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Polonya hariciye nazın'\ 

Londraya gidecek 
1 Londra, 10 (A.A.) - lstih. 
~arat nezaretinden bildl rildi
gfne göre, Polonya hariciye 
nazırı Zaleski Çarşamba günil 
Paristen Londraya gelecek Ye 
l_ngiliz hariciye nazın Lord Ha
lıfaks'ı ziyaret edecektir. Za
leski Başvekil Çemberlayn ta. 
rafından da kabul olun acak
tır. 
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r-- AJmaJ17tı.da idam 
edilerıl ... 

Bwttıa,. ! ~ (.ıLA.) - c·.,._. 
luk ~rı rmo. ne 'mımnt r·ı a.bkemc
taralrn-!&n matlt Qm edllan 
Rutkievie? ... R-.chalılıc.t. S• men. 
ki ve N!sterburg fd&~ adJJ-m!ır. 
!erdir. 

' • 

' Bunların ilk: Jktsl Poloııyaı !' 
cimeuditer Jerlndr, mem11r idi-
le r. ücUncıısıı de bi r .A.IPJ.: n 
nıcmuru Ldt. 

rı _aşvekil Parti Grubunda Moskova 
~ örüşmeleri hakkında izahat. verdı 
cı ükiimetin bu mesai hakkın

a takip ettiği hareket tarzı 
• 

tasvip olundu WVVVVWVvWWW 

n 

• 

\J A:ıkara, 10 (A.A.) - Parti Gurupu 
b llıumı Heyeti bugün 10/ 10/1939 saat 15 tc 
ıı artalrk içtimaını Reis \'ekili Hasan Saka
~n. .reisliğinde akdetti. llk defa Başvekil Dr. 
ş~ftk Saydam söz alarak Hariciye Vekili 
l kru Saraçoğlunun Moskovaya muvasala
~11danberi on~da ve ona muvazi olarak An
t arada yapılmakta olan siyasi müzakere ve 

1 eınasların sureti cereyanına ve vasıl olduk. 
arı safhaya dair izahat verdi. 

lıakkmda takip etmekte olduğu noktainazar 
ve hareket tarzı Umumi Heyetçe tasvip olu
narak ruznameye geçildi. Ruznamede Niğde 
mebusu Cavid Ural'm mUteaddit zirai mese~ 
leler hakkmda bazı sualleri ihtiva eden bir 
takriri vardı. Ziraat Vekili bu takrirde mev. 
zuu bahsolan suallere ait ce,·aplarla birlikte 

ır Bu izahat üzerine söz alan birkaç hatip 
110ktai nazarını beyan ettikten ve sorulan 
~llaııere Başvekil tarafından icabeden cevap
ar \'erildikten sonr:ı, hükumetin bu mesail 

memleketin umumi istihsal vazireti Ye zira
at durumu hakkrnda marnmat verdikten 
sonra, gerek sual sahibi Cavid Ural, gerek di
ğer hatipler tarafından zirai mesaile ve bu 
senenin istihsal edilmiş mahsullerinin sürUm 
ve satışına dair ileri sUrülen fikirler ve sual
ler Uzerine ayrıca mütemmim izahat verdi 
ve müzakere saat 18,15 te nihayet buldu. 

Daladge dün gece radyoda 
bir n u t u k s ö g le d i 

lngiliz bombardıman tayyarelerinin Kiel'e yaptık1an baskın hareketini g~s·tcren t~~tlt resim 

ecavüze şı silfilıa . Ş!!!!!!__~nizin~_'!!~r_eb.e_de_n _so_nra 

1 · b J iki Alman tayyaresi Danimarkada kara· 
S8fl mIŞ ll UDUYOfllZ ya indi bir tayyare de isveçte düştü 
l<at'i emniyet garantisi ahncaya kadar 

Londra, 1 (A.A.) - Bahriye 
nezareti, Şimal denizinde Alman 
tayyareleri tarafından yapılan 
bir baskrnda bazr İngiliz harp ge
milerinin hasara uğradığı hak
kında Alman kaynağından yayı
lan haberleri bir kere daha y:ılan
lamaktadır. 

idiğeri Danimarka üzerir..den al- •,Diğerleri esir edilmiştir. Bunlar 
çaktan uçmak mecburiyetin-de 1 esir edilmelden evvel tayyarelefr 
kalmıştır. Danimarka bataryala_ ni yakmışlar ve hükumet ma
rı tayyarenin üzerine ateş açmış kamlarına bir bombanın infilak e
~~dukl~!rndan .tayyare, zanne~İl- d.~rek ~ayyareyi tihrip ettiğini 
gıne gore, sahil cıvarında denıze ı soylemışlerdir. Tayyareciler Ham 
düşmüştür. Karaya inmek mec- burgdan yola çıktıklarını ve se
buriyetinde kalan tayyareleri.1 k;z saattenberi havada bulun. 
be";Zinleri kalmadığı söylenmek- duldarmı beyan etmişlerdir. Bu 
tedır. Bu tayyarelerden biri Exe- tayyarecilerin İngiliz harp ,.,emi. 
bjcrg'in garbin:Je kain Fanol ada- lerini bombardıman ettiklerini ve 
sına, .diğ~ri. Nymin degab'da ka. avdette pek şiddetli muharebele· 

mücadeleye devam edeceğiz 
~f!°tlaris, 10 (A.A.) - B. Dalad
\>e' ~~gün saat 20 de radyoda 
~~gi nutukta askeri harekat 
'ld ~ ndaki ketumiyetin haklı 
~gunu söyledikten sonra hu.. 

