
sa 

311iiwlerde yapılacak 
sığınaklar 

hırı~ 12 (Hususi) - Şe
J'l&k~de inıa olunacak aığr 
kaın lra ait projeler alakadar ma-

lar tarafından tetkik edil-
~· Temit edilecek tiplere 
ti(.. Ylbıda inf-ta IJaılanacarlr. 
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il 

r " 
Erzurum a kar yağdı 

Erzurum. 12 (A.A.) - Erzu
rumun Palandöken dağlanna ilk 
kar yağmııtır. Sabah uyanan halk 
dağlan bembeyaz görUnce bu ee
ne karm erken yağqma hayret 
etmiıterdir. 

il 

. 
1 

Harpten vazgeçı11erniz için 
söz deQil, filiyat ıazı111dır ,, 

Netice şudur: Alman hükümeti ya taafıhütlerini tutmak niyetini fiili 
1 garantilerle ispat eder, yahutta biz sonuna kadar harp ederiz 

,f llu iki şıktan birini seçmek Alm'inyayaaittir 
Şimdiki harbin sonu ne olursa olsun ı 

cihan artık evvelce 
tQnımış olduğumuz cihan olmıgacaktır 

bir Balkan 
birliği 

>' m;an · ASIM US 
*'ca~ Lehlstan tckr3r dirile--
<h:'? Bu suale ne (evet), ne 
~ii Yır) diye ceyap vermek bi. · ctJ.rncz. Bu öyle bir meseledir 

' oL :ziyade Lehliler ile muha. 
1ıı. ~ devletleri alakadar eder. 
Q~tii ' ı. il açık olan hakikat Le· 
~il de~ilen otuz dört, otuz bet 
~ nufuslu memleketin bir
i. t~ içinde tamamen ecnebi 
d t' ıstilisı albna girmit ol· 

ı_;ı ;; bu devletin eski hudut
::"lt- ,. "<le olmasa bile müstakil 
~>l~i nrhk olarak yeniden 
~ !•desi İngiltere ve Fran. 
'llc 11nilyonlarca insan feda ede
cli;, e de edebileceği bir netice-

1...__ llıııiink .. . . . d b 
~ ~ u vazıyet ıçın e qka· 
~tteıı ~U~en vazife bu acı haki. 
~ d •br:et dersi almakbr. Bu 
~~ -:S•ne muhtaç olanların 
~ ıse hiç tüpJıesiz birinci 
~tlea- e bütün Balkanlı memle. 

"•rdır. 

ı--"' '' antantına dahil bulu· 
.._.,_ ~eketler daha Orta Av-
~ •ılcı :Ji hatlamadan araların· 
~ ır birlik yapmağıı karar 

