
Romanyadaki 
tevkif at 

KERYEROE 
300 torunlu bir adam 

Bükreş, 11 (A.A.) - Kalines
konutı katlinden:beri hcrgün Bük. 
rcşte müteaddit tev'kifat yapd
ınaktadır. Geçen hafta yalnız 
Biikrcştc 200 den fazla komünist 
te?kif edilmiıtir. 

PERŞEMBE 12 Birinciteırin 1939 ı:;... YIL: 22 * SAYI: 7815 

Be1grat, 11 (A.A.) - Yedı 

oğlu ve iki kızı olan 128 yaşın
da ".Bosnalı Mateo Mipalj ismin. 
de bir adamın ibugün hepsi de 
sağ olmak üzere 300 hafidi var. 
dır. Mateo, kahve, alkol ve sL 
gara içmektedir. 

lDARE E\'f:Ankara Cnd.İSTANBUL •Telgraf: VAKIT•Posta kutusu: 46• Telefon: 21413(Ynzıl-24370 (idare) -
kıtaları Finlandiya 

hududuna tahşit ediliyor 
elsinski ile sanayi şehirleri boşaltılıyoı .. mu h

eJif şehirlerde ışık söndürme tecrübesi yapııaı 
;~ Pinlandiya Sovqet Rusganın Metriste top atışları yapıldı · 
: .. S fek/if /e~o~~~<A~e~an~~"~~~~~,uacağ•ı· ı . , 

Sovvet 

lJ 1 h d u·• g"' u·· m diya delege heyeti bu sabah Mos- tahmın eıdılıyor. Un kovaya varmıştır. Helsinki, 11 (A.A.) - Silah ' 
Helsin, 11 (A.A.) - "D. endüstrisi ve harp levaztmı rnii 1 

nokta s 1 N. B.": esseseleri günde sekiz saatteT 
..,. Bu sabahki gazeteler "ihtiyari fazla çalışmak için mezuniyet al 

Y a2an - ASIM J!~ tahliye" emrinden bahsediyorlar. mtşlardır. 
l:' Bu tedbir bilhassa Helsinki ve Kopenhag, 11 (A.A.) - Bu-

1\f tansız Başvekili Daladye ta-· Vibory şehirleri ile doğudaki bü- rada kuvvetle tahmin .edildiğine 
~ ll'ı<lan Hitlerin Rayştag nutku· yük müesseseleri alakadar et. göre, Sovyet Rusyanm Finlandi· 
t~.:ıer~iği cevap iki kelimelik bir mektedir. Bugün ve yarın 60 bin (Devamı 3 üncüde) 

· e ıle hülasa edilebilir: ''Te
tıat · \' ısteriz!" 
~1 •tın ~ngiliz Başvekili .. Ç~!n· l~ ayn yıne bu mak;ıatla soz ,;oy-
~~ek, o da hiç şüphe yok, .. a. 
•1t-a hu teminat bahsi. üzerinde 
ı~ edecektir. 

lıit lt-a Lehistanda başlayan ve 
~ ~. l}lmdi garp cephesinde Al
'ı~ 1\ Oıdulariy]e İngiliz ve Fran-
~dulan arasında devam eden 
'd~ nihayet vermek için icap 

t~ ıiyasi. askeri ve iktisadi 
~:e 1 ~' a~. tayın etmek mümlcündur . 
rı·r ,~kun olmıyan şey bu şartlar 
\ııl 1111 "

1rıe kurulacak Avrupa sulhu
ıl ' devamlı olacağına clair Al-

• _'
11 ~~ll'adan herkesin. inanabileceği 

'.!JI tır. arn ve maddi teminat almak. 

d!!~1ınanya şimdiye kadar garp 

150 )-ııtet(erj ile birçok anlaşmalar 
c l~ 1• lier anlaşmayı yaparken 

11

1 
1. .• , tıat verdi. Fakat bu teminat-

11 ~" l..! b' . 1 d . . 11 11~ • •uç ırıne a tı ay an zıya· 
1 ttııhıa~et etmedi. Bugün garp 
bl · ~tıd eı1ndeki harbin devamı bun. '° t~~ tr. Daladyenrn dediği gibi, 
l. d~f tıaız ordusu her altı ayda bir 
Jı •i~hlaeferber hale gelmemek için 

dır. arına sarılmış bulunmakta-

~ltı~I;r Rayştag nutkunda bir 
,, ı sulh konferansı toplan-
1\qt 'tıdan bahsederken yine temi· 
l, " . "it t erıyor; fakat aynı zamanda 
diir~nıin.atın ciddiyetini şüpheye ··l-"'n bir teklif de yapıyor: 
lal> 0 Planacak sulh konferansı 
'ııı4\lle tiifek sesleri arasında ko
tıı aınaz. Bir kere ordular da
'l.ıı ~tdır. Ondan sonra konfet-- •urulmaltdır" diyor. 
~ol'~er Almanyı.nın Danzig- ve 
~ h~llor tneselelerini böyle :ıil?.h. 
~ O ettikten sonra artık bakika
l~ii {la Avrupada bir başka is
~~ıil\daln;ıamışsa bütün ~arp cep· 
1•til' ekı ordufa.ı·ın dağılmasını 
diti °;• demektrr. Almanya iste. 
1-l>ca ~n keneli ordularını ko. 
~~ tekrar toplıyabilir. Fak11.t 
le atı?'Onları ve müstemlekelcri
~cı, a~arak seferberlik y~pmak 
}:'"atı \ll'Jyetinde olan lngiltere ve 
~. ~k<:n!n bu vaziyette olmadığı
t~klifi a~a bilir. Bu takdirde sulh 
~al>~ ttı İngiltere ve Fransanın 
~ti 'Yacağı beyhude şartlara 
~i~e~ı;nak sulh arzusunun sami
hı" h •nden şüphe uyandıracak 

lngilizKralıKllzım 
Orbayı kabul etti 
Londra. 11 (A.A.) - Tür~ 

askeri heyetinin reisi general 
Orbay bugün kral tarafından 
kabul edilmiştir. 

~·~~"'-'-~---·~-:.*.~*~~~ 
Londra, 11 rA.A.) - Halen 

!ngilterede bulunan Türk as. 
keri reisinin refikası Bayan 
Orbay, 1935 senesinde !stan-

bulda toplanan beynelmilel kaı 
dmlar konferansında !ngiliZ 
kadİnlarına karşı gösterilen 
misafirperverliğe bir mukabe- 1 
le olmak Uzcre tertip edilen 
kabul resminde Universlty 
Womons Clubu'nun misafiri o_ 
larak hazır bulunmuştur. 

ingiliz harbiye nazmnın beyanatı . 
,,Askerlerimiz, gayemizi muhakkak 1 

muvatfakiyete götürecektir,, 
Londra, 11 (Hususi) - İn. 

giliz harbiye nazrrı Hor Belişa 
Avam Kamarasında beyanatta 
bulunarak, harbin ilk beş haf
tası zarfrnda Fransaya gönde
rilen tngiliz kuvvetleri mcc
m uunun 150 bin kişiye baliğ 
olduğunu söylemiştir: 

''İçlerinde bazıları on beş 
bin tonu nıiltccaviz ağrrlıkta 
tanklar da. bulunan tekerlekli 
vesaitin yirmi beş tanesi de, 
hiç bir fırızaya uğramadan 
Fransaya nakledilm!ştir. 

Muvasale haUarı organize e
dilmiştir. İngiliz kuvve.tıeri, 
mUdafaa hattındaki mevzıleri
ni tahkimle meşgulclilr. Yalnız 
Fransaya kuvvet sevkiyle ikti· 

fa edilmemiş Orta Şarkta ve 
diğer mmtakalarda da garnL 
zoıılar takviye edilmiştir. Vazi- 1 
yet 1914 tekinden çok daha iyi- ı 
dir . ., 

Harbiye nazırı, 1ngiUz kuv· 
vetlerinin bir devir içinde ikin. 
ci defa olaral{ Fransaya nakle
dilmeleri zaruretine işaret et
tikten sonra, askerin ayni se
bat ve cesareti göstereceğin_ 
den emin bulunduğunu söyle
miş ve: "Harp ne kadar uzun 
sUre1·sc sürsUn, meşckkat ne 
kadar fazla olursa olsun asker
lerimiz, gayemizi muhakkak 
muzafferiyete götürecektir,. 
demiştir. 

Yeni Leh hükOmetinin Hariciye 
Nazırı ingilterede 

Nazır radyoda bir hitabepe bulunarak 
mücadeleye devam edecekler ini söyledi 
· L d 11 (AA) - Yeni arzusu değişmemiştir. Garp dev-

on ra, · · . · ·r la b .. 

Di1.n7Cu 
Topçu atış okulunun 939 se

nesi ikinci devre kara atış kur. 
sunun hitamı münasebetile dün 
sabahleyin Metris çiftliğindeki 
topçu atış okulu arazisinde top 
atışları yapılmış ve bu atrşla.. 
rt matbuat erkanr da davet e.. 
dilmiştir. 

Saat 10 da baş tabyada okul 
komutam albay Şükrü Alaçam 
tarafından atış hakkında iza • 
hat verilmiş ve atışın dayan -
dığı muharebe durumu topçu o. 
kulu atış başöğretmeni albay 
Sami tarafından kroki üzerin. 
de tafsilen anlatılmıştır. 
Atış tatbikatı bittikten sonra 

davetliler, otomobil ve otobüs, 
lerle topçu atış okuluna gel -
mişler ve orada öğle yemeğini 
yemişlerdir. 

'top atı§larından muhtelif intı balar 

At?~7arı takip eden subay7arımtz 

Bitler garp cepr 
hesine gidiyor 

lngiliz harp gemileri ile Alman f ayyareleri 
arasındaki harp beş saat sürdü 

li .~rekct değil midir 

'~i~~'!1 liitler sulh teklifinde 
'°e tt- 1 ıse bu teklifini tngiltere 
h!lcatı <lnsa için değilse bile cihan 

it- l Utnunıiyesini inandıracak 

Leh hükumetinin hariciye nazırı letlerıyle olan. ıttı a mız. ve. ~-

z 1 k. b lnu'ştir. B. Çem- yük kuvvetlen muzaffenyetımı-
a es ı uraya gc . . "d" Nih A af · ld 

b 1 L d Haıfax'la temas zın garantısı ır. aı z ene e 
er ayn ve or . . d d d 
d k 

. edıncıye ka ar urma an çarpı 
e ece tır. ~ · 1n k -'!-!- • • 

B k f·ne Londrada· şacagız. Bız ya rz enw..u.ıu. ıçın 
u a şam şere ı d v. • 11 ı · h"" • ti A 

k . p ı b" ··k eldsi tarafın. ! egil, mı et erın urnye ve v-

Alman tayyareleri 
Fransız hatları 

dün ilk defa o/a,-ı... . 
üzerinde uçtular 

ji .._k~1_llinata bağlamı! lıdır. Ak. 
~ ~r hde İngiliz ve Fransızlar. 
~tıa, ta ~er Almanların da arzula-

al'bj ~lnnen bugürıkü Avrupa 
he.., haı~"<on edip gidecektir. Ve 
l-ııf 'ad e bu harpten her iki tap· ece zarar görecektir. 

4
1Yango numaraları 
ncu sayfamızda 

ı o onya uyu :ı • "kbaı· · · h d. 
dan bir ziyafet verilecektir. , rupanı,? ısti ı ıçın arp e ı. 

İc . YE yoruz. 
YENt POLONYA HAR 1 ı 
NAZIRININ LONDRADAN 1NGiLTERENiN POLONYA 

H'TABESİ ELÇİSİ VAZt:VESiNE DEVAM 
I A d 1 EDİYOR 

Londra 11 (Hususı) - Lon A İ · 
_, b ı · Polonya ha. 1 Londra, 11 (Hususı) - ngıl-

raı;ıa u unan yem , . V r· · ı · d" · · s ı k' d oda so"y , terenın arşova sc ırı o up şun ı 
rıcıye nazırı a es 1 ra Y - . 1 s· K d 
1 d. v • b' h"t b d demiş- Londrada bu unan ır enar , e ıgı ır 1 a e e şunu h''kA 0 d• d · . yeni Polonya u umctı nez ın e-
tır. · · b lam k ·· "B b"' ük t ··b atinde ki vaxıfes1ne aş a uzcrc ya-

u uy ecru. e sa . . kmd p ise gidecektir. 
Polonyalıların kuvveı mancvıyesı a ar 
kırılmamış, mücadeleye devam 

Paris, 11 (A.A.) - Bitaraf 
bir membadan verilen bir ha.. 
bere inanmak 18..zım gelecek o. 
lıırsa Hitler bu hafta, Alman 
ordularmm başkumandanlığını 
deruhte etmek üzere garp cep. 

· hesine gidecektir. 
Bu takdirde Göring, kendisi

ne vekalet edecektir. i\1areşal 
o zaman general Brauchtscb, 
bir derece yüksek bir makam 
işgal etmiş olacaktır. 

Söylendiğine göre :::-Iitlerin 
yıldırım harbi yapılması hak
kındaki hususi nlanı bir k::.ç ~c. 
neye taksim edilen crkanıharbL 
venin yantrıh nla:ırn yerine ka 
im olacaktır . ., 

Paris. 11 (A.A.) - 11 tlktes 
rin sabah tebliği: 

Sarbri.ikün cenubunda Ye Pri. 
masem'in ccnuı> mıı.to'<asında 
dün gece düşmanın kuvvetli ke-

şit' kolları tekrar püski..u tul • 
mii~tür. 

Paris, 11 (A.rt..) - 11 tesri
ııievv<'l l<'ransız ak~nm tebliği: 
Dii~man kesif kollarının faı> 

Eyeti :\fozel ile Sarrc arasıru:' .. 
devam etmekle ve artmakta 
dır. 

Aynı mmtakada. :ki tarafa. 
rasındn topçu ateşi ~en.ti er'' 
miı:;tir. 
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Eli Cözll 1 

insanlar memleketinde 
1 

j Okullarda pasif korun-
ma teşkilatı 

Kaçırılmak istenen 
bir 

kız davasında yeni 
safha 

_____ .....,_Yazan: SADRt ERTEM----·• T alebeve taksitle Kim vurdu ? Burası bir eg-ıence ş ıhri de
;~Hdir. Sadece sıcak banyoları
nın şifa kuHeli ile insan top. 
ıamaktadır. 

