlaşması Vekiller 

Heyetinde 
Geçenlerde Pariste imza edil

miş olan Türk - Fransu: ticaret ve 
klering anlaşmaları tasdik edil· 
mek üzere Vekiller Heyetine te, ... 
di olunmuıtur. 

Vekiller Heyetinin tasdikini 
müteakıp derhal gümrüklere teb· 
liğ edilecektir. 

Kızılay Ankarada sığı
nak yapbnyor 

Ankarada Kızılay merkezi Y t'. 
nişehirdeki merkez binası önlindc 
büyük bir sığınak inşasına başla· 
mııtır. 

-o-

Muamele vergisi ödemi
yenlerin bir ·· eıebbüsü 

Sanayicilerden mürekkep bir 
heyet, valiyi ziyaret ederek, müh· 
leti tamam olan ve şimdi yüzde 
on ceza ile tahsil edil~ek mua· 
mele ve istihlak vert.aeri taksit· 
terinin münasip şartla alınması 
ve cezanın da affı için yüksek 
makamlar nezdinde teşebbüsatta 
bulunulmasını dilemiştir. Vilayet, 
vaziyeti Ankaraya bildirmiıtir. 

Yerli - :ıilar kredi ile 
muameleye ba§ladı 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

Sümerbank yerli mallar pazarı 
kredi muamelelerine tekrar başla
mııtır. 

Serseri bir mayn nunlardan 'fevfik Subra, bum- Ankara Fakültesi tale
da suçlu olarsı.k bulunmasının heleri tetkik seyahatine 
1Cbebini müddeiumumllik birin. Karadenizin Yeros feneri yakı-
ci tetkik bürosu ~i S:ıbri ile çıktı nında sahilden 4 mil açıkta bir 
birinci müstanti"t 'S3li.hatti?'Jn Ankara Tarih - Coğrafyn • Dil serseri mayin görülmüştür. Sular. 
iqin esasında ve şeklinde duş - fakültesi coğrafya kısmı talebelc· la Boğaza do~ru sürüklenen ma· 
tükleri hatadan mütevellit ola. rinden 20 kisilik bir grup Orta AM yin ıeyrisefer için tehlike teşkil 
rak gösterm~, şunları il1ive etr nadolu bölgesinde coğrafi tetkik· ettiğinden bu taraflara ıefer ede
ımiştlr: lerde bulunmak Uzere 1'tT seyaJut- cefr .. purlarrn kaptanlarına va· 
'- Muhucbe 1"@ ehlivukuf te çı~§tır. Talebeler, Çorum, ziyct bildirilmi§tir. Ayrıca deniz 

tPtkllr&b bir kJşlye ve bizim gt- Merzıfon ve Kastamonu havar. ı kumandanlığı tarafından Karadr. 
.. abımıZt!a ya.ntınlmıştrr. Tet- sinde ~:zerek ay •onunda Anka· nize bir mayin tahrip müfrezesi 
1 
k.i.kal dwyas~ vo tahkikat evra- raya doneceklerdir. gönderilecektir. 

Radyomuz yeni bir 
faaliyet devresine girdi 
Teşrinievvel başından itibaren proğ· 

ramlarda değışiklik yapılacak 
Ankara radvosu önUmli~dP'ti f 

teşrinievvel başında yeni bir 
proımı.mla neşriyata başhyacak 
tır. Radvonun yeni programın· 
tesbit etmek üzere bir hevet fa. 
uliyete geçmiştir. Teşriniev"cl. 
den itibaren eündilz neşrivs>•· 
baki kalmnk ii?.0:-P sıksam neı:ri 
vatı saat J8 c!Pn itibaren bııı:;lı 
vacak ve ?3,5 ta snna cr"""'•tir 
Saat 18 de evvela Anadolu a 
innsmm !!Üniin dahili ve har;c; 
l::ıberlerine ait kıı:;mıları verile. 
cek, gece sat 20,30 da vanılnr 
a.ians servisi 20 yı:. vP 2~ te Ya. 
pılan !ion servis te 23,30 a alı
naraktır. 

Yeni nrograrnda raclvomır 
daimi bir caz orkestrası kurul. 
muştur. Alaturka muı:ıılci neşri 
yatı 21 ne tam11mlanacnktır. . 

Haftada iki iefa olmAk üze 
re biri uzun diğeri kısa iki tenı 
sil vanılacaktlr. RoC:yocla oyna 
nacak radvo fonik temsillere a
it eserler satın alınacak ve mü. 

işsiz kalan liman 
ameleleri 

Kendilerine teklif edi
len işleri beğenmiyor

lar mı? 
Liman işletmesi umum müdür· 

lüğU işsiz; kalan liman tahmil ve 
thliye amelcsinden ecnebi vapur
ların.da çalışanlara yeni işler te· 
min etmiştir. Amelelerden bir 
kısmı liman ambadarında bazı e~ .. 
yanm naklinde kullanılmak isten· 
miştir. Fakat bir gün bu işte ça
lışan ve kendilerine eski kazanç· 
Jarından daha !azla para verilen 
ameleler ikinci günü işlerini bı. 
rakmışlardır. Bundan sonra ame· 
lelere karada kömür nakliyatın· 
da çalışmaları teklif edilmiş, fakat 
bunu .da kabul etmemişlerdir. lş· 
siz oldukları halde bu işleri be .. 
ğenmemeleri hayret uyandırmış
ttr. 

Bir kaza 
72 "numaralı vapurdan 

~·'.işen kurt~rıldı 
Evvelki akşam Usküdardan 

Köprüye hareket eden Şirketi 
Hayriyenin 72 numaralı vapu· 
runda bir kaza olmuştur. VapuM 
run güvertesinde duran vapurcu 
Nemli:r:adc Biraderlerden bir zat 
birdenbire müvazenesini kaybe· 
dcrek denize düşmüştür. 

Yolculardan kazayı görenlerin 
feryadı üzerine kaptan vapuru 
durdurmuş, sularla sürüklenen 
kazazde baygın bir halde kurta
rılmış ve hastahaneye kaldırı1. 

rnıştır. 

e!liflere il<'rct vcrilc<'ektir. Bu -
nun ic;in hir müsah-ıka aC'ılma.. 
sı düsünUJmektcdir. J{övlerin 
ra d "'l ilı ti "Si rm ıı <'"'-'"., vPrme k 
ve köy snrkılıı.nm halka dinlet. 
mck m ı•" .. ""'i'" ı·nv saatlerim· 1 
de ver \'erilecektir. 

Bımrlcııı J-ı ı:ı c:ıl•q 7 o 'hl .. 1i ı:rıı:r.lnr 

dan korunnı:ı. v(' nı?c:if tcı::kilfıt· 
hn1·~·'1c1ıt 'f.ııf~ıı.nm ,....,,<ıvvPrı O'··r 
loriıırle ""'iit('}ı-ıc:ıo;ı!';lrr tarnft'l . 
dıı. n Jr".,f•»·n .. ~, 'l'I' '""~:ı""Ck. hu 
mm ph,.,mmivrti "e korunma 
<:areleri anlatılacaktır. 

Rnrhmr,,ın f'<ı Jyoft<Yr dalP"a u . 
zunlıı<Yımnn bulunnn ve avnı <ln' 
S!a ü1..Prinden necırlvnt vanan B·ı. 
ri radvoı:-ıınun hizim m~ı:riypt· 
SektEWe uerntt1a1 \'(' CJ~nn E?ii 
rülf-iiden rarl••"rlrın istifadevr 
imkan 0Jmnrlıı?1 hql-l:-ında vaur 
lan şikf\vetler dikkate almmt" 
nerhal teE:cbbüsl<'re e:e<:ilmiRtir 
Yakın bir 1.sı.m9.ndn bunun önü 
ne e-e"ileccı'Yi umulmalttadır. 

lngiltereye sipariş 
edılecek vapurlar 

Münakasa · .-ıdilik 
gc:-i bıralalacak 

Denizyolları idaresi ic;in ingi. 
liz firmalarına sipariş edilmesi ta· 
karrür eden, hatta milnakasnsı 
açılan 11 vapuru::ı inşası şüpheli 
bir vaziyete girmiştir. 
Münakasanın ilk günleri dört. 

beş İngiliz firması birden vapur· 
lan inşaya talip oldueu halde Av· 
rupa harbi ıkar crkmaz diğer :tn 
giliz gemi tezcrahl<>J;;r..itll4~~c;a.attan 
vazı?eçmişlcrdir. 

Diğer taraftan lnITTliz şantelcri 
bu gemileri inşa etseler bile İn
giliz kanunhn mudbince harr' 
zamanında bize teslim etmeleri 
mümkün değildir. İngiliz kanun. 
lan her hanl?'i bir mali veya ve· 
saiti h;ırp h:ılinde vcbancı nırm 
leketlere teslimi mcnetmektedir. 

Bu sebeoler yJ.iziinden alfıka· 
darlar münakasavı simdilik geri 
bırakrt"ak husıumnd:ı t,.tkikler 
vapmaktadır. Bu Me Münakalr 
Vekaleti meşgul olmaY,a başla 
mıstır. 

Heni.iz kat'i btr karar verilme· 
miş olmakla beraber vapurların si· 
p rişindcn şimdilik vazgeçilccC'ğ. 
anla§ılmaktadır. 

Marakas bir mavna
ya çarptı 

Denizyolları İdaresinin Mara
kaz vapuru evvelki akı;am Ga1:-cr 
rıhtımına yanaşırken liman işlet· 
mesinin 443 numaralı mavnasına 
çarpmış ve mavnanın bir tarafını 
pa rr:alamıstır. 

İnsanca zaviat yoktur. Liman 
Reisliği tahkikat:\ başlamıştır. 

öoretmenlerin mesken bedel
leri ve bir temennimiz 

öğrendiğimize göre İstanbul ilk okul öğretmenlerinin Ö

denmesi geri kalmış mesken bedellerinin yakında tediyesine 
başlanacaktır. 

Bu haber önce alakadar bütün öğretmenlerde memnuni. 
yet uyandırmıştır. Fakat bilahara öğrenildiğine göre, .neskcn 
bedelleri, ancak öğretmenlerden bir kısmına verilecektir. Bu 
kısım da, daimi öğretmenlerdir. Diğer tarafta değişmeyen bir 
tekaüt maaşile geçinmeğe mecbur emekli öğretmenler. şimdi. 
lik bu tediyeden istifade edemiyeceklerdir. 

Halbuki emekli öğretmenler, yeni tstanbul v-..lisinden ken
dilerine gelen bir tezkerenin ifade ettiği vaade cahi dayanarak, 
mütedahil mesken bedellerinin ilk fırsatta kenr:lilerine verile. 
ceğini ve böylece bazı ihtiya.Glarını gidermek imkanını elde 
edebileceklerini umuyorlardı. 

Esasen mesken bedellerinin verilmesini bekleyen emek
li ilk okul öğrtmenleri pek az bir yekQndur. Bu itibarla kendi. 
!erinin bu sıralarda behemehal düşünüleceğini samimiyetle 

ümit ederek, alakadar makamların yüksek dikkatini celbetmeği 
vazife biliyoruz. 

üniversitenin yeni 
ders yıh faaliyeti 
Re! .. :.>r Cemil Bilsel t · 
zetcmize izahnt verdi 
Üni\·prcıi "dcı talebe kavdıııt 

dünden füharPn 'Ja.ı:ılanmıstır. 
1 Rektör nrof,,~ör Cemil Bil!lf' 

bir muharririmize ilnivcrsitt 
çal1şmalan etrafında eu izahatı 
vermiştir: 

"- Üniversitenin bütün fa • 
kU1telerinde. 'butrtinden füba • 
ren talebe kavıt vf' kabuıune 
başlıınmu~trr. Ünivt>rsiteve Y8'. 
zılma sartlan bnndnn evvellt1 

senelerin avnıdır. Lise mezuııll 
olanlar ts>hsil \•eviknlarlle ~r"-
ber do-Tnıdan doürııvn fnknn_ı• 
ciekanhklAnna ıniirncaat edeb ~ 
Url<'r HPrhırnı:ri bir imtihan ''" 
tur. Üniversiteve v2z1lrna biri"· 
cite~rinin c:o"..,nna trac.hr ch.•YI'~ 
edecPktir. rruversitf'nin 31 J3ı: 
rinsit ... şrin rah cijrıi\ arılıı "~ 
knrarlnstıfTl~ıı:ıllr. lkmal itl'lt1• 
hanlanrı:ı ?5 C'vliilde ba~Jan~ 
cakhr. Kadromu~rıa bazı tc t 
düller olnıı•"ltur. Bıırıhrı mcvCl1 

\•ec:..,ith .. ; .. 1" h11 vrl idııre e<Je • 
ce~iz. Her fst~iiltc tPori!'lıttfll 
nıuntn!\m vanılmnc:1 i"ln. alJJ1· 
ması Hizım"'elcn fpnh;rleri k~ • 
rarlR~h,•ıtrak rektörlüğe biJd'f· 
mektcdir. 