t- 'oe.a! hadiseleri önlemek gibi 
..__.,... ~lret gösterdiler; yalnız 

~ -~~· kendi aralarına al. 
~~~Ün olmadığı için baş. 
~ ~ırlik eserini istedikleri 
~ta n.1 edemediler. Balkan 
L"' her kanlara hariçten ge. 
"it' "'-iiclaf türlü tehlikelere kartı 
~I • aa cephesi haline sele-

. 
esı 

ane 
c. 

.._ ....... re bunun biricik mesulü 
~11111 standır. Bu memleket bu 
>ı ~ c~~uk hareketinden dola· 
'lılct8 ~un cihan tarihinin karşı. 
Sie u~akcme olmak gil,j bir 
~~İlel d~şmek istemez ise bey. 
~! ile t 11Y:'setini ol-:un bir gö-

lail' d lln:r.ım etmelidir· Bafüan-
lh..__ -·. C\' J ' -~~ 

1
et olar;ık antanta <lahil 

~ lllbuet er ile elbiriği etmek i· 
1•ti,hlİ hareketlerine yeni bir 

tr t "ermelidir. 
t" '!'al ed ı-k ""lcii ha ~ ~rn .. ki Lehistanın bu. 
ıe11"bai h olcu:ı: olmak isteyen 

lcet k •rıan akıbetidir; bu mcm. 
~'C:ndi hudutlan icinde mi!
oı?~ R.u \Jkra.'rnah, milyonlarca 
tl~ı ~ita h 1

• nulyonlarca Alman 
""""1Ci l"ii:z ~~e T e~en mıntakasm· 

•n lehliyi almak için 
'D 'a""1t 5 iııcidc) 

Loıı<lra, 12 (A.A.) - Çcıııbcrl:ıyn, 

bütün Jüııynnın sabırsızlıJ,Ju bekle
di#i nutkunu p_ugün Arnıu ·,;ımar:ı
aında MJylemlŞl'ir. 

Çcıııbcrlayn dcruişlir ki: 
Geçen hafla Alman - So\'yet 

paktından bahsederken, hazı sulh 
tekliflerinin ileri süriilccrğinin ih. 
s:ıs cdi]ıııckte olduğunu k:ıydcylc
nıış ve eğer böyle bir şey olursa 
bunları ameli bakımdan doınin:ron 
\'e Fransa Jıükumcllcrilc istişare c· 
derck tetkik cylcmckliğiıııiz Ulzını

gcldiğini söylemiştim. 
O gündcnbcri Alın:ın Buş,·ckili 

nutkunu söyledi ve bahis ettiğim is. 
tisıı.rclcr de :r:ıpı]dı. 

'!)imdi lngillrre hükiııııcliııin va
ziyetini izuh edeyim. Anenk, bunu 

yapıııatluıı enci, mezkür nutkun 
lclldldıı<len çıknn netıccyi· Avam 
J\.uııı:ırasıııa nrzctınck i tcrjm.-P_;.ır· 
lAmcolo Azasmdan meseleııln. ... sı. 
ııı hatırlaınalarını rica ederim. 

C:c~·cn Ağustos ayının sonunda. 
lngillcrc hiikiınıcti l'olonyn hakkın. 
da Alııınn lıiiküıııclilc muh:ılıcrclcr_ 

de hulunıııuşlıı. \':ıziyct tehlikeli 
idi. Fukuı musJilınnc bır lınl tnrıı

nın t'ldc edilmesinin nıliınkün olu
cağını \ ' C l'ğcr Alınan lıüküıııcti is_ 
ıcr.sc, Dunzigdcki dostları üzerinde 
ıııiıcssir olnruk gerginliği izale cdc
bılcceğini \'C fırtınayı le.skin ede
cek ,.e ınüzakcrc1ere yol açacak e
saslı ,şnrllnrı kurabileceğini zonne. 
diyorduk. 

Matbuat umum müdürü Basm 
birliğini ziyaret etti 

!:.umat umıını nrüdürii, vali, parti ba~l:aııı ga::ctccilcr bir arada 

bu Matbuat umum müdürü bu ih-Schrimizde tutunan mat at 
umu'm müdürü Bay Salim Gün- tiyaçlar ve dilekler hakkında mü-
dog- an, dün İstanbul Basın Kuru- talcalarmı bildirmiş, ayrıca not-

. d ı İstanbul lar almıstır. İstanbul viliyetince 
munu zıyarct e ere.< . ~ b'l k 'h l ı c H b .. ·ıı ·ıe tanışmış· temın edıle ı ece cı et er e . . 
mat uat mumessı erı Partisinden görebileceği müza-
tırB. .. b 1 efı'ne bir haretlcr de Vali ve Belediye Rei-

u munac;e et e ser . " k r d . r . ·ı . . bu cay ıi- Sl ve Partı Baş anı tara ın an 
çay zıya etı ven mış. d a·ı · t• 

f •• ! , 1 Val' Beledi· vaa e ı mış :r. 
ya ctı~ı. stanuLu~ r· Kı vde e C Top~antı derin bir samimiyet 
ye Reısı Bay ut ı ır ar v . b .. d d ~ 1 
H p ! b l B ka Bay Tcv- ve saygı avası ıçın e agı mış, 
. · · stan u aş n~ f u:nunı müdür Bay Salim, meslek. 
fık Srlay da huzurlarıyle şere - 1 • •1 .. t d' ~· al~kadan 
l -..:ı· • • I ta~ arının gos er ıgı a 
eıTırml ıştır. k k tr olmuş cok mütehassis olduğunu Kurum 

op antı pc ıyme 1 
• E kanı Bay Hakkı Tarık Us'a 

ve hasbihaller esnasında İstanbul .ıs . . 
bild' mıştır matbuatının ve umumiyetle mem- ır r:n azar ak mı hük4• 

leket gaze~eciliğinin ihti~a5l~rı Bay ~~zi:C dönec~tir. 
ve dileklcrı etrafında ~oruşul. met mer 
müstür. 

Zigfdd hattı önündeTci küçük Alman şehirleri yakınında ®la§an l'rtıMIZ devriyeleri 

ltalya yeni sefiri vasıtasile 
lngilterege sulh teklif ediqor 

Garp cephesinde Almanlar 
büyük hücumlere başladılar 

Romn, l:! (A.A.) - neuter hamil bulunmaktadır. Bu mıh· 
Ajansından: tıra, İtalyanın sulh tcklitlerinı 

Öğrenildiğine göre 1tnlyaııın ve beynelmilel bir konfcranı:ıın 
yeni Londra sefiri B. Bastlnni- fçtimaa daveti hakkındaki 
nl, bugtin Loııdrnya lıarckct noktal nazarlarını ihtiva et· 
etmiştir. mcktcdir. 

Mumaileyh, bir muhtırayı Paris, 12 (A.A.) - Alman 

kuvvetlerinin faaliyeti si:ndı 
Rhin ile Moselle arasında bütiln 
cepheyi kaplamıştır. Bu mrnta
kadaki ufak taarruzlar yerine sim
di hücumlar yapılmaktadır. ~En 
büyük hücum Moscllcnin şar1' 

(Devamı 5 fücWı 

Finlandiyadasef erberlik 
Almanya Berlindeki Finlandiya elçisine Sovyetlerin 
1914 hududunu meşru olarak :steyeceğinl bildirdi 
Finlandiya Amerikadan yardım bekliyor 

(Yaııı.s .r; ~ 
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(>(] 
insanlar memleketinde ihracı menedilen Eşine az tesadüf edilen bir kalJ?azanlılın 

riı~n~~~l:~:~ıı~~~~~~rİLı~;lc~·~ 1 da~o~:~s:t~~f:ı«ıe beraz iplikle_ Kg!'ı~şaı·k'~ıı·ak:le~r~y~aıp:ırlamzıasdıe· Fotog"' raf para su·· rmelanl 
lrnrakola scvkedildl. rin, mekiklerin mukavya ör- - _ 

Bu müthiş tlnya.ğın schelıi neklcrin karı;;ısmda o kırmrzı 

ne imiş bilseniz, ıınhiye nıUılll· :~umaştuıı yııpılnıış elbisesi ile muhtemel • t • b • • k 1 d[ 
---- -- Yazan: SADRI ERTEM ----·• 

ril intihap hakl.ında lıir emir lıfr gllzel l'CSİm modeli ~ibi idi. lhrac<\tl menedilen m:ıdde· ı s 1 yen ı r 1 y Q a 8 n 
Hrmiş! Omu-. lıntlarmın hartkuH\dc lcrin ,.c bu arada tiftik, yapa. i...A 