• Şehrin hakim uoktasın
da l.Jeyaz bir l.Jina lıir lrnyrak 

ı.,ıhi güze çarpınal{tatlır. 
llu bina köy yatı mektebidir. 
DU:;;UnUyoruııı. Bizim bu 

ı.rnkteplerc ne katlar çok ihti
~· clL'ımız nır . Köyleri , :;;ehirlcri. 
lıayatıını:1.;r, itiyatl:uıınızı yeni. 
tleu kurarken şüphesiz ınekte
!ıin bir inkıl;;\pçı rolü olmak la
zımdır . .Mektep normal JıayaL 
t.a muharazakar<lır. Ya.-:;lı ol
mıy anları, ) aı-lı insanlara hen
zetmeğe çalıı;ıır, ho<'anm, mu
,·ebhinıo \ azifesi kısaca budur. 

Fakat babalarla çocuklar, 
kliltür devirleri gllıi birbirJe_ 
rlnden ayrılırsa o zaman mek
tebin rolU ne olacaktır?. 

Kerpiçten betona, sapandan 
traktöre, çıkrıktan makineye, 
pctroldan elektriğe. mistiklik
ten şite kuınandnımıı verdik
ten sonra onun harbini yapa_ 
c·ak, kadrolarmı dolduracak, 
acemi ikmal bültiklerinde ta
lim görecek insanlarmı da bul
ma iv Ia.zımdrr. Yatı mektebi bu 
mfina.da olacağı gibi bence 
başka bir bakımdan lUzumlu
dur. 

Biz kökU toprakta. olan bir 
milletiz. Hiç olmazsa 15 milyo. 
numuz köyde oturuyor. Halbu· 
ki b!zjm mUnevverlerimiz, mli
tehassıslarımız, kalbur Ustu 
insanlarımız sadece iki milyon
luk kasaba ve şehir halkından 
seçilir. Bu seçkiyi 17 milyona 
teşmil etmek daha kalltelf, da
ha. iyi bir intihap yapmaya lm
kfin verir. 

Köy yatı mektebi bu suretle 
köyden aldığı .elemanı orta 
mektebe, llsoye, ve Universlte
ye ııakledecek bir kanal vazi
fesi görebilir. 

Biz istemesek te bu hAdise 
olacak. ÇilınkU .. Her kasabada 
orta mektep istiyoruz. KUtah.. 
yada yatılı mektep istiyoruz,, 
sözU bize kUtleden gelen bir 
ihtardır. 

Şimdi bir rica halinde du
daklarclau dökülen bu ihtarla
rm arkasında yeni' TUrkiyenin 
yeni bir akına do$'ru giden 
hamleleri, iştiyakları gizlidir. 

Mektep lstiyen bir kasabalı 
bana şunları söyledi: 

" - Kulaklarımıza yirmi se
nedir maarif, maarif, mektep, 
mektep! diye bağırdınız. Biz 
de şimdi onu istiyoruz. Başka 
bir şey değil! Eskiden gül gibi 
eehal~t içinde yaşıyorduk! Se_ 
simiz de çıkmıyordu. 

• - Yavrum sen bu isti
dayı bize değil, müddeiu

mumiye vereceksin! 
Bunu söyllyen gene bir jan. 

darına zabiti idi. Zabitin karşı-
81llda tıraşı uzamış, siyah şa
yak ceketinin rengi yer yer be
yazlaşmış bir köyllt idi. Başile 
reverans yaparak onu scldm. 
ladı ve yanından ayrıldı. 

Genç köylUden sonra zabitin 

İnsanı seven, insana acıyan 
1 bu genç adam n bakarak btiyUk 
tahminler yapmak istemem. 
Bir mlişehhas hadiseyi alarak 
oııdan büyük ve umumi netice
ler çıkarmak ancak cc>haletin 
şaheseri olabilir. 

Fakat bu m lişalıctleın bir 
kalitenin, lıir SC \ lycııin ifadesi 
dc~il midir'? 

.MU' ezzi ona bir mektup ge. 
tirdi. :\1ektup c1n u öyle sn ıuyo_ 
rum çok dcnıııi hislerini gıcık· 
l::ıdr. <icnı· yiiziiııtfo hatlnl' pey
tla oldu. l\lemnuni:rete benzer 
izler bll'aktı. Gözlerinde hasre
t" benzet' ela lga 1 ar dolaştı. 

Mektubunu zarfa koyup ce_ 
lıine koylhıktan sonru: 

" - Salacak pHi.jı {;Ok gi.lzcl
lcşmi:;;! Mektupta onıı ruzrror
lar. 

lnsanı seven, insaııa acıyan 
,.c hayalinde •lıir pH\j taşıyan 
genç zabitin gözleri "Eğrigüz,, 
de son ışığım parıl<.lataıı güne
şe daldı. 

Hatıranı beni çocukluk gilu_ 
!erimin müphem hayallerine 
götUrdU. 

Fesli bir zaptiye neferi ta· 
nırdıın. O bizi kazadan kazaya 
giderken muhafaza ederdi. 

Her yolcu bil" alın sırtına 
yUkletllen sandıkların, denkle
rin Usttine yine bir eşya gibi ip
lerle sarılır, kiracılar atların 
başını yederler. yahut atların 
yanından yürürlerdi. 

Böylece kurulan kafilenin 
ClnUnde Ye bir kırat Usttinde 
başı fesli, ytizll pos bıyıklı, 

martini sırtına çaprazvari takıl 
mış zaptiye Selim Ağa ı.1er_ 

lerdi. 
Selim Ağa, sanıyorum ayni 

zamanda hanoııdc idi. Kafile 
yola çıkar çıkmaz kasabayı bi
raz geride bıraktı mı, Selim 
Ağa elini şakağına dayar fer_ 
yadı bastırdı: 

"Ben bir köroğluyum dağda 
gezerim 

Esen rtlzgi\rdan hile seze
.rim., 

Selim Ağanın feryatlarına 
dağlar, bir btiyi.lk inil ti halin
de ceyap verirdi. 

Bir gUn Selim Ağa, yine hey
betli haliyle atma. binmişti. 
Şarkısını söylUyordu. Bir köy_ 
lll yolumuza çıkt.z ve kafileyi 
durdurdu: 

" - Aman yolda askor ka
çakları var. Belki bir şey ya.
parlar. 

Selim Ağa en pratik çareyi 
buldu. 

- Denkleri yıkın, dedi. 
Denkler yıkıldı. Üç .gün, Uç 

gece taştan yapılmış ban beka
yasında bekledik. DördUncU 
gün. yine bir köylilye rastgeL 
dik, o bize: 

- Kimse yok, dedi... 
Kaflle yine yola dUzUldti. 
Selim Ağa yino atına bindi, 

kalitenin önüne dilştUı şarkısı
na başladı: 

"Ben bir Köroğluyum da.ğ'()a 
gezcl'im 

Esen l'üzgardan hile seze-
ıim,, 

yanına saçları itina ile taran- Çocukfuktanbcri korkunç 
mış, sportmen kıyafetli genç zaptiye bikAyeleri ile kulakla
blr delikanlr geldi. Onunla ko- nm dolduğu iı;in bu b~clisc ben_ 
nuşuyorlar: de oldukça gülUIH: bir tesir bı· 

- Ismarla.dığım yeni kitap- raktı. 
lar vo mecmualar posta ile geL Meşrutiyetten sonra Selim 
dl. İstersen sana okuduklarımı Ağa tipi, fesli ve martinli zap
vereyim. tiyeoln yerini mavzerli, mavi 

Gencin yUzündc neşeye, ı-i.i- elbiseli, kalpaklı, ince Vilhelm-
rura benzer hatlar belirdi. vari dik bıyıklı jandarmalar ve 

-Olur, dedi. Biraz sonra ge- onların sarı tunç dliğmeli, kay_ 
lir alırım. tanır, ceketlerinin yakası kol-

Genc adamı tanıyorum. Bir larının ucu kırmızı çuhalı jan-
ilk mektep hocasıydı. darına zabiUeri tipi aldr. 

Kitap meraklısı zabitle gö- Jandarma zabiti deyince he· 

gaz maskesi 
verrlecek 

ilk ve orta okullarda zehirli 
gaz hı.icumundaı: korunmak üze- r 
re •·apılacak pasif korunma te!i- 1ı kilatının kısa bir zamanda yap:
larak -neticenin maarif vekaleti. ı 
ne bildirilmesi istenmiştri. Bütün 
okullar pasif korun:n.ı. nizamna
mesi h~ikümlerine :öre yaptıkla
rı teşkilatı, iki gün zarfında maa
rif müdiirlüğüne hil<lirecekler
dir. 

Birçok okullar. teşkilat prog
ramlarını ma.ırif müdürliiğüne 

göndermişlerdir. 
B:.ı programlarda, e>kullarda 

muhtelif kollar kurulmu§, gece 
ve gündüz tertibatı alınmıştır. 

Gaz maskesi mecburiyeti hak
kmC.::a verilen karar da tatbik e
dilmektedir. Maske ücretinin çok 
olduğunu i~ri süren velilere mas· 
ke1er taksitle verilecektir. 

Karısını öldüren 
i~kele memuru 

22 sene 17 aya 
mahkUm oldu 

Caddebostan vapur iskelesi baş 
memuru Rıfat, ayrılmak üzer.e 
olduğu karısı Behiceyi, geçen 
sene bir gün vapura binerken ta
banca ile öi-Jürmüş, attığı kurşun. 
laııdan bir tanesi de be~ yaşında
ki Ayten adında bir çocuğu ya
ralamıştı. 

Birinci ağır ceza mahkemesin· 
de muhakeme edilen Rıfatın du
ruşmasr dün bitirilmiş. hakkında 
karar bildirilmiştir. 

Verilen karara göre Rıfat ka_ 
rısını ölcli.irmekten 22 sene, Ay
teni yaralamaktan 17 gün hapis 
yatacak, Behicenin ailesine de 
1300 lira ölüm tazminatı vere
cektir. 

Mahkeme, katilin: 
- Karımı iskelede bir zabitle 

kolkola görünce kendimi kaybet
tim, ta!Jancamı çekerek vurdum. 
Fakat ben kerJ:iisini sadece yara
lamıştım. Hastahaneye geç yatr. 
rılmasr ve fena te<lavi edilmesi 
yüzünden ölmüştür" yolundaki 
müdafaasını kabule şayan gör
memiştir. 

-<>--· 
Hangi vapurlarda eşya 
beyannamesi. aranacak 

Muayyen bir tarifeye göre 
muntazam sefer eden vapurlarla 
nakledilen dahili ticaret eşyasın
dan bundan sonra beyanname a· 
ranmaması dün gümrüklere bil
dirilmi~tir. Yalnız kaçakçılıklara 
mani olmak üzere gayri munta
zam seferler yapan vapurlarla 
taşman ve ihracı yasak veya mü. 
saadeye tabi maıddelerdcn beyan
name aranacaktır. -Gümrüklere memur 

alınıyor 
Bu ay içinde gümrüklere me

mur almak için imtihanlar açıla
caktır. Kimyagerlik imtihanları 
da teşrinievvelin 25 inde başlıya
caktır. 

Aynca a~ılmış ve açıalcak mün 
hallere yerelştirilmek üzere lise 
mezunları arasında da bir me
murluk imtihanı açılması karar_ 
laşmıştır. Bu imtihan 23 teşrini
evvelde yapılaacktxr. 

• 
Ele geçen 

de 
iki tabancadan ikisinin 

kurşunları 
Kızını, yana~masına vermek ü. 

zere kaçıran Bahaettini tabanca 
ve bıçakla yaralayan bahçıvan 
Arnavut Ali evvelki gün üçL.n:ü 
s.ılh hfıkiınliği tar;ôndan tevkif 
eciilmis. kendisine yardım ettik_ 
!eri iddia edilen oi71u Orhaıı ile 
komsu bahcc S'\'.ıibi Hacı İbra
him de serbest bırakılmıslarJı. 

Vaka etrafmda miiddeiumumi 
Orhan ı:öni tarafından yapılan 
tahkikat yeni bir safhaya girmiş 
bulunmaktadır. Zira simdilik bi
lindiği ne göre Bahaettini bahcı
van Ali tabanca ile varalamıstrr. 
Fakat ortada iki tabanca -va;dır. 

Bunun birisi Alinin, digeri de oğ
lu Orhanındır ve bunların her L 
kisinin de kursunları atılmı§· 

tır. 

Bu vazivet karc ıc;•"' 1.ı '-1ahaet· 
tini Orharİın pencereden vurmuş 
olması ihtimali ortaya çıkmıs ve 
kur~unlar Bahaettinin vücudun
dan cıkarılmıstrr. Bunlar ve ta
b3ncalar üzerinde yapdacak tet.. 
kikler som•nda Bahaettini baba
nın mr, yoksa oğlunun mu vur
duğu anlaşı1ac.,ktır. 

Suçlu~ar sorgu hakim!iğine tes· 
lim edilmişlcr<lir. 

istanbula tayin edilmek 
istiyen öğretmenler 
lstanbula ancak ücretli öğretmen 

olarak tayin edilecekler 
Orta tedrisat müesseselerinde 

yeniden vazife alacak öğretmen
ler hakkında maarif vekilliği ba· 
zı kararlar vermiştir. Bu karar
lara göre, öğretmen olmak üzere 
verilen dilekçelerde yer tasrih e
d ilmiyecek, muhakkak surette is,. 
tanbulda öğretmenlik yapmak is
teyenlerin arzulan ancak ücretli 
öğretmen olarak karşılanacak ve 
asıl maaşlı öğretmen tayin edil
miyeccklerdir. 

Vekalet istanbula tayinini is-

-··!I;·., ... . ··~•""'"\'' 'H ·A·:··:, 
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* İhtikar koimsyonu bugün 
mmtaka ticaret müdlirlüğünde 
toplanacaktır. Bugün tıraş ma.. 
kincleri ve levazımatı üzerin.de 
tetkkiler yapılması -:nuh t mel -
dir. 

* Dün Danimarl.rnya kiilEyet
li miktarda knbuksuz fındık 
sevkedilmiştir. Fiyatlar 46-4.8 
kurustandır. Son zamanlarda I\ ı ısıra da 
kavun gönderilnv ğc başlan -
mı.stır. 