" tan demiştir ki: 
~·· nir aydanberi arkerlerimiz 
~~ll'ıan arazisinde ilerlemiştir. 
~"'ada tayyarccilerimiz cesa _ 
t~erinin müteaddit misallerini 
~~~iler. Denizde bahriyeli • 
~· ız, düşman tahtelbahirle _ 
ele 1 k?valıyarak Almanyaya gL 
de~Wz binlerce ton iptidai mad 
İle zaptetmek suretile Fransa 
\..ı lllüstemlekelerinin serbest 
,t i-"asaiasmr temin ettiler. Bil. 

yük Britanya ile Fransa okya. 
n usa h akimdirler ve tarihin ver_ 
diği t ecrübelerle biliyorsunuz ki 
denizlere hakim olanlar daima 
zaferi kazanmağa muvaffak o. 
lurlar. 

B. Daladyc, bu suretle Fran. 
sız - İngiliz askeri elbirliğinin 
yalnız denizlere münhasır ol -
mıyan bütiin safhalarını zikret. 
tik.ten sonra, Alman radvosu -
nun "İngiltere, Fransa kanile 
harp ediyor ... yolundaki yalan. 
}arının İngiliz askerlerini ve tn. 
giliz ordusuna ait topları hudu. 
da doğru götüren naklive kol. 
larının fasılasız gürültüleri ile 

nasıl örtüldüğünü söylemiş ve 
bir kaç dakika i adar komünist 
!erden bahsederek bunların da. 
ha düne kadar hükumetin sulh. 
cu gayretlerini takbih etmek L 
çin kafi derecede şiddetli keli
me bulamıyan koyu vatanper -
verler olduğunu ilave ettikten 
sonra Fransızların kardeşlik 
duygularına hitap ederek demiş 
tir ki : (Deı~amı 5 incide) 

Lorıı:lra, 10 (A.A.) - Dün Şi. 
mal denizinde İngiliz harp gemi
leri ile Alman tayyareleri ara
sında vukubulan bir mt.:harebe 
neticesinde iki düşman bombar
dıman tayyaresi Danimarkada 
karaya inmeğ-e mecbur olmuştur. 
Bundan başı{a düşman tayyarele
rinden biri İsveçte düşmüş, bir 

rava ınmıştır. ,re giı:ıdikleri bildirilmektedir. 
Bu .~onuncu ta:yyared.e. bulu. Yaşı oldukça ilerlemiş olan pilot 

nan ~or! ~ay~arecıd:n. bırı y~ralı /1 ispa:1yad~ ~dahili harbe iştirak et
oldugu ıçın şımal ıstıkametınde mıştır. Dıger tayyareciler genç
bir hastahaneye scvkedilm.iştir. tir. 

Finlandiya heyeti 
Moskovada 

fiJI 

Hit /ler 
Dün yine bir 
nutuk söyledi 

Fin;andiyanın mutlak hakimiyeti ile telif edilemiyecek bir 
anlaşmanın akdine imkan görülmüyor 

"lktısadia~lukailemağl~p Litvanya hiikUmeli de Sovyet-
o/mıyacagız, son ne/ erı- • . • 
ltıize kadar dövüşeceğiz,, /erin taleblerını kabul 
.,~llıt_ıe.r dün saat 4 te, Berlinde bu ihtiyaçların nasıl temin ed.i
~~ ıçın yardırr • ., haftasını sL leceğini, güçlüklerin nasıl yenı. 
~ı bir nutukla açmıştır. Spor lcceğini anlattıktan sonra bu
~ında halk Führeri büyük lunduğu kürsüden Alman ordu
~ Uratıa karşılamışlardır. suna teşekkürlerini 1..ildinniş, 
IQ~ ile, sergi haftasını açmaya istikbalde ne olacağını bilme -
birttıUr olanlardan Göbels, kısa mekle beraber, ne kadar zorln. 
tal' nutuktan sonra Hitleri haf- n.rrsa zorlansın sonunda muhak. 
et~. açmak üzere kürsüye davet kak Almanyanm galip gclece. 

etti 

ıştir il · ğini işaret etmiştir. 
da İtler nutkunun başlangıcın- Hitler demiştir ki: 
lin:ını~nvanın iktısadi vaziye - "Bizi ne iktısaden. ne de aS
f!tt/n. ıhtiyaçlarmdan, tesadüf keri sahada ma~llıo etmelerine 

ti güçlüklerden bahsederek, / (Devamı 5 incide) 

Estonya sahillerine Sovyet bataryaları yerleştiriliyor 
1 

Amerikada bitaraflık kanununun kabulüne doğru : 
Vaşington, ıo ( A.A.) - Hü- ı mıştır. Ayan Toby tarafından ve'" I kanum-2!1un. hariciye e?cümeninr 

kClmet yeni bitaraflık kanunu rilen ve silah ihracatına mev.zu havalesini ıst~ te1dı!1 ~6 rey•• 
·esı·nin ilk vazında ayanda it. ambargonun kaldırılması karan· ~ 63 ıeyle rıcdd~r. . 

prOJ h' k d' 1 '!.! -tt-1-- -minan verici bir zafer kazan.. nı !tc ıı: ma sa ıy e ..,,tar~"'"' ... 

Mockon, l O ( A.A.) - Fm
landiya heyeti. bugn:n Moııı.koYL 
ya gel~. Heyet. Oç kit6dcs• 
mUrekk:eptir.. 

AmetCT"dam, ıa tA.A) - RA. 
n.a: 

Pinıandıy. eıe- ·- ·-- • ··- • -
1-n)'l' bre~~ """ 

,' U. 
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ili Cözll 
insanlar memleketinde 

••--w=---... -- \'lzıtn: SADRl ERTEM---.-._. 

Şehrimize gelen 
yeni mülteciler 

aj 

Kızı uğruna ad!lo 

.?na tekrar sordum: l niıa yaslanan çobanların suru .. 
- ÇocukJarm bu okuma Jorlne bJrer pau gJbl kaval çal· 

arzusunu? siz faıla bulmıyor dığınl, gUmllşi boynuzlu geyik· 
m ~~uııuz · . !erin orada dolaştığını kanat· 

- Eskı_?cn olsa 12 yaşın· ları pırıl pırıl kuı;larr~ orada 
da bir cocugun o~uma arzusu ttinedJğlni, ve en gUıel musiki. 
~~u l:~ ftşık e~erclı yahut deli! !erini çamlara söylediklerini 
·• ~mdı. öyl.c degU, çocuklar şlm. tahmin eder. En realist insana 
ılı blzım ışlerlmize yardım edi- bile bu hissi \'eren tabia.tin 
) o_l'lar. ~c.n hurda vat satarım. ifadesini, tesirini bir sinem~ 
Oglan bızım hesapları .tutar! rcjisfüU gibi değiştiren Frik
ı.~erkcs için de ayni şeydir. Bu· tUrükler asırlanlır devam edip 
1 ·l:,a!ir orta mektep lAzım~ı~. dururken bir glin çamlarında 

Orta mektepten kastınız l.ıal rengi alan bntı "ilneı;i e..-le· 
n.edir, ded.im. Hani şu eski rUş. rin çerçevelerinden °bir ;şık sa
tıy.~lerl m1 ihya edelim? ğanağr hnHudc girmedi. Cam· 

- O rllştiyeler pek de i!je ları gUneşle tutuşmus ı;ibi pa 
yaramazdı. Orada ilmilhal, a- rrldayan kasaba ate'sc tutul: 
ra~i, farisl okutulurdu. Hoca· muş bir kutu kibrit gilli yandı. 
Ja1 heıı bu derslere dikkat e. Bir kutu kibrit gibi yanan ka
de~Ierdl. ~ük.kAnda arab~ni~, saba kahramanlığın, feda olu· 
farı::ıinln, ılmlihalin ne gibı hır şun harikulade bir destanıdır. 
faydası ol?r. . Sill\h ve cesaret için muba. 
t lf al.b~kı bizım hesapla ki• rlplerln son sef\·etıeridir der· 
~ap a ışımiz var. Bu orta mek. ler. Burası son servetin ancak 
teplercle .:rerine göre ticaret, ccsıwettn olduğunu, silAhstz da 
yeriı;ıe göre zanaat öğretilse bir harikulAdelik yapılabilece
çok ıyf olur. . . ğint isbnt etmiştir. Garp cepbe· 

Çoluk çocuk artık bısıkletc, sinde blr kıtayı hareketten a 
motosiklete bile biniyor. At, lakoymak vazifesini üstüne a: 
eşek, tarlalık oluyor. lanlar dUşmanlarma tırpanlar-

Emslle, evlek, evlek ilmi, ln, baltalarla akın etmişler ve 
ancak eşek sırtında çaJışanla. verilen vazifeyi yani Ustıerine 
rr_n, heybelerinde taşıdıkları dUşmanı çekmi~lerdir. 
kıtaplardan öğrenilirdi. Zama· ' 
na. göre, 1şe göre mm ve mck. Bile bile, göz göre göre ölU· 
tep gerek. l\ıladem ki yeni kafa mü kabul eden insanlar bir 
istiyoruz yeni mm verin!.. yandan kasabalarının ateş eL 

Burası maden ocağı sayılır. rafını sararken, bir yandan da 
Linyit kömlirlerinde pislikten kafile, kame kurşuna dizili
hasıl olan yangınları biz ma- yorlardı. 
den ocaklarında blle söndüre- Sağ kalanlar dağların ko
miyoruz. Elbet bunun .da bir vuklarmda yaşadılar, vadileri 
ilmi vardır. Ne olur bir mek. d?laııtıiar. Kasaba?m köyleri· 
tep te bunları öğretse... nı uzaktan seyrcttıler. Çoban. 

lar içerisi yeşermiş mağaralar· 
da. bir taşa yaslanıp kava) çaJ. 
madr. Sürüler okşamlarr onla
n nafile beklediler. Çobanlar 
sUrUlerin i bir daha otlarken, 
su başlarına koı;::arken ve taş. 
lar atlarken görmediler. 

ıx 

Bir kibrit kutusu gibi 
yanan kasaba 

Bir yamacın etrafında pusu 
kurmuşa bcnziyen beyaz ba
danalı binalar vardır. nu binn
lar, dikkat ediyorum hep taze. 
dlr. Hepsi 1stiklı11 harbinden 
sonra yapılmıştır. 

Koyuh•şan, bal rengini alan 
akşam c;tineşi Eğrigözdağının 
srrtmda morumsu bir fon tize. 
riııc koyu gölgeler resnıccler 
bir yamaç halinde devnm eden 
Emet bu mor ufukta kışın hey. 
beti , ynz gUolorinln caat Raat 
değişen renk ve 1şıklıı işlenen 
levhalarını seyreder. E~rigöı. 
dağı insanlıı.rı ister jstcnıc~ 
tahnyyUle sevkcdcr. 

Bulutlar, gfügelor, renlcler 
hu .dağın yamaçlnrmda öyle 
dekorlar resmederler ki, insan 
.rnztt metıell ağaçıannrn altın
da Feertk bir dUnyanın yaşadı. 

• ğrna h Ukmeder. 
yb Mağaralarmm yeşermiş otla
ri g'-

lnsanınrm bir kısmı bilme· 
tllkleri lklimleı·e, acllartnr işit· 
uıcdikleri şehirlere götUrüldU. 
Onlar, tarlalarının, çatılarının, 
rlizgürlarının hnsl'etiyle yan· 
dıln.r. 

Ne ateş. ne kurşun onlanu 
aldıkları vazifeyi ynpmalarrna 
mani olmacir. 

.ı<;met böylece yandı, ve böy. 
lece ~·eniden kuruldu. 

• Tarihin ku:-;; uçup kervan 
göçmez köşolcrdc buldu. 

ğu kasabn ktiçük bir pazar ye· 
ridir. Fakat onun zaman za. 
man nlifusunu çoğalttrğr, c:i
vnrdan heybeli. kağrnıtı, ta
kunyeli. hanlı, son zamanlarda 
otomobflli. kamyonlu turistle. 
ri celbettlği de bir hakikattir. 

fDaha var) 

Garp cephesinde dövüş
mek üzere Fransaya 

gidecekler -
Yugoelavyaya kaçan Çek mUl

tecilerinden on beş ki~iiik bir 
kafile daha dünkii konvansiyo. 
nel tren ile şehrimize gelmiştir. 

Mülteciler Sirkeci garında 
eski Çekoslovak konsolosluğu 
memurları tarafından karşılan. 
mış ve doğruca Novotni oteline 
gi:' ürülmüşlerdir. 

Kafilenin başmda Çekoslo . 
vak ordusunda uzun nıüdde: ça.. 
hşmış yaşlı bir kumandan bu. 
lunmaktadır. Ekserisi üniversi
te gençleri olan bu mülteciler 
gönüllü oları:ı.k FrallS3.da ki Çek 
lejyonunda vazife al.nak iizerr 
Suriye yolu ile yarın hareket e. 

• 

vuran ihtiyar baba 
Dünkü sorgusunda hCngüf~ 

hüngür ağladı :~ 
14 yasındaki kızı Malımudirc- ı kaybettim, ne yaptığımı bılmi- ı Bundan sonra oğlu Orhan ar 

yi, 'yunaşma.sı Mustafaya vermek yorum. Beni effedin." dedi. guya çekildi. Orhan: iap 
üzere kaçıran Mevlane'<aprc.ia Ali Dikbüyük yakalandığı za- - Benim hiç bir şeyden •att 
ç'dıi< sahibi Bahaettini sekiz ye ır.an poliste verdiği ifadesinde rim yoktur. Yalnız babam tsok 

, deceklerdir. 
, . Seyahatleri esnasında siya • ı 

setle meşgul olmaları kati su. 
rette yasak edildiğinden şehri • 
mizde hiç bir kimseyle tem~ 
etmiyorlar ve konuşmaktan çe. 

rinden l'•ıçakla, bo yerinden de söyle d .. ı:pişti: ett;nıe konuşmağa gittikteıkti\ 
kur~t.nla ağır suret~e: .,an "-- Akşam üzeri komşum Ha· sonra tabanca sesleri ifrın 
bahc;.,.·ar. 60 vaşında Ali 'e :..en- cı Bayram gelip beni Bahaetti. Kc.-ştum. Yolda elinde tab~~i 
dısine Rıhaettini vurm.::sr :c;iıı tinin çığırdığını söyledi. Gitti.n. le babama rastladım. !01 

yadım erlen 17 yaı:ındaki u;:ıu Çayırda üçümüz oturup konuş. "- Bahaettini öldiirdü.m. afa 
Orhan. keım:şusu Hacı Bayram tuk. Bahaettine kmmr ieriy-c bir at ver, gidip teslim oll ka 
dil!'! r,eç vakit adliyeye teslim vermesini söyicdim. dc:ıdi, ve ata atlryarak gitti.)ı i\ 

.. kiniyorlar. 

Almanya da 
Türk yemekleri 

Bir Alman otelci mem
leketimize yemek tetki

kata için geldi 
;A~manya otelciler cemiyeti 

reısı Johann Galbavi dün sa -
~ahki scmplon ekspresile Bcr . 
lınden gelmiştir. • 

J. Galbavi bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

- Türkiye otellerini ve ye.. 
meklerini tetkik edeceğim. Türk 
yemekleri Almanyada ~.ok rağ. 
bet bulmaktadır. Otellerimiule 
bu~ yemekleri yapmağa çalışa • 
cagırn. (Hayret; demek ki Al. 
nıanyada yemek pişirmek için 
yai var!) 

Bu akşam An.karaya hareket 
edeceğim. Ankaradaıı sonra İz. 
mirde tetkikat yapacağım ve 
lstanbula dönerek etütlerimi 
tamamlıvacağım. Otelcilikte 
görülen buhran geçicidir. Niha. 
yet iki ay sonra ıaziyct düz.ele.. 
cek ve kapanan oteller acılacak. 
tır. Şark memleketlerinde otel. 
cilik için parlak bir istikbal var. 
dır. 

Mensun olda<Tum biivük bir 
Alman şirketi Türkiyede mo • 
dern bir otel inşa etmek arzu . 

· sunda.dır. Bunun Ankarada ya. 
pılması muhtemeldir. Kati ka. 
rar, tetkikatıma baifüdır. Seya. 
hatim on beş ~Un silrecektir. 

Alma.nvada otellerin hepsi 
doludur. Halk harple meşgul ol. 
muyor ve tamamiyle sakin bir 
haldedir. Memleketimiı.de J:az 
maskesi taşımak ~ibi fevkalade 
tedbirler yoktur. Zaten şimdi
k! vaziyet uzun silrmiye<-ek ve 
nıhayet bir kac güne kadar ne 
olacağı anlaşılacaktır . ., 

Et fiyatları düşük 
Fakat kasap dükkanla

nnda değil 
Evllılün ilk varısında ~örillen 

ve ay sonuna kadar devam eden 
yükselmeye rağmen . et fiyatla. 
rı bu ay ba§ından itibaren in . 
meğe lw}lamıştır. Son ~nler
de bilhassa Karadeniz limanla
rından fazla hayvan gelmekte 
olması bu fivnt tenezzi.Hüniln se. 
bebini te.'}kil etmektedir. Fakat 
fiyatlar, yalnız toptancılarda 
düşük, oerakendecilerde ise ay. 
ntdır. Et narkmın kalkmasın • 
dan sonra kasaplar. yine e~ki 
Şekilde fazla kar temininde de. 
vam etmektedirler. 

Ekmek çe§nİsi 

~<lilmiş!enfü. "- Kızını veririm. fakat ya- Hacı Bayram da. Ali ile frıkü 
. Vçüncü sulh ceza mahkeme· naşmaro Mııstafaya nika.Jıbyaca· ettinin evvela '!'Üzei güzel 1ran 

sinde sorguya çekilen ihtiyar ca· ğına <lair bir kefil ver, dedi. Ra• şup sigara içti'-lerini, sonralug· 
rih, çok Pişman ve bitkin bir hal· zr olmaıJrm. Küfre başladı. meselesi açılınca Alinin birlatt 
de idi. Hakim Münibin sualleri- Hem kızımı kaçırması, hem de bire tabancasını çekerek, leın 
ne karşı hiç bir cevap vermedi: böyle hareket etmesi c;;ok ağrıma başladığını. bir kurşunun )Uz 

gitti. Tabancamı çekip ateşle· bacakları arasından gecmt:si"tu 
- Avukat tutacağım. Kalp dim. Kurşunlar bitip yaralanınca rine korkup kaçtığmr, Aliyezah 

hastalığım vardır. Bir şey söyli. üzerime saldırdı, bu sefer de bt. drm falan etmediğini söylco 
