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Padarevıkinin 

müzahereti 
Lcmdra, 9 (Husust) - Yeni 

Polonya htik1'imeti, Lozanda 
bulunan sabık Polonya Reisi.. 
cumhuru meşhur piyanist Pa. 
dare\'sklnin teşrikimeaaisini is 
temiş, Padarevski cevabında: 

HERYEROE 3 RU 
Yunan ... Y qoala Y 

müzakereleri hitti 

Polftilra gueteet ,.asıyor: 
Yuna.n - Yugoslav ekonomik 

mtiıakereleri bitmiş ve mtlkem 
"Muhteşem ve fakat tali.siz 
memleketinin mukadderatını 
kurtarmak için hazır olduğu • 

~·abınr vermiştir. 3ALI 10 Birineitetrin 1939 YIL: 22 • SAYI: 7813 

mel neticeler vermiştir. Bu.. 
gUnlerde yeni bir ticaret anlaş 
ması da. imza edilecektir. 
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~lrnanyanın ticaret lngiliz gemilerinden Hitlerin sulh teklifi hakkında 
Ya!~'~!:M us hasara· uğrayan yok izvesliyanın makalesi 

hl ~İrkaç gün evvel Bel&'rattan 
il!! y bir telgraf haberi Almanya 
tdt U~os)~vya arası~a ce.rey~_n 
~ l\ L:r tıcaret muahedeu mu
~d~telerinin inkıtaa uğradığını 
ttıu):•t~i. Bu ticaret muahedeıi 
Jı.d·~ ereıinin in&utaa uğraması 
~•ııdı:ı:atında büyük bir ıiyaıi ha-

• >~·teşkil etmez. Müzakerelere 
ııtılt 'den başlanabilir. lhtiliflı 
-~ rlar hallolunabilir. Bir mu
~tt e imzalanabilir. Hülaıa in
~lc' hadiıesinden dolayı iki mem_ 
~t ıarallndaki münasebetlerin 
~cağı nettce.ini çı'kılnnalr 
• 1-' değildir. 
~~ ~kat Bel1ırat müzakerelerinin 
~~ •ına sebep olan madde hak
~h'il \>'erilen bazı izahat var ki, 
tit, ''tanı orduları ile ATrUpa ha
'hl'll~an silen ve şimdi gzt"p 
'-~ııİ'ıı:ıd.e l!'giltere ve Fran5-lv;o 
~,rını dıkte etmeğe uğraşan 
1İ~~ ~anın bugünkü ve yarmki 

1 ~lı •etıni vuzuhla anlamak için . 

(1 1 ~~tl Üzerinde biraz durmak la. 
it. 

ıt~!lllanya bugünkü ahval ve 
~ '"llt •• 
Ctto b' ıç111de Romanyadan ve di-
l~ a-·~~raf memleketlerden oldu. 
l:t~ h ı Yugoılavyadan da yiye
~ \lbubat, hayva.n1 maden ve 
~t b Ribi iptidai maddeler almak 
~I lltıl_an kendi fabrikalarında 
4~ .1edılen mamul eşya veya ıi. 
'r~ e mübadele etmek istiyor. 

llı•dıı!0:!favyanın da kem~i ihracat 
~~ca ~ lerine mukabil AJmanyadan 
14 İl gı feyler vard:r. Kliring yo· 
lılıı 11 \hu ahı veri~ i~i tanzim de 
~' ilir. 

ı,~ltat Alman heyeti müzakere 
>~ i)~nda bu teklife yeni bir ka
•'teı~ve ebniştir. Almanyanın 
\fıt 1 olarak alacakları madde. 
~>a ~kabili olan silahların ve 
'il ~~ yakın bir istikbalde tes
\' e deceğini bildirmiştir. 

~t ~:oılav hükumeti bu tarzda 
'it~. eme §artını kendi memle· 
:St~t\ 1Tıenfaatine uygun bulma
"'· · inkıta bu yüzden çıkmıt-
y l)ik 
qt~ k.a.t edilirse bu meselede 

