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' Bazı maddelerin ih-
racına dair olan ka
rarname neşredildi 

HERYERD .. 3 KURUS • • Sabaha karsı : 

Ruzvelt 
Amerika da f evkal
ade vaziyet ilan etti 

(}'a:m 2 ncicfr) 
CUMARTES( 9 EYLUL 1939 YIL.: 22 * SAYI: 7782 

Vaşington, 8 (A.A.)
B. Ruzvelt, bitaraflık 
kanununun ilAnını tak. 
viye ve mllll müdafaa· 
nın barış zamanı cerçe. 
ve&i J:lahllinde idamesl 
maksadiyle Amerika 
Birleşik devletleri için 
.. feYkalAde vaziyet,, iIAn 

İDARE EVİ : Ankara Cad. lSTANRlJ L• Telgraf: VAKiT• Posta kutu"u: 46• rcıeron: 21413 (Yazı) . 24370 lldare) 

Bu cepheye yeniden 6 Alman 
fırkası gönderildi 

lifgiliz taggareler · iele dün iki~ci 
• 

eylemiştir. 

Bu hutustaki karar. 
name ordu, bahriye ve 
milli muhafaza kadrosu· 
nun derhal ta1n•lyesine 
fmkAn vermekte ve Av· 
rupada bulunan Ameri. 
kalılarm tahlfyeslnl der
piş eylemektedir. 

Keza kararname, ca· 
susluk ve sabotaj aley. 
hindeki hizmetlerin de 
kuvvetlendirilmesini der· 
piş etmektedir. 

Alman tahtelbahir
leri Hendersonu gö

türen vapuru 
batıracaklardı 

Londra, 8 (A.A.) 
Nevllle Hendersonu Rot· 
terdam'dan lnglltere'ye 
götüren vapura refakat 
etmekte olan 6 muhrip 
:Manş Denizinin ortasın. 
da tahtelbahlrlere karşı 
deniz bombaları atmış
lardır. 

• bir ha kın aptılar 
B 

Pariı, g (A.A.) - 8 Eylül saba· ıarılmış ve bu ilerlemeler, bazı etmektedir ve buralarda dinamit 
Ugünkü harpte hı verilen 9 numaralı tebliğ: noktalarda ileri hareketimizin şc· şebekelerine tesadüf ediyoruz. Ha· 

Muhtelif ehemmiyette mevzii raitini mahıüs derecede iyile§tir- va istikşaf faaliyetimiz devam et· ıraktaki Alman 
sefiri Sur iyede 

Zigfrid hathndaki 
Almanlar 

So ti . ilerlemeler bqararak bazı nokta- mittir. mektedir. vye erin 1aıda ileri hareket p rtJanmm Pariı, 8 (A.A.) - 10 numaralı Denizde kuvvetlerimiz devriye 
mahıuı derecede ıllah ettik. 8 eylül a.kapm t eblifi: hareketlerine devam etmekte ve 

Dört sebepten dolayı 
gayri memnun 

yazıyeti Pariı, 8 (A.A.) - Bu aabab llevdl ilerlemelerimiz devam büyük bir faaliyet göatermektedir-
neıredilen 9 numarıb tebliğ: ediyor. Jer. Londra, 8 (Hususi) - Irak· Londra, 8 (A.A.) - 1stihba. 

y . ASIM .. S Yerine göre az ve yahut çok c. Düıman çekildiği noktalarda Deniz milnakalatının mildafaaıı takt Almanlar hudut harici edll rat nezareti tarafından bu sabah 
azan. ~ hemmivetli mahalli ilerlemeler, ba· demiryolu, köprü vesaireyi tahrip (Devamı 5 incide) mlştlr. Iraktaki Alman sefiri neşredilmie olan tebliğde Sieg • 

~ları"""'n•da-V14U'f0rilll .. mp.,ı..ıdü r~iJerl:rı: .... ~~;=;j;~=~~==~~;a;;~~~:;;~~~-~~~~:i~~~i::;:;;;;~~ pasaportunu alarak Surlyeye fried hattında. harp eden Alına 
lııen Lü bük6meti ile lnsiJtere ve geçmt,tır. (l1eVamt Ş-fnclile) 

::..~..r..eni.:ı.~t Aske'rlik daveti hakkında 
~alaeti ile Lehiıtanın münferit • , 
"'!" ıulh yapmainalc taahhüdüne 

:.cl.ir~~::riae :.·!~.~:ı; B a şve k a.A. I etı· n te b 11· g""" ı· '!- lehiıtamn hamte mulcav~ 
tİlai artırmak İçİn İlcbladİ Ye maJi 
""'thm vaacleclildiiini ...... bma-
ta8ıncla izü etti. Fakat imzalanan " C 1 t k d b J · d · k d )eni mualıededeki hu iki türlü ri- e p mın a asın a u unup şım ıye a ar 
~Yet hiribirine zıd feyler defi)· ı k d b 1 
tlir. Bilikiı hir •nwrini ikmal.. çagw rılmıyanların veya ce p mınta asın a u un-
~--müıiyeuedir ki •erek Lebiı-
-m. ••rek lnsi)tere ve Franaa• ı '" k " f I • .. 1 · ı 1 
-.. Alamıyay• 1car,1 ıiriıtikleri mıyan arın su une e ış ve guç en e meşgu 
lbiicadeJecle nihai zafere nrmak 
tohalHWQ azimlerini ı&terir. olmalarını tavsiye ederim,, 
• l.ehiıtanm Almanya ile münf~ 

tit 1air ıulh aktetmemek için Loa- Ankara, 8 (A.A) - Başveka- askere çağırılmıyan bazı kimsele-
~ •• Pariı hükümetlerine yeni- Jetten tebliğ edilmittir: rin askere çag"' ırılırım dü•üncesiyle 
-a taahüde •İrmealıi Le orduıu· 'X 

~•n eaaı kunetleri ile Vistol 9aı:- Memleketin bazı mıntakaların- çalıttıkları işleri bırakıp memleket-
"• toplan..,.ktaki makaadmı daki ihtiyat erleri bir buçuk ay ta- lerine dönmek istedikleri görül-
~·=.,~~· :U:.":J:. lim ve terbiye için askerlik mükel- mektedir. Yurd müdafaasına koş
i;:: tazyik ederken Viıtolün p.r· lefiyeti kanununun 58 inci madde- mak bakımından bu hareket takdir· 

ela toplanac.ıs WiJiilr Leh kuY. sine uyarak silah altına çagı"' nlmak- le kar•ılanırsa da iııı.lerini bırakan-
"-tleri Almanya için daima habn 'X "X 

''•ıhr bir tehdit tetkil edecektir. tadırlar. larm şahsen zarar görmelerini mu-
.\J111an ordularının V.istol nehrii:ai Bu celp memleketin her tarafı- cip olabileceği gibi imar ve ticari 
.. eçenk ...... daki bürik kuvvetle~ lllaflup •bneleri ihti111M1line ıe- na mahsus olmayıp mahdut mınta- faaliyetlerimizin az çok durmasına 
U..ce. Alnwnlar için büyük aıkeri kalarda yapılmaktadır. Ve nereler- da sebep olabilir. 
1eclalcirlddan ic:abeden hir iı .ol· de kimlerin askere çağırıldığı da Celp yapılan mıntakalarda bu-
~. heraher hu noktada Sovyet 1 takal d ki k l"k lunup •ı"mdı"ye kadar çagı"' rılmıyan-1t •• ,...ın vaziyetini de heaaha lcllt- ce p mm arın a as er ı şu- 'X 

~n• ihtiyac vardır. Zira 1914 beleri tarafından halkımıza ilan larm veya celp mmtakasında bu-
•Wunu almak içi., taarruza ıe- d"lm" t• lunrnıyanların sükUnetle j.. ve güç-
~ Alman orduları Vistolün tar- e 1 lf ır • 'X 

~ seçtikten •• Leh ordularmı Buna rağmen ilin yapılmıyan feriyle meşgul olmalannı tavsiye 
~ Witün bütün imha ettikten veya ilin mınt.- kA ~ınd.a bulunuo da ederim. 
t:.:~!r ~:·~oc!;.'!ıutl:: ~ :.,.., ...... •-•-•-•-• .-........... 9-•-••-•rıın••nı+"4+>?#'+'++"'+ •~•,.,•noı,...•'+'•+"'• • .,.,.,+,-cer+•,..•••+"'• •n• • 
~ tini.ti 1"i7ük ALt.nv. J.uclut-
1-11 İçinde kayholur ki Almmya· 
t• ademi tec:avüz muahedeıi ile bi· 
~ temin eden, hu ıaretle 
""' .....ıeketin Lehiıtana ka11ı te
~._i hareketini kolaylathran 
~on hülcumetiniwt arzuıu, it· 
~ sonunda hövle hir neticeye 
._...,_, olmua prektir. 

Ei er Almanva ile Sovyet Ruıva 
'!'-•ıncla ademi teravüz muahede•• . "•" zmuırndA Lebiıtanı pul~ 
"-le yoluada bir anla~ hulun
~a.dı. Scwyet Ruıya u hu makta· 

' : İıı6S.d1tf eder .... ZI .... ...-.ıı... ,,c;-
;·l~ti; ~imdiye kadar hu ih
IQıale ünün "eren hiçhir hazll'" 

(Devamı '.5 i ncfd&) 

Ceohe perisi maneviyatını muhafaza içm / Yugoslavyaya iltica 

Al d k eden Avusturyalılar 

manya a u rşu na gil~!~:~:~··A~m~~-A.)Yugoe~ 
d • • ı ı b ı · d hududunda ve bilhassa Maribor 1z1 m e er aş a 1 ~:~1t::ç~s~~:ı~nı!'"~~t;~·~~:1:.ya~: 

Dun neşredilen bir kararname ile 
,, millet düşmanları.. hakındaki 

cezalar şıddetlendırih yor (}'azısı 5 iııcidc) 

geçtiği görülmektedir. 

Karantiya'dan gelen yolcula. 
rın ifadt'slne göre bu eyalet hal
kının man<1\ !yatı pek bozuktur. 
Sivil haJk ve bilhassa kadınlar. 
silfih altına alınan efradın sev· 
ki e nasm<la gizli lıır isyan ha. 
' ı ı ) arntnıı!:lnrdır. 