" - Altmıs. '.'aı:mdan ·''tıka rı nlsb"tlcı·ı·. lıe llniıı z·.ı rı· f inceli- k k ., "' ğı, zahire, bağırsak ve ·epe 
Olanlar rey verıniycCCklerclir. JI, \'C l•alcalanuın inhinaSI in· thrac:atlaı_:i.rJe meşgul Olan tüC· f 

Muhtar bunu itirnz 0.tmiş. ~una hayret verebilirdi. carlardan mUrel<kCll yedi kişi. Dün ad !iyeye, şimdiye kadar 1 O ve beş liralrklnrdan birer de beş liralık fotosrat l 
l•anuncla hÖ"le bir t=:e,\' "Ok de. " - Dl'>.")e birco!~ tez!!ahlar karlkatlirlcıdc hile teFadUf e· t:ın~ tedarik etmf~tir. 1!'1mafl Y~roıişlfr. \rrtıpil ,, . ,, ., • • ~· llk bir heret enelki sun An- 11"1 
rni ! Bunun için bu asi mlifsit. clnha \'ardır. karaya. ~itlcrek Ticaret \"ckfı_ tlilmcmiş dcrcl·edc komik bir Kuııt:ın bu p:ıı·;:ı.Jara bak:ırak Kötli cizilmiş bir koN·~~ ~tn 
hu dcvrisabtl;: adamı hOyle ce· Hu in~ gUn<le on iiı; kuruş letirle tema:::a gelmişler, dün kalpazanlrk h~ıcli5c8i intikal kara' kalemle koJlyal:ırını çiz- fotoğrafr olan ve arkası b li~ı~ l 
z:ı.landırıldı. alıı· ,.n ev !!ı'r,·iwlirir. 1 · ı·· u 1 11 etmiştir. miz, sonr:ı bunların foto~raf- bulunan bu sahte p::ıralarıt " İr ' .. ' de ~o ırımizo c onm ş ere r. p ı 

li'esıı znptıye ve kalp:ıltlı jan Tilccnrlnr. bilhassa ihracı Yapılan tnhkikat sonunda lnnnı çel{erek teli:ı::ir etmiştir. nazarda sabteliği anlaşıl~~ o on 
darına ile kur .ımtlaki kasketli • Bliyük bir halı atelyesi· d'l 1. "I · t l tesbit edildiğine güre. hadise Fa1rnt 1snınll Kaptnn lrn na. rağmen, şimdiye kadııt et.gö 
delikanlr arnsm<laki fark Uç nln scniş tahta merdL lan malların ellerinde mühim " ' '' ~ " i mene 1 en ve ısansa lan u u· s,·ii~·1e ceı·e.··.·ın etnıı·c;,tJı". .s", lıte fotoi!:rnf p.·1ı·nJarı kendisi ni bef>. ve 011 llrnlık ban;!M:if il~rt 
adam farlu değil. sanıyornın \·rnlerincleıı çıkıyorum. stoklar halinde biriktirdiğini: Karamtirseliıı Glaşlı 1-öyiln. siirmeGe C'r.snrct ~~lcınemlş ve ?örmiycı~ Muhittin al~ltı;, ~ 
Uç denin farkıdır. lJuyarlsra a~rlı nrnkav,·n ha. dahilde de satıı;:lar olmaclri!.ın- de o_turan ve rcnçyerllk yapan g<'çr.n pazar gUnu lstanbula ıle kuşagrna. yerleştırcre} t!d~ 
l.ın'l.ıl!'!l\ \"l \TASl yı;; Hı\ LI lı desenleri. ipliklcı-. ylln kan- dan bunların kl\milen çUrllnıe· I ~.ckı'.. GUn~~l~U,n ı~a~an~Urse~dc lınr"ke!- "'.len kom~usu d(llger tan bula ):oııan.mıştır. ~;tYa. 

.\T(>f,YESl gnlları derhal güze çarpıyor. ğe başla<lıldarrnı bildirmişler_ kı m.ınd~ l,ııacr olaıak otıı.ı~~ :\lı~~lttın.c. . . _ .:Uuhlttıo s~<lerken. ts~,cc}'a 
X Yaşlı lıir adam halı denkle· dir. Bu va:ı.:iyette tl\ccarlar ınüş bmaıl J,aptan ndmda bınsı - Sen lstanhnla ı:ıdl)or_ haptan ona şöyle fısılda uaıt 

rinl sükilyor. Oıılnrr eski yer kill va:ı.:iretle kalmrşlnrclır. kolayc~<'t.~ ıc.ı~dn o_lnrnnın yo~ sun. H:ll'i ~"lirkc~ bana birkaç da unutmamıştı~: j~~p, 
Bilyilcelc lılr lıanı:ı.:uıı keııa· tahtası Uı:-tline seriyor. Bir an_ Bu !Rle meşgul olanlar ya luuu clilşunmuş. nıharct .reııı pi ilk al, demiş. bır 1 O. Uı; tane - Ben sanatlrnı· hlr ada!Plo duguı 

rında. eski çınarlarrn göl~csln. da manzara de~işlyor. Tahta bu maddelerin harice satılma· Para imal edi~·orutn. Eğer~ leke 
do oturuyorum. ürttilUyor, .Dir bnhçc ayakları- sınn mUsaa<le edilmesini, ya- y • . t d • t ları değiştirirsen a~tJ~ 1'·~ı~~~~e 

Sa!;ımdan. ı-olumdan ıniite· nızın altını kaplryor. Oradan but dahilde ~llrtimleri temin ar 1 m g u n e r 1 sa ma, zengin olduk, gıttı. l'f ~ı 
ınadi mitralyöz sesine benzi· ;;Ullcrl koklamak, <;içekleri ı olunma~ını istemektedirler. ları bastp, basıp yeriz .. , ~~gil 
yen glirülttilcr geliyor. Kafa_ toplamak arzusuna dUşehilir· \'ekftlct. tnccarlarrn bu tnlc· Muhittin de İsmail K11ptJ'dı cd. 
nızr l aldırmaya ltlzuın kalma- siniz. bine J.::arsı derhal tedbirler nlı- t ft• d · ı • ev sahibi Bekir GUııdUz ilC r. 
dnn, karşıki evleı'in bacaları Solmayan mevsimleı·. kay- nacağını: birkaç ı;Un içinde ih· e 1 ş e 1 1 yor rabcr lstanbula gelmiş, str ~İinlcü 
listünde sarayrnı kurmuş olan bolmınıu nebatlar bir nnda hir rneatı meneden kararnamede cideki otellerden birisine c §eki 
leylek gfüilmU\~c ı;arpar. el ba;·ckctiylo kıvrılıyor. Bah. icabedcn dcği~ikllklerin yapıl- miştir. ltQcrkc 

VUcudUntiıı ııisbcti, Ye tliy· ~e ayaklarınızın altından si. ması için te1;1ebbUslere ı;irişile- ~ Muhittin dün sabah, Belı>ldultl; 
lcıindc iıısn.nu ı:;-cçtlA'i diyarla. linmiştir. ceğtni vaadetmiştir. Bu haber 1 1 1 lk k il ' le beraber dışan cıkmış. e~c Lcı 
rın renklerini. }{Okularını zevk Hendesi şekillerin <lhengt ply:ısad:ı. memntıni:ret uyandır_ yi netice er 8 fnt rsa ; Ô U ara P!iik?ıya giderek plfi~ seç~arıi< 
lerini taşıyormuş hissini veren örme çiniler halinde ayaklan· mıştır. btr lıra kaparo vcrmış, s ~lan( 
leylek ı'\dctn ehli mahliıklar nızın dibindedir. Bir anda jr;;_ --0-- da. te c::.m ı' I o' un aca k da elblse almak U::ere "Bi •z .. 
arnsmu ı:-iı'miş gibidir. lftm eslrnlfıstll>: felsefesi YC es- y t f • ti _, 1 zarına,, A'ftmiştır. Orada g 

Pazarda satıcılık edenlerin tcti"i bir atel'-"ecle birkn'! arşın· uınur a ıa arı bir ceket seçen )fuhittin pa lon.,,,~ 
ses er ne n ışıuış ır. \.U n·c c !ık Hrmc desen halini alnın.~tır. lık etmiş. boş liraya mutll p l 1 ı t l ~ ı d "' J "' Orta tedrisat okullarında derse tallmatnanıenin bazı ~J-

·ı · ı l t k ·1 -tt ki k ld • bu ders ,·ılı b"şından itı·b..,ren maddoleriol deg~iıı,tirecektir. b narcı e ıçen er il o uru.ı T. n· Biı'den bakı.ı·onmııuz, mavi yu·· se ı . " .. kalınca., kcmall ttloa ile ce ,clı:ctı"r 