* Münakale Vekfıletile temas 
lar yapmak üzer<' Ankaraya gL 
den limanlar işletmesi umum 
müdürü Faufi :.1anyas dün sa
bah şehrimize dönmüştür. Teş.. 
kilatm k:ıdro ve bütçeleri he. 
nüz Vck:ilct tarafrnclan tasdik 
edilmemiştir. 

~ Evvelki giin Avrupadan ls
tanbula gelen bir Çinli nasılsa 
meleketim~zc soktuğu :ıir bavul 
ipekli kumaş ve diğer eşyaları 
Beyoğlunda Eatarken gümrük 
ınuhafaw. memur1arı tc.rafın • 
da.n va kalanmıştır. 

* Giimrük muhafa7.<1 ~enel 
komutan muavini g0neral Fah. 
ri ulk Ankaradan şehrimize geL 
mi~tir. General lstanoul güm. 
rük muhafaza :Jaşmüdürlüğü 
hudutları içinde teftişler ya -
pacaktır. 

~ Savarona vatı. ~emizlen -
mek üzere İstiıiy<' havuzuna a_ 
lmmrstır. 

teycıı öğretmenlerin arzularını 
ancak bu suretle yerine getirebi. 
lecektir. 

Yüksek mektep mezunu olup 
da İstanbula tayin eodilmek iste. 
miyenler de Anadoluya asli ma
aşlı öğretmen olarak tayin edile
bileceklerdir. ücretli muallim bu
lunduğu için vekalet maarif mil. 
düdüğüne gönderdiği bir emirle 
orta tedrisat müesseselerine yar. 
dımcı öğretmen tayin edilmeme
sini bi1dirmiştir. 

Bir kaza mı? 
Karadenizde par

çalanmış bir 
motör bulundu 
.Karadcnizden limanımıza ge. 

len Karadeniz vapuru Elmas 
tabya denilen mevkiin beş mil 
açığında, poyraz istikametinde 
tahminen sekiz metre boyunda 
bir cisim görmüştür. Meçhul 
cismin bir tarafı denizden bir 
metre diğer tarafı da iki metre 
yüksekliktedir. Cismin aranma. 
sı ic;in bugün Karadenize vesait 
gönderilecektir. Diğer taraftan 
evvelki gi.in Boğazın dört mil 
açığında ~örUlcn Ye mayn 7..an
nedilen cismi aramak için Ka.
radenize giden müfreze dalga. 
lar arasında parcalanroış bir 
rnotörc ait enkaz bularak lima
na dönmüştiir. Bu enkazın han
gi motöre ait olduğu ve kaza.. 
nm tafsilatı hakltmda malfımat 
elde edilememiştir. 

Karadenizden gelecek 
Vapurlar 

İki giin evvel Karadeniz.de ÇI• 
kan ani f ırtma Karadeniz se -
ferlerini altüst etmiş, hareket 
halin.de bulunan vopurlarm prog 
r:ırıımı bozmuştur. 

Cumhuriyet Bayramı 
C. H. P. vilayet idare heyeti 

dün bir toplantı yanarak Cum
huriyet bayramı için yapılacak 
hazırlıklar ve bun·ı :ıit İ!'lerle 
meşg-ul olmak i.izere bir koınis. 
yon teşkilini kararlaştırmıştır. 

* Mün::ıkalat Vekaleti, iskele. 
!erin süra'"le ıslah ve inşası i
çin venı programı tasdik et -
mil'jtir. 

Köy okulundn tetkiket 

83 köy okuiu 
cumhuriyet bay
ramn1da açllacak 

Köy okullarındaki tedris3tl 
kontrol etmek üzere İstanbul 
maarif müdürü Tevfik Kut ve il" 
tedrisat müfettişlerinden bir b~: 
yet şehrimi?in mülhakat köytcrı 
ni teftişe gitmişlertdir. 

Köy okulların-eh okuyan talC' 
b 1 . . rmaıd· Fazl•. e erın vazıyetı no ır. 

talebesi olan köylerin ta le belefi 
iml.5.n nisbetindc yakın buluna!' 
köylere gönderilmiştir. Bir ıas· 
mında da sınıf teşkilatlan genir 
letilmiştir. 

Bundan başka heyet aynı za
manda, yeni köy okulu tipine gö
re inşasına baslanacak okuUarııi 
inşaat islerini gözden geçirmişti!· 
Önümüzdeki Cumhuriyet bayrr 
mınr!a 83 köy okulunun açılma to 
reni yapılacaktır. 

Bu hususta geniş bir prograı1' 
hazırlanmaktadır. Bu okullara ta· 
zım olan muhtelif eşya ıda yakırt· 
da temin edilecektir. 

Menşe şah~detnameleri 
bulunnııyan mallar 
Aramızda klering ve takas ası· 

Iaşmala.rı bulunan memleketlcrdeO 
gelecek menşe şahadetnamesi b\I" 
lunınıyan mallar hakkında güıJ1• 
rüklere bir tamim gelmiştir. lJıl 
gibi malların tenzilatlı gü01rii1' 
tarifesinden istifadesi için meJ1f 
şahadetnamesinin getirilmesi i • 
cap etmektedir. ŞahadetnameJeC 
getirilinceye kadar malların giiftl" 
riik~ rde kalmamasr icin ithalJt' 
rinc müsaade etdilecek: yalnız re· 
sim farkları abnarak şah.:ıdetn•· 
me geldikten sc-nra iade edilece1f• 
tir. 

-
lstanbuf - Berlin 
ha va seferleri 
Tekrar açılması için 
hazırlıklar yapılıyor. 
Almanyamn son zamanıard& 

bir çok merkezlerıe yeniden bs.
va seferlerine başladığı malfıJJl• 
dur. Bu arada, harbin başla " 
masmdan bir müddet evvel kt· 
silmiş olan Bırlin - İstanbul 
hava yolunwı da tekrar açıl -
ması için hazırlıklar yapılmaJc" 
tadır. 

Hükfunetimizin tayyarelere 
yakıcı mayi olarak benzin.~ 
yağ verilmesine :nüsaade e~ 
si üzerine İstanbul - BerliO 
hava seferi ağlebi ih~~ 
za.rtesi günü açılacak ve A.ar

dahi devam edecektir. 
Hükumetimiz, hava sefer!~ 

ne yakıcı mayi olarak verilec-' 
benzin ve yağlar1a deniz vaSl
talarma verilecek yağ ve tor: 
tutar hakkındaki !llernnuiyeti 
kaldırmış, bunları sadece Iisa.0-
sa tabi tutmuş bulunmaktadıt• 

Roman va ha va yolları idate' 
si ta.rafıııdan yapılmakta o1BJ> 
Bükreş - İstanbul seferleri kJf 
dolayısile evYelki günden iU. 
baren tatil etmilitir, Bu sefer
ler ilkbaharda yeniden başlaya
caktır. 

Yüksek l\1ühendiı 
Mektebi 

Bu sene yükseK mühendif 
mektebi duhul imtihanına gire' 
lerin imtihan kağıtları tetkike
dilmiş. netice ilan olun.muştur· 
Yüksek mühendis mektebi, bef 
seneden tekrar altı seneye çı • 
karılmıştır. 

Harn vaziyeti dolayısile A'V" 
rupadan dön.en talebemimeO 
bir kısmı da mühendis mekte " 
binde tahsillerine devam etınelC 
mecburiyetinde oldukları cihet. 
le, bu sene mektebe almanla. 
rm s~vısı nisbeten az olmuştur· 

rtiştüm. O hana kitaplarından men aklıma Arnavut şivesi ge_ 
bahsetti. Bir kısmı kanunlar_ lirdi. Sert bakışlar, kalkmaya 
dır. Bir k1snır askeri b.ilgiye mUhevyıı bir el ve inmcğe ft
dairdir. Fakat mtihim bir hıs- made biı· tekme c:uılnıırrdı. 

Cwnhuriyet bay'"aını şenlikle_ 
rinin her seneki gibi pa""lak oL 
mrun için büyiik b:r program 
çizilmektedir. 

* Beledivr.nin barem cetvel _ 
!erile menafii umumi k::ırarlan
na ait işleri takip etmek üzere 
belediye muhasebecisi Muhtar, 
Ankaraya gitmi~tir. 

Bu viiz-den salı rri.inü Bartın.. 
dan limanımı?..a gelmesi bekle. 
nen Mersin Yanuru iki min tc. 
ahhurla buP.iin öğle ü1.eri, Ka. 
rrdeni'l'~en buM1n ırelmesi bek
lenen "T<;....-c v;ınııru "~arın c.;.:;.ıe ii-
1.eri . .,.._-ı. .. rıt1dnn d;in rrelecek o_ 
lan P.rnırum vapuru il;ı bu sa. 
halt limannnrm. 2elcr·Plderdir. 

Erzı•rıım v:ırınnı frrtma vü 
ziinrlen İncboh·va u~ravn.ma . 
mm. orplfaki ncrar ~vasrnı n 
larrı .... mr~ı~,. Vanur vahıız Trah. 
ro dan rıffhiın miktarda koyun 
ı•etirmp1df>dir. 

Fakat müracaat edenlerin a
dedi her zamankinden çoktu. 

;:=.==;;;:;=====~==;;;;=;:ı 
~ Perşemb.I Cuma mt edebiyat ve f,lilrdlr. Moşrutiyet senelerinde idi. 

Genç zabit küıtllrlU ve s~vi- Bir nahiyede idim. Debrc 
yeıi bir adamın alil.kası ile •li- ttirkçesi ile konuşan iri bıyıklı 
ııun meRelclorin.den bahsetti. jandarmaların bir köy muhta-

Kas:ıba.nm hayat se•ıiyf>siııi rını karakola sevkedişlerini 
birkaç satırla anlattı. CılrUm- seyretmiştim. 
ler hakkında akı ::>elimin Lula- Muht:..ı.rm ağzına dikenden 
bileceği sebepleri ileri sürdü. bir .gem takılmıştı. Elleri ar_ 
Dikkat ettim, bu genç zabit eli- 1 lrnsı:-ıd:ı tağh idi. Adamın yti· 
rUmdcn, cinayetten, hapso ı;L ı rUıncktc'1. talrnti kesildikçe 
renlcrdcn bahsede. kon iht:yar· ba!ci:rl~:-m:ı dipr;m iniyor; dip
sız bir 17.tmı.p dU}"Uy<lfUU. İ!\. ! Clğ~ll ~!li:'bPS!yle b:ıldrrll\rt kıv
sanları sevebilen, onlar• 2..'.!4.. ı· !'!ldıkça s1rtr:ıa bir yumruk ha_ 
:ran bir jandarma sabltı U. ~·ada saHanıp sal!anrp iniyor· 
İRrlı1aı,mll)ı: ~ nrlD tti!" da., 
lıııı"': ver'11, (Daha :JGr) 

Bir hırsız §ebekesi 
yakalandı 

Zabıta, Samatya, Yedikule ve 
civarını hayli zamandanberi so
y..ıp soğana çeviren bir hırsız ı;e· 
bekcsini ele geçirmiştir. 

Sotiri, Koço ve İbrahim adında 
olan hırsızla~ m şimdiye kadar 
6 - i dii .kfa ve evi. soyduklan 
tesbit cl:ii!miştir. 

Hırsızlar dün adliyeye teslim 
edilmişler, 7 nci sorgu hakimliği 
tarafından da tevkif olunmuş. ı 
t:.ır. 1 

Defterdar Şevket le !\!aliye 
Vekaletine ait bazı i!':ler etra -
fın<la ulfık:ıdarlarla tenıns et . 
mek Ur.ere Ankara.va r:itmiştir. 

~ Bele<li~e ekmek ·ark komis. 
yonu toplaııaraı~ ekmPğiıı oldu. 
ğu fiv::ı.tta kalmamm kararlaş -
tnımstır. 

"' Tokvoda cıkan ".sahi Şim
bun gazetc>si mııharrirl "rind~n 
İ$iynma Avrupadn ·vaptı rı tet • 
kik seyahati ciimllsinrlcn ela. 
rak Fchri'llizc ('c!nıiştir. 

• Talrniın. Ay:ısnasa rat'ldc. 
sinin genişletilmc~i faaliyetine, 

> 12 1. Teş. 131. Teş. 
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evvelki f?;Ün İ!'!taübul vali ve ~ 
bc'-.di '" re:si Li'ıtfi Kırrlarm o ----;.,---..,--, 1 
nımtakada yantıih tctkikterı , VakitJer \il< ·ıan ''ıt<:ıtl eıan1 

sonra, hir kat dı:ılıa h"r?.retle - - _ __...,.., 
devam edilmckterlir. Abide cL 
varmda ve bu catl<le istikame_ 
tinı'lc bııltı..,:m b:n:ı lar ''ıJ~rlmak
tadır. Bu bi 1,ala1"l " n bir kısmı 
kah\ C' re dükk-indr. Bn arndıt 
bir de bar buknrrn.ktnvdı Bıırı. 
larrn her biri veni "erln teda. 
ri k ederek t:ı~rnmaktadır. 
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Sovyet - Litvanya 
anlaşması imzalandı 

Sovyet Rusyanın 
an Jaşmasına da:r 
Pravdan ı n makalesi 
Sovyet Rusyanın ha r · ci 

\J · ı ı siyasetine dair notla r 

'· na şehrı Lıtvanyaya verildi ı yc~;;;~;::i ~.~;:v~~r.0>bugus:;u 
(}q ~tga, 11 (A.A.) - Moskova- Berlin, 11 (Hususi) - Yeni 1 bıısmakalesincle Sovyet hükumc-hit. ~er!~~n re~?1i bir tebliğ?e yapılan Sovyet Rusya _ ~--it. 1 ti .~le Lit~anya arasın.da aktedilen 
.?•rıldıgme gore Sovyetlcr bır· \·anya mütekabil yardım mısa- mutekabıl yardım mısakını mev· 

ljı hariciye komiseri Molotof ile kı şartlarına ~öre, Litvanyaya zuubahis ederek iki memleket a· 
• tvanya hariciye nazırı Usbsys terkedilcn Vilna şehrine. Lit • rasın:iaki münasebatın tarihine 
.rası.nüa yapılan müzakereler ne. vanva ordusu, ayın 16 sında gi_ temasla t:iyor ki: 
~esınde dün akşam bir pah : n· recektir. Aynı giincJe &ıvvet kı. "Litvanyayı 1920 de ilk tanı. 
• edilmiştir. taalı Vilnndan çekilecektir. yan devlet Sovyet Rusya olmuş-