yem_iyeceğim. .~en.~ zo.:ıa~aytn, çakla birkaç yerinden sapladım. N~ticede hakim Münib, Ma 
dedı ~e sonra hungur hungur ağ. Sonra adamlarnı.ın beni vurma. tevkif, oğlu Orhan ile Hacı i t!h 
Iamaga başhyarak: smdan korkarak bir ata atladım. ramt rla serbest bıraktı. 

- Kızımı bin zorlukla büyüt- ı polis müdüriyetine gelerek tes- Baheıvan Ali dışan çık'\nm 
tüın. Tam mürüvvetini görece· lim oldum." demişti. ken mütemadiyen ağlayor: Ltı 
ğim zaman kaçırdılar. Kendimi 1 Ali, bu ifadesini kabul etti. - Kmm, kıznn 1 diyordu-tltt 

tr.., 

lng iltere ve ltalt~~ Okulların öğretmen vaziyeti 
. . 

Orta ve ilk tedrisat müessesele~ 
mal ahyor ttlar 

Dün 150 balya tifb;;1r 

ihraç edildi c e 

rinde· açık ögvretmenlikler var ı ti.~~~!~J;~:;!1~~ 
lan 112,5 kuruJtan, Yozgat '1lı.k 
lannın ise 110 kuruştandır. h 

Orta tedrisat müesseseleri a. öğretmen olmak üzere mUra.ca. ıtalyaya da mühim mik~.ar 
ym yirmi beşinden itibaren at edenlerin sayısı bugün (1200) yumurta ve pa?vra gönde 1 ~ 
tedrisata başlamış bulunuyor - kadardır. Bu müracaaUarm eli. ecktir. İtalyan tüccarlan bifıtrı 
br. Ok:ıllar açılalı bugün on beş lekçcleri Vekalet tarafından tet- sa yumurta istemeğe başlaJ kla 
giin olrltıı>-t.ı ~alde şehrin bir çok kik edilmektedir. Jardrr. 
scmtlerinaeİ{: orta okullarda. öğ Vekalete verilen dilekçeleri'!' Amerikadan ıda kitre iaten Y~? 
retme~.vı :ti.ileti 11ormal bir hal- ~kscrisinde m~ra.ca,at sahiı;>lerl tir. İsveç ve Danimarkaya n'Jı 
?e degılrlır. Orta ckulla:da 50 htanbula. tayın cdilmel~rinı is.. clık, Yunanistan ve Bulgarist F 
zl.~ 100 ~rasında m~telıf de:-3 tem~J.rtedırl~r. Bu dılekçeler torik, Suriycye de tuzlu balrk~baş 
zumrelerınden açık ogretmcnlık Vekaletçe dtkkate almmamak • kiyatı yapılmaktadır. 1 ol 
mevcultıır. tadır. ~\Tas 

t~tan.bı:l ı .. aar~f m~dürl~ğU . tık ~_>kıJiann sınıf va.~iyetıe. Almanyadan gelei~'ti 
vazıv<'lı r·rta !:edrısat dırektör. rıne goif açık buluns.n ogret _ • j"lu 
Ii.iğüne bildirmiş ve öğretmenle_ men!ıi(,,ı-e ta~ı1fo işi ikinci kad- elektrık malzeme&• n 
rin tayinini ıı:.tcmieıtir. ro ilt' halle<lilmiştir. İstanbul ihtikar komitesi dün sabal1 

Orta tedrisat -nüesseselerinr emrinde sıra bekliycn 150 ilk ne toplanmış, bilhassa ele, 
gerek yardımcı ve e:crckse asil tedrisat öğretmeni mevcuttur. malzemesi üzerinde rm~gul 

Yeni disiplin talimatnamesi
nin tatbikine başlandı 

muştur. 

Bu malzemeleri satan tüc • 
lar, Almanyadan son zaman1/\1ı 
mal gelmediğini, bu yüzden a 
yaı:.ada stok kalmıyarak fiya 
rın yükseldiğini söylernişle~lnt 
Kendilerine başka memlekctfl k' 
den mal getirilmesi imkanı~~! 
araştırılması bildirilmi§tir. il' Orta t~hsil talebesinin 

saçları kesilecek 
Limanda çalışan eı~de 

1ern 
ma vunalar taf y 

Limanlar işletmesi umum ~rı 
dürlüğü İstanbul limaıun~ciil.ln 
mavnaları yenileştirrneğe k ~tn 
vermiştir. Limandaki mavna.1 ı 
dan bir çoğu eskimiş olduğun~ da 
bunlar kadro hariei edilec~fcl 
yerlerine veni mavnalar yap ai 
lacaktır. Bu mavnalardan bir ' t:!!.b' 
mı kendisinden motörlil ola~ k .. 1 

ve romorkörJ~rt;. çekilmeğe tUı~ 
ıum kalmıyactktır. tl)i§ 

Maarif Vekilliğiı fo orta ted. 
risat müesseseleri için hazırla. 
mış olduğu yeni disip:in tali. 
matnamcsi okul idareleri tara.. 
fından tatbik mcvkiine kon - ı 
muştur. Talimatnameye göre 
talebenin okulda, okul nizam ve 
kaidelerine uymıyacak şekilde 
tuv~;:et yapmaları yasak edil . 
mekledir. 

Gu v,1-;:yPt karşısında orta 

Perakende satış mağa
zaları çoğaltılıyor 

Meyva ve sebze kab-t:ımalla. 
rmın. müstahsili zarara soktu • 
ğu tebeyyün etmekle ticaret 
Vekalı>tinin kabzımal sistemini 
ortadan kaldırmak hususundaki 
teşebbüs ilcrlcmcktodir. 

Bu maksatla yaş mevya \'e 
sebze kooperatifleri şehrin dört 
yerinde perakende satrş mağa.. 
zalan a.çıldığmı yazmrştık. Bu 
mağazal:ı.rm satışları her gün 
biraz daha artmaktadır. 

tedrisat müesseselerinde tale. 
beye umumi bir kıvafet ka.bu1 
edileceği g-i.bi. ta!ebenin saçları 
da kestirilecektir. Bu hususta 
okul idareleri tetkikler yap • 
maktadır. Miişterek4:n bütün o. 
kullar bu karara .ştirak ettikle
ri takdirde önümüzdeki ay ha _ 
şından itibaren sa.c kestirilme 
işine başlanacaktır.· 

Otomobil yedek akaamı 
bulunmıyor mu? 

Liman işletmesinin 
yeni kadroları laıı1 

m mu ur ugunun yenı u lı:" muDevle~ dl.i.m1~ı.~r~. İ§letm.esbl ··~fl u!i 
ve kadroları hakkında vekalt i 

1 t~ma~lar vapmak üzere Ankar• r ; 
Son zamanlarda pivasada oto. ıntmtş olan umum müdür R.a k 

mobil yedek aksamı lıulunmama- 1 Man.vas yarın şehrimize dol" 
cekttr. ~ı-

ğa başlamıştır. Bu yüzden bir· -=====ır=-:======~ 121 
çok otomobil ve kamyonlar tatili ı 1 -lhd 
faaliyete mecbur kaJmrşlardtr. ~ Çarşamb., Perş~011-k~ 
Yedek parçafar Almanyadan ve ı > t l 1. Teş. t 2 l. TJ~ç~ 
Amerikadan j?;Clmekte idi. Al · 1 1lçı 
maı1ya ile ticaretimiz t •mamen 1 :$ 21 ~aban 1 ~l!J Sa;~ı ~i: 
clurmus, Amerikalılar da döviz "" · ış 
güçlüf.ü vii7ünden mal f"Önder • .._ hıııı 59 hızıı ı60usııs 
memere h:ışlamı<-lardır. Bu va • ---~-- - ~ar 
ziyet devam ettifi takdirde pi • akitler ı·m•:ııı ·ı.ıın (ı·:•ati 1 ezıllP1I 
yasadaki otomobillerin vava-; va- ....J.:~ri 
vaş işlemez hir ha!e gclme~indcn --- - - 'iaı c: 
1 k 1 c; iı n c• 11 ı , • .. ' • o~ J '.!. ~~. cor u makta:iır. - ·~,. .. 

O~Je ı~ 1 • 21 ı · ı 4 ı; ~~· 
Aynı zamanda bazı yedek par- 1 -11a 

ça "atan ticrrethaneler de eJJerin- ki ııdı il'} 
11 .~~ ı:ı ı "' rı. 

d"'ki parGaları s:ıkhvarak çok A~şarr 17 8' " l7 iU 12 ıı h 
..,_ 1. f' Yars1 H• o n h• ı 6 ı · t' 

Ticaret Vekaletinin bı1 te . 
scbbüsü, belediyeyi yakından 
alakadar etmektedir. B;n:ıcn.a _ 
leyh, müsta.hsil ve miıstehTikin 
lehine olarak açılan bu mağa
zaların sayısını artırmak ka • 
rarla.'imıştır. H~r semte ikiser 
ııınıfaza isabet etmek t;.rere ı:1im . 
dilik bunlarm sayısı yirmi beşe 
çtkarılacaktır. 

v11~~,.. 1v1tlara sat"'r'laifa. böJ•le· im !a~ • ., ~2 1 0110 
~ ·, ... a

1 likle ihtikar yapmağa başlamış- .., 
~~ ~ 
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~~a ·rarbi_ b.aşlar~en: :
1p 0 l 0 n y a 

~Jıno hattının sıyas ı v "" 
neden :Göf üP .. düŞü.lldükÇB 

············-·································· 

J)askeri ehemmiyeti maglup oldu? Sanahn kuvve i 
, Yabancı bir mecrnunda J;;:· re. 

sim gordüm. Millctlcrjn al,n ya
zısını lt:wa t;ıhtadal(i krngacı. 
burgacık şanıp, süngerle sihr:cğ 
ç~lışan bir adanı, kendi fotoi;r:t. 
fiyl~ karşı kar§ıyn konulmt ştu. 

•V AZAN: 

a D u va l ... ı\tüttbit Fransı:ı Ccn,raU~rinden o, ..__. ....... ll!!l!ll~Pllllll~ 
••~ harbinin hesabı mu- / lunacak müsait saati be.kleme~ '"f garp cephesinde görü. ve böylece düşmanın ıktısadı 1 

, kat unıumi harpten ivi müşkülleri~i fa~l~la~tırmak yey~ 
hnış oları Fransa ve Al- yalnızca mlıttcfıkıne hazırlana1;aK 
tıdutıarmr bu mrntaka· ~aman vermek hususlarını bil~ 
lo \1e Zigfrid hatlariyl~ dül!ünmedi. 
kapamış bulunuyorlar. Ka~mılmaıi! imkansız olan ~e~ 

'Yh bu mınta!cada ı hu- sum bir kuvvete kapılmıs gıbı 
r!ıanrınilk biraz müskül ola- di,isman orduları birkaç f!Ün, ve-

aprlan tahminlere göre \'a birkaç hafta içinde i~i·1in ta-
ydcn f ııttı Zigfrid hattı üze. marn olacağı bir meml,.'-etin harp 
~m .Çok avantajlara mali~c meydanına doğru g; Jivorlardı. • 
ttikte tadır. Bu münasebetle Ken"lisini daha kttvvetli kabul e-
ri ifrın müdafaa kuvvetle. den bir or(1unıın bu seldld:ı harbi · 
tabd:tıiıttlir. Fakat yalnızca idare edip diğerini :ie kendisine 
.. en-ı hatların miikemmcli- uymağa mecbur etmesi kafi gelL 

rdum,iafaavı temine ne derece· vcrdu. 
im oJI kafiğir. Yaln\ıca Ma- HcıJlmki Favet P"Üzel hazırlan-
gittiJı i\c kat'i neticevi aL mıs tah ,~ı;mrı. müst'lh\·em mev-

H ile :ftıkün müdür?.. Umumi kilerin. oiiul ve yetistirilıniı. kuv 
ilzel lransrzların kullanclıkları vetli bir ordun ın iyi silalilanıl-
:'°~Ugün deği,ıniştir. Fakat nııs kuvvetleriyle müdafaa edil-
ın biflfattı da muvaffakıyetini mesi Fqmsayı bu düsturdan ha- ' 

rck. tınez. Muzafferiyet i- ric tutuyor. 
nun luı §arttır. Bugünkü ya- işte modern silahlanmanın en 
cmesil'tupa harbinin bu nok- tabii ve verimli neticelerinçlen bL 
Aliy~ilh etmektedir. ri .. fü.ı şekilde müdafaa. modern 

söyted * * silahların kuvvetleri -,asıtasiyle 
nib, ı.- .. h . ~ müd~faa kabili inkar olm"yaıı Ha • •na1ıno attmm ıııya51 

1• 
cı ı ehemmiyetini izah tde.. t~ktik üstünlük temin etmiş bu

lunuyor. 
çı~nın şark hududu boyun- Ş4ny da k~yd-:delim ki bütün 

Y
0
°rdr: ltı Majino hattı siyasi ve bunlara q~ğmen hiç bir silah. hiç 

Y kundan nasıl bir kıymet bir vasıtanın kpvveti keq:iiliğin· 

1 '
~r? Evvela derhal ıuna den değildir. B\1nların kuvv~ti 

fa l•lim ki Majino hattı as- onları kullanmakta olan insanla
J!lldan hare\ı;atı tcahil et- rın kalpl(!rinde yaşayan a§k, ve 

Or 
ı. l\H 4 de bütün Rran. cesarette l:ı.ulunmaktadır. Makine 
ltları açık bulunuyordu, cansız bir hadden başka bir 
,. şey değildir. Ancak insanlar ta-"f rilrruzu hangi nokta üze-ti tl rafından bütün canlıhğı . .z.eka ve • -pılır~ yapılsın derhal 

ı ' etmek mecburiyeti ha· arzu ile ~ullanıldığı zaman kuv
vetli ve canlr bi r mahICık olur. 

balrtr ve a&keri qnsurlar bü- Müdafilerin kıvmeti tıbyaların. 
nn ~ \1arlıklara hükmediyor- mU.~tahkem mevkilıııin ~·~metini 

ozgat ilrna n Fransa bertara f e- tfmin eder. 
ndır kAnlarrna malik olama. k d 
m·~barbc &ürüklcnmek mec- Müdafila tertibatı ne a fl.r 

gl5~d i duyuyordu. Yahut hi_ç muntftzil;m -olursa Plsun harbin 
• "] k h eıiU IQAUQU gt~ll'.OQlt.J,. l{ ~ıın.f-'l \(µ. 

n bi rı eyere arp ;yrw nsındırna bfkmfn'egf 've"-fstei.;fiğl 
baıı klarınr düşmana terke· zamanı tercih etm,ği temin eder. 

Almanya, garp cephesinde başka 
metodlar kullanmak zaruretinde 

Daily Telegraph'ııı asl.cri nııı
ha/)İri yazıyoı· : 

"Polonyada, Varşovanm kah. 
ramanca müdafaası istisna e -
dilmek iizere, her günkü ı\Skeri 
harekatı tefsire ihtiyaç yoktur. 
Şimdiki halde Almanya ile n,us. 
ya anı,smdaki siyasi meEele, da
ha çok enteresandır. Bu itibar. 
la son haft&l&rda gcçmi~ olan 
aakeri harekata Lir göz atabi. 
liriz. 

Polonyanın süratle mağlUbi -
yetini neye atfedobiliriz? Şaya
nı itimat membalardan gelen 
haberlere göre, bu mağlCıbiyet, 
iki tarafın hava kuvvetleri ara. 
smdaki ınüsa va tsızhktan ileri 
gelmi§tir. Bı:ı,şla;ıgıctan itiba -
ren ve gittikçe dqha ziyade ar. 
tarı~k. Almanlar havada iistqıı. 
lU.l\ temin etmi§lerdi. 

Büyük mikyasta faik niync1c 
ve ağır top kuvvetleri ve mü -
him miktarda mUrehhez mcrnr
lü vesaitle hücuma uğraynı. Po. 
lonyahlarm, stratejik bakım -
dan zayıf ve müdafaa irin c;ok 
iyı organize edilmemiş olan bu 
saflarından ricat etmelC'ri önü. 
ne geçilemez bir zaruretti. Fa -
kııt vaziyet bundan ibaret kal 
saydı, modern silahla m ahko
yucu kudreti, bilhassa pıa}\ine .. 
li tüfekler, ricat hareketiniıı 
mümkün olduğu kadar yavaş ve 
feci zayiata meydan vermeksi
zin vapılmasını intaç edecekti. 
Fakat Almanların hava üstün • 
lüğü usulü dairesinde bir rirai 
yapmağı imkansız kıldı. 

Resim, yalôzlı, geniş ve der.in 
bir çcr-çc'I: eyle kuşatılmış, sala 
nun c·n i ibarlı yerine asılmış 11". 

Resmin yerdeki t.ahiOi, ) :·ksel. 
teki fotoğrafına: 

- Ne <!ersin? Bu gidi~b h3jj-
miz ne olncak? 

D İye sanıyor: 
Aldıih cevap şu: 
- Hic, beni indiı·ccclder, S""nİ 

asacaklar! 
Bu kısacık cümleye sı~clı ·ıl. 

mış ır.ana cihanım gorunce, 
iirperdim. T•··ihin bü~ün b:.i µı.. 
lerini sanata değilse b 'b, ::aıuta 
dost yapan korkudur. Zc:ı~in 
caizeler, inci ile doldurulan "air 
ağızlan, altınla tartılan r~s
samlar, İ§ledikl ri mermer ağırlı. 
ğınce çil duka)rr· alan hcykcltraş 
lar, zamanın büyüklerinden gali
ba hep !:u korkunun bacını nldı. 
lar. 

Müste1.idi ilimden, fen:len çok 
sanata düşman eden de, yine 
sanattaki müthiş kuvvettir. 

Rivayet cC:erler, ki Gazneli 
Ma'.rnıut, firqevsiyi affedip hak
kını bol bol ö:lediktcn ııonı·ı:ı da 
n meşhur hicviyenin tesirindeıı 
kurtul.:ımamış. Zaman zaman ha
tırlar, utançlıı yüzü tutµşur, ecel 
tcrl"ı;i dökermiş. 

5Matkiırm zek~sı, kah güneş 
"'ihi ısıtır, feyz ve renk ve:rir, 
k~h şimşek gibi göz kamaştım·, 
gururu çarpar, kibı i kömijrfoşti. 
rc··ek maskara eder. 

Sansür, hisaı· değil, tahta-;;;; 
eledir. Zaten şim§eği duvarı.. 
lıapsctmeğe çalışmak da bi.r baş· 
ka türlü acz, bir başka liırlü gÜ
lünı:lülc olı.Jr. 

Ronıanm cellat kayseri, meıhur 
hatibin kafasını kesm~le k•n
mamış, dilini de ~ökerıık duvara 
çiviletmiş ve altına: 

"Ha!di er.gerek. yine tısla ba
kalım!" 

satırını ya1dırmı§tı. 

Bu h.ar,ket, mabut kaysrt :n bir 
tek dil karşı11ndaki telaş ve koı·. 
kıısundan başkro neyi giist rir'? .. 

k Muzafferiyeti temin edecek o-
istcnYon ve Moltke'nin yü • lan atarruzd.ur. Cünkü taarruzda 
ya eji prensiplerinden il- hareket vardır, fiil vardır ve bu-

Hav~ silahı, her şeyin fevkin
de olarak bir takip silahıdır. 
Eğer hava kuvvetinin harekatı, 
müdafi vaziyetindek!lcrin hava 
kuvv-ctlerile sektedar edilmez":! 
ve ficflt~ eden orqµ dahi ~X~fı