r S U Uıtu U il d k tatbı'k cdllme•~e baRlaııan ya Bu !ekil tedrisat tecrübe ıı:. 1 uyun g r 5 n uynca bir zemin slze ı;erinlik veriyor, 0 

•• - • yerleştı.rdiği fotc.ğrıı! pars~·~Ylc,~. 
kndal. '"'\kı•ı ,·erlerde tUne ek rım gün tedriı::atının tatbil>: ıoe· mahi.vetlnde bu yıl sonuna ka- d 1 .,, "• • • m bir tlenlze ,.irmif gibisiniz. 1 l ., an bır on l raltk çıkarıl rruz 
tedl "' '' ltalyadan faz a ta ep killerini tctkil~ etmek ilzcre dar devnm edecektir. Netice 

r. MUphem hayali)·le bir Çin 'f ·r V k'ıı· •. lif t mıı,· .... ffnJ<ı"vetli oldu"-u takdt- diikka.ucıya uzatmıştır: futıtı~-Evıel·Jıı •·ncalaı·ında tu·· ııe ... ·eu d d• ~• a.arı c ·ı ıı?:ı unıunı m e - .• ,. ,, o .. - "lCll1 
•• u J yağmuru. f'kzotik hntlarlyle evam e ıyor ~ - Beş lira da geri ver. arda 

leylekleıın sokaktan gelip ge tişleri tertişe memur etmiştir. de s-elcce!t ders yılı başından ~ 
• · · - bir Çin yazısr. mııkan·aünn bir İtalyanlar son günlerde piya. l"mum mlifettir;.Ie1· eltinden itibaren ilk tedrisat okullariy_ mlştir. Ut Ütca.: 
~enlen ~st~hfafl~, hayretle sil· ı Çin köşkil, pcrspektivslz bir a. sa.dan fazla miktazda yumurta itibaren bütlin orta okullarr le yalıancr va azlık okulların· I<~aka.t elbiseci r:trantn c isti] 
zUş1erlnı bır hn) il defalar gttr· caib, fakat sempatik lıir dün- km ~ b l 1 d B' y d ır d., da tatlıı'k oluna"'a.ktır. Ya- hal sahte olduğunu anlayat .~arf< mU!jtUm çe ege aş amış ar ır. ır gozme>~c başlamışlar ır. or .. -. \tl 

· ja halinde karşınıza çıkıyor. . .. d . d t k d k bnncı .. 0 azlık okulları sabah koşmu:;; bir polis çağırarat ılacaı Onu yeşil ağaçlarla çevril ka<; gt.in ıçın e pıva.sa a s o idarenin mütaleası alın ı ·tan , 
. ·• . . . · Simay halının dayandığı son 1 k 1 -c· tl b" d , k 1 . • b'ldl . saat 8 elen 13,1 <; k"d"r 6 saat ıabtckArr teslim etmiştir. e ic miş olan \e bu nıam:arası ılc kalelerden biridir. J<~n gUz~l e· ma a mam1~. ıya ar ır en.. Ronra netice \ e ·i lıgc ı rı· v q ~ El; ·' ki 

1 
tı:ı~ .. 

Bursayı nazire eden Sfmavda. . . • bire yükselmi~tir. İtalyadan lcccktlr. ders :rnpmak suretiyle şimdiki .nuc para ar ve sır ~~ 
ı l kl · h ı ı mek, en ıt!nalı meııaıyc hali\ talepler de•·:ım etmektedir. 1. ,. '•111·k k k ü ·11 i g amlarınt kıırşıla'-·abfle· geçirdiği ceket istirdat ed ·~.teni 
ey •0 erm . a.yatı nsan arın burada. tesndlif mtiınküncliil'. • e~ 1 

• 8 ·sa - ~ rı en r. - pro r · " ,Muhittin, bUyUk bir şaşkınH<T.Otdu. 
lıa)ratınn kaı ışnıtştır. Dir nevi kaznM vasıtaları ~~t1'~~e~~~iy~::a~ar ~::~~l hr.tlcri düzeltmek ilzerc icahe- ceklcrdir. uğrnynrak bayii hağırıp ça igld 

l\.asal>anm e~ka.rı ~uıumiyc. Ye bir ne,·f koııfoı·larnlır. Dağ aldığl görülmemi§tir. Alma.rı~·a. dıktan sonra karakola göttl t'uıaı 
ln~o ~ey~ckler:n aşkı, leylek: yamaçlarında ziraat ynpan çift_ ya sevkival yapılmru:lığı h:ıldc B ı·r aşk muş. öğleden sonra da Be~ ~ ~nl 

lerın kısknnı;lı~r, muharebe)e ı;fler otururlar. ~itep Yeyahut da.hildo bazı yerlerde yumurta m a cer as l le beraber adliyeye tesll01 ~Cth 
ıl hakkında. eısaııeler •. m~snl. hayvan yetiştirıuoğe ruUsalt sa- bulmak kabil olamamaktadır. dilmiştir. 'Yii11 
ıar, hikı\yele~lnllyebıU~·sınl~. halarda hayvanlar beslenir. Diğer taraftan t~iltere. Amc- Aslen Hopah ve 22 yaşıtı 1.ı'Yorı 
Bu güzel, seyyah kuşa gösterı_ Zirai sanatlar seyyar aşiretleri rika ve Danimarka da fındık, olan Beki!', sorguya. çckild İirc 
le~ ı~ıklık yalnız bu kuşu~ her takip ederek lnklşnf eder. tiltUn, kuşyemi alniaktadrr. 1s.. T y k ı k d birinci ~ulh ceza mabkemcf ltu\'v 
.güniu~,sa:,1ıara kendhinl lgkösl~edr- Seyyar kUtlelerle hiı'likte panva a}T1C3. n1iihim miktarda erzi avuzu aşı 1 Q an a ın mı c~c ,her şeyi itiraf etmiş: idi.] 
mes ue6ı • onun ar •. ~ a. e dolaşan hayvanlar insanlara balık t:ı nHnaktarır. Limanımt- - Bl)tUo iş tsmail kaptı ~lt'ra 
?1

.r !11crte_beye varan sevkıtabl· halıcılığı iklim şartının insanı za her gUn ttalyada.n balıkçı Avr upaya gönderdi dadır. Ben ömrümde bir 1ıılı4ıstil; 
ısını~ zekil ve insan ruhu de- giydirmesi .gllıi tabii bir iş ha- gemileri gelmektedir. ı dan btıyUk para sörmedl>i ise' 
nccck derecede incelmiş olma. line koymuşlardır. .. . . . 1 bunların da baklkt para. ol · 
sıdır. İşin az zamanın kıvmetsiz ri o.sına gorc. Dilberıstan ıle ara. ğ ttl d . tir Pi 

Onuıı yu-.·n kuruşu, onun ha- olduğu ;.c;·lerde halı .jnkiı;af K b lf sırı.d.ı hiç bir sevgi •. nişanla.n- unu ~ann~ m.,, emış . ft·o~Ya 
vatla sUzUlUşU, onun tarlalarda imk~nı bulmuştur Hayat stan ar IS f n 1 a a nıa hadısesi ~eçmemış, kendi. B~kir CtinclUz de ayni şer tıı?l. . 
salına, salma eUzUIUp dolaşışı, dardının yUkseldiğı yerlerde; ;;in':J..)ıı de p::ıra filan almamış.. rl Eöylemlş, fakat sahte ~dil~~ .. lia 
mahmuzlu ayaklarını Ahenkli, . • . k· b 1 ı'le yaralıyan tır. Yavuz Sezen: lardan haberi olmadığımı .oı , . . . .· halı lavaş ~a,aş ay o muş, . . , etmiştir. rı:ı.. 
Abenklı kaldırıp ındfrişl sevıl- oralarını tcrketıniştlr Halıcı. - Bır defa ben 30 ~a.5mda . ..ı "J, 

m i b ı kt d · d l b' · fflbe · tan · -ı......... Neticede bfı.'kfm Rcş-ıt JU~ r · essane .se ep oklmnı ~l ık~l· b lık meseli\. haynt standardınrn Mahkeme hadise e ö - ır ~kencıh~ıb ... 1 4-ns dıse f~ hittlni te"klf etmiş Be~ baık( 
'Dil orum • Cl e er u daha. dUc::ük olduğu Iran kasa· d k k · h l d çocu ~n 1 ı \e "yaşm an az.. ' s 

1cadar sevildiklerini bildikleri balarmd;~ J!indistand·ı bu~Un Ürme .. astı U ma ı 1adır. Bizim c\'lcnmenıiz hiç bir GUndliz!l ele tka.mct.gö.hrna;. ~alaı 