~t~a.y hükumetine hak ver. 
~ıı tnümkün değildir. Alman
b tdtt· ~ugün aldıklan malların 
~ q} \l~~· e!ya ile ödemek için ka
. ~~ ılen mühlet - yakın bir 
1 likbl\ kaydı ilave edilse dahi -
~~~ ~e İzafe edilince, harp ıo. 
la 1' ildar uzayabi1ir. Nitekim 

tı y1arın ileri ıür<lükleri şart
~)d1 Ugoılavlar teklif etmiş oJ. 
~d· O'rıla .. da aynı suretle bunu 
~~ı~ .. llıenfaatlerine uygun bula
fı11de dr. Şu halde alım satım 
t)llı ~ teılirnat her iki taraftan 
ı'llı l'oltı\anda olmaktan başka sa
'tal'tıı k Yoktur. Bunu ise Alman. 
llt, ahuı etmedikleri görülü
};' 

)t ."k.a.t b' 1- lı il ır tardtan Alnmn he-
t ~da. tlırratta Yugoslavlara bu 
~·'-' ~ekliflc,...de bulunurken di· 
~1 1\ tl'l . han bitaraf memleket1e
~l >'ll '?ıltere ve Fransa ile tica-

JC ' ~ları Alm~nyac!ıı asla 
S~9J (Devamı 5 incide) 

,, Hitlerin sulh teklifini reddetmek 
harbin devam etmesi mesuliyetini 

yüklenmek demektir ,. 
Moskova, 9 (Rradyo) - Bu.1 buki İngiltere ve Fransa, Po 

gUnkU "!zvestiya·• nın Sulh lonyantn eski şekilde ihyası i• 
mii, harp mı? başlıklı maka • çin A:manya. ile harbediyorlar. 
lesi ezcUmle şunu demektedir: Alman devlet reisi llitler, teş.. 

Şim.al dcnfoinde Almaıı tahtelbahirlcrini takip eden iki 

"Polonyada. harbin birkaç rinievveldeki nutkunda Po • 
hafta evvel bittiğinde hiç kim lonya meselesi üzerinde Alman 
senin şüphesi yoktur. Polonya tekliflerJnt ve harbin taafiyul. 
ordusu mağlup olmuş ve kıs - ni ileri sUrdll. Avrupada sulh 
men esir edilmiş, Polonya hti_ ve emniyeti temin kaydlle bU· 
kftmeti memleketi terketmiş -yük bir devletler kouferansı 
tir. kurulmasını. Nazi alehtarı talı Londra, 9 (A.A.) - Amirallik 

tarafından tebliğ edilmiştir: 
İngiliz keşif tayyareleri, Al

man !deniz filosunun Norveç ce· 
nup garbisi istikametinde yol al
makta olduğunu, dün öğleden 
sonra haber vermişlerdir. Kuv. 
vetlerimiz1 harp açmaya teşebbüs 
etmişlerse de düşman, karanlık
tan istifade ederek kaçmıştır. Bu-

gün, şimal denizinin şimali şarki 
mıntilisında, Alman bombaı:ldx
man tayyareleriyle İngiliz kru· 
vazörleri ve muhripleri arasında 
mükerrer çarpışmalar olmuştur. 
İngiliz gemilerinden hiç birisi 
hasara uğramanuştır. Düşmanın 
zayiatı malfım değildir. 

Londra, 9 (A.A.) - İstihba
rat nezareti şimal denizi üzerin. 

de vukubulan şiddetli muharebe 
hakkmlda ikinci bir tebliğ neşret
miştir. Büyük Alman muharebe 
tayyarelerinin düşürüldüğü bila
hare meydana çıkmıştır. 

Küçük bir İngiliz tayyaresinin 
pilotu bir düşman deniz tayyare. 
sini görereK: hücum etmiştir. İki 
tayyare arasmda bir mitralyöz 

(Devamı 5 incide) 

Sovyet Rusyn Almanya lle 
birlikte eski Polonya. toprağın.. 
tla sulhli tesis ve o topraktaki 
ahaliye milli karakterlerine 
göre sulh içinde bir mevcudi -
yet temini işine girişmiş bulu. 
nuyor. Polonyanın eski şeklin. 
de iadesine imkAn yoktur. Hal. 

rikA.ta kaynak olmayacak ve 
yeni etnoğrafik hudutlar da. • 
bilin.de bir Polonya tesisini is. 
teyerek Fransadan artık hiç 
bir toprak talebi olmadığını 
tebarUz ettirdi. Versay muahe. 
desi artık mevcut değildir. 
O sebepten Almanyanın kolonl 
ihtiyaçlarından gayri hiç bir 
isteği yoktur. 

Finlandiya heyeti 
Moskovaya gitti 

"Bu tekllfler her hal ve 
kirda, sulhtin silratlo intacı i
çin bir zemin teşkil edecek tek 
liflerdir. Halbuki İngiltere ve 
Fransanın matbuatına bakıla.. 
cak olursa, bir sulh mUzakere. 
sine doğru temayUl yoktur. Bir 
ktsım gazeteler, Hitlerin tek • 
liflerini dikkate almıyor, ve 
İngiltere Fransayı, harbe sev-
keden gaye tahakkuk edinceye 

Finlandiye Harici ya Nazırı diyor ki : 
kadar harbe. devam edilmesini 
terviç ediyor. 

"Bazı gazeteler, şayanı iti. 
mat bir Alman hükfunetile mü. 
zakere edileceğini şart koşuyor. 
bilhassa Tayms, harbin bitme. 
sinden yalnız bugünkü Alman 
hükllm.etipin istifade edeceğin· 
yazıyor. 

Fi,.,/andiya siyasi bitaraf /ık 
sah asında kalacaktır 

"Bu itibarla harbin gayesi, 
Hitlerizm ideolojisini imhaya 
matuftur. Bu iddialar, harbin 
devamı i~in mukni bir sebep 
midir?,. 

~ı 
Reisicu r:n hu ru n 

islan bullulara 
saadet dlleğı 
1st.anbulun kurtuluşu mü. 

nıısebetile C. H. P,!;lrtisi ls
tan bul vilayet idare heyett 
reisi lbra.him Kemal Ba.ybu. 
ra t.aratmdan ncisicunıhnr 
İsmet 1nönü'nc ~ekllcn telg
rafa Relsicumhılt'umuz şu 
ce,•abı ''ermişlerdiı·: 

"C: Asil duygularınıza te. 
şekkiir ederim. Güzel lstan
bulun knrtuluş bayranuııı 
ısayın lstanbul halkına ,kut· 
Iar refa.h ve saadetler dilo -
l'i!ft. 

ismet,, 

Finlandiya 
tedbirler 

askeri 
alıyor 

!zvestiya bundan sonra ide. 
olojiye karşı harbi, kurunuvüs
tai bir hareket olarak ta,rsif et. 
mekte ve İngiliz muharriri Ber -
nard Şov'un, Polonyanın tas.fi. 
yesi dolayısile İngiltere için har 
be devam etmeğe sebep kal -
madığı yolundaki makalesini 
haklı bularak Hitlerin sulh tek
lifini reddetmenin harbin de -
vam etmesi mesuliyetini yük 
lenmek demek olacağım yaz . 
maktadır .. , Sovyet kıta/arı Jugün 

EstongalJa girecek 
LLOYD GEORGE .NE DİYOR? 

Londra, 9 (Hususi) - Lloyd 
George neşrettiği bir makalede 
Hitlerin nutkundan bahsetmek. 
tedir. Lloyd George bu nutku 
sulh müzakerelerine esas ola.. 

Helsinski, 9 (A.A.) - Fin. 
landiyanın Stokholm elçisi B. 
B. Paasikivi Moskovaya hare
ket etmiştir .. Cumhurresinin baş 
yaveri albay Paasanen ve ha. 
riciye nezareti kalem amirle. 
rinden B. Mykopp kendisine re. 
fakat etmektedir. 

Amsterdam, 9 (A.A..) - Ga
zeteler Finlandiya ile Sovyctler 
arasında diplomtik müzakere. 
lerin ba.şladığmr bildiriyorlar. 

Gazeteler münhasıran ticari 
müzakereler mevzuu bahsol<lu • 
ğunu yazmakla beraber Fin.lan. 
diya hükiımetinin askeri ted • 

birler aldığını da kaydetmekte. bilecek maddeleri muhtevi ad
dirler. detmctke ve beş büyük devle!. 

Het Volke gazetesinin Stok- murahhaslarının iştira.kile bi!' 
holm'deki muhabirine göre, Sov_ konferans topla.nmasmr ve t°""' 
yetler Birliği Finlandiyadan !anacak bu konferansta hi' b\ 
Aalan<l adaladmm. l<,inlandiva. de\'lt:!tln şı>re! ve haysiy~L 
nm batı cenubunda bulunanı ihlftl edilmeksizin bir eulhıt 

( Dcvamt 5 incide) ! varılahi.leccğini, yazrna.ktadır. 
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insanlar memleketinde Dünkü trenle Avru-
------- Yazan: SAORl ERTEM -----.. padan gelenler 
DüşllnUyorum, acaba. babam 

la burada ko~mu• mudur? 
Kaydırak oyoamııs mıdır? Ce
\·iz oyununda yenilmiş midir? 
t;obaolaruan masallar dinle_ 
mil} mtdlr'! 

Belki, fakat. lJUytik babam 
·in böyle bir tahayyU 1 bana 

·ayet acaip geliyor. 
Kendilerini yaı,lı gördtl~U· 

n Uz ve ciddi tanıdığımn: in
,an Jar bana hiç çocuk olma
mrşlar gibi gelir. 

Tren gUrbUz bir çam ormanı 
. ·inden geçiyor. 

Balıkesire doğru giden tren 
!alma gUzel bir ağaç dekoru 
.,.ınden sUzU1U1> geçer. 
Yakın kompartımanlardan 

birinden tatlı blr ses; bir yaz 
ı·u zga.rr insanın yüzUnli nasıl 
okşarsa. tıpkı onun ~ibi insa_ 
nm kulaklarına serinlik, rl\
hatltk veriyor: 

.. K a r mı tal.tdı Kii t~yamn 
<lağma 

Ate~ düştii clğerf.min 
ha(Cına,, 

• 
Ses kıvrılıyor. uzayor, kısa

lıyor. Baıan lokomotif ur.un 
uzun öterek tabiata karşr ka· 
.zanılan. bir zaferin m a rşrn ı söy 
ltiyor hissini veriyor. 

Ana.dolun un halk edebiya
tında bUznU anlatan en zen
ğin parçaları sanıyorum tabi
at.le mUcadeleyl tasvir eder. 

I<,akat bunlar bugün t edbir
leri gayet çabuk alınabileceği
ni sandığımız facialar olduğu 
için gözümüzden kaçar, bizde 
h&yret uyandırmaz. 
Yağmur, sel, kar, genç dağ· 

larıu, yatağını henüz tamami
Je yapmamış, deli, deli akan 
ne birlerin, kararsız suların ve 
i k lilll eartlarmın yalnız insani 
fizik mAnaslyle değil, bütün 
.oıyal lıllviyetiyle yere vurdu
~u. baıan blr şehrin bu yl1z .. 
len nice nice telAk etlere utr a. 
dığı deatan mevzun olacak hl
diselerdendir. 
Ağaclı~m a.rkuında. kapa· 

nan bir bel, karla örUllnıUts 
'lir yol vardır. Kar yağınca ko. 
ca ovalaı:, yaylalar, kuş uçup 
ken'a n geçmez diyarlar halini 
alır. Vapurların ulA uğrama
dığı adacıklar cibi hayattan 
kendilerin i tecrlt ederler. 

.Me\'limler ~ehlrler, kasaba· 
la r, köyler arutnda hasreti n 
gurbeti insanları ayrran deni!'! 
gibi saldınrlar. 

Kar hasretin, gurbetin, yal· 
nnılığm semboltıdtır. 
Şimdi bi r vacon if,linde: 

1'Kar mı Jllidı Kütah,uım ...,,,.. 
A~ diil}dl ci«erimln 

batma 

lıılelodiaint kulaklar ancak 
bir güul aentont halindi! din _ 
ler. 

Katınının, hanın, patikanın, 
heybenin bir hayat niumını t. 
fade ettiği gUnlerde karlı dağ
lara bakıp atlamaktan be,~ka 
ne yapılablllrdi ! 

Tren durdu: 
• 1 - Tav$anll! 

latasyondan kaHbaya 
doğru ilerliyoruz. Geniş 

bir cadde, etrafı tut' la ve taş 
binalarla dolmakta. Cadden in 
genişıtğtnden h lssecliliyor ıu, 
bu yol yenidir. 

Atatürk bilstii kasabanın 
hakiki dekorunun başlangıcı_ 
dır. Leblebici dtikkAnlarınm 
vitrinlerinde dumıı.nı ül'ltUnde 
tıtreyen sarı kavrulmu~ no. 
butlar, mavi, kırnıızı, p~mbe. 
nıor, yeşil renkli leblebi şek~r
leri, ba,ıarına pşular sararak, 
zeybek kıyafetinde el öpmeğe 
giden bayram çooııklıtrının teş· 
kil ettiği kafileyi hatırlattı. 

Şalvarlı, başları botozlıı ger 
danları he,ibirllkli kadınların 
biz kınalr <'Tlel'ini <iperdik, on
iar da ~ocuklara hirer yazma 
yıı.hut ipek mendille tıirlilıtte 

leblebi şekeri \'erlrlerdi. 
İıuıanın dudaklarının kenar

larına renk, renk boyaların 

ı:ıkmaaına 11eb~ll olan hu seker· 
lerin, yahut leblebinin tadınr 
al m ak l~la insanın burada. bir 
tahta evin r.atı~ı altın<la doğ

mu~ o1 mA~ı Ye "Adn ., nm < ı) 
biiyl\ k ağftç1ar1 altında strtüstli 

ya.tal'ak minare boyunu bulan 
dallnrtn ara&ından gökylizUnU 
seyretmeli, sıcak yaz gecele
rinde kurumuş, sapsarı otların 
kokusunu eme eme yıld ızht
rın birbirlerini kovalayışların t 
görmell, gecenin r;Ulen mal'i 
tUylU taze ayın izlerini dere
nin sularında takip etmesi IA
zımdrr. 

• Babamın bir dostuna 
raııtladınt. 

" - Ben dedi. sizi. kundakta 
iken bırakmıştım ... 

Bir anda. gözlerimin yerine 
bu adamın gözlertnl takmak 
istedim. 

Her şeyi biliyoruz. her şeyi 
tanıyoruz. Fakat kendimiz ne
yiz, bunu tam. hattA. hor hangi 
bir adamın blr çift gör.ünün 
gördUğU kadnr biı kendimizi 
tanımıyoruz. Kenrlfmin kun
daklı halini kendim 1:.özlerim
le görmek iı:ıterdim. 

ilerliyoruz. 
Raflarr arasında 92 meclisi

nin zabıtlarını muhafaza eden 
kütüphane önündeki bilylik çı 
narm altında durduk. 

Köıjeyl kerpiç miınaı·tılin Us
liıplaştırılmrş pencereleri, ka
pıları, kapı üstleri. saçaklan 
kaplıyordu. Bu geniş eski biua 
büyUk knpırııı ile, serinlik ve 
aydınlık b l sııini verea pence 
releri ile intıana rahatlığı de 
rin ,derin anlatı yordu. 

Gözün bir eser önünde bir 
mindere oturan yorgun vUcut 
gibi dinlendiğini hiç tel'rtibı> 

otmi~ değili01. 
Babanım dostu dedi ki: 
" - Görüyor musunuz, şu 

ktiçUk evi, işte oras ı sjzin doif"·· 
duğunuı yerdir. 

tık feryadımı buradaki ta
van yuttu. İlk sesi buradan i
şittim, Yumurtadan çıkan bir 
pllicin kınlm1ş kab\lğuna bak. 
tıtı gibi eskl eve baktım . Kim
biUr göbel;lmtn par<;:a11 ın ı h e.n· 
gi fareler yemiştir. Yahut han
gi duvarın blr kUşesinde çürU. 
mUı,tUr. Ne olursa olsun ben
den bir ~arçayı saklayan bu 
eski evin bana bir tatlı bakHjt 
var. 

• Bir çoouk kalabalığı yar· 
dı, ok süratiyle yaşlı a_ 

damların önUne geçti. llaıırol 
vaziyeti aldı. Başlyle bizleri 
sel~mladı. Çocuğun r engi U • 

~uktu. Gözlerinde acalp bir 
mel!nkoliye benzer bir parıltı 
vardr. 

Çocuk ne söyllyecek diye 
bekliyorum. O söze ba31ad ı : 

" - Burası nahiye iken bir 
rüştiye varmış! Bu sene ilk 
mektepten 79 çocuk şahadet
name aldı. Fakat biz. okumak, 
adam olmak istiyoruz. Onun 
için bir orta mektep açtırın . ,, 

Yarınki vatandaşın dileği 
yamandı. Gözleri dola, dola iı:ı.

tediği şey de en tabii hakkı o• 
lan tahsildi. 

Mektep aşkiylc yanarak. o
na hasretten dolayı gözleri ya_ 
faran çocu klara sah ip olan bir 
memlekette nası l bir yaman 
nesıtn bizi takip ettiA"inl gözle
rimle gördüm. 

Onlara senelerc·e ilim, ilim 
dedik. Şimdi onla r mektep di
yorlar. Biz ı>llerlmizt utuştu. 