A vrunada tahsilde bııJunııJI 
taleberni7ln. burada tahsilJeri"'e 
devam edPhilme imkanlarını te
min edecet;iz. Yalnız A1JY1r'l'l,,q. 
rlan dönen tRlcbe sııvısı 600 Clrf· 
Her taleh"nin vazivetl He J'ı•'· 
~usi SlJ~tte iJı:rlleooce~iz. ~; 
ıslerle ug-raşmak üZE>rc teı:;ekk• 
eden komisvon tetkik edecek "~ 
normal şeraite uvırun olA111 

fakiilte ve vilksek mektenler<'{ 
doğrudan doôi-uya m11Adil SJll1 

lara kabul edileceklerdir. 
Tanzimatm 100 üncü vılt ınf· 

na.sebetile cıkarılacak eser }la'k· 
kmda dUn Universite rektör • 
lüğünde nrofesör ve d""erıtle· 
rimizden mürekkep bir ilmt be; 
yet toplanmış: bu mühim esef 
için yazılacak mevzular etra "" 
da müzakerelere b83lamlŞlar • 
dır.,, 

Yeni ders yıh 
hazırlıkları 

L • :e müdürleri ve baŞ'" 
öğretmenler dün 

toplandılar 
Yeni de.rs yılı hazırhklarıOI 

tesbit etmek üzere ilk okul baf
öğretmenleri ve ispekterlerin; 
Ura.kile diin tonlanmışlardll'· . 
toplantıda yeni ders yılı ihtı ' 
vaçları etrafında l!öriisillırı!i" 
büt~elerde nzamt tasarrufa tl,., 
vet cdilmefli ve bt. hususta ~
kat edilmesi ve füzuli ması-ıv• 
lar vamlmaması karar aıt.ı~~: 
hnmıştrr. Orta tedrisat mil~ 
s0 lerinin bu vıl:Ci \•azivetini ıı:~ 
rUşmek iizPre lise müdürlert 0 orta okul müdürleri dün bir to 
hmtı vanılmıştır. Bu toplantı: 
orta okullara alınacak tsle 
vazjv~ti rfrüsülmü~t:ır. :BakJ!.S: 
köyUnde ikinci bir orta okul O"'"" 

ha n "I!::ıcaktır. 

Müsamere tehiri 
Matbaa fu:ileri Biri" ğinden: ir 

Tilrk matouatın emektar il' 
çileri menfa:ı.tine 16 Eylill ~
m<ırtesi akşamı Suadiye plaj 1 er' 
nosunda tertip edilen müsaııı 
28 •ı.;n,.:h~,.in Cıınıartf'c;i akt'~ 
Taksimde Dağcılık klübünde "~ 
mek üzere tehir edilmiştir. E~ tıl' 
ce bilet ve davetiye alan ı:ev' 1 
mezkOr tarihte Dai:ı:.ılık kJiibiJ~ 
teşrif etmelerini rica eder ve it' 
yanlrşhj?-a mahal bmıkmaınalc 
tere kevfiveti ilan edrriz. ..../ 

C.iıne• 

o~ıc 
lktudı 
,_k~am 

YaL~ı 

imsak 

1~ 4} ~ ~· 
18 H 12 l~ 

19 51 1 q.s 
R öı ı 89 
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G inlerin peşinden : Macar Hariciye azırı n beyaHlı 
Şemsiye siyasef nden Romanyanın Macaristana ademi tecavüz patdıtetcım l Ki .. buLranı 

b t 
· t' bir tabiye menevrasmdan başka birşey değildir Agıt n 

as on sıyase ıne H l k b..ı:e~t~~~!= .., tı • t dam. "un .eter lııMtln ....., 
Çemberlayn şemsiyesini elinden hiç bırakmayan bir adam. av ayı ev ve a e a ıge mua- t•a da uğrauıışllllf. A\l'Upa-. 

dır. Memet"i Almanyaya verir milliR? ~ ........-r. Evet ce- &ctelert de, bi:dm.ldiıer P'l'll NiM 

wıllımı wmdt. Ya Dandlıp? YiDe .net. demif. Karilbu ! Ona lı J ., d •• lt k l A d kala~. .... ....... ._.. daevet.Buıamliaerineşe111Siyeailıeipnteclerek: euesı e uze me azım ır :-:.:..~· .. -:=~ 
de ~14* --..... ... ., .... 
c .... 

- HiUer bu aemsiyeyi istenııe ne deninl&1 
Badapefte, 11 (A.A.) - Mlal

ajanu teblii ediyor: 
- Hayır, derim. 
- Niçin? 
- ÇUnkU eemıiye benimdir! 
Bir lltifedeıı ibaret olan ba fıkra De İngiliz Blıpekitilıhı 

temai)IMİlle ne adar ballı oldıWu anlablmak tstenir. Bummla 
beraber Qembedayn Milllibe pierken tayyaresinde bile elin.. 
den bırakaadıiJ 1emaiy..W bu defa Paıiae ~· N:a

Hariciye naan c.aky biriciye 
ıencltmeninde ~tı heywtta 
demiftir ki: 

1llac:ari9tau lmdwlu11da cere
yan eden !imdiki ilıdllfta Macar 
hülı:6meti 20 -=nedenlteri taq, e
dilen aiynete uyaun WT wzi,.et 
atmıı ve 40ll'danna ka1'fl an°afte"lt 
sadabtmı muhafua etlniftİT. 

• buııun ,,..... 1&e otallitir di,e merak edeDler ft.Z'. 
Bille ka!ırM ~be!iQn'tn 1N defa ..-fyeıllııi Pui8e p. 

Ulrmemesi lılUnihte temSİye siyuetinln satha kurtaramachjnu 
fitlaerek artık ..._ 9iyuetine ~ı ~ için oL 

Devlet reisinin billdlbnez az
mi ve a1alt'lıct kuvvetlerin arkaım. 
da kuvvetH bir disipline malik her .. genlrtir. 

HASAN KUMÇAYI 

Karadeniz va ~: 4 

MemJeke imiz için 
yeni bir ihraç mahsulü 

lstanbuJ kayma
kanı Jarı araslftda 

tayinler 
Ankara. 15 (Husu&!) - Fa • 

tü. kaymıkamı thaan Sakızlı 
Şileye. Şile kaymakamı Reblt 
Karatekin Fatihe, Eynp kayma 
kamı Bqim Kavan Geyveye. 
Geyve kaymakamı Salt .111 YU
cel Eyllbe, İstanbul seferberlik 
mlidilrll N&il tten Silivrive, St. 
livri kaymakamı Ekrem Gönen 
lata.nbu.1 seferberlik mnaurıtıtn 
ne. Tosya ka~ak•mt Şahap U
ral Yaylağa., 1stanbuJ aeferber. 
lik mUdtlrlUitl şube şefi Esat O. 
nat Tosya kaymakamlr,ğma, hu 
kuk mezuıılarmdan Kadri Saim. 
be}'U kaymakamlıfma nakil ve 
tayin edilmlflerdlr • 

Yazan: ASIM US 
PiN, tllaeık. *'Me1r_.... P-l lerl bledlr1 b9 ~ laer han.. 

bl 1ulp.rat Jlc .m.ilcMele etmek.. 8' bir tecrillae a71- Mr defa 
te kullaDllan fU.t'ID maddel 1ap1•1f ala Maede on iki de
JllDeulnelnl memleketbnlsde fa teımar .--. olar Jd, ba 
bel W ~k, ı. .......ıe mUdlt ......_"fa JDeaft bir 
~re 1ç1a ~ kl7aaetll rr aetace elmecaı- wn •eaa ... ~-
111 bir llaraç malanltball temla t.lr. Balllald dra' nlıaada laer
e&mıek •••1r....,..r .. 8-11 ..a.a. ...... '* teerA-.ın tekrar 
Dm ,...,.. *'-& '"ti: 1 · edDebUmeM Jçla 1'ir 8elle bek_ 
dl J'&pd&n tetklkler ..,..._.. 1-* JAaıapllr. .... ,... ........ .......... .... 

IPUt., 1.... Y...U-. kimleri ..,.. .......... .._ Awua D A •• 1 • .a.__. mueeeeıterm 
llD aıtıı ,,.. nthnkta elaa Ziraat Bnstltadmıla '* .....,_ 
Jı.tla)ed ~-••Mel..._ t.a 1*I 1 M Be •ı;m..,_ dl
EUlresl &_,_ pretiwa ter taraftan slraaU lsdb8al -.. 
(paetı1n) de..,. tir Gttar ld, .._.da ,...ı ,..._,_ etcıle et-

miinalmsalan 
MıJrlancla 

Ankara, 15 (Huawd) - R& 
mt müemeaelere alınacak made. flll'k vUA1etlerlmJ.zde baaa Mete matllf elan menlslne ... , • =-a.k l::.._-...,,... 
:~ı='1:::.--........... ... ...,._.._. 

•lece .-.01'9 k.._. ..,_~ 
,.. ublllerinde, Bulgartstanda, 

ı lNI,.._, Oenabl Aaeri
bda redflı' ....,........ ve 
...ıu.taa telaıfk elenk bu 
ldllQevt '6ttl1ıl ~ .....-
7odarclL 

Aalrva atraat Ea•Utlisil 
.Aııhia d.all&mMla l'e 4ller ~ 
m ,....ı.de 7ettırn we ......_ 
JıUıe o&a 4eaila .. hıtm (prel
lta) ..... ~ mall.. 
• eden e& oldataau 46fllne
nk ba aeıkU ........... tetJdlr.. 
lmıdd~ ... 
........ pçea Aluı. •71 
kinde Dooelltludoa Jılehmu& 
v...m &ar" ile A.Mltaa o.. 
maa Tosun ,ark rilAyetlerlml-
• ... , ... I ........ teddkler 
Jlln ..... M' MA Ar&fta 
........... ~ llllktarda ıe.. 
tlfdıthldlecelt ha•etfrf 1'91'..................... --ldHe --- llllmlL ~--~ .......... . 
ıatır ppdalııl1-ek ..... IEAft 
efH•ftla ..... pderM Hl 

~-
An kan Ylbek ZINat Bu. 

tl*6Db ba -.-bad blml 

hl*-9 llOktlclNt ·-·-.... celt .. llUIMdlr. PNtria'la 
A•M,.._ plen b 8 ham 
(eb&N&) kll09a • HNp .... 
...... DeYlW ~ .. 
... ......... UM&bnıla
... a.ba 'c:la ._ aM •eıta. 
den .. .ldlo ....-.lfdr. 

Balldaa -.U.,. ..tde si. 
....... BdlCIM!eleslndıe de 

,._.,....,._ B1I itibar ile an,... 
am •er tandıllda her ftldt 
seoeoek .... ~. ....,.,_ 
1&J'I andlNa Jl'9 ota m.emle
......,ate~ tüdlr. 
-&blrdöll•,.... uAfllilao 
kilo clveık alPabllecekitr. Yal
._ ıtnpı•a••t " bnıı.ım .. 
d4:ek ........ oba klloa .. 
............. ~ 1aar1çı .. 
nl .. eıt INllm:MReeelLllr. ~ 

..... - ...... ~ JiJtt" 

.... .._~lllrmal 

......... ....., -aaleket '"' 

.... ......... çok tnltad 1 
eaı -*tir. 

.Br.t memm "Clea lldad bir 
"'*la Awbra Ziraat Butltfi
llala memleketlm, .... er1,..e-
~ oldala t4lt.ldkleıü 
utık 171 neticeler nnaeJp 
~ ..... ekUr.aua,:e 
alt enawaleltn ~?Mı defte-

Harp karşısında 
lsfihsa 1 imizi 
arttırmalıyız 

Avıupada ltat11m11 olan harp 
:z:ı~ıe memle1reUmigln her 

kuvvetli bulunmeamr Ye 

Jaarilia devamı mlldcleti kutiril.. 
~ SÖN de ekin ifleri. 
ıae elae=•iyet verilmell. laakkm
cla Da1ü1iJı8 Vekili B. Faik O&.. 
trak valiliklen Wr emir ı&ı • 
dermiftir. J>akiliye VeJdlimi&in 
~ buJduiıamu lR.ı em 
rini ..,... 7U1JWU: 

•AvnpM& 111t1am11 olan 
lluP b.!llilDlla ......... va. 
atealn hDGmetin w milletin 

... mlaab.•••• ftnna 
martalanmn wikNctilmemesf 
Bqvekiletten ali.kadar daire • 
Jere teblii edllmitffr. 

Çin hükUmeti nezdine 
orta elçi 

Ankara. 15 (HU11ual) - Bari 
clye VeUeti hukuk mUp.virle. 
rinclen Emin Ali Sipahi Cin hO. 
ktmeti neldine orta elçi olarak 
tayhı ecllhniltir· 

lzmir Heyeti 
Ankaracla 

Ankara, 15 (Hutıubt) - lz
m1r mQstahsllı.rt namıaa bir 
1M1et dUa geldi. BagGn allka. 
dar makamlarla temaılanna 
bqtadı. 

her •Uda dik.katil ft buiNtli Pi '--nl . 
çahpnk memlellett 1aer 11a • y--.ya ÇllYL an yenı 
lmaduı ka•vetll bulunclmnak banknotlar 
oldufuım juha hacet yoktv. Ankara. ıs (A.A.) -TUr1dye 
Almacak elU!ı tedbtrlerln ba- Cumhuriyet Merkez Banbnn
tm4a ekim fşl ıetmektedlr. Bar dan: 
bin u.ı ..,..._,. w ..._ ......_._ ıs tldncitepin 
müddeti kestiıilemiyeceiine gö 193-7 urWzıdcıı itibareıı tedavW.. 
re i1erllt için c:ok hamhkb bu- pkarmağa hatladığı yeni harfli 
lunmak llmadll'. Bunun lçln de ban:ctıotlardan 15 - 9 - ı 9'9 tarla 
ekim iline halin telV{k ve hat bine kadar: 
lan tarlalarmda QalllJOalannı iki buçuk lirahklar4an 13 mll
ltpl edecek her teYI bertaraf yon 906.195, bq lirahkludan 43 
ft •riJatın her afhumı alL milyon 893.730, on lirahldardan 
b Be takip ft Ziraat Vekllett- 3J.910.4IO, elli llnlddardan S1 
nm .,..,.,. yapualı tebli - milyon 788.100, yiiz liralıklardan 
nttan da lltlfade etmek SUN - 43.575.200, bet yUs Urahklardaıı 
U1e wrdumuam llt!blalltlm ar 18.895.000, bin Urahklar~ 25 
tırmak icap eder • ., milyon ı 17 bin Ura ki, cem'an iki 

Ticaret mektebi mual
limlerinden terfi 

edenler 

yilz on yedi milyon yUs elli bet 
bin yedi ytlz bet lira teda.Ule çr. 
karmış ve mukabilinde eıki harfli 
banknotlardan aynı mı1ctar teda
vülden kaldmlmqtır. 