Avrupada harp vaziyeti: 

Garp cephesinde: 
Askeri f &aliyetlere münhasır 

hareketler devam ediyor 
Şark cephesinde: 
.-....................................... .. 
Varşova - Lublin h athnda bir mey · 

dan muharebesi bekleniyor 

BAL TIK DENız 1• ... 
t , 

1 • 
I;·· 
' 

8 }~) Jfıl 1030 da Polonya cep he!>inde askeri u1zlyetl göstetlr 
kroki. Yazısını üçiincü sayıfam ızdn. okuyacaksınız 



~ - V AXIT t IYLOL t• 
Vapur tarifeleri 

Denizyollan Pazarteai
den itibaren deiiı· 

tiriliyor 
Denlzyolları idaresi Pazarte-

l ıUnUnden itibaren Adalar a
rasında pl&Jlara da utrayarak 
ı llJen vapur set erlerini ıatvet. 
mletlr. Adalar tarlfeılnde bazı 
deflfiklltler daha yapılmıı,tır. 

Pazardan bnşka günler de 
Bi11flkadadan 13,16 te kalkan 
vaQur pazartesi gUnUnden eon_ 
ra 18,36 te hareket edecek, Hey
beli ve Boetancı7a "Ul'rayarak 
Maltepeye gtdeeektJr. 

Seplon Ekspresi tek
rar işliyor 

Saat ı 7,20 de Bostancıdan . _ 
kalkan vapur da yine Paıarteıl k d ' "' b l d J 

Bankalar mal mukabilinde 
:::~a~~~.t·~::::ur~o dakika re l vermege aş a lı.ar 

Pazar aUDlerl Buyukadadan Dün labah Seınplon eklpceai l Piyasada mevcudu kalmıyan f lar da yllzde yirmi bet, otuz faz-
~,ZO de har:t;!:4•1~1~::e'!ı" ~~ yine iki ftlonla Milaılodan ıet- malların batında tıbbi mUıtaharat latiyle tedarik edilebilmektedir. 

d nlrelk a)"llt 1 
1° a ahnmıı,tır ~ mittir. relmektedir. Aıprin tllkenmlıtir. Sıhhat müfettişleri vuiyeti tetkik 

a a sonra · Bugünkü ebpreae Parlı vagon· Almanya ve Franıadan gelen iltç· etmektedirler. 
• • tan da ilivt edilerek Fraua v~ 

l·stanbu1 Dnıversıte- taviçreyle ıt11ya arrtımda bir müd-
dettenberi inkıtaa uğrayan ncr. 

sine doçent o hnıyor,: ~=:ı~!~t tekrar temin edil· 
Pqtt yobqla Almuya yolcula· 

Hangi fakültelerde han- rı tla bu trellden l•ti!t4e ıdeblli-
• d.. likl n-L-J yortar. il oçent er mUllllll. DilnkU ekspresle gelen yolcuJa-

lltanbul nntvel'llte kaclrosuna rın çoğu Avrupada bu!una~ :rürk 
veni doçent almmUJ maarif ve. kadınlarıdır. Bunlar. Sırkecı ııtu
itilllii tarafından tesblt eclilerek yonuna gözleri vatlı ve bitap bir 
'Jiln allkadarlara blldlrllmletlr. halde inmişlerdir. Çünkü yolcu
Onlvenlte remrıuın almacak tar, Paris • Bordo arasında normal 
doqentllkleri tnbit ederek. alL umanda sekiz saat süren trerı yo
kadarlar arumda bir tmtlhuı a.. lunu otuz altı saatte geçebilmiı-
acaktll'. Bu,.Un halen a~ık bulu- ler ve aktarmalar dolayııiyle istu· 
:ıan doçentlikler fUlllardll' : yonlarda seyahatleri yarda kal-

Hukuk f aktıltealnde: Medeni mak heyecanile uzun müddet bek· 
':ıukuk. ceza hukuku, umumi hu. letilerek ço-k 9ıkıntı çekmJtlerdir. 
kulr \'e devletler hukuku: iktısat Dikkate çarpan bir nokta, Fran
'akUltesinde: İşletme iktnadı, u- uzlann, memleketimize dönen 
mumi iktıNt ve lktıat ~risi,, Türk yolculara bir doıtluk cıeri 
tJp fakültesinde: Radyolo31, ÇO- oalrak birer gaz maskesi vermelc
cuk bakımı b~taııklan, l~ ddir. 
yolları. Patalo3lk ve anatomı ve Kon.amiyonelle p1en1er 
C?eDe 'P8.louljik, edebiyat fakul • 
tesinde: Umumi feı.fe ve a.an. Dünkü konvansiyonel treniyle 
ık, romanolojl, umumi TUrk ta. ıelen Tilrlr yolculardan Bllll ve 
"hl ve Tllrk edebiyat tarihi do. Resai Benıllr, YucOllavya • Bul-
~tliklerl ! gariıtan hududuıiıla heyecanh bir 

İstektllerln dD imtihanı ayın hidise geçtrmlflerdir. 
16 smda yapılacaktır. Bulrar hu.dut memurları, bu iki 

Kanlarcllarda 
ışlenen cinayet 

Tiirk ıencini hudutta Dragoman 
mevkünde geri çevirmt,ıerdir. 

Buna ıebep olarak puaportla
nnda Bulıar vizesi mevcut olma
masını ileri sürmüşlerdir. 

Bilil ve arluılda,ı, Cenevre.den 

Ş ·hİtler maı-...ıun·· kü•fü• geldiklerini, hareket ederken Bul
- ıuuı pr konsolo.Jufunun tatlı gilnUne 

etmedijini söyledi tesadüf etmeıi dolayııiylc vizeyi 
yaptıramadıklarını, esasen Bulp 

Anadol~ Fenerinde mo~orculuk riıtandan transit ıegeceldtrinl ve 
tapan Salıh adında blrlalai. evwl· vbe mwımeleünin trende yapılabi
ld ~~n. .Kantarcılarda bir kahve leceifni bildirmiılerse de Bulcar-
ıçensınde tabanca ile wrup _81c!U· tara .dinletememişler4dir. 
ren Mustafanm alır caadakı mah Bunun O.erine tekrar Yuıoalav
~e~ııe dtftm edlJmiı. şahitler vaya dönmef e mecbur oimuılar ve 
dınlenılmiştfr. böylece bir gün kaybettikten son· 
Musta~a: . _ ra memleketimize gelebilmiılerdir. 
- Salah beni aık 11k dövüyor Konvanıiyonet yolcuları ırasın

du. ~ glin ele kahwDln dıprıun- da, Yunanlstandayken askere çağ
'Cla küfretti, tehditler Avurdu. t- nlan 15 Fransız genci de vardır. 
çeride otururken yine l'lhat ldur- Bunlar tatilJerini seyahatle ·,eçi· 
madı. Kllfilrlert bafladı; ben ele ren Unlverslte talebeıidfr. Batlr.. 
kızdı~. kendl!"l kaybederek vur. rında profesörleri bulunuyor. Bu· 
dum. demi9ttr. radan difer ban Pranas ~eri 

Şahitler ise, maktulUn deiil kü· le birlikte birkae ıtilne b.dJlr Fran• 
filr. ahını bDe ıçmıdıfmı t8y1e- uva hareket edeceklerdir. 
mitlerdir. Almanvada mezunen bulunan 

Muhakeme burUn Bğlecfen soo· tamir Jrcntoloeu Holştayn ve mem-
.-aya b:raJnJmqtır. leketler; ... dönmcve karar veren 

Iraklı .. 1tt tacirden mürekkep bir 
Para yüzünden çıkan 'tev,.t ,. .. oün ~elen yolcular ara· 

11n<1ay~ı. 
dava B".,~'"'r, m111I mukabiJi .. de 

Sebze halinde kabzımallann kredi •ermeie baaladr 
mallanru cöıleyerelc Uç bet kurut Harp bqlar başlamu her tUr
dilenen Kadri Şengönill adında 10 kredi ve bonolar Uze?~de. mur. 
blr ayalı topal birlıi bir ıün kab- meleyi kete~ bankalar .. ıkı gilndllr 
nmaI Abdutlahtan da para lıtemit. mal mukabilinde 1uedı ve~e~e 
fakat Abdullah vermemittir. ~şlamqtır •• Kredi mal k.ı~etinm 

Bunun Userlne Ab:follahm üze- yihfde 1 S i ıle yUzde elHıı ar~un· 
bl kalchr t "le vilril en da tehatllf etmektedir. Bono Uze-

~~ • rb • ım 1•1~ da e~e rinde iıkonto muamelesi ve av1ns· 
~"· Oıı;Uf!Dll ean n -~ı.ın lar yoktur. 
,ailfllltı,. fakat Abdullah lceno e Bankalann krediye batlamaıu 
.aat oldutundan acnnıt. vurma· piyasada bUyUk bir ferahlık dofur-
~tır. muttur 

Kadri ayala kalkmı,, aziderken HükOmet •ebrimiadeki kredi 
bitldenbire d8ntrek Abdullahm .f• meselesini t~tkik ettirmiııti. Bu 
Hrine ta!>8ncay1a ıt~ etmiıtır. miinasebet1e tetkiktrrde hıt•tl'\&n 
Kurtun ıaabe~ etmemıı •e Kadri komlıyon mıntalı:a iktıPat .,..,CJUr
vakal.anarak birinr~ sulh ceza mah· lUfünde bir toplantı yaomıs. top
ıcemnlne verflnü'ti~. . . . tantıdı maliye ve ıanayi milme·· 
• DUn m•ıhak•-"111 bitırtl"'n Kad- ailleri de bulunarak icabeden ted-

n, 9 ıth haoae ?8 Ura nar:. ceza· Lf 1 1 t 
hk.I\ dilini . ·ı r t" ., •n,..,ış ır. 

ama mı um e •tır. Fi••tl"" tekrar düıüyor 

Yiyecek fiyatlan düt
meie bqlaclı 

Birde1tbire yUkıelen havayici 
zarurive ,.svalıtrında bir • akıilll
mel huıule gel-neP"' başlamıttır. 
Bu da hallan ahvüde bir fevkall· 

Muhtelif ma64eler tberinde ye- delik ~Jmadıfını ,arerek ihti~ 
ni mahsul ldrlk edllmele baflan- tan fıtzla talepte l>uh•"t'ftamamn· 
dljı lcln 80ft rtınlerde eayrl tablt dan ileri oeJmekt~dir. Fivatlarma 
bir balt!e fırlayan flyatlir l1ri ~n- zam vaorlıtn maddeler aadrvaf, ıııa· 
4en11e1t ....... ~- Bll- bun. fuulye w sevtlnntıdn'. &-. ...... tlu•" ....Ye1erl tetlive Hlzum •llrtıne hHaylcl z11 
iserhlıle lula ıtolr bıı1undu'1a için nttfveye "arh to,,.calctn'. Stolr 
nonn"t vaziyet hemen avdet ~- onaDanıu plva•ava snhtmlyenler 
mittir. lhakkmda taktt.t yapılacaktır. 