ruyoruz. 

Yaşlıca bir adamla karşılaş
tım. Bu 7.at göbekli. en!\esl ka
lınca, göılerindP. gözlU kleri. 
ba~rnda fötr şnpka~ı. hacakla. 
rında elifi şal\·an olan top çen
ber sakallı bir adanıclr. Ona ço
cuğun mektep hnkkındakf dU
şiinı·elf'rini sordum. 

Son günlerde Alman 
kuryeleri pek 
sıklaştırıldı 

Atatürk köprüıil in~aatınr tet· 
kik etmek üzere üç kişilik bir he· 
yet dün sabah Konvansiyonel tre
niyle gel.mittir. 

H eyet azaları, inşaatın tamam
lanmış oMı ğunu, son defa ola
rak gözden geçirildikten sonr::ı 
belediyeye teslim edileceğini ve 
29 Birinciteşrin Cumhuriyet bay. 
rammda köpriinün açılış resmi 
yapılacağmı sövlemiştir. 

Dün sabahki konvansiyonel ve 
ekspres trenleriyle sekiz Alman 
yoku gclmi~tfr. Bunlar tüccar ve 
iş adamı olduklarını, burrıla ça· 
lışmağa geldiklerini sövlüvorlar. 

Londrada bulunan gene; bir krz 
talebemiz: de yine dün sal~ahki 
Semplon treninin getirdiği yol· 
cular arasındadır. 

Dikkate ilişen bir nokta da İs
tanbula gelen Alman kuriyeleri
nin coğalmasııdır. Evvelce ayda 
bir iki defa yapılan kuriye servis
leri son zamanlarda haftada iki· 
ye cıkarılmı~tır. 

Dün de bir Alman kuriyesi 
gelmiştir. 

Türlciycde konserler vermek 
iizere Volpi adlı bir viyoJcmi&t 
ele gelmiştir. Buradan Ankaraya 
gidecektir. 

ihtika r komite!İnde 
kahve tüccarları 

din lendi 
İhtikar komitesi dün mıntaka 

ticaret müdürlüğilndc toplan -
mış, kahve ilzerine iş yapan 
tüccarları dinlemiııtir. Kahve 
şirketinin son olarak getirttiği 
35 bin kilo kahvenin tüccarlara 
tevzi edileceği bildirilmiı-, böy. 
lelikle ellerindeki stok mallar 
çoğalacağından knhvenin nor. 
mal fiyatla satılması kenllil~ri. 
ne tebliğ olunmuştur. Komite 
fi yatlara zam edilecek kar mik. 
tarmm yüzde üçü geçnıemefJ 1ni 
de bildirerek avrıca bu malların 
kahve ticaretile meşgul olmı • 
yanlara toptan satılmasını tav
siye etmişir. Böylelikle bazı 
kimselerin kahveleri 2aklama • 
lannm önüne geçilecektir. 

Konserve sanayiinin 
inkişafı İçin 

Alakadarlar konserve sana. 
yiinin ilerlemesi için yeni tcd. 
birler almaktadır. Bu hususta 
memleketin muhtelif yerlerin _ 
de kurslar açılacak ve konser. 
vecilik dersleri verilecektir. tık 
olarak önUmüzdeki hafta İz . 
mirde bi r kura açıl .ı..aktır. Kurs 
bir hafta devam edecektir. 

Denizyollarında yeni 
bir taimatname 

Denizyolları idare.si gemiler -
deki, silvari, zabitan ve müret.. 
tebatm vazifelerine ait bir tali. 
matnamc hazırlamaktadır. Ge. 
mi adamları ıırasında böylelik
le vuife takıimi yapılacaktır. 

----· 
Müverrih Ahmet Refik 

Müverrih Ahmet Refiğin i. 
kirıci ölüm yıldönümü mUnase • 
betile merhumun bazı tamdık. 
tarı bugün hatırasını anacak _ 
!ardır. 

--<>--

Sigorta primleri 
Avrupa harbi dolayısile yüzde 

yedi buçuğa kadar yükselen si
gorta primleri son günlerde ya
vas yava·~ di.i~meğe baslamıştır. 
Sigorta kumpanyaları Atlas de
nizi primlerini yüzde yedi bu. 
çuktaoı dört bucuğa indirmişler
dir. Baltık · deniı:i için sigol'ta ka
bul edilmemektedir. 

> 
~ 
<( 
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.\elam hana şu c·evalH Yerdi : 
" - Çocuklar hak l ıdrr. Yeni 
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Yeniköy ·okulu müfredat proyramr ı ~tanbulda öldUrD· 
. . len Varşovah kuş 

Koy okullarının sınıf ve Ku,undiğerarkadaııarı 
• • v • . da başka memleketlere 

o g ret men vazıyetı 
tespit edildi 

Her sınıf haftada 24 saat 
ders yapacak 

Maarif vekilliğinin köv okul
ları için hazırlamış oltluf,u müL 
redat pro~ramı bu ders yılı ba
şından itibaren tatbike baslana. 
caktır. Yeni programın ne ~şekil · 
de tatbik edileceği, vekillik ta· 
rafından bir tamimle bütün ok·ıl
lara bildirilmiştir. Bu tamime 
göre: 

1 - Yeni acıtacak olan köv o • 
kulhnnda yalnız birinci sınıf 
bulunacaktır. Burada her gün 
üç dört saat kültür derc;iyle bir 
sa::ıt ziraat ve i~ olmak üzere, 
haftada yirmi dört saat ders ya
prlacaktır. Yalnız bir •t ııflı ve 
tek öğretmenli köy okullan. 

Bu okullarda hir yrl önce bi. 
rinciden geçmiş olan talebe bulu
nacağından, bunlarla ikinci sınıf 
ve yeniden okula gelen talebeler· 
le birinci smıf kurulacaktır. 

Smrilann biri öğleden önce, 
diğeri de öğleden sonra olmak 
üzere, her sınıf günd~ iiçer saat 
ktiltür dersi ve birinci sınıfta 
haftada iki ~ün, ik~nci srnıfta 
üç gün birer saat olmak iizere zi
raat ve iş dersi yaprlacaktır, 

tlç sınıf otan köv okullarına 
gelince: talebe ayrı ayrı dersha
neleri dol<luramıyacak karlar cok 
rılarak birinci sırııf icin av. 
n bir eğitmen verilecektir. Tale
be çok olmadı~r takdirde l i:inci 
sınıf ayrı ikinci Vt'. üçUncU sınıf 
bir araua tedrisat va;>ncaktır. 
Biri ör,Jed,.n evvel. li f,eri ö.~le· 
den sonra calıc::.acaktır. 

Yeniden ac.ılmasr düsünülen 
d~rdüncü sınıflar için ay;u şekil 
tatbik edilecek ve talebe azsa ü-

çüncü sınıfla ber<lbcr birinci ve 
ikinci sınıf da bir arada olmak 
üzere biri öğleden evveJ, diğeri 
öğleden sotı'l°a ders görecktir. 

Tek öğretmenli ve beş sımflı 
köy okııllannın vaziyeti de su şe. 
kilcfe olacaktır: ~ 

İl1< devre bir arava. ikinci dev
re de bir arava S!'Clerek tedric:a• 
vapacaktu. Bu suretle vine her 
devre biri öğleden evvel. diğeri 
öğle<len sonra ders ,,.ôrecektir.öğ· 
retmen fazla ol:fu~u takdir<'le 
müfredat pro1?:ratmna uvf!Un o1a· 
rak öğretmenler arasrnda taksim 
edilecek. biri öt>Jenen evvel. <!İği!· 
ri öğleden lionra t!ers yaT>açaktır. 
Dershane ad,.di iki ve öfretml!n 
iki olduğu takdirde n<'lrmal ted
risat yanılabilecektir. 

Jeoloji kitabı . 
Maarif vekilliği Hsele1in son 

sınıflarmdıı okutulan jeoloji ki .. 
tahrnr yeniden fen ve edebiyat 
kollarında JllÜ,terek bir Qekilde 
tedri'I İdi'\ ~niden yazrlırmıı· 
tır. Yeni kitap barı:tmlarak alaka. 
darlara t?ön;derılmistir. 

A skerlik dersleri 
Askerliğe hazırlık <!ersi öğret. 

menlerinin a"li ödevlerinin ak· 
sa.maması icin, ders saatleri mtim ı 
Jciin oJcluğu kadar az günlere ko
nac:ıktır. 

Alibey köyü yatı okulu 
Maa rif miidUrü Bay Tevlit< 

J{ut Ktğıthaneöe i\Ubey kövUn. 
de yapd;:ı.cak yatr okulunun bin-a 
vazivetini tetkik etmek üzere 
bugün Alibev kövi.ine ~idecl'!ktir. 

Mem leket e gelmek üzere 
yo la çıktıktan sonra 

Bir ta lebemız Alman
yada tevkif edildi 

uçmuş 

Vaq ovadan uçan ve bir ayı' 
fmda " P olonya • Var90va " dd'' 
gah madeni bir etiket bulunl" 
bir kutun geçen giln Hürriyet A• 
bide tepesinde bir genç tarafdl' 
dan öldürüldüğünü yaımıttı~· 
Ecnebi ~azetelerde okudufUJ1111: 
za göre Varşovanın Almanlar t•, 
rafından bombardıman edildiği 
giinle11;ie, hayvanat bahçesiııde • 
ki kuslara mahsus yerlerde bol1" 
baların tesiriyle harap olmuştur· 
Serbest kalan kuslar bombardıf 
man karışıklığı içinde muhteli 
semtlere ucmuslardır. Kuslardat' 
biri İstanbula ~elmiş ve Hürriyet 
abide te'1eııinde ölmüstür. tul· 
yantn Savana kasabasında bİf 
avcı da canh olarak bir kartal .,., 
ka1anuştı-r Kartalın kanatları &S' 
zatıhnca iki rT'etre uzamakta ~ 
miş Ayaklarından birinde Var~ 
va - Po.Jonva yazılı bir marld 
varmıs. İtalyan l?a7et eleri bu kllf 
h11.kk•nda maH\mat verirken Vat• 
sov?dan Genua'va ~a:hr HOO ıct· 
lometre vol katetti~ini ilave ı:C' 
mektcdirler. 

Hafta talili 
Bazı sanayi 

müesseseler i iatina 
edilecek 

Hafta tatilinin sanayi mü~ 
seselerirı<: ait olan hUkümicrıll' 
de değisil<likler yamlması jr~ 
hir nroja hazırlanmıı:ıtır. Dall1• 
liyc ,.ekale'"ı tarafmdan vaıcrıı
da !\ lecli"c sevkediiecek olan bil 
pro.~evc f!vrc ,l!'Ündc üc pQı:;ta jc• 
c;i frthı::liran fabrik1tlar brf_t~ 
la tilinden istifma erl:ıec~klerd r. 
Bl'lırfan ba-:lrn fabrilta ve ııaıı~j 
vi müesseselerinden iktısıw 
zn ruret dolay1sile iAtE'venler Vıt< 
kalct tarafındaTJ. hafta tatilin
den lat'ıma olunJcaklardır. __ , __ 

Tren tarıfeleri 
değışti 

Kı§ münasebetile birço1' 
seferler m enolundu 
Devlet Demirlolla rı 9 uncu 

işletme müdürlüPii havaları" 
bozması üzerine • ~abahtaıı 
itibaren Sirkeci -- Çekmece 
tren tarifesinde t.'ldiIAt yar • 
mıfl, bir ~ok seferleri lô.~·et ' 
mifltir. 

Almar.yadan son ayrı:an Türk 
talebesi Necmi Şahin Belçika ve 
Fransadan geçerek konvansiyo
nelle şehrimize gelmiştir. 

t:anıyamadım. o kadar değişmis· 
tj~ • 

ı\lmanlar, Şekibl adeta tasu~ 
luk zannı altında bulunı;:lurarak 
birçok sorgu yapmışlar, hapis
hanede patatesten başka yiyecek 
vermemişler, nihayet hiçbir suçu 
olmadığı neticesine vararak elin· 
deki pasaportun vizesinin bite. 
ccği gün tahliye etmisler. Ancak 
bir idam mahkfımuna yapılacak 
tazyik muamelelerini Almanyada 
tahsilini yapmaktan ba~ka bir ka
bahati olmıyan bir Türk gencine 
reva görenler, kilelik Alman 
memurlandzr. Büyük memurlar 
hadisevi haber ahnca teessürle· 
rini bildirmislerdir. Almanvada 
maruz kaldıklarımız yalnız bun. 
dan ibaret değildir. Hatta elbi
semize v::trınf"ava kadar bütiin 
eşyamm bile bir hakaret ve istih
za mevzuu vanmışlar ve ba1.1 mii. 
nasebeniı sözler eöylemi~lerdir. 

Es~iden Ç-eknıeceye kadııt 
giden ve Sirkecide ,..,40, 9.1~· 
11. 14, 14.50. 16.5, 16.40. 20 .• 
ve 20,40 ta hareket eden ~1'· 

1 ler bundan sonra Ye~ilköy~1' 
ileri gitmiyeceklerdir. 

Bun.dan başka C'~kmeced~ 
8,50, 10,15. 12.5. 15.10. 16.1 . 
17,30, 20.5 21.10, 21,50 trerılt
rinin <"e Çekmece - Ye§illcö1 
ara:ıı lağvc:lilmi.,,tir. 

Necmi Şahinin verdiğ! izahata 
göre taleu:! ark:ıdaşr Şeıcip Co
puroğlu ile blrlikte Alma:ı} adan 
çıktıkları sırzda baş1~rına miles. 
sef bir ha..ı:&(. gelnı:ştir. 

Bu iki Tiifk talebesi, :;ovyc: 
Rusya - Almanya anlc1şrnasmm 

yapıln!ası i.i2e; ine a~,·Jar.d .. cı:y·r 
larmı K:>ln { ı{olonya) dc1 lnr;ı,.a. 

rak Hclc;,ilvya gitrnişlcrJir 

Burad'.l r.ıevcut Türk tnlclle
lerinin yardımlariyle döviz te
min ett ' ~ en sonra 5 eylülde tek. 
rar Almanyaya geçmişler. Köln
den eşfalarını alıp dönmek iste. 
mislerdir. 

Trenle dönüs ~cyahati yapar
lark~n on kadar Alman memuru 
bunkrm kompartımanına girerek 
eşya:arın1 muayene etmişlerdir. 

N cemi Şahin bu esnada. Alman 
)arın çok fena muamele ettikleri
ni, bir takım hakaret kelimeleri 
sarfettiklerini i~aret ederek bir 
muharririmize demiştir ki: 
"- Arkada~ıın hukuk mezu

nudur. Almar; polisinin müsaade. 
siyle VaJter sisteminde bir ta
ban ·;,ı ı:.atın almıştı. Trendeki Al· 
man m~murları bu tabancayı 

müsadere ettiler. V c bizi trenden 
indirdiler. Beni yarım saat kadar 
istiçvar ettikten sonra seyhati
me devam etmekliğime müsaade 
ettiler. Arkadaşım Şekibi alrko
•ıarak hapsettiler. Ben Be1çika
da ~cfaretimiz vasıtasile Şekibin 
serbest bırakrlmasr için teseb. 
büstere ;;:::dştim. Kendisini dört 
!!Ün mahpus tuttuktan sonra Bd
çikafa gitmesine · 7i n verdiler. 
Arkadaşrm~ gördüğüm zaman 

Hükumetimiıe m Uracaatta bun 
lan bildireceğim. Almanyaya 
sempati ile gitmittik. Şimdi bu 
sempatiden eser kalmamış bir 
halde dönüyoruz. 

Türk talcıbcııi Şckip tahslline 
devam etmek üırere Brüluetıde 
kalmıştır. 

Kapanan oteller 
hakkında tetkikler 
Son gUnlerde kapanan otel 

ler meselesi Uzerlnde b<'lodiye 
tetkikler yapmakta.dır. ı~ap P. _ 

derse bu:ı otellere yardım e • 
dilecektir. 
~ 

Çocuk bahçeleri İn•uı 
Şişhane yokuşunda ve Har. 

b;yedf> yapılmalarına kara r 
vrrilf'n ~or,ık bah<;et erlnlrı. ln -
şasr ihale edilmiştir. 

Yani bu trenler bundan 501'' 
ra Cekmcceden değil yalnız '"{t• 
şilköyden Sirkeciye ka lkacll1' ' 
lıırdrr. Yeni tarifede Florvad,,n 
Sirkeciye ROn tren 20,30 'dadrf"• 
Eski tariff!nin Sirkeci ile diğe~ 
bütün istasyolllan araı:ımd111' 
hükümleri tatbik edilmekted~f· -""(-
Ankaraya gidecek 

izciler 
Ol<ullarda hazırlıklar• 

başlandı 
Cumhuriyet bayramının ya~' 

laşm.aısı dolayısiy]e U.1ebeni.ı1 ~· 
iı:dnin yapılacak törene ne ttlriJ, 
de iştirak eıdebile-:ek1erini giW 
teren bir talirrıatname huırtaır 
mrştTr. Bu talimatll'3.me hUl<ilf11' 
!erine göre öğretmenler, her gUfl 
saat on alt1rlan itibaren bu tali' 
helerle ckilllard• çalı..,a.caklırdıt' 
Çahema talirrıatnamesi tebliğ edi~ 
miştir. Ankarav gid•cek tı:cilef' 
de ayrılmağa başlanmtştn'. 

Dr. Ahmet Asım Onııt 
Amerikada toolanan {Enter' 

nasional Kan-Jeroloje) kon(reSİ' 