YWaıek ticaret mektebi mu - Antakyada mebus 
allimJerlnclen buı1ammı maq. seçimi 
lan yllbeltibnlftlr. Bu arada 
lise kmnı mualllmerinden Pa • Antakya, 1 S CA.A.) - Hatay-
ruk Sezen llurer. Avram. Bene- da mebus seçimi hazırlıklanna 
raya ve vllbek blllD muallim. bqlanılllllJtır. Nilfuı cedvclleri 
lerlnclen llulaıı Ali J>ereoilu 25 ıüratle huırlanmalrtadır. Birine:. 
liradan 30 Urava, ll8e klBIDI mu. tepinin sonunda, ikinci mUntchip 
alllmlerlnclen !met Alb1l ~ ler aeçUmlt olacaktır. 
lindul fO Ura.va. u.e kl8lllJ mu.. Belediye seçimi fullyeti de 
alltm1erl8'ten Bamcll Varol Jh. ilerlemiftir. Birincitqrinln Jir· 
an Sunl, All Rıa aı- .,e· vQk mittnde belediye mecllal kunılmuı 
ilk lrmm muallfmlM1Dilea lba olacaktar. Hataym 1nırtulaıunc!aıı 
l..t atbler 40 liradan '5 lira. IODr& bdmlannunn da lıtlrakty. 
,a. "f8blk Jmmı mualllmleriD- le yapılacak olan bu lntlbapJara 
dm l'alk ..... IO llraclUı 80 halk büyük bir alAb ıaatermetı: 
nra,. t.ıı etmltlerdir. tedlr. 

weye hant 'ft her an dBa liylHle 1 Sofyadalri yeni Macir e}91i i
kuvvetlenen Jlacat' onlUIU HNn· timatnameırini vair1mı lktJcar 
maktadır. Kralmm s6yteditı nnredl aıilh 

fltacaT biikCimeti Rumen hilke- ler Macariataada d«in tllk .-. 
metine bir naftlyet m.ıabe4e.ioin bu!muftUT. 
akdi için mtiabet tekıiftc buldn- ltont Csaky sulh eiy•et1cdjle 
mU§tm. Eter cevap ~ &'- bftttin c!inyanm ~ içinde ka111111 
cikir•e 11.acu 1t\lk0metinin bu sma mani olan M uaelini,,e ve 
teklifi yalan zaıaanda tekrarla- H!~re ~sın 1ikraRlanıu lta-
mur pek miitk61 eluı. de ettikten sonn demiftir ki~ 

Şimdiki jbtilifm mWnld1ıı oldu Macar milleti. Polonyülan 
ğu ~ meY.dieftirmek hem Jla. mütldil ve kahramanca ~ 
carıatanın, hem de doıtlarınm lednc1e sarsılmaz bir muha1"td. 
menfa:ati icabatındm bu~.unmas~ le takip etmektedif'. 
basebıyle ve Rumen bükumetı Macar baridyc namı .azterinl 
Macaritıtaam '8arTU fildrl«i ber. şö· 1c bitirmişm: 
lemediğini büd'iiadia Macaris- Macariıtan muharil>lmh-R hiç 
tana bir ademi tecavüz paktı .ak- biri tarafından tehdit eıtihnedili 
4iai teklif etm'iftir. Mev~ut ol- için Macar bGknmeti bitarıfttk 
mıpn bir telaltke ku)raııuia Yl'• deklarasvonun4a bulunmait IU
palaa bu teklif ltir tabipe maoev- zumsuz görtml,ttır. 
raundan bapa !Mr teY. deiilcfır. Clıl ... uyA tLE llACARJSTAN 
Havarı evveli bir eblliyet mwa- 1 ,...... 
hedesiyle düzeltmek lbımdar. ARASINDA 

Yqoslavyaya eeliacc bir eeal- Bülrttş. (Haull) - Rommya 
liyet muliaedeli akdMUn w laatd ile Macaristan araemcla bir tica
bu bapta Dk pl'oje -...-.m-.. 'l'Ct mukaveleli akdi için deam c
nm --'* Mıp ollMck,ima u- lunan müzakerel« möabet bir ~ 
rr. wunek llu•-.a M.:at' ı.u kilde nihavet1eftftrittiı'. .iki Wi
Jnilneti Y~ b1ıka..etiae 'ırümet araıın4a bir ticaret maka-
bırakır. mesi elin imı:alanmıltlr. 

Ruz velt 
Bitaraflık kanunu· 

nun tadiline 
çal ışacağını söyledi 
lnfira çılar ıse f~dil aleyhinde 
,iddetli mücadeleye giriştıler 

VatotctOB, U ' luauat) - J e lngi"tere ye ~. ~•a • · :. 
Re1 ~ıcumhı· Ruz,·elt. taag1ln k. ·an tan-u ve mttlllmmat 
matbuat ıı. mealllerlyle yap- lacaklardır. 
tıtı p)r1l,mede celeeek Per- V•tlngton, 15 ( A.A.) - tn. 
,embe ~n r ptlactk kongre nrat po\tttk. t • .ırla.n, bl
lçtlmarnda bttarar · kanunu. tarafl1k kan .. un tlcltıl -· 
nun tadlline ·ıe ambarr;onu.n le;tllnde ı,lddetU bir 111Ueade
kalduılmawuıa bUyttk latr gay. leye gtrlşmt ' l. . AJalld&ll 
retle çatışacatını blldirmtttır. Boratı bu tfdll l\111lin Amertka. 
Runeltln · teşebbUıUnde yı h rbe ıftrD Hyecellnl be7aa 
muvaffak · "•lı ı..uhakltn\t etm• ••-. 
görUIUyor. Kanun tad!J edtlir- Mumaileyh demltdr ld: 
----------- 1 "'MHleUn lttlfatıa taınp ıt· 

Almanya da 
yaşayıı 

Yenideı lttrçeı tahdıdata 

·~ tuttlffhl 

mtş o\d~" btTkaç af 
sonra ilga "ecek ohınak de
lilı:an hlarınnr • 'r kere daha 
siperlere gtl,denaeıc k;t1l aca
ba ne kadar umua llıım se. 
lecek, kanua1a.- llguıadaa ae 
kadar DUDU M'nra mClduale
de bulun.~ı ... 

V&fOllCtOa, 16 (A.A..) - B. 

lllıitt kfll., ilk "'*8\lt* 
..._......,lllİ''f8f&Ai• ...... 
n~70r. ~ ....._., , .,.. 
,.tpvet;e ...._ ..._, "*"" 
..,...... ..... ,, k. 

Jı'tra'-u.m ftQ ..... tllle kıııt 
ilk, 7edl 'kuru .,..gel., ~· 
haumJe stTllltt,d. ı •"'*'· 'in 
ç ...... k'ıt.14'1 ... , ... - ........ 
belld h•k81& ~ hlılll .. 
~ü tnsalHll Mn llııtiJ'*' ,~ 
~hlull biz, llti •Neli ~ 
n-MMt halille .............. 
Karnmıız kauar ~ .. 
gıdasmı ....... Mek ...,.a&tllJw.. 

Dil ve damaktaki tıM~ ~e 
bit- ,.. ... lMNILdı ....... ,...,_, t•
pn euafı deglı;.mez. tm~r lla 
J&rla, lstakozla, llltıet" W,'tlete, 
banl(la _,... ••• Mdcıe ......... 
l<'akat kafanın beslenme!llnde 
bö)'le ltalcnderue tllr ,..a ~ 
IB&JI&. O.. •ea eeeat-ta l* 
...... ciasi, rüttwek .._. &e
rek. 
A~ •am. k•n ft19eit tıa. 

badem bl.....,.emıt ı~ırte 
yer. Ama Mr kale, .e ......... 
~kmllf.4 .. ...._ elıma. a~tl 
bir esere~-~. u..a 
.,......., ..._. atıU \eJ'Ü 
k .. atakur. 

UiU IUdlil ~ 
.,........ ~ta. ~ ... 
yumendlr. Baba ~-.:I*= ws., 
ldalWlir ae k.._. sa.. titq. 
piaNaa ve toce d6'6 .._ 
dea ......... bllJ"onıa. t.illM
teler .. i _. Wemez. 7a...-... 
ruu ,.a.a •Mt a..ru .. ıcırlllO. 
harp ıelalltle.rtae. askeri • • 
bakemelel'e ,..., muharebe ~ 
belerlai ptere11 kl'old1en ~ 
recekl•. Birkaç .pa ..... 
IMualara cepllelercı. 9lllmft 
rMaieı- • eWıMil-.411lık' 
...... bemea ...... 
kalmQ'ac&k 

Kili' lut.l.tit. a..a•llk t\9 
~ --~ öt.eki lulbka.r. 
daa be&el- Wr felaedlr. çeialdt 
... .... bel*la. -.-....... 
pebemet.le. tekenıllıUll .-.. ••le. .. ,v ••• ..., ....... 
..... ........ .... Wlatai.Uktt. 
luın.araeak, ruh ,,. UoJa-.
• aııakalık&an lt....,.a.... lıılr 
çare .,. .... ı.ıaca&& 
~b&dn-...dR ....... ..,.. ..... --· '-:: 

hangi ldta"' ,..... Wr eeer ba-
8M'T Yard41-:ldaaa.e& bir 
tudi .. -. v ...... L&&la. o.. 
.... Aaklo • &rıılloı• " 
dela&lanalll ~ ....... 
~vrlDJOrdn. Artık bunlar M 
bir )'an& bırakılmqtD'. 

Berllıı, ı (A.A.) - Alman 
hllllnmetl, • aıtnlu J&tL 
yışlarmı boyut tahdldata tlbl 
tatmakta~ 

Hull, bu sabah Japonyaa111 Va
,ınctoa bllyUk elçisi B. Kensu- Rusyanm T-.. ,, 
ke Horinr"· .. ı ~abul etmiştir. UI\ 

D6la l'Mllll Wı' wbN. •W..IR
bsşına haftada bir verilecek O· 

lan et lni'ttarıoı : Ur& grtKn 
tesbit etme• tec:lb. Bu ıaiMa.r, 
18 •1111 il" 24,,•yl\ll ar8"llda
kl mUidet için tesblt olunmuş. 
tur. 
Buı da!l ba1n sa_,., tle 

zeytinyağm::ı fıkdanını telA.fl 
etmek için hukamet, adam ba. 
şına haftada bir verilecek ıere
yatı miktarını elli gram ola
rak tesbit etl".lştlr. 

Gazeteler, Alman ktmyager
lerinln az çok nebati yatlar çı. 
karmak için blrçoic çareler 
bulmuş olduklarını haber ver
mektedirler. 

Lokal Anzetger lmall ral· 
ların yttzde aı•mı nın tatlbll
kinl zaruri kılmakta olan sa.. 
bul)un tasarruf edilmesi nok· 
tasında isrP.r etmektedir. 

Dl~er taraftan 2t eylUlde:ı 
itibaren Atmanyada biç bir bu
ıust otomo'::>ll, kırmısı bir mu
ıtesten ibaret bir ı aretl lll. 

mil olmaksıan ıef_,r ,..pamı 
yacaktır. 

lhayet A.' ıan c uk ofi-
si. :>'t ey!Ulden itibar n ıeyrl. 
sefer ruhsatnamesini hlmll ol. 
mryan bt•tun otomobillerin 
lbtUı:ler•"l•ıı m0aaderel$~1- ka 
rar altına almf!ttr-. 

Bu ~r~n -u••a. fi • 
...... b~"~ ~. aueıecue- SQ M 
re enternaaJ·onal vazlyeUD 
•evzuu ballsolduğunu bildir- Yaaifeei bapna 
•ietil\ aicliyor 

Amerl.kada Parı .. (Huamıl> - 11•n•· 
... bilclirilcliline ........ ,. • 
Japon,aıım .,... •Unueba--

Alq1an tahtalttall1rtırfne IOA cWercl• .... .-raı. ... 
O 1 . k bulMmfbr. So.,et Jalilca..d. s ven llUJICI eneke Tokyoda olup .. ..... 

Paria, 115 (8-111) - İlllfl - Moskovada bulunan ıefirlni ,_. 
tere hUkameti cenubi w merke. den Tokyoya clDdennele karar 
il Amtrika deYleUerine mira- vermlttir. Japonya CSahllinclelri 
oaat ederek Almanlanıa l&Jaille- Ruı konsolosları da vadleleri "· 
rjaıele talaaılbahlı' Ye tanare "8 pna d&necelderdlr. 
teri yapmalarma k&tl aurette 

matıı:~=mı=:ı -iki Alman Generali 
bahirleri vakacak madde ve ın-

t..='ır:~==· ~~ ntdorotdu 
ri cevaı>lm'da bitarafhldarmı 
muhafua edeeülerini. Mekal -
ka il8 aahillerine Aman tahtel. 
bahirleriııi aokmıyacafmı bil -
dinrıiıtir. 

Hitler umumi Lir af 
ilin etti 

Bertin, (Huauın - Hltler, 11-
,aaf mücrlmlerl allblandıran 
mumi bit ıf illn etmi1tlr. Bu af
ttn aivillerden batka atlrerl müc
rimler de istifade edecektir. 

Londra, ı..s (Hususi) - Hitle
ria maiyeti erlrimndan n muba 
fıslanndan General Gentblc ~ 
hede Hltlerin yanmda iken ~ 
enciz bir ıurette yanJammt. ._.. 
hal CilmllttUr. Atman mhftlltrl 
81tlm hldhesi baldnndi ..ıtalat 
vermiyorlar. 

••• 
W,.. H (Hutl'illl) - ... 111 

umum jandarma kumandanı "" 
he ceriıinde bir Polonyalı tırllf9 
dan öldiirwmUatar. 
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- .Bu .memlekette bir metres 

bı*mk için ne yapmak laznr.. 
dır?"" 