re d'~ topt~rı baJ<ımtndan 1yi 
teçhiz edilmcmisse orduyu boz
guna uğratır ve biribiri ardınca 
geciktirici mevziler organize et. 
mesini imkanşız kılar ... 

lgarisf. Fransız yüksek kuman- .:ı 
balık ba~ka hiç bir metodun nun neticesini almak lazım<.ıır. Bu bakımdan hatıra gelebL 

~ ı d ~ · .. .. A ncak su da var ki müdafaasına l' H k t' h r o ına ıgrnı ı?;drmuştu. . ır: a\'a uvve ı (>'arp cep e. 
1 Yaset ile harp iktısadiya- veya taarruz imkanlarına hakir:1 sinde ne gibi imkanları haizdir; 

el-J~stirmek v~ olgunla9mak olan şef istediği ı:aman ve istedı· ne suretle tesir yapa,bilir? Ben. 
~lunan bir müzakerenin ği yerden ta,rruz edecektir. ce pek az ... Zira her iki taraf 

Tarih kurumunun yaptırdığı 
hafriyatta neler çıktı ? 

Son çcıöın silahları rrnsına ka
nı:an "propagıında" yaylımı da 
sanatm seferberliği c!eğil mi ki?. 

1'AKKI SOHA GEZGiN 

üniversitede pasif 
karunına teş ulalı mest neticelerden istifaı:ic o- ( D r ha var ) için lam bir havı:ı. Ustünliığü tc- Ankara, 10 ( A.A.) - Tiirk tn- j 

sabah -~---------------- min etn1eğe imkı!n gµrUnmU- ıih kt1rumunun 1935 yılındanbe. 

!lgulele~zı'antepte eı·r çocuk ç ıko · yor ve her iki taraf ta takyyarc ri basladığı hafriyatlara bu }ll 
:r • dafi toplarmdıın yana ÇQ kuv. 1 da dört yerı:e devam edilmiştir. • d vetlidir. Bun:ardan birisi Çorum vilaye-

ilcl laladan zeh1rlen 1 Bundan baska. her iki taraf. tinin Alacahöyük mevkiın:le, di-
m:nı,"Iİ hoparlör tesİ· ta stratejik bakımdan kuvvetli ğeri Ankaranın Gölba~ı n1lıive-
. d ~ Adi" f b "k leyhı"n mevzilere sahiptir ve müdafaa sin-e bag~lı Karaog· ıan ı..öyiig"ünde, r e_n satı yaptı ıye a rı a a .. . . ,. f icin fevkalade ıyi orgpnıze C- iicÜ"'cÜ!Ü Trakyada Vi~e ve !(ırk-

. ıya de takibat yapıyor dilmiştir. Eğer rıcat nıkua ge. lareli h;.Jyüklerinde. dördünciisli 
şle lntep, <Hususi) - Hal. Gölcükte oturan ve geçenler- lirse. bu ricat ku,a. ve önceden ':le An!ı:ara icindeki Cankırı Ka. 

Ic.Ice köycülük şubesi 1 teş. h ı -ı ·ı 
~l pa~r günü Batal kö- de Kasımpaşaya misafirliğe ge· azır anmı§ sag am meyzı ere pı höyüğfrıdcdir. ça~ kınkapı 

len amele Yasarıh beş yaşında- doğru olacaktır. Bu 'tibarla bir , hafriyatı gelecek sene devam e-
~~ rezi tertip etmiıtir. ,_,. 0g-ıu Nebi dün sabah bes. ku- takio silahı ol:ırıık. tayvarelrr ı :lilmek Ü"ere tatil edilmi .. tir. Di- j 

eı "e halkevi ıtubeleri mil- ~ · · ı · d k f ,. .. rııe beraber ijehrimUE! ru,luk bir çikolata aup yemış, az ıçır. garp cep ıcsın e pc az ır. gerlefi bu a\•m sonuna kadar de-
Uya tetkikleri için gel _ sonra ııimııiyah keı;ilerejç sancılar sat mevcuttur. vam e.'ec~lçtir. Ayrıca Ankara 
}} Adana. müzesi müdürü için:le kıvranmağa başlamıştır. Bittabi bu. hava kuvvetinin 1 istasvon11 civarında insa edilen 

ı:wtmı:ır•lrnan Yalgm ve Buda . Çocuk, hemen $işli Etfal has- ehcınmivetini kaybettiği mana. Devlet Deqüyolları idare bina. 
tnografya mü::esi türki- tahaneaine kaldınlmış. tedavi al. sır.a gcfmez. Her ne J,adar . ls- sının temelleri kazılırken meyda· 

vn ı eefi doktor Alim Can tına alınmıştır. Çocuğun ~ikcla- panyada müstahkem mevkıler na çıkan ve milattan sonra dör-
uğunl da bulunmuşlard?r. taçlan zehirlendiği anlaşılmış. i.izerine yapılan bombardıman düncü aı:ıra ait oldugu tahmin o-
edi!ec<14. •. .. midesi yıkanmr •. çıkan su .trb~ı- }arın tesiri. olduğundan dahn !tınan bir Bizans mezarı aynen 
yap ~koylu ile kon~ulmuş, adli tahlilhanesine gönderılmı§- fazla gösteriliyorsa da. hava yerinden kaldırılarak Çankınk3. 
bir aı yap1lm1§, ihtiyaçları. tir, kuvvclinin bir çok ,1iğer rolle. pı hafriyııtı ~a:ıasında restore e-
oJa ~itine çahşılnııştır. Bu Çikolata fabrikaıır aleyhine ri vardır. Hava bombardımanı dilrriştir. Bu mezar bilhassa in-

eğe IU tiyUn ta.riht, cofraff, zi- müddeiumumilik tarafından ta • hir bir zaman ağır top kuvveti. sa tarzı ve duvarlarınclalci renkli 
. türel durumu hakkın - kibata girişilmiı;tir. ni 'vcccmt'.'z. 1',akat ağır ton tc. fresklerivle orijinal ve kıymetli 

İnin tı.ı3 malumat toplanmı§ - ---o,.......... sirini itmam Ye tevsi eder. }.Iu. , bir eserdir. . 
kıı Bir den•z kazası kabil hücum İGİn hazırlanan as- Alacahöyiik hafrivatı bu sene 

l 1 köylüler halkevi genG kerler üzerine saldırmak, ileri · de geı:en yıllarda olduğıı gibi ar-
eıt h.u ziyaretini sev\nç ve Evvellti gün çıkan ani fırtına- harekat yapan askerler üzerine keoloji ve tarih ilmine yep} eni, 
i bü Unıyetıe karşılamışlar. da denizlerde muhtelif kazalar alçaktan' saldırmalar. a<;ır top. orijinal ve bilhassa maddi ve ma. 
eka . ltöyJerine gidilmesini ri. olmuştur. !arın erişemediği hedeflere saL nevi kıymetine paha bicilmez e· ı 
nk l'lilerdir. Bu gezi bilhassa D:!rıca ile Eskihisar arasında dırmak ve dil!1man muvasala scrler vermistir. Bu eserler mi!at-

1.t Ve etnografya bakımın- bir sandal dalgalarla devrilmiş, hatlarını tehlike ve müşkülat tan önce üçüncü bin yıla tekabul 
Verimli olm~tur. içinde bulunan iki kişi inhisa~~a~ içinde bırakmak, muhtelif istik. eden ve arkedo~ların bakır dev-

~ tar idaresinin dört numaralı motorli saf val'Jifelerile birli.kte .. garı ri dedikleri el evre ait olup dok~;ı: 
ı---?h aftan halkevince K ~ 

ıaı dUn ,_,_ 1 i d tarafmclan kurtarıl:nıstır. aza. cephesinde tayvarelerın gurece- metre derinlikten rıkmakta:lır. 
..a ya haucr er n en ı· k da 1 a · d' -ı "e haberdar etmek. hal _ zedelerin hüviyeti a a a r ar ği mühirn ışler ır. Bu der'nlikte me•rd;mil cıkan ve 
~?llferanslarını daha ge- biMirilmiştir. 1' ... ransızlar garp cephesindeki bir hiikiimdar ailesine mensuo 
i~~de halk arasında yay _ -o- vaajyeti ' 'stratejik bir b€klcm~ .. , olması cok muhtemel bulunan bir 
;~n lfehirde umumt hopar. Petrol araıtırmaları olarak tavsif ediyorlar. Ya hır ı kadın ve bir erkek mezarında: 

$ıb ı i1-~t! yapılacaktır. Adana, - Bir miiddettenberi hücum yapmak veya hücuma ı Yedi altın karı. iki altın dia. 
11 ıeO s~!çın halkevine belediye yapılan petrol araştır~alar~n. - k~r§I koymak için vapılan J:a- d·m. aı·ın başlan. iki altın bile
- - "'a 1 ınuhasebece icap e. da 4,000 metreden asa~ıva ınıl- zırlıklar.ı ifade ecle~ bu tavsıfc j zik. altın saplı taş topuz, günıüş 

, ı>ıfdırn yapılacaktır. diği takdirde ümitli bir vazive.. ilave edılecek çok soz yoktur... , saplı altın topuz, gavet sanatka-
1 eı e/n projeye "'Öre şehrin te tesadüf oltınacaı?"ı anla.§ıldı. ______________ 1ı rane i!ilen'niş altın iğnt'ler. akik 

1
1~e. Cumhurivet meyda. fiından bugünlerde. büyük .so~. ta'lelerle karışık altın kolye, fın-

~ıvarı. beledive meydan- dajlar yanılacak ve ceJP.edılmış Galip Pekel Erbaada dık ce"ametinde tan<>lerle yaoılı 
a.küatU ve Tabakhane _ olan büyük sondaj tesisatl ilk Erbaa. (Vakıt) _ Vilayeti- altın kolye, l!Üınüş hancer, altın 
tlör konacak; halke - defa burada kullanılacaktır. d G ı· p k ı sanlı diaer hanror. ı'kı' madcn"ı 

Ya ·' h · · ıı k'l t- miz mebusların an a ın e e •' ~ 
h Pu an neşriyat bura . Sondai. şe tımıze 1 ome l · p t'd · tara'·. altırı kaplamalı ,..u·;rr i;s ka. alk taraf f-.J H Al' ki'n <ıAhrimir.e ge mış. ar ı e mısa • ~ ,. 

"· ından dinlenile re mesa .:ue oca ı mev ı - fir edilerek gece belediye mec. şık. altı adet muhtelif şekillerde 
i8at de vapılacaktır. lisi azalariyle hasbrhalde bulun. gümiis kaplar, eklektron kakma· 

--'mlı, yakında münakasaya Mütehassıs Cevde~ Eyilp şeb lr iki boğa heykeli, ortasında ge-
~aktır. rimize gelecektir. muştur. 

yik bulunan iiç gumus kursu. 
h ndesi metifli diger kurslar, ü
zeri vılan krıbartma tezyinatlı bir 
biiviik P'thliiş kap, muhtelif ke. 
sici silahlar, Bereket ilahesini 
temsil eden iki figiirin bulunmuş
tur. FiO'ürinlerden biri lıakıroan. 
rHğ rin!n vi'curlu riımüs•en, göz
leri kıv'"'1ctli tnrta". küne ve 
mefT'aı· 'i. <)Va''1':'1'1l.,n altından
dır. Bill-as"<ı fioüı 'n emsalsi7. 
bir "'ln"'t e"er'dir. 

üc;t t b:ılçıl:ırrhı \'eni ve orta 
Eti r'ev'rler'n" ait iki hüvük ma. 
b"t ile iic- m·ıhtel'f Eti devrine 
teka1wl c-len ı;url"r meydı>na çı
bı ,ım ctır. 

Kurumun bi.itün h:ıfrivatları 
mür•'ıoı-;·ıan Tiirk miit"''nssısları 
tanıfıııclan v:-ınılmaktadır. 

Bıı e eri r Türk tarih ktınımu
nun bu.,.iinkü umumi heyet ic:ti
maıntl<) J<- .. r .. .,, azalarının tetkiki. 
ne ::ırze ı:j""'stir. 

Nazi partisinde tasfiye 
y n· l~ c:t ;;.ı rivc yetleri 

i11ni/':.cc Da"Jıı SkC''clı qa::c. 
lr8°1ı1 c rıl.ımmı '1tıır: 

"Bcrlind ki bitaraf diploma. 
tik mnhafil'n 'i "ren<l'ğine göre 
Marec;a 1 <1örin<T. nazi partisin
de veni bir t cfiv ve hazırlan. 
maktadır. Bıı tocfivc. Rus -
Alınan eulh teklifleri İngiltere 
Fransa hrnfıııc1 an resmen red
dolunduğu takdirde yapılacak. 
tır . 

T1sfivPr'lı-n - rtin'n 60 kadar 
pza~u mi't "' ı r olacaktır ki 
bunlardan ~o-ıı. ııazilcrin Rus. 
ya\'a vakl <>rnac:ını hos e-örmi
vpn Ye bu hare1·r+in binnetice 
Alıwınv'lnrıı nar,..-ılanmasına 
seherı oı""'l(ından endişe eden 
k;nıc lcrdir . ., 

Talebe talimatno.menin 
tam manasiyle tatbi

kine hazırlanıyor 
Okullarda olduğu gibi tini -

versitede de zehirli gazlardan 
korunmak iizerc pasif te§kılat 
yapılmaktndır. l niversite tal _ 
besi bilıiisti~nn ma~ke almağa. 
karar verm· lerdir. Bundan lba§ 
kn üni\'C'ı. ile etr.tfındn. siperler 
de a ılacaktır. Talebe, siperleri 
müşterek bir faaliyetle açmağa 
hazıı }, nm, ktadır. Üniversite -
de n~ı ilerc:k olan seroost kon -
feranslard ıı biı incisinin pasif 
korunma mevzuu iizerinde ve _ 
rilmesı icin t t ktöı lük hazırlık • 
larn baslaınıstır. 

Yüksek Mühendis Oku
lu teşkilatı genişliyor 

Müht nd" oı~uıu teşkilatı ü. 
zerinde • f1<1 B ıknnhğı tetkik • 
ler v pmc ktadır. Geçen yıla lka
clar h vıl üz rınden tedrisat 
yapan 111ühe11dis okulu, 'bu ders 
yılı b "ıncJnı1 itibaren. altı yıla 
çıkarılmıştır. İlk sınıfta olan 
ve dönmüş talebelerin ikinci m .. 
nıf talebesi addedilmeleri husu. 
sunda tetkikler yapılmakta. 
dır. 

Mühendis okuluna girmek: Ü-
1..ere müracaat eden talebe 300 
den fazl~dır. A\TUpadan gelen 
talebelerın ekserisi mühendis o1 
kuluna kaydcdilmektcdirler. 

Bir eroin müptelası 
pencereden düştü 

Eroine müptern olduğu,ndan 
tıbtıadlide müşahelle altma alınan 
Ali \ızı Müyesser, dün sabah 

Solfej ve Koro müşahedehanedeki oaasınm pen 
dersleri ceresinden bahr.eye bakarken mü. 

Rc11ori111 Jı,.11 r 1" ıdeıı: vazenesini kaybetmis. 1 O metre 
Evimizde Solfej ve koro ders. yükseklikten yere diismüştUr. 

lerı başlnmı!'t·r. Arzu edenle - Müyesser diişme sonunda hur 
rin ikişer arC't "oto~raflariyle dahaş olarak ölınüc; cc"t''~i otop i 
müracaat eylemelerini rica ede. yapılmak ii:>:ere tı' ~ ,;,jiJde a'. 
riz. • konulımıştur. 



\KIT 11 BIRINCITEŞRIN 1939 

12,30 Program ,.e memleket .saat 
2 6 ayarı, 12,35 Ajan.~, Ye meleoroloji 

- - haberleri. 12,!>0 Türk miir.iiU .(Pi.), 
. - . Ben. bunu sizin gibi misa • dı, gözleri deh~et içinde, aln1 te- 13,30 • 1' Müzik .<Küçiik orkestra • 
fırlenme ıkram olsun diye yapı. ı kallüs ettniş bir halde: Şef Necip Aşkın), 1 - Franz J,e· 
yordum. Sizlere giıya benim evim - İnsafsız 1 İnsafsız t" har: ''Tarla Kuşunun Öttüğü Yer" 
de d~ği!~?~· §~ b~r _umumi ye.rde Diye bağıran kadının ~şkin bu· isimli operetten, 2 - Fercire: "Ay 
çay ıçtıgımz hıssını vermek ıs • run deliklerine beyaz kokain to· • Ay· Ay, J - Ganglberger: Küçük 
tiyordum. zunu doldurdu • Toplantı (ReYii - cnlermezr.osu) 

O zamana kadar hiç bir şey Tito Arnodi yerinden kalktı. 4 - IBzet, Arleziyen, Suit No. 1 
söylemcı:ıVş olan bir adam söze Salonun !döşemesindeki yan açık A. Prelude B. :Menuetto, C. Adagi· 
karıştı: bulunan kapaklı deliğe baktı. A. elto, D. Carillon, 5 - Micheli: ts

-:- O :z~ ben kie Volter li- şağıda ne çalgıcı, ne de keman panyol Serenadı, 6 - T.schnikoYsky 
sesıne gıdıyorclum. görünmüyordu. Yalnız zaman za- Roman.s, 7 - Czernik: Raksedeıı 

- Hayır, Volter lise5i değil, man kemanın telleri ara arra be- Kalpler. 18 Program, 18,5 .Memle -
Luilögran lisesi. yaz bir çizgi halinde parlayordu. ket saat ayarı, ajans ''c metcorolojı 

- Hayır, ben Volter lisesi di. Ermeni güzeli Katalan altrn haberleri, 18,25 Türk müziği (Fasıl 
yorum. kokain kutusunu tekrar operatö. heyeti), 19,25 Konuşma (Dış poli· 

- Ben de hayır, Luilögran li. re uzatarak: tika hadiseleri), 19,40 Türk müziği 
sesi diye iddia ediyorum. - Artık kendine geliyor." (Karışık proRram), 20,20 Tcm~il, 

Aradaki dostlardan biri hakem Dedi. 20,50 Konuşma (Hartalık posla ku· 
rolü aldı: Kokain zehiri bir an için bu tu.su), 21,10 Müzik (Riyascticum • 

- Evet, Triplisekin hakkı var. kadına §İfa verdi: Kırışık alnr hur Han dosu: Şef İhsan Kunçer), 
Sen o zaman Luilögran lisesinde açıldı, gerilen parmakları ldüzel· ı - \'on .F. Gornnupr: Mnrş, 2 -
idin. di, gözleri adeta r.ıüaterih bir ma· \'aldteufel: Espana (\'nls), 3 -

Operatör Titoya döndü: na aldı. 
- G~rüyorsı.m ya, zavallı a • 

dam ne hale gelmiş? Hafızasıru 
tamamen kaybetmitşir. 

Tito sordu: 
- Bu kokainden mi oldu? 
Operatör cevap verfdi: 
- Hayır, morfinden. 