Bazı maddelerin 
ihracı yasak edildi 

Bu husustaki kararname 
tatbik olunuyor 

hemen 

Bir Bulgar .vapurile 
300 musevi geldi 

Rudnica isimli Bulgaı· vapu· ra blnmlşlerdlr. Museviler Bo
rlyle dUn Karadenlzden Uma· tua &eldiklerl zamaa ıl7ul ka.. 
nımıza 300 den fazla mUıevl n'ıklıklar yUıtınden A1uleldM 
gelmiŞ, a71ıı yapurla Yafa)'a çıkmalı korkulu bulduklarını 
gttmltlerdlr. s&Jtemltler Ye bir mUddet tıtan 

Mtısenler Bulaarlatanııı Var. balda lralmalan lc;ln müracaat· 
na llmanmdall seımektedlrler. te buluamUflardır. 
Vapurun arkuında ballı olan Fakat bu mUracaat kabul e· 
Usbea isimli bUyl\k motorda da dllmemiştlr. Mttae'Yller bllhaua 
ytne mUseviler doludur. AkdeJllldı ıörtıld.UIU iddia & 

Vapur bUtUn mUsevilerl al· dilen. 4Jman denizaltılarından 
madığından bir kısmı bu moto- ~eklnmettecllr. 

Emniyet müdüriyetin
de yeni tayinler 

reni e.-niuet m''d'lr:ı 
Muzalf r 

Yeni e:ndyet mildUrü Muza.f . 
fer di\n eski emniyet mUdUrü 
Sadrett'n Aka ile birlikte mildU. 
riyet şutelerfni dolaşmıı. arka -
daflarile tanıpıttttr. Muzaffer 
dOJt bir arkadaımııaa ıunlar 
lllb·lemi•tir : 

;.Dün ta vin emrimi almı" ve 
ite b~lamış bulunuyorum. Sar • 

:·1muh. , Pızar 
9 Eylll 10 ~1111 

Gomrok işlerinde 
çallşan ameleler 

Jbtiyat P&ra4nnı 
geri iatecli 

Aafalt yollar 

Bu akşamki 
futbol maçı 
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Mareşal Smigli Ridz yakında Alman ôf dusuna 
<<Dur! emri verecek >> 

Avrupa.da IGÖrÜp düşündükçe! 
harp va.ziqetı 

:. -·· www : 

ihtikar canavarı 
~ '"t , 8 Eylii.l 1939 p f k f [ • f • • • d 0ARP:CEPHB8MD!:~ ınet;re kadar yaklaşmr,lardır. 0 onya l Q QTl zn lZQm lÇln e Ve mane• Başkalarının felnketini, yurttaş-

81 Den-Kozeı cephesinde Fran_ Alman Uert ·kuvvetleriııin Var. • f[ k b f d k •ı • / lannı~ utırabını kendine gıda ya· 
dı!-r~uzuAlmantopnaklann- şovanınşimalindeVistllleakan vıga arını ag eme en çe l ıgor Qr ~'!bırcanavarvardır.A1irnaih· 

a ılerl.iTor. En aoıı Fransız Narev suyuna. kadar sokulduk. takar derler. Nerede bir iç yangmı 
~ebUtıne göre, Fransız ağır top Iarı da haber veriliyor. . Londra., ~ (A.A.) ~ ~~~r a.. jvorla.r. j harebesi vuku bulmamıştır ve başlasa, hangi diyardaki halle va-
çusu Alman mitralyöz yuvala· Silezya ve Slovaky.adan iler· 1ansmı;ı. Brukselden bıldirilıyor: . Gerek Polonyadan gerek Ber. Almanlar tarafından alman az tan kaygı.una düşerek silaha sa· 
~nı temizlemekle meşguldür. Iiyen iki Alman ordusu ileri kı- . Belçıkalı ve .~ollandalı muha. hnden ~en ha~ Leh kıta: miktarda esirle ele geçirilen bir nlıa, orada ~ ~~~.rın kımılda.,.. 

aarruz cephesi Lüksemburg talariyle Tarnov - Kielce - Pi. bırlerden ve dıger membalarda.nı atmm mtiam içinde ve ma.nevı. kaç top Polonya başkumandan • maia baıladıgı gorulur. 
hudndfyle birlikte iki yüz kilo otrkov - Lods hattına varmış.. buraya gelen malUma.ta. göre, Po vatlarmı kaybetmeden çekildik • lığı tarafmdan tatbik edilen pll. BütÜ'n memleket ·ı hey 
lnetre kadardır. • tır. Gerek bu !ıatta ve gerekse lonya ordusu stratejik ricatine leriDi bildirmekte ve resmi Al • nın mUessirliğini isbat eylemek. 1 1 ta .k• •• "A:'1 

.ecan-
l':ransızların, bu küçük dev şimalde Polonyalılar şiddetli Ustatça bir mükemmeliyetle de .. man beyanatmd& d& bu .kıtaatm tedir. Leh ordusnun kuvayf kUL dar • .. J:f . opuru erzaı:' o, pıya~a-

letln bitaraflıfını bozarak ara: bir mukavemet göstermekte ve vam et~ektedir. kallramanlıJdan takdir ve t.uhn liyesi henüz harbe girişmemi§ ve •ııço ::,r• halk~ canevıne 
zfılnden geçtikleri haber verfl· topraklarını faik bir düşmana Polonyada.ki bitaraf askeri mil le ~r. Leh ordusnun malik olduğu bin- !İrr: anır, 1ayı •an araıma 
llledf#ine göre taarruz cephesi karşı karış karış mUdafaa et- şahitler, Lehlilerin pek faik bir Lehli abtt.ler, Smigly-Rydz'fn leree kUçilk tanktan henUz bah. • 

· Yttz altmış kilometreye iner. mektedirler. düşmana karşı 2500 kilometre.. bu nevi ~ bUytlk bir tecrU. sedildiği duyulmamıştır. Pt?'.lihtekir, dütmanın vatan için· 
Fransız ve Alman orduları Alman istila. kuvvetlerinin lik bir cephede harbi kabul ede- be sahibi olduittnu . ve 1920 de Almanlar halen billrdo kadar deki cuuıu, kaleyi içinden döven 

nın muazzam taarruz ve mUda: adetçe tıstünlt:ğü karşısında dö. miy~eklerini ve buna binaen cep bo)feviklıere kll'fll lto:yduğu za - d_ilz ~ir arazide ilerliyorlar ve ~~a1ıdw. ~ c.na~n .~üler
:.-• vasıtaları gözönUne getiri- vUşe dövüşe gerilemeye mecbur heyı k18altmaıkta. oldukla.rnu kay man fırkalanm bin kilometre ge- şımdiki kurak havalar kendine yuzlu "*•~•ı, altmdakı agrenç 

rse b_u daracık sahada cereyan olan Polony~··ıarm Alman ha_ dediyorl~. Bununla ">:>era.ber Leh ri~ çektikten aonra. dönmüş ve oek ziyade yardım ediyor. Son. ve saddar ı~yı örttüğü i~, kor
edecek muharebenin ne kadar ,.a kuvvetlerınden oldukca. za- askerlerı mareşal Smıgly.Rydz'in neticede muaffer olmuş bulun - bahar mevsimi ve arazinin değiş. "!m~1~iu ılk baktı~ l'iriilmez. 
zayiatlı ve çetin olacağı anlaşı- rar görmekte :Juklarında nek yakında "dur,, emrini ver • duğunu hatuiatıyorlar. mesi motörlü Alman kuvvetleri- s.ıMıdır. Yerlerde ·~rünerek yü-
ltr. Garpte, şarkta Polonyada şUphe yoktur. mesine ve mevzilerine yerleşme • Polonyada. yapılan timdiki mu nin tesirini pek ziyade tadil ey. riir, lhım geldiii vakıt, salta du .. 
Olduğu gibi, çevirmelere ve sah Bunu, Polonya erkanıharbi. !erini bildirmesine intisa.r edi • hıinbecle henb hiç bir aaf mu. iiyecektir. • rur, etek, ayak öper, her kılığa ai· 
ra manevralarına müsait m'ey~ yes·::ın tebliğlerinden anlayabL rer, her hüviyete bürünür. 
dan yoktur. liriz. Her ~ '""''lya tebliğinin Pol d k• Al d 1 'il 'I AmaWtünbu ıllçalıtlar hu tak-Almanların Ren ile Mozel a- başında (Alman hava kuvvet· onya a 1 manya a sıvı ere verı en lalar, bu yalt.ıtlanmalar• tl zehir 
r~sında, modern teknik'in bU- ıeri kıtaalrımııı ve geri irtibat yahudı'ler li •lr öriin~,. kadardı~. Ku11Ua 
tun va_sıtaal:ına sahip iki büyült :·oııarımızı bombalamakta de. kenarlı .. rprn .. j tamun olunca 

tnilletın boguşmasına şahit o. yam ediyor) denmesi açıkça bu. taıı•mat şı'ddetlendı'rllı'yor lllHkeatni ala!'. JCıvıJcnnlanan kes-
lacağız. nu gösterir. Almanlara kartı harp 1Un diıleri çakar !durur. Dudakla-

Fransız tebliği, Almanya iç. Gerı· :rde şim:::ıdifer fstaayon rmdan hakkın, Euiletin eref ve 
!erinden Mozel mıntakasma Al- ıarır!n yanmr köprülerin yı. ediyorlar namuıun kanlan demi.; 

1 
Kaza 

man takviye kıtalarrnın getiril- kılı· ası. şe · irlerin ve fabrika- uğrunda daha "lk 0ak·1c: · d k n~ 
diğini haber veriyor. larm bombalanması. cephc_d~ '1'"!:11:~~lıı.ı~ ı~~~a-m:;:~ Dört yaşından küçük dişi tavşanların ,eref ve haysi;etini, ice:d~ ah~ 

Garpte mevcut Alman kuvvet muharebe eden ordunun vaktin b" . p 1 d 'ili ekaıı· tl ve namusunu he "kt•d ·· •· ı .· - 1 :ı • . . . ırı, o arıya a. mı ıye e r ı ı arın onune 
_eı~n~ l AVe~en da~ılden de kuv. de ve lA.yıkıyle beslenmemesı ve rin Polonya. halkı ile hemfikir oL o··ıdurulmesı· yasak edı"ldı" halı gibi serdiği İçin, kazandıktan 
\et eı getırilmesı Polonyanın ıuzumu olan cephanenin zama_ d ... ktad ıonra başkalan le:' ld k 
:vükünü hafifletebilir. nında ikmal olunamaması gibi ugunu ~azrna _ır.. .. . . la öç alır. nm ıne sa ırma • 