Diye eordu. 
- Yolda gilden bir kadını tu

tannı ve kendisine bir yerde be
raber kahve içmek teklifinde bu
lunursun. Kadın bu teklifi kabul 
eder. Sonra birlikte yemek yemek 
teklif edersin. Kadın bu teklifi de 
rcltiıet:ıııez. Ondan sonra geceyi 
birlikte geçirmek "teklifinde bu
lanu.rsun. Nadiren bir kadının da
ha CTVel ibaşkasm.a. verilmiş bir 
a&zü oltır. Böyle olmadığı takdir. 
de bu teklifi kabul edecektir; 
aennile beraber gelecektir. 

Ertesi günü Tito Arnodi yolda 
giden lbir kadına yanaştı, bir ape
ritif, sonra bir yemek tel·lif etti. 
Malarmda ertegi gün : ·., bir ti
yatronun kapr.ımda bir ranldevu 
kararlaştırdılar. 

- Ben biletleri alının. 
- Pekali. 
- Her halde geleceksiniz de-

ğil mi? 
- Şüphetiz. 
- Lltife etmiyorsunuz değil 

• ? 
mı. 

- Hayrr,. asla. 
Bu, güzel bir kadındı. Bu, O

pera mahallesin.de büyük bir ter
zihanede mankenlik ettiğini söy. 
lemişti. Vücudu terütaze, giyinişi 
çok zarif, her suretle iJ:leal bir 
aevğili olacak evsafr haiz idi. İn
san yabancı memlekette olunca 
mutlaka bir metrese muhtaç oul
yordu. Bu metres bulunamıyacak 
olursa nihayet bir aydan ziyade 
bu yokluğa tahammül edilemez, 
insan kendi memleketine dönmek 
meoburiyetinde kalırdı. 

Bu hayatta al:lama memleketi
ni unutturacak, yerini yurdunu 
4eğiştirecek, hatta milliyetini in
kar ettirecek bir kuvvet 'Varsa, 
bu da; sadece kadın olabilirdi. 

Bir insanın yabancı bir mem
lekete .gidince orada büyük bir 
yainrzlık i~erisine düşer. Her ta
raftan kendini boşlukta hiss~er. 
Vatanına ait manzaralar, yollar, 
dağla;,, ovalar mütemadiyen hatr. 
rma gelir. Fakat bir gün karşı
sına güzel bir kadm çıkacak, 
kendisini teslim edecek olursa bu, 
onım için tama.men yeni bir ilem 
olur. Onun gözlüğü, onun mu
habbeti, onun samimiyeti benli
ğini bir sıyanet melaikesi gibi 
sarar. Bu, yabancılar için bir ne
vi hariç ez memleket imtiyazıdır. 
Kadın yabancı bir memlekete 
düşmüş biçare için sanki kendi 
vatanından bir parça gibidir. Ha
rice hicret «Jenler için memleket 
hudutlarındaki polisler hususi bir 
kadın servisi açsa yeridir. 

Tito artık kendi kendine düğün 
bayram yapıyordu. Nihayet iste-. 
diği gibi bir kal:lına rast.gelmİ§ti 
ve crtcii günü onunla buluşacak· 
tı! 

Kalbi bu kanat ile memnun ve 
müsterih olduğu halde bütün Pa
ris sokaklannı dolaşıyordu. Bü· 
yük mağazaların camekanları kar 
§ISrna geçerek bakıyordu. Faris 
artık onun hoşuna gidiyordu. 
Kadın öyle bir krristal parçasıdır 
ki insan onun arasından her şeyi 
güzel görür. 

Jan eert bir sesle: 

Uç gün sonra idi. Lokanta gar
sonu olan arkadaşı kendisine sor
du. 

- Aradığın metresi bulabildin 
') 

mı. 

Tito: 
- Aman, bana ondan bahset

me 1 diye cevap verdi. Bir kah
vede bir kadına rastgeldim. Ken
disiyle sözle~tim. Tiyatro için iki 
bilet almıştım. Aramızda karar
laştırdığımız gibi oyun başlama. 
dan yarım saat evvel tiyatronun 
kapısına gittim. Bekledim. Saat 
dokuz oldu. Matmazel hala gel· 
mcmişti. Bu iki bilet bana altmış 
frank seksen santime mal oldu. 
O halde ne yapmalı? Yalnız ola
rak geriye mi dön-~ti? Asla 1 İ
çeriye girsem ya_nı baaı '1da bot 
kalan koltuk benırrı ranı:tımx ka
çıracaktı. O boş yeı:.i g1.1rdükçe si
nirlerim ayaklanacak, kan b~ıma 
sıçrayacak. Tiyatroya girmeyince 
ne yapacaktım? Bu iki bilet ce
bimde kalacak, elim cobime gir. 
dikçe daima ıstırap vesilesi ola
caktı. Bütün bunları düşünerek 
tiyatronun kapısında durdum. iki 
bileti bir başka müşteriye sat.na
ga karar verdim. Biletleri satmak 
da zor olmadı. Bir kadınla birlik
te ilk gelen bir adama biletleri 
uzattım. Bu adam derhal biletle· 
ri kabul etti. Ve bana biletlerin 
ücretinden başka ayrıca beş frank 
bahşiş verdi. Beni bir bilet satı
cısı zannetmişti. Hayır kabul et. 
mem, dedim. Adam verdiği beş 
frangı azımsadığıma hükmetti. Bu 
defa on fran\ vermek istedi. Da· 
ha hiddetli bir tavırla tekrar red
dettim. ihtiyar yine on frangı da 
az gördüğümü zannetti. Bunun 
üzerine herif yirmi frank uzattı. 

- Bu yirmi frangı da adamın 
yüzüne fırlatıp attın, öyle mi? 

- Hayır, be~, yahut on frank . 
atılabilir. Fakat yirmi frank olun
ca niçin ve nasıl atayım? Yirmi 
frangı aldım. Cebime attım. 

- Bravo l Peki, bu kadın ne 
oldu? 

- Onu bir daha göremedim. 

*** 
Fakat Tito bu yeni hayata alış

tr. Bu küçük sergüzeşt ona Ma
deleni unutturmuştu. Artık unut. 
tuğu için de onu hiç hatırlaya
mıyordu. 

Kadınlar erkeklerin kalbin.de 
duvarlardaki afiş kağıtlarına ben
zer. Birinci afişi saklamak için ü
zerine bir ikincisi yapıştırılır; ve 
ikinci, bimiciyi tamamen kaplar. 
ihtmal ki ilk zamanlarda henüz 
ikinci afiş yapıştıran hamurun 
tazeliğinden ve kağıdın daha nem
li oluşundan dolayı birinci afişin 
yazıları bir dereceye kadar hisse
dilebilir. Fakat aradan bir müc'. 
det geçince bu çizgilerden eser 
kalmaz ve bir gün ikinci afiş du
vardan koparıldığı zaman -birinci
si ile birlikte yere düşer. Ondan 
sonra aşk maceraları geçirmi§ o-

. lan kalp afişi koparılan duvar gi
bi yeniden bomboş kalır. 

Her akşam lokanta garsonluğu 
yapan arkadaşı Titoya Paris so
kaklarında rehberlik cöiyordu ve 
ona şöyle diyordu: 

(Devamı tıar) 

tın alarak yerine 
petrol verecek 

Romanyadaki Türklerin si
yasi: vaziyetler dola.yısile tama. 
men memleketimize gelmek ar. 
zu.su gösterdikleri anlaşılmıştır. 
Romanyada iki yüz bine yakın 
Türk daha vardır. 

Romanya hükumeti, gelecek 
göçmenlerin mallarını satın ala. 
rak yerine hükumetimiz petrol 
ve benzin vere<:ektir. 
Diğer taraftan Yugoslavya • 

da bulunan bir kaç yüz bin Türk 
ve müslümanın memleketimize 
gelmeleri için bir anlaşma p.ı.. 
raf e edilmiştir. Bu anlaşma he
nüz iki hükumetin de parlamen- , 
tosundan geçmiş değildir. Tat
bik mevkiine konulduğu anda 
Yugoslav hükumeti, oradaki 
Türklerin mallarnu satın alıp 
bedelini hükQmetimize verecek. 
tir. 

Bir otel hırsızı 
yakalandı 

Rauf admda 60 y~Iarrnda 
bir otel hırsızı, Afyon valiliği _ 
nin bir telgrafı üzerine dün 
§ehrimiroe yakalanmış, birinci 
sulh ceza mahkemesinde yapı _ 
lan sorgusu sonunda tevkif e _ 
dilmiştir. 

Rauf İstanbul da dahil olmak 
üzere bir çok §ehirlerimizin o_ 
telcilerine yaka silktirmiş, bin. 
!erce lira çalmıştır. Hırsız oğlu 
Nezihi ile birlikte otele inmek
te ve işini gördükten sonra or. 
tadan kaybolmakta idi. 

---o-
Menafii umumiye namı

na istimlak edilecek 
yerler 

Aksaray çocuk bah<:esi. Sir ·_ 
kecide istasyon köşesi, Heybeli 
adada iskele meydanı ve civa. 
rmdaki ahşap binalar, Kumka
pı - Yenikapı arası ve Koska 
caddesinin istimlaki hakkında 
menafii umumiye karan dahi . 
liye vekaletince tasdik edilmiş. 
tir. 

Merinos koyunları ıun'i 
tohumlaması 

Balıkesir, (Hususi) - Şehri. 
mizc bağlr nahiye ve köylerde 
iki aydanberi devam etmekte o
lan Merinos suni tohumlama a. 
meliyesi dünden itibaren sona 
ermiştir. 

Yalnız Pamukçu ve Dcmirka_ 
pı istasyonlannda fazla faali _ 
yet olduğundan bir kaç gün da
ha tohumlama ameliyesi tehire. 
dilmiştir. 

Vaziyet bu yıl geçen yıllara 
nazaran daha iyidir. Köylümüz 
koyunlannı istasyonlara geti • 
rerck tohumlatrr.aktadır. 

---0--

Zonguldakta 
su işleri 

Zonguldak, (Hususi) - Şeh
rin su ihtiyacını karşrlamak Ü
zere, Belediyemiz. Belediyeler 
bankasından yaptığı 150 bin Ji_ 
rahk istikrazla su tesisatına 
başlamıştır. Su, 2,5 kilometre. 
lik yerden getirilecektir. Şeh
rin vüksek yerlerine yapılacak 
depolardan, evlere, terkos gibi 
tazyikli şu verilecektir. 

Yazan Bearl Buck. Ç eçiren: lbrahim H oyi 
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- Sen, anlattıklarından iki 

misli daha iyisin ve ölümden 
yıllarca uzak bulunuyorsun .. gi. 
bi cesaret verici, neşeli sözler -
den başka bir şey söylemedi; 
ama O..lan sadece: 

- Seni evlendirecek, düğünü 
nü görecek, ondan sonra ölece
ğim .... dedi. 

Diğer taraftan, delikanlının 
evleneceği genç kızı görmeme. 
si icap ettiğinden, Lotus onu dil 
ğüne hazırlamak il7.ere iç avlu
ya aldı. Hakikatte de, bu işi Lo
tus'tan, Tuti ve Vang Lung'un 
amcasının karısından başka hiç 
kimse daha iyi beceremezdi. Üç 
kadın genç kızla meşgul oldu -
lar, ve düğün sabahı saçından 
tırnağına kadar temizce yıka -
dılar. Ayaklarını yeni çorapla. 
rınm altından, yeni baştan ve 
yepyeni, hiç kullanılmamış be
yaz bezle bağladılar, ve Lotus 
kendi kokulu badem yağından 
kızın vücuduna sürdü. Sonra, 
genç kızın evinden getirdiği el. 
biseleri kendisine giydirdiler. 

llk önce, bakir ve güzel teni
ne beyaz çiçekli ipekliyj, üstü. 
ne en ince, ve en çok kıvrılan 
cinsinden olan koyun yününden 
yapılma bir zıbını, onun üzerine 
de kırmızı sten gelinliğini giy
dirdiler. Arkasından genç kızın 
alnına kireç sürdüler, ve maha.. 
retle bükülmüş, bağlanmış bir 
sicimle, kaşlnrrnın üstündeki 
kumnda bulunan bekaret tüyle
rini yoldular, ve yeni hayatr, du 
rumun..ı. uygun bir tar7..da alnı. 
m açtrlar ve temizlediler. Son. 
ra, genç kızın yüzüne pudra ve 
kırmızı boya sürdüler ve bir fır 
ça ile kaşlarını iki ince ve uzun 
çizgi halinde uzattılar. B~ma 
geilnlik tacınr, ve boncuklu du. 
vağım taktılar; küçük ayakla. 
nna işlemeli ayakkaplarmı giy. 
dirdiler. Parmak uçlanru boya. 
dılar, avuçlarına lavanta dök -
tüler. ~te böylelikle gelini dil. 
ğüne ha.zrrladılar. Yeni gelin, 
bir genç kıza yakı§acak bir tn. 
vırla unutarak ve gtıya istemi. 
ycrek bütün bu yapılanlara rıza 
gösterdi. 

Sonra, Vang Lung, amcası 
babası ve davetliler orta odada 
beklediler. Genç kız kendi esiri 
ile Vang Lung'un amcasının 
karısına dayanarak, kaidesince 
başı aşağıya eğik bir halde ve 
mütevazı bir tavırla içeriye gir
di, ve sanki bir erkekle evlen_ 
mek istemiyormuş ta, himaye
ye muhtaçmış gibi yürüyerek L 
!erledi. Bu ge~ kızın engin te
vazuunu gösterdiğinden Vang 
Lung'un hoşuna gitti ve kendi 
kendisine, işte tam bize uygun 
bir kız! .. dedi. 

Bundan sonra V ang Lung'un 
oğlu, kırmızı elbisesini siyah 
ceketini giymiş; saçlarım tara
mış, ve henüz yeni tıraş olmuş 
bit' halde içeriye girdi. Arka -
sından Jki kırdeşi geldi. bunla. 
rı gören Vnng Lun~" böyle iyi 
çocuklara; kendisinden sonra 
hayatını idame ettirecek olan 
çocuklara malik olduğundan do 
layı yüreği iftiharla kabardı. 