ne i'tirak edt'n ve muhtelif Pi' 
hat müeasuelerin<ııl! tetktkı.rd' 
bulunıı11 Ortaköv Sifi\ yu rdu ti; 
hip ve ba$11~ki'l1i De>1ftor Ah~ 
Aqım Onur ıdeni" voluyla dil" 
şehrimize avdet etmiştir. 
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orupa lıarbi başlarken: 2 Raii~&i 
G•o Wr lam edmen 

man ordu u Fra ay fi d cle!ilm!'• ::Hfisün 
M+parrr ı ı11ı 1lir .... rd ya-

taarruz edebilir ? ~E'f.~;: 
YAZAN:-------, 

Duval 
Miltelaüt Fransıa a.-.n.w.. 

A lm an Jut.alan tark lüt11-
~ blUr&kten 80Dl'a aar. 
....__ döndttleıt takdlide 
•Qı1111&7a ne tekilde taatra& 
~klerdlr'P lılajlao ilahı 
-t111•na pett verecek aat. e cle1U4lr. Da takdirde 
-·aıar fbaal '"1• cenup. 

- JM1 Bel9'b • .,. tntç-
- tbıeıta- Jl'raaaıs top. 
tatlarına t.aarnas etmek 
~b111'17et.bt4e k&JAcakJar . 
....-. Ba tak~ Almaa or. 
...... ae d~ kaclar mu-
1-rfak olabilir? 

llagbkii pena-- b1I 
-.Ueıta cev--ı---- bula 
~ ...... -..... -
ttttrtd hattı pek acele ola. 
~ iııta edllmttur. Bunun izin 
~llat cilaetlnde KaJino 
~ kadar Uzertnde durulmut 
~elit. Hatt& her tarafı ta • 
~ ikmal ectıımemJttlr. Bu. 
~zırhlı kıaımlan da be .. 
!ti clır. Zirfrl4 hattını• 
1.~hlan, .MaJlno hattı tabya 
~an daha az ehemmb'eUL 

" t..~ llo Hııe aartıadaJd mu.il 
~ tehlikeler mtlnuebetlll 
~llo battı blrçok istlhklm 
9- ~~rlle tant19 eclllmlf 
..._~~ua b• Jıatlama lle7etl 
~ı 4er111 muıtallkem 

lllevkl olmuttur. 
~an toprakları lıulllcle S edllmif olan ~ llaftalık 

~ ta!>:~:u:.:!•deıe!:!ı!.; 
~1' ve 79nl hasırlanmıt Q.. 
~ Zlafrl4 hat.ti Userlade 
~~u llperler l>lrook aokt& • 
-~ aftlltaJıar ~r. 
~---,- ... .....,... 

kıtalar& turrua 71llt 
~bir Jaarek&tr fcap ettirir. 
9't~ IQln birçok tmklnlar, 
~•-.un ve pek~ ledatlr. 
IDlilclır.Bter•letı*. 

~ oıun111111 •ır il.at mtlalt 
ııı..;;. Jatilde alclafaa edilir ve 
~aa de m•clp lmklDlan 
~ .._ ... ml'8arnllll gale 
~_llltıfkW4ilr. Bla&e'DaJe)'ll. 
9"'be ıı. abtt oNua-na cö. 

~'1~~v::..n4:a11U: 
~ tbmı old$n1l da by. 

~!il· 
.. llft.Cla bir 111&1 varid olu ... 
~er bUtaa urııtım Jla 

~ tiattı ezertn4e onu parca .. 
~ te4aklrbt,mt kabul e • 
~ _ ml'! ıcatt:rat •l'P cep -
~. mtıer Jıtlcum ıcın 
~ feci& edem• .. ŞQ hal 
~den vQ& cenuptan. 
~ veya t.nlcre 7ollle 
~,. 7aklapaalı mı dtltU. 
~! BOFle Mr •arüt.tm 

~ Emelin paralan 
~ııınte-.ımı ...... ,.aı-
~. AN ...... .,_L 

isi* 35 Jinı---... 
~- bpaJl .,,ar UtlCI 11 
--- ..... olla ..,... -.'!il}'>• tlıllm ecH• ;pı. 

_. eesa ·« ı :s21iı>· 
-.,.,. teldlm , 1 lllllcl p. 
~ .,...1ıülutmı., fa

w-_ ...... ~ tlraıt ~ 
~ ~,., .. ••"• Jralıklı

ı'J lftir. • ....... ~~::::::; 
~ fttudfth. 

şeraiti 1t H 4e ol4utun4an hiç 
de daha elverltll dellldlr. Hiç 
bir aurprtı yapılmuına imkln 
70ktur. Belçika ve lavlçrede de 
seferberlik :rapılm11tır. Belçl -
kanın askeri vaziyeti çok ba,. 
kadır. Orduau tamamen tetktl 
edllmlt talim ve terbl;re ser • 
mUttUr. Möı hattını mtldafaa 
ya klfl celebtlecektlr. 

Filhakika Belctka memleke. 
tin mudafaaaını Möz hattı u -
telinde &örmuıttır. Möıtın tar 
kında bir tahrip mıntakuı ha. 
zırlamıttır. Binaenaleyh bu 
topraklar llzerln4e bir lf&&l or 
dusunun harekltı pek mlltkUl 
olacaktır. llıfahalll mukavemet 
tahrip pllnının mevkU mıe kon 
masına yarayacak ıamanı 'ka. 
u.nmak gözöntlnde tutularak 
terUp olunmu,tur. 

Möa tızerlnde bile LieJ Te 
Namwde mQdafaa için I&zım 
olan .... lı tertibat alıllmıttır. 
MllqO Develln harbl19 D&11r • 
ııtı ı:amanında haıırlanmıt o
ıaa ialıktmat procramı maate. 
... ur tamamea ikmal edllmlt 
delildir. Fakat 7apılmı1 olan. 
lar 19U dek.inden ook •alla 
luınetu blr TUl'yet 7&ratmata 
klftdlrler. 

Bir m ... ı. daha dUtuıaUle. 
blllr: Almanlar Holandadan 
~rek BelOUWlm mtt4afaa 
tertlbatmı arkadan ~rirebfllr 
ler mı! Derla.al 91111u •ö,Uyelim 
kt, Bolandacla 4a seferberlik 
J'&PılmJf, Holuda ontuu da 
mtldafaaya lttlrak et1nek 1lıe
re Bel~ orcluauna UU.Jaa'ka 
•anr1MlllJftlf • 

KGz hattam ~muine 
Holan.da Ol'4u11 ta maili ola • 
eak ve B9lolblılar blrlacl Al. 
'ber Xanall tııerlBde mld&faa 
\Jf.JMIJ.I ~'Jtaq&klJ.l'lllll'. Soıı.. 
r ı 1 erd be-

ltbte metaalftrler. 
:tmc:Teden. bal'ekt.t& ceçll • 

mek fBtenclijl takdf rde kl.?'fl • 
Jqdacak olan mtlşttıller BeL 
~'k&da otdutundan ~ok ~aba 
tulachr. Mlltearrıı eot ehem . 
JD!Tetll otan orduaunu 7aymak 
ıoın 1lmn otan eeralt n ma • 
lualll pek sor b111abllece'tttr. 
Soara laer f874ell enet ol4ak. 
ça bla,alrk va vazlfefdıae ta • 
mamea ballı olan lrntre or -
dufle oarpıpcaktrr. J'r&UIS 
luıclaıılu ... rinde J'Qra dalları 
Alman ordun lçlll atılda bir 
aanl teftil etmektedir. Bu 
4al!ana .. rk ,.m-olarmd• 
4Gtm&1la kal1r 1to7acak •• • 
tıataa te4blrlert una samu • 
tlanberi dtt,.nuımu, '" Jsastr. 
ıanm..ar. (Dwwww .,...) 

Bir kadm kaYpn 

~em otaran Ane adın
da bir kaclmla htihte otunn 
Hana kadıtt fiil ,..W. kaı1r11ı1 
mıflır, ve biribirlerine rutrel• 
hakaret etmiflerdir. 

JıCaycama aebebi. Ane &adı
msa. lknanm enelce llopmklt 
koca llaataı. ile evJen=eıMir. 
Neticede JMr iki bcliaı da hiriaci 
&UDi cesa ==>1ıemeaiDe ftrilmit
Jer, füat dnaam 81eft811 ..ıiye 
ceza mahkemesine ait oldujun-
9' nrak ~le iade 
ech'lmip. 

hatrasa 

mittir. Gençler diifün ıünü ola. 
rak ıeçen cumartesiyi münuip 
~-
hbt tlltUaUn tiapn• pek 

pedlAft Wr hlNe oldut-u ldütü
nen Aleko, koquau pkercl UU
ft19 litmlt: 

··- Beni 1adetln llılwi san
derdi, •IMleai ile paltosunu ini
yor. 

Diyerelı tt,alan almİf, m1:lna 
reçinnlf .e paltoyu da 1 liraya 
rehin etmiıtir. 

Sutmda ıuzeı bir elbiH, ce
ande 1 Uta ile o ıece dtlltnünü 
,apan Alekonun erteei CilnG yL 
kuma poba y&plfllUI, din de .S
Byeye teallm ef:Ulerek tıirinci 
.un. ceza mahkemeıaine •erilmlt· 
tir. Durutma, phit ve dnacıla
nn cel'blne blmJttır. 

..,,,..,ınr ..,ıvtlrla .. 
Wr OjldlWUlll .. .,.. '* ... ..., ota!Wtıı ,..... lll1L 
'f8l:ellıwinl hyld11ek ~ ...... 
tir. ltemd htınılln ,...._._ 
m. 

........... OtMclmda otu
ran ıa,........ Mıhııet • tatdm 
tılatwdan ~ ..,ıeıılerbn ye
• metre , ... w.ıen cltlterek 
mabtetif -,erltrimlen •ltt IUlette 
,.... .... ~ bltı. 
nlrmftır. 
..... ,.........._ Samat

Y* Otaran Rıclwan pollae ml\ra. 
cut etmif, A~ Çarrp 
ıpıc1e qçr RWJmrm yanında ça· 
hpn 14 yapnda sabit tarafından 
llılçak1a yanlad:hlmz ldclia etmit 
tir. Slıblt yabJannqtır. 

. ............ _ Jtab. 
ıalbda Şefak IOblmda Ahmet 
apartınwuıım 'bpıcıu t:brüi. 
min kansı Nadire ile Ame ismin
deki kaclm bvıa. etmiılerdir. 
Kadire IOpl ile Aziıe,{ yanla
llllf, ~. 

-0-

DüaküMinak 
Dün ubah -.tonda ilan~ 

ldenbire bozmut. şidded bir )'111-
mur yıfmıttır. Sapak halnicle 
olan bu yatDMll' kJM .Ur ..... 
sonra hava açmııtır. 

Jla ararla ODU eli .. Uelril • 
darda Sellmiali mahalelliır:le Ki_, ••imek yol ........ bir 
dalma• -tacına yd4hnm •\itllllt 
tir. Atam tutattai'mu ""'1 
bir u•ı-..i ıenci hetWı ideife-
Jıt ..... ftl1llit. .... ..... 
~ '""" ,..... -tacı 
~-

ı-~ 

Büyük M. Mecrsinin 
dü ri toplantısında 

Hangisi doğru 
acaba? Har.p levaıımat ve techizatın111 __. 

.• f tutul .. .,..&:..·:. "Tokyo", Nkiz Çin,........ 
rasmı n mua masına .... - -. edilcıiğini, Çanby ... -... 

lannın sekiz ilin ölü ile .............. 

kam mUslacatiyatle kabul ddi =~~r~ıwu.. .... 
memleketler araamda. pnDın öWir ~ .;anın. ~ 
iyi yapllmul -- hU8Ulları - ~ ~ • ...,. ... ~ 
nm tetkik ve pAp aatlpmıı - --~ ~thala;rorlar. GID
beynelmilel pfyualarda fAnzimi dis .... ~, pce '--
glri mlbatlarla telldl edHinilJ -~ tertip .,...... 
olan bu cıliee bir çcktdevletle.. tki taraf apı umaacla __,.. 
rin iltihak eyledilfııi işaret e. ~~alda ~~ 
derek demittir iti: .... ~' -w .... 

"İlltikıbalde en f--'- · ..t, ama ı...suı? 
tlhal eden memıek:tİe:.U:.:: ~ • J...- ~tüü, Ualıc 
na gireceğiz. Ve memlekette Is.. Şlırll ı ~ "- ...,._ 
tlhal edip hariç mem1*8tlere yor. lawa ....... Çila, ... ,, • 
çıkaracak olduğumuz bu metaa lamalaa ..u....t.in çakluiaa 
beynelmilel pi~ ne au. rafmen. laili _...., cAi lra,.a
retıe llrilfteri buliııblıleeeiiiz.i p:JOr. Ulbnia uçsuz lu••c 
anlıyabllmeık • in böyle ofiae ~ kopuwı.. ....-. W. 
böyle bir ıeeeıruıe ginn~ 19 in4ıirdi p)İIMI, 1D itte ~ -. 
fayda tuavvur ettik.,, nedir faiNrlar ~ 1ayqt.1ır~ 

Raif Karaden1s, beyanatına •• ılı lene "ÇiaW" -.,; 
devam ederek ofiR. ittlrak hi&. ~ öaiiDcle ar..Jı sö...._. 
..t kuplığr olarak verileeek elen tepel• ... rulmathl. Yalpa 
miktarın senede 1000 lira kadar hir direnit. ~ cıln•ı 
cf1si bir şey okluimıu ve icap me çnirİ)tor, mnm uçla Çiali, öl
ettiği uman ~i.lebileoeğimisi dül meden öl• JG1d•. Wô' 44' 
ve afyon itinde olduiu gibi bir -.,• -izlik, teaiila11" "• ft. 

t.eodit key.flletinin mevmuu balı- sdauzLlr hiç Wr teY ona ....... 
llOlmadılmı illva eylemiftir. ı 'la& 

Bu mlubre llOllUDda meee. ..,._., lar 4-. •ı•ıl• .. 
lentQ bir defa da ziraat eneli - ~ ~ -•••• ,.. 
meni tarafmidan tet.ka: eidilme.. ra etmedi. 
8lnl ileri sUnm bir tabir ta c..m- ,..., cHlay 
vip edilerek kanun. nıezk6r en.. ı..-w .,...._~ ~ ."! 
clmene teWi edilmfltfr. ma ...... .-.. .....,_ •-· .,,.. 

Meclis gelecek lçttmımı 8nt1- ftf alaalanDcla larda kmla -. 
mtbdekt puarteel gtımı yapa.. ftKI oldular. ~ a&ak kq-
cMtır. .... ... .... ....... ......... 

• Onlar da ....... .... • ~ 

L• t "'L• tutul lllaDlarmm ........... ...... W 
ıaanaa auı an ıüJle 71icbnWar.. 7.a1ea lllill, 

maddeler ...._ boeti)'le ... ri' ..., 

Ankara, t (HQAStl - J)enlz 
nakli vuıta\ana& arakıye oı. 
mak Usere ..rllecek olan alu 
madeııt Yatlaı'la ha"Ya Hftnele
rine Terllecek. benzin ve yal • 
ıann llaanıa tabi tutuımuma 
Vekiller Heyetince karar ve • 
rilmlftlr. 

.... ._.....,.. ~-
.......... ,. ..... c.. 

$1811 ................. ... 
lana ........ ... ...... • .... .. ...... ,,..a1w. 

, y 
ve Romanya arasında 

Anlaşma nasıl oldu? 
~ugoslavya-Macar-paktlna 
ltalyada iştirak edecekmiş 
BükNf, (Husus!) - ıtemıen 

verUea malim&ta göre Yagoe. 
lavya lıUk:Ometi 24 eylGllle Ro
JDQJa hikimetiııin fikrini 80-
rarak llacariatanla Romanya 
ve Yucoelavya araamda samımı 
bir suBıuıı tesiaine taraftar o. 
lup olmadıjmı öğreamek s.ter. 
ken, bıa meeeleden Macariataaı 
da haberdar etmittir. llMu' -
lar 30 atuto-ta ~ 
aeftrleri "4'aaıtaaile 8iWı altında 
batman ikti,..uıriaıl JNr a. 
mmı terhiı ve bazı askeri ted
blrterden de 1l&1'fmuar ettl"kle. 
rilli ltüclirmifler: bunun llzerille 
Romaaya hUkO.eti Trallılltvan 
ya bududunclaki aaktdıeıWD 
bir lamımı &Wİ almJlbr. Bir 
taraftan eeıırattald Macar le. 
tiri YUl'08lav hUJdimeWe •öril. 

evvel Bomea ve Y~v ~ 
riciye DUDiarmm giJll ~rlilll--~::!~:!:!=.~~~
karıµlaştıfma dair wl'dlilı:. Jlril 
haberler burada teblp wya te.. 
yit edilmetl.U. llacariBtanla 
Yugoelavya arumdMi milna • 
8ebatrn iyU~ dair Vreaae 
gawtesinde çıkan yasılarda, bu 
anlqımaya İtalya ne Y1UWU8. 
tan arumdaki anJapuuwm te. 
Biri oldapnu kaydetmektedir. 
Aynı paet.e şöyle demektedir: 
'.r.a ........ w ........... 
da bu ıuılapnanm tesirleri bil • 
Jft o!aeakttr. Bu dostluk mu • 
aafaa ediline yalnız Tull& 
havasm4a ıelefiJ, Balkanlanla 
..ıa aılhUn korunmuş olacağı 
.... kkaldlr ... 

lTAYANIN ROLU 

fUrken kral naibi Prens Pol ta- Sofya (Hususi) - BuJpr 
ratm111ın Jı;abu1 edtlwiltlr. pmeWermn a- ıu1a.m • 

GAFENKO - MAR.KOVIÇ leri ~ 4eriet alllafl .. bM.. 
GORV'WCaRt kında guetelerıne wnlikleri 

• • 
ıçm 

A.akara, 9 (Husu 1) - Tun 
ta )'etiten aeltat mahsulleri dl. 
tanlan e e ek hel' ~t • • 
rarh bltoek ve iter M'ri l~r. 
den korumak ma'kntlile yaps.. 
lacak zirai nebat ve mabml 
lthalltının ı t bul, hm r. 
ilenin, Antal1a ft Samt1an H. 
maalarından y&JHlma11 Vekil • 
l r Heyetteee kararllflllJtltr. • 

Aalara Emniyet 
Müdürltiiünde 

Ankan, 9 (Husul) - .An. 
kara Emniyet lltldttrttıttl ata.o 
ct u mttd r 1lltt1le 111&sdc 
eımıty t mtidUrtl llulı&r ta:rllll 
etınmı r. 

Romanya hUktimeti fevkal'- 1 Jaavadisler arallllllla, Jtalyuın 
• eMm•iyet veNiti • aıııaş.. I bu uı.,.. üerirdstt R>ltilli1 
ma ayfiJetiai Uımımne ta • tanı& ettiri,.tar. Maearia • 
JaUıkuk et:mil ~ aramle 1 t&Dla Rom111y& Mlkametleri 