\' nu pakt mucibince 19ıo sene- \"İLNANI. • lLHAKINI 1NG1L- tu. Onun ardınd~n diğer devlet· 
~nde Polonya tarafından Ukıay- TE!n; ' r ANIMIYACAK ler ~~n•dı. Müteakıben Polonya 
ta dan alınan Vilna şehri ve m.n- Londra. 11 (Hususi) Lit· militaristleri Litvanyadan Vilno 
tc k.ası Litvanyaya iııdc edilmek. Ynııyn ile So' .ret Rusyn arasın- ~ehl'ini aldılar. Bu vaziyeti di· 

:lır. da imzalanan mUtclrnbil ynr- ğer devletler tasvip ederken Sov-
~crhangi bir Avrupa devleti clım nıılaşınasınn güı·c Lit,·nn· yet hiikfımcti protesto etmi'iti. 
S fından I..itvanva arazisinde:: yaya ilhak Pdilcıı sabık Polon· Sovyet Rusya Vilno şehrini ka. 
"OvyctJer birliğine bir tecavüz ya şehri Vi h·anı 11 ilhakını in. tiven bir Poknya şehri olarak 
~ey~ tehdit yapıldığı takdirde as ~il tPı-c h ii kfımE>tf tnn ım ıya<'nk- tanrrnayorJu .. .'' 
ınc·rı yadım dahil olm:ı1< üzere tır. l n 1:lltere hUkCımcti, Polon· Pravcla bu tarihc;cvi yaptıl-tan 
c Utekabil bir yardımı da dertıiŞ yaya alt lıtç bir topra~ın bir sonra son aktedilen Sovyet Rus· 
t~~ernektedir. Bilahare: •anzim uaşka mcınleketc- devredilme~i- ya - Litvanva misakı sayesinde 
\> ılecek hususi bir itilaf ile l.it- ı ni kabul etıırnmcktcdir. Bu iL v;ı :ı seltrinin, cevresiyle birlik. 
~nyadaki Sovyet kıt:ılarının mik- bakı Litvanyaııın lrnhııl \'l' tn~ tc tckr:-r Litvanyaya iade edilmiş 
t rı .ile isıtal edilecek . mahaller I dik etmesi, tabi oldu"ıı ~prnit olduğuna i~ııret etmekte ve II(ez
csbıt edilecektir. i<:lnde rn nııı r gtlrll 1 ınelctecli r. klır mis~lun diğer maddelerini 

anlat:ırak ..,övle d"mektedir: 

t\ t 1 t 1 F • 1 "Bll mi~ak1:ı Sovyct Husya \)ov ye < 1 a ar 1 1 n an memlrketin mi.?:iataao;ı ic;in yeni 

- , ;~s~:;,~~rm~;J~~e;~;i~~~~·e ~~tıv~~~ 

diya hududunda 
~ (Ba~ tarafı 1 incide) 
8dan va!<i olan talepleri, her 

t'~hle reddedilecektir. Nitekim 
•.tıl.ındi) a büyük şehirlerin:n 

.:ı liycsi bunu göstermekto:fü. ı 
Laponvada ve Potsme lima-

t nda SÖvyetlerin f!Öz öldüğün 
tın dılivor. Bu limanın Fin 

• tı iya ic:in büyiık bir kıymeti 
ardır. Binaenaleyh. Finlandiya· 

~ ııı bu limanı elden rıkarmıya ra. 
1 oltt>a• l'cağı kanaati v11rdır. Sov 
Ct k talanmn, Sovyet Rusya 
1t1ır1vic teccm.mii ~tmekriylc 

S a~ıkra sabit olduğu üıı:ere. 
0vyctlC'rin b~şlıca hcr1efi Potlı· 
>ne ol:l ıl!u tahmin ediliyor. 

~ l3ern. 11 ( A..A.) - Finlandiya 
~tt leriııin hep .. inde, harici si. 
•s"t •·'lh inde müşahede edilen 
'it~ g • .ı. u birliği şayanı d:kknt 

,, S sler Nachrichten gazetesi. 
~l!;in riden aldığı hususi bir tel

~ tara mız ran. Hogland adaları 
•ltkında müzakeratta buh.ınfl"a. 

ıa;: nıü-pl ... ün olduğu. fakat , Aa
~ d adahn hakkında müzakere. 
~ girişilemiyeceği yculndaki 

tı"ati mevzuubahis etmektedir. 
l Zira, Aa1.,nd adalarında Ruslar 
~rafından kaleler inşa cdilm~L 
•rııancliy~nın emniyeti bakımın· 

rJ.~'J. t~:Oıtmmül edilemez bir teh
~t t"o;kıf edecektir. Diğer ~araf. 
k·11• Rusvanın. isvec cenubun.fa· 
~ d".mir ·madeni ile Norveçin '\!a. 

it lım?.nı hattında meta Entc bu· 
~:nın sı i'lıtil1"~11cri !\İmdiden ba-
lı nıevzuu olmaktadır. 
li',. 'LA. :D1YAD.A. PASİF ıl~O. 

lıt.:NHA TE)CR("BELERI 
YAPILIYOR 

~ Lonara, 11 (HususH - Ffo. 
dıy radyosu halka. ha-

• l hUcrmunn karşı kor unma 
Jl"tlb'rieri almak teC'rii~si yn-
1 tl~cağmı füın etmiş ve gece. 

~'i'1 muhtelıf şebirlerd lşık 
l11-tld:irme denemesi yapılmış. 

li'J.n • .A ~o1Y.A ŞEHiRLERİ 
t:EnE. • TAHLiYE 

ED1LlYOR? 
Londra.. 11 (Hususi} - Fin. 

b~ll~iy:ımn Hclsinki ııchrile 
l'ı ~ıkte diğer saruıvi şclıirlc _ 
~ %1 tıı.hliycsi devam etmek • 

1~·r. Bi.itün vesaiti :ıakliye bu 
~ t hs~s C'dilmi~. f11mra mec-

,.., 'l ta..."'lnmaktadır . .Salibi • 
l'i ~'lr makamlar. bu tahliye_ 
~ np <> 't>n ahvald n bahse • 
iken. ı::imdi hcrlıanui bir fi_ 

ıı ~nrurC't olmnmnkla berııbcr 
'berıa,.. ihtivar hissedildiği za. 
~n herhangi bir U-laşa mey -
v.a kalmamak iizere tahliye 
ı rlltldıJını ıbcyan etmektedir _ 
1" • 
iü!·ANn1YA AıJFF..lF"ADAN 

ZAHERET BEKI..lY-OR 
·a~~ondra. 11 {Hususi) - Fin. 
~ dı,~a 'harich~e nazırının yarm 
tıut <?ti kava hitaben rndyoda bir 
elit- llk. sövJemesi beklenmekte • 
fırı F'ındnndiya, Rusya. tara • 
lırıdn:n kendisine vaki olar. tek. 
"ate-rı. Amerikanın tadile mıı
:'.>orTfk ola:bilrcıe~ini ilmi t eai
~ nr. SkandinaVi\'a devletle.ri 
bu~l'~ler'n Baltıktaki te:eb. 
1l\ hrıle vsıkından aliı.kadar ol. 
{'ot~ k dı:. is\'eç hükumeti. inşa 
~em~ . .u?.ere olduiu iki harp 
lt.vncsını derhal ~·anmağa ba.ş. 
casu ak?r. 1 sveç parlamentosu 
!ık ~lu~un tecziyesine müteaL 

l enı bir .kanun çıkarmıştır. 

Sovvet ac;;kerkri vlc tnnklarınm 
Finlandiya hududl'nn biriktiı!i 
haber alınmıştır. Estonva hu
dudundaki So\•vct kuvvetleri -
nin çekildiği öğrcnilmektC\1İr. 

Es'onva kabınes ; 
isi.fa et ı 

Sovyet - Estonya 
anlaşma ları imzalandı 

Tnllin, 11 (A.A.) Dlln ak· 
şam ~ovyet - Bstonya lıeycti 
murahhasları. karşılıklı yar. 
dım paktmın tathikatma alt 
hir nrı laşmnya \'n rnuşlnrdu-. 
Kara \e deniz ktı \'\·etleri hnJ\
kındaki anla~mrn imzn l nıımış
tır. lkııiz anlaşması <la hugUıı 
lmza1ana.c.ak '('! 4ör:t So:ı·yet 
harı> genn 1 TnHlnt l 't:Sm n 7. I 
rnret edecektir. 

Estonya o ı dus ıı :kumandanı 
General Laicloner .• ovyet mi.L 
dafaa lrnmiscri .Mareşal Voro
şilof'uıı daveti Uzeriııc resmi 
bir ziyarette bulunmak Uzere 
Mosko\'aya gldece'ktir. 

Tallin, ı 1 (A.A.~ - Kabine, 
lstifll etmişt i r. Y<'ni kabinenin 
ba.ş,·ekAlcti deruhte edecek o· 
lan ı)rofesör Yeurl l lmots ta
ra'fındnn teşkil edileceği sııy_ 
lt>nmc'ktcdir. Ulmots, parlfı
mento reisidir. Mumaileyh, 
Moskovaçla yapılan Estonya -
So\·yct örUşmclerinc iştirli k 
etmişti. 

Eski bnş\•ekilin oğlu 11mar 
1'ncnrnisen kntıec1ilm1ştir. 

~-

Komun;st mebuslar 
mehkurn oldu 

P aris, H ( A .A.) - Amele ve 
köylü partisinin 52 azası, hapis 
cczalanna, Paris \'e Fransanın 
başlıca şehirlerin-: 5 sene uzak 
·.aşamağa ımahkum edilmişlerdir. 

Bu parti, g.ayri me rıı bir suret-
te komünist partisini ihya etmiş 
olmakla .itham edilmektedir. Ara. 
nan 7 ko:nünist mebus henüz bu· 
lunamamıştır. 

-0---

Hatayda belediye 
m eclisi seçimi 
karşısında 

A1ıtakva, 11 (A.ıA.) r Hn
tayda beledive azalarının se
ı:;.imi ayın 14 ünde yapılacaktır. 
Çrkacak az.-ı adedi r,üfu~n göre 
t c.c;bit edilmi~tir. Bu.n:ı göre An. 
takv:adan 27. !skendnundan ı 8. 
Sü:vevdivedcn 19, Harbiyeden 
13. Ordudan 13. Kır:rkbandan 
12 aza sccileccktir. 

Galatasarayın kongresi 
Galatasaray spor k1übünün 

umumi heyeti 21-10-W tarih. 
li Cumartesi günü saat 15 <tc iı;:
üma edecektir. Aza.mızın mcr. 
kez lokalinde bulunmaları r ica 
olunur. 

Ruzname: 
1 - 1938 ve 1939 mali ra -

porlanın tetkik ve kabulü. 
2 - İdare heyetlerinin ibrası. 
3 - Yeni idare heyeti intiha. 

bı. 
4 - Klübün spartif faaliyeti 

hakkında umumi heyet az.ası. 
nm düşüncelerinin bildirilmesi. 

hiljnrle faydalar elde eylemekte
air." 

Pravdanın makalesi şu yolda 
nilıavetlenfJ"ektedir : 

"Sovyet Rusva harici siyaseti· 
ni st•lh yoluyla idareve nasıl mu. 
vaffa 1c oluvor? Çünkü Sovyet 
Rusv"nm bütün Sovyet halkı ta
r•"ından müttehiden tasvip e:lil· 
m=s otan harici sivaseti sulhtur: 
biitün memleketlerle dostluk ve 
ivi }·omı:ııl .. k münasebeti kurmak 
siyaset;dir." 
İngiltere - · Rusya ara
sında ticari anlaşma 
I.ondra, J 1 (Hususi) - İngil· 

tere levazım nezareti ile J..ondra· 
daki daimi Rus ticaret heyeti ara
sında bir anlasma imzalanmlştır. 
Anla rna yalnız ticari mahiyette 
olup Sovyet Rusyadan odun f!C. 
tirt'tlek. ona mukabil kauçuk ı?"Ön 
dermek esası üzerinedir. Böyle
ce harp basladığındanberi Sovvct 
limanlarrnrla kalmıs odun yüklü 
vapurlar, limanlar buz tutroachn 
J ngiltcrcyc hareket edecektir. -- .. __ _ 

Çemberfayn 
bugün nutuk 

söyliyecek 
Londra, 11 (Hususi) - Baş_ 

vekil Çembcıiayn Bitlerin nut. 
.kuna vereceği cevabı bir gün g~
ciktinniştir. Çarşamba yerine 
nutkun perşembe günü söylen
mesinin sebebi, dominyonlarla 
olan konuşmaların heniiz sona 
ermemiş olmasıdır. lngiliz hü. 
kfımeti dominyonlarln her hu. 
susta mutabık kalmak arzusun. 
dadır. 

Ren nehr~ 
kabarıyor 

Zigfrid !İstihkamları 
tan bir tehlike 

ar-

Londra, 11 (.A.A..} - Daily 
Mail gazetesine nazaran, Rhin 
nehrinin kabarması neticesinde 
bilhassa Fribourg ile Effenburg 
arasında Sigfird istihkamları ar 
'tan bir tehlike karşısm:la bulun
maktadır. 

isviçrede yağan yağmurlar ve 
llhin kollarmm kabarması vaz.i. 
yetin vahimle~cccğini gösteri
yor. 
Bulgar - Alma n ticare t 

müzakereleri 
nihayete erdi 

Sofya. 11 (Hususi) - .Alman 
iktısnt lıeycti resi Landley ile 
Bulgar hükumeti murahhası 
Vacef arasında yapılan iktısa
di ve ticari müzakereler nnlas. 
ma ile bugün nihayete ermiş. 
tir. Alman heyeti yarın Sofya. 
.dan ayrılmaktadır. 
Fransızların e le geçir-

diği Alman malları 
Lcmdra. 11 (Hususi) - Fran· 

sız makamlarının tebliğ ettiğine 
göre, Fransız donanması harbin 
başladığı günl:lenbcri Almanya· 
ya gitmekte olan 150.000 tonluk 
eşya elde etmi tir. Bu miktarın 
40.000 tonunu harp malzemesi 
imaline yarayacak madenler, 40 
bin tonunu yiyecek mevaddı teS-
kil etmekteydi. ~ 

3 - VAKiT 

Cumhuriyet idaresini.1 
bir muvaf f aki 7eti 
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................................ __ _ i ..... : 

~ 'örup düşündükç .. : 
i ........ ·-·---·········--------· : 

istanbnl - Erzurum aras·nda Değer enJizisyonu ı 
Tc"fik Fikret, sağken o kad r 

Yolcu nakll·yatı b Ş I tiksi.nip çekindiği dedikoduya ö· a 1 Y O r luınundcn sonra uğı·adı. Bu ~ir 
talihsizlik midir, dcğil=n.idi;, bil. 