Garpte he• iki tarafın hava ağır neticeler tevlit eder. Bu Muhabır, Yahudılerm umıtsiz • Gurich, 8 (A.A.) - :Almanya- "Deutsche Allmemeine Zei .. 
faaliyeti, heme_n hemen liman. misal, bava faiklyetlnln, bir o~- liğin verdiği enerji ile Polonyalı. da. "Top yekfuı harp,, hazırlan- tung", halka keçi ve tavşan ye: Dun aktam v~ bugün çıkan~ 
la.rm Ye dcnız kun·etıerlnin du ve memlekete ne kadar mü- ların yanıbaşmda harp etmekte maktadır. tiştirmeği tavsiye etmekte ve bu zetf'lerde ~~gu.muz Bqvekılın 
bombalanması ve keşif hare- him faydalar getirebileceğini a. olduklarını ve binlerce Ukranya. Sivillere verilen talimat gün _ hayvanların mutfak artıklarile bcyannameıı, ••te bu canavara 
ketleri gibi srrf askeri faaliyet· çıkça göstermek itibariyle dik.. Jınm Polonya ordusunda vazife _ den güne şiddetlenmektedir. 1ş beslenebileceğini ilave etmekte _ ~rşı ~evletçe •avata girildiğini 
lere mUnhasır gibidir. kate deler bir meseledir. lerini ifa etmekte olduklarını serviıi herkese teşmil edilmiş • dir. g •terır. 
ŞARK CEPHESİNDE: Evvelce de birk:ıç defa ileri söylemektedir. tir. Ameleden her zaman talep Bu gazete, dört yaşından kü - Bir memlekette ihtikar yılanını 
Almanlar şimalden ve garp. sürdüğUmti~ gibi Polonyada edilebilen fazla mesai için hafta- çük dişi tavşanların öldürülmesi iki şey besler: 

ten, Orta VistUle doğru ilerle_ henüz kati meydan muharebe- B 1 . f d da 19 marktan fazla verilmemek- yasak olduğunu hatırlatmakta ı _ Hükllınetin miskinliği, 
ınekte devam ediyorlar. Şimal· leri olmamıştır. Bütün ahval. u gar ıs an a tedir Geoe ve pazar ~leri çalı. ve mevsim ilerlemiş olmasına .. A 

de, şarki Prusyadan ilerliyen Polonyalıların Varşova - Lub. şa.n ameleye verilen zamlar kal- rağmen 8 aylıktan vukarı olan 
2 

- Halkın luzumsuz telatı. 
Alman kuvvetleri Polonya ara- lin hattında ve Orta Vtstültin Hususi otomobillerin dınlmıştır. Neşredilen bir emir. tavşanların üretilmesini tavsiye Bugün, hükilmetin hiçbir zaafı 
zisinde Mlava'dan sonra Ciceha. gerisinde bUyUk bir meydan mu • f 1 • namede herkesin mülteciler için etmektedir. yoktur. Piyasa ile ortak olacak ka-
nov'a varmışlardır. harabesine hazırlandıklarını aeyrıae er erı evinde bir kaç oda ayırması biL Bu talimatı yerine getircmiye. dar alçalan herhangi bir nüfuz aa-

Aşağı Visttil boylarında ıı:österiyor. . . . menediliyor dirilmek~ir. tıi'tısadi güçl_ükl_eri cek olan tavşan. sahiı;>leri hay • hibini, devletin pençesi parça par-
Bromberg· ·•e Torn'un mevkile. şarkta, iki tarafın vazıyetinı S f A ) ~ek ıçın gazeteler karılerıne vanlarmı hususı cemıyetlere tev ça eder. Eınafın ise kendi kendine 
rinin Almanların eline düştuğü gösteren kroki tetkik edilirse 0 • -y_a, 8 ( ;A. - . N~zırlar hır ~ok tavsiyelerde bulunmak • di etmğe davet edilmektedir. türült kunnaıı, beyannamelere ta-
anla1;1ıhy.Qr. b u zaruret keiuiUiiipden anla. ~eclısı, h1:15~1 otomobıllerın sey tadıarlar. ,fü • bi eşyayı ıaklaması, fiyatlara ta,-

k <>tlmış·-olur. . . rilseferlerıJ!l menetmeğe karar lanlık katman imkanı -'-t N • 

Ye~~-i ~1:::~~.~~·~ 6tlm~~ ~~~ ~ Tevfik BIYIKLIOOLU vermiştir .. ~ o~o~b~ller, bu Meksı'ka demokrası·ıere yardım rede bir ihtikAr kabar~khğ:r~Ö~· kayıttan _ıstisna edilmıştır. Dev. lüru. orası amansız bir tetkik kor-

11 k Ve
. o r t a t d • l~te ait oto~_obiller be~ ~ar • donu albna alınır ve muhtekir bir e rl- fıyatlıu:mı yuzde 50 ye ındıre - ahlak veba11, bir namus kolerası 

oeklerdır. etmı'ye karar verdı' gibi hemen oracıkta yokedilir. 
Bütün Bulgariıtanda haftanın Başvekilin . . t k d r os u iki gününde, çarşamba. ve cuma. B ··nkü kan 1 k •• 

S 8 a ~nleri et yemek yasak edilmiş. ,. - ugu. • • un ar afi ~·i-
t
. mezse, yenılermı yapar ft nzin 

ır. () Kanada 100 milyon dola rl ık bir bütünmallannızaelkoruz. 
D 1 

Deyiıi, bunım en açık ve en mert 

Ş. d·ı·k h' b. d OJ• .kl"k 1 or erece eri yükseltilen h b .. t . k b 1 d. deJifidir. ım l f iÇ ır egışı 1 yapı mıy orta elçilerimiz arp U çeSI a U e lyOr Halk da hükUınetin kuvvetine, 

cetvellerde gösterilecek ihtiyaca Ankara, 8 (Husu.si) - Kahire Mekaiko 8 (A.A.) - Parlamen- 1 miş olan normal bütçeye ilave edi· 
0~:_n~ kahramanlığına ve. hu Maarif Vekilliği ilk ve orta 

tedrisat müesseselerinde tedrisa. 
ta. başlamanın kati zamannu 25 
eylw olarak tesbit etmiştir. Ec
nebi ve ekalliyet okulları da bu 
karara uyacaklardır. 

Velcilet bugünkü vaziyette 
öğretmen kadroları ü7..erinde hiç 
bir değişme yapmamıştır. Bütün 
okullar yirmi beş eylUlde eski öğ 
retmen kadrolarına ~öre tedri -
sat yapacaklardır. 

~öre yeni öğretmen tayini yapı. orta elçisi Mehmet Ali Şevki, to tarafınl:!an Reisicumhurun şere- lecektir. mu .rr_.va~ toprafmın 'lulnet 
lacaktır. La.hey orta elçisi Yakup Kadri fine verilen ziyafette Cardenas na- içtima devresinin çok sürmiye· zent~-~gıne guv~~ tel&fı bırak-

lstanbulun ilk tedrisat .öğret • Karaosmano~l~, ~dat elçisi O: mına söz söyliyen Ramon Betela, ceği tahmin olunmaktadır. =-~ ~zumsuz ~aı!Z:ı°~ra ~ft'U-
menlerine ait kadro tasdik edil. vat ÜstUn bınncı sınıf orta elçı ;\vrupa mukadderatının mevzuu- Mısır, ingiltereye yardım al d P yaıayı rga bogma-
mek üz.ere dün Maarif Vekilli • olarak ikinci dereceye terfi et. bahia olduğu bu harpte Meksika- m 

1 ır. 
<tine gönderilmiştir. Kadroda ye- tirilmişlerdir. nın ıempatiaini celbeden mu.harir• edecek Bunlar yapılıraa, ihtikar c:anava-
ni açılan öiretmerJiklere bazı ta. lere iptidai maddelerini satacağım Lon<lra, 8 (A.A.) - Mısır ile n, son nefesini verir. 
vinler yapılmış sıhhi vaziveti ve Sigala yağı kaydetmittir. Almanya arasındaki münasebetle· HAKKI SOHA GEZGtN 
oturduğu semtin uzaklığı dolayı - B ı..- ,.s • b" · b rin kesilmesi üzcrı·nc Mısır Başve· --------------') k"l · · · · Ank 8 (H ") lh u LJÇyanat, ıuenn ır tcsır ı-
sı e na ı lennt ıstıyen öğretmen. ara, ususı - raç ak ç k b .. 1 h kili 11Times" gazetesinin Kahire 
!erin arzulan da dikkate alın - maddelerimiz arasmda bulunan r mı§tır. ün ü, u soz er, er 
mıştır. · sigala yagm-ın Türk İngiliz tica. fırsatta Reisicumhur Cardenas ta· muhabirine beyanatta bulunarak, 

Her vilavet maarif mildUrlük. f d izh d'J t M h k" · ' 
1 Okulların Vek

"''cte "'Önderı·ıe. ret anlaşmas. mm taka.sa mevzu ra ın an ar e ı en arzuya eva- ısır ü umetının ve halkmrn 
Romanyanın 
bitarafl ığ ı eri ayın 19 uncu günü ak~amı. 41 ,. tea.kfl eden lıstelesinde tadat olu fuk etmek•edir: Melcaika demok- kalben İngiltere ile beraber oldu· 

na kadar vilayetlerinin okul. sı. cek kadro cet venlerini tc.ır.t.hit et. .., .. .. . • t 

mek U
··z·"'re aym on be•ı'nde l; ..... nan Turk emte.ası meyanına. ıthal rasilcre yardım edecektir. üunu ve kuvvet politikasına karsı 

ntf. talebe ve öfretmen \•azivet. '""' "l ~ ı • 
terini bildiren cetvelleri Vekalete müdürleri maarif müdürlüğünde ~u~~~i Vekıllcr Heyetınce ka- Cenubi Amerika ~e~hleketleri- adçtığr dmiicka1del_e~e kendisine yaı:· Rumen halkı tarafından 

memnuniyetle 
kar§ılandı 

f{öndermiş bulunacaklardır. Bu toplanarak görüşeceklerdi:-. · nin harp l:lolayısiylc ıttı az ede- ım c ece ennı söylemiştir. 
______________ ..:;____________ cekleri hattı hareketi tesbit mak- •Pretoria. 8 (A.A.) _Cenubi Af. 