b&rieiye nuın Gafeüonuıı Ya- geçen hafta içinde &ucNtlarda- Yna: lav Ba--L:l:...:.. 
pllla~ harici,e -.mı lılat'- ki aüerlerilli ceri .al•..-Rlır. -

0
• ır------. 

koviçle plıun ~ m(l. ttalvan a'&RUQriDe g&oe, ıw. heyanab 
nuiı> ~ulmqtur. Bir kaç -n lı:~ vaziyetiııiıı ialala ve ger 
evvel iki nazır Y_.ıavyaam ginllfin ualmuuula ltalyaMı 
'9verin kuabumda .arUterek rolll otmuttur. ttaıyanlarm bll
Balbnlar vaziyeti De arta Av. tin tetetıbUaleri Awupanm ~
rupaam en IOll ciyu! vub'etf- nubu ıarkiainde bitaraflardan 
ni 'Ve Balkanlar 1Ulhunun mu. mUteeekkil bir blok meyUııa 
bdar.a111 imki.ııll.l'lllt ıörill- ~ 'Pllnmı tahakkuk et. rmı a 11 
m8'1erdfr. mı, c&mek pyr.ıetbulea ileri' yoktur. B 

BELGRA'ITAN GELEN l('elmKtedir. StamJ>& JrUeteslne erll)t1k. ıst.~ilttmfz 
llALOMA.T ~. Y--.vya ile Jfacarlı _ d kini ba 

Betsrat. (Bunan - YUIOL ta uumda yakın ~rde k af ~ 
lav at,..r m&ııafili Romal(p He bir 1l8kt lm.zalanacütır. But • Şey barı 
M&caritamn anllflB .. hUllU • Ol' ~ne söre' bu pakta Memt k 
ıunda gayet gizli yapılaa te. 1tatftda i.Urü edecektir. t. Bis ettik 
maıann nett•nd- memnun. talnnlar, A,,,.a w cenubu n ı tekrar 
ar.~ ftamanya ha. iJu1d A'ftUll& dftlefterlnl eko- dır. •n tJ 
...._. .. ild tmat atederha- nomilı: sabada ornnir.t- edn. lffk 

1:t:' .=::ta =ı:. :1ır=. ı.tie cirmek ilMaek..l dır. 



- Senin bu Ermeni güzeli Ka-
alan hakikaten yaman bir kah

be ! Eğer bunun hemşehrileri 
memleketlerinde hep böyle ise 
Ermenileri katliam ettikleri için 
Kürtlere hak vereceğim." 

Ermeni güzeli sözüne devam 
ediyordu: 

- Ben sizJere yalnız kelebek
lerin ölümü manzarasını göstere_ 
biliyorum. Onlar kokulu ve ince 
içkiler ile sarhoş olarak ölüyor
lar. Tomurcuklar gibi kelebekler 
de kokudan korkarlar. Biliyor 
musunuz ki hakikaten tomurcuk
lar kokulardan korkarlar? Kele
beklerin ölümü gıpta edilecek 
bir şeydir; zira kelebekler öldük_ 
!eri zaman hayatlarındaki güzel
liği olduğu gibi muhafaza ediyor
lar. Bir toplu iğneye geçirilmis 
ölü kelebeklerl:len yapılmı§ kol
leksiyonlara bakınız, bunlar ora_ 
da ne kadar canlı renkler ile du
rurlar! Ben de bir gün öldüğüm 
zaman dostlarım ya:ııma gelsin
ler, sanki tiyatroda sahneye çr
kacakmışun gibi yüzümü gozu_ 
mü pudralasmlar, boyasınlar. 

Misafirlerden biri: 
- Zavallı kelebekler!" 
Diye acrnır göründü. 
Ermeni güzeli derhal müdaha

le etti: 
- Yok! Öyle değil! Zannel:le

rim ki benim evim kelebeklere 
mezar olmağa layık bir yerdir. 
Bir ev ki senin gibi meşhur adam
lar gelirler, burada aşk ve zevk 
ateşi ile yavas yavaş intihar eder
ler ..• " 

Tito sordu: 
- Peki, sizin tabutunuz nere'

de ?" 
Dedi. Ermen1 güzeli cevap ver

di: 
- Zannedersem, bu tabutu 

vaktile büyük ziyafetlerde Mmr
lılarm yaphğr gibi böyle hepini_ 
zin yanınıza getirmemi arzu et
mezsiniz. 

Tito - Niçin olmasın? Bura _ 
c1en nefret eder insan dcğil:lir. 

İskelet ,kıyafetinde olan res _ 
ram bu söz üzerine kendine ait 
Jİr hayat sergüzeştini nakletti: 

- Bana gelince, dedi, benim 
tabutlarla ötedenberi bir ahşkan 
lığını vardır. Hayatımın ilk ser· 
serilik devrinde büyük sefalet 
çektim. Bir gün Bcrcy gümrüğü_ 
nün yakınında birinci gece gö 
me uyku girmcl::Ii. Kendi kendi • 
mc etnfımdaki tabutları icersine 
kadın çamaşırı, yahut me~a dol 
duracak birer sandık farzedebi -
lirdim. Fakat bunların şekilleri 
beni tekzip ediyordu. İkinci gece 
hazan uyuyarak, bazan uyanarak 
sabahı buldum. üçüncü gece ta _ 
mamen alıştım ve uyudum. Va _ 
kıa uykuda rüyama kabuslar gir
miyorldu. Fakat bulunduğum yer 
fevkalade ıslak olduğundan bü -
yük ıztırap çekiyordum. Rutubet 
sanki kemiklerime işliyordu. 

"Bir akşam ibir baş papaz için 
güzel bir tabut hazırlanmıştı. Er. 
tesi günü başpapazın ölüsü bu 
tabut içersine konacaktı. Bu, zevk 
ve konfor noktasından hakikaten 
müstesna bir eserdi. Tabutun 
ayak tarafında bir yastık kon _ 
muştu. Baspapazın ayakları bu 
yastık üzerine konacaktı. Baş ta-

rafında yine ayrı bir yastık var_ 
ldı. ölünün başı da bu yastık ü. 
zerine gelecekti. Tabutun içinde 
eksik olan yalnız başpapazın ce
sediydi. Hatta tabutun içinde bir 
tarafına şeınsiye sapına benzeyen 
bir dağ bastonu bile vardı." 

"Kendi kendime benim gibi 
hayatta olan bir artist saman yı_ 
ğını üzerinde yatmağa mahkum 
olsun da bir ölü bu kadar rahat 
bir tabut içinde çürüsün, bu •doğ_ 
ru mu<~r, dedim; sonra gece 
bekçisinin uyku içinde horlamak 
ta olduğunu anlayınca rahat ra. 
hat tabutun içersine yattım." 

''Beri bu başpapasın tabutu i -
cinde papadan daha bahtiyar -
dım .. , 

"Ertesi günü tabutu alıp gö -
türdüler. Fakat ondan sonra he
men her gün tabut fabrikasında 
birinci sınıftan birer tabut yapılı
yordu. Bunlar benim gibi fakir 
ressam için hatta lüzumundan 
fazl.:;- bir lüks sayılabilecek şey_ 
!erdi. Sizi temin ederim ki, ilk 
zamanlarda her gece yatak değiş 
tir ' ek, bir tabutu bırakıp baş _ 
ka bir tabuta geçmek pek de hoş 
bir şey olmadı. Fakat im;an her 
şeye nihayet alışıyor." 

"Böylece iki ay mütemadiyen 
tabut fabrikasında tabutlar için.. 
de yatarak ya~adım. Fakat gü -
nün birinl:ie fabrika direktörü bir 
şikayet mektubu aldı. Tabutlar 
icersine ölü konmazdan evvel kul 
!anılmış olmasından şikayet e _ 
diliyordu. 

- Şikayet eden kim ölü mü? 
- Ölünün ailesi. 
Ermeni güzeli Katalan - Hele 

şu habisle1e bakmrz: İnsan öl _ 
dükten sonra farzedelim ki ta _ 
but... 

Burada Astronom söze karıstı: 
- Fakat dini hissiyat? Ölüri'ün 

ailesinin dini hissiyatı, itikatları. 
Ressam izah etti : 
- Bu şikayet meselesinde ö -

lü ailelerinldeki dini hissiyat, ya
hut itikadın bir tesiri yoktu; sa.. 
dece tabutların bedelinden bir 
miktar tenzilat yapmak için vesi. 
le aranıyordu. Direktör beni, 
böyle tenzilata mecbur olmamak 
için fabrikasında yatmaktan me
netti; yoksa şu veya bu türlli 
dini hissiyat ve itikada hürmet 
etmek mecburiyetinden· değil." 

Dansözler yeni bir dansı ha _ 
ber verdiler: Endülüs dansı. Ay
nı zamanda bir şakırtı başladı. 

- Peki, tabut fabrikasından 
sonra nerelde yattınız? 

- O vakıt ben birkaç resim 
sattım. Bir apartmanın tavan a _ 
rasınr kiralamağa muvaffak ol _ 
dum. O günden sonra benim sa_ 
nat hayatımda muvafh':ıyetim 
devam ediyor. (Yanında bulunan 
sa~ları altın rengide bir kadına 
dönerek:) Zannederim, o günler 
de benim veri::liğim çay ziyafetle· 
rini hatırlarsın, değil mi? Bu zi • 
yafetlerde gümüş takımlar bile 
çıkardığım olurdu. 
Kadın cevap verdi: 
- Evet. senin gümüş takım _ 

larmı hatırlıyorum. Bir çay kaşı
ğının üzerin1:1e Duval lokantası. 
bir çatalın üzerinde Gar büfesi 
markası vardı. 

Artist bunu izah etti: 
(Dahrı U<IT) 

10 . 10 - 939 Salı 

12,30 Program, Ye memleket 5aııt 

ııyarı, 12,35 Ajan.; ,.c ~leleoroloji 

haberleri, 1!?,50 Tfırk ıntıTiği. Ça
lanlar: Ru~en Kanı, Yccihc, C:e' cici 

Ko7.an, He~:ıl Erer. 1 - Okuyan: 

Muzaffer Jlkar; 1 -- Ferahnak peş· 

re\'İ, 2 - Zekı"ıi Dede - Fcrahntık 

beste: (SöyJclmc lıeni c:ıııını efen-

dim), 3 - Lemi - Frahni'ık ~arkı: 
(Lerzan ccliyor), 1 - Ikt-ııl Erer· 

Kcınan taksimi, 5 - Tnıılıuri Cemil 
Edç şıırkı: (Ilir ııig;'ıhın k:ılhimi 

etti esir), li - Sadettin Ka~ ırnk • 
fö·iç şarkı: (Do~uyor ö~ııriim), 7 -
~fuzaffer llkar - E\ iç şnrkı: (Cözlc
riın kan aHlıyor), ll - Eviç saz ~e· 

maisi. 2 - Okuynrılar: Jl;ıdire Erten 
1 - T:ınhııri Ccınil - Hicaz şarkı: 

(Hep sa)Cİ \aslıııd:ı), 2 -- !jevki 
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Y azan : 

Ve Vang Lung, arazisinde ça 
lrışan adamları aklından geçir -
di, Çingin ölümüne sebep olan, 
dişleri de alt dudağının üstün
den fırlayan sulu gözlü delikan 
lıyı hatırladı ve: 

- Her halde o, bu işi istiye 
rck yapmış değildir. Diğerleri 
kadar iyi bir çocuktur. Aklıma 
da yegane ondan başka. gelen 
yok dedi. 

Böylece, delikanlıyı c;ağırlt~. 
O da geldi. Delikanlı olgun bır 
adam olmuştu, amma yine eski 
hantallığını muhafaza ediyor, 
di5leri de eskisi gibi alt duda. 
ğı~ın üstünden fırlamış bir hal 
deydi. 

Büyük salond:ı. yükseğe kon· 
muş tahta oturarak kadınla er 
keği huzuruna çağırdı, bu ga
rip anı bütün zevkile tatmak 
için a ğ'ır ağır: 

- t'?te delikanl:, bu kadın, 
istersen senin olacak, onu öz 
amcamın oğlundan ba!;ka kim
se görmedi!.. Demek Vang 
Lungun en büyük sevinci, ihti. 
razı teşkil etti. 

Erkek. esiri minnetle kabul 
etti. Zira kadın güçlü kuvvetli 
ve iyi tabiatlı bir dişi idi. Ken
disi de, bun.dan başka biri.sile 
evlenemivecek kadar fakir bir 
insandı. · 

Ve Vang Lung tahttan aşağı
ya indi; artık hayatının kema
le ermiş olduğu, hayatında yap 
mak istediği şeylerin hepsini, 
hatta tahayyül ettiklerinden de 
fazlasını yapmış bulunduğunu 
his.seder dbi oldu; ve bütiin 
bu Ş<!ylerin ne suretle vukua 
geldiğini anhyamadı. Yalnız 
artık huzur ve sükuna tamami. 
le kavuşurmuş gibi ve bundan 
böyle güneşte yatıp uyuyabile
cckmiş gibi oldu. 

Zaten bu huzur ve istirahatin 
zamanr gelmişti de. Zira altmış 
beşine merdiven dayamıştı. En 
büyük oğlunun, en büyüğü on 
yaşında kadar olan üç çocuğile 
ortanc.1 oğlunun iki oğlundan 
mürekkep torunları civardaki 
yeni yetişen bambu a~açlarmı 
andırıyorlardı. Eh!.. Yakında, 
g-ünün birinde en küçük oğlu 
da evlenecekti. Bu suretle ha
yatında kendisini üzecek baş
ka bir gaile kalmryacak, kendi. 
si de istirahatine kavuşacaktı. 

Fakat dünyada rahat yoktu. 
Olamazdı. Askerlerin gelişi, tıp 
kı, imkan bulurlarsa, arkala
rında nerede imkan ve fırsat 
bulurlarsa iğnelerini bırakan 
yabani arı sürülerinin akınına 
benzemişti. Bir avluda bir ara
da oturuncaya kadar birbirle
rine oldukça nezaketle muame. 
le eden, hoşca geçinen en bü· 
yük oğlunun karısile, orl~nca 
oğlunun karısı, birbirlerinden 
engin bir nefretle nefret elme
ği öğrenmişlerdi. Bu nefret. vu 
kua gelen yüzlerce ka\'~adan, 
çocukları bir arada oynuyor. 
kedi köpek gibi kavg:ıya tutu
san kadınların ccnkle~mesinin 
içir.de yeşermişti. 

Annelerin her birisi kendi ço. 
cuğunun müdafaasına koı;:muş, 

• ., # .:: "\ • • • • 

Tren Köstenceye geli}·ordu ... 
Romanyanın en büyük limanı o
lan Köstenceden memlekette cı
kan petrolün yüzde doksanı ih
raç olunuyordu. Fakat bu ticari 
faaliyet yaz mevsimindeki seyyah 
hücumu yanında pek sönük kalı
yordu. 

Valaşi veya Bükovin, Modav _ 
ya veya Transilvanyadan, en U

zak hudutlardan, Macar, Çekos
lovak veya Leh hudutlarından 
gelmiş olsunlar, civardaki plaj
lara gidebilmek için bütün Ru: 
menler Köstenc~den geçmeğe 
mecburdurlar. 

Bu plajların içinde en kalaba_ 
lığr, aynr zamanda Kösten-ceye 
en yakın olanı şehrin hemen bi
raz şimalindeki Mamaia'ıdır.. Bu 
plajda kadın, erkek hiç yüzmek 
bilmedikleri halde beş yüz metre 
denize açılabilirler .. Cenupta Ka
radenizin Dovil'i olan çok sık 
Eforia plajı bulunmaktadır .. Bu~ 
rada bütün modern tesisat ve fcv_ 
kalade lüks göze çarpar. 

Karmen Sylavaya gelince bu -
rasr daha cenuptadır. 

U> Mestriye, Karmen Sylvaıda 
karaya ayak bastığı zaman vakit 
gece yansı olmuştu. Tren yarım 

1 saattenberi Karadeniz sahili ?o 
unca ilerlevordu .. M :htap altın- ı 

ia ışıl lfll pınlcia~n bu deniu ı 

' 4:r_u_N_A_K_I_ z_ı __ ı 
bakıldığı zaman isminin pek hak_ 
sız verilmiş olduğuna kanaat ge. 
tiriliyordu. 

Hattın diğer tarafında deniz
den daha çok tuzlu olan bir göl 
uzanıyordu .. Tekirgiol ismindeki 
bu gölde meşhur çamur banyola
rı yapılıyordu. 

Bütün bu isimleri, bütün bu L 
zahatı trende ahbap olduğu ve 
bir Fransıza memleketi tanıtmak 
ve bilhassa fransızcayı güzel ko
nuştuğunu ı:ı:östermekten gurur 
duyan bir Rumenden öğreniyor
clu. 

Gene adama Movila otelini t::ıv
siyc eden çle bu zat olmustu .. iki 
zayıf, küçük at tarafından çekL 
len antika bir kupa arabası ile 
.T•m. tavsiye edilen otele gitti. 
Hayvanların nalları kurumuş ça· 
mıırdan yaryılr yol üzerinde mu
azz::ım toz bulutları varatıvordu. 

Yoiun kenarında aaac; kiime
:'l;leri iı-:nde şirin evlcr göze çar 
J'll"O!'ÖU .. 

Movilit ot~li de bu y~illiklet' 

içine gömülmü: küçük bir Buda 
idi.. 

Lö Mestriye'yi karşılayan ka. 
pıcı: 

. - Şansınız varmış mösyö, de