Ankara. 11 (A.A.} - Haber 
verildiğine göre. 20 birinciteş . 
rin tarihinde Aşkale - Erzu_ 
rum arasında Kandilli. Çıçl!kli 
Karlıc.1 ve Erzurum i:)tasyonln
rı işletmeye a~rlacağından mez. 
kur tarihten itibaren İstanbul 
ile Erzurum arasında her ~iiıı 

eşya nakliyatına başlanacağı mcm. fakat söylenenleri iıittikçe 
gıbi "'ine bu kısmın .. . d luylerim dıkcn diken oluyor. 

J tızerın e B d b 1 .. de b ' 
pazartesi. car~amba \'e cumar _ un an °!1 eı yı oncc ır 
tesi günleri 1stanbuldnn, salı, Lalam turedıler çıkmıı vo: 
cuma. pazar günleri Erzurum _ -: Pu_tlan ~~k?.lnn! . 
dan hareket etmek üzere hafta. , Narasıyle buyuk şahsıyetlare 
da üç defa dn Erzunım - 1stan. saldınruşlard.ı.. Bunların bat nd 
bul arasında vataklı ve vcmek- olanhır~an bır!• -~" sen~ ı~a. t ö
li vagonlar :şletilecektir. ~.~tını§ ve tukurmck utcdığı eli • aktarmasız yolcu ve her türlü 

yvallk zeytinliklerinde dolu 
büyük tahribat yaptı 

Giresonda flrtına hasara sebep oldu 
Girt>suıı, 11 (A.A.) Pazar. bulunan bir balıkçı kayığı dev· 

tcsi aksamı saat yirmi biı· otuz. rllmlş Yl' içinde bulunan do
tn bırdenbıre çıkan \e yarım kuz kişiden sekizi kurtarılmış, 
saat devam eden kasırgıl 9ek- birisi boğulmuştur. 
lindc mUthi., tur fırtrnn hlil{U ı Fırtınanm kaznlarda, nahL 
met k~nağı d~ dahil olmak ~L yp ,.e köylerde yarrnuş olduğu 
zere .hırçok bınalarıu kiremit- 1 hasar hakkmda hcnUz mnHı
lerinı uçurmuş, camları krrmıı- mnt alınamamıştır. 
ve bazı ağaçlan ela de,·lrmiş· 
tir. Ayrnlıli:, 11 (A.A.) - DUn 

Gcee l!:3"e \'nımnına verilmek gece sa• ... nakla gelen müthiş 
Uzere kısmen mn,·unalardn bu- bir dolu, l\luradeli köyUndeıı 
Juııaıı i l<i hin ı;uvnl fmdıl{taıı Hucıosmnn kl>yUııe kadar uzn· 
lic yllz çuval da denize dökUL nan geniş zeytin mıntakasında 
nıek suretile hasara ıığruınış- büyük tnhrihat yapmıştır. Çok 
tır. Bundan başka fındık yük· bcrl'l>ctli ,.e gUzel olnn mahsul 
ıu bir ma,·uua da parçalana- 'e bu dolu neticesi vaktinden 
rak batmış, iki mavuna da ha. en·el aı?açtan dlişmilş Ye lıu
sara uğram ıştır. rap olmuştur. Birçok )'erlerde 

Esbiycden g<'lmekte olan iki ?.nyiat yiizde elli)i bulmakta_ 
\'C üç tonlult fındlk yüklli ilö dır. 
motiir baştan knra etmis \'e Şarki Karnhisnr, 11 - (A. 
mi.işkUHitla kurtarılmış isele r A.) - Dlln snnt )•irmf ikide baş
de Phemmfyetli hasara u~rn- hlnn yağmm·ln karıo:ık rUzga· 
mışfardır. rı mUteakiıı hugUn sant sekiz· 

Valimiz fırtına esnnsıııdc:. is· ele ~lddetli hir fırtına olmuş ve 
keleye gelerek mavunn \'e mo· bıı ylizdeıı kasaba içindeki te. 
törler ile bunlara yUkliı fm. lefon telleri bozulmuş, bazı a. 
dıklarrn kuı·tarılmaı::ı içm iPa. Ç;nrlar ı'levrihnistlr. 1\nsnbanm 
bedenlere zamanında tedlıirler şnrkı e<'ııubisindcki Anna kö· 
aldırrnışlnrdır. yQ sırtlarına ve o istikamctte-

Ylne fırtrn.ı esnasında fenPr l\i Su"l'hrinin Kızıldağma da 
:ıcıklarmd icind dokuz ld i kn ı· dllşmU tl!r. 

Garp Ukranyeısmda Milli Meclis 
22 Teşrinievuelde toplanacak 
Moskova, 11 (A.A.) Tass ajan· 

sı bildiriyor: 
Birkaç gün .evvel Lvov şehri

nin muvakkat i:laresi batı Uk. 
raynası halkına bir beyanname 
neşrederek bir milli meclis seci!. 
mesini teklif etmişti . Bu teklife 
muhtelif tcsekküller tarafmdan 
müzaharct edilmiştir. Buna bi
naen secim iicin bütiin teşekküller 
mümessillerir.in iştirakiyle bir 
komite teşkil edilmiş ve bu ko· 
mite secim nizaır.namesini nes· 
rcylemi~tir. Seçim 22 Teşrinie~
velde yapılacak ve beş bin nüfus 

j~ bir mebus se~iJecektir. 
Yapılan miiteaddit mitingler. 

de milli meclisin başlıca vazifesi 
olarak şu hususları tek1if eden 
karar suretleri kabul edilmiştir : 

Garp Ukraynasında Sovyet hü
kümctinin tesisi . 

Garp Ukraynasının Ukrayna 
Sovyet sosyalist cumhuriyetiyle 
birleştirilmesi, 

Toprağın müsaı:iercsi ile köylü· 
ye dağılmasının tasvibi. 

Bankalarla büvük endüstrile -
rin millileştirilmesi. 

Hitler garp cephesine gidiyor 
(Caş tar.aft 1 incide) 

Raris, ll (A.A.~ - Havas 
ajansının askeri vaziyet hak. 
krndaki telgrafı: 

Almanlar, Fransız kumandan 
lığının tasavvurları hakkında 
malümat nlnbilmek için beyhu. 
de teşebbüslerine devam edivor. 
lnr. ~ 

Almanlar üç ~ündenbcri Ren
den Mozele kadar cephenin he. 
men bütün bölıre:erinde biribi. 
ri ardınca devriye !:rtaatı gön. 
deriyor ve baskınlar :·anıyor. 
lnr. Bütün bu te~ebbüsler şim. 
<tiye kadar zayiatla nkim kal
mıstır. 

s::ıdTnı öı!renmek için her imka. 
na ıba.'ivurar.ak esir almak nive. 
tindcdir. ~ 

Berllıı, 11 < A.A.) - Alınan 
istihbarat bürosu bUlteninde 
kaydeclildiğiırn göre birkac 
gUn en-el Şimal denizinde Al
man harp .gemileri H' tnyynrc
lrri ile lngiliz deniz km \'etleri 
arasmda bir muharebe olmuş 
tul'. 

5 SAAT SCHEN HARP 
J .. oııd r.a.. 11 {Hususi~ - Son 

defa Şlmnl dPnizinde Alman 
tayyarele.riyJe lnr;illz kru\':azör 
fılosu .ar.asında cereyan eden 
muharebeler - son cıkun telı. 
Iiğdcn anlnşıldı!;'lnn göre - be 
saat sUrm üş 'c Alman taY"ya
releri yiizden ziyade bombn a~ 
ııuştır. 

l liç bir gemi hasara uğra· 
nıamışt:r. 

FRANSIZ HATTI 'CZERIXDE 
VÇAN 1LK ALMAN 

T.A YYARELER1 
I..ondra, J J (Hususi) 

Fransız tebliğine gör", garp 
cephesinde .harp ba~ladığın. 
clıınbcri ilk dl'fa olarak Alman 
keşif tayyareleri Ji'rnnsız !battı 

opup başına koymuştu. 
Bu:;ı..in de hiç bir sebep, en kü. 

çük bir bahane yokken, ortaya 
bir Fikret meselesi atıldı . 

Biri çıkıp: 
- Eserlerini yakalım! 
Diye bağırıyor. Bir bafkası : 
- Hayır, heykelini yapalım ! 
D iyoı·. 
Tevfik Fikret hakkında bu ta

ban tabana zıd hükümleri veren
ler in ' esiknlan nelerdir? Bunu 
da bilmiyoruz. Fikret : 

"Toprak \'C!lamm, nev·i beşer 
milletım" 

Demişmiş. l~te bu yü:.ulen o· 
nun kitaplarını yakmaJı: liızımmı • 
iyi ama, ele alman, hakkında bu 
kadar korku'lç hükümler verilen 
Fikret, hanr:i Fikrettir? Bu mnh
keme niçin kurulmui, davacısı 
kim, hakimi kimdir? 
Eğer biri çıkıp: 
- Fikretin büyük valaııpcr. 

verliğine secde ediniz! 
Dese idi, o zaman bu mıaraın 

§<'.İtliğine başvurur, böyle bir ih
tiram isteyiıin hakııı:lığını orta
yn koymağı akla yakın bir §ey 
bulur.duk. 

Fakat or tada böyle bir istek 
yok. Onu c:ok sevenler de artık 
bu davayı eütmüyorlar. o halde 
e&er lerini niçin yakacağız? 

Edebiyat tarihinin Fikretini 
ise, inkar!a sıvamnğa dünynnın 
büt ün inkar sıvası yebnez. o~ 
mi.iletin hafızasına geçmek pasa~ 
portunu liyakatının ve hinneti. 
nin elinden alnuıbr. : Dikkat c .Ji· 
niz, büyük §o.İr, ıdiı.hi 14İ1", Tann 
şair demiyorum; fakat f iirin ;.,. 
kılabtna, şelı lin inkılibına, d:.ı:t 
g u ve inanış inlalabma y~:;:, 
etti Divan çcınisini kaldıran..~";: 
ni bir sa nat :bavaısı yaratan 
dünyanın neresinde geline .e!i· 
sin, alkıılanJT, O'Dlara sövrne;,,c 
k - · ası~gal8;"'1 ~ükünneklc bir~ 

Fıkreti, bİ%11let i kadar 
edelim. Ben de va tanda FikTete 
krr&'mım. Ben de Fikrctin ıdeh 
sahibi, batta büyiik bir §air olma. 
dığına inıuıanlardanım. Am hiz
metini de inkarı ayıp ı.·e c'ünah 
say.anın. H erkes bu hal<ka hür· 
mete borçlud ur_ 

O, ' 'Smıcnğı Şerif' manzumesi· 
le kendi dönüşünün b3yrağını aç. 
msştı. Ya~sa idi, belki daha be ... 
'-- " ~ ·· ı d "' 1U1 rucu "r a )8Zaeakb. H:ı-
yat, onu kahreClc ede bitirdi. Ai· 
le reisi, baba, İnsan ~ıfatl ri)'2e 
çok yaralar aldı. Hayırla anmıyor 
sak, bari arbk :ruhuna iŞlcencc. 
den çekinclim. 

Bugün kıymet engi~isycınlan 
kuranlnr, yarın pişman olurlar. 

H AKKI SOH A CEZCIN 

Ruz ve it 
Sulh teşebbüsü yapaca
ğından haberdar d~ğii ! 

Vaşin.gton, 11 (A.A..~ - Ruz.. 
velt, A \'111pa harbi hakkında 
hiç bir sulh teklifi ve t.eGebbüsii 
yapılmadwru matbuata beyruı 
etmiş ve kendisinin ta\•assutt.n 
bulunacağına dair Berlindcn 
verilen haberi ciddi telakki et. 
mediğini ilave eylemiştir. 
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Romanyada 
Askerlere mezuniyet 
verilmeğe başlandı 
Bükre.~. 11 (Hususi) - Yu 

goslavya ile Macaristan \~ Ro. 
manya e.rasındaki nnla.şmadan 
sonra Homen erkanı harbi~ 1 
transil:vanyiı hududunôaki n.&
kerlcrinden bir miktannı ger:ı 
a~mı~tı. Erkanı haroiycsinin vr • 
nı hır emri iizerine silah ltİn. 
d~i askerl~e 20 şer gün .mez .. _ 
nıyet vcrilecc.ktir. .Askerler il 1 
müddet .urlmda kit'lere gidı-_ 
rek Zİl'.nat i.")lerile meşgul-0lah' 
leceklordir. o -

Bazı böluelerde. Alman müf. 
rezeleri 100 ila 150 kişilik ka. 
fileler halinde ha~rekete J?CÇ • 
mişler \:e bu hareket!er mitral. 
yöz ateşinin himayesi altmda 
seri ve siddetli bir mahiyet al. 
mıştır. Almanlar Fransız mev
zilerine vanaşa:bilmek iGin bir 
an önce Nomansolnnd'ı ı?"cçme. 
ğf'! çalışmışlarsa da otoma.tik 
ate~i altına alınmıslardrr. Di -
kenli tel hattm m iki tarafında 
bir kaç kısa bomba muharebesi 
vuku bulmuştur. Fakat düşman 
hiçybir za.mnn hat dahiline gir. 
mege muvaffak ()lamamı.ş ve 
daima mevzilerine tard.edilmiş. 
tir . !Bu har.ekat düşman icin mu 
halckak zayiata mal olmuştur. 