Bu zavallı adam bir müddet 

hareketsiz durdu. Ağzı açık, 
gözleri sanki yerdeki halmm bir 
noktası üzerinde takılmış kal -
mış gibi mütehayyir bekledi. Son 
ra frakın iç cebinden bir madeni 
kutu çıkarltlt. Ve pantolonunun 
üzerinden baldırına bir iğne sap. 
ladı. Bir dakika sonra birdenbi • 
re büyük bir neşe içinde hay • 
kırdı: 

- Evet, evet 1 Tamamen hak
kınız var! Ben bütün tahsilimi 
Luilögran lisesinde yapmıştnn. 
Bizim Müthiş ivan isminde bir 
hocamız vardı. Ben onun talebe-
6iydim. 

Kelebekler eterin tesiri altın
~ sersemlemiş bir halde havada 
şuraya, buraya gittikten sonra 
salonun döşemesi üzerine düşü • 
yorlar, bayılıyorlar, can veriyor. 
lardı. Bunlardan biri danseden • 
lerin ayaklan altında ezildi. Bir 
diğeri sanki kanatlarmm rengini 
bir çiy darrilas~ üzerine akscttir
melc istermiş .gibi bir çiçeğe lcon. 
du, oradk öldü . .ıx.artatlan i>cmbe. 
yaz bir üçüncü kelebek geldi, ci. 
garalığm kenarına kondu. 

Ermeni güzeli Katalan küçük 
parmağını içki kadehine batrrdr, 
bu kelebeğin üzerine bir damla 
döktü, zavallr hayvan bu damla -
nın tesiri altında birdenbire yıl • 
dırrmla vurulmuş gibi oldu. 

Bunu gören san saçlr kadrn 
bağırdı: 

- Hayır, hayır, K.atalan ! Bu 
merhametsizce bir işkencedir! 

Bu zalimane bir harekettir. 
Sen delisin 1 Sen hayvanlara fe. 
nalık etmekten zevkalan bir in
sansın!" 

Kadının sesi hırçın, asabi idi .. 
Gözleri dumanlanmıştı. Parmak. 
lan tckallüs etmişti. Sanki ibiri. 
sini kollarından yakalamak ister 
gibi bir vaziyet almıştı ... 

Keman ise can çekişir gibi bir 
ses çıkarıyordu. Sanşrn saçlı ka· 
dm yüzüstü yere düştü. Nevmi
dane bir aksenin tesiri ile kıvra
nıyordu. Ermeni güzeli operatö
rün e.linldeki kokain kutmunu al-

- Benim güzel, küçük Kata. 
lanım, beni affet!" 

Dedi. Sonra gözlerinden yaı
lar boşandı. 

Katalan bu kadmı çıplak kol
ları arasına aldı ve yanına oturt. 
tu: 

- Benim küçücük kedim 1 Ağ
lama! Gülme!" 

Katalan bu kadmlarm uğra· 
ldıklarr .nöbetleri pek iyi biliyor. 
du. O biliyordu ki ağlamalardan 
sonra gülme nöbetleri geliyordu, 
bu gülmeler en §id~tli yeiıler
den daha ıstırap verici idi. Bu 
kadın, bütün mevcudi~ti ile ağ-

Maıisenet: OuYerlurc dıı "Deluge", 
4 - Sainl - Saens: Prelude du "De· 
luge", 5 - G. Biıct: Cannen. 22 
Ajans, ziraat, esham, lah,·iıat, kam
biyo, nukut bor5uı ((iyat), 22,20 
Scrbe.st .saat. 22,30 Müzik (Cazbant 
Pi.), 23,25 • 23,30 Yarınki program 
ve kapanış. 

r=.=ı _., ·-=···· --
layor ve gülüyoıldu. Onun ağla. Al d s· 
yışları ve gülütJeri görenleri kor- em ar ıneması 
kutuyor ve iğrendiriyordu. 

Uyuyan adam uykusunda de. 
vam ediyordu. 

Astronom bir gül demeti aldı, 
ıbunu eter içerisine daldırtlr, de
rin bir ihtiras ile kokladı, gözle
rini bu demete dikerek müstağ. 
rak bir halde öylece kaldı. Ye· 
re uzanmış olan sol ayağı sanki 
bir elektrik <;ereyant tatbik edil. 
miş gibi ihtilaçlar ile sarsılryor
du. 

Aıka Veda 

Uçurum 

• 

ŞEHİR Tl\'ATROSU 
Tcpebaşı Dram .kısmı 

20.30 da: Romeo _ Jiilyet 

Komedi kısmı gündüz 14 te 
Çocuk Tiyatrosu 

KELOGI.AN 
Gece 20.30 da: tKt KERE 1Kt 

Mumy galeri9i denilen adam
lar sükut içindeydiler. O peratör 
Jıila kendisinde kafi derecede e. 
nerji ve muhakeme kuvveti bu· 
lunduğunu göstermek için res· 

:::;;~~~~;y;;~:;~.:~:~ y-- Jl.~~f t?L 
var. Benim fikrimce o Iüzumun- , Milliyadi sinema. 
dan fazla scrüz kullanıyor ve ı;ında: Kaynanam 
planlarının tertibinlde perspektliv · -<>---
yok. Sen buna ne dersin?" Halk Opcrt'ti 

Ressam cevap verdi : ..... , ll'u akşam 9 dn 
- Aziz ldoktor, ben derim ki G~~! ~ (Bu hesapta yok-

1 4 
• • tu) \'nkııııfa: (Kn. · arteryozkloroz'un son tedavi uıu-

Jü fevkalade güzeldir: Hastanın dııılarm heğcnıli· 
kulağına at rognonu aplamak ve ~ ı ği). )f. Yesari 
gözlerini 'kaynar vitriyol buğu. 
suna tutmak. Fakat benim fik· 
rimce amudüfikariyc klorat dö 
potas şırınga etmek ve buna bi· 
raz da ipekalri\ılna ilave eylemek 
muvafık olur. 

Operatör: 
- Yahu, bu saçmalar nedir? 

Sen delirdin mi yoksa?" 
Diye kahkahaları salıverdi. 
- Siz bana resimden bahset. 

tiniz. Ben ide size bilmukabele 
tıbba ait bir tedavi usulünden 
bahsediyorum." 

(Daha oor) 

Askerlik ilanı 
Bq iktaf Askerlik Ş._inden: 

Deniz smrfma ayrılmış ve her 
hangi bir sebeple henüz askere 
sevkedilmemiş deniz eratı 14 Bi 
rinciteşrin 1939 günü sevkedile· 
ceklerinden bu günde şube mer. 
kezinde bulunma.lan ve bedel ve. 
recek olanların 14 Birinciteşrin 
cuma günü akşamına kadar be· 
dellerini vermiş olmaları ve bu
günden ıonra bddel alınmryacağı 
ilan olunı,ır. 

-----n 

Y a:an : Pearl Buck, Çeviren : Jbrr+:-ı Hoyi 

lşte bu alışmadığI, bilmedi. 
ği tedirginlikten, ve rahatı kaç 
tığından dolayı Lotüs kmiıkça 
kızıyor ve gitgide büsbütün çe. 
kilmez bir hal alıyordu. 

Vang Lung. karısının sinirli. 
liği yüzünden günlerce onun 
avlusuna uğramadı. Kendi ken
disine, neredeyse canını. bu çe. 
iker ! .. diye düşünürek ibekle • 
meğe karar verdi. Fakat aynı 
zamanda uçuk 'benizli, genç ve 
güzel kızı, umduğundan fazla 
kurdu durdu. 

Arkasından, sanki evdeki 
kadınların bütün uçarılıkları 
derdi, gailesi yetmiyormuş gibi, 
bir de Vang Lung'un en küçük 
oğlunun mcseleei patlak verdi. 
Delikanlı o ana kadar o kadar 
dilsiz ve sessiz, geç okumaya 
başladığı kitaplarile o derece 
meşgul görünmüştü ki. hiç ki111-
se onu bir köpek gibi peşi sıra 
gelen yaşlr bir hoca ile, koltu. 
ğunda dalına kitapları olduğu 
halde dolaşan, kamış gibi ha _ 
fif, ince bir delikanJr olmaktan 
başka bir şekilde telakki etmiş 
değildi. 

Fakat, delikanlr, askerler ev
lerini istila ettiği zaman onlar
la haşır ve neşir olmuş, onlarm 
ballandıra ballandıra anlattık -
larr, muharebe, yağma ve vu _ 
ruşma, çatışma hikayelerini ağ 
zınr açmaksızın li.kin derin b ir 
vecd ile dinlemişti. Onun ür.e. 
rine hocasından romanlar, üç 
krallık masallarını, eski zaman. 
larda Svay gölü taraflarında 
yaşamış olan haramilerin hi -
kayelerini bulup getirmesini ri. 
ca etmiş, ibunlarr okumuş, ve 
kaf asr bin lbir türlü masallar, 
hulyalarla dolmuştu. 

Ve, işte bu oğlan 'babasına 
gelip: 

- Ben ne yapacağmıı biliyo. 
nım. Bir asker olacak, ve harp. 
Icrc gideceğim! .. dedi. 

Vang Lung bunu duyunca, 
~a. gelenlerin en fem.ama, 
çn sunt4rlusuna çattığını esefle 
düşündü ve gürleyerek bağırdı: 

- Bu ne deliliktir? .• Oğulla. 
rmıdan hiç rahat yüzU gönniye
cek miyim, yahu!.. dedi ve oğ. 
luna çıkıştı. Fa.kat delikanlmm 
kapkara kaşlarmm çatılarak 
düz bir çizgi haline C?"eldiğini gö 
rünce aşağıdan aldı. Nazik ve 
mülayim davranmaya çalıştı: 

- Oğlum, eskidenberi derler 
ki. bir çivi yapmak iGin iyi de. 
mir kullanılmaz, ne de ivi bir 
insan asker olmaz. Sen ise be. 
nim en küçük oğlumsun, en ivi 
küçük oğlumsun. Eğer sen de 

. harplerde şurada burada dola. 
şacak olursan, geceleri ben na. 
sıl uyuyabilirim .. dedi. 

Fakat çocuk kararmı ver. 
mişti. Baıbasına baktı. KaşlarL 
nı eğerek sadece: 

- Gideceğim! .. dedi. 
O zaman Vang Lung oğlu. 

nun fikrini çelmek istedi. ve: 
- Şimdi hangi mektebe is. 

tcrscn git. Sonra ben seni ce
nuptaki büyük mekteplere, hat. 
ta. garip, meraklı şeyler öğre
nesin. diye de bir ecnebi mekte. 
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bine yollayacağım. .Asker ol - \ 
ma.man, gönlünün çektiği, dile- • 
diği yerlerde okuyabilirsin. Be- VAKiT 
nim gibi, gümüş parası ve top. 
rağı olan benim gibi bir insan 
için, bir asker evli.da. malik bu. 
lunma.k ayıptır, şerefsizliktir ... 
dedi. 
Oğlunun daha hfili konuşma. 

dığmı. sessiz sadasrz durduğu -
nu görünce kandmnaya. devam 
etti: 

- Söyle ihtiyar babana, ba
kayım .• Neden asker olmak is.. 
tiyorsun?. 

O 7Aman çocuk, kaşlarının 
altında.ki gözleri parlayarak 
derhal cevap verdi: 

- Şimdiye kadar asli. işitme 
diğimiz, bir harp, şimdiye ka.
dar asli. vpkua gelmemiş olan 
bir ihtilal, bir muharebe, bir 
vuruşma olacak ve toprağımız 
hürriyete kavuşacak. 

Vang Lung oğlunun bu s<>L 
!erini, hiç bir oğlunda d~ar ol. 
madrğı kadar en«in bir hayret. 
le dinledi, ve Ş&lkın şaşkın: 

- Bu sa.fsata.lar da ne demek 
oluyormuş. Anlamadım.. dedi. 
Toprağnnız eıwıen hürdür. B~
tün arazimiz serbest.tir. Her kı
me istersem kiralıyor, ve bura. 
lard.an epey gümüş paralar ve 
bereketli buğdaylar alıyorum. 
Siz de bu sayede besleniyor, yi_ 
yor içiyor ve giyiniyorsunuz. 
Ve malik olduğunuz hürriyet • 
ten daha. başka. ne gibi bir §CY 
i9t:iyorsunuz, anlayamıyorum. 

Fakat çocuk sadece acı acı 
mınldanmakla mukabele etti: 

- Sen anlamazam, sen çok ih. 
tiyanm, hiç bir şeyi anlamaz.. 
sm .• 

Vang Lung dÜ§Ündü, taşındı 
ve oğluna baktr. Onun ıztı. 
rapla. kıvranan yüzünü gördü. 
Kendi kendisine: 

- Bu oğluma her şeyi, hat. 
ta hayatını bile verdim. Benden 
her istediği şeyi aldı. Toprak -
-tan ayrılmu.ı:m; razı oldum. O 
kadar ki, benden sonra toprağa 
bakacak bir oğlum yok. Ailem. 
de iki tftlle oku.muş varken, lü. 
zumu olmadığı halde ona yaz.. 
ma okuma öğrettim .. diye dü -
şündü. Sonra. yine QOCuğuna 
bakmaya devam ederek, için. 
den: 

- Bu çocuk benden her şeye 
nail oldu .. dedi. 
Oğluna tekrar dikkatle ve 

bu sefer de yakından baktı, ve 
onun, gençliğinden kamış gibi 
ince, zayıf olmasına rağmen 
daha şimdiden serpilmiş bulun. 
duğuna ve uzun boylu bir adam 
haline geldiğini gördü. Çocuk. 
ta, şehvet arazı görmedi~i için, 
umma.yarak ve şüphe ile. yarı 
işitilir bir sesle mırıldandı: 

- İhtimal ki, bir şey daha 
istemek ihtiyacındadır. Sonra 
yüksek sesle ve ağır ağır: 

- Seni yakında evlendiri. 
ri7. öyle ise oğlum! .. dedi. 

Çocuk ağır catrk kaşlarının 
altından başımla babasına bak
Iar ve vakarla cevap verdi: 

- O halde, artık kacmak va. 
cip oldu.. dedi. Zira büvük a. 
ğabeyim gibi, kadın benim her 

ABONE TAR1FES1 

Memleket 
içinde 

Aylık 
3 aylık 
6 aylık 
1 71Ilık 

Dri 
260 
475 
000 

Tarifeden Balkan Blrllli I 
ayda otuz kcrus düşülür. 
birlilUne glrmiyen yerlere •. 
Vt'lmis beşer km·us zammedilı" 

Abone kaydını bildiren 111 
tup ve telgraf DcreUnJ, 
parasının posta Teya bank• 
yollama ficreUol idare kendi 
rine alır. 

riirklycnJn h"r 'JW)!rtR me 
zinde VAKIT'a abone 7fdl 

Adres değiştirme ücreti 
25 kuruştur. 

tr,ı\N tiORETLER1 

Ticaret tIAnlannın santim • 
tırı sondan itibaren UAn .sa 
rında 40; fc sayfalarda 50 
rus: dördüncü sayfada ı; ııd ' 
ve Oçüncfide 2; birincide 
bnc;lık ~·anı kesmece 5 Uradıf• 

Büyü·k. çok devamlı, kli 
renkli filin verenlere ayrı ' 
indirmeler yapılır. Resmi il "1 
rın santim • sntırı 30 kunışt ' 
Ticari Malıi;vctto Oinıır•' 

Küçük llAnlar 
Bir defa 30, tiki ddası ,:;o, 

defası 65, dört defası 75 ve. 
defası 100 kuruştur. Oc • 
ilan nrenlerin bir defası bed 
vadır. Dört satırı geçen ilacl• 
fazla sntırlan bes kurusıao 
sap edilir. 

Vakı'-. hem do~udan doğrıJ 
kendi raare yerinde, heın 
kara eadd~sinde Vnkıı Yu 
altında KEMALEDDİN Jll 
lliin Bürosu eliyle lliin kllb 
eder. (niironıın tclcton11: 2033 

d erdime y arayan bir nesne 
ğildir. 

Vang Lung yanılmış old 
nu derhal anladı, onun ic;iJI. 
kendisiIJİ mazur göstcrrne1' 
çin atıldı: 

- Hayır .. hayır .. Seni e 
direcek değiliz. Fakat d 
istedim ki, arzuladığın bit 
falan varsa... ~ 

Delikanlı, kollarını g ·· 
çaprazlayarak azametli .. 
Iar ve vavakla cevap vcrdı· 

- Ben alclftdc bir delilı 
değilim. Benim - kendime 
re - hulyalarrm var. Ben 
muvaffakıyet istiyorum . 
yerde kadın bulunur. Ve 
sanki unutmuş olduğu bit 
hatırlamış gibi, mağrur o?. 
terkedip, kollarmı göğsı 
<;ö?.Crek, mutat sesile dcvaıtl 
ti: 

- Hem bizim evdeki l< 
çirkin bir esir kafilesi asli 
rülmemiştir. Alakadar o 
olsaydım bile - ki değilinı ~ 
dairelerdeki kadına hizIJJr 
den küçük uçuk benizli JcJ 
maada avlularda tek bir 
yok, belki .. dedi. 

Fakat Lö Mestriyenin bu araş
tırması, yalnızca araştırma ba • 
lamından hiçbir fayda vermeldi. 
Donvmanın Karmen Sylvada ol. 
duğu kaıbul edildikten sonra o 
gUn için çıplaklar plajında bulun 
mamış olması ihtimalini de kabul 
etmek icap ediyordu. 

TUNA KIZI 
olarak tarlalardan 1eitmeği ter
cih ediyorlardı. Killi topraklarda 
o kadar çok çukurlar vardı, oto
kar öyle bir sallanıyordu ki, eğer 
zavallı bir kadını, tabir caiz ise, 
deniz tuttu. Bunun üzerine ken. 
ıcliıine peneere kenarında bir yer 
verdiler, biçare hatun bütün yol 
boyunca mideşini rahatsız edip 
başını döndüren ıteyleri tarlalara 
serpti. 

O zaman Vang Lung oğ~~ 
Armut goncasından bah~ 
ni anladı ve garip bir k ~-• .aıJ 
tıkla. vuruldu. Kendisini ~ 
ğundan fazla yaşlı, ihtiyar 
setti. Bir kendisinin ak 
ve kalın gövdesi, göbeği il8 
tiyar haline, bir de genç "'6_J 
rin endamlı olan' oğluna tı"'J 
ve o vanda, çocuğuyla art!, 
ba ogul mesabesinde degtlai 
biri yaşlı diğeri genç iki~ 
gibi karşı karşıya durduJJ" 

Tam sekiz gün Lö Mestriye bu 
küçük kasabadan bu !dünya cen • 
netinden ayrılamadı. Bütün ga
zinolarr, bütün dansingleri ve di. 
ğer bütün eğlence yerlerini te • 
ker teker dolaştı .. 