Bütün olup bitenlerin hiç bL J - · 
risini anlayamıyan. kulağına p 
bağırılan sözlerin bazı parçala
rını duyan ihtiyar babaları, bir. VAKiT • 
den vaziyeti kavradı, çatlak ve 
ihtizazlı kahkahalarla gülerek 
o düdük gibi sesile durmamaca
sına: 

- Bir düğün var. Düğün de 
çocuklar ve torunların vücude 
gelmesi demektir. diye tekrar. 
ladr, durdu. 

Ve o kadar içinden gelerek, 
katıla katıla güldü ki, onun bu 
neşesini, sevincini gören misa -
firlerin hepsi de güldüler, ve 
Van~ Lung da. kendi kendisine, 
ah bugün O.lan yataktan kalk... 
mış olsaydı, en sevinçi günü
müz olacaktı .. diye düşündü. 

Bütün bu sıralarda da, Vang 
Lung, oğlunu, kıza bakıp bak • 
madığmı anlamak iGin gizliden 
gizliye ve pek dikkatle göz hap
sine aldı. Oğlan gizlice, ve gö. 
zünün ucuyla kızr süzdü. Bir 
daha da bakmadı. Zira, gelin • 
den hoşlanmış ve kendi alemin. 
ce neşelenmişti. 

V ang Lung da kendi kendisi
ne iftiharla : 

- Çok şükür, oğluma istedi
ği, hoşlandığı gibisini seçmi _ 
şim ! diye söylendi. 

Sonra, delikanlı ile kız birlik. 
te ihtiyar adamla Vang Lllll
gun önünae eğildiler. Arkasın. 
dan, O.lan'm yattığı odaya gir. 
ler. O..lan'a bugün.ün §Crefine, 
en iyi siyah elbisesini giyÇir
mişlerdi. Oğlu ile gelini odaya 
girince, doğruldu, yatağında O
turdu ve yüzünde bir kızartı 
peyda oldu. Yanaklarında alev. 
den iki kırmızı gül açtı. Vang 
Lung bu kızartıyı sağlık, diri. 
lik alameti olarak telakki etti 
ve yüksek sesle: 

- Artık O-lan wneşecek!... 
dedi. 

İki genç insan 0..lan'ın yanı. 
na vardılar, önünde eğildiler. 
O.'lan ~llle :yi:tiiğa ®Jronartı.k: 

L\BONE TAU.l:PESt 

Memleket Jltnılcket 
içinde dışında 

ı\ylık 

:~ fiJ lık 
U n~·lık 
ı yıllık 

f);) 
!!60 
4 .. -"' f)00 

155 Kr. 
4~-_., 

tt 

820 " 1600 " 
TarHcdcn Balkan Dirliği için 

nydn otuz kuruş düşülür. Posta 
lıirliğinc girmiycn yerlere ayda 
yetmiş lıeşcr kuruş :zammedilir. 
Alıone kaydını bildiren mek

hıp ve telgraf ücretini, abone 
parasının posta ,·eya banka ik 
yollama ücretini idare kendi üze. 
rinc nlır. 

Türklycnin her posta merk~ 
z.indo VıUilT'a abono yazılır 
A<ll'cs de~i!;'tirme ücreti 

2::i kuruştur. 

liıAN UORf~TlıERt 

Ticaret ilünlnrının santim - sa. 
tırı sondan itibaren ilan sayfala_ 
rındn 40; ic sayfalarda 50 ku
ruş; dördüncü sayfada l; ikinci 
\C üçüncüde 2; birincide •: 
başlık ynnı kesmece 5 Hradır. 

Biiyiik, çok dc,·ıımlı, klişeli, 
renkli iliın Terenlere ayrı ayrı 
irııllrınelcr yapılır. Resmi il~nla
rın santim _ satırı 30 kuruştur. 

1.'icnri l\lııhiyctt:o Olmıyan 

Iıiiyiik Ufınlar 

Bir defn 30, iki defası 50, üç 
defası 65, dört defası 75 ve on 
defa ı 100 kuruştur. Üç aylık 
ılfm verenlerin bir defası heda
vndır. I>ört satırı geçen iliinların 
fazla sntırlnrı beş kunışlan he
sap edilir. 

\'akıt hem doğrudan doğruya 
kendi jdıırc yerinde, hem An_ 
knra cnddcsinde Yakıt Yurdu 
altında KEMALEDDİN lRr:.'i 
ilim nrırosu eliyle illin kabul 
eder. (/Jiironıın telefonu: 20335) 

- Burada oturunuz, düğünü. 
nüzün pilavını yiyiniz, şarabı.' 
nı içiniz. Çünkü gönlüm bütün 
bunları görmeği dileyor. Bu ya 
tak ta sizin zifaf yatağınız ola. 

Alemdar sınemast · 
l:J 

cak; zira yakında benim bu ya
takla alakam kalmıyacak ve 
beni götürecekler... dedi.. 

O.lan'm böyle konuşmasına 
karsı kimse cevap vermedi. Fa
kat delikanlı ile genç kız biri. 
birinden utanarak ve sessizce 
yanyana yatağın üstüne otur. 
dular, ve düğün vesilesile büs. 
bütün tombullaşmış, ve a7.amet 
lenmiş ve hindi gibi kabarmış 
olan Vang Lung'un amcasının 
karısı elinde iki kase sıcak şa
rapla odaya girdi. Delikanlı ile 
genç kız, ilk önce ayrı ayrı ka. 
sclerden !3arap içtiler sonra 
her iki kasenin ııarabm; hır kit. 
se~c boşalttılar, artık, birleş. 
mış olduklarım tc1.hayyül ederek 
aynı kaptan içtiler. Pilavdan 
yediler, sonra ayrı ayrı sahan. 
ların pilavlarını biribirine ka. 
tıştırarak tekrnr yediler. Böy
lelikle de, bir vücut olduklarını 
anlattılar ve evlenmiş oldular. 
Ve tekrar O.lan'ın ve Vang 

Şahane Çılgınlıklar 
KADIN KA TtLt 

Belediyede tayinler 
Belediye varidat müdürü 

Zeynelabidin Trakya umum mil 
fettişliği maliye başmü§avirli
ğine tayin edilmiştir. Yerine be. 
lcdive muhasebe müdür muavi
ni Orhan, onun yerine de mü
fettiş 0;.ıman ~etirilmiştir. 

Lun~·un önünde eğildiler. Dışa.. 
rıya çiktılar ve davetlilerin ö
nünde de birlikte boyun kırdı.. 
lar. 

Arkasından ziyafet başladı. 

- Her halde bizim bir eğlence 
gezintisine çıkacağunızı zannet
miyoraun değil mi? dedi .. Şu hal. 
de müsaade et de sana ilk ve son 
defa olarak hayatımın birkaç gün 
veya birkaç ayını bu iş için fclda 
etmekte olduğunu hatırlatayım .. 
Benim bu har~ketim de her halde 
senin bizi yeni bir maceraya .... 

TUNA K IZI 
yakın bir zamanda huduttan ge
çip geçmemiş olduğunu memura 
sordu. Sabıta memuru: 

- Hayır, dedi, ismin muhak
kak nazarı dikkatime çarpması 
lazımdı .. Fakat Jim Boliyo'dan da 
Romanyaya girmek mümkündür. 
Eger yeğeniniz Paristen geliyor. 
sa, Semplon ile Jim Boliyadan 
geçmiş olmalıdır .. Oradaki arka
daşına telefon etmemi arzu eder 
misiniz? 

Odalar, avlular, masalar yemek 
kokuları ve kahkahalarla dol .. 
du, taştı. Zira davetlilerin ço
ğu uzaklardan gelmişti. Bunla
rın arasında Vang Lung'un ça.. 
ğırdıkları, ve bu davetlilerin de 
birlikte getirdikleri ve Vang 
Lung'un asla görmediği düğün 
seyircileri de vardı. Zira Vang 
Lunı;'un zengin diye adı çık , 
mrştı. Böyle bir zamanda evin
deki yemeğin hesabı sorulmaz, 
boşuna ~ittiği sanılmazdı. Tu.. 
ti de, ziyafeti. yemekleri hazır
lamak için kasabadan aşçılar 
getirmişti. Zira, bu ziyafette 
bir Giftçinin evinde pişirilemi
yecek kadar çok ve ç~itli yi
yecekler bulunacaktır. Onun i
çin ıle, kasa balı aşçılar, pişiril-. 
miş kotarılmış. yalnız bir ısıt. 
maya bakan yemeklerle dolu 
büyük sepetleri ile birlikte gel
diler. Etrafa kendilerini gös • 
tcrmek, caka satmak kaygısile, 
kirli, yağlı önlüklerini savura -
rnk o ynna bu vana seğirtip dur 
dular. Davetlilerin her birisi 
tıka hasa yediler, içtikçe içti.. 
Jer. Dayana bildikleri kadar iç
tiler, ve hepsi de ziyadcsile De• 
şelendiler. 

Pot sözünü kesti: 
- Kafi 1 .• dedi, senden affımı 

rica «lerim.. Fakat ben babamın 
söylemiş olduklarına inanmak is
temiyorum. Demetr tehditle para 
koparmak isteyor .. Fakat ben ye· 
ğenimizin bir haydut olabileceği
ni asla tahmin etmiyorum. 

- Ben ümit ediyorum.. Göre. 
ceğiz ... 

İlk gördükleri, hemen o gece 
Matmazel Danyel Leje oldu. Ll:i 
Mestrie de Polün garsonyerinde 
buluşan iki gencin görüşmelerin
de hazır bulunmak istedi. 

Genç kal:lın gayetle hiddetli idi. 
Sevgilisini, kendisine haber ver
meden gitmiş olmakla itham edi
}'OI', lyıl terbiye görmüş bir ins2. 
nm bu hareketi yapmıyacağım 
s(;~lr.o;o:-rdu. 

Genç Ta• .. creık::ı: 
- Başh:ı öii4üncelerim v:ı:-dı .. 

20 
Diye cevap verdi.. Dan yel: 
- Evet, bir kadın değil mi? .. 
Diyerek yeniden hiddetlenme· 

ğe başladı .. 
Lö Mestriye genç ve güzel ak· 

trisin bu yol üzerinde yürümesi
ne müsaade etti.. Memnundu .. 

Ve bu aşk sahnesi, bilhassa 
Matmazel Leje !dostunun yeniden 
seyahate çıkacağını anladığı z-. 
man birçok feryat ve göz yaşla· 
n ile süslendi, fakat genç kadın 
aynlıklannın hakiki sebebinden 
asla şüpheye düşmedi.. 

Evvelce Lö Mestriye ile de ka· 
rarlaştırılmış oldu~u üzere Pol 
Taveresko genç kal:lına avdetine 
kadar kendisini hiç bir maddi zcr
luğa diiçar etmiyecek bir çek b·. 
raktı .. Genç kadın kendilerini hic 
değilse gara ka:lar tesvi etmek is
tivordu.. Trene binilmezden ev· 
v;l Danvel şark ekspresindeki bü
tün kadın votcu!an tetkik etti ... 
Runl:\r birkaç ihtiyar 1ngilizden 
ibaretti .. 

Vaziyetten tamamen edin ol. 

duktan sonra, tren hareket cı:ler
ken alaylı bir sesle: 

- Hayırlı seyahatler .. 
Diye bağırdı .. 
Pol nede olsa vaziyetle alaka

dar olmaktan kendini alamıyor
du: 

- Böyle ayrılık hiç hoşuma 
gitmiyor .. 

DedL Lö Mestriye omuzlarını 
silkerek gayetle sakin lafI bar. 
ka bir mevzua soktu: 

- Bükreşte bildiğin iyi bir o
tel var mı? 

- Bizim oralda bir evimiz, bir 
de kan koca hizmetkarımız var .. 

- Biz yine otele ineriz .. Hiz
metçilerin ve onların etrafındaki
lerin suall,.rine herlrf olmağı ber. 
tar;ıf etmek muvafıktır .. 

Bu seyahat işinde her hususta 
fanın k::ırar vermekte olduğu gö· 
rüliivordu. 

Pol "arı müstehzi hir sekilde: 
- F.vet. hem de D;ınvelin ge

lin bizi bulmasının önüne geçmiş 
oluruz. 

Lö Mestriye dudaklarına ka
dar gelen bir tebessümü güçlükle 
tuttu .. Çünkü Matmazel Danyel 
Leje'ye Pol ile kendisinin Karls
bod'a gideceklerini ihsas etmiş 
idi .. 

Yirmi yedi saat sonra Kurtici 
mevkiinde Rumen hududunu aş·. 
yorlardı .. Pasaportlarını tetkik e· 
den zabıta şefi Pol Tavereskoya 
kolların,ı açtı ve hakiki bir sevin~ 
göstererek: 

- Nasıl siz Nikolanın oğlu mu
sunuz? .. 

Dedi ve: 
- Babanız nasıl? Sizi buraya 

hangi hayırlı rüzgarlar attı böy
le? .. 

Diye aşinalık etti. 
Bu memur küyük Rumen sana

yi adamının himave ettiği kimcr. 
lerden biri idi. Lö Mestrive bu 
mesut tesadüften elde edilebile
cek mf'nfaati a,nlamakta gecikme
rli ve Polü bir kenara çekerek, 
arkadaşının yeğeni Demetr'iıı 

Birkac dakika sonra bu baba 
dostu arkadaşına telefon etmiş ve 
lazım olan malumatı toplamış 
bir şekilde trene avdet ediyor
du .. 

- Bundan beş gün evvel Jim 
Bdiyadan bir Taveresko hududu 
geçmiş, fakat ismi söylediğiniz 
gibi Demetr değil, Konstantin .. 
İri yarı esmer bir delikanlı .. 