üzerinde görU11mll tur. 'Besbel- fıoda.u tecrlib 1çln ta bn 
li foton-raf almnkta' dılar. Ma- "e nze rtnde · a nı 1 

İntiba ışudur .ki. A lman ku. 
mandanlığı Fransızlann rnak -

jiııo hnttı gerisinde> lcndni b!-ı Je.rtn fngi!i:ı tayy.,.,. 
t~rek inm<.'ğe 1necbıır k a.inn m kindİtt1ıfe.klerd 
bır Alman tny:rnreııi, t'lUttetfk Ut de old a;: • 
lıa,·n kuy,·ctıc:-1 1>llot!nr: tara.. mlştir. 
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RADYO 
12 • 10 • 939 Perşembe 

12,30 Program, ve memleket sa:ı.I 
ayarı, 12,35 Ajan~ ve meteoroloji 
haberleri, 12,50 Türk müziği: Ça • 
lanlar: Cevdet Ç:ığla, Kemal Niyazi 
Seyhun, Hasan Gür. 1 - Okıı~;ın : 

Bunu 6Öyledikten sor.ra res- 1 Hazreti !sanın o kadar geniş bir ;\lüzeyyen Senar, ı - I\ehaYent peıı 
sam ayağa kalktı. \ şöhret almasına müritlerinin, ya· revi, 2 _ Artald - ::\ihavct şarkı: 

Dansör yeni bir dansa başla- ni yanındaki on iki tane ajanı- (Koklasam saçlarını), 3 - J,emi . 
dı: nın büyük yardımı olmuştur." Nihavent şarkı: ze,·kin ne he söy. 

- Bcngale dansı!" Pietro Nocera arkadaşının ağ_ le, hicap eyleme), 4 - Lemi. Nilı a· 
Dans.eden: bu adam başrna be. zından İsamn adını duyar duy· vent şarkı: (Bin giil ~·ıkarırdım), 

yaz ipekten bir sarrk sarmıştr. maz bütün kuvvetini topladı: ;> - Hasan Bey . H:ıyaliar:ıban şar
Alnına bir büyük prrlanta ile - Ne vakit sen İncilden, İsa· kı: Bana ne oldu değişti şimdi ha· 
raptedilmiş olan bu sanktan yu· dan bahsetmeğe başlarsan mutla- Jim), 7 - S:ırıdetıin Kayn:ık. naya
kanya dojtru büyük bir r <. -:t ka kokainin hükmü altına girdi- ti araban şarkı: (Ümriimiin neşesi7. 
yükscliyorldu. Kadın ise tama- ğini anlarım .Hele şuraya otur." ~celi baharı). 2 - Okuyan: Rarlire 
men çrplak idi. Başında bir taç Ve bunun üzerine kendisini i. Erten ı - Jsfahun şarkı: (Kim de· 
vardr ki iki taraftan vanaH::ırınr ki yastık yığını arasına oturttu. miş aklım alan), 2 - Lemi - l\ar
kaplıyordu ve elmacık kemikleri. Göze görünmez bir yerde bir van· cığar şarkt: (Jrti.sııünc clYarrnazik). 
n·i daha ziyade meydana çıkarı- tilatör işlemeğe başladığr işitildi. 3 - Jlefik Fer.san • Muhayyer şar· 
}"Ordu. Ressam iki tarafına bakındı. Ku· kı: (Her güzel bağından), 4 - Mu-

Titonun gözleri bu kadrnm ba- lağını:Ja marazi bir hassasiyet pey- haner saz semaisi. 13,30 - 1 i ~lii-
caklanna takılıp kaldı: da olmasından şüphe etti. Biraz zik (.Karışık program • Pi.), 18 

- Ben kadmlar·.1 ayakların. ileride daimi uykuda dalgın bir Program, 18,5 Memleket saat ayarı, 
daki topuklara bayılırım." halde bulunan adam ise gözlerini ajans ve meteoroloji haberleri, lX, 

Dedi. bi~denbire açtr, bu sesi hala uçuş- 25 Müıik (Radyo c:ı1. orkestrası l 
M.usiki durdu. Dansöz gözden makta olan kelebeklerin kanat 19 Konuşma (Ziraat s:ıali), 19,lrı 

kayboldu. O vakit ois h • . ayı çı- gürültüleri zannetti: Türk müıiği Çalanlar: Cevdet <_:uğ
karmak icin salonun tavamndan - Bu kelebekler memleketle. Ia, Kemal Seyhun, Hasan Gür, Eş -
bir vazistas açtrlar. Açılan küçük rinde kalmrş olsalar daha iyi e· rer Katlri. 1 - Okuyan: Muslaf:ı 
delikten içerive serin bir sabah derlerdi." Çağlar, ı - Bayati peşrevi, 2 -
havasr girdi.· Gökün açık mavisi Dedi. Salahaıtin Pınar • Bayati 5aı kı. 
~örfu\dü. Bahçedeki kuşlardan Ressam Titonun yanına diz çö. (Artık :reti5ir çektiğim), 3 - H ılı· 
biraz cıvıltı gel3i, neş.cli ve müs- kerek oturdu ve sözlerine ~öyle- mi Bey - ~hıhayyer şarkı: (Sl'nııı:. 
tehzi bir cM1tr.. • ce devam etti: hüsnli ansın), 4 - Hafız Yu~uf -

Uyuyanlar serin ve temiz ha. - İtiraf edeyim ki ben sanat Hüseyni şarkı: (Saçın bükümleri), 
vanın tesiri ile silkindiler. Yerde hayatında kadınlardan da yardrm 5 - Hafız Yuı;u( - Gülizar şarkı: 
bir halı üzerin-c uzanmış olan Er- gördüm. Kadınlar bir erkeğin (Gülşen bahçesinde), 6 - Hafız 
meni güzeli Katalan ağzını iki muvaffakryetinde büyük rol oy- Yusuf - Muhayyer Türkü: (Bu gün 
ellerjni.n arasına alarak hafifce narlar. Eğer sen bir gün müşkül ayın ondördü), 2 - Okuyan: ~lef • 
seslendi: ~ bir mevkie düşecek olurı;an bir baret Sağnak 1 - Hasan Gür • 

- Kapayınız!" kadına müracaat et." Kanun taksimi, 2 - Medeni Aziz -
Kapattılar. Tito lda artık adamakıllr ken- Hicazkar şarkı: (\' az gcı;-ip ıuzii 
Bu szrada uyanmış veyahut ta- dinden geçer bir hale gelmişti. edadan), 3 - ~lcdeni Aziz • Hicaz. 

mamen aklrnr ve iradesini mu- Kelimeleri ağzında çiyneyerek kar şarkı: (Akşam olur güneş ~ider 
hafaza eden ortada yalnız Tito cevap verdi: şimdi buradan), 4 - Lemi • Uş~a k 
ile ressam kalmıstr. - Evet, biliyorum. Beynelmi- şarkı: (Siyah ebrulcrin duru ben 

Tito ressama dedi ki: Jel hiyanet suçu işleyenlerden çatma), 5 - Lemi· Karcığar şarkı: 
- Ben sizin sanatınıza hayra- tut da vaktiyle Hazreti Ademin (Çeşmanı o mehveşiıı eladır}, G -

nnn. Halk tarafından sanatım· cinnetten atılmasına sebep olan Lemi • Oyun havaları. 20,15 Konuş· 
zm takdir edildiğini görmekle Havvaya kadar bütün kadınlar ma (Doktorun saati), 20,30 Türk 
memnun ve bahtiyar oluyorum." arasında büyük muvaffakıyetler müziği: (Fasıl Jıcycti), 21,15 Müıjk 

Ressam cevap verdi: görüli.ir. Bu türlü kaldmlardan (Küçük Orkestra - Şef: N"ccip A5 • 
- Halkın bizi takdir ettiği ba~ılarının senin gibi lbir ressam km), 1 - AdolC Eckstein: Mayıs a· 

yokttn-; biz halkın arzularmt ta. hokkabazına yardım etmiş olma· yında (Muhtelif parçalardan pQtpu· 
kip ediyoruz. Zahiri manzara !arma hayret etmemi" ri), 2 - Ziehrer: Gece (Vals}, 3 -
buntın aksini gösterir gibi ise de Ressam bu garip dil tecavüzü Giulio de Micheli: Memleket h:ısrl'-
inanmayımz. Bilmiyorum, hiç karşısında hic bir harekette bu. li, 4 - Rio Gebhardl: Romans (Yio 
görcHinüz mü? Bazı cambazhane- lunmadı. Zira~ kokainin kendisine Ionsel ve Orkestra için), 5 - Leo· 
lerde terbiye görmüş pirelere a- \Terdiği nikbinlik havasr içinde pold: Çiı;ıan Fantezisi, G - Reinold 
lüminyumdan araba çektirirler. bu türlü hakaretler ona adeta il· Beck.,.r: llkb:ıh:ıı: (Mclo.di}, 7 - P.a 
Manzarayı görünce insan haki- tifat gibi görünüyordu. • ul Lincke: Oliınpi;rallarda ('.\la rş ). 
katen pirenin bir arabayı çektiği· Ressam tebessüm etti. 22 Ajans, ziraat, esham, tahvilat, 
ni zanneder. Fakat hakikatte Bu salon içinde şimdi herkes kambiyo, nukut, borsası (riyal), 
bunun tamamen tersidir: Pireyi tabii şeklini, tabii ahen • 22,20 Müzik (Küçük Orkestra • Yu-
çeken arabadır. Araba meyilli bir gını, hakiki manasını kay - kardaki programın devamı), 22,3Zı 
satıh üzerinJde yavaş yavaş ka· betmişti. Burada ağzzlardan çı- ' Müzik (Cazband - Pi.), 23,25 - 23,30 
y~r, pireyi de beraber sürükler. kan sesler sankt ir.san sesi değil- Yarınki progr;ım ve kapanış. 
Ben hiç bir vakit reisicumhur· di. Öteden, beriden intisar eden 
larrn, yahut şark hükümdarları· ziyalar sanki akuvaryumlardaki 
nrn resimlerini yapacağımı ümit ziya hüzmeleri gibi tabii' istika. 
etmezdim. Bütün hayatımda ga~ metini değiştiriyordu: Doğru bir 
zeteler, mağazinler için karika- ziya hattı kırılıyordu. Yerlerin· 
tür, kabareler için resim yaparak de sabit olan eşya meçlıul bir ne
geçineceğimi ldüşünürdum. Fa- fesin tesiriyle sanki titreyordu. 
kat gazetelerde birçok dostlar Burada yerlerde sürüklenen, 
payda ettim. Bunlardan istifa. kimi yüzüstü, kimi yastıklar a
delerim oldLJ. Sanat hayatında rasmda iki büklüm bir zahife ha
şunu anladım ki insanın bir işte yatı geçiren erkekler ile yarr çıp. 
ilerilemesi için yalnız maharet lak, saçları başJarr karmakarrşık 
sahibi olması kafi gelmiyor. Rek· bir haldeki kadınlar salona adeta 
lamın da büyük tesiri oluyor. Ga.- bir akuvaryum manzarası veriyor 
zeteci dostlarım benim için rek- ildi. İçkiye bulanmış halıların ye· 
lam yaptılar." şilliğine bakınca .insana denizle-

Bu sırada artrk yavaş yavaş rin esrarengiz ~erinliklerini sey
eşyanın sekilleri gözlerinlde de- rediyormuş hissi geliyordu. Dö
ğişmoğe başlayan Tito cevap ver. şemeler altında çalınan kemanın 
di: sesi melonkolik bir çingene ha. 

- Evet, biliyorum, dedi, rek· vası ile devam ediyordu. 
lam her işte lüzumlu bir şeydir. rnrıh<r 1•nr) 

ŞEHlR TiYATROSU 
Bu akşam 20.30 da 

Tepebaşı Dram kısmı: 
llOMEO - JÜL YET 

Komedi Kısmı: 
lKt KERE İKİ? 
---o--

........ Halk Opereti 
~ ~ ,;;::::::: 11ıı :.-ık şıun 9 da 
;~, \ • ll3u hesapla yok-

1 u) ~kında: (Ka-

~ , dınl:~rın .beğencli-
gı). \azan: 

:\l. YES.\Rl 

1XKILAP TİYATROSU 
(Eski kaclrosile) Beşiktaş Sen sine. 
malla. 12 T<'şrinicvvcl Perşcmhc 

:ıkş:ımı s:ıat 21 de 
H1SSE1 ŞA YJA 

- - - ~ 
Tayyare Piyangosunun 

dünkü tam listesi 
Sonlan 326, 771, 656 ile bjten 

bütün numaralar (1000) er lira 
mükafat alacaklardır. 

En büyük ikramiye 

200,000 
Lira kazanan 

10326 
25,00t' 