için bir gUn sokaklnrd:ı dola- ' '. . ' suretle ka!)il olamaz. Dilbcris. ten serbest bırakmış, C\'l'a.•§ıot0 hfıHl kendısıno revaç temin eL Kavgalı olduğu karrnı Mcdi. . aft oldu~u mabkemevc st tr 
şaeakl:ır. Fakat gururlan 50- mektcdil' Vaktiyle şarktan hayı ''öl<lilrnıc:; kastile.. bir tan belkt de bana. §şık olmuş. . . . •. titi-ı • 1 
knk aralarında llola!=!:ın mah- ·~ . böyle bir hikavc uydurarak ba içın oıUdrleıunıumflı~e ıadc];''dc1 ' • ·. . . garbe dogru gelen hale bugiın çok ycrlerind~n balta ile yara. • . 

1 
.. • mlştir 

lfıkları kaza ben~eteceğl ıçın yine ~:ırkn. doğrıı dönmektedir. ltyan Beykozlu İu.etin ağır ce- n~. 5~.lı.p olnla,{ sevdrısma duş. · ~ lar 
huna. tenezzUl etmıyorlar. ElÔktriğin yandığı iş haya. zadaki muhakemesi son safha- muştur... 1 Rı?l. 
Akşam olduğu zaman her ba- tmm inkisar ettiği h~yat sevi· sma yakla.~mıs.tır. Demişti. Dünkü muhakeme • C'ın'ı porse en tııı§ (. 

ca~m Ustunde tuneyeu lcyl:k- yesinin ytikseldlği ':rerlcrclc ha. İzzet, dayak yüzünden anne. ~;c. ~av~cı Dillx;r. iki avukat.J ' ' c at: 
lerıyle b.eyaz badanalı, kcıplç 1t ntelyelcri yerlerini fabrika- sinin evine kac·an karısmı gi. ı _e hırl!Kte gel~ış balunuyordu f f • ('a I )apt1 
binalar~ ~~e uu k~sabada .ilk b~: tara teı·ketmektedir. dip tekrar evine gelrteğ'e kan. h.!s~. ~:;Iu. şışman, ve ufacık a yans 18 t r r{an1 
kıı,ta pıturesk ınsanr z,\ptcdı Slma.\·daki son halı atelyelc· dırmış, kadıncağız knpıdan iÇ('. gozl~ bır. ka<l~.ndı. . . .. .. .• ~ .. ~c..., 
yor. . · ri bana bir halı mUzesinin bil' ri girer girmez üzerine atılarak Dınlenılen uç şa.hıdin uçu de, T uccarla r normal hş 1 {.ı;-ı Leyleklerın kasabaya Yer- parçası hissini verdi. dövmüş, sonra saçlarından kıs. Yavuzun Oilberistanla evlen • d • d• ... • t hhüt uırli 
:dikleri manzara hiç de zararlı · Loyleklori halıları sahtL kıvrak yakalıyarak balta ile bir Tcr:;i l"aru:; mek iizere sözleştiğini, fakat e ın ınn«:gı aa "'a~iy 
4eği1dir. Korkuyoı·um bir giln yanları, has;rlan ,.0 'tarçınlı ~ok yerlerinden yaralamıştır. 1 Dil~ristanm .. ~. çocuk Sl!;hibi ettı}e4· ~;lııat 
onları knsabndan koyacaklar l>ulamalnrr ile bu ,.Uzel kasa- Hatice kaldırıldığı Nümune has- Bir müddet~nberi asliye ü. oldug-undan yıızuk takmak ıste. f llıt:ı~- k t . d.. ınJ. !tol 
dl'yc " t · d · ·ı · k şt ,..üncü hukuk mahkemesinde ~c;. ed·~· · ,. Ll\.dJ.. omı ~1 un D'l ":.Aa,, .. ba etrafına aldığı köylerin 01.. anesın e ıyı eşmıı:. rı mı ır. ~ ~· nı ıgın t ve ı a\"U~ pa:.a ver~- ka ticaret mUdürlüğünde ~ı~:·• a1 

tasında bir kli"tik ticaret mer· Dün mütaleasım okuvan müd. rülen, "iğfal cclcrek para aL ı~l:k . A'.ı-. •ına.va ta~sıle gond~rdı- lanın'~, çı·ru·, po-""len ve fa ~ve 
• t lı . 1 kt ı "" d · ıı- ı ı ·f'f t nıak .. mevzulu enteresan bir mu 1-·1 ı '-' ı h tl ...... • ~ "'" nc:c ır so rn an geç _ kezidir. eıumumı yara arın ıa ı o m:ı. g-mı S?~ ~-uı e.r. ı :ı. nrz şa ı er. ;;.,..,n'ndeki fı'"'t yu'·kseli,.,erin.i ~rp 

k Si dol rt · ı k d ··ı<l·· ı hak~mcnin dunışmasına dün de d b D lbe t y ~ .. !>" • yoruz. Bu so ·ağı4? ctra· On un inkişafını kolaylaştı. 8) .sı e. va a a o nrmc { en. ır~~ı: ı rıs anın .8:.vu. kik etmiştir. Bu maddeleri .r • 
fına duyarları mavi boyalı bir racnk amil köylerin istih!Uk tee-ebbüsü görmcmiı:ı ve Izz.ctin devam etlilmi§t ir. • ~a .'erdı~ı pa~anın 1~, dı~er: rupadan aetirenlerden ve burB 
bUyUk taşı bina. ile esmer kil· kalıili'-'cUni arttıracak "'artlan yaralamaktan tecziyesini iste. tddia roildij!ine göre. Bcvoğ- ·~.rı ~e 1000 hra oldugunu ıferı satanıaro""an ayrı a'.·n ı·--"'s.t 1 ( 

" ·.1 mi~t· ' r ı k k "'r ·ç·n lu terzilerinden "Yavuz Sezen., d ;c.cs;ıı ·1 çUk evler çömelmiştir. Bir ka- biran CYYcl tahakkuk ettir- " ır .. uu la eme. ar.. ı ı sur u. lınmıştır. Bunlar bu nıaddel(').' 
back b' .. b k l t i,c SCllC' kadar C\'\'C) \•anmda I ~t ın .aralandı. Bir çocuk dışnrı mektir. Yeni Anadolu harita- '·ı ·a ır gune tra ·ı mm ır. kalfalık yaptığı 45 v:ıŞJarmda Yavuz bunların :vaıancı şa. Çekoslovakyadan gctirildit; .. 

çıktı. Siyah örtUIU lılr knclm sında bu gUzel merkez inkişaf --o--- ,.c beş c:ocuk anası Dilbcrislan hit oldnihıııu iddia <>tti ve DiL fakat siyasi vaziyetler yii~~( 
içeri girdi. cdebiliı· ve nete kim köy!UnUn Bir ihtilas davası adındaki kadmla. nirnnlanmııı. beristnnın clükkanmcln hiç bir den bir müddcttcnberi mat l'j \.\ 

Bir ses omuz başımda fııııL istihlAlc kabiliyeti arttıkça ç.ar- evle.ıvxcüiz ''akında: ~iiıı calı~maclr«Ymr. ni.,.anlandığı nıediğini, dolayı.ı1ile pi va~~ 
dadı· k d' . b' k f s· .. dd l h 111 ,. ,] nr sövJC'<likleri !itra<la dükki':ı t k k im k r· tl 'il · şı da en ıne güre ır in işa ır mu et en·e i ti ıdı su· _ Bana nara ver. A\Tnpa·,·a s o a ıyara ıya arın; 

·• nı·ı· halı tc"•Alıı .. o··rnıek ·· kt li d t klf tl'l E · ·· il , sahibi oldu.~\·nu ve bunu ~smi ıd·-· · ·· ı · ı rd' ~k 
--

1·~" .., gostermo · ec r. çun an ev · e ı en ,.mınon g-idiu terzilik tahsil edcvim, ,, se ıgını ~oy emış ı> rr. " 
ister misiniz? B" ·r t • $ kn 1 t'd'I tı· · ·ı b C\.,.ukla isb:ıt eciebilccc;;.;ni SÖ'-'· Ç ,, a 

.. ıı· manı a ura m .. ngaza ı sa_ zasr mn mı 'r ıgt mn ase- CİİJlioma aldıktan sonra nikah. ı;• .J Komite ise buna lrarsı ;e ... 
" 1' bil d d' b lediktf.'n sonra: ') "' - a e ım. hıbı bana şunları soylecli: c mutemedi Kazını hnkkmda lınırı;.. demiştir. Dilbcristan Jovnkya.dan mal getirtmek ?]1\1'~· 