Dedi.. Pol söze karıştı: 
- Evet, o da benim yeğenim· ı 

dir .. 
Polis memuru gülüyordu: 
- Bu delikanlının yanında bir 

de çok güzel bir kız varmış. Flö
rika Panesko veya Pavesko i ... 
minde bir dansöz, vallahi pek iyi 
anlıyamadım. fakat her halde 
metresi olmalı. r.iinkü avnı yatak
lı vagonda seyahat ediyorlarmış. 

.(Daha var) 

O.lan vemeklerin kokusunu 
alabilsin, bütün gürültü patır
dıları, kahkahaları duyabilsin 
diye bütün kaoıları, perdeleri 
açtırmıştı: ve kendisini sık sık 
yoklamaya ve nasıl olduğunu 
sormaya gelen Vang Lung'& 
tekrar ve tekrar: 

- Her kese şarap dağıtıl~' 
mı? .. Ziyafetin ortasında "erı. 
lecck olan tatlı maballebi (Ok 
sıcak mı, ve içine bolca şeker 
ve yağ ve meyva kondu mu idi? 
diye sordu. 

(Daha oor) 

' 
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Bataryaların bulundı.:ğu kil .. ı ten kendini alamıyordu: 
Slilt çayırlık, müthiş bir süratle - Canlı canlı toprağa gömü· 
'1oluvermişti. Hendeklerden, ke· tenler .. Hem de kendi ihtiyarla· 
lltrdaki orman1:3an, çukurlardan, riyle, doğrusu bu çok güzel iş· 
~ardaki bir çiftlikten derhal te ... 
~nlar fırlamı§, vaziyete ha • Berjq ve L01care bir ağızdan: 
~ olmağa çalışıyorlardı.. Bu -Haydi, haydi, çabuk; ça-
~wsük vadiye günlerdenberi top- buk olalım .. dediler. 
Ç\aJar, makineli bölükleri ve piya· Ve üçü de mülizimlerinin ha· 
de neferi yığılıyordu .. Şimdi bir- reketinden mülhem olarak büyük 
ÇoJr 'kimseler yerlerinden fırlamış, bir obüs rahnesinin üzerindeki 
bıı ınütbiş hadiseyi tetkike koyul- toprak kemeri üstlerine yıkarak 
~tu .. Ellerinde mavzerleri, h<.. ve silahlarını çukurun en altına 
fif makineli tüfeklerl ile birçok yerleştirerek kendilerini nemli 
4lına.nlar şaşkın şaşkın bakını- topraklar altına diri diri gömdü
~tlardı.. Kimbilir ağaçlar üzeri· ler .. 
11t koydukları nöbetçiler her hal- Dördü de siyah topraklara bil· 
de bu müthiş hareketi görmüş, rünmüş, gözden kaybolmuşlar .. 
~ evvela Röbel silahlarının, Şimdi artık yalnızca kabarık dört 
llorıra infilak eden öbüslerin tara· toprak parçası farkolunuyordu. 

annı işitmişlerdi. Tabii bir ceset gibi hareketsiz 
PUhakika bir dakika kadar sU- duruyorlardı.. Tesadüf ve kendi 

bir kargaşalığı müteakıp A ı.. d~k~.atleriyle elde etmit oldukları 
ııı.tı kuvvetleri arasında derhal kilçuk aralıklardan oldukça rahat 
İıltizam temin olundu.. bir §ekilde nefes alabiliyorlardı .. 

Mülazim Fortas ve yanındaki Ellerini boru gibi yaparak ağız 
as nişancı sekizer onar Alman v~ burunlarına tutmuılar, bu şe
ttuplarının teşkil ddilğini gördü· kilde toprağın nefes almalarına 
ltr mani olmasının önüne ıeçmiıler-

Bu devriye gruplar büyük bir di. . . .• 
'llratlc muhtelif istikametlere Bırkaç dakika ıçın uzaktan uzr .. 
dofru yayılmağa baılamı§lardr.. ğa akseden h.ir topun gürültüaün· 
Gİ1eleri hiç §Üphesiz bu müthit den ba~ka ?.ır ıey duymadılar .• 
ttlretkarlığa teşebbüs eden feda· Fa~a.t brr muddet so?~a ~yak ses
ilerin ric•at yollarım kesmek, on· lerının yaklaştığını ~tıttıler. Al· 
1'rt çember içine almak idi. ~anların ayak seılerı kayalı~ a~'· 
h::1~ • F rt k da la zıden aksediyordu.. DemonJO ılc 
"'11.U4Zım o as ve ar a ş rı . . 

- ~ yanrndakı sekız arkadaşı bu Al· 
ı.. Almanların planlanm anlamış- 1 t d .. f tfkl · takd" d 
-.rdı .. Lökare: man ara vesa u e ı en ır e 

- Vaziyet gayetle vazıh .. Bizi 
tma'k istiyorlar. Şimdi üzeri· 

'dze gelecekler .• 
Dedi. Mülazim Fortas tekrar 

ttti: 
- İşte bunun için kendimizi 

til.nelim, -Oiyorum .• Anlıyor mu
"nıuz, üzerimizi toprakla kapatıp 
'lttadan kaybolalım. 

Ve mülazim Fortas bu sözleri 
-Oyledikten sonra iki eliyle yer .. 
den bir obüsün açmış olduğu bü· 
~İik bir rahne üzerindeki toprak 

eri çökertmeğe teşebbüs et· 
lCı&a bir gayretten sonra bun· 
fiıuYaffak oldu ve ıslak toprak 

zimin üzerlne yikrlarak vU
unu sakladı.. Mülazimin yal
ca bir eli açıkta kalmıştı .. For-
bu elinin yardtmiyle vücu:3ı· .. 

.tamamen topraklar altına giz· 
rdu.. V c bir müddet sonra 

tndisini tamamen öı::ten müln -
~ Fortas dışanda kalan elini 
~ muntazam hareketlerle topra· 
~ alhna yerleştirdi.. 
u~ nişancı nefer mülazimleri
~ yeraltrndan gelen boğuk se· 
'illi du:yldular: 

- Ben bu obüs deliiinden ne
t._ alıyorum .. Siz de benim gibi 
~mır .. 

l>ömonjo asabi asabi gülmeh 

çarpışmaga mecbur olacaklardı .• 
Gömülü vaziyette bulunan dört 

arkada§ biribirini göremiyorlar
dı .. Fakat hayattc olmaları yek· 
diğerlerine kuvvet veriyordu. 

Birdenbire Üzerlerinde ayak 
sesleri işittiler, birkaç kişi ağız 
kalabalığı içinde konuıuyorlardı .. 
Dört arkadaş Almanlann obüs 
çukuruna atlamış olduklanm nan· 
!adılar .. Almanların adedi iki ve 
ya on iki olsun, gömülll bulunan 
dört Fransızın vaziyeti çok ente· 
resan idi .• Üzerlerini örten toprak 
çiğneniyor, eıeleniyordu. 

Fransız fedaileri dizlerinin üzc
rilıe v~~ NmiNr. akı
~tlerlnı bekliyorlar, hepsi de: 

- Eğer vaziyet böyle devam 
ederse, boğulacak ve meydana ç·· 
kacağız .. diye düşüniiyorlardr. 

Filhakika Almanlardan birinin 
ayağını biraz kuvvetlice yumuşak 
toprağa basarak çizmelerini göm· 
mesi onlara yeni bir ümit verdi .. 
Almanlar bu mıntakada ölülerin 
gömülil olduğunu zannetmi§ler ve 
fazla tetkike Iüztnn görmemiıler
di. Tam müşkül bir vaziyete gir
miş oldukları bir sırada Almar .. 
1arın gürilltUlü bir lisan ile lto· 
nuşarak uzaklattıklarmr duydu
lar ... 

(Da'Jıa oor) 

Polonyanın uğradığı mağlObiyetin 
sebebini Pravda nasıl izah ediyor 

Polonya, Almanya ile 
Rusya arasında 

taksim edilecekmiş!... 
lıloekova, 15 (A.A.) - Polon- ı bidiıeler Ingilb ıuetelerinin na
~ utradıiı ae~ aakeri mağlO. za~ dikkatini bugiin Sovyetler c. 

Yeti mevzuubahıs eden Pravda zenne ehemmiyetle celbetmeğe 
~etesi, birçok milletlerden mil- baılamıgtır. Moakovadan ve diğer 
~ep olan ve Ukranyalılarla eyaletlerden Lehistan hududuna 
. yaz Rusların yüzde 40 nisbe· yapılan fazla miktardaki ukeri 
~e bir ekalliy~t teşk!l ~ttikleri sevkiyat ve yeniden bazı sınıfla
~ nıemlekctte kiyasetlı bir ekal- nn sılah altına çağmlmaa.ı yeni 
l'et politikası takip edilmemiş ve şüpheler uyandırmıştır. İngiliz 
~telü unsurların biribirlerine gazetelerin Moakova muhabirleri 
'te ilanmamı.ş ohnasına atfediyor ne göre, Sovyetler evvelce Al-

diyor ki: manya ile yapdan bir ulatma 
.._~e Polonya devletinin zaaf se.. ahkimı icabına uygun olarak 
~-~· ukeri mağlQbiyetin.in de Lehistanın tarkmdald ban men-. 
~ im.ili budur. leketleri iıgale hazırlanıyorlar. 
:Ro~, ıs .~Hususi) - Prav~a • Rusyada silah albna 

~t&etesıne gore Polonya.da 8 mıl- I I 
Qıı Ukranyalı ve üç milyon Be- a man ar 

>az: Rus vardır. Polonyanm tid· Londra, ıs (Huıuıi) - Ruı· :ttli liyaaetinden dolayı bu ekaJ. yada bir milvon kiti eilah altma 
}tetJer arasında umumi bir mem- ak.'lmrıtır. Bunlar 1918 - 1919 

llı.ıniyetaizlik uyandırmııtır. kur'alıdırlar. 
i .l>ravdanın bu yazısı Londrada Rusvadaki Amerika-
)i brplanmamrıtır. Bu noktai 1 1 l 
~ Polonyanın Almanya ile ı ar ayn ıvor 
~lll)ta anamda bit' taksim tekli Vapngton, ıs (Huauet)" -
'llırİk kabul edilmektedir. Moskovada1d Amerika elçiai So~ 
llnn ,.et Rusvac!a1d 1ı8!'J) haztrhklarr 

.. EŞ1N VERDiGf HABER karşısında Amerlkalılann derhal j 
t~ükreş, (Hususi) - 48 saat· Rusyavr t,.rlı:etm~terini.hilcürmiı;

beri Moslrovada cereyan eden tir. 
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Birçok Alman tah
telbahiri batırıldı 

Paris, 15 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

DUn gündüz ve gece havanın 
muhalefetine ve Alman topçu. 
sunun ateşine rağmen Fransız 
kıtaatı evvelki harekat esnasın
da. başlanan bütün ileri hare. 
ketlerine devam etmiştir. 

Alman mukabelesi tardediL 
mlş ve Fransız kıtaatı kazandı. 
ğı mevzileri son üç gün zarfın. 
da muvaffakıyetle neticelenen 

. ve Fransız başkumandanlığmın 
büyUk bir ketumiyet gösterdiği 
harek&tm en mühimmi cephe _ 
nin garp ucunu yani Mozelle 
kenarında Siercken bölgesini a
lakadar eden harekattır. 

Moı.el boyunda olan ve Trc -
ves . Metz demir yolunun geç. 
tiği bu bölge Sierck istikame _ 
tinde Alman hücumuna sahne 
olmuştur. Bu taarruz Fransız 
ileri kıtaatı tarafından tama. 
men durdunılmuş ve hücum a. 
rabalarma dayanan Fransız pL 
yadesi yalnız düşmanı tardet -
rnekle kalmamış, avnr zaman _ 
da, düşmanın her türlü muka. 
bclesine mani olmak için, aynı 
mevzileri İŞ2'al ve bu suretle bu 
bölgedeki Fransız hatlarmm 
umumi vaziyetini ıslah eyle
miştir. Düşman gPri çekilirken 
Mozel bovundaki demir yolu • 
nun mümkün olrluğu kadar u. 
zun kısmını tahrip etmiştir. 

Cephenin mütebaki kısının _ 
da ve ezcümle Sarın 20 kilomet
re kadar doğusunda Fransız kı. 
taatmm ileri hareketi devam 
etmektedir. 

Londra, 15 (A.A.) - Brük. 
selden Röyter ajan.sına bildirili_ 
yor: · 

Buraya gelen telgraflara gö. 
re, Siegfreid hattı civarındaki 
bazı şehirlerin boşaltıldığı 
Berlinde teyit edilmektedir. 

Garbe genç efrad 
göndeirliyor 

Am.sterdam, 15 (A.A.) -AI. 
gemeen Handelblad gazetesinin 
Berlin muhabiri, Alınanların, 
Polonya cephesindeki genç kL 
taatı YMlı efratla değiştirmek 
ve bu genç kıtaatı Fransız ce:p
heeiDe .nakledebllnıek için doğu 
cephesinin süratle tasfiyesini 
istediklerini kaydediyor. 

Topçu düellosu devam 
ediyor 

Paris, 15 (A.A.) - Röyter 
muhabiri bildiriyor: 

Garp cephesinde son 24 saat 
zarfında, to~u düellosu durma 
dan devam etmiş ve arasxra 
tankların arkasında piyade iler 
leyişleri yapılmıştır. Devam e
den yağmurlar, hava kuvvetle. 
rinin faaliyetine engel olmakta 
berdevamdır. 

Askeri müşa.hitlerinin fikirle
rine göre, Fransızlar, muhale.. 
kak olarak şimdiye kadar Sar. 
brükü alabilirlerüi. Fakat Fran 
sızlar, en ufa.k muvaffakıyetsiz. 
lik ihtimalini dahi gidermek i
sin muhasara hareketlerinin 
ta.mam.Ianmasmı beklemekte _ 
dir. 

Bugünlük umumi hedef, Sar. 
brük etrafındaki hudut hattın. 
da mevcut müteaddit çıkıntıla
rı izale etmektedir. 