Lira kazanan 

31771 
20,000 

Lira kazanan 

12656 
10,000 

Lira kazanan 
~~~~ 

3000 
Lira kazanan 

r:n ~'7~<§ 
ICOO Lira kazananlar 

3804 16482 17756 23882 27471 

1000 Lira kazananlar 
1790 9320 20494 20910 25806 

27086 29576 29907 30319 33359 

200 Lira kazananlar 
1479 3801 4730 4753 6106 
6751 7061 7276 8445 8908 
9466 10921 11079 11587 11841 

12135 12241 13005 13349 14810 
15828 16946 18300 18655 19284 
19853 20447 20561 20893 23176 
23575 23717 24781 24864 25432 
26612 26749 26951 27740 28154 
28~~6 28425 28592 28619 28743 
29703 31043 31098 31412 31900 
32137 32658 32736 33542 33710 
34511 34960 37233 38839 

70 Lira kazananlar -233 499 594 942 1543 
1748 1986 2049 2760 2808 
2991 3339 3373 3639 3903 
4217 4469 5638 6027 6359 
6365 6411 6434 6878 6915 
7012 7206 7407 7547 8109 
8522 8555 8587 9031 9284 

Alemdar Sineması 
Aşka Veda 

Uçurum 

H.\ŞlT RlZ.\ 
E. S.\Dt TEK 
TiYATROSU 

13 Birincite şrin 

Cnına ~iinii akş:ı. 

mı. Gedikpaşa: 

Azak .Sıncma.sııııla: ÜYEY BABAM 

9492 9546 9552 9668 9852 
10283 10568 10648 10945 11644 
11756 11878 12224 12320 12464 
12564 12930 12943 13097 13163 
13536 13678 13756 14322 14468 
14537 14626 14713 14962 15309 

1 15331 15838 15897 16384 16596 

( 
16627 17176 17226 17537 18059 
18113 18217 18586 18984 19013 

: 19145 19146 19525 19918 19923 
' 20043 20162 20711 21058 21192 
1 ?.1235 21857 21953 22178 22607 
, '!3865 23906 24540 25605 25837 
t' 2G136 26148 26370 26343 26581 
i 26675 26959 27572 27731 28242 
t 29032 29277 29324 29384 29466 

29839 29868 29998 30017 31637 
31975 32066 32686 32834 32846 
33')02 33199 33266 33466 33489 
r ·r.;5 34686 35118 35531 35792 

' 3~093 36204 36252 36469 36802 

t

i 37242 37274 37881 3792.5 37929 
38469 38482 38518 38563 38566 

·ı ~~895 38914 39075 39501 39746 

l 
ı 
1 

50 Lira kazananlar 
!>O J 61 330 468 829 

l 1~~~ ~~!: 
( 

188;) 2108 
sısı 3361 
402;) 40093 

1296 
1566 
2360 

1331 1347 
1611 1871 
2696 3019 

3367 
4110 

4720 477.) 4881 

3375 
4210 
4887 

3815 
4.UO 

5078 
5101 5162 5190 5599 5612 
562;) 5665 .5858 6305 6172 
6J87 6579 6978 7056 716! 
7210 7759 7960 ·8061 8340 
8380 8745 8825 8892 9022 
9012 9150 9168 9334 9625 
9748 10126 1014.2 10276 10754 

10818 10935 11073 11218 11939 
12339 l2428 12937 12428 12937 
12918 18790 1394'4 13976 14071 
14183 14420 14495 1466! 14685 
14865 14893 15035 15301 15348 
15505 15610 15623 15669 15939 
16172 16339 16750 16893 16895 
17274 17601 17725 17740 17779 
179()8·1801'8 1816! 18240 18265 

18618 18755 19004 19223 19529 
19731 18761 19769 19800 20202 
20357 20440 20540 20632 20833 
20930 20972 21121 21197 21606 
21691 21917 21931 22105 22130 
22313 22661 22930 23331 23585 
23827 24116 24117 24134 24156 
24217 24262 2435! 24431 24463 

24589 24615 24697 24790 24833 
218'15 24887 250:>0 25070 25208 
25210 2.)365 25402 25309 25570 
25576 25580 25900 26210 26223 
26262 26672 26813 27010 27272 
27500 27735 27795 27899 27945 
28401 28418 28523 28555 28561 
2867t 29225 29236 29327 29716 
30032 30320 30333 30388 30491 
306-J.3 30826 31315 31408 31719 
31791 31907 32104 32643 32965 
33149 33172 33208 83316 33555 
33760 34360 34585 31691 34743 
s4so1 sıssG 35243 35474 3576-l 
35926 36006 36040 36104 3657!> 
36605 37005 37246 37314 37336 

37629 3766l 37812 38011 sS 
38209 38253 38361 38~52 g:;. 

38561 38677 38681 38802 ~ 
39001 392!8 39311 39531 s 
39878 

40 Lira 
1 

304 
698 

63 
552 
727 

903 922 
1439 1514 
2017 2079 
2287 2305 
2529 2592 
3091 3093 
3492 3493 
3682 3802 
4048 4098 
4627 4691 
4909 5010 
5422 5446 
5586 5696 
5916 6042 
6117 6229 
6614 6628 
6776 6814 
7001 7462 
7731 7786 
7934 7976 
8117 8144 
8449 8474 
8652 8707 

kazananlıı. 
122 164 
562 569 
742 755 

1044 1060 1 

1729 1776 • 

2101 2260 • 
2455 2458 
27~0 2748 
3152 3198 
3495 3595 • 
3918 3922 
4302 4327 
4761 4818 
5281 5384 
5465 5477 • 
5766 5804 
6051 6071 
6249 6385 
6683 6697 
6940 6964 
7540 7611 
7793 7855 
8059 8086 
81.d7 8155 
8493 8507 
8769 8836 • 

9051 9234 9305 9651 
9747 9789 9793 9916 

10134 10137 10269 10299 ıv 
10526 10688 10738 10841 1 
10929 10961 11069 11154 11 

11206 11256 11629 11751 11 
11917 12256 12355 12456 1~ 
12500 12670 12&01 12828 l• 
12892 12942 13130 13629 1 
13753 13803 13935 13936 v 
14159 14219 14251 14375 ı~ 
14644 14765 14776 14809 ı 
15007 15103 15129 15193 l 
15297 15299 15369 15375 ı 
15418 15560 15629 15683 1 
16003 16296 16313 16422 16 
16605 16694 16760 ı 6868 1 
17173 17179 17366 17533 1 
17723 17803 17877 17899 11 

18154 18340 18400 18433 1 
18739 19151 19168 19373 1 

l 

- Bu sıcak günde kadının iş 
yaparken böyle giyinmiş olması 
doğrusu tuhaf .. 

Dedi. Diğeri: 
- Bugün pazar efendi. Bu za

vallr b.<lmın bayramlık clbisele. 
rini göstermek için sanki başka 
fırsat var mı? 

TUNA KIZI 
lara uymaktan başka çare yok
tu. 
Eğer muhabir sözünü tutmaz. 

sa o takdirde arastırmalarma baş
ka bir plan üzerine devam ede· 
cekti. Fakat şayet Domnika g-e
lirse o zaman ..... 

19423 19536 19553 19677 l~ \ı 
19110 19790 19880 19882 1 ı a 
19940 20079 20100 20235 2 a:ty 
20Ci33 20655 20656 20679 2 ~id 
20829 20850 20864 2095 ı 21 ~k i 
21144 21156 21211 21643 21 1ıo 
21 aoo 22010 22188 22314 2 r~l'ı 
22462 22530 22623 22690 2 at 
22793 22913 22939 22944 2ı'fl.. 1 

23008 23146 23206 23388 2~ ~ r~ 
23444 23460 23511 23528 23-~aıı. 
23560 23659 23723 23756 23 ~~l 
23915 23943 24052 24073 2~ ~() 
24147 24239 24295 24310 2 l>. 
24435 24613 24621 24704 24 ? ç~ 
24811 24837 25125 25132 25·~ ltı 
25532 25545 25546 25852 21ar 
26269 26288 26385 26387 261f~ıı. 0n 
26523 26550 26580 26719 2 ; ·~ ~ 
26897 26968 27002 27079 21 ~ 
27124 27127 27299 27448 21' l'a, 
21650 21111 21851 28036 2 ıu~ 
28166 28170 28369 28373 2 ıı 
28576 28715 29185 29217 2~ ~ 
29311 29399 29436 29481 2~~ 
29669 29864 30073 30148 3~ ~ıı. 
3::1251 30293 30450 30560 3 oe~ıiq 
30632 30650 30669 30776 3 ~ J 
30953 31026 31047 31225 31 ıne 
31347 31463 31513 31529 31;tka 
32112 32135 32240 32245 3Z~~da 
32255 32322 32339 32550 3Z ~.ttf 
32871 329fH 33442 33106 33~ıltıa 
33348 33373 33418 33446 331· ~tır. 
34065 34178 34187 34192 34 tıı 
34223 34228 34318 34351 34 . 
34554 34738 34955 34983 34· l\ b·· 
35020 35022 35036 35063 3 : 
35168 35195 35281 35415 3~ ıi(! 
35499 35511 35521 35556 351 \,. (! 
35635 35680 35689 35700 35 ı ~ 
35741 35805 35862 35924 35~ c 
35969 35996 36119 36150 3ı;l· Ya~ 
36208 36217 36241 36347 3 ~ı l'la., 
36409 36420 36523 36680 3@ ta1 

Diye cevap verdi. 

* * * 
Balçık'a gelir gelmez Lö Mest• 

riye i~ evvela otellerden başla
dr, fakat hiç bir şey bulamadı. O
tokar avdetini beklemek üzere üç 
gününü geçirmek üzere, her ta· 
rafr küçük mniareler ile süslü 
bu şark minyatürü şehri gezme
gc başlafdr. 

Küçük limanın biricik rıhtı. 
mında ktsa pantalonlu, güçlü kuv
vetli bahriyeliler, işsizlikten taş. 
lar üzerine uzanmışlar, şekerle· 
me yapryorlardr. 

Plajda ateşli bakışlı Rumen 
kadınlan, manalı Türk güzelleri 
ve eski memleketlerini ~örmeğc 
gelen Bulgarlar yerleşmiş bulu
nuyordu.. Filhakika bu toprak· 
tar ancak umumi harpten sonra 
Rumenlere geçmiş idi. 

Yalnızca kahvelerin civarında 
biraz faaliyet gÖTe çarpryor, ağaç 
kilınelerinitt yaptrğt serin gölge. 
likterfn a!tmda, sarışın, canlr ma
vi gözttt Tatar çocukları gürültü 
içinde oynaşryorlardı. 

45 
Fakat bu küçük mahluklarda rinin en ziyade tercih ettiği ika. 

daha bu yaşta bile ticaret zihni. metgfilıı olan yazlık sarayı oldu .. 
yeti vardı. Anneleri yağlı ' ir ha· Bu sarayın muhteşem bahçesi bü· 
lı kenarına oturup Almaı1yadan yük bir dikkatle yetiştirilmiş o· 
gelmiş olan züccaciye ec:"a"·tıT 

1 
lan İngiliz çiçekleriyle süslü, de

memleketin en kıymetli :-:ivncti ı nize kadar inen karacalar bu cm. 
diye yabancılara vutturmağa ca· t salsiz çiçeklerin kok~lariylc dolu 
lışırlarken bu küçük yumurcak· idi.. 
lar da ağaçlardan topladıktan ve Memba suyu kanalları. ufak 
bizzat kendi küçük elleriyle ipe şelaleler ile akan sun'i <;ağlayan
dizdikleri kırmrzı tanecikleri, 1 lar emsalsiz bir manzara teşkil 
müşterileri çekerek satmağa ça. ediyordu. 
lzşıyorlar: Bu bulunmaz yerde, bu doyul-

- İki ley efendi.. Bu ~erdan· maz hava içinde sevilen bir kadr 
lrk valnızca iki !ev .. diyor]al"'::lı. nın, tekrar bulunan, kazandan 

Lö Mestriye bu yumurcakların ~üzel Domnikanın yanında bir· 
tesiri aıtı~~·'l kalarak tam altı ta. kaç hafta geçirmek ne emsalsiz 
ne rrerdanlrk satın almıstr.. bir saadet olurdu. 

Malrnm krymet bulduğunu far- • * * 
kcden Tatar çocuğu: Gidişten çok daha müşkül ve 

- Altı tanesi, on sekiz ley c· yorucu bir seyahatten sonra Lö 
der <'fen..:ıi.. nive tutturdu. Mestriyc geceleyin Karrr.en Syl-

Tuhaftrr, fakat ş.ark ahalisinin vaya geldiği zaman otelde yeni 
hemen ekserisinde sattıkları ma- bir mektup buMu .. 
ltn müsteride uvanl:iırdığı Qlaka Bu da Valkovda almış olduğu 
ile mi.in'l.sio bir fiyatı varclrr. mektuba benziyordu. Ancak bu 

T.o Mestriyenin en 7İvade dik. kere meçhul muhabir biraz lü. 
kat nazarına çarpan Kraliçe Ma· tüfkar davranmış, izahat vermek 

nezaketinde bulunmus idi. Bu 
mektupta Domnika Taveresko· 
nun Mösyö Lö Mestriyenin ken. 
disiylc meşgul olmasından fev· 

kata.de mahztız ve mesut oldu i! ıı 
ve arzu edilıdi i! i t::ıkdirrle kendi· 
sivle btılusl'l"'akt;ı hir ıııah:mr o-ör
mivecegı bilrlirilivord11 .. E~er 
Mösvö Lö Mestriye hakikaten 
~enç kr:ı: ::1 rastlamak istivorsa 
yalnızca Stanesku oteline gitme. 
si kafi gelece ği ilave olunuyor· 
du. 

Genç a<lam mektubu parmak. 
hırı ?r<ı~··1rh tekrar tekrar çeviri· 
yordu. M <'ktuıı F.iikrc <;ten po~ta· 

ya veril...,is irli. M"lıı>t.:~ı:ıt.: ki Ta
verec:kolar. Demetr ve Konstan. 
tin hesabına casusluk yaprhyor· 
du .. 

Hasım tarafın bütün bu araş. 
tırmal :udan, bütün bu seyahat· 
lerden haht>ri vardı. Ve hiç şüp
hesiz şimdi onlarr yanlış vola 
sevketmeğe bakıyorlardı. Fakat 
şimdiki halde onların götürdüğü 
yolda yürümekten. tamamen on. 

Fakat yazık. onu ele ırecirmek. 
le hic de tı"uvaffak bir is vapmı
vacaktr belki.. Fotoğraf onun 
bu yeni hayata uymus olc1u~11nu 
teyit etmiyor muydu? .. Kimbilir 
mektııp belki cı ... ufak bir haki. 
kat !'<ıkl;:l.'rabilir. nn ...... ıikarı ~ ,, 

k:ı.t'i bir h:ıber al::ıbilirdi.. Fit: 
sünhı-siz Demetr Taveresko krzı 
ilanihave vanında tu+""'::ık irin ka
ctrm::ı111rc:tr v:ı .. y·-ı..;1ir no ..... ni 
ka eski flörtüne mektup gönder
mekle oell<i bir menfaat umu. 
vor. l?'em:; Framızm Mösvö Niko· 
la Tavereskq n~zdinde teşebbüs. 
te bulnnabilece<Ti ... i ü...,i+ ı-rliyr-r
du. Olamaz mıvdr . sanki? Bu 
sekilde aı::k d.-.1'1.vrsivle rakip der· 
hal bir müttefik ol::tmaz mıydı? 

*** 
Bükreşe {!'elir ırelmez Lö Mes-

triye, yeniden Pol Tavereskoya 
telefon et+i.. KT"·k;ı.r:iec:inin ~ta· 
ncsku oteline geleceğini vaad~t. 
mesini duyunca sr,.n,.. adamı artık 
hiç bir kuvvet verinde tutamadı. 
Hemen ertesi sYiin ark::1daşmın 
yanına gelmiş bu!unuvordu. 