Karabükte 
Londraya giden Leh sadiyle aktedilecek olan Panama rika birliğinin harbe girmesiyle 

k • h • kon!eransı topJanmadan evvel söy-
as erı eyetı lenen bu sözler, büyük bir kıymeti cenubu garbi Afrikanın da otoma· 

haizdir. tik bir şeki)de Almanya ile harp 
BU krc~, 8 (Hususi) - Ro

manyanm bitaraflrk siyasetinin 
Saltanat meclisince kabulU, Ro
manyanın her tarafında mem. 
nuniyetlf' karşılaıınııRtır. 

Londra, 8 (Huımef) Bir 
generalin ı-lyasetinde olarak Kanadanıa harp tahıisatı 

B • • • •• k k f b •• Leblstandan yola çıkan askeri 

irinci Yu Se irin Ugun 1 h t L d Ottawa, 8 (A.A. )- Parlıimer. 
- , eye on raya varmıştır. to, an'ane hilifına, dün ögwleden 

. Leh askeri heyeti, Londrada-

lerde ateşlenecek 1 
ki Leh sefiri ve askeri ataşesi 10nra merasim yapılmadan fevka-
tarafrndan karşılanmıştır. ltde olarak toplanmıJtır. 

Kongre halinde toplanan ayan 
Kara.bük demir ve çelik f abri. 

~alarmın ve yardımcı tesislerinin 
ınşaatı tamamen bitmiş bulun • 
nıaktadır. Birinci yüksek fırın. 
kuvvetle 7,annedilciğine göre ya
mı ateşlenecektir. Fabrikanır 
kok frnnları. •.aU istihf'lal kısrrıt 
kuvvet santrallleri ve dis!er yar. 
dımcı tesisleri zaten faalivet h? 
!indedir. 

Fırnun ateşlenmesin den 24 
saat sonra fahrika ilk türk de
rrıirini verecektir. 

Bundan sonra sırasivle bort• 
~a brikası. celikhane. h~ddeharı" 
, .. ,,.tmiye a hnıt<':ı lda rd'r A nc>a t-
ı:iksel\ frrınm vıkılmasiyle bun. 
llnn isletmive alınmaları arasın. 

da muavven ve biribirini t.anıı:ıııı 
lı>vıcı fasılalar bulunacağı tabii 
d:r. 

I\ok fırınları günde 1000 ton 

kömürü koklaştırabilecek kud - -- ve mebuaan meclisleri Lord Twed
retedir. Bundan 660 ton kadar i. İngiliz Kralı hava mer- dsmuir, tarafın.dan söylenen açılış 
zade koku istihsal edilecektir. kezlerini teftit etti nutkunu dinlemi§lerdir. Hatip, 
Tali istihsal kısmında da günde Kanadamn müdafaa11 ve her yeni 
40 ton katran. 11,5 ton azotlu Londra, 8 (Hususi) - lngil- tecavüze kartr aç.rlan mücaldelede 
rubre. 11 ton kadar motör benzo.. tere KraJr yeniden haYa mer· tngiltere ile beraber çalıtırıası için 
lü cıkaracaktır. Bu katran işlen- ke'zlerini teftiş etmiş, bu me. liznngelen tedbirleri almak üzere 
iiği zamarı dA 20 ton hrlar kre<' yanda Almanya Uzerfne uçuş hükumetin parlamentoyu içtimaa 

yapan tayyarecilerle de görüş- davet ettiğini söylemiştir. 
-wt vaıh. hafif ve a~ır katrR" m üştür. Lor.d Muir, İngiliz hürriyetinin 
"ailtın. 7fi't ve naftalin elde 0~: --o-- ve müesseselerinin müdafaası için 
lecektir. Kok fırm!armdan cıka,. Mısır heyeti memle- Kanadanm bütün kuvvetiyle çahş-
'coklAr sat•lacak ve memlı>kPti- keline döndü mağa hazır olduğunu sölemiştir. 
'cok ihtivarmm büyük bir kısmı- Hükumet, ingiltereye yardım 
·u tPmiıı ,.,-t.,,.p!ftir: Şehrimizde bulunan Mısır as. etmek üzere alacağı tedbirleri giz-

Hatay Defterdarlığı 
keri heyeti dün memleketlerine Ji tutmaktadır. Fakat iyi haber a
dönmüştür. Romanya vapurile lan mahfilleııde söylendiğine göre, 
ıritmeleri mukarrerken, mezk\ır parlamento 1914 de olduğu gibi 50 

Ankara . ~ <Hususi) - ~fara." vapurda ver bulunamamıştır. ili 100 milyon dolarlık bir harp 
iefterdarr Galin Aktu~ Hatay Muhterem misafirler Toroe eks. bütçesi kabul edecektir. Bu mik
deftcrdarlığma tayin edilmiştir. presile ayrılmI§lardır. •:ır 63 milvon olarak tesbit edi'-

halinde bulunduğu öğrenilmiştir. 

Guatemala, 8 (A.A.) - Reisi· 
cumhur, Guatemala'nın bitaraf ka
lacağına dair bir kararname iııdar 
etmi~tir. 

Gazeteler, Rumen, efk&rma 
tereli ınan olarak aynr hle~fvatı 
tebartız ettirmektedir. · 

Pekin, 8 (A.A.) - Muvakkat Romanyanın bitaraflık kara-
Şimali Çin hükumeti, Avrupa ihti- rrnr her hangi bir tnzyik altın
lafı karşısında bitaraflığını ilan da değil, menfaatini duyduğu 
e_t_m_i_şt_i_r. __________ iç:in iltizam ettl~lni ve Avrupa. 

nrn bıı knımında sulhiln muba
Yugoslavya hükumeti- !azası için slynsetfnin icapları· 

nr hakkiyle tatbik edeceğini 
nin tebliği yazmaktadır. 

Belgrad, 8 (Hususi) _ HlL Romanya dahiliye nezareti, 
muhtelif temayüllere tercUman 

kCm~et ~ir tebliğ neşrederek ba- olup RomnnYa efkarında tesiı 
zı sıyıuu temayUllere tercilman husule gotir~H~Si Umit edilen 
olan ı;;ayialara. böyle nazik za- şayialara kapıJınamağı bir teb. 
nıanlarda inanılmamasmı hal. liğle halka tavsiye etmiştir. 
ka ta,·siyc otmlstir. 

Bu miiııasC'bctıe Yugoslavya- Belçikanın bitaraflıg"' ı 
nın hugUnkU Avrupa ihtilafında 
tam bitaraflrğı iltizam ettiğini, BrUksel, S (Hususi) - Belci. 
böylece Avrupanm bu kısmın- ka, tam bitarafiık 8'ya11etini 
da ehemm!yetn hfr ~ulh ~mm tatbikte dernm etmektedir. Hiı · 
olınağa çnlıştığmı tcbarUz eL k(ımet. matbuata sansiir k n 
tlrmektcdir. muştur. ~ 
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llemleket umranında vazife 
;ı./mış değerli bir •• muessese 

!n~aat usta okulunda geniş hazır şapkasının altında, işçi gömle~inin içinde çevik \'Ü

cudu, yanık yüzü, kuvvetli kolu ile çekicini sallayarak Ankara taşını işleyen grnç adam 
yeni Türk,iycnin inşası da,·asrna emek veren isimsiz, bir kahramandır. 

Y azan : R'EFIK A HMET SEVENGiL 

inşaat talebeleri bir ça1ışma sacıtiıırlc 

Son gUnlcrde gazetelerde Is-ı ınecburi.yetindeyiz. ı tiştirilmiş; bir kaç ecnebi mütc. 
lanbuld~ ~ir inşııat._usta okul~ ~- 1 -:- Unh·~rsiley~ ~ada~ vara. hassısla bc:a~r bilhassa Avru. 
çılması ıçın teşebbuslere geçıldı. cak bır tahsıl ::.eyrını takıp ede. oada bu ış ıçiıı okutturulmuş 
~ine dair bir haber okudum. Bu. bilmek evvela her kesenin sani- Türkler inşaat usta okulunda ho
bizim hemen hemen tanımadı~ı- \'en herkesin harcı değildir. O - calık ediyorlar. 
nuz yeni bir tip mekteptir. Tür- nun içindir ki bir ('.Ok ailelerin Ankara in~aat usla okuluna 
kiyede inşııat usta okulu ilk de. cocukları orta tahsili ya tamam. üç türlü talebe almıyor: Parasız 
fa Ankarada açılmı!'tı: bu sene ladıktan, yahut ancak yarıladık. vatılı, paralı yatılı, parasız yatı. 
de Erzurum ve lstanbulda bu cim; tan sonra mektepten ayrılmağa. sız. 
birer mektebin tesisine ait ilk iş. iş aramağa, kazanç volwm dö - Taleben.in ilk okul mezunu oL 
lcr yapılıyor. Bu haberi memnu- külmeğe mecbur oluyor: tama - ması, on üç yaşından küçük ve 
•ıiyetle karşıladım. men nazari ve ancak liseye ha . on yedisinden büyük olmamaın 

Geçenlerde bir Ankara ziyare. zırlık mahiyetinde olan bir orta -şarttır. 
tim esnasında oradaki inşaat us. tahsil lisesiz, üniversitesiz hiç bir Okulun iki şubesi var: 
ta okulunu gezin görmek fir ~ıtT şey kazandıramıyacağı ic;in bu 1 - Duvarcılık dülgerlik şu _ 
·u kazanmıştım. varım yamalak bilgi ile hayata besi. 

inşaat usla okulu. Ankarada atılan genç elbette kendisine e- 2 - Sıhhi tesisat Ye kalörifer-
~chrin dışında Gazi Terbiye ens- saslı bir iş bulamıyor. cilik şubesi. 
titüsünün arkasına saklanmıı;ı, 2 - Memlekette yüksek irfan Her iki şubeUe de bir yandan 
kendisini göstermekten çekinir seviyesine ihtiyaç olmadan, U- orta t:thsil dersleri, bir yandan 
'!ibi duruyor. Fakat oraya kadar mumi malCımat ile. fakat daha da, mesleki bilgi veren dersler 
00idip içini dışını gezdikten, ça. ziyade me-gl~ki bilgi ile yaoılabi. hem nazari. hem ameli olarak o. 
lışma :ıeklini gördükten, alınan lecek bir cok isler vardır. Bu iş- kutuluyor. 
neticeleri öı:7endikten sonra bu !eri yapacak kimseleri yetiştir - Okul açılırken müteahhide yap 
rekin~enlifönin yersiz olduğunu, mek için umumi malUmat ile be. tırılmış bir tek binadan ibareL 
~imdilik Türkiyede tek olan, yal. rabcr mesleki bilgi ve pratik ka- miş; şimdi tertemiz. pırıl pırıl 
mz Ankarada bulunan bu örnek biliyet verecek müesseselerimi7 koridorları geçerek. bahc;eye gi. 
meklcbin memlekete yay1lması, olmalıdır. rip çıkarak muhtelif binaları do. 
hiç olmazsa belli başlı mıntaka. 3 - Bu iki meseleyi biribirinc ıaşırkcn öğreniyo;um ki talebe 
!arda bu çeşit mekteplerin ac:rL bağlayacak olursak şu neticev; 'çindc yattığı, <;alıştığı, yemek 
ması lüzumunu kabul ve müda. alırız: Teknik tedrisat mliesscsP ''ediği binaları im:a.at dcrıı.i dive 
faa etmemek mümkün olmuyor. lcrini <;oğaltmakla hem bir eoı- ıusım kısım vücude getirmiştir. 