BirÇ<>k kereler resmi tekrar 
dikkatle tetkik etti. Artık fotoğ. 
raftaki grupu teşkil edenlerin 
hepsini teker teker tanryordu., 
fakat plajda bL·ı1arın hiç birisine 
tesadüf etmemitşi. Bir kere ide 
çamur banyolarında genç kızı a
ramağa karar verdi. 

Her ~bah erkenden oteli ter. 
kediyor, akasyalarla süslü dar yo 
lu takiben, kadın erkek, çoluk ço 
cuk ıbirçok hastanın banyo almak 
ta oldukları müesseseye doğru 
gidiyorl:lu. , 

Kadınların çamur banyosu yap 
tıklan kısım bir bölme ile ayrıl • 
m11tt. MaamaFih yoUan gelirken 
hu krsma da bir {!Öz atmak ve i. 
·;erde ~eçentcrl görmek kabildi. 
J~n I..ö Mc.: triye bur.:da vüc•1t • 
*mı siy~ ÇımMr!~ra bul:ımış 
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kadınların, vücutlarının her krs- ı ti, diğer müesseselerde de bir ar. 
mınr müsavi olarak güneıe verip kaldaşını aradığını ileri sürdü. 
kurutmak için yavaı yavaş dön. Romen halknun ba§lr<:a vazi -
düklerini gördü. yetlerinden bir olan hüsnüniyet 

Böylece çamur her tarafta mü. ve emniyetle kendisine otellerin 
savi !bir şekilde kuruduktan son. defterleri teslim olundu. Lö Mes
ra bütün kaldınlar göle doğru ko triye bizzat tetkik ettiği bu ka. 
şuyorlar, feryatlar çıkararak gü- yıtların hiç birinde erkek veya 
lerek Üzerlerindeki çamuru te • kadın olsun Taveresko ismine rast 
mizliyorlardı. Lö Mestriye za • lamamıştı. Yalnızca bir gün şöy. 
man zaman suda oynaşan kadın- le alelade bir aile pansiyonunun 
ların gittikçe daha temizlenen defterinl:ie şu ismi gördü: Paves. 
dolgun kalçalarını, beyaz sırtla - ko Florika... 1 

rmı, berrak boyunlarınr görüyor. Unutmamıttı.. Bu Kostantin 
du. Tavereskonun metresin:n ismiy-

Fakat umumiyetle hastalıkla di. Domnika lda Juboliyodan bu 
ahengini, intizamını kaybetmiş isimle geçmişti. 
olan bu hazan zayıf bazan da şiı Bunun üzerine Lö Mestriye 
man vücutlar araıında Lö Mes. pan5iyon sahibini elde etti. Fil
triye Domnikanm baş döndürü· hakika Matmazel Pavesko yakın 
cü hatlarını bulamamıştı, onun in bir zamanda üç dört gün kadar 
ce yüzüne tesal:iüf etmemişti. bu pansiyonı:ia kalmış idi .. Hiıız· 

Bunun üzerine tam ümitsizliğe metine bakan garson onun daha 
düşeceği bir sırada Lö Mestriye cenuba, hiç şüphesiz Balçık'da 
bir kere de otet defterlerini göz· başka bir plaja gitmi' olduğunu 
den geçirmeği düşündü. Movilo bildiriyordu. 
otelinde bunu kolayca temin et. Lö Mestriyc derhal Sinaiaya 

telefon etti ve Pol Tavereskoya 
üzerinde bulunduğu enteresan 
izden bahsettikten sonra derhal 
Balçık'a hareket edeceğini biLdir
di .. 

Bu arada dostu Danyelin kafi 
tesiri altında bulunan arkadaşı -
run kendisine mülaki olmak üze· 
re yola çıkmasına mani olmak i
çin de bir hayli güçlük çekti.. 

Balçık'da Bulgar hududunda 
küçücük bir şehirdir. Karmen 
Sylva'ya hiç bir tren hattı ile 
bağlı değiJdir. 

Fakat haftada iki kere işle· 
yen otokarlar seyyahları bu kü
çük plaj şehrine taşımaktadır. 

Bir sabah saat beşte Lö Mest· 
riye bu otokarlardan birine bini· 
yordu. Bu otokarlar muhakkak 
ki birinei sınıf konfora malik de
ğildiler. esasen yollar ıda mükem. 
mel olmaktan çok uzaktı .. Bazan 
toprak bir yol bulmak bile müş
kül oluyordu. Fakat bu yola fev. 
kalade alışkın olan şcförlcr umu· 
miyetle yolu bırakarak ke.tirme 

Birkaç küçük köy istisna edi
lirıe yol tamamen bir çöl manza
rası arzedivor, bu ümitsiz top· 
rakta hiç bir şey yetişmez, bir 
nebat bitmez zannolunurdu. 

Ara sıra alelade korkuluksuz 
tahta bir köprü üzerinden, sonra 
köpürerek akan, sürüklediği hay· 
van leşleri üzerinde vahşi kutla· 
nn uçu$tuğu küçük ırmaklar ge. 
çiyorlat1:iı. 

Kuyular pek seyrek idi. Bu 
kuyu ba,larından birinde dur • 
dukları zaman Lö Mestrive köy. 
lü bir kadıntn, Türk usulü kadife 
ağır bir elbise 2iymiş, başına 
da kenarında altın işlemeler bu· 
lunan meşin bir başlık ~:.çirmiş 
olduğunu gördü. 

Otokarm soförü fransızca ko· 
nusmaaını bilivordu, l..ö Mestrive 
şoföre hayretinden bahsetmeğe 
mani olamadı .• 

(Daha var) 

m anladı. ve hiddetle: il. 
- Bana bak.. Esirlere ~ 

kunma! .. Evimde genç ef~,J 
Ierin yaptıkları kepazel~ 
görmek istemem. Bizler. 
sözü düzgün sapına kadat 
rak adamıyız. Köylüyüz. !'..J' 
vimizde bu gibi seylere 111DI"' 
de etmeyiz! .. dedi. ,,J 

Bunun Ü?.Crine oğlan f!~ 
ni açtı, kalın ka..')larmı ~ 
dı, omuzlannr silkti ve 1""' 
sma: ~ 

- Bundan ilk önce sen 
settin .. diye cevap verdi ~ 
kasına dönerek uzaklaştı. 

Vang Lung da odasınd& 
sanın başında yalnız b~ 
turdu, ve kendisini kupk~~ 
yalnız hissetti. Kendi keoD" 
ne mınldandı: 

- Ooof! .. Evimin. hi<Lı· 
rın'ktıısmdıt huzur, sükOP .,.,..., 
l'l"ıyor, rahat edemiyoruJJl" J 
di. (Daha var. 



Finlandiya heyeti Moskovada 
tide bü ~B~ tarafı 1 incidtı) 
lahUr .. yuk hır vatanperverlik tc-

l'eı il VUku bulmuştur. 
ıı, .. cgraf gazetesinin muhabiri
hirııtorc, elçiyi selamlatt'.ak için 
l'~rce halk istasyona gelmişti. 
Lııthen,.hareketinden önce halk 
~ b~ ınk eski "Allalumzı: sağ. 
llıi~r ır aledir" şarkısını söyle-

'I ır. 

~d~elsinki, 10 (A.A.) - Fin· 
~,,.ara .efkanumurniycsi, Mos
hu sc akı murahhası Paasiviki'nin 
da ,.}'ahatini ve aynı zaman
ı., ~ferberıı·k •-db" 1 · · b" '"k "lf al·k . IA> ır erını uyu 
).ıtıtıı a a ıle takip ('tmcktı::ı,iir. 
!1itı ta~et, Finlandiya hükiımeti
\:ctı P ettiği metin h;:ıtt1 hare... 

'' ladır.~rnnuniyetle. karşılamak. 
tdildi~· esul mahfillerde beyan 
llıııtıJ1ne •. ıörc, Finlandiyanm 
~Yecck ha~ımiyeti ile telif edilc
~lc k .lıır anl;,şmanın Sovyet· 

l<' a dine imlcan yoktur. 
btciNLANDfY A HEYETİ 

~- BALTIK DEVLETLE
"I GiBt HAREKET 

St k E1 MiYECEI< 
ter: 0 hoım. 10 (A.A.) - Reu* 

er1'~ t 
" 'l),,}vc,. ~a l · · H l · · • :ı;ıtı• ı""'llab: ~. zete enmn e sınıo 

lc11 ltlerı tarafından gönderi. 
ti Rorctel~raflardan alınan intibaa 

llı~t~h Moskt-vadaid Finlandiy3. 
hıııtırıa =tsı .. ~asikivi. Moskovada 
11\~tahh c.ıger Fhltık devletleri 
)ttc~ . :ıslan gibi hareket etmi. 

S tır. 
hıtj;.'nka Bladet g:uetesi muha· 
)' h~kyazdı~ıra göre Fiııl.,ndi· 
~c•ıe~ Umeti. şimaldeki bitaraf 
ltrin ler bloku içindeki taahhüt. 
lifi ke btnuhalif herhangi bir tek· 

Ö a uJ etmi;•eeektir. 
~ti!rerıildiğine f!:Öre Finlandiya 
~at ıyc nazırı B. Erkko, bir mü. 
ltıııırı esnasında şu beyanatta bu. 

lt~tur · ........ . 
~t;ıı, Moskovadaki Finlandiya 
)t'tc ,hası Paasikivi, yalnız Sov
~~s~ın. ar7.lılarıru kaydetmek 
lor. J;'dı,vıe Moskovc:da bulunu
tl&ı.ırı a :~t bu arzular ne olursa 
~~ ~·hızım vaziyetimiz sarihtir. 
tı~i· b~ınaı devletlerinin kabul et· 
~ill'ıs ıt~raf!rk siyn.setine sadıkız. 
t~:ıeıı'"ı tehdit etmiyoruz. Kim· 
l'tti de bir menfaat temini ni. 
bir ~t değiliz. Herhangi büyük 
lltı }' t>tlet veyahut devletler gru. 
'11iy

0 
"ııında mevki almak da iste· 
l'IQ" 

Şt . 
~AL MEMLEKETLERİ 

t. 'I'EH:LiKEDE 
'<ti. 
" . sınki, Reuter •. t ~ur· · '"cç un Fınlandiya matbuatı. bir 

'~ılazetesinde intişar eden 
~it: ilki beyanatı neşretm~kte· 

"ı;-· 
h~t tlllla.ndiyayı tehdit edecek 
~ctı,r~h!ıke bütün şiınal memlc
ıtıt ... 1n1 de tehdit etmiş olacak· 

Q 
r~llı~t~telcr, Finlandiyanın bita. 
~lh ını muhafaza hususundaki 
ııctcİc "e .~ararını mevzuubahis e
~- b kuçi.ik hükumetlerin an
lll111ıar suretle mevcudiyetlerini 
~~daza edebileceklerini yaz-
~U ırlar. 

~.'-ııtnanas, 10 (A.A.) - Litvan. 
t!~e in~?VYetler Birliğinin em. 

ıtııa• tyat etmesine mukabil 
~l'lk .~ aldığını halka ilan et. 
l'iıı1tı ıçın. Moskova müzakerele. 
~ek~~tıcesi endişe ile beklen.. 
biğ ır. 

~etıer~r ci~etten Balt;k mem1e
!la\>ya llıde ıkamet eden lskandi. 
hi~. hlar vakayiin süratle birL 
~eın~ takip etmesi karşısmda 
"e!'tn.eketıerine dönmeğe karar 

te'§lerdir 
~~nyac1~ bulunan 135 tıs • 
~ k avyaıı dün derhal hare • 
~U arar vermiştir. Rigada 
hır bedenleri nakletmek Uzere 
~~i ~iınaı·ka vapurunun gel. 
tiil. kaı klenmektedir. Letonya
l <!oıaaca~ olanlar mühim işle. 
~t~~ıle aynlamıyacak o. 

l'~YA SOVYETLERİN 
to LERtNl KABUL E'IT1 

~·d~~ra. 10 (A.A.) - l{au. 
~l~ ha <.>min bir ~.emba~an ve. 
~lıll'le ~rlere . go~e Lıtvanya 
~lkabui' Soyv•;tlcrın talepleri. 
~· bu ctnuı:;tır. Sovycllf>r Bir 
"' ve ıncmlcketten de Eston
~leri ~toııvadan ta!f'p ettiği 
~t'e Li~s.:emi5Ur. ~;;y:<'ndif.inc 
u'llcla s \;LJll\"a ke::ci toprnkia. 
~3.letj t O\:Ve:tl<'rin uP.nİ7.. ve hava 
'~ir cs;s etn.e:.:rinl kabul et. 
b·~· 

~J:ot l~~Cl° CJ.}}ı.tt •• 1 d•v• 
d~ ~ \r· "T en soy.rn ıgır.c 
~1lttıi;; nna Lıtvauv:ıya. tc:rke • 
~ ttnıaı-r ~~ de bu s.:hirdc Sovyet 
1 1tıcla b t!lun:ı.caktır. Pek ya . 
d.et <ıtaı;elk{ dd .bu akşam iki dev 
e~ rın.k~c:.n bır rıiltekabil yar. 

İlJ~ ı ım:-a C>rlilf'cektir. 
b ALMAN LtTVANYA

dı~lirih .AN AYRILIYOR 
ır'h'iııe ğ··lO < A.A.) - Öih'enil • 
1 ~ i 01 ore Baltıkta arazı sa • 
•llvan an 62 bin Alman baronu 

Yayı terketmek üzere ibu. 

Junına.ktadır. Bu 30 bin baror, ! Atimterdam, 10 (,\.A.) -
Estonyadan hareket edecektir. [ .:\füşahitleı, Almanranrn, .\Y
Bu baronlar arazilerini tcrket. · l'uvanın şarlc Ye C'mıubundaki 
mek mecburiyetinde kaldrkla - Alman ah:ılisioi milbadele ct
rından dolayı mütecssirdirler ve mesi için başlıca Uç sebep bu
Hitıerin şarki Avrupada ·Al - Junduğunu kaydetmektedirler. 
manyanm vazifesini unuttuğunu Bu sebepler şunlardır: 
söylemektedirler. 1 - Almanya, Baltık dHlet
LETONYA HARlClYE ~AZI. leri araz.lsindeki hemcinslerini 

RININ BEYANATI \'c birçok afnrlar cn·eı ccdleri 
Riga, 10 (A.A.) - Letol".:,.·:ı orada yerleşmiş Alınan ırkm

nazırı Munters, Rus - Leton dan olan a ristokratlan geri 
karşılıklı yardım paktı hakkın. ç.:ılrnıckle bu B:ıltık dovle>tlcri~ 
da gazetecilere yaptı~ı bcya - nin süratle ve kamilen bolşe
natta demiştir ki: "ık olacağını göstermektedir. 

Son beş hafta içinde Avrupa. Dunuan dolandır ki, Alman· 
nm hayatı temelinden deği·· :ra oraclal-.i Almanları bir an 
miştir. En büyUk değ!l'!iklik tL c\·vel geri çelanck hususunda 
~arkta olmu6tUJ". Polonya orta- istical etmektedir ve bu mak
dan l;:alkmış ve Alm:ınya ile satia şimdi.len vapurlar "'ÖDde-
Sovyetlcr Birli~i arasmdn. doı;t. j rilrniı:-til·. "' 
luk aktedilmi~t~r. ~u suretle Diger tnraftan Almanya, hu
~altık dcvletlerı yenı m~sclele. gün iş;nl altmda bulunan Po
rın ?r1:3-ya ç~kması~ı m.u~ıp 9,ları Lonya Gallçrnsıııdald lJkranya
yenı bır vazıyete duş.milşıcroır. Jılam mul':ıbil \'ol"'a havzasıu· 

Baltık devletlerinin or~:::yn dakl Almanlarr n~fibadele ct
çrk;nııs1 Veı::ıay m:ıahc<lezılc Ulc!c 1ı;in :;o,·rctıcrlc ııtüzal~o
dogru~an dogruya alakarlar ol. reye girni.;dr. 
mama:da .t>E:raber .. ~3:rp sonra - 2 - Alman.rn, Almanlarla 
sı vazı~etıDın tadılı ıcap eyle · m0s:oin oır.ındığı halde Polon· 
mck:edır. Rusvanm Avrupıı?,r l yanın bü:;-Uk bir kısmını ilhak 
uz.ak memleketlere ancak ur 1 etmelt niyetindedir. Kazi şefle. 
noktadan çı~ı~ ~oktast vardrr. j ri. Dalkanlarln Baltıkta.ki Al
B.unlarda.ı: b~rı şımalde !ıkde • ı uınn köy!iileriııi Polonya ara.-
nızden, dıgerı cenupta l<'araoe . . .· . . . .. 
nizden ve u··<'.. ·· ·· d Balt l•t zısıue ıııetıı cıek o arazıyı bun. 

uncusu e T. a ı ı . . t . ·ı ı l t -· llğ 
T ·eningrat ı= d d L f at 'nsı ası~ e ş e nıegı, c er 
~ . ımanm an ır. c . t ft la P ı 1 kö lU 
nigrat liın::ım askeri bakımdan ara an c. o onya ı. Y 
aavrimiic:ıait bı" . T tt a·r ı ye nmclcyı Almanp. ıc;erislne 
r:-. " ~ r vs.zıs ~ e ı 1 ".. el . . 1 r· ı "k. . . l ve J-ıRm da buzl 1 ··rttil"d.. boıı cı eı c t a ıı ı a \ e ate ye-' . ar a o u ur. 

1 

1 1 t - U . 
Sulh zamanında bövle bir va.. l(?~~ c ç-:ı rş ırmagı ınıt etmek-

ziyet gidebilir. Fak.at harntE t~.:ıırlcr. nu suretle Almanya 
büyük sıkmtılan muciptir. Bi- b.ır taraftan Polonr.ı:ıııan ye· 
naena!eyh, Sovyctlerin şar;;:ı 1 nnden oynat~ra~, dıger taraf· 
Baltxkta mevzilerini kuvvetlen. tan da Baltı.c \O Ballrnn Al· 
dirnıek arzuları pek ala anlaex. manlıırıuı Polonyada yerleı;;tl
lır. ~ rerok ilc;·clc bir gün Polonya· 

Görülüyor ki, mevzuubahso _ nın fethini muhik ve meşru 
lan yalnız iktısadi men 3fi de. gö:;tc:rmck niyetindedir. 
ğil aynı zamanda askeri mcna. Correspondnnce Politi~ue et 
fi de mevcultur. Bu fiklıler. da,. diplomatiquc gazetesi, bugün 
ha .evvelce de Fransızla. İngiliz. ynzdığr bir makale~e diyot·~!: 
lenn Sovyetlerle yaptıkları mü. Almauya, ı;:arkla ışı;al ettıgl 
zakerelerde de ileri sürülmüş _ arazi Uıerinde refah Ye nizamı 
tü. Bugün Letonvanın emniyeti tesis edece!{ elemanlara ruuh· 
vaziyetin kati olarak tavazzuh taçtrr.,. 
etmesini emreder. Karsrlıkh 3 - Almanya. geçen ilkba
yardxm paktı suretile Rusya ve baharda Tiroldaki Almaulan 
Letonya Baltıkta sulbli ve sta. geri çekmek sur51tllc ltalyaya 
tükoyu muhafaza. etmek arzusu. karşı yaptrğı gibi bu defa da 
nu tebarüz ettirmişlerdir. Balkan komşularınr kendi ni· 
ESTONYA SAHtLLERtNDE yctleri hakkında tatmin etıuek 

TalJln, 10 (A.:A.)"'ı.ı..rsovyct ve onların da emniyetlerini ka
krtaıarr, Paldfslttde!I .lfapsal'a za'llmaıc mecourlyeUni hisse~ 
kadar bUtUn Estonya. sah111erl- mektedir. 