" - Buyurun işte burası, tli· " - Harpten ünce burada sorgu liılkinıllği tarafınılan ya- c'a ml.iı>ı.akbd kocasına c;:ıkar. - Ben dedi. Avmpada iken kün olduğunu, derhal sipal ~l Uıtı 

ye cevap vereli.. altı yedi dükkan kö~·lUye 1:\- pıla.n tahkikat tekcmmlil cL nus l:JOO l:ra vermiştir. Dilberistan nrkada<iTnl olan bir lcr vapılm dahildeki stoklf ll~u 
Kapıdan ancak lıaşlarmıııı zım ohın kumaşları satnnh. mektetlir. Yav~ Avnıpaya ""İtnıis. <lio. l~rzive '!idcrck: c:oğaltma.lannı -.·c a:rm :r.aıxıJf ltı~a 

uıatablldik. Birlrnç kişinin lıu· f3imcll bu dlikld\nlnrın ~ayısı EHelıl 4 bin liru ihtilas elUği !omasını alnrnı ,.c Bevo~lunda - Y::ırnz A\•ruıl:ı":t gitti. F.- d:ı btından sonrA. fivatlart ı>~ıı. lli 
luşmasr, rutubetli toprakla. <lC- 36 dır. zanned ilen Kazımın, ehlivukuf bir terzi diik!-tam a~mıştır. Lmcl<'n ka" ırdım. Aşkından öliL rrıaI hadde indirmelerini. fV". rı~ıll'ı 
şenmiş avluya. sığmnsıııa iın" 1 Xl tarafından defterler ilzcl'!nde Dul Dilberistan Ya\·uzıın ken. yorum. çıldmıç3ğ1m. fal(~t onıı fiyatla mal sabnanınlannı til..ıse 
kAıu yoktu. Avlunun blr kll,:ı· j nEX1ZD1'}~ 11{1 n t :'\ 1 yapılnn tetkikat Ronunda ~S disini hic aramamasmdan ,.~ g-etirtnwnin volunu buldum. ıc rivc ctmistir. (! eQ 
sine toprak knzılauk l~:ı.~.\h 1 ~ll~'J' lU~ ) TKAnD.\. bin 1 i4 liı-ndıın fazın parayı cwlen.mekten bahsetmemesin . bin liralık b~:- d~l\'a acncnğmı ·TücC'.arlar fivatları artlfl'l11,taı-et 
Y~;ıeştiril~işti; to:cA!ltıt oir; Mütemadiyen ylik~cliyoruz. 1 zimmetine geçirdiği anlaşılmış! den sliphelenmiş. nihavet ken- lstcr istcm~r. t"<'!ecek, dı''!lliR ve yaca!<lnrını komiteye taahhilt;J .1.ar 
ku. çalışı)or. . . . . j Urjş dakika cn·ol olugunun al· ! tır. j disilc konus.muş. ııldatıldığmı ı hRkikaten da\·avı ar,mrştır. Be!' nıislerdir. Komite fivatlar~J,ı~ ~ 
Başındaki 0:-ı.tyu v~ktı. ı;ıı. , trnılan g-cçtiğimiz cle~irmcrn I Kazım. bu pa.ı·aııııı yaluız anlaım~tır. Bunun üzerinl" as.

1 

Di1bf'ristanı evlenme'\ \'aadile ihtikar :vnmkh~ı sövlenen V.tfU 1 
7-~~ ell ıöz!eri hle11_p!a ~~ı·ı!'la- i ~·i~di toprağa yapışmrş bir kil· J ufak bir kıs.mını kabul etmek· liye üçüncü lwkuk mahkemesi. Vifal ctrrooim \'<' parasını al - diı7er maddeler üurinde de~~~~ 
<1ı . Bh' O.Ti ntaın:aı• aac~.nin 1 çlık yosunlu taş parcasr. oluk 1 te, onu <ln ı htllı\s suretiyle ol- ne mil!acaat ederek bir cla\'a :ı<;.

1 
madtm. 'lı:tl:.ındrr .. , kikler va.1>maktadır. Srra. ~·tı.: 

bl'ltl..-ı ~!ln\1 .ı~~ .g~b: kap·! ~kl toprak nr asma konmuş bir mırarak zimmr.tinc r;e!,' i rdiğini mr~tır. Yakit ~~<"ikfüfüıden mııha.ke. bütün m~ddeleri ı::atanlar bu ı;1l ~1!c 
f;ü~ Y:\':'lnt!:!rm:ı. ~ru \il &l- ! değnelc gibi. ( Daha ı~ar) flP-ri sl\rmektcdir. Fakat t~rzi Yavuz ~cv•nin irl. · nı<' ba.<>'ca bir ... :,:n ... \ııra'-ıldı. retl~ <linlencccktir. 1llı 

' 
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3 - VAKiT :3 ft~ lr..:;D~ 

lıa-rbi başlarken: i l Son günlerde siyasi ehemmiyet ıi-6 .... d dok 1 
• ! orup uş;ın çe 

oı..ve neden kazanan bır memleket 1 

~ Yol işkenceleril 
1'111ımrtMp oldu? Finlandiya 

anların kullandıkları taktik nedir 1 
V A Z AN: 

D u va l 
Mütekait Franaız Generallerinden 

loıı 
·ili Ya yalnm::a bu işgal ha.. 
. ~ ~inden bile şaşır
oı afıf .motörlü Jcıtaat ileri 
· Vazıfesini görüyordu .. 
l' ~a,ıangıcınr yapan bu 
~ Yirminci asır har· 
ta)a i ~üvari rolü oynayan 

t r. nntralyözlii otomobil· 
tr otikletler, hafif harp a. 
·~d 11akliye araba ve otomo. 

1 
en nıüteşckkil idiler. 

ı---.-.-rı:r Beri kıtalar halinde. ku-

len ıı, eayetJe müsait bir hale 
f e a~~duğu yollar üzerinde 

)~Pt ~arak harbin ilk hamle
~ 1 ar. Gayetle çabuk sa· 

' ~~~rlar, müstahkem mcv-
1 tiyı 1tiYO~lar, ve mitralyöz 
hhül birti~I e~f~I avladıkları düş. 

a ~iy crını zorlayorlar, müş-
~rCtler yaratıyorlardı .. Po· 
lcoyın harp arabalarına 

a acak silahları yoktu .. 
~e ~arelcri de alçaktan u· 

~rp ~~ Yandan mitralyöz a. 
' '11~er taraftan da her 

tarafa bombalar yağdırarak bu 
keşmekeıi tamamlal'..ordu. Gerile. 
mcğe mecbur kalmış olan kıtalar 
bu münasebetle kolayca toplanıp 
bir mudafaa hattı kuramıyorlar
dı. 

Leh topraklarının kolayca iş· 
gal olunduğu zannolunuyordu. 
Alman tebliğleri her gün varılmış 
olan mahalleri resmen bildiriyor 

'du, fakat bunların ileri karakol, 
hatta piıtar vazifesini gören ha
fif motörlü kıtalar tarafından el. 
de cdilıniş noktalar olduğunu i
lave etmiyordu. Yoksa Leh kuv
vetleri bu motörlü kıtaatla çar 
pışıyor, birçok yerlerde onları 
geriletiyor, veya yararak ileriye 
atılıp birçok müdafaa a':iacıkları 
teJkil edixordu. 

1939 Avrupa harbinin ıimdiye 
kadar alışılmamış, bambaşka bir 
vechesi vardı. 

Polonya çok müşkül şerait i
çinde şayanı takdir bir mukavc. 
met ile müdafaada bulundu. Al
manya memleketi büyük bir müş· 
külat içinde işgal eldebildi.. Her 
Jehir ve kasabada kµrulmuş olan 
ve en son kuvvetlerine kadar dö· 
vüşen müdafaa birliklerini teker 
teker bertaraf etmek icap etti. 

Almanlar bu işleri halledcbil
mdc için müthiş tazyiklere baş. 
vurdular. Hava bombardımam, 
yangın, kurşuna dizmek gibi en 
müthiş usullerden hiç birini ih
mal etmediler. 

Almanlar ancak Polonyayı bir 
harabe haline soktuktan sonra 
memleketi elde edebildiler. Artık 
bu müthiJ facianın tamam olabil· 
meıi için Rusların da müdahalesi 
lium mıydı? 

i ssw L l Z:l C 

Aşı yan 
Beled iye tarafından 

satın alınacak 
Son günlerde dedikodu mev. 

zuu olan şair Tevfik Fikretin 
Bebekteki işiya.nmı Amerikalı_ 