İlk okul. orta okul. lise ve Uni. ailelerin çocuklarını az vakittr Hem temrin malzemesi boşa giL 
versitc merhalelerine dayanar hayatını kazanabilir hale ~etir - memiş, hem iş öğrenilmiş. hem 
tahsil sistemimizin aleyhinde de- miş oluruz, hem de memlekette de ortaya daima istifade edile -
frilim: okumak ivi şevdir ve tah- "alı~acak uJı.sÜr bekleyen iş sa - cek olan eserler konuim\rntur. 
sil derecesini basamak basamak halarma lfızım olan elemanı ye İnşaat usta okulu talebesini 
vük ...... lt ... hilmek bir mazhariyet _ tistiririz. nazari derıılerden başka atelye _ 
lir. Eu dns mekteplerden istenL Maarif Vekilliği teknik tcdri . lerinde tahta merdiven.clr. bina 
len randıman alınamıyorsa se _ sat müdürü Rüstü Uzelin teı-ıcb- "ahları, kapılar. peneerelE>r ya . 
bcplcr asla ait değildir: nrog _ büs ve himmeti ile vücude ~elen narken. duvar, kemer, kubbe Ö
ram, usul, sınıf mevcudu gibi titiz mesaisi ve takibi sayesinde' rerken, taş vontarken, sıva ya • 
noktalarda yapılacak ıslahat ile ~ünden g-üne inkişaf eden in!"aa' oarken gördüm. 
maksada varmak mümkündür: usta okulu bu zihniyetin netice Geni~ hasır şapkanın altında, 
bu mektepler yine bir taraftan 'lidir ve muvaffak olmuş bir e . işqi gömle~inin içinde çevik vü_ 
cahşmalarına devam ededur:::un; serdir. cudu, yanık yüzü, kuvvetli kolu 
fakat bu sahanın drnında henüz İnşaat usta okulu açılmadar ile ~ekicini sallayarak An.kara 
esaslı surette işlenilmemiş, ta. önce erkek samıt mekteplerinder taşmı i~le:ven ?:enç adam, mem. 
mamcn cevap verilmemiş başka mezun olmıt!'} de<Terli ~enGler Av. lcket umranında vazife almY~ 
ihtiyaçlarımız var ki bunların il- rupaya gönderilerek senelercP 1 isimsiz bir kahramandır. Mem
zerinde ehemmiyetle durmak muhtelif sahalarda okutulup ye- leketin dört bucağından topla . 
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Vang Lung üıe asla akıl edıp te arma takılara!c sözüne dev.ım eL 
-Emnde fazla olan gümü~ ~i: 

,1ralarla neden bir hizmetçı tut. - Pek ala efendı. .. O halde eve 
ıayı veya bir esir almay· iste. Jir gün apansı~ın. haber verme. 
,iyorsun ~ .. demedi.. len dön! .. dedi. Bir müddet sus-
\'ang Lung boyıe bir şeye. ya. u ,.e ila\'e ettı: 

ı karısına yardın edecek bir a- ı - Onu buradan uzaklaştır • 
.:rnıa ihtiyaçları oldu[;unL dü - nak, hatta cenı:ba bile gönder • 
inmedi ama, tarlalarında çalı~- 'ı nc:;: daha ıyi.. Sonra masaya 
ıak, öküzlerine, eşeklerin ve do :itti, kocasınııı cay kasesmi eli. 
uzlurma bakma!< üzere rençber 'ıe aldı. Yokladı .• lık c;a,v tuğla 

·r tuttu. Yazlan <.la, nehirler laı:;. lör:;cmcye döktü. ~!('ak ç:aydan . 
iğı \'e etrafı su bastığı zaman- ıktan ycnıden ctoldurdu ve Vang 
;ırda ise. beslı?rliği kazları, ör- ı_,ung'u oturduğu yerde ağzı açık 
ekleri güdecek a'1amlar aldı. Jir harde bırakarak. geldiği gibi 
lşte, Vang Lung o gece. yal • >esı-izce c;ıktı, gitti. 

··z madenden şamdanlar içinde Vang Lung, kendi kendisine: 
·1nan kırmızı kandillerin aydın. - K:skanıyor bu kadın' .. diye 
ı ltığı odada otururken, O-lan ö. ,öylcndi .. Oğ'lunun halindeı mem 
iine dikildi, bir oyana bir buya ıun bir halde heı gün odasında 

·a baktı ve nihayet: Jturup o'.cuduğu için. karısının 
- Sana söyleyeceklerim var!.. bu sözlerini kendisine dert edecek 

dedi değildi. Ayağa ka..ktı. güldü ve 
· ~adınların dar akıllı!.klarile a -

O zaman Vang Lung hayretle 
!ay ederek karısının getirdiği 

karısına baktı, \'e konuştu: haberi akhndan sildi. 
- Pek a.ıa.. Söyle bakalım! .. 
Sonra tekrar gözlerini karısı _ Fakal geceleyin, Lotus yanın. 

na ve gölgeli küc:ük yüzüne dikti. da yatmak üzere odaya varıp ya. 
ve hiç bir güzellıği olmadığını ve Lağa girdiği zaman, kadm şika
kaç senelerdir onu arzulamamış yete başladı. Huysuzlandı ve: 

bulunduğunu dıişündü. -Sıcak .. Sen de pis pis ko -
Kadm, haşin, sert bir fısıltı kuyorsun. Gelip yanımda yatma-

ile: dan evvel, yıkanmam isterdim .. 
- Büyük oğlan sık sık iç av. diyerek onu yamr.dan itti. 

!uya gidiyor .. Sen burada olma. Sonra kalktı ya.takta oturdu. 
dığın zamanlar da gidiyor.. de. Yüzündeki saçk.rı hırçın bir ta_ 
di. vırla arkaya silkeledi. Vang Lung 

Vang Lung, ilk önce, karısının onu göğsün.e çekmek istediği za. 
böyle fısıldayarak söylediklerini man omuzlarını sıktı, ve kocası. 
kavrayamadı. Ağzı açık kalarak nın okşamalarına yalvarmaları _ 
öne eğildi, ve: na kulak asmadı. O zaman Vang 

- Ne diyorsun, kaçlrı1~ •. n <liye ı LWlg uslu durdu, ve. Lotus'un 

söylendi. . .. . ., son birv<:9~. _gec~lerde istemiye -
O-lan konuşmadan oglunun O- rek 'kendisini teslim ettiğini, ve 

dasını işaret etti, ve büzdüğü bütün bunların karısının kapris
kalın ve kuru dudakfarile de ic: !erinden, onu halsiz bıraka·n, ni
avlunun kapısnı gösterdi. Fakat !1ayete ermekte bulunan yaz sı • 
Vang Lung, dimdik bir tavırla •n'·'1rmdan ileri gelmekte oldu. 
ve inanmıyarak karısına baktı. ~unu sandığını hatırladı, ve bir
ve sonunda: den 0-lan'ın sözleri gözlerinin ö-

- Sen rüya görüyorsun! .. dedi. nünde canlandı. Hirsla ayağa fır
Kadm başını ~alladı. Ağzın - !adı, ve: 

dan zor çıkan kelimeler dudak - _ Öyle ise .. yalnız başına yat. 

nıp getirilmiş olan bu çocukla 
rın irade dolu gözlerinde, sevimli 
vüzlerinde üstündeki vazifenin 
büyüklü~üne inanmış yetiı?kirı 
in!ian itimadr, emniveti vard1. 
An karanın muhtelif binaların -
da. hatta cidden güzel. ?..arif vr 
değerli bir mimari eseri olan An. 
kara istasvonu i·r~aatıncla bu GO
cuklarrn emeği ve muvaffakt"ct 
hissesi bulunduğunu öğ-rendi~in" 
zaman bu itimat ve emnivelin 111" 

'cadar haklı olduğunu sa vgı ile 
takdir ettim. 

Refik Ahmet Scvengil 

Umuruma gelirse boynumu kes .. 
dedi.. 

Vang- I...ung, odadan dışarıya 

"ırladı. kc.,di evinin orta odası
na girdi. İki iskemleyi yanyan~ 
koyarak üzeri~ uz:ındı. Fakat 
uyuvamadı. Kalktı. Kapıdan Gı-
1carak, evinin duvarımn bitiışi~i11 
ieki bamboların arasında gezin. 
di. Sıcak cildinde, gecenin serin 
rüzgarının temasın.ı duydu. Bu 
rüz~arda vaklaflmakta olan son
baharın serinliği vardı. 

( Daha var) 

- Korkmaymxz. Eğer itaat e
derseniz size en küçük bir zarar 
gelmez.'' 

,-----------------------------------------, - Siz bilirsiniz! 
Bu üç adam süratle bir şeyler 

yediler. Bundan sonra Maşeskc 
~enç kıza bir valiz verdi: Dedi. Sonra iliive etti: 

- Ben sizin yeğeninizim. A.dxm 
Konstantin Tavereskodur. Biz 
şimdiye kadar hiçbir yerde karşı
lasmadık. Ben sizinle daha başka 
ahval ve şerait içinde tanr§mak iE' .. 
terdim. Bu sizin b'.lb'ı"tızın kaba· 
hatidir." 

Konstantin Taveresko fransızca 
konusmağa basladr. Fena bir fran· 
sızca, söylüyor.du. Kelimeleri bula
mx:,.-)r, vanlış telaffuz edivordu. 
Son cümleyi rumence söyledi. 

Bunun üzerine Domnikanm kor· 
kusu hiddete dönmüstü. O da ru
mence olarak konuş~ağa basladı: 

- Yalan söylüyorsunuz. Benim 
baba·tı namuslu bir adanv.hr. Sizi 
böyle sövlemekten menederim ... '' 
Maşesko etini kızın ağzına gr~ 

türdü. kapadx: 
- Bövle hızlr hr7.lı b;ı!rrrma. 