di, sekiz gündenberi müraraat 
edenleri bos ceviriyorduk. Fakat 
hemen şiml::li Bükreşten telefon 
ile çağrılan bir mü1terimizin o
dası boşaldı .. Hattı. heniiz oda 
tanzim olunma''! bile. h;r k,.,.ft 
görün, hiç de fena dei:ildir, deni7 
üzerine açılıyor ... 

J.ö Mestriyenin mesut bir tr
sadüf eseri olarak tevarüs ettiği 

odanın tahta balkcn•ından. deniz 
göriini.iyor, yalnız 5ık•r şıkrr r_ 
şıklar icindeki muazz<ım bir bi
na m<ınzaq:ının hır kısmını kapa· 
tıyc:-ri::Iu.. Lö Mestrivc hurasınrn 
büyük bir ~;:ızino olduğ~ınıı orr
ren<:li, esasen vaziyet ır-eydanda 
idi .. 
Açık kalan pen'"cr,.~I,.., f"İrr.ıı 

cI~ns ve; cinı:rerc rrr-i;..i Lö M,.~ •. 
riyeyi uyuyuncaya k:ıdar tatlı bir ı 

Yorucu seyahat günlerinden 

bJyük bir bitkinlik içine düşmüş 
olan Jan Lö Mestriye ancak ö~. 
leye doğru yataktan kalkabildi. 
Kızgın bir güneş etrafı altın 
renklere boyuycıı:lu. Şimal ve ce. 
nupta, hemen hemen ağaçsız de. 
rıecek kadar seyrek yeşilliklere 
malik krrmızr bir toprak garpta 
bu manzaraya biraz çeşni veren 
Tekirgiol gölü ve şarkta Akde _ 
nizdcn da'~ı berrak daha mavi su 
hıra malik '~ 'n Karadeniz ... 

Ro:nanyada öğle yemeğini bi -
raz geç yerler.. Lö Mestriyc plaj 
da dolaşmağa çıktığı zaman her
kes heniiz banyo yapmaktaydı. 

Pliij cok ::Iik bir tepenin altın -
da ve bir kilometre kadar uzun -
luktaydı. Sahil cok dar oldu~u i
çin adeta insanları denize koş -
ma~a teşvik ediyor ve bu sekilde 
sudan neşeli kahkahalar yükseli. 
yordu. 

Lö Mcstriye yürürken yarr cıp 
lak bir va;ı:iyette tenbelcc uvrn -
mış vücutların. uyuyan erkekle -
rin, kısa pantclonlu kadınların 

f'..... 

~j-JES.i RLE.R 
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aı Pearl Buck, Çeviren: lbr,,.ı. ·-.. Hoyi 

101 -
onu koruyarak eltisinin ] 
kini can ve gönülden tokatla· p 
mıştı. Yine her birisi keruli 
çocuklarının haklı olduğunu id-

VAKi 
dia etmişler, böylelikle birbirle
rine düşman kesilmişlerdi. 

Ve amca oğlunun köylü ge 
!ini methedip de şehirli, kasa · 
balı gelini alaya :thp güldüği' 
gün, asla akıllardan çıkmış de· 
ğildi. En büyük o~lunurı karısı 
eltisinin yanından geçer -
ken. azametle başını kaldırma . 
ya başlamıştı. Ve bir gün yine 
böyle onun yann~dan geçerken 
yüksek sesle kocasına: 

- Aile arasmda bir crkeğir 
kırmızı et diye laf a ta~a!!ı ve 
ötekinin de düpedüz gülerek 
karşılık vereceği fena terbive 
görmüş, kaba ve küstah bir ka· 
dmın bulunması :ığrıt!la gidiyor 
dedi. 

Ortanca oğlunun karısı sus -
madı ve derhal yüksekten ce
vap verdi: 

- Bir erkek, ona so~uk bir 
balık parçası dediği için eL 
tim kıskanıyor.. Ve işle 
böylece iki kadın birbirlerine 
dare-ın bakıı:::lar ve nefretle bak 
tılar. Bununla beraber doğrulu· 
ğundan mağrur bulu.1an en bü
yük oğlanın karısı, ötekinin 
mevcudiyetinden sanki haberi 
yokmuş E!'ibi davranınaya dik
kat ederek, eltisine ses. 
sizce hakaretle::-dc bulundu 
Fakat çocukları, kendi avlula
rından dışarıya çıkmak istedik 
leri zaman: 

- O terbiyesiz cocuklardan 
uzak durunuz cocuklanm. 

Diye seslendi. Bunu da öteki 
avluda bulunan eltisinir 
duyabileceği gibi yüksek sesle 
söyledi. öteki kadın da kend' 
çocuklarına bağırarak: 

- O yılanlarla, vumurcakla 
rile oynamayınız ha!.. Yoksa 
sizi döverim!.. dedi. 

Bu suretle. iki kadın birbi
rinden ~itgide nefret ettiler 
İşler daha fazla. acılaştı. Zira. 
iki karde.cşin birbirlerine ö de
rece IDllfıJ.l>~l~ri y9kt,µ. ~l 
mamıştr. En büyük oğlan, lfa
sn b~rla, ı:ehirdc büyümüş ve 
kendi!-ıinden daha iyi yetişmİ" 
olan karısının nazarında kendi
sinin ve ailesinin küciik görü
nece~ind<'n. ortanca oğlan da. 
ağabcvsinin yer almak ve israf 
ta bulunmak arzusundan dola . 
yı babalarmdan kalac.."lk olan 
mirasın da ha bölünmeden da
ğılacaıhndan korkuyorlardı. 

r'stelik. ortanc:ı. oğlanın, ba
balarının I'.c kadar parası ol
du~unu, ne kadarının harcan . 
dığını bilmesi, büyük oğ"lanın 
arına gidiyordu. Zira bütiin 
paralar hrdeı::inin elinden gc
ciyordu. Her ne kadar Van~ 
Lung- tarlalarından gelen bü
tün naraları alıyor ve sarfedL 
yor idiyse de, buna rağmen 
giren ~ık;ı,n miktarı bilen ortan
ca o<{landı. 

Büyük oğlanın bunlardan 
zerrece haberi yoktu. Ve 51mu 
bunu almak icin de baba~ına 
gidin bir cocuk gibi p:ı.ra iste
mesi lazımdı. Dolayısile iki ka-

"'ııi4 (; 

üzerinden atlamağa mecbur kalı
yordu. Plajın nihayetinde Eforia 
cihetinde kadınların birçokları 
vücutlarının ancak ufak bir kıs -
mmı kapayan bu kısa pantolonu 
da çıkartmışlar bütün vücutlarını 
tam manasile kuma vermislerdi. 

Yalnızca üzerinde "cıplaklar" 
yazdı ufak bir levha vücutlarır1r 
en mahrem yerlerini ele g'Ünı-r=ıı 
hararetine vermek ihti:•ac·~ 1

-

olan bu güneş h nyosu amatör 
lerini plajdan ayırıyordu. 

Prensip olarak bu dünya cen 
netine ancak Adem veva Havv? 
krvafetile girilivordu. Fakat T r 
Mcstrive bu preı.sipc avkırı ola. 
rak giyinik ~elmesin1 kimse pro
testo etmedi. Günesin parlak zL 
val::trı altında vücutları bir kat 
dah;:ı g-üzel gö~ünen bu çı"lla 1 : 

kadınların hiç biri Lö Mestriye· 
nin bu 7.iyaretinden müteessir 
görünmedi. 

Gene Fran-sız bunlara bakm~ı-. 
tan hafif bir hicap duyuyor'"lu. 
Fakat blınlara bakması hatta diL
lntle b:ı.kması da !'Uttı, mademki 
Domnikavr ararıak icin buralara 
kadar ~elıııisti. Fakat on•ı bövle 
ili.- n-:fa "l::ırak cırıhnhk gör -
mekten de korkuyordu. 

(Daha var) 
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dm birbirinden n.efret cdi0 
bu nefretleri koealarmn da 
rayC't etti ve her iki delik' 
nın avlusu hiddet kumkUI11 

halini aldı ve Vang- Lung
1 evinde huzur ve sükun o 

dığındıın dolayı da homurd 
dı, durdu. 

Vang Lung, Lotüsün esir 
amcasının oğluna karşı .\\ 
duğu gündcnberi de, kendı e 
rısile gizliden gizliye başı d ~ 
te idi. O gündenberi, gen~. 
Lotüsiin gözünden düşmU 
Her ne kadar sessizce \'C 

köle gibi hanımının işlcrinl 
rüyor, şunu bunu alıp g-ot 
rek. nargilec:;ini hazrrlayıı 
bütün gün onun yanında aıı 
vor. geceleri de Lotüsün ı.ı. 
~·ama.dığından sikiiyet ctfll 
üzerine kalkarak, onun siil\ 
rini yatıc:tırmak kaygusi~C 
cudunu ve bacaklarını o~ll~ 
sa da, Lotüsü yine de meI11 

edemiyordu. 
Loti.is. üstelik g-enç kızı ~ 

kanıyordu. Vrıng 'Lung od 
girdi~4i z:;ı.man ge:::ıG hizmetÇ 
dı~arıya volluyor, Vang J.,ll 
kıza baI{mnkla itham edt) 
du. Halbuki Van<>' Lung. f: 
kıza. o ana kadar korkalt. 
kek zavallı küçük bir kız Jl 
rile bakını~ ve kendi zavail1 

tal krzilc alakadar oluşu ~ t 

onunla alakadar olmuştu. 1<~ ~ 
Lotiis kendisini· yerince, 
hakmak aklma e-eldi ve ~ ~ ~ 
esirin hakikaten çok güzel f 
kız ve bir armut goncası ·re , 
ıınıık benizlı olduğunu go f 
Göriince de. son on sene zıır 
da tam'.1P'1ile uvu~muş bir 11. h 
ch•ran ihtivarlamrn olan ,·il~ 1'; 
c1 "~·la c:nriu bir tenreşn1c. 

1 

nırırh bir hareket duydu. · 

Cinsi ic:lcrdcn maada. 11er 
vin rahili olan Lotüs. kad111~ 
1a <»·kekler arasındaki milil 
rn• 1,..rin lı"<'1c:ı l~e"ilmişti ,·e 
kck'erin ihtiv-ırladıı'?ı za.i11 ıı.: 
k•c:q bir a"l i<'in \'e"1iden bil' 
''i rrPnclik hiı::c;cttiklerini b~ 
eli. Bundan dolavı da gene: 
krz<lı ve onu ı;avhaneye sı:ıtB 
~·"dan d"m vurdu. Fakat 1>, 
r",,,.nıcn Lot'is. rahatını sc'~ 
d11. Tuti de ihtıyarlamış ve 
b llec:mişti. Genç kız ise c 
ava!fına cab ıktu. Lotüsc c( 
ce vardımr do1rnnuyor. ve { 
mnıın ihtiva"larını. dah ı o r<l 
kına v:ırnvıdan keşfcdiyO 9 
P.inıı "ıt" '"'rh 0ndan ayrılJ11 
Lotiinn .,..,_ ,,. livor, vine de 
zı başından dcf etmeği isti)} 
du. 'Daha ı,ı(lf 



Garp cephesinde 
'imanlar hoparlörlerle pro
aganda harbine başladılar 

Oğref men okullarma parasız 
aımacak taıeoeıer seçildi 

Pat' 11
• g. ~(.A.A.) - 9 İlkteşrin ı elan bazı parcalar okunmuştur. 

bu t~blıgı: Fransız askerleri bu sürprizi bü· 
İt'd•·ll akşam üzeri ve gecelevin, yük bir neşe ile karşı1amrş1ar ve 
/~ .. ~§ağı vadisinde ve Ser bu hareketi Maurice Chevalier· 

!art Un cenubunda temas un nin bir numarası kadar eğlenceli 
, 

1
"

1n faaliyeti kaydedilmiş bulmuşlardır. Biraz sonra şid-
1\ dctli bir topçu düellosu batlamı~ "a . 
· ~ıs, 9 (A.A.) - 9. 10 - 939 tır. 

Ankara, 9 (Hususi) - Bu yd 

l)~ı Fransız akşam tebliği: B~ . ı:nü?asebetle propaganda 
•' ~~a.n keşif kollan Moselle servı~~nı.? ılk def~. olarak bu k~-
,. tt ~~ arasrnda çok büyük faa- dar buyuk hopl\rlorler kullandıgı 

öğretmen okullarına parasız 
yatılı alınacak talebe. cyllil ba. 
şında okulların öğretmen mec. 
!isleri tarafından namzet gös. 
terilenler arasın.dan seçilmiştir. 
Aranılan vasıflar gözönü11de tu
tularak namzet gösterilmiş o. 
lan bu talebelerin evrakı Maarif 
Vekilliğine gönderilmiş ve bu a. 
rada (her birinin vaziyeti yeni. 
den tetkike tabi tutulmuş, sağ
lık raporu Vekilliğin sıhhat 
m iüettişliğince gözden geçiril -
mek suretiyle) lüzumlu vasıf
ları haiz ~örülenler seçilmiş -•' İııci:'Ostcrmislerdir. Mosell'den hatırlatdmaktaJ~lrr. Muha~c_matın 

ka<Jır iki taraf arasında başlan~rcında Almanlar ırı harf
: ateşi ;eati edilmiştir. De. li afişler . kul!anmışl~~d_:· Bun· ı 
~. karakol gemilerinden biri lan kendı hat.arının onune koy-

Jerdir. 

du.şına11 denizaltı gemisine m~kta idiler. Fransız .. askerleri 
tı }akıyetlc taarruz etmiştir, afışlerde şuna benzer cumleler o-
~·ıı, 9 (A.A.) _ Emin bir kumaktaydılar: ." ~}man dostları. 

dan bildirildiğine göre, nrza ates etmcym. 
lar dün bir propaganda ta· Halbuki bu afişler hedef itti-

tiı,ı~ .Yapmışlarciır. Mitralyöz- haz edilerek tahrip edilmiştir. 
·~tankların ve topların ya- Dün cephe<!e Alman keşif kol. 

dtn °nan büyük hoparlörler ları ve topçulan büyük bir faıli· 
~ Cephenin bazı noktaların. yet göstermi~leroir. Alman top· 
0nuşrnağa başlamışlardır. çuları Fransı ~ ağır toplarmrn bu-

/' topçu kuvvetleri bu müd- lunduğunu zannettikleri nol<tab ... 

Okullarca nam.7..et gösterilen. 
lerin sayıın beş yüz otuz yedi. 
dir. Bunlardan kırk sekizinin 
derecesi pek iyi, 489 unkinin i. 
yidir. Yapılan tetkik son.qnda 
ka.d.ro vaziyeti de göz önünde 
tutularak 412 talebe öğretmen 
okuluna parasız vatılı olarak 
ahnnı ıştır. Alman-lardan kırk 
be.~inin derecesi pek iyi ve 367 
sininki iyidir. 

Op~a.r~m::la ates etmemişlerdir. n ateş altma almışlardır. 
[~~~ ~lerle Hitlerin nutkun. 

216 sı kız ve 196 sı erkek o. 
lan bu talebeler mevcut öğret • 
nıen okullarına ~evzi edilmiş • 
lerriir. 

lstanbul erkek öğretnımı olc!l .. 
luna laı.bul edilenler: 

,:· ~altık m e m ı e k et 1 e r i n d e k i p;rl' 

Vamık Zahir Binı;en, Ahmet 
Adlı. Bekir Salih Ktranel. Nu. 
rettin Yetiştiren, İsmail Şenol, 
Hüsevin Demirci, Mehmet Mut. 
ltt, Ekrem Taşkrn, Ali Fethi 
Mutlu, Ahmet Üçyıldrz, Sadık 
Küqükelbir, Emin Bağcı. 

~~( 

ı:;:j Almanlar nakledilecek 
lstaıtbuı kı>: öğretmcıı oku.lu. 

na kflbul r-dilenler: t'ln 
k Ilı dra, 9 (Hususi) - Bal • 
,11 eınıcketıerindcl<i Almnn. 
n ,\lınnnynya gctirilmC':li 
t.'\ln1anya ile ınezkür meıu 

~ıil.k hUkiımctleri a rasın<la 
t~ ere cereyan etmektedir .. 
~1~llıı.n111 diğer mcnıleltetl<'. 

\bulunan iki milyona ya
ha ~tn_anrn ela. Al manyaya 
ı ~~1 ıçin miızakercll'!r yapıl 

l'll'!nmektedir. 

Berlin. 9 (Hususi) - Baltık 
dFwletıerinde ~·aşıyaıı Alman 
ekn.lliyetleriui Almanyaya nak 
!etmek üzere beş Alman \ apu. 
ru Estonya, ve Litvanya liman 
!arına hareket etmiştir. Eston
yn ve Litva!1ra hükumetleri 
Alman elcalliyetlerine ait mal 
ve m ll I klerln mikdarrnı tesbı. 
te başlanuşlardır. 

'eçhul tahtelba.hir 

Sabahat Yalçın, Sa>ba.hat Ta
mer, Feriha Küçükkerten, 1m _ 
hirmah özbey, Zehra Akdonat, 
Nimet Apaydın, Müzehher Tok
söz, Fatma Mukdime, Sulhiye 
Özen, ümran Abat.ay, Macide 
Ü!'kmez, Selma özev, Hacer öz, 
Fazilet Talaz, Şükriye Kabasa. 
lcal. Mevhiz Özdinc, GUzin Ha. 
tunoğhı. Ayşe Tokay. Fatma 
Merdoğlu, Handan Yiğitbay, 
Hayrünnisa Akgün, Münevver 
Aydın, Sabriye Aytemiz. Zeh. 
ra Öğüt, Güzin Arem, SükUde 
Köprülü, Saadet Baykal, İkbal 
Güreten. Saliha. Ergu, Maide 
Erona, Melek Karamakçr, Fet -
h~ Akarsu. Fahrive Uncuoğ -
lu, Re.bia Levent, Lütfiye öz • 
den, Latife Demirbulak, Mü
rüvvet Eryürek, Fevziye Te.a. 