ni işgal ederek oralara batar- Yugoslavy:ı, Romanya ve 
yalar yerleştlceklerdir. Macaristandaki kuvvetli ve fa-

Bundn başka Sovyet kıtaia- al Alman elrnlliyetlcrinin mec
tr imzalanan mukavelede ya- muu, 2 milyon kişidir. Bunlar. 
zılr körfezleri de Jşgal edecek- dan bir kısmı asırlarca evvel 
lerdlr. oralarda yerleşmişler ve bil-

Bu kıtak.r, Sovyet arazlsin- hassa Alman ile Macaristan a
den kara tariklie Estonyayn rasındn devamlı surette ihtila.f 
nakledileceklerdir. mevzuu olmuşlardır. ----

Garp cephesinde Alman 
taarruzlan püskürtülüyor 

Paris, 10 (A.A.) - 10 ilkte§· 
rin sa:bah tebliği; 

Düşm.:ın keşif müfrezeleri, 
Sarre'in şarkmda ve garbında 
büyük bir faaliyet g&termekte 
devam ediyor. 
Aynı mıntalçada karııhklr top. 

çu hareketleri de devam etmek
tedir. 

Paris, 10 (A.A.) - 10 Teşri-

nievvel tarihli Fransız akşam teo 
liği resmisi : 

Mos~lle ile Sarrc arasında düş· 
man keşif kolları çok büyük bir 
faaliyet göstermiıler.dir. Bu mın
takada, bazıları oldukça eh~i. 
yetJi k "' vetlerle yapılan mütead. 
dit hücumlar tarafımızdan püs· 
kürtülmüştür. 

Baltık f edak8rhğım birçok 
Almanlar tenkit ediyor 

Amsterdam, ıo (A.A.) -
Telgraf gazetesi yazıyor: 

Moskova. Almanya.ya vadet· 
tiği yardım için geniş bir ka.r· 
şılık istedi ve aldı. Bu karşılık 
yalnız doğu Polonyası değil, 
ayni zam anda Baltık dcvlctle
rlııdc Rusvauın hareket ser. 
bcst1iğidir 

0

ki, bu Alnıanya için 
elim bir teclakilrlık te~kil eyle
mektedir. 

Gazete mlit~leasma şu suret
le devam ediyor: 

.Almanlardan bir ç-oğunun 
pek nikbin bir gtlzle görUlmi· 
yen bu Daltık feda.karlığını 
tenkit etmekte olduğunu kay
deyl-=mek ıuzumsuzdur. ~~ilha
kika. Almanya Baltık devlet· 
lerl üzerindeki nüfuzunu ter
kctmekle, Baltık denizinde 
her türlli tahakkümden vaz· 
geçmektedir. 

Gazete yazısrnı şu suretle 
bitiriyor: 

Keza Almanya. Sovyetler 
Birliğine Alma..n milleti nez
dinye ya pek az 'Yeya biç tas· 
vip bulmıyan siyasi ve manevt 
tavizlerde bulunmak ~zeredir. 

Polonya elçisi Mosko
vadan ayrıldı 

Moskova, 10 (A.A.) - Ha. 
vas: 

Polonya büyük elçisi yanmda 
elçilik ve muhtelif konsolosluk* 
lar memurları olduğu halde 
Mas.kovadan aynlmıştır. lsta.s. 
yo:ıda Fransa maslaha.tgU.zar. 
ile İngiltere, Amcriıka, Iran ve 
Japon büyük elçileri ve bir r.ok 
diplomatlar tarafından seliı..m
lanmıştır. 

Çinlilerin muvaffakıyeti 
Londra, 1 O(A.A.) - Resmi 

bir Çin haberine göre Vila ya
kınında yapılan Çin mukabil 
taarruzunda, Japonlar üç gün 
zarfmda 30 milden faı:Ia bir me. 
safe dahilinde uz..ıığa püsktir • 
tUlmUşlerdir. Japonların otuz 
bin kişi zayiat verdikleri söyle. 
niyor. Pingliangın irntidadın • 
dan tK>nra Çin kuV'\•etleri Lsin. 
ehiang civarında bulunma!<ta -
wıar, 
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Amiral Raeder istifa .-Er;urum hattının 
etti fakat reddolundu açılma merasimi 

Ankara. 1 O (Hususi) - Er

Amiral Baltıkta'<i stratejik noktaların Rusya 
tarafından alınmasını protesto etmış 

Loııdra, 10 (A.A.) - Daily 
Sketch gazetesine göre, Alman 
donanmasının ktırmay reisi a. 
mira! Raeder, Alman deniz ma
kamlarınm "Ribbentrop'un Bal. 
tık hatasr .. telakki ettikleri va. 
ziycti protesto için istifasını 
vermi~tir. 

Amiral Raeder, Baltık adala. 
rmdaki strateiik noktalarının 
Sovyetler Birliği taraf ındaıı a. 

lmmasım protesto rtmiştir. Zi. 
ra Alman donanması ~u suret
le doğu Baltığmda Rusya tara. 
f mdan çevrilmiş, batıda is~ 1n. 
giltere tarafından bloke edilmiş 
bulwımaı.tadır. 

Amiral Racder'in istifası rcd_ 
dedilmi~tir ve Almanya. Stali. 
nin Finl:ı.ndiyada yerleşmesine 
mani olmak için muhalı dahi 
yapacaktır. 

Es ki 38 Amerikan harp 
gemisi hizmete ahnıyor 

Vaşington, 10 (A.A.) - Bü. 
yük Hnrptenberi silahlarından 
tecrit edilmiş olan eski 23 des
troyerin tekrar silahlandırıla • 
cağı bahriye r..ezareti tarafın • 
dan bildirilmektedir. 

Bu tedbirle. tekrar silahlan • 
dırılan ve hizmete alman harp 
gemilerinin adedi 38 e baliğ ol. 
maktadır. Bu gemilerin bitaraf 
mmtakada devriye gezmeğe talı 
sis olunması muhtemeldir. 

Daladyenin nutku 
(Ba.ş tarafı 1 incide) ı B. Daladye, devamla sulhUn 

- Komünist işçileri boğazla. ancak kuvveti ı:ıulistimal et· 
yan so~ra onların seslerile an. mek teşebbüslerini cezalandır
la~n diktatörler nrdır. Biz makla, lıUtUn milldtlerin. hak
Fransızlar, Fransa işçisini. o iş. lıırını ve menfaatlerini diirilst 
çinin itimadım suiistimal ve o. bir suretle telif etmekle, mil
na ihanet etmek isteyenlerle letleriıı emniyetini sürprizlere 
karıştırmağı asla aklımıza ge. mahal bırakmıyan ve her tUrlü 
tirmiycceğiz. tahakltUnı teşebbUslorine lcar-

B. Daladyc, sözü Fransanm şı bir sed Ylicuda getiren müte· 
yaptığı mücadelenin hedefine kabil garantilere istinat ettir· 
getirerek aöyle devam etmiş - mekle kabil olacağmı tasrih 
tir : etmiş, kendisine harbin tahınll 

Diz yurdumuz ve yuvaları· edildiği Fransauın savaşta da 
mız için fakat ayni zamanda her zamanki lisanı kullandığı
hudutlanmızın ötesine geçen nx söylemiş ve: 
ve bizi bugünkll hür nefsine "Ilinııenaleyh sizin namınıza 
karşı htirmetkAr, verdiği söze soylliyorum ki, kati emniyet 
ve garp kllltürtinün bUyj.fü an- garantisini almak için müca· 
ancsine ~adık insanlar haline dele cdiyornz ve mUcadeleye 
getiren medeniyet için müca_ devam edeceğiz ... 
dele ediyoruz. Bir de bize sul· Dedikten sonra neticeye ge· 
ten bahsediliyor. Öyle bir sulil ]erek Alman askerinin. sipe~ 
ki desise ve şiddet sayesinde el· rinde, dayasmm haksızlığını 
de edilen zaferleri resmen ta. nasıl idrak etmesi lazım geldi· 
nımaktan başka. bir netice ver. ğini, Fransız askerinin ise bi
mtyecek ve ayni mahiyette re- lılkls.: "Memleketim, sulhU 
nf zaferler hamriltftftl11.Bına a.;- kurtarmak için her şe1l yaptı. 
ıa. mani olamıyacaktır. Hiç bir millete zulüm etmiyor 

Sonra Rnyişta.g nutkunun ve hiç birisine zulüm etmek ıs. 
hUIAsası nedir? temlyor. Ben vatanı müdafaa. 

Şu: "Polonyayı imha ettim. etmek Ye Avrupada mllyonlar
Memnun ye mutmainim. Harbi ca erkeği, kadını YO çocuğ,u 
durdurarak zaferlerimin tas- çok ellm surette vuran feci Aki· 
diki ve sulhün tanzimi için bir betten onu siyanet etmek için 
konferans kuralım,,. Bu lisanı burada bulunuyorum. Artık 
çok dinledik. Her fütuhattan bu hale bir nihayet vermek ıs. 
sonra Almanya artık hiç bir is. tiyorum. Müdafaa ettiğim da· 
toği olmadığını söylüyor. Fa· va haklı bir davadır. Onu zafe
kat arası birkaç ay ge~ince ye- re götlircceğinı .. diyo dliştindU
ni bir tecavUzdo bulunuyordu. ğilnU Böylemiı;;tir. 
İşte biz tecavüze karşı silAha B. Daladye, nutkunu şöyle 
sarıldık. Ve ancak emniyetin bitirmiştir: 
her altı ayda bir tehdit edilmi- Askerlerimiz ne düşün Uyoı • 
yeceğine dair kati teminat aL sa Fransız milleti de onu dU
dığımrz takdirde sil(\hı elden şünüyor ve hUkümet her gUn· 
bırakacağrz. kil mesaisine sarsılmaz bir 

Polonyanın akıbeti ancak iki azim ile devam ederek bUlUn 
devleti alAkadar ettiği söyleni· vatan evlAtlarının yüreğinde 
yor. Buna cevaben o A.kıbetin çarpan imana Uyık olduğunu 
evvelA. Polonyalıları alil.kadar isbat edecektir. 
ettiğini söylerim. 

Hitlerin nutku 
(B~ tarafı 1 incide) Silah altına alınacak son sınıf 

imkan yoktur. Almanya şimdi. askerimize. son neferinıize ka. 
ye ka.dar hiç bir zaman harp is.. dar dövUşeccğiz. Sulbti ,-o va· 
tem.iş değildi, fakat bizi buna tnnımızı kurtarmak •için biz· 
mecbur et.tiler. Almanyanm is. elen istenen en btiyilk kurba. 
tedikleri veriiN:ek ve harbin ııımızı Yermeye hazırız ..• 
doğuracağı neticeler düşmanla.- Hitler buntl:ı.11 sonra Alman 
nmızm sırtına yüklenecektir. , halkma hitap ederek onlardan 
Bizi hiç bir şey sarsamaz, hiç, geçen sene nasıl yardım etmiş. 
bir teşebbüsleri bizi yolumw:... ı tersı:ı bu seoe de ıdatıa fazla 
dan ahkoya.mu. 1 yardın:\ etmelerini rlcıı. etmiş· 

ZO eenedenberi arkamda bt· ur. 
raktıfrm yollar çok c•Urıdl. fa ------------
Irat bngOo.den aonra alacatım 
ber ac!ım, bonJar kadar ceUn 
Ye ağır olml}'u.&kbr "~ C'la-

mu. ı 
Alnıırny .. nn: har ~ruretı~ . 

Almanyada meydana 
çıkanl~n te~kilat 

L<mdra, 10 (A.A.) - Daily 
Express gazcteginin Kopen. 
hag'dakl muha.bırin~ göre, AL 
mail polis müdürü Heinrich 
Himmler. Almıı..nya.da beşinci 
bir kolonun mevcudiy<'tinden 
korkmaktadrr. Almanvada müt 
tcfiklerin davası lehine çahşaıi 
antina.ziler mevzuu bahistir. 

zurum hattınrn açılma mera· 
simi nyın yirmisinde saat onda 
yapılacaktır. .Ayın on yedisin
de kalkacak trene bağlanacak 
hususi vagonlarla Erzurum ,.e 
Kars mebuşları Erzuruma ha· 
relu•t ecleceklerdrr. 

.Ayın on sekizind<' ile huı:;ust 
tren harelrnt. edecek, davetli~ 
lcri götürecektir. Avdette hu
susi trenler bir müddet Sıvasta 
te\'akkuf edeceklerdir. Burada. 
Cer a.telyesinin açılma mera
siminde bulunacaklardır. 

--0-

Sümerbankla Etibankın 
birleşmesi meselesi 
Ankara, 10 (Hususi) - SU

me; ~~kla ~Eti Bank işletme. 
lerını hukmi şahsiyeti ha.iz bir 
umum müdürlükte birleştirecek 
olan kanun layihasını hükümet 
y~kxncia Meclise verecektir. r..a. 
yıha yıl başından evvel görüşü. 
!erek kanun şeklini alacak yıl 
başında ~atbikine ~eçilecektir. 
-A;ynr tarihte her iki müessese. 
nın memurları müstafi addedi
lecek. kurulan ,,eni ~dare bun. 
lar arasından ayırdıklarını tav 
zif edecektir. • 

---0-

Almanyadan gelen 
ormancılar 

.Ankara, 10 (Hususi) _ ar. 
man Umum Müdürlüğü hesahI- • 
na. .Almanyada tahsilde 'bulu. 
nurken memlekete davet edi.. 
l~n st.ajyerlere onıtan fakülte. 
sı ve orm~ idaresi teşkilatın .. 
da muhtelıf vazifeler verilmiş 
t~. ~ 

Romanyad~ki Polonyalt 
askerler ayrılamıyacak 

BUkreş, 10 (A.A.) - Emni
yet nezareti eski Polonya as~ 
kerlerinln Romanyadan ayrıl
mamalarına ve bulundukları 
temerküz kamplarını terket
memelerine karar vermiştir. 
Aksi takdirde Fagaros kalesi' 
ne hapsedileceklerdir. Asket 
olmıyan Polonyalılar Roman. 
yayı terkedebilecekleNir. 

Bunlar Romanyada ikamet
leri esnasında hUkf.ımetten a· 
dam başına günde ytJz.. Jey ,;e 
çocukları Yarsa bunların her 
bfrl için de 50 ley alacaklar
dır. 

---0--

:v eni Dalaylama 
tahta geçti 

Yeni Delhi, 10 (A..A.)-Dt.in· 
ya budistlerinin bUyUk şefi 
beş yaşındaki yeni Dalaylama'" 
merasimle budizmin payitahb 
Lassa'ya. girmiştir. On. binler. 
ce kişinin iştira.kiyle yapılan 
t~hta oturma. merasiminde, ye .. 
n.1 Dulaylamanın anası babası 
Tibet devleti naibi htikf.ımct a.: 
zasr ve ayrıca tn.giliz, Nepal ve 
Çin hlikümetl mümesslllerl d~ 
hazır bulunmuştur. · 

--<>--
Rumen Propaganda na-

zırının beyanatı 
BUkreş, 10 (A.A.) - "Ste

fani., - Yeni Sovyet hudn~ 
du civarında kAin Cernautzi
de bir nutuk söyliyen Roman
ya Propaganda nazırı Radian 
demiştir ki: 

"Hiç bir taraftan tehdit edil· 
medlğlmlzl ve hiç bir kimsenin 
hudutlarımızın tamamiyetini 
alA.kaclar edecek bir iddiada 
bulunmadığını kattyctle teml:DI 
edebilirim.,, ı 

Galatasaray Spor 
klübünden 

KlUbUmUz mUossisiermdeıı 
ve (1) numaralr bamız •1'Urk _ 
Yugoslav afyon komisyonu, 
Türk delegesi Ali Saminin kU· 
çUk biraderi lskender Dişbu
dağın dün vefat ettiği teessür
le öğrenilmiştir. 

Cenazesi bugün öğle nama. 
zını müteakip Teşvikiye cami· 
l·nden kaldırılacaktır. 

KIUbtimUz Azalarının cena
zede bulunmaları rica olunur. 

Hareket Mecmuası 

katlanmaya. baıır lialundu~ı: j 
ve Alolan aıtUetlnta gUnd<'n ı 
güne birbirine c'labA ba~ıaoılı l 
ğı bilinmelidir. Biz, blrhirimi L( 
yıı.pacağrmtz yardrmlarla vata. 
Dl kurtaracak ye muazzam Al. 1 
man devletinin kurulmasını 
temin edeceğiz. Dllşmanlarımı
za iktidarımızın derecesini bu· 
nunla isbat edeblleccğlmize 
kaniiz. Tekrar ediyorum, ne ya
parlarsa. yapsınlar. yegtıne u_ 
mitleri olan iktısat yollarilc 
blzl alt edemlyeceklerdtr. Al· 
man mUieti her zamankinden 
daha kuvve>tlldir. :-.;eı:yonnl sos- , 
yallzm g:ılip ~elin<'~ Mıa. her- ı 
lces hürmet etmesini tıllecektir. l 

Himler bu tehlikeye karşr 
g1;ı:li bir polis servisi teşkil eL Bu yıl intişara başlıyan Ha-
miştir. reekt mecmuası üç aylık tauı-
Göring Voroşilofa tay• den sonra 15.10.939 dan ltlba. 

ren neşriyatına de-ram edece. 
yare hediye etti ğini haber aldık. 

J.foskova., JO < A.A) - Mare. Ftkir ve e81Da.t aabunıd-a. kır· 
şıtl Görln;:. Sovyf"t.Jer Birliği metli talı tiltert, \ctlmat •• fel
ma~H Vnro1$flof'a ~er seft tenkitleri lhtln tdea Ha. 
modelinde bir tayyare hed.i79& r.att.et m~rm u R91D ı rn ftnen9r~ 
miştir. • Jenmı~ ta vs.iye e<lar!ı. 
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Yaklaşan CUMHURiYET BAYRAMI münasebetile 

Türk ve Parti bayraklarinızı 
Sağlam ve kanuni evsafa uygun ucuz fiatlarla. toptan ve perakende olarak SÜMER BANK YERLİ MALLAR PAZARLARI mües. 

sesesi şubelerinden tedarik edebilirsiniz. Mektupla sipariş kabul edilir. 
Merkezi: İstanbul. Şubeleri: Ankara, İzmir, Adana, Menin, Kadıköy, Beyoğlu. 

Dünkü gece maçı 

Galatasaray 
Şişliyi 2 - O mağlup etti 

Galatasaray - Şişli taktmla
n dün gece bundan evvelki ge. 