Sana sesini kes dediler. Daha ev· 
vel bağrrar::ık rlurc;;:m uğravacağın 
akıbeti sövledik. Senin yeğenin 
kendi ha••atrnı feda etmeğe karaı 
vermistir. Senin h;ıv;ıtın da orı? 

ba~lı.drr. O nun tehlikeye dü~tiiğii 
~cfw """ıf'mhı1Mm ~Yt nJmm: 
bil ... 

Arad,. tehdlttdr birkac dakika 
:;eçti. Bu sırada birdenbire" dalla· 

,:r_u_N_A __ K __ I __ z _ı _ı, 
rın arasından bir hxşırtı geldi. İki 
adam da ellerinde rovelver olduğu 
halde bekleyorlardr. Genç kız aı 
kaldı bir imdat diye bağxracak ol
du. Fakat hışırtıyı yapan bir insan 
değil, bir hayvan idi. Bir geyik sü
ratle yoldan gelip geçti. Domnika 
ağlıvarak olduğu yere düştü. Kons 
tantin ellerini onun omuzlarına 
koydu: 

- Beni takip edeceksin. Nereye 
eri dersem oraya geleceksin. Ne 
dersem onu yapacaksın. Bu hepi
miz icin hayrrlıdır. Baban için de 
'.>yle, benim yeğenim." 

- Bana yeğenim deme. Ben 
~izi tanımayorum." 

Gene adam omuzlarını silkti : 
- Bununla beraber siz benim 

·1eP.enimsırıız. Ben Demetrenin 
rığluyum. Zannederim onun adrm 
dttvmu::ı olacaksınız. Domnika br. 
ni dinle ... " 
Dorınika basınr kaJldırdr: 
- Sizfo bana Domnika diye hi· 

tap ctmeğe <le hakkınız yoktur." 

O vakit Konstan tin de darıldı : 
- Size bir daha Domnika diye 

hitap etmiyeceğim. Şimdi sizin a
dınız Florika Panesko olacak. Kü
çük bir Rumen köylü kızı. Benim, 
hir dostum, bir arkz.ı:laşxm, yahut 
Fransada .dediğiniz gibi metre
sim." 

Genç kmn gözlerinde bir şim
şek çakar gibi oldu ve bağırdı : 

- Asla! Yoksa ölürüm!" 
Konstantin Taveresko'nun ren

gi attx. yüzü sarardı, soldu. Mevı -
sane bir tebessüm ile şöyle del.:li : 

- Müsterih olunuz. Ben hiç bir 
kızı zorla almak istemem. Yalnız 

bütün seyahatimiz esnasında böyle 
görünmek kafidir. Bir tren içeri· 
sin.de iki gece birliU e gideceğiz. 
Anlryorsunuz ki sizi bir dakika bi· 
le yalnız bırakmak istemiyorum. 
Onun icin yataklr vagonda bir 
komnartrman icinde beraber gide· 
ceğ"i7.. Bun11 kabul ediy~rsunuz, 
(Je'81 mi? Dediğim _gibi bu sizin 
babann için d-e havrrlt olaca4rttr.'• 

O vakit Domnika, mektepten 
çıkarak buralara kadar gelmesini 
mucip olan sebebi hatırladı, ağh
yarak: 

- Babamın hayatı tehlike.dedir. 
Bunu siz bana söylemiştiniz. Onun 
için sizinle beraber yola cıktxm. 
Bırakınız, babamı göreyim.' ' 
Maşesko homurdandı : 

- Siz bala bu lafla ra inanıyor 
musunuz? Babanızın kazaya uğra 
dığr falan yok. O sapasağlam .Ye
rinde dur·.;._vor. Bunl:lan emin ol-
bilirsiniz. Tehlikesiz kaçmak iste 
diğiniz zaman başınıza gelir.'' 

Domnika hiddette gal ebıe etti. 
Yanındaki a.damlar tahkir edici bir 
bakışla baktı ; 

- istediğinizi yaomrz. Allah 
sizin cezanızı verecektir." 

Dedi. 
Maşesko te:krar cevap verl:li : 
- E vet, güzelim. Öyle olsun. 

Şimdi hep beraber bira-ı: yem~k yi
yelim. Benim karnım çok acıktı. 

- Ben aç değilim. 

- Bunun icerisinde esvanlar 
var. Üstündekileri çıkanp bunları 
giyeceksiniz. İhtimal ki polisl~r 
geli rler, !lehi ararlar. Onun için 
eski esvaplarının üstünde bulun
ması doğru değildir. Vakıa bu 
giyeceğin esvaplar şimdi üstünde
kiler kadar güzel değildir. Fakat 
bizi affedersiniz. Biz sizin babanız 
gibi zengin değiliz. 

- P ekala. Siz gidiniz. Ben ya· 
p:ırım. 

- Yok'k!... O lamaz. Galiba zih
ninden kaçmak gibi fikirler geçir'
yorsun. Hayt::li, bakalım. Çabuk 
soyununuz! 
Maşesko ile elinde daima rovel

veri tuttuğu halde şoför, kız elbi· 
selerini çıkarxrken başı ucund<' 
beklediler. Genç kızın beyaz omuz
ları, iyi teşekkül etmiş g-öğsünü n 
kabarışı biran içinde bu cı.damhrın 
gözü önünde meydana cıktı. fakat 
Konstantin uzakla~amağa lüzum 
görmeksizin yalnız arkasını dön
:nekle iktifa• etti: 

İ htivar ded i ki : 
- Ne giizel ! Çabuk '\oyundt•nıız. 

Siz ~üzel bir krz 01ctı:rr· .. -ı1- k;tdar 
akı llı ve uslusunuz d~~-GQrüyoruın 

·~ - .. ~ .. , "'iT) 
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Entcnnezzo. 4 - Freıtcr·<·k llip;J
ııınn ıı ~eyııh:ıl şaı·k ı tarı r Fan lcziJ. 
l!l.10: Türk uzı~ı: (Fa~ıl he,cli)· 
!0.00: .'.\leınlr kl't sant ararı. 20.00: 
·~msil. 20.10: Ajans Ye ınetcorolnii 

lıahr.rlcri. 2 ı.uo: Türk ı iiziği (Sat 
"serleri). Çnlanlar: F·l :re Fcr~rın. 
nes:- Erer, n~fik Fersan. l - Refik 
Fe;<>rın - ŞC'I •r:ıh:ın rıcşrc\'İ. 2 - ,\. 
ccnıaşiraıı o;:ız semaisi. :ı - Tanlıt~r 
tak~'rııi Rcrıı.. h" ~:ın. 1 - .Sultrı 1• 

yegah • Sirto. (21. l:i _ ~·. 40): -'fuh 
telif s:ırkıhı-· Okuy ıı: Mcfl 
Saı:lnak

0

• 1 - :uşen K , ı Hicazı.~r 
sarkı CT" ·· nclır, .. ~ııbu ca.,
rlır). 2 - LeYla Jı:ınıııı - Hicazkar 
sarkı (:\cnk.l ı ıırı·ıll' ac.:.:,1). 3 - ,\ili . 1 
Be~·in karcı~ar şarkı. (Aldın dı 
naşaılımı) ·i - Kanun! naif DrY · 
E\·iç şarkı (Sel>"p s~nlayı :ışkın 11111

' 

zarc). 5 - Sadullah ağa _ Scd; '·~ 
sarkı (.\çıldı ncvbahar bir !(Olll'l

11 

. ı 

~iil). 6 - Ra:r Bey_ Accına~iran s; 
"emahi. 21.tO: Koıııış:na (Dış P~ '.' 
ıika lıarli ~r.ll'ri). 21.!l:i: :'\eşeli pJıık. 

l ı•ı.I lı:ır _ il. 22.00: H:ıft:ılık posla kır 1 

(Ecnclıi dill<'rııe). 22.;{0: ;'lliizık lÜ
nercl ~cleksiyon ları). 2:l.OO: .Son :ı· 
j:ıns haberleri, 3.İr:ıııl, c'lınnı ,.c 1.311) 
vilat, kambiyo _ nııkul !ıor..,nsı <rı~·~ 
23.20: Müzik (·Cazlı:ı nıl). - Pi.) 23,;_ı,1• 
ıı.nu· Yıırır 1·i nroıır:ım. _.., - - -- --,,,,. 

IAlemdar sınH~a.''I 
Bir KavLk devrıldı 

1 
/eki kacakçıları ! 

T rnkva M an,.vralar~ 

Zayi 
1 ııılsı :ı ıı lıul liınanınrlan almış o 1 

• 
· · \" ·sıııı ~uın dizd:rnııııı za) ı ctıım. enı . 
k . . . 1 ükftlll 

ı:ıkarl:ıc.:aitıınılıın es ısının ı 

yoklur. · ·ı il - ı'n frııl l/iiuyın oy 11 11$1!1/ ' 

(30111) 

.Vlevs min son pro · 
fesyonel ~üreş 
nıüsabakaları 

Pazar günü Taksimde 
yapılacak 

Mevsimin s"n serbest güreş 
müsabakaları bu paz'.ir günü s9• 

at 15 de Taksim stadın.da yaP1
' 

lacaktır. l\lenımlcketinıizde b:1• 
lunan vabancı pehli\·anlardan bır 
~oc"'u ·ile pehlıvnlarımız arasın · 
' o 'Jl 
da vapılacak olan hu r.üre!';lcrı 
0ldukc;a hcvccar. lı Ye alakayı rd· 

~· c 
bedccck bir <;el{ilde geçecc~ııı 
~üphe yoktur. 
Yapılaca le müsabakalar sunl;ır· 

dır.: 

ı - Molla l\lehmct - Kasın1 

Tafari. 
2 - l\laniealı Halil - t1tal· 

van) Drag-açyano. 
3 - Dinarlı ~ fehmct - Skn,•İC· 
4 - Kara Ali (Rus) SkrabOf} 
5 - Tekirdağlı - (Alman 

Villi !\larn. 
Billıas~a Ti.irki,,e başnehlivanı 

Tekirda<Tlı Hü!;lcv:n ile kendisin• 
den ci.is~ece büvii!c olan Alnıa"' 
Villi !\farn arasmdaki marın ne· 
vecanl ıolacrı;{ı mulıakkakt.f· 
Btınd['"t b'1'"1ca Kara Alinin -
"'trs f';rab:;-f ile vanaea~ı mı:r.1 ... 
'1-ıkıı r'h. a\'rH':t ehC'ml'Y"iveti ha•Z· 
<lir. Rus ·pehlivanı 108, .Al11"1l·ı 
i~-e 1 :30 kilo sıkletindedir. Jl. B· 