Perl köyü nasıl 
alındı? 

Brüksel, 15 (A.A.) - Röyter 
muhabiri bildiriyor: 

Bugün Lüksemburgdan bura_ 
ya ı;{elen haberlere ~öre, Mozel 
mmtakasmda taamız eden Fro.n 
sız kuvvetleri, Alman hududu 
dahilinde Perl köyünü zaptet. 
miş ve Sarbrükün on beş kilo
metre kadar §imalinde bu şeh. 
re doğru gitmekte olan yolda 
ilerlemekte bulunmuştur . 

Almanlar evvelce Lü.ksem • 
burglu halka haber vermeden 
bugün saat 9 da Mcw.el Uz.erin • 
deki demir köprüyü berhava et. 
mi§lerdir. Tahrip edilen kö riL .. demil. p nun r en Scbengen ismin. 
deki küçük Lük.semburg köyü
nün &<>kaklarma düşmüştür. 

Vakaya şahit olanların üa • 
delerine ~öre, Fransızlar. o za.. 
man şiddetli bir baraj ateşi aç 
mışlardır. Bir müddet &<>nra pi. 
yade ku"Vvetleri, tankların ve 
motörlü vasıtalarm arkasında 
yavaş yavaş ilerlemeye başla _ 
ml§lardır. Almanlar, bunun ü _ 
zerine, demir volu üzerindeki 
köprüyü berhava etmeye vakit 
bulamadan Perl demir yolu is
tasyonunu terke mecbur kalmış 
lardır. 

Şiddetli ma.n!ah tftfek at.etme 
raşmen, P'raııım krtalan biraz 
sonra Perl köyünün ilk evlerine 
vasıl olmuşlardır. 

Son h&berlero göre, Perl kö. 

yil halen tamamile :F'ransız.la • 
rm eline geçmiştir. 
Şiddetli bir tayyare 

hücumu oldu 
Londra, ıs (Hususi) - Fran

sız hava kuvvetleriyle Alman ha
vn kııv\'ctlcri lıngün ilk Jırıtlar ü. 
zerinde çarpışnuşlardır. 
Fransız a\·cı tayynrclcri Alman 

tayyarelerini püskürtmüşlerdir. 
1ki Alman köyü işgal edilmiş

tir. Bunlardan biri stratejik ba· 
kımdan fevkalade mühimdir. Pi
yadeler Lüksemburg dükalığı hu· 
dudunda Alman· kıtalarını çevir
mişlerdir. 

Manerburg mrntakasrnda Frar. .. 
sızlar Alman topraklanna girmi§· 
!erdir. Fransız kıtalarınm Mo· 
zel ırmağı boyundaki hücumları 
devam ediyor. 

Şark cephesinde 
Polonya - Romanya 

hududu kapatıldı 
Berlin, ıs (A.A.) - Alman 

istihbarat bürosuna Bükreşten 
verilen mallımata göre Leh • Ru· 
men hududu Romanya tarafın
dan tamamiyle kapatılmııtır. Ya' .. 
nız muntazam vizeli pasaportu 
hamil olanlar Rumen toprakları· 
na i?:irebilmektedirler. 
Polonya hükiimet mer-

kezi yine naklolundu 
Bükreı, 15 (A.A.) - Bundan 

birkaç gün evvel motörlil Alman 
kıtaatının Lcopol' e doğru ilerle· 
mesi ve bu suretle Cenubi Polon· 
yanın diğer bütün devletlerle her 
türlü irtibatını kesmesi üzerine 
Krızemienecz'e nakledilmis olan 
Polonya hükumeti. dün daha ce
nuba nakledilmiştir. 

Filvaki dün öğlcclen biraz son
ra bütün hükiımet erkim ile ser~ .. 
rethaneler erkan ve memurini 
Dinyester nehri üzer!nde kiin bir 
Rumen kasabası olan Schit karşı
sındaki Zaleszczylri kasabasına 
nakledilmistir. 

Su halde' Polonva hükumeti ile 
ko;diplomatik İRomanya puctu· 
dunda bu1u1l9'flJU :'lf~\~ ite· 
ri hareketinin Po1onyanın bu ufak 
noktasını tehdit etmesi takdirin
de nehri gcçmeğe amade bulun
maktadırlar. 

HilkOmetin daha cenuba nakli 
karan evvelki gece Krzamienec .. 
zin ikinci defa olarak tayyareler 
tarafından bombardrman edilmesi 
ve Alman krtaatırun harekatı hak
kınclıı yeni mıılCrnnt gelmesi fü:cri. 
ne verilmiştir. 

Varşova cephesi 
kuvvetleniyor 

Krzemienic, 15 (A.A.) - Ha· 
vas ajansının muhabiri Var§Ova 
cephesinin kuvvetlenmekte oldu
ğunu ve Lehlilerin müdafaalannı 
tanzim etmekte olduklarını yazı
yor. 

Vartova, müdafaa kumandanr. 
nm tebliğin.de, cephede hiç bir 
Alman faaliyetinin 2örülmediğiru 
bilakis Leblilerin hilcum ederek 
üç tank ve birçok esir aldıkları 
bildirilmektedir. 

Bundan başka, binlerce kimse 
Varşova belediye reisinin daveti
ne icabet ederek hUldlmet merke· 
zini müdafaa için gönüllü olarak 
müraaat eylemişlerdir. Halk. 
neticesinden korkmaksı%11', düı· 
mana karşı biltün vasıtalara ~ş
vurarak harekete azmetmit bu
lunmaktadır. 

Alman tayyareleri mütem..ı: .. 
yen Lvov üzerinden uçarak bom
bardıman etmekte ve halkı tes· 
tim olmağa davet eaen beyanna· 
meler atmaktadır. 

Lvov belediye resi, ıeJıri mU
nafaa haline koymak için halka 
hitaben bir beyanname neıı-et
ıniıtir. 

Açık şehirlerin 
bombardımanı 

Krzemicnie, 15 (A.A.) - J>ot 
ajansı bildiriyor : 

Dünkü bombardıman tehir ve 
civan hôlkr üzerinde çok §iddet. 
li bir intiba basıl etmiıtir. Bom
bardımanın resmi biIAn~oıu 30 
ölü ve yilz kadar yaralıdır. 

Alman tayyarecilerinin puar
daki halka mitralvöz ateıi açtık
ları teyit edilmektedir. 

Yabana devletlerin sivasi mü
messilleri bu metodlan Berlin nez 
dinde siddetle protesti etmeleri 
için hüt.:ümetlerine mUracaat et.. 
ml$1ttdh-. 

$ura1t kava. 1tvı1l'm kt. ~CT1!n 
hükumeti, kordiplomatiğin ha
len Krzemienic'de ikamet ettiğin· 
den Alman menfaatlerini koru· 

makta olan Hollanda orta elçisi 
vasıtasiyle resmen haberdar edil
miş bulunuyordu. 

Bundan başka, Lvov radyosu 
birkaç lisanla yaptığı neşriyatta 
A lnıanlnrııı bu 'ıılı5i hareketini 
protesto etmiştir. Almanların 
her şeyi tahrip etmek ve her şc .. 
yi ynkmnk için emir ııldıklnrı Ye 
Lublinin yanmaltta olduğu ve fa. 
kat bu usullerin de Polonya mil· 
!etinin mukavemet azmini kırma· 
ğa muvaffak olamadığı kaydedil
mektedir. 

Gidinyadaki erkekler 
temerkUz kampına 

aevkolundu 
Gdynla, 15 (A.A.) - Şehir_ 

de hasaı·at mllhhn değildir. 
Yaşları 16 ile 50 arasında o· 
lanlarm t9vki • edilcruk temer
küz kamplarına gönderilmesi
ne devam edilmektedir. 

ÇUnkU bu yaşlarda olanla_ 
rın Untformalarını ve siHıhları· 
nı atan Leh askerleri oldukla
rı zannedilmektedir. 

Askeri harekAt topçu dUel
losuna inhisar etmiş ise de Ok
silia sırtlarında toplanmış olan 
Leh mUfrezclorinln pek yakın· 
da teslim c.lacakları tahmin e
dilmektedir. Bu sırtlarda bu
lunan Leh bataryaları ara sı. 
ra şehrin Uzerino Ye civarına 
ateş etmektedir. 

Polonya esirleri müba
dele etmiyor 

Berlln, 15 (A.A.) - ''Beril· 
ner Börscn Zeitung,. Polonya
lıların elinde bulunan Alman
larla Almanların elinde bulu. 
nan Poonyalı larııı m ti bndelcsi · 
nl Polonyaum reddetmiş olma
sını mevzuu bahsederek bu 
reddi Polon;> ahlardakl Alman
ların ortadan kaldırılmış oL 
masma nUctmektc ve Alman· 
yanın bunun hesabım mesul 
Polonyalı ve lngtllılerden ıstt
yeceğini yazmaktadır. 

Hitlerin teftişi 
11 Bcrlln, 15 (A.A.} - FUhre. 
Hn umumi karargAlıından neş. 
redllen bir tebliğ, FUhrerln 
bugUn bir tcftJş seyahati yap· 
tığını bildirmektedir. B. Bit
ler, Przemysleln şimalinde, 
Galiçyada ilerlemekte olan kı
taları teftiş etmiştir. B. Bitler, 
tayyare ile şarkt yukan Sllez. 
ya endUstriyel mıntakasını ,.c 
Krakoviyi de ziyaret etmiştir. 

Kıtalara yaptığı ziyarette, 
B. Hitlcr, iki fırkanın San nch 
rinden geçişinde hazır bulun· 
muştur. 

'febliğ, nihayet, Alman kuv
vetlerinin maneviyatınm yUk
sek olduğunu ve Polonyahla. 
rın maneviyatının ise kırılmış 
bulunduğunu tebarüz ettir· 
mektedlr. 

V ı.rşovalılar sonuna ka
dar mukavemete 

hazırlanıyor 
Paris, 15 (A.A.) - Havas a.. 

jansının hususi muhabirinin bil 
dirdiğine göre, Varşova ahalisi 
her vasıtaya müracaat ederek 
Almanlara mukavemet etmeğe 
azmetmiştir. Halk, sivil ahali. 
nin her türlil askeri hareketten 
içtinaı,> etmesi lazım geleceğine 
dair Almanlar tarafından yapı
lan ihtarı nazarı iti hare alma
maktadır. 

Bu itibarla erkeklerin Varşo. 
vada.n tahliyesi derpiş edilme _ 
mektedir. Bilakis Varşova be • 
lediye reisi Stanynski hükQ -
meti gönWlü müfrezeleri te~i -
line davet etmiştir. Bu davet ya 
pıldıktan beş dakika sonra biır 
lerce kişi belediyeye müracaat 
ederek gönüllü yazılmıştır. 

İnşaatçılardan mürekkep hu.. 
sust bir müfreze sokaklarda ba. 
rikatlar vUcude getirmektedir. 
Bütün şehir, hara.retle çarpış -
m~a hazırlanmaktadır . 

Lvov _ Lemberg _ de de vazi_ 
yet aynıdır. Halk, Almanların 
ileri hareketine mani olmağa 
hazırlanmakta ve düşmanın ih
tarlarına ve teslim olmak tek -
liflerine kulak asmamaktadır. 

Şehrin pek vahim bombar . 
dımanlara maruz kalmış olma
sına ratmen tahliye edilmemi§.. 
tir. 

Lvov Voyvodası Bilyk. ne o. 
lursa. olsun vazifesini terket • 
rniyeceğini bildirmiş ve halkı 
resmen müdafaaya davet et -
miırtfr. 

HfRÇOJt At.l'\L'N TAHTEl.B~. 
HIHLERl BATJRTJ.DI 

Londra, 15 (Hususi) -Birçok 
Alman denizaltısı batırılmış, kur-

tulan mürettebat esir edilerek 
hapsedilmiştir. 

Londra, 15 (A.A.) - lstihba· 
rat nezaı eti, aşağıdaki tebliği ncş· 
retmiştir: 

İngiliz torpido muhripleri dev· 
riye gemileri ve tayyareleri genig 
mıntakalarda düşman denizaltı 
gemilerini araştırmışlardır. Bir
çok hücumlar yapılmış ve müte
addit düşman denizath gemisi tah .. 
rip edilmiştir. imkan hasıl oldu
ğu takdirde, bu gemilerin müret· 
tebatından s~ kalanlar kurta-
rılmış ve esir alınmıştır. 

Lehistandaki bütün ec
nebi sefirler Roman .. 

yaya gittile::r 
Bükreş, (Hususi) - Leh -

Romen hududundan bildirildiği 
ne ~öre, Varşovadaki bütün ec.. 
nebi sefirlerle sefaret memur • 
lan Romanya topraklarına 
geçmiş bulunuvorlar. 

Verilen haberlere göre Lehis
tanm şarkından gelen Alman 
orduları Brest Litovska yakın • 
taşmıştır. Slovakyadan hücum 
eden iki kol, Romanya toprak
larına geçmek istiyecek olan 
Leh askerlerini karşılamak is. 
tiyecektir. 

iktisadi harpte 
mi iti müdafaa 

( Baştarafr 1 incide) 
mallannuzı lnıiltere, Franu, A .. 
merika, Mmr gibi serbest döviz 
ile mübadele yapan memleketlere 
çevirmeğe ihtiyaç vardır. Şimdi· 
ye kadar bu memleketlerde Türk 
malının rağbet bulmasına mani 
olan fiyat yüksekliği olduğuna 
göre prim vermek suretiyle buna 
imkan bulunabilir. 
Diğer tarftan demir, çelik, cam, 

tıbbi ecza gibi bir taknn malların 
harp ilinı üzerine hem fiyatları 
piyasada yÜkaelmif. hem de mev· 
cutlan azalmıştır. ihtikara karşı 
alınacak tedbirler muvakkat bir 
zaman için fayda veririr. Fakat 
harp halinin devtunı takdirincJe: 
memlekette yetİf!Deyen, ya1ıut ya"' 
pılnuyan eıyayı hariçten emniyet
le getirmeğe, fiyatları kontrol e~ 
meğe lüzum head olacaktll'. 