lar henüz almam:ışlardJr. 

Belediye evvelce burasına 
6000 lira kıymet koydurmuştu. 
Fakat Amerikan kolleji tara.. 
fındn 10000 lira verilmi§tir. Va_ 
li dün gidip binayı görmüş, bi. 
nanın bu kadar değeri olduğu
na karar vermiştir. Aşiyan bu 
fiyat üzerinden istimlak oluna. 
caktır. 

Fikretin eşyalarından ve kL 
taplarından b~ka buraya Ab. 
dülhak Hamidin eserleri ve eş. 
yaları da nakl?,lun~cak, .işiyan 
bir edebiyat muzesı halıne ge. 
tirilecektir. 

Yıldız Sarayı ti.mir 
edilecek 

Belediye senelerdenbcri met. 
ruk bi1"'halde bulunan Yıldız 
sarayını tamir ettirecek ve hal. 
km istifadesine açacaktır. Dün 
bir heyet saraya giderek tet
kiklerde bulunmuştur. Bahçe 
park halinde halka açılacaktır. 
Binadan istifade şeklini de şe. 
hir mütehassısı Prost tayin e
decektir. 

ı ·"· .ııı.ıı11u vı diğer Baltıı. 

ı<'inlandiya 1917 - 17 temmuz 
kanunuesasisine göre bir cum. 
huri yettir. 

1809 tarihin.den itibaren Fin. 
landiya muhtar bir "büyük dü. 
kalık .. halinde Rusya impara
torluğu ile müttehitti. 1917 se. 
nesi kinunuevvelinin 6 sında 
meclisi mebusan Finlandiyayı 
hakim ve müstakil bir devlet o. 

. larak iliı.n etti ve bu vaziyet di. 
ier devleUGrce de tasdik olun.. 
du. ......, 

1906 kanunuesasisine göre, 
meclisi mebusan 200 azalık tek 
kamaradan müteşekkildir. Bu 
aza doğrudan doğruya ve nis. 
bi intihapla seçilir. Kadın veya 
erkek her Finlandiyalı vatan
daş, 24 yaşında rey.hakkını ha. 
izdir. 16 intihap mıntakası var. 
dır. 

Reisicumhur altı sene için 
intihap edilir. 700,000 mark 
nisbet.in,de bir maaşı ve 200,000 
mark taıuıfsatr vardır. Kabine 

1 aggare piyangosu 
tarihe karıştı 

13 sene 9 ayda kırksekiz 
milyon lira dağıttı 

Tayyare piyan 
gosunun sonun
cu keşidesi dün 
yapıldı. Gelecek 

l
aydan itibaren 
Milli Piyango 
idaresi tarafın. 
dan tertip edi-
len keşideye baş 
lanacaktır. 

Tayyare piyan 
gosu 13 sene 9 
ay devam et. 

miş. tarihe karışmıştır. B.~ mü.d 
det 7.arfında 80 milyon Türk lı
rası toplanmış, bu~un 22. m!L 
yonu devlet bütçesıne venlmış. 
~eri kalan miktar da halka da-
ğıtılmıştır. . 

Tayyare pıyangosu planı 

rx tarafından çok dürüst bir 
surette ida.re edilmiş, maliye mü 
fettişleri tarafından geçen se . 
ne yapılan teftiş ibunu isbat ey
lemiştir. Bay Fikri ile arka. 
daşlarını tebrik etmek bir vic. 
dan borcudur. 

Beyoğlunda yapılacak 
sığınak 

Beyoğlu mıntakasında ilk sı
ğınak yakında Taksim bahçesi 
arkasında yapılacaktır. Bu sı. 
ğınak 200 kişilik olacaktır. Di. 
ğer kazalarda da birer birer sı. 
ğınaklar vücude getirilecektir. 

Reisicumhur tarafından intihap 
olunarak meclisin itimadını a. 
lır. 

1936 da yapılan intihapta 
"sosyal demokratlar,, 83, .. çift. 
çiler,, 53, ''İsveç halkı partisi,, 
21, "Finlandiya iştirak partisi,, 
20, "Vatanperver milli hare. 
ket,. 14, "Finlandiya terakki
perver partisi,, 7, "Küçük çiftçi. 
ler partisi,. 1, "Milli parti., 1 
mebusluk çıkarmışlardı. Siyasi 
partilerin nisbet ve derecesi böy 
lece anlaşıldıktan :;onra. Fin. 
landiyanın nüfusuna geçelim. 

1920 senesinde yapılan bir 
tahriri nüfusla 1930 senesinde 
yapılan tahriri nüfus arasında. 
ki fark şöyle görülür. Memle. 
ketin dokuz muhtelif kısmında 
1920 senesinde 3,364.807 nüfus 
varken bu miktar 1930 senesin
de 3,667,067 derec~yi bulmuş. 
tur. 1930 tahririndeki yekun. 
dan 1.809,068 kişinin erkek ve 
1,857,999 kişinin kadın olduğu 
tesbit edilmiştir. Yine 1930 da. 
ki tahrirde 3,022,257 kişinin 
finlandiyaca, 342,916 kişinin 
isveççe, 8.216 kişinin rusça, 
~.719 kişinin almanca ve 2,113 
kişinin faponca konuştuğu or. 
taya konmuştur. 

Ahalinin yüzde altmışı zira
atle. yüzde on yedisi sanayile, 
yüzde dördü münakalatla, yüz. 
de dördü ticaretle, yüzde ikisi 
memuriyetle, yüzde ikisi muhte. 
lif mesleklerle meş~ldür. Geri 
kalan müteferrik işlerle uğra. 
sanların nisbeti yüzde on bir-
di~ . 

Askeri vazivete gelince, Fin
landiyanm askeri kuvvetleri: 
(1) Ordu, hava ve deniz kuv. 
vetidir ki mecburi askerlikle 
temin edilmektedir. (2) gönül. 
lü tarzında kurulan sivil muha. 
faza teşkilatı ... 

Finlandiya Reisicumhuru ay. 
nı zamanda ordu başkumanda
dır. Fakat harp esnasında bu 
vazifeyi bir generale tevdi ede. 
bilir. 

16 yqından 60 ya.şına kadar 
her vatanda§ aakerlik çağında 
sayılır. Finlandiya muntazam 
ordusu faal ordu, birinci ve i. 
kinci ihtiyatlar olmak üzere üç 
kısmı ihtiva etmektedir. 21 ya. 
şına gelenler askerliğe çağın. 
hr. Askerlik müddeti 350 gün
dür. Subay hizmeti 440 gündür. 
Bu hizmetler sonunda terhis o. 
lunanlar, 40 yaşına kadar bi. 
rinci ihtiyat kısmında sayılır. 

Ordu 3 fırkadan ve bir süva. 
ri Iivasmdan mürekkeptir. Ha
va kuvveti, altı askeri hava 
meydanını ve bir havacılık mek 
tebini ihtiva eder; sahil müda. 
faası sahil bataryalan ve sahil 
donanmasından müteşekkildir. 

Donanması. sahil müdafaası
na mahsus 4000 tonluk ve her 
birinde 4-10 ve 4-8 ımsluk 
toplarla mücehhez iki harp gc. 
misi. 6 gambotu, 7 motörlü tor. 
pido. 3 mayn ~emisi, 5 tahtel. 
bahir ve bir çok küçük gemile. 
ri ihtiva eder. 

Finlandiya halkının, başlıca 
meş~uliyetini vukarıda söyledi. 
ğimiz gibi ziraat teşkil <'der. 
Ayrıca demir ve makine, men
sucat, sellüloz, kağıt, deri, ka.. 
uçuk, ve kimvevi ecza endüstri. 
sine mahsus bir cok fabrikaları 
~ardır. Bilhassa imal ettiği ki. 
gıt. orta ve cenubu şarki Avru. 
pasın!11. bir çok yerlerinde J?a. 
zete ıcın kullanılmak üzere ih
raç edilmektedir. 

Ticaret gemilerinin 1936 da 