rnrrn11 f'l'lr) 

36898 37121 37383 37633 31r;. \>i: 
37694 37758 31910 37940 ~~~ ~uı. 
38032 38135 38304 38451 3D" d 
38538 38578 38669 38727 3851 ltıi 
38942 38986 39183 39350 39~ Ilı~ 
39438 39446 39491 39593 l'l(!t 
39919 39955 39978 



il Tayyare piyangosu veda edüp yerini Milli piyangoya bırakırken de 

Yine Tekkollu Cemal ampiyon .. . 
164 
569 
755 

1060 

6697 
6964 

Yine Tekkollu Cemal En önde .. . 
ol Tek Kollu Cemal'in: Rakipleri üç ay evvel gazet~~er?ı son sa~falar~nı angaje ett~!e~. Zarar yok 

81.ln .... Hassas halkımızın gözleri Tek Kollu Cemal ın ıç sayfadaki reklamını en evvel gorur. 
Doğrusu olsun da İç sayfada 

1 - Sayın müşterimiz lstanbul Vilayeti Ziraat 
Baş Katibi Bay Kemal 10326 No. lu biletle 

~O<OaOO<O 
~·rayı kazandı 

Bugün paraları · tamamen verildi 
2 - Teşhir istemiyen Bayan Marika 12656 No.Iı biletle 

, 20s000 Lira kazandı 
3 - Galatada Kolonyacı Dimitri 9999 No.lı biletle 

lO. 000 Lira kazandı 200.000 lira kazanan Bay Kemal paralarını aldıktan sonra TEK 
KOLLU OEMAL ile kol kola 

,. v ... , -.,, . ..,,,,, . ..,. lr • • • • •' - " ••• 

Tekkollu Cemal harp meydanlarında eşini feda ettiği tek kolu ile piyango çıkhğından 
beri istikamet ve ciddiyetle çalışh. Şimdiye kadar binlerce vatandaşı sevindirdi. On 
para borcu olmadan Milli Piyango idaresinin karşısına açık vefemiz bir alın ile çıktı. 

. Milli Piy·ango 
İntıkal Planı çok zengindir. Okuyunuz. Birinci keşide 80.000 liradır. Acele ediniz son günlere kalmayımz. 

" k TCl§ra siparişleri çok seri ve muntazamdır. Ta§ra sipari§İ için kısa adres: (lstanbul - TEK KOLLU) kafidir. 
.,-o hır · . ~ 

Hi~ bir yerde şubesi 

Adres: lstanbul Eminönü TramrJay caddui 27 No. TEK KOLLU G/$ESI Salaibi Harp MalU.lü 

Şehrimizde bulunan Matbu· 
at Umum MUdtlrti Bay Salim 
bugün saat on altıda Basın Bir. 
llğlni merkezini ziyaretle ga
zeteci arkadaşlariyle hasbihal 
edecek Ye Kurum tarafıııdan 
şerefine bir çay ziyafeti veri· 
lccektlr. 

Fatih Hallcevirıde 
Fatih 1lal~m11d1;n: 
Evimiıin tiya.t.TQ ıube•i 1939 

• 1940 çalışma faaliyetlerine 
14-10-939 <'unıarte!!i gUniin -
den itibaren başlıyacak ve her 
hafta biri cumartesi )?Ünü saat 
20,30. diı!eri pazar f!ilnü saat 14 
te olrrıak Uzere devam edecek. 
tir. Temsillere gelmek isteyen -
Ier davetivclerini her hafta car. 
~amba sabahından itibaren hal. 
kevi direktörlüğünden ala.bi • 
lirler. 

---0--

Universitenin açılışı 
üniversite 30 teşrinievvelde 

merasim.le açılacak, bir ikinci
teşrinden itibaren de derslere 
başlacaktır. 

Dün geceki yaralama 
Galatada. Çığırtgan sokağın.. 

da oturan İhsan oflu Nuri ile 
Lambo oğlu Yako dÜ;Jl geec Ga. 
latada Kara.oğlan sokağında 
bir karlm yüzünden kavga et. 
mislerdir. 

Lambo, Nuriyi b1~ak1a muh
telif yerlerinden yaralanuş. ya. 
kalanmıştrr. Yaralı hastaneye 
kanldırılmıştır. 

--<>-
Cumhuriyet Bayramın

da verilecek 
balolar 

Ankara., 1 l (Hususi) 
Cumhuriyet Bayramında Parti 
Ankarapalasta resmi bir balo 
Yerecektir. Bu baloya devlet 
erkAnr, kordiplomatik da,·et 
edllecektiı-. Ayrıca Ordue\iude 
ve Halkevinde de birer balo 
tertip edilecektir. 

~rnrk iye Cumhuri7et 
AKTiF. 

Kasa: 
AJtm: Safi Klogram ıa 500 ~5 
Banknot ı . • . • • • 

Ufaklık • . . . • • ı 
Dahildeki Muhabirler: 

Altm: Safi Kilogram 678 ıu 
Türk Lirası . . . • • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm: Safi Kilogram ıo oto 238 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • . • • 
Di~er dövizler ve bcrçlu 
KJirin_g bakiyeleri • . • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
dive karşrlığı . . • . • 
Kanunun 6 _ 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat . . . • • 

21.802.488. 77 
10.753.183.-

1 .523.437.58 

953.816.81 
4T.l.~R7.Rl 

14.080.200.14 

9.150.65 

2. 758. 738.58 

158. 748.563.-

17.307.666.-

Lira 

34.079.109.35 

1.427.204.42 

16.848.089.37 

141.440.897.-

Seııedat cüzdanı: 
Ticari senetler . . . • • 

Esham oo tahmült cüzdanı: 
( Deruhte edilen evrakı oak. 

191.122.580.58 191.122.580.58 

A \ divenin karıııhğı esham ve 
l tahvilat itibar1 kıymetle 

~ Serbest esham ve tahvilat: 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
altm ve döviz üzerine • • 
Tahvilat üzerine • • • • 
Hissedarlar • • • • ı 
Muhtelif • • ? ' • • 

48.761.044.97 
7.564.277.08 

8.464.000.-
11.898.39 

7.837.421.66 

Yektln 

56.325.322.05 

16.313.320.05 
4.500.000.-

17.4146.205.12 

479.502.727.94 

PAStF. 
Sermaye •• • ı • 
ihtiyat akç68'i: , ı ' .... 

Adi ve fevkalade • • • • 
Hususi • . • , , , ı 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tcv_ 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • , • 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakivesi . • • • • 
Karşılrğı tamamen altın olarak 
ilılveten tedaville vazedilen • 
Reeskont mukabili ilavten te-
da. vazed. • • • 

'l'llrk Urast Mevduatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Dfier dövizler ve alacaklı Kli. 
rinl! b~kiyelerl , , ı ı , 
Muhtelif ı , ı ı ı ı • 

4.217.134.25 
6.000.000.-

158.748.563.-

17.307.666.-

141.440.897.-

17.000.000.-

132.000.000.-

2.526.36 

38.735.730.04 

Yeküı 

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.25 

290.440.897.-
25.830.366.22 

38. 738.256.40 
99.276.074.07 

479.502. 727.94 

1 emmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto liaddi % 4 A ltm ii?~rine ~ 3 

Acele ve ucuz sablık 
L:1kli, Şııir JJaşını;-t sokak, ~o. 30. 

5 oda, suyu, elektrik, havnı;ı:ızı mc\•· 
cut. 

Zayi 
Bakırköy l\ız orta okulu üçünciı 

<>tnl fııırlnn hıı sene nlnıış olduğıını 
tasdikn:ınıemi kazaen zayi ettim. 
Yenisini al:ıcağınırlan hükmü olın:ı. 
clığını iJ:in ederim. 

Fenerde Tevkiic:ırer m:ıhalle· 
sinde l\lcsnc'·Jhone ~okoğında 2 
numaralı evde Mu~tııfa kızı 310 

num:ırah Perihan Bayrl:ır 
(30358). 

!139/ 400 

Üsküdar llııkulc lldkimliğindı'll: 

Asan iğa vekili avukat Ki'uni Niı
zım Dilınan tarafından Üsküdar 
Fıstıkağacı Postayolu 37 No. da sa. 
kin Y:-ıni Ariğuriı.tıs tılC'yhinc ::ıı;ılnn 

1 boş:ınma davası üzerine \'aninin 
ikamctgahınm meı;bul olması hası·· 

hile ilıincn y:ıpıl:ın tcb)iğatlıır üze· 
rine yine m::ıhkcmcye gelmemiş \'e 
27/ !l/ 939 tarihli celsede 138 inci 

madde mucibince larafel•nin boşan_ 
m:ılarına karar ,·erildiiti ve iliın su· 
reti divanhaneye ilsak suretile leh· 
!iğ cdilnıh olmakla keyfiyl't gazele 
He de Jlan olunur. (303110) 

l.Jtanbul Dördüncü Noterinden: 
İst:ınbulda H:ısköyde 1\nlaycıbahcc sok :-ığııırta (i!)/35 sa yılı c>dc 

oturan Kcsiın kızı R:ıbcl l\lnden ile Beyoğlunda Toskopnranda Kobcn 
h:ınında 22 numarada oturan ve terzilik eden l\Inycr oğlu Bohor ile. 
har Ellı:ıs arasında, mallarının idaresi hakkında h:ıl ::ı yrılığı usulünü 
mukavele eyledikleri hasebiyle keyfiyet usulen i!ün edi lmek üzere 
bu ilannaıne Vakıt goztesine sönderildl. 

( 08?. ·ı '}f) 

Mektep kitaplarınızı Vakıl 
kitabevinden alınız 



Her keşide de en büyük ikramiyeleri vermekle talih rekorunu 
kazanmış olan Piyango Kraliçesi 

NiMET ABLANIN 
NöMIET ö 

Bu son altıncı keşidede dahi 3 büyük ikramiye birden ·verdi 
- 20 ra 

Piyango kraliçesi 1\'imct Ab
1 

En büyük ikramiyeyi kazanan ve Nimet Ablanın uğurlu eliyle verilen 
sahibi, NiMET ABLANIN yakın ahbabı bulunması ve isim ve adresinin teşhirini at 

etmemesi hasebiyle yazılmamıştır. 

2 - 25.000 Liralık 
İkinci büyük ikramiye 

Bilet sahibi Beyoğlunda 
yine NiMET ABLANIN uğurlu eliyle verrl.iği 31771 
Hammalbaşında 62 No. da Bay Kanza kazandı. 

Nimet Ablanın 1lğurlu. eliyle sattığı 1Je 200.000 lirayı 
kazanan bilet 

- 1 • Liralık 
3 ncü ikramiye keza NiMET ABLANIN Uğurlu eliyle verdiği 9999 
Beyazıtta Baltaban Yokuşunda 15 No. da Bayan Angeliki kazandı. 

No. bilet s:ıhı 

.............................................................................................................. __ _ 
1 N A Z. A R /1 D i K K A T A : 1 

iMET A 1 i ~T Gi S 1 J{('lndisinln sattıiır yeyıı başka. yerden satm alınan biletlerin en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün i k r nmirelel'i h e r n y o n para bile kesıııcd<'ıı dcrhnl 1 
, .,. tnııınmt"n ,·ı>1·mist i r. 

MiLLi PiVANGO 
Biletleri geJmiŞtir. Ve gişemde satılmağa 

ikramiyesi 80.0001Iiradır. Biletler tükenmeden 
başlamıştır. 

tedarikte 
Birinci keşidenin en büyük 

acele ediniz ve son günlere 
kalmayınız. 

DiKKAT: Nimet Abla, tayyare piyangosunun biletlerini daima )eşin para ile aldığı gibi Milli Piyangonun 
biktlcrini de peşin para ile aım ış ve alacaktır. 

ADRES: 
Taşra Siparişleri Çok Seri ve Muntazam gönderilir. 

lstanbul, Eminönü, Tramvay caddesı No. 29/31, Telefon · 22082 

• Nimet Gi esı: 
'V<erdle 

Zengin ikramiy~li 

u 
lira 

Büyük E9 ya Piyan 
Çekiliş 5 • 11 - 1939 ikrami):e 154ÔO 

Bilellcr Piyango bayilerinclc, ~Cemiyetin ~lcrkcz YC Şubelcrilc 
Yeni Postahane karşısında Erzurum Hanında Resmi lifın İşleri Büro_ 

~ıııırla bir lira mukabilinde salılmaklaclır. (ifıfı!l) 
;,-. ............................................. . 

Devlet DemiryoiJan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

'.\lulıammen hecleli 152i lira 25 kuruş olan mııhtelif cin-; Ye cb'alla 
!l kalem kaynakçı ve dökiimcü başlık, göıliik ve gözlük camlan 
:!7/lô/ 1039 Cuma giinü saat (10.30) on buçukla 1I:ıycl:ırp:15:ıcla Gar hi
nası cl;ıhilinclcki komisyon tarafından açık cksillme usulilc salın :ılımı
c:ıktır. 

nu işe girmek isliyenıcrin 114 lira 32 kiıruşluk muvakkat teminat 
ye kanunun tayin etliği ves:ıiklc birlikle eksillme giiııü saatine kadar 
komisyona milraca:ı 1 ll1rı lilzıııı<l.ır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
dır. 

1 

lstanbul Belediyesi ilanları 

llk 
Teminat 

H3,l7 
87,-

muhammen 
Bedel 

1 ()08,80 
11GtJ,-

l'ski.idar Dispanser. hin:ısıııın !amiri 
Bah~·clcr müdül'lüğü için alınacak muhtelif cins 
Çi~·ck soğanı. 

Tahmin Letlellcri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler :ıyrı , 

ayrı a~·Lk eksiltmeye konulmuştur. Jtı:ılc 27/10/9:!9 Salı günü s:ıat 11 tc 
Daimi Enciimcıı<lc y:ıpılacaklıl'. Şaı·tnaıııelcr Zabıt ve .Muamelat :.\lü<lür
lüğü k:ıkmindc göriilcbilir. Csküılar Diw:ınscri tamiratına iştiı·ak etmek 
isli~·enlcrin lıuna benzer en az 1000 lirnlık iş yaptıklarına dair -:\'afia 
müdiirliiğiinden vesika <ılınaları Hizımclır. Taliplerin ilk lcnıinal nıaklıuz 
veya mektupları ile ihale ı;üııü muayyen saatte Daimi Encümende bu_ 
Iunmaları. (833t) 

S!dl! lll : ASIM U~ 
Basıldığı yer: VARiT l.\t allı:ıası 

Umum Nc~riyaıı idare eden : 
ReCik Ahmet Sevcngil 

11 - 10 - 1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarının bulunduğu mahallerde satışa 

komisyon verilmesi 

ve Bayilik ruhsatnamesi almak İstiyenlerin hüviyetlerile sarih ticarethane 
ve ikametgah adreslerini gösterir bir dilekçe ve iki fotoğraf ile birlikte T. c. 

. . . . ' " ' t· ' .. . , · :. ~ ~ <r , /1 
' "": c;-· ·•--~1 'C· ı~c .. {. ~.; ~ . . . . r • "' •. l'.ı.f' • .., - . 

t 