Alman tahtelbahlrleri 

lngiliz ticaret gemi
lerini torpilliyorlar 

Bir Holanda gemisi de 
torpile çarparak battı 
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Çocuklar, ihtiyarlar Hastalıktan yeni ---------------'\! kalkanlar için gıda : 
• 

\ı;uılıı&rıı ıu:.ı~J .. ıııaıar, storlar 

ııcr<.lclcr \C :.<.il' her turlu 

fEFRl!)AT 

.crnzııııalı, Bcyoğlundıı H.\ K Eli 
ı:ıg.ızalarınd:ı tleı :>erden mu· 

.aıt şartlar ve ucuz Cı;>ıılıarla 

.uııJmukt:ı1.llr. Uc.raz eş:ya dal• 
remizde tıaselcr, yatak çarşat 
:ırı ,.c yünlü ye<tak örtüJeriniıı. 
i;ıtları kıyas ka imi etmez dere. 

ve 
nz 

Viiamin ve. Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNL.ı\RI. besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur Çocuklar
da ishal gibi Barsak ra~atsızlıklarını mU'jt}) . ..:lmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, 

kat'fyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

""ılr ucıızılar ,.,. rdi::ı hpftpn 
iario'""?•~' 

.!!!!!!!!~~-~ ·---Zayi 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzllk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelva Unu- l<anzu < irmik Unu - Kanzuk Nışasta Unu - Kanzuk ~avdar Unu. 

lslanhul Jimıınındaıı :'-!lınış•qıuğJJfll 
C'Üzdanınıı Zayi elliın. \'enisin! ıı!r 
r:ığımJ:ın eskbinin hiikmii Yoktıır• . ., 

.Hınul ofjlıı lla11ri narı• 
r:ıottO} 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depol:ıriyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 
~~~~~~~~~--_..,, 

SAHtBt : ASIM us 
1asıldığı yer: VA.KIT l\1at baa51 

Umum Neşriyatı idare eden: 
hakkı tar·;k u:=ıı 

Umumi Depo: INGILIZ • KANZUK Eczanesi, Beyoğlu . lstanbul Perakende Satış Yeri: Bahçekapı Zaman ltrıyat Deposu. 

~----------~--------
ls~anbul. lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU ' ~~~~~~-~~~~~~--~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___,::----~~~~~~~~~--~~~~~~_.:_~~~-~~-.:.::::__:.:_:::.::_~--

~ 
. . ~ ; ~ . ... .. ~ ·~ . . .. ~ . 

1 • 

Orıiverstfe Re~törlüğünden: 

Ankarapafas- lzmir 
.. 

Hukuk fakültesınde: .Medeni huku.r<, ceza nukuku. de\'letleı 

umumi hukuku ve devletler hususi hukuku. iktısat fakültesinde 
İşletme iktısadr , umumi iktısat ve iktısat teori~i. tıp faklıltcsin 
de: Radyoloji. çocuk bakımı ve hastalrkları. ıdrc.r yollarr pata 
olujik Anatomi ve genel pataloji: Edebiyat faküitesinde: Umu. 
mi felsefe ve mantık, romanoloji umumi Türkiye tarihi \'e Türk 
edebiyatı tarihi doçentlikleri açıktır. İsteklilerin dil imtihanı 1€ 
ikinciteşrin perşembe günü yapılacaktır. İsteklilerin rektörlüğr 
müracaatları. (70•17)' 

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

yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit ~irışulı old .ğ .. gı . 

Askeri "'1üze Direktörlüğünden: 
Aseri Müze Pazartesi günlerinden başka her gün saat 9 dan 

17 ye kadar ziyaretçilere açıktır. (393) (7128) 

bi nefis yemekler veren lokantayı. pastahaneyı. vr kt- 1 --• ., 

raathaneyi havidir. ı P . . . . . ' ıl 

~ , l 's!ıkl!ıtüıı ~!!:~!in P.~,ev~t~~~~~~~~;.~:.k 
-- - wj talebe kaydına devam 0lunmak tadır. 

Yatılr, yatısız - Kız, erkek 
2 - EylUJün onuncu gününe kadar kaydını yeniletmi-

,---Yeni Mevs m--·ı 
Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı 

ı;imdiden Galatada Meşhur 

EK E y 
Büyük elbise mağazasında 

Her yerden UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI 
alabilirsiniz. 

FR:KF'KT .FRF, J\tf A HSlJS 
Her Cins İ~GlLlZ 1il.JtiAMı..:ALAH.ı 
Her Renkte Su Geçmez.ve kayar LODEN PARDL'SOLE-

Rl (İmpreğnol) 
Her Cins ve renkte TRENÇKOTLAR 
En iyi kumaşlarla iki Prova ile Ismarlama 

PARDESO, PALTO ve KOSTUMLER y~pı~ır· 
KADINLARA MAHSUS 

t Gayet Zengin -~şit ve SON MODEL üzerine 1PEKJ..,İ 
I\.IUŞAMBALAR Her nevi YCNLÜ ve GABARDİN PAR· 
1)ESGLER. 

ÇOCUKLARA MAHSUS 
1\1UŞAMBA, PARDESU, PALTO 

ve KOSTÜMLER 
Rekabetsiz f iyatlarla Ga1atada: 

1 
3 - İsteyenlere kayıt şartlarım bildiren tarifname gön.. '· 

Y O C A Ü l K Ü L İ S E L E R İ ' 1 yen eski taleberjn mür:ıcatları kabul edilmiycccktiı;:. s 
KAYIT l\lUAlIELESLXE BAŞLANMIŞT R. - 1 derilir. 

Adres: Ça.rı,ıkapı Tiyatro ca<l•lr~i. T<''"for>: ~OOH.1 Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası Telefon: 22534 
Büyük Elbise Mağazasında bulacaksımı· # 

:.... ................. illİl ............. ll!lt .. ..................... 
• ' ":" •. , .. l • -

Yah\ı 

Yahsız 

Nişantaşmda esk; Feyziye 

Işık Lisesi Kız 

Erkek 

CiOI. il Eh l\11 

lt-1ırrad Ram·i Aydın ··------ LEYl.I ve NEHARi ........... 
1

1 . 
Pazıırıl;ın h:ı~ka hı•r ııiin ,,ı:ıt '.t 

.ı l\,ııLır l'ıık~ını • falrrııh:ınr t 'rı Sen Benua f ransız Erkek Lisesı 
ı~~~~~~~~~~~-

i Zayi 
1 Bil{a -:;clırintlcn altlıı:(ıııı nüfus diz. 1 
: ılanımı k:ıylıclliııı. Yl'ııi~iııi ı;ıl,:ır:ı 

btanbul, G:ılata. Po-:;ta kutusu l '{3U 

İhzari Fraıı '!ızca kurları \':trdır. OLGU:\'LUR t~ITtHAI'\1,ARlN.4 
11.\ ZIRLAR 

Kayıt muamelesi Pazar gününden m:ı.a.da her gün saat 9 dan 12 ye Memleketimizin en eski hususı lisesidir. Ana, ilk orta ve lise msımları \'ardır Kaydıçin her· 
gün mektebe müracaat edilebifü. lstiycnlcrc mektep tarifnarncı-;; gönderilir. Telefon: 44039 • · cnğımd:ııı. c\ki,iııirı hiikrııli yoktur 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~ Ebu:~ oO~ Suuıf n~druıiı 
kadar yapılır. 

,, .YATI Ll l Şişli Terakki Lisesi IYATısız~ 
~ 1 - ANA - ' lLK - ORTA • ve Li SE K !SIMLARINDA m~ 
!f:Talebe kaydına başlanmıştır. Hergün saat 10 dan 17 ye ka:iar ın;J:lürlü~e müracaat edilebilir. i:i 
~ (Telefon: '12517) "" iJ.!

1 
2 - Eski talebenin 10 eyllılc kadar kayıtlarını ycnilem~leri gerektir; aksi takdirde, yerlerinin i*i ••• :ı !!fi muhafaza edilememesinden okul idarc;i me~uliyet kabul ctmiyecektir. im 

:!!i 3 - Okula ka,·ıt \'e kabul c:ar larını e-ö:3tcrir prosepektüs, istiycnlere bedelsiz olarak gönderilir. :;.u ;11 J .. ~ • • ;1' 

•·~ı:mmı ERKEK N 1· ŞAN TAŞ 1 Halil Rifatpa~a Konağı_ f Kız J .m: • 
........ Başmabcyıncılık Konagı ..... 

~ Eski Feyziati 

Vatıh B O G A Z l Ç J L l S E L E R J Yatısız 
Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi biru...sında, kız ve erkek ıos.mları ayr1 

dairelerde olmaJ. üzere L•se ve cırta okul. 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesınde Çifte Saraylarda 
Kayıt için her g-ün saat or.dan c;n yedıye kadar Çifte Saraylarda okul dırektorı~ğüne mü

racaat edebilirlcı. isti yenlere mektep tarifnamesı gönderilir. Telefon: 36.210 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDE~ 1 
Cinsi i\Iiktarı Muhammen B. Sc 7,5 teminatı Eksiltme 

Lira kuruş Lira kuruş Şekli saati 
Trifil tahtası ::ıo.ooo Kg. 450 - 67 50 Pazarlık 14 
Kafes kapak tahtm,ı 25.000 .. 750 - 122 25 .. 1<.. 
Düz kapak tahta:n J0.000 .. 1050 - 157 50 Açık art. i.5,30 

I - İdaremizin Cibali kutu fabrikasında bir sene zarfında birikeceği tahmin olunan cins ve 
miktarları yukarıda yazılı tahtalar hizalarında gc::ıterilen usuller:e satılacaktır. 

Il - Muhammen bedelleri, Mtı\'akket teminatları ryazarlık saatleri hizalarınc!cı ı;österilmiş. 

tir. 
III - Pazarlık 15-IX-939 cuma günü Kabatn.şta Levazım ve mübayaat ~ubeRindeki alım sa_ 

t1ş komisyonunda y:ı pılacaktır. 
IV - Nüm ur.eler her giin kutu fr brikacıınd'.l ~~öri.ilebilir 
V - İsteklilerin rr. 15 giiveıımc paralarilc bir~iktc pazarlık için tayin olunan b"Ün ve saatler. 

de yukarıda adı gc~en komisyona gelmeleri. (6800) 

ı:ıı 1 
~---· Olm l L8 t:ylül Pazartesi günü açılacaktır __ .. ., 

• 1 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU~, 

-... -. -
------------..ıı -------f -
-

YAR,N·KURACAGINIZ ·EVİN ·TEMELİDİR 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

ıı 
lı 

\· 