can, Handan Dörtkızlar, Medi. 
ha Dirik, Nebahat Savacı, Zil -
beyde Ulumeriç, Hayriye Koca.. 
cenk ,Zeynep, Binnaz Battal, 
Nedime Oğuz. Ne~ihe Yanılı, 
Müzeyyen Gülay. Mihriban 
Tunçman. Fatma Y.ı.tkm, Za -
hide Uluerkan, Fatma Ged.iz. 
Lıitfiye Karagözoğlu. 

"~r/4 ,... , n "°'""' ,.,.ı 

tnerikanın Florida safli11e-
.tinde do!aşırken görüldü 
ı.ı:ıııcı 
~n ta, O (Hususi) - Ame. 
t>ı ııı Plorida sahlJJcrinin 

il a ~ " , k ltr çıgm .... a Amerı a) ıı. a. 
ııı~ 1~·~n bir tahtPlb~hir gü -

~tlır. Tahtcllıalıır kllçlik 

ı;aptadır. Ye g-eçen cumartesi 
giinU yine o civarda görülen 
tahtelbahirin aynı olduğu sa • 
nılmaltta.dır. 

~ i n 1 a n d i y-a 
Moskovaya 

heyeti 
gitti 

Edime erkek öğretmen okulu· 
na kabul edilenler: 

Emin Salim, Mehmet Kapak, 
Mehmet Yüzter, İsmail Günay, 
Mehmet Kasapoğlu, Halil Bi · 
ti.nç, Suat Tevfik, Ebezer Özen -

ezcümle ~u sözleri ilave etıniş. 
tir: 

"Finlandiya nusyanm, diplo. 
masi usulü ile müznkerl'de bu
ltınmnk hususundaki arzusunu 
tabiatile kabul etmek mevkiin. 
deydi. Fakat, müzakere edile
cek meseleler hakkında hiç bir 
sara.hat mevcut değildir. Bu 
me.seleicr ne olursa olsım. Fin. 
lündiya siyasi bitar fltk saha. 
smda kalacaktır ... lsvec mat • 
buauna göre, Finlandiya. mut -
lak surette bitaraf olan siya~e. 
tine muhalif ht>r türlü diktayı 
redde Jecektir. 
Lotıdra, O (Hususi) - Lit • 

\";ın~·anın l\Ioskovada ı;örUşme 
lcr yapan murahhas heyeti 
LitYanya merkezine dönmüş 
alrn hinde kabine top! a nm rştır. 

.l\Iü;:a!rnre ıncnıılarının ne 
oltluğ"u ilan edilmemiştir. An -
ral\ Yilno şehrinin Lit\·anra • 
lrl:ı rla mcl'lkıin olan ktsmınrn 

başlı, Şiikrü Özyüksel, Tevfik 
Yaman, Hikmet A:şık, Namık 
Irk, Kamil Ya.zgan, Abdullah 
U ğruel, Mtimin Erki!, Kemal 
Mutlu, Mehmet Vağdarh, Ali 
Öztürk. 

Ecl'.-ne kız öğretmen okuluna 
kabul edilenler: 

Fazilet A teşok, Kadriye Sön. 
mez, Ferdiye Altınok, Müj~an 
Senclgün. Muallc\ Onur, Meliihat 
Meriç, Epher Sungur. Melahat 
gürsesli, Meryem Bezeroğlu, 
Kadriye Oyman, Zerefşan Batu. 
Ha.tice Sarac, Mihriye Işıklı. Ay
şe Gürus, Maide Sumlu, Fatma 
AltrPelli. Melahat Gülen, ümide 
Mnviserit. Zii.hal Duru, Sacide 
Ta-ne'r, Giilsüm Çcba;ı, Emine 
Yazıcıc.-r, J\:eriman A}1Jm, Emine 
Malatya. Hatice Erdoğan. LGtfi. 
ye Erdek. Mebrure öde. Vasfiye 
Akalın, Şemsi Öz~Ur. .Merahat 
Kayaman, Zatiye Gc:nel Müved· 
det Tcb::r. R<•ise Dince!. 

taıııam(m Lit,·anyaya Ycrilr>re. " 1 
hd11n11 cr?t"!< öğretmen oku u· 

A·i anlaşılıunktndır. na kr.buJ ec'ilcn?er: 
SOVYWJ' hTP.\LAitf BUGÜ:\ Eyiifl Do;:ıslı:ı'l. Şammaz Coş -

J<Jı:rro:-.; YA YA G t R 1 YOR kurı, JI!!' f"h...,et Akbavrr. Nuri Son. 
J(opcnhaj1;, !l ( A.A.) - PoH- oğlu, S:ı15hattin 'f'Janıh, Mnstafa 

til{Cll gazetesinin Stold10lnı İshilir, Must<>fı Tekin. Ahmet 
ınuhabiL'i Sovyet krtalarınm ya Kültüı-sev, Zivıs Demirdet,.n. 
ı·m Estonya.~ a gidcC'el\krioı Ma71nr Yalr:Tn.' N,.,.i Öı<1ta, İh. 
bildirmektedir. Kızrlorclunun san B~vhln, s~Hırı JIT"'Zlr, Fııhrct-
111 ıırreıl':l leri !.\f nrYll ve Pild10 • tin Çetin. Münyamin Solsed, 
rny:ı gil'crol\lr!l'dlr. Musta.f:t Ya-ı~n("r, Hüs.-vin. A· 

gstoııya kıtaları hfıdi111elere laettin Kar.?kür·~~ . /'hmet Aksan. 
mani olmak için yollann uzun K,.n:ın, Melımet Al"''- fl 0p-··~ 
lııı;unda nöbet bektiyf'C'ekler _ Ali, !(emal Erde.,_ ı:;i.ileVP"'"ln 0-
diı-. rur, Musa Mazr, 1'.ıJeh""ct Akviin. 

Krzrlordıınun ~ bin kişi ı:;i. Mwtafc:ı Dc~ruer. Ali K<>r ........ ;,. 
mali gcırbi sahilinde kAin Ali F.rab•ıtu" /\hrııet V;ı""'""' Vah 
Hnpıs:ıtıı. bin kj~i ÔR!!!l ııdasınrn d~t- v.-cıiJil:ı:. JIA'e-ıı.,.. ... p ... ,.:0111. 
lim;ını olan Knresıarey1, dört RrıJJk,.ıir r .. ı.~ öf,retmen oku. 
bin kişi Bııltiiskil linıanmr. hin l lu ..... k"""'l ... ~ilenin": 
kişi Dago aclasınt işgal edecek- C· ...... ~ı D ... ~-n~r.""il, M.-~,... .. t 
tir. Gi.irkan, Cevdet farlagan, Ali Ça-

Jrşkan, Ahmet İnan, Kenan Ak. 
sel, Kemal Türköz, Suat Haray, 
Kemal Kü\ahtaş, Kamil Güçlü, 
Feh:ni Bürüten, Neşet AlatJy, 
Orhan Çakth, Kenan Sunar, Sa
lih Der, Abdullah Dengili, Ke
mal özpmar, Cevat At;:ırarcı, 
Niya.ıi Çangır, Sait Akaş, Muhit
tin Sez~rkan, Mehmet Ersan, 
Kamil Dişcan, MüJcerrem Gü _ 
men, Yusuf Yolerl, Galip Ünal, 
Abdurrahim Kaçan, Babahattin 
Sezer, Zeki Öngel, Avni Erdem, 
Semsettin Koçan, Ahmet Akman, 
Cemal Yücel, Hasan Gülez, Meh· 
met Yoldaş, Hüseyin Onur, Hü. 
seyin Çukur, Ha,kkt Şener, Avni 
Santaç, Mehmet Solmaz, Abdul· 
lah l"ıen, İhsan Sarıyiğit, Ham· 
di Albııvnk, Hasan Yüksel, Mah 
mut Akdoğan, Nihat Aytün, Ke. 
nıal Çetin, Bahaettin Coşkun, 
Mehmet Elgüc;, Tarık Acar, Sup
hi Bülbül, Mthmet Turaman, Ah
met Karslı, Hüseyin Recep Sağ. 
dıç, Kemal özkaya, Hüsamettin 
Erarslan, Meh~t Akgün, Ce
mal Gill~en, Yasar Özalp, Farla 
Ünver, Kamil Albayrak, Musta
fa Dalkılıç, Salim Örge, M uam. 
mer Renda, Hüseyin Bayral. 

Bursa kız öqretmen okuluna 
kabul edilcn'ler: 

Türkan özca.n., Semiha Gün
gör, Güzin Oban, Fatma Maad
der, Mualla Akyol, P..Jfika ör. 
lüç, Kadriye Köker, Solmaz Bu. 
Jut, Pakim Çorluk, Naciye Do. 
ğan, Muazzez Ergun, Nuriye 
Yavru, Şadiye Akçaoğlu, Kamı. 
-ran Özdal, Afife Öztop, Nevin 
Aysel, Sabriye AnWya, Mela. 
hat Arın, HayrUnnisa Sözer, 
Rukiye Zorba, Nermin Berkan, 
Fatma Ayla. GUzide Beşeralp, 
Fatma Sanlı, :tsm~t Canay, 
Reha Güncan. Saniye Çürük, 
Sulhiye Uyar, Süheylh Ö~I. 
Mualla Yurdelru!, Samiye Ye
şiltepe, J{.,1.nırra.n Sebik, Ayşe 
Irazı, Nezihe ZiJer, Beda.t Sinde, 
Muzaffer Alyanak, Münevver 
Açık. Meliha Özaydaç, Münev. 
ver Yılmaz, Naciye Akyazı, E. 
mine Taşkın, Nefise Döğüşgen, 
Nevaset, Nezahat Aytaş, Tevfi. 
ka Düsrey, Cahide Akmut, Se
miha Göncü, Seher Bengim, 
Nezahat KJ'l"aç, .Aliye Ergen, 
Muhterem Gürpınar. 

lzmir kız öğretmen okuluna 
loabttl edilenler: 

Meserret Soyak, Dilber Fek~ 
me, Meliha Altmsoy, Seher Gön 
g-öz, Şahinde Bozok, Şükriye 
Erdoğan, Perihan Sileli. TUrkan 
Ege. Fatma Ülker, Refika Yu
han, Şefika Sabuncu, Ülker 
Erden, Firdevs Bunbur, Münev. 
ver öz, Cahide, Nezahat Ö1..en, 
Fikret Tuna, MüjgA.n Öz@ner, 
Hayriinnlı!a Ayan, Mahider Öz. 
zer, Muammer Gün.doğdu, Fe. 
riha Aslanbayoğlu. Türk!n, E. 
mel Coner, Semiha l~bar. 
lan, Nermin Sencer, Dilrnev 
Eryrbinay, Naciye Tepegöz, 
Me~uka Gözen. Mükerrem 
Yurtgilven. Muteber Öner, Hay
riye G~n. Zafer Eskin. 

K onyrf. kız öiiretnıen okuluna 
kabul edilenler: 

Meliha Gü~lüer, Meliha Esen, 
Latife Bahçıvan, İhsan ~ydm, 
Hamiyet Önder, Rasime özbay, 
Muammer l{azanç, Nezihe Ti. 
ber. Fethiye Demirci, Necmiyt' 
Şerkin, Şehvar Öçkan, Meliha 
Özden, Şerife, Beria Saraç, Ru. 
kiye Alp, Ay~ Akman, Sühey. 
Ja, Sabrive Sırmay, Nimet Ya. 
zan. Samiye J3abavrt, Türkft.rı 
Doğanay. Emin.e Günte>kin, Fat_ 
ma Ba.yoğlu, Melek Cana tar, E- 1 

dibe Babacan. Kübra Yalçmka. 
va. Mutena Gönen~. Muazzez 
Önen. Emine Timucin. Ahmet 
Aktul~a. Remiha Akalın GUzi. 
de Tuncel. Suat Demirseren. 
Niı.zime Eren, A vh" n ~ayağ. 
1\"azmiye Dinrrr. Nezihe Turıın, 
Nevzat Tove':ıav. Nacive GiL 
vene. TUrk~n Davroj!lu. Ne!a. , 
hat Sisll. Neriman Çalukoğlu. 
Mıız3fferiye Çah§rr. Mezher 
Erkelebek. 

E{iva'1 ö(jrctmcn okuluna kabul 
ediTrm1cr: 

Mitııt Barrş. Bekir Badr, Meh 
met Car.ılıca. Osman Temelli. 
Arif Dcmi:-cl. lVJustafa Salla-

1 ba!}, Bunak lsyanlr. Lfıtfi De
niz. Muzaffer Altav. Tı:ıvvarl 
Kerman. fbr~him Yiice!. Saha. 
h ... ttın. Niv:-ızi A~larrı0fo. NPri 
Orhan. Sıılhi Ersöz. flevket Ü ! 
zenir. Tavfıır F.rcante'dıı. 1':7.et-

1 
tin, T11lin Gürbüz. Bari Sular. 
b!lııc, Tur~ıt 1'ar~ıdala5. Kbmı 
Ozlar. MehJ'!"et Gözdi, Ahmet 
i{alındayı, Salahattin Kiraz. 
Mehmet Çiftnallı, Tur~ıt Gör
nlp. f;(;v'ket Ural, Mustafa Çak, 
Hüseyin Yazgan, Nuran İçen, 

S - VAKiT 10 BIRfNCITEŞRIN 1939 

Molotof Romanyaya 
kat'I teminat verdi 

Bükreş (Hususi) - nas;ır:ıh 
yanın Sovyetlcır tarafınclan iR. 
gal eclileecğin C' \'O f~Oınanyanın 

Rasarnuya lıudııdıına ası.er 

tahşi<l ettiğine dair verilen ha. 
berlcr tamamen aı:;ılı;ız<lır. 
Soyyctll'?r hariciye konıiıseri 
Molotof Moskorndaki yeni Ro 

men sefiri ile görUşnıllş ve Ro 
men cle'\"'l~tinin tamamiyeti mUl 
kiyesine Hus.ranın riayet c·dc~ 
c: ğinc daiı· teminat vermiştir. ' 
Sovyctlerln bu dostça hareketi 
Blikreştc memnuniyet uyan .. 1 

drrmıştır. 

Fransaua komunist mebus 
tevkifatı devam ediyor 

Paris, 9 (A.A.) - Diin Fran-
8ada bir ka.ç komünist mebus 
c:aha tevkif edilmiştir. Bunlar 
Parise sevkedilcrek Sante tev. 
kifhanesinıde hapsedilmişler • 
c~ır. 

Pana, ~ l A.A.) - Vilayet . 
lerde tevkif edilen veni komü -
nist mebuslar bu sa.hah adliyeye 
sevkedilerek istintak hakimine 
verilmişlerdir. Bunların arasın-

da Correze mebusu Vazeiller, 
Rhone mebusu Levy, Gard m&-
busu Rechad, Gard mebusu Va. 
lat ve deniz alpları mebusu Ba. 
rel bulunmaktadır. 

İstintak haki..nıi bunları 26 
oyhil 1939 tarihli kararname ,. 
ye muhalif harekette bulun ... 
rnakla suçlandırmış ve ha.pisa • 
nr>ye göndermiştir. 

Dikilide JAlmanyanın ticaret 
v ~~~~~ i(~.:.~ız~~i~ı~~ şartları 
za merkezinde eYvelki gece i. 
ki zelzele daha olmuştur. Or. 
ta şiddette olan bıı sarsıntılar 
Uçer saniye sürmllştur. Fcda
ketzedclerin çadırı nrn yerleş. 

tirllıncsi tamamlanmış ve 
halk mutat işleriyle iştigale 

başlamıştır. 

Ankara, 9 (A.A,) - Haber 
aldr/!;ımıza göre, Evkıı C umum 
mildlir!Uğii Dikili fP.IUlrntzcde. 
lerlno bir yardım olmak Uzere 
Kızılay kurumuna bin Hra te
berrildc bulunn1uştur. 
Çorluda bir otomobil 

kazası 
Tekirdağ, 9 (A.A.) - Dün 

1stanbuldan Edirneye gitmek. 
tc olan bir otobüs Çorlu istas. 
yonu ynkınıudaki köprüye çar 
parak devrilmiştir. Bir kadın 
ölmliş, dört kişi de ağır suret. 
te yaralanmıştır. Yaralılar 
Çorlu .hastanesine kaldrnlmış
lardır. 

( Bll§ tarr..f ı 1 mcide) 
hoş görülmediğine, bu memle· 
ketler hakkında bir gün Alman. 
yanın cebir ve 'iddet kullanması 
zamanı geleceiine dair bazı ha· 
berler neşrediliyor ve bu cebir
lerle Belgrat müzakerele-inin in. 
kıtaına sebep olan teklifler bir· 
Jcştirilince bitaraf memleketlerin 
vaziyetlerindeki nezaket anlatılı. 
yor. O zaman zihinerlde kendi 
kendine §Öyle bir sual teıekkül 
ediyor: 

- Almanya bugün lnJiltere 
ve Fransa ile bir hayat ve me· 
mat mücadelesi içindedir. Böyle 
bir zam.anda bu d~vlet bitaraf 
memleketler üzerine iktisadi bir 
tahakküm yapmağa kalkarsa ya
rın İngiltere ve Fransayı mağlup 
edecek olıa acaba neler yap. 
maz?" 

Hitlerin küçük milletlere ve 
bitaraflara verdiği teminatlar bu 
su1tle verilecek hülanün ağırlığı
nı nasıl tahfif edebilir? 

Mareşal . Balbonun Şimal denizl;;~d~ 
gazetesı yazıyor 

"Faşistler antikomünist 
doğmuıtur" 

Londra, 9 (Hususi) - Libya 
valisi Mareşal Dalbonun ga _ 
zotesi, neşrettiği bil' makalede 
son gUnlerde Sovyet Rusyanın 
harekıHı hakkın.da müsait ya_ 
zılar nc~retmiş olan bazı ttal. 
yan gazctelc>rlnl tenkit ettik -
ten sonra şunu y~zmaktadır: 
Faşistler, anti komünist doğ .. 
mut;lardır. 'Ve öyle kalacak_ 
trr." 

Fransızca İstanbul 
gazetesi bir gün 

.seddedildi 
Ankara, 9 (A.A.) - Baş Ve

){Alete merbut matbuat bürosu 
kMlbi umumiliğin.den: 

Istanbulda münte. ir fraıısı~ 
ca İstanbul gazetesinin 4 teştL 
nievvel 1939 tarihli nüshasm. 
da dost bir devlet reisinin ai. 
lesi hakkında külliven hilftfı 
hakikat olarak ncşrfya tta bu -
1 Llı duğu görülnıü;stür. ?\Iatbu • 
at kanunu hükümle:inc temas 
eden bu vazısmdan dolayı me7-
i\Gr gazetenin iht...-ır mahiyetin. 
de olarak bir ı?iin müddetle sed. 
dine icra vekilleri heyetince 
karar verilmiştir. 

(Ba.ş tarafı 1 incide) 
düellosu cereyan ederken ibir 
Alman. tayyaresi daha zuhur ede· 
rek mücaıdeleye jştirak etmiıtir. 
Bunun üzerine iki kUçilk Lıgiliz 
tayyaresi daha peyda olmuş ve 
faikiyet İngilizlere geçmiştir. Ne
ticede Alman tayyareelrinden bi. 
ri denize düşmüş, diğeri de sürat-
le uzaklaşmııtır. 1 

İngiliz tayyarelerine birçok 
mermiler isabet etmiş iıe de tay
yareler cidldt hasara uğramamış. 
lardır. İngilizler tarafından insan
ca zayiat yoktur. 

Londra, 9 (A.A.) - Bir tngi· 
liz ketif tayyaresi şimal denizin. 