ce maçının reva.nşrnı yaptılar. 
Neticede müsavi cereyan eden 
bir oyun oynandı. 

Koşuların ikinci 
da heyecanlı 

haftası 
geçli 

Oyuna başlandığr vakit her Ankara. (Hususi) - Sonba. · 
iki tkım da şu kadro ile karşı har at yarışlarının ikincisi de 
karşıya gelmiş bulunuyordu. pazar günü şehir ipodromunda 

Galatasaray: Osman - Fa. yine mahşeri bir kalabalık ö. 
ruk, Salim - Eşfak. Enver, Ce- nünde yapıldı. Seyirciler ara
TaZ - Bedii, Salühattin, Gün • sında Cumhurreisi !smet lnö. 
düz, Bıuluri, Sara/im. nü de bulunmakta idi. 

Şişli: Armenak - Vlastar - Büyük bir alaka ile takip e. 
di, Ihsan - Martayan, Pançr.f, dilen yarışlarm neticeleri şun
Arşevir - Agop, Daraç, Sul • lardır: 
dur, Mikrop, Diran. Birinci koşu: 

Hakem: Ahmet Adem. iki yaşında ve hiç koşu ka. 
Oyuna Galatasaray başladı. zanm.amı§ yerli yarım kan Jn. 

Şişli müdafaasının keserek mu. giliz atlarına mahsus satış ko
Jıacimlcrine iade ettiği top ta şu.sıı idi. 
Galatasaray kalecisinin elinde Jkramiy~ı 400 lira, mesafesi 
ıkaldr. Oyunun Hk 25 dakikası de 1000 metre. 
iki tarafın karşılıklı hücumla_ ı _ Gonca, 
rı arasında neticesiz geçti. 25 2 _ Sigetvar, 
inci dakikadan sonra Galatasa. 3 _ Gürayak. 
rayhlar yavaş yavaş açıldılar Yarı,ş başında Sigetvar birin.. 
.ve Şişli kalesi. için her an teh. ci vaziyette idi. Ortalara kadar 
like yaratan hücumlar yaptılar. böyle devam ettiyse de son 400 
sa da Buduri ve Salabattinin . d metre içinde Gonca geriden ye. 

3 - Alceylan. 
Altı at arasında yapılan bu 

yarış çok heyecanlı oldu, hare. 
• ket esnasında Başkm geri kal
mıştı, fakat çabuk bir at olan 
Başkın kısa bir müddet sonra 
derhal rakiplerine yetişti ve on. 
1arr geçti.. Bintepe de Başkı. 
nı takip etmekte idi. Yarışın 
sonlarına doğru sıkı bir hücum 
yapan Mahmure ikinciliği aldr. 

Bahsi müşterekte: Ganyan: 
205, pldseler de 150 ve 180 ku. 
rıış ve1·di. 
Koşunun müddeti: 2,18 dir. 

Beşinci koşu: 

Üç ve daha 1n~karı ya.'ita ha. 
lis kan lngiliz atlarına fl1ahsus. 
tu. 
İkramiyesi 255 lira, mesafe-

si: 2000 metre. 
1- Şipka, 
2 - Taşpınar, 
3 - Parista. 

Kısa ~E'R 
LER 

* Menfis isimli Mısır vapu
rile dün limanımıza şeker, deri, 
çay, mensucat. kauçuk ve kara_ 
biber gelmiştr. Ayrıca Bulga. -
ristandan da 100 bin !:ilo man. 
gal kömürü gelmiştir. 

"' Müşteri!izlik dolayısile Pc
rapalas otelinin kapanmasından 
sonra, diğer bazı otellerin de 
aynı vaziyete girmesi meselesi. 
le vali ve belediye reisi yakın
dan alakadar olarak, otel sahip 
lcrini çağırmış ve kendilerile 
etraflı bir görüşme yapmıştır. 
Lfıtfi Kırdar neticcvi hükumet 
merkezine bildirmiştir. 

* Geçen sene üniversiteye 
1600 lise mezunu gelmişken bu 
sene bu miktar artmıştır. Bil
hassa hukuk ve tıp fakülteleri. 
ne fazla tehacüm vardır. Bu fa
kültelerde derslere başlandık _ 
tan sonra yeni sınıflar açıla . 
caktır. 

* Nafia Vekaleti Karabük 
fabrikasında istihsal olunan 
katranların İstanbul asfalt a. 
meliyelerinde kullanılması icin 
tetkikat yaptırmaktadır. Bu t~t
kikler muvafık netice verdiği 
takdirde Karabükten nakliya
ta başlanacaktır. 

gerı e kalışı yüzünden hiç bir tişerek birinciliği aldr. 
netice elde edemiyorlardr. Buna Bahsi müşterekte: Ganyan: 
mukabil Şişli muhacimleri ara- 335 k"'l.trtl§ verdi. KO§'unun müd_ 

Üç at arasında yapılan gü _ ·-------------
nün sonuncu yarışı Şinka ve 

sıra Galatasaray kalesine teh . d · o 
likeli akınlar yapıyorlardı. 41 edı: l, 6 dır. 
inci dakikada soldan bir Gala_ l kinci koşu: 
tasa.ray hücumunda Gündüze Üç ya§'lnda yerli yarım kan 
gelen top Gündüzün hafif bir lngiliz atlarına mahsus tiftik 
:;ıütü ile Şişli kalesine girerek,l ko§1ısu. idi. 
Galatasarayr 1-0 galip vaziye1 ikramiyesi: 180 lira. Mesafe-
te getirdi ve devre bu şekild, si 1400 metre. 
Galatasarayın galibiyetiletneti. 1 - Poyraz, 
celendi. 2 - Nirvana, 

İK1Nct DEVRE 3 - Yılmaz. 
Oyuna Şişlililer başladılarsa Bu koşuda favori olan Poy. 

Ta.şpınar arasında sıkı bir çe _ 
kişme halinde J?;~ti ve neticede 
Şipka birinci oldu. Sakat ola _ 
rak koşan Parista büyük bir 
bir farkla ancak sonuncu gele
bildi. 

Bahsi mii§terekte: Q.anyan: 
C05 kımı.ş verdi. 

~L.RSA 
-Ankara 1O-10-939 -

ı--ÇEKLER--
ı ~lerlio <lngiliz) 5.2375 

100 Uolar (Amerıka) 129.9625 
1 UO Fransız frankı 2.9675 
100 Liret (ltalya) G.5875 
IUO twıçre lrank. 29.2187;; 
l 00 filorin (Fc!enıenk) 69.28 
IUU Hay~rııark (AlmanJ -

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünderı 

Memur ahnacak 
~icrkcz, İşletmeler ve atelyclcr tcşkilıitınd.a isı lhdaın edilmek 

mü~abakı1 ile memur alınacaktır. Müsabakaya işli rak edeceklerin 1 

daki evsafı haiz olmaları şarttır. 
A - Türk olmak \"C Tlirkiyc Cumhuriyeti tabiiyetini haiz bulur. 
B - Orta mektep veya lise tahsilini uitirıniş olmak 
C - Azami 35 yaşında bulunmak (35) yaş dahil. 
D - llüsnühnl eshabından bulunduğuna dair polisten mus• 

vesika ibraz etmek, • 
E - İ<l:.ıre hekimleri tarnfından yapılacak sıhhi muayenede l 

Dcmiryolhırında istihdama ınlini bir hastalığı bulunmamak, 
1 - Müsabakada kazanan orta mektep meıunlarına 60, lisan ~ 

Ierc ü7, lise mewıılarıııa 74 lira, lisan bikıılcre 83 lira ücrrt vcrıfeC 
2 - Mü.,nbnka lCi/Birinciteşrin/939 Pazartesi günü saat lO d:t A 

rad:ı Cer clairesinıle, lstanbulcla Sirkeci, Haydarpaşa ve lzmir<le Jş 
Müdiirlükler iıııle ypılaeaklır. 

3 - ~tüsahaknya gireceklerin aranılan vesikalarla 1 t / Birincit1 

939 Cuııı:ırıesi gününe kadar 2 inci madcledc yazılı işletme ~1ü<l1> 
ferine miirac!!allnrı ırtzıındır. (50t5) (80UIJ 

::::m::::: ·--··-···· 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm~ 
Nevralii. }( ırıklık ve bütün ağrılarınızı de 

keser. icabında günde 3 kase alınabilir 

il!::::!!! :. ...... . 
Her yerde pullu kutuları israrla isteyiniz. 

iiSii!=:.-:111=1ae ••••• :==r:.:x ••••• 
. ... 
:::: .... .... .... 

:::: 

T ornaoı aranıyor. 
Devlet Demır Yolları Umum 

Müdürlügünden : 
SiYas Demiryol alclyesinde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ,.e da Galatasaray muavinlerinin raz çok: kolay bir yarı~lan son

~~rck muhaci.mlerine geçirdi. ra galip geldi. Kuvvetli bir at 
gı top daha ilk dakikadan iti - olan Nirvana bütün g-:ı.yretine 
baren Şişli kalesinin önünde do~ rağmen ancak ikinci olabildi. 
1aşmağa başla<lı, . ibu devre· sa- BaJısi müşterekte: Ganyan 
n"Jarmızılar birinci devreye na- 130, plaseler de 120 ve 150 ku
zaran, daha iyi ve görerek oynu. rıl.Ş verdi. 

Koşunun müddeti 2,15 tir. 
Dördüncü ve beşinci koşular 1 

arasındaki çifte ha.histe Ba.şkın 
- Şipka çifte oynıyanlar bir li. 
raya Jfarşı 5 lira, üçüncü koşu
daki ikili bahiste ise Romans -
Sifkap çifte bilet alanlar bir lL 
raya mukabil 23,65 lira kazan. 
dılar. 

100 Belga <Bclcika) 21.80 
100 Uirahmi (Yunan) 0.97 
100 Leva (Bulgar) 1.5875 
100 Çekoslovak kuronu -
100 Pezeta (İspanya) 13.1iG25 

ci sınıf tornacı işe alınacaktır. İmtihanda matliip evsafta göriih·nler ~ 
zif edilecektir. imtihanlar İzmirde, lstanbulda, Eskişehinlc \'C ,\11 ~ ıı 
da yapılacaktır. Talip olanların İzmir Ye Sirkecide İşletme ~lııtluı 1 

rine, Eskişebirtle Atelye Müdürlüğüne ve Ankaracla Cer Daırc ... ıııe ıı 

yarlar. Bilhassa Buduri - Se. Koşunun müddeti: 1,34 tür. 
:a;t"im kombinezonu Şişli kalesi U çüncü koşu: 
ıçın çok tehlikeli oluyordu. O. Ü , d 
yun 25 inci dakikaya kadar goL . «.•e aha ~~~rr yaşta yer. 
süz devam etti. 25 inci dakika.. lı halı_s kan lng-ılız atlarına :n~h 
da Eşfak gerilerden aldı~ 1 bir sus Zıra~t B.ankası _koşusu ıdı. 
pasa yeti=rek top ık g _ !kramıyesı 410 lıra, mesafe-

:r-. a ç ış ya - sı 2200 metre. 

Zayi 
Haydarpaşa lisesinden ıılılıHını 

tasdiknamemi za~ i eltim. Yenisini 
~ıkaracağımdan eskisinin lıiikıııü 
yoktur. (30334) 

Galip Tuzüngiiç 

* * • 

100 Ziloti (Lehistan) -
100 Pengö c:-.fat"ar) 23.2775 
100 Ley (Rumen) 0.9525 
100 Oinar <Yuıw~l:1'-) 2.495 
100 lsveç Kuronu 31.175 

lıtikraı lar 

caat etmeleri liızımdır. (810ı 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz elinde bulunan 4100 metre çantalık bezden 120 X 1& 

yunda .t köşe dipli 50 tane harici koli ve 60 X 95 hoyuıııl:ı 200 taııe 
rici evrak çıınla<;ı diklirildiktcn sonTa geriye kalacak bezin tamnnıı 
60 X 95 boyunda dahili cYrak çantası diktir'lınesi açık eksilt 

pan kalecıyı atlattı ve gu·· zel 1 R 
b. ··t1 boş k - omans ır şu e aleye 2 nci Ga.. 2 Sifk ' 
latasaray golünü yaptı. 3 - T a.p, 

Bu golden sonra Şişlililer a- B -k omru. . 
çıldılar ve 30 ncu dakikada bir _u . oşuda fav~rı olan Prens 

Kastamonu vilayeti Taşköprü ka
zasının Zanbur köyünden Demirci 
oğullarından Şaban oğlu TahU De. 
mirim. Nüfus cüzdanımı ve Taşköp· 
rii askerlik şubc~i ne kayıtlı asker. 
tik vesikamı zayi eltim. Yenisini çı
karacağımdan onların hi.ikmli olma
mak üzere iliin olunur. (30353) 

F.rianı 

Sivas • Erzurum il 1 
TU rk borcu 1 peşin 

19.55 
konulmuştur. 

Eksiltme 23/10/ 939 Çarşnmba saat 1G da B. Postahane binası bi 
katta H. T. T. ~Tüdiirlüğü odasında lopJanacak alım satım komisyo J ~ 
da yapılacaktır. ~luhaınmcn bedel 1000 lira, munkkat teminat 75 Iiff' ı 

gol daha yaptılarsa da daha ev \ Halımın R~aı:s: .Y.a_~ışrn ba. 
ve! favul olduğundan bu gol~ şında t~ttugu bırı~cıl~gı sonuna 
yılmad!. Oyun sonlara yaklaş _ kadar ı~ame ettırdı. Tomru, 
tıkça zevkli bir şekil alıyor ve ~k az bır f~r~la Ro~~ı ta. 
Jıer geçen dakika· biraz daha sü. k_ıp etmekte ıdı: So~ vıraJda ge
ratleniyordu. 38 inci dakikada rı.lerden sıkr bır hucum yapan 
Şişli aleyhine olan korner gol- Sıfkap Yataganr v~. T?m:uyu 
le neticelendi ·se d G"' d"' .. arkada bırakarak ıyı bır ıkın. 

.. } e un uzun cılık kazandT 
golu elle attıgınr söylemesi ü B l · ·· · kt 
zeri.ne h"kem k ,J -· t'- a tstmu§tre e : Ganvatı : 285 .. arar•nr uegış ı l • z d · 
rcrek bu golü saym~ı · P ~ er e 190 ve 610 kurıt§ 

ş d · . verdı. 
zikre~~a:ı'i~'lz kf :nıemnuknıyetlk~ Koşunun müddeti 2,21 dir. 

,, n a şam ı D .. d .. .. k 
o:ryn son ~anlarda gördüğü_ or uncu oşu: 
muz her t~rlu patrrdılardan a. Bu koşuya gelinceye kadar 
~e tam bır ~porcu çerçevesi i. kazançları yekunu 3000 lirayı 
çınde ve centılmence geçmiştir. doldurmıvan dört ve daha yu_ 
O~u? bundan sonraki kıs.. karr yaşta yerli yarım kan tn_ 

mr da. ıkı tara.fm karşılıklr gay- giliz atlarına mahsustu. 
retl~rı ar~rnda neticesiz bir lkramiyesi: 3000 lira, mesa-
~ekilde geçtı. Oyun da bu su. fesi 2000 metre. 
retI.e. 2-0 <?alatasarayrn galibi. 1 - Başkın, 
yetı ıle netıcelendi. H. Bahtoğlu. 2 - Mahmure, 

Talat I>E~'1n 

Kiralık apartıman 
Beşiktaş Vakıf Akarlar idaresin

den: 
Beşiklaşta Akarellerdc 55 nıırn:ı. 

ralı aparlımanın birind dairesi 
açık arttırma suretiyle kimya veri
lecektir. 

İsteklilerin Teşrinicn·~lin on se
kizinci Çarşamba ,günfı saat on lıc· 

şc kadar mczkiir :yerde 5.t n uınara. 
da miilevelli kaymakamlığına mü
racaat etmeleri. (K. I. 271i) 

SAIIlBl : ASIM U!:J 
llasılclığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevengil 

Mil Piyango "'-

1 

Ticaret ve Zahire Borsası 
· ıo . ıo - 939 

Fl YA .. !t 
Ruğday, yumuşak: 5,25, 5.33, 

Buğday sert; 4 .20, 4..25, Buğday 
kızılca: 5.2 1/2 5.11, Bakla: 3.10, 
Bulgur: 11, Kuşyemi: 4.10, 4.20; 
Fasulye urak: 11.10, Susam: 
12.20, Fındık kabuklu: 14, Fın
cltk iç: 30.20, 33, Yapak Anadol: 
48, 50. 

GELEN 
Dııgday: 795 ton, Arpa: 8 ton, 

Fasulye: 30 ton, Susam: 40 ton, 
· Bulgur: 60 ton, Nohut: 78 ton, 
Mısır: 6 ton, Ketenlohıımu: 39. 

GIDEN 
Afyon: 2 112 ton. 

hteklilerin olhnptaki şartnamesini görmek ve muvakkat tcmill 
rını yatırmak iizere çalışma günlerinde mezkur müdürlük ldarl ~-
le\•ar.ını kısrıırnn, eksiltme gün ve saatinde de mu"akkat teminat ııl 
buzu, 939 senesi" icin muteber ticaret odası vesikasile komisyona ııl 
caatları. ( 8091 l 

Dev lef 
Umum 

Denizyollart işletme 
Müdürlüğü ilanlar0 

Umum :Müdürlüğümüz telefon santrali numarası 9. 10. 939 
hinden itibaren değişmiştir. Yeni numara 44864 dır. llii.n olunuf· 

(82iıl) 

İngilizce öğrenmek istiyenlere 
Y. Ziya Kalatatoğln'nun 

lnı<ilizce kon uşına kitabını tavsiye ederiz. 
Fiatı: 50 kuruştur. 
Satış yerleri: Ankarada Tank Edib Kitapevi. lstanbulda !J.:bıl 

ti.iph:mesi. 

.Y 
idaresinden: 

1 - Milli Piyango Biletleri 11 - 1 O · 1939 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarının bulunduğu mahallerde satışa 
çıkarılmıştır. 

2 - Perakende olarak satmağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her bayie seyyanen yüzde 10 komisyon verilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

3 - Milli Piyango Bayii olmak için şeraiti anlamak ve Bayilik ruhsatnamesi almak istiyenlerin Istanbulda Karaköy Ziraat 
Bankası altındaki eski Natta seyahat acentesinin bulunduğu gişeye ve diğer mahallerde Ziraat Bankası Şube ve Ajan-
larına hüviyetleriyle sarih ticarethane adreslerini ve seyyar bayilik istiyenlerin ise hüviyet ve ikametgah adreslerini. gösterir j 
bir arzıhal ve iki kıt'a Fotograf ile birlikte müracaat etmeleri. , 

" 