Bu da hem ihracatnnızı, hem 
ithalatımızı tanzim için ihracat ve 
ithalat ticareti :vapan evleri ve 
müeasese:leri hükumetin kontrolü 
altmda organize ebnekle mümkün 
olabilir. 

Tür:kive beynelmilel ticarette 
ne otarşi aiatemini hoş görür, ne 
de başıbozuk ticaretini terviç e· 
der. ı!Yt.emleketin bütün istihaal ve 
servet kaynaklarını bir tek elin İ· 
daresine vermek doğnı olmadığı 
gibi. devletin müzaharetinden ay
n olarak ferdi te~büılerle hiç 
bir İş pörülemiyeceii ıüphesizdir. 
En doğru yol; devlet ile fertlerin 
aa ... İmi surette elbirliği etmea~ 
dedir. 

ASIM US 

Encümenlerde tetkik 
edilmekte olan 

projeler 
Büyük Millet Meclisi encU • 

menleri, topla.nmalarma başla • 
mışlar ve yaz tatilinden önce ka_ 
lan layihalarla, tatil devresinde 
ve son günlerde sevkedilen ıa -
yihalan tetkike başlamışlardır. 

Hükumetin, tatil devresinde 
ve ~~en :pazartesinden itibaren 
meclise sevkettiği layihalar. 
şunlardır: 

Bazı maddelerin gümrük re
simlerinde tadilat yapılmaama. 
dair kanun layihası: Bulgaris. 
tana 5.000.000 kiloluk munzam 
bir odun kömUrü kontenjanı ve. 
rilmesinc dair teati olunan no
taların tasdiki hakkında kanun 
Uıyihası; çay kanunu Ilyihuı, 
hariçten ithal edilecek kok kö • 
mUrü hakkında kanun layiha. 
sı; heyeti mahsusaca askerlik 
nisbetleri katedildiği halde ken. 
dilerine tebli~at yapılmamak 
yüzünden hazine ile ali.kalan 
kesilenlerin tekaüt m8.8.§1.arma. 
dair kanun layihası; hizmetten 
ayrılan bazı memur ve müstah.. 
demlerin yapamıyacakları işler 
hakkında kamın layihası; TU.r
kiye • Letonya ticaret anlat • 
masma bağlı A ve B kontenjan 
listelerinin iptal ile yeniden tan 
zirn olunan listelerin ıbunlarm 
yerine kaim alınası için teati O
lunan noktaların tasdiki hak -
kında kanun layihası; Tilrldye • 
Polonya arasında imza edilen 
ticaret anlaşmasiylc mun:r.anı 
protokol un tasdiki hakkında li · 
kanun layihası. 



G -- ~te-r. 

• 1 
, ç ki ·hı· 1 ı .:~~!?.~;.!~.~~: .. ı iKaocunarz, ı uıyarkar ve Hastalıktan yenı kalkanlar için gıda : 

MUŞAMBALAR ,, e MANTOLAR, 
Beyoğlunda BAKER mağazaların-
da teşhir edilmek ve salet mÜ
sait şerait ve ucuz fıl atlarla sa
tılmaktadır. Çeşitler tükenmeden 
evvel ihtiyacınızı şımdidcn temin 

Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar
da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. E§sizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır 

k ,. bo ' ediniz. at ıyen zulmaz ve kurtlanmaz. -----
938/38Si-
/ slanbul 2 inci i cra Memurlu

ğundan: 

Bir borçtan dolalı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer ikı 
adet l:U:l makinesi 25/9/939 tarilıL 
ne musadiC Pazarte i gumi saat 1Ci 
dan 17 le kadar Halıçekapı Ta ha
nın önünde açık arttırma surcthle 
satılacaktır. Arttırma h<'dcli mu
h:unmen kıymetinin yüzde 75 şini 
bulmadıi;'l takdirde ikinci arttırma 
29/9/939 tarihine müsadir Cuma 
günü aynı mahalde icra cdilece ın_ 
den talip oJnnların l cvınu mezk(ır
da mahallinde hazır hulunacnk me
mura müracaat C)lCmcJeri il"n olu_ 

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

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 
Umumi Depo: INGILIZ • KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul Perakende Satış Yeri: Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu. 

lstanbul. Jzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

~-·•••••••••_..Nişantaşında eski Feyziye 

na r . (K. 1. 2:i1) 

Yahlı 

Yat.sız Işık Lisesi Kız 

Erkek 

ZA Yl 
Memleketimizin en eski hususi Jisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımlan vardır. Kaydiçin her
gün mektebe müracaat edilebilir. lstiyenlere mektep tarif namesi gönderilir. Telefon: 44039 

Eyüpsultnn Sütlürc Nümune mek_ 
tcbindcn 330-331 devresinde aldı_ 
ğım şahadetnamemi za;) i eltim. 
Y<:nisin i nlnca~ımdan e ki ınin 
hükmii yokur. 

~I YATILI 1 Şişli Terakki Lisesi (vATısız f~ 
~~~ 1 - ANA - iLK - ORTA - ve LiSE KISIMLARINDA nu Mclımel Ali TOKA\" 

(K. l. 252) 
füeTalebe kaydına başlanmıştır. Heıgün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe müracaat edilebilir. liil 
i!!: (Telefon: 42517) ad 

SAHİBi : ASIM US 
Basıldığı yer: V AKI T Matbaas 

Umum Neşri vatı idare Pden · 
Refik Ahmet Sevengil 

.ı.. • •• 
HH 2 - Okula kayıt ve kabul şart arını gösterir prosepektüs, istiye ılere bedelsiz olarak gönderilir. ~i 

•
........ ERKEK - :::::a::. ···· ~I N ., Ş A N TA ş 1 Halil Rifatpaşa KonaS!ı 1 KIZ 1 · 
:::::::: Başmabeyincilik Konağı :::::.:: 

............................... ~ ............................. .. 

Hasan Deposu 
üdüriyetinden: 

Bazı ticarethanelerde ve 
piyasada Hasan Glüten ma
mulatının ve Hasan özlü un
larının diğer bir müesseseye 
8atıldığını ve bu sebeple ba
dema isbu müstahzeratın 
çıkmıya~ağına dair rakiple
rimiz tarafından kasdi ola-
rak işae edilen tezviratın ve 
yalanların asıl ve esası olma
dığını, bütün Hasan müstah
zaratının cihanşümul olan 
şöhretile mütenasip bir su
rette gayet nefis olarak iz-
har edilmesine devam edile
ceğini ve buhranı hazır sebe
biyle fiatiarında da bir zam 
ve deği§ikliğin yapılmadığını 
veya yapılmıyacağını Hasan 
müstahzaratını seven ve 
mcfhın olan sevgili müşteri
lerine ilan olunur. 

1 

..................................... , 
------· Ll~ \ Ll \e NEHARl -------

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
1 tanbul, G:ılata. Po ta kutu u 133U 

ihzari l ' ramnzca kurları \-arclır. OLGUNI.UK İl\ITİll \NLARl!l\A 
il \ZIRLAlt 

Kayıt muamelesi Pnzar günUnd n m:ıada h r giln saat 9 dan 12 ye 
kadar yapılır. 

Okul 18 El lül ı•azartcsi glinii açılacaktır •••• 

Osmanlı Bankasından: 

OSM \ Nl. l l3 zile\ niraıı i \e lk~o hı Şu. 
J>elcrınin 18 c:ıri ti.lrılıınde t dılı 1 ızıın c 1 n \cm· 'e 1-..ıı ılık K ıo;n r1 ı
relcri saatleri 30 c"ri (d, h 1) ı r hınc ı.... 1 r h !ıhı de,, ın edeecktır. 

Mer.kiır :ı.ll r hcneçlıı {ılı lır: 

\EZ~I s \ \ 1 l: 

Saat • rlan :ı t 1 1 (' k d r 
Saat 9 dan s:ı ıl 11 30 u 1 ııl r ( ll 1 ıtc 

ldH\1.11{ h\S \ D\IHI 1.1 Hl: 
s..e • .. n l t lG ~n kadır ftdi ~ıııı ll· ı ıle 

S.t !) cım sanf 18.30 a kal r Cum rtc i gu ılcr 

T. iş. Bankası 
1939 Küçük Cari Hesaplar ikramiye Planı 

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

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 İkincite§rİn 

, IKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liral-" · 2,000 Lira · 
s 1000 5,000 

" " " 8 
" 

500 
" 

4,000 " 16 
" 

250 
" 

4,000 
" 60 

" 
100 

" 
6,000 

" 95 
" 

j0 
" 

4,750 
" 250 

" 
25 " 6,250 

" 
l \ " -

435 32,000 
~ 

~ T. iş Banliasına para yatırmakla, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. ,t 
Osmanlı Bankasından: 

A1LC SANDICI PlYANGOSU 
Osmanlı Bank:ı.sıııcu ihdas edilen "Aile Sandığı,, ııi~aııgosunun ke-

idesi 2;; c.irl tarihinde icra edilip alideki ikramiyeler tevzi edıleceklir: 
ı aclcl 'r.ı .. ı ,ooo .-lık = '1\ L. 1.000 
4 ,, T.I. . .250.- ,, T.L. 1.000 
5 ,. T.I,. 100.- ,, = '1'.J.. 5UO 

25 ,, 'J'.I. . uO.- ,. - T.L. 1.250 
.ıO ,, T.L. :!5.- ,, = T.I. . 1.2:i0 

80 l kranıile icin T.I.. 5.000 

t bu ke ide)e, Nisan - E\l('ıl 1!13!1 alt ı :ı~lık müddet zorrını l a •"Aile 
S:ıııc.lıg ı ,. (Tasarruf cüzdanı} he abıncla ııın\lulıu T .L. 50.-den aşağı ol
nı)an Jıer mudi işlir:ık cdeceklir. 1 

Üniversite Rektörlüğünden: 

t 
1 

ll ıılılıazır sebebi le A uupadu tahsilleri ıı c dernın cılcıni.} en t::ılcbcıı in 
ıhsU rnzil ellerini teshil etmek üzere iinh-ersite rcklörlüğıincle hir lı iiro 

l05kıl edilmiştir. lstnnlıuhl n lııılunnnln rııı bizzat Ye t :ışrndn bulnııan l ıı rııı 
) azı ile ' e wsikal.ırile miiracaaı etmeleri. Yııksck )lulıendis mekteb ı lc 

!\ ıria Tekııık olrnhına sirııll•k isti yenler ıl rığrud ın doğru\ n im rncktrı> 
dircktürlu0iıııe muracaat edebilirler. (7333) 

EGE TİYATROSU 
Xnri Genç 'e Arkadaşlar ı ' 

l 
K r~gııınruk Zafer Sinemasında 
(j E)liıl Cuıııaı leo;i günü okşaıııı .S \ DHFDDIX O •• \HAN 

Operatör ' 1 
.Ki\SJRG \ 

Pil es (3) Perde 
J ki ı '" :\lirr helin Ynr~ctesi 

Jn Ş l l' H 17. \ 
ı :. S \Dl TEi< 
'1 IL\ THOSL 

B ıı Jl<•c c• 'l \• ıwlı:ısııııl n 

Don ııına fı cı eo;i 
l'rı:a11: ili ) \T 'l\'l ili 

Jhısuo;i : uO, l\lc\ ki : 30 kuruş 

lk) oğl ıı ~! is Sok.ık Gokçek 
\ paı tıııı:ın :-\o. 1 ıı 'kl"lıııistir. -

GOZ UEKl'\11 

11,f u-~..# Rami A vdın 
P:ı:r.nrtl :ın hrısk:ı hrr ızıın o;:ı:ıt •ı 

ıs kadıır T:ıksı ın • falırn ha ne ll r t 
apartıman No. 10. Tccıron: 41 553 

tr ~ 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahval
de zuhur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bil. 
hassa seferberlik esnasmda hastanelerde Kızılay esas hem. 
şirelerine yardımcı sıf atile çalıştırılmak Ur.ere lstanbuld& 

· a .. ayda kain 

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

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

Kaydedilmek ve dersler hakkında malCimat almak ta. 
tiycnler yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat et. 
melidirler. 

Şefik ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani 
ıse hevesle koşacaklarına kaniiz. 

~-----------------.ı~ -.aLY• 
Devlet Demiryoilarr ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanf an 
Şeker nakliyatı için D. D/143 numaralı yeni bir tarüe ibdai 

edilmiştir. Bu tarüe 15. 9. 1939 tarihinden it ibaren tatbik ecJileı. 
cektir. 

J:4"'azla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 
(4470) (7230) 

-İlk Muhammen 
tcıııiııu t heılcli 

14:i2,38 19365,00 il taııcll•r "ll ık ilıti)acı i n tınacak 131 
kılo ut, :ıoooo kilo pastörize 'e 625 kilo ıoıurl 

3191,2:; 425:i0,00 il ıslancler HJlık ihti~acı için alınacak t25ol 
kilo dn(:!lıç ti 

\l ııhaııınıcn heıl ileri ile ılk teminat ıniktarlnrı yukarıda 71aıh i Jel° 
'rı n' rı kup. lı z ırf ek illmesine konıılınu5tur. llııılc 18/ 9/ 939 pazarte 

~iinii s.ıat l :i de 1 -ıtanhul Bclcdil esinde Daimi Encümeninde yıunl•c:9 
t ı r . . arı nameler Zabıt 'e Mııaınel:ıt ~lüdürlüğii kaleminde girülebfli 
Talıplrrin ilk lemin t ın:ıkhıız ,.<',·n mektupları ile 2490 numaralı tan~ 
nn ~üre h. zırhvncahl. rı 1.apnh ıarflurııı ı ihale 1ıiiııü saat 14 de :ı.-ad•' 
Daimi Encılrııene 'cı mcleri !~112), 