de devriye gezerken bir Alman 
askeri deniz tayy:ııresiylc · kar§•· 
laşmış ve derhal müsademeye gi
rişmiştir. 

İngiliz tayyaresi Alman tayya
resini düşürmüş ve müt'ettebatr 
nrn kurtarılması için de civarda 
bulunan bir gemiye talimat ver
dikten sonra devriyesine devam 
etmiştir. Bu müsademe şimal 
denizi üstünde vukubulmuştur. 

Sovyet askerleri Çine 
girmiş değil 

l .. ondra, !l (Hususi) - Lond 
radakl Çin sefareti, Sovyet 
Husyaya hemhudut olan Bin 
Kiyans viliıretine SoYyct as • 
kcrlerinin girdiğine dair haber 
lerin nsılım: olcluğıınu bildir •• 
miştir. 

Kayıp aramyor Burhanettin Salim. Salahattin 
Bozkurt. Yusuf Tek. Celalettir Yııkarda re:; -
Menteı:ı. ;..;evza.t Demir, ömcı mi ) :ıpı5ık hulu· 
Ç ~ n.:ııı öli.i Kerali amoglu. ~ 

Erzurum öi'iretmeıı oh."ttluna oglu Ye !'jt"lıre-
ka1ı"l r,r/iltm1n: mininde Carcra -

Ali Çelik. Abdtilcelil Lale. Ha ğa mnhallcsiıııle 
rıın Ö7.se1. Şaban Bin~öl. Meh. Zehr;ıdnıı doğ • 
met !='."rmin. Yaf)ar Meri". Dur. ma 338 doğumlu 
c:ııın Ö7."l. Hakkı öıel, Mehme... Mehmet lsıııel 
tlhnn. Rasim Önder, llaydn.. Fiılan 15 ağuslos 
Yüksel. Abdülkadir, Rahm· fl:iO tarihinden 
Kavrıl'>"fo. Recep Baykal. Be . ' heri evinden Ka) 
sim f:ahin, Recep Karaca, Meh. holmuştur. Hnrat Ye mematı halt"n 
met Rem erci, Nuri Erdem, Ce. ıneçlııılılür. Kendisin in nerede bu· 
Jıil Di1..dar, Necati Tarını. Ne. lıınduijunu görüp bilenlerin E=-·ii' 
AP.t Ketal. Celal Şeref, Bedret. Fe:ıhanc r.ııd(lesinde 2711 de Do~ 
tin Gir11v. Hikmet Sungur, Ab. ruluk ya7.levi sahihi Vehbi Özdrn 
dullalı Uslu. Cr.'al Özp:ılav, Or. ı;arih :ırlresile hilrlirmf!fcri. insani 
han Boru. C~lfı!('tein Zevn.e1o~. yet namına rirıı olunur. 
hı. Hulı1si Topoğlu, Halis Ya. Adre': E~ lip F<'ı;nıır raclılr."İ"' 
manoğlu. :!i/1 ı.a~·ıJı diikl.aııda Vehbi 07.f' 
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E K LL E 
Muhterem halka mühim bir ikazı!. 
Çok dikkat ediniz L. Açık gözlere on para bile kaptırmayinız tayyare piyangosunun 
son altıncı keşidesini diğer keşidelerden almış olsanız bile, çıkacak ikramiyeleri 

\,~ lfll Jb) l\Jı v tüı lk ö lk rr ~ 

Birinci 
keşid e 

On para kesmeden 
..,, . 

vereeegım derhal 
keşideden itibaren muntazaman g işemden devam eden müşteriler im i n son alhncı 

biletlerini ayın on birinci günü öğleyin Saat 12 ye kadar sakltyorum. 

T ayyare piyangosunun yeı ine kaim olacak 
birinci keşidesi iki gün sonra şatılmağa 

(Milli Piyango) biletlerinin 
başlıgacaktır. 

Şimdi en pi" zen • 
1 

Taşra siparişleri çok seri ve ·munlazamdır 
Taşradan sipariş için kısa adres (Jstanbul 1 ekkollu} kafidir 
TEKKOLLU CEMAL GiŞESi SAHiBi CEMAL GCV.:.N 

.............. ~----

Heligolant'da Alman donanması 
nası l mağlüp nl~q? 

Yazan : Yekta Ragıp Onen 
Şimdi Göln kruvazörünün na

mı batırıldığını yazalım: 

Yukarıda Göln'ün İngiliz kru
vazörlcrile muharebe ederken 
Ariadnc'nin yetiştiğini ve İngi. 
liz kruvazörlerinin Göln'ü hıra. 
karak sonradan gelene saldır. 
dıklarını bildirmiştik. 1 

İngiliz kruvazörleri Göln'e 1 
hücum etmişlerdi. Göln bu vazi. ı' 
yet karşısında daha ateş açıL, 
madan Heligolan<l istikametine ~ 
d~~u kaçmak istedi. Fakat İn
giliz kruvazörleri yüksek süra. 
te malik olduğundan ateşten 
kurtulmak için şimale doğru 
teveccüh etti. İngiliz muharebe 
kruvazörleri Göln'ün peşini bı. 
rakmadılnr ve saat on dörde 
kadar takip ettiler. Bu sırada 
Ariadne kruvazörü ~örüldUğün. 
den İngiliz kruvazörleri Göln'ü 
bırakıp Ariadne'yc hücum etti
ler. Göln bu sırada fırsattan is. 
tifade edip kaçtı. Ariadne batı
rıldıktan sonra İngiliz gemileri 
bir miiddet şimale doğru sey. 
rettiler ve sonra di~er kuvvet_ 
lerlc birleşmek iizere cenuba 
döndüler. Bu sırada Göln karşı. 
larına cıktı. İngiliz kruvazörü 
Lion'daıı atılan toplrrla Göln 
bir anda sulara gömüldü. Bu sı
rada Starazburg kruvagörü de 
İngiliz kruvazörlerinin sanca_ 
ğından ge<'miş, fakat İngiliz 
gemilerindeki mürettebat bat
makta o1an Göln'c bakmakta 
olduklarından Strazburgun geç. 
tiğini görmemişlerdir. Alman 
donanma kumandanlığı aldığı 
raporlar üzerine hafif kruvazör. 
lerin kurtarılmaları için büyük 
kuvvetlerin dı~arı çıkması em
rini vermiştir. Saat on beşte ü. 
çüncü keşif kuvvetli komutanı. 
nm idaresinde Alman muharebe 
kruvazör filost•ndan ::\folteke ile 
'F'ondcrtan Yade':lcn kalktılar. 

Zayitıiç geriden takip ediyordu. 
Geri cekilme \'eri cmnivete a
Jınmak icin Miinhcn kruvazörü 
Rimale gönderildi. Kruvazörler 
Ariadne'nin battığı yere gider. 
]erken dönmekte olan hafif kru. 
vazörlerle karşılastılar. Bu va. 
7İ ·et iizerinC' h:"fif kun·etler 
önde olmak Ü7.<'r" \'Ildız kara. 
~·el istikametinde bir akın yapıl
dı. 

Göln ile Menz arandı ic:e de 
telsizler cevapsız kn!dı. f.:aat on 
y_ediye doğru da Alman gemile. 
rı gerf ~kildHer. Finat yirmi 

birde de kruvazörler Vilhelms_ 
haf ende demirlediler. 

Heligoland muhArebesi de bu 
suretle bitmiştir. Bu muharebe. 
de lngilizlerin hiç bir gemi kay 
bı olmamış. buna mukabil AL 
manlar üç büvük kruvazör ve 
bir muhrip kavbctmişlerdir. İn
gilizlerin Arethuza fazla hasara 
uğradığından kadro !laricine çı. 
karılmıştır. Fearles tc yara aL 
mışsa da kısa bir 7..aman zar_ 
fında tamir olunmuştur. Cç 
muhrip te yara almıştır. 

-SON-

Erzurum demiryolunun 
küşat resminde 
bulunacaklar 

Ankara, 9 (Telefonla) 
Bu ayın yirmisinde demiryo_ 

!unun kUşad resmi yapılacak 

olan grzuruma gidecek heyet 
arasında melrnslar da bulun _ 
maktadır. Bu heyete Erzurum, 
Erzincan, Kars, GümUşhanc, 
Trabzon mebııslan tamamen 
iştirak cdeeek, Sadettin Uraz 
(lstanhul) Ce\'det Kerim (Si _ 
nop), Yahya Kemal (Tekir
dağ), İstemacl Öztlamar (Eski.. 
şehir). Ben al Al'lma n ( fzmir), 
Hayrettin Uran (Balıkesir), 
Refik 1nce (.:\lanisa) da ayrı_ 1 

ca bulunacaktır. 
-<>-

Amortisman sandığına 
verilen avans 

Ankara, 9 (Telefonla) 
Hazinece amortisman sandığr. 
na veı·ilmlş olan G.fi milyon li
ralık a\'ansın t t O) milyon li _ 
raya ibl;\ğı hakkındaki kanıııı 
lfıyihasıııı lılikCımet meclise ver 
miştir. Mııl'ip sehc>pler lfıyiha _ 
sında: JJii\izi natılc borçları • 
ınızııı clnlıııi horç haline ifrağı 
yolunda takip olunun gayeye 
,·ıısu I iç-1 n a ınortisma n sandığı
na ,·erilen salahiyetlcre mlls. 
t<'nirlen mczkür sandığın giriş_ 
tiği taahhlıtlerin yerine gPtlriL 
mesl ve mtıbadele mesPlesirıiıı 
2ı kfın11ıı11. ani 1fl40 da hitam 
hulmnsı clolnrısil(' fazla mik • 
tarda arz edılc<.>cğl tahmin olu. 
nan Tlirk hol'cu tahvillerinin 
:ılıııalıilnı<' i kin sanılı·~n :ı,;; 

ıııilvoıı liralık lıir an·rı~ vr.ril 
mesi zaruri göl'iılıııüştü r, de. 
nllmektcdir. 

Ceza kanununda 
yapılan tadilat 

Asliye teşkilatı bulun
mıyan yerlerde işlere 

sulh ceza mahke meleri 
ba ka cak 

Ankara, 9 (Telefonla) 
Ceza kanununun mevkii meri_ 
yete vazına ınlit~allik S2~· nu_ 
maralı kanunun 29 uncu mad
desine bir fıkra IJA\'esine dair 
kanun H\yihasını htlküıııct Mec 
lise gönderdi. Kanunun mucip 
Ia.yllıasmdn şöyle denilmekte_ 
dir: Lfıyihada zikredilen ceza 
kanunu · maddelerinde yazılı 

cUrUmlere ait davaların asliye 
ceza nıalıkcınclerinde görül • 
mekte olduğundan bu cllr!im • 
Jerden dolayı alfıkalılar uzak 
mesafelerde buluııaıı asliye 
mahkemelerine gitmek mccbu
riyetindc.dirlcr. Kesretle vuku_ 
a gelen bu gibi da\·alartla da. 
vacr, maznun, şahit gibi sıfat_ 
larla all\kalı bulunan mUtead
tlit kimselerin iş \'C giiçlerini 
bırakarak asliye nıahkeme:::;i 
teşkilfıtı bulunan yerlere gidip 
gelmeleri kendilerini mutazar_ 
rır edeceği gibi işlerinin de 
gecikmesine sebep olmaktadır. 
Bu gibi hallere meydan \'erme_ 
mck için asliye tcşkllt\tr IJu _ 
lunmayan yerlerde bu mahke -
mclere ait muayyen bazı vazi_ 
felerin sulh ceza ınahl<enıclc>r• 

tarafından giirUlmesini temi • 
nen mezkür kanuna lıir fıl{l'a 

eklenmeı::ine !Uzum ve zaruret 
hfü;ıl olmuştur denilmektedir. 

Elçilik kadrosu 
Ankara, 9 (Telefonla) 
Delgrad, Bllkreş ve Atina 

orta elçiliklerimizin bUyUk cL 
çiliğ"e tahYill ile Kopenhağ ile 
iki orta elçiliğin ihdası ve mev
cut kadroya müsteniden mer _ 
keztle yapılan yeni t('şl•ilAt do_ 
layısile fiili kadroda husule 
gekn noksanın ilcmali için bC'_ 
şinci dereceden U.ç mcmııriyctP 
ihtiyaç olduğ-ııııdan alrnacak 
kadro için 36ali sayılı kanuna 
hağ:lı retvclin tadiline dair ka
nun lfıyihasını Baş,·ektllct Mec· 
lise gGn(}Prmlşti r. 

--·---

Q(._ RSA 
-Ankara 9-10 · 939 

--ÇEKLER--
l ~ıertı n l ln~ıtız ) 

IUO Uular l.o\ ııll•rıl;ıı ) 

llHI l·rııı11;11 lrnııkı 

ıuo Lıret tlıallııı ) 

1110 f ,Vf\·rı· lrıııık 

100 Filorin (Fc:t•ıncıık) 

ıou llt-11111 Wctçıkıı) 

llJO <.,:cı.:o,lo\'nk kuronu 
1 uo l'HC: Kuronu 

[).:! 1 
12!1.10 

'.!,9j:?j 

li.5955 

:!8.!lS:ı 
li8.!Jl;ı 

2t.rıi~5 

ı:ı. 1 0i5 

31.0125 

Diğerleri muamele görme· 
miştir. 

stikraz iar 
Erııaıı ı Hl.:>:; 
Sı \'as · Erzuruııı 111 

f1i rk borc·u 1 peşin 

Tıcarel ve lahıre t>orsası 
1 9 . 10 939 

1"1 YA 
Bu~dny yuıııu~:ık 5, 12 l /2 :i.32 

buğday seri 4,~IJ 4,'.!~; buğday 

kııılc:ı t,35 5,i ın, nrpa yemlık 
\'U\·:ı. 3,:!5; ÇO\'llıtr :J,17 ]/2: 
ku~)eıni 4,18 4,20; Kctcnlolıu · 
ınu !l; Jı:ıkln ;J,111: iç fındık 31,20 
3'.!; peynir heyaı 29,15 30; gli1 
)ÜllÜ fil. 

GELEN 
Bıığıl:ıy 71i0 ton, orpa :ı2 tıııı. 

llıılgur 12 1 lon, '.\llP:tk li2 ton, 
nll'rcimek 37 tun, 1'. l'C\'İZ :i l oıı. 

çavdar 4:> ton, un 35 tun, il. pey 
nir 43 tun, 1111' .. ır :ı:ı lon. 

Cll>E:\' 
Susam 12 11:.! ton. 

Zayi 
3J/18H9 ,·e 31/182iG s:ı\ılı ika· 

ınl'l tezkeremizi :ı:n) i ettik. Ycni,inı 
:ılııenğıııımfnn t•skisiniıı hiikıııii ~ok 

tur. K11ılıl•ü11 'f'rl/ıi/:11ıle sokcı/.' .\'o. J 

7'oı/or Koslo{ ıır Yor11i Kııslof 

* ** 
Zı\ Yl - Ya:, :I\' orlu u~;uhııı ıl .ııı 

nldığıın l:ıo;ılikn:ııııcıııi z.ı~ i cllıııı. 

Ycni,iııi nl:ıl'ıı~ııııılnıı c l.:hiııiıı 
lıiikınü ) oktur. 

S ta<lyom planı Ş. K11rıırıııct11 oıııılmt /illl'l'r oglıı 
Dolnınhnhçecle yapılacak ırı."I Su. llafet Srlıbııl. 

slntlyom plfıııım mimar Fazıl 

\'C ~ınw·i dün bC'IC'rliyr>yC' ~r>tl. *** 
rC'rclc \'ali:c g<l tcrnılr;lcrdir Z.\ YI - lstıııılıul lim:ının•lıııı nl · 
!=;tadyomun esas plfınmı hazır. mış olduğum l:>'.!3 numar:ılı reislik 
layan lt-ılyan nıimnrın IRtan_ . . . . ... 
Jınla "1'111\P~İ mr>nrılllmi~lir ş:ılı:ıflC'ln:rnırıııı ın\ı ı•llıııı. 'rnı!;ııtı 
'"I ~" ı,., .,.,,,. ""' pııJ'l"l' '"'l'l • ı ıl • C':t~ıııııl.ııı t•,J,i~ınin lıiil,ınii )oİ.· 

name 'c ke~ifıı.ııııcyi ge;tfre • ıur, l'11rn/ 
ccktir. 

rte Sabah, Oğte ve Akş 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntaz 

dişlerinizi fırçalayınız. 

l ıstikliıl Lisesi 
Direktörlüğünden: 

1 - Onuncu \'C on uiriııcı sınırtıırıla nilı:ırl tnlcbc içill 
oktur. Diğer sınıflar kin yatılı \'C lalısız, kız \'C erkek t:ılcbc 
lın:.ı devam oluıım:ık1:ıdır. 

2 - İo;tcycnlcre ku~ ıt ş:ırllnrını lıilclircn tarifname gönderil 
.- \tlrcs: Şehı:ıdclı:ışı polis karakolu arkası Tcleron: 22534 

TASHtH iLANI 
Gazetemizin 2. 10. 939 tarihli nüshasında neşredilen 

Sümer Bank Gemlik ıun'i İpek fabrikasııı 
Satışa çıkarılan (Çile ve Bobin) halinde Sun'i ipeklerin 
yatlarını gösteren ilanın ıkinci satırında bobin kelimesind 
evvel yazılması lazım gelen (Çile) kelimesi sehven yarıll11 
mıştır. Bu fiyatlar (Çile ve Bobin) sun'i ipeklere ait old 
nu tavzihan tashihi keyfiyet olun•ır. .. 

P. T. T Umum Müdürlüğünden: 
1 ) Taahhüdün ademı ıfasında..ı 78.000 adet iki No. fı~ 

ıçık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (19500), muvakkat teminat cı•61 
lira olup eksıltmesı, 2 Birinciteşrin 939 sah gümi saat (16) 
'caraca P. T. T. l!mum Müdürlük binasındaki satnıalma 1'0 

·onunda yapılacaktır. 
;)) İstekliler. muvakkat teminat makbuz veya banka te~ 

ııektubile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saa· 
omısyona müracaat edeceklerdır. 1 

4 > Şartnamelr, Ankarada P. T. T. levazım. tstanbulda l' 
cvazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak veı 
·ektır. c1oO 

'\111111 IS/ \/ t •\ 

Ba:ıılı.lığı )er; \', l /\11 ~hı ı bııu:u 

rııı•ı"t ".,rı, -ı•ı •ıl ırl' ,. ır 
Hcfık Ahıııı:ı Sc\ cmı•1 