tonilato yekunu 518.552 olup 

Mizrahi tarafından tertip edil. 
miştir. Piyang"o on dört sene~e 
yakın bir müddet zarfında mu_ 
dür Bay Fikri ile müdür mu. 
avini Bay Hamit ve arkadaşla. 

Belediyede ta yinler 
F...ski mebuslardan Ziya ls. 

mail belediye iktısat müşavirli. 
ğine, eski fen heyeti müdürü İb
rahim imar müşavir mühendis. 
liğine, Adalar sermühendisi Şev 
ket imar müdürlüğü mühendis. 
liğine tayin edilmişlerdir. 3851 gemiden mürekkepti. 1 

ıcaret okulu öğleye Avrupa 

tedrisat yapacak 
bir icmali: siyasetinin kısa 

~et bu hususta tetkikler yapıyor 
~lıl'I. ~.iktısat ve ticaret o. ta!f'belerinin ekserisi okulun 
~ltnıJse kısmının çalışma tahsil sistemi mucibince dışarı
lti~a bu ders yıh başın- da cahşabilmekte idiler. Ayn1 

~llkıaa1 k bazı değişiklikler sistem karara göre yeniden tat 
~ Ve ararlaştırılmıştır. bik edilecektir. 
eıclilec 0 rta okullarda tat. 

e..t·'lf'lll"& ;:t liS:S~ Yeni ders şeklinin 
..... ~nı ıne de teşmili Veka • 

.._T .... ~,.....:. ~ara dan tetkik edilmekte. 

1 taıc~· ınevkii tatbike kon. 
e~e ltaJrde ticaret okulu da 
. il eoı:ır ar ders yaparak a~. 

~· e aıabu talebeler d11p.nda 
~il'e eceklerdir. 

kadar ticaret okulu 

Eski dahiliye nazırı 
Mehmet Ali 

Mlitareke deninde Osmanlı 
hilk6metlnln dahiliye nazırlı • 
j!mt ytlJUlft ytı,; elllllklerdrn 
Mehmet Ali dlinkU ekspresle 
gelmiştir. 

Haydan gelen 

latanbulun bazı semtlerinde 
yolculuk, gerçekten iıkence ha .. 
lini almııtır. Erninöniindeki ay. 
dınlık ve ferahlı geniılikten son
ra, Balıkpazan, Yağkapanı, Ye· 
miı sokaklanndan geçmek, gö· 
rünmez; fakat azabı, bütün ıid
detiyle duyulur bir et makinesin. 
den çekilmekle birdir. 

Kaldınmlar, yazın yağlı ve 
kayagan, kııın çamurla döteli. 
dir. Peynir, suçuk, ,Sastırma, çö
ven kokulan, oranın havasını te
neffüs edilmez bir hale kor. 

Her türlü kamyon, otomobil, 
el arabaları, yüklü beygirler, dö
nemeçleri tıkar. Tekerlekler bi. 
ribirrne dolaıır, sokaklar, kanıık 
çilelere dönerler. 

Çabuk yürüyemezsiniz. Ama 
iıiniz varmıı, bir yere yetiımek 
zorunda imiısiniz, kimin umurun. 
da. Elinizden gelirse uçunuz! 
Ben, buralara düıtüğüm vakit 
kuılarla kedilere imrenirim. Ka· 
nat seslerinde alaylı bir kahkaha 
duyar gibi olurum. Çekik, süzgün 
gözlü kediler, çinko oluklara naz· 
lı nazlı basarak kovalaıtıkça, i· 
çimden: 

- Ne mutlu sizlere! 
Derim. Şehir, guya insan eme. 

ğinin mahsulüdür. Bunu insan. 
lar ıuya kendi ihtiyaçlanna uy. 
gun olsun diye yapmıılardır. Bu 
soskaklarda, haıa, bu üstü açık 
tünellerde çektiklerimizi gör-' 
dükten sonra, buna nasıl inanı
lır? 

Hele bu dar, dönemeçli yerde 
iki araba karşılattı mı geçit kal. 
maz. Birinin oku, ötekinin ense. 
sine değdiği için onun, gerileye
rek yol vermek ihtimali de yok· 
tur. Saatlerce ortalık boıalmaz. 

Galiba bu yüzden son günler
de ıidiş ve geliı yollarını ayır. 
dılar. Fakat bunu bilmiyenler, 
duymayanlar çok olaca..tc:, ki aynı 
kanııklığın daha beteri timdi ar. 
ka sokaklan kasıp kavuruyor. 

Kerestecilere kan ter içinde 
vannca da ba,ka bir dertle kar· 
ııl~şırsmız. Dolan otobüs gözle· 
rinizin önünde gider. Boıunun 
clolınaRJU Mklemek MlAdır. Çün
kü hazan üç dakikada dolar, ba· 
zan da yirmi dakika orada pinek
ler, ve toförden, biletçiden dahn 
candan ve gönülden müıteri gel. 
mesini dilersiniz. 

Bunlar, niçin zamanla kalkmaz· 
lar bilmem. Halk hizmetinde 
programsızlık olamaz. Muayyen 
bir nkit İçinde ister dolsun, iı· 
ter dolmasın bu otobüsler kaldı
nlmalıdır. Çünkü ara duraklann· 
da bekleyenlere 'baıka türlü asla 
yer bulunamaz. 

Belediyenin de bizim gibi dü. 
ıündüğünü, otobüslere asılan va. 
kit cetvellerinden anlıyoruz. A
ma, bu cetveller oralarda boıubo
ıuna duruyor. Kimsenin aldırıı 
ettiği bile yok. Onlan keşki hiç 
asmasalardı. Çünkü çektiklerimiz 
yetmiyonnuf Ribi bir de yasaya 
itaatsizlik görüp tahammül etmek 
azabına q,ğrayoruz. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

İngilizlerle yapılan tica 
ret anlaşması 

İngilizlerle yaptıı~ımız yeni 
bir ticaret anlaşmnsı piyasada 
ve bilhassa hariçten makine, 
motör ve buna benzer sanavi 
malzemesi getirenler üzerinde 
büyük bir me-mnunivet uyandır. 
mıştır. Şimdiye kadar aramız. 
da ticaret anlaşması olmaması 
yüzünden lngiltereden alm.amı
yan bu mallar mecburen Al. 
manyadan getiriliyordu. 
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-:sıe-
Bu keınanr çalan kör çalgıcı 

setlerden ibaret bir kalabalık 
.in uğraştığını farketmiyordu. 

Ara sıra kulağa bir felaket hissi
ni veren bazı seskr geliyordu: 
Bu sesler bir bıxağın bir teşrih 
masasındaki mermere çarpmasını 
andırıyordu. 

Bu arada anc~k hissedile· 
bilir surette bir şikayet sesi du
}'Uluyordu. ~caba dışanda can 
veren birisi mi var? Kapıya ör
tiilmüş olan perde korkolu ihti
laçlar ile bundaki esrarı örtü. 
yordu. Eğer bu sırada salondaki 
ziyalar birdenbire sönmüş olsa 
muhakkak ki buradakilerin hep· 
si akıllarını kaçırırdı. Belki <le 
salonun duvarlarrndaki aynalar· 
da bir takım kan lekeleri bulu
nur,du. 

Ermeni güzeli Katalan yüzüs
tü yere uzanmıştı. Göğsü, karnı, 
baldırları, dizleri, halı üzerine 
gelmişti. İkinci ayağı topuğun. 
dan birincinin üzedne binmişti. 
Kadının bu vaziyeti fevkalade bir 
tenazur teşkil ediyordu. 

Sanki meraklı bir sanatkar bü· 
yük bir itina ile mevzun bir lev
ha vücuda getirmişti. Aya~nın 
ince topuklan ile bacağının kaba 
etlerinde büyük bir cazibe vardı. 
İnsan bu etleri eli ile sıkacak o. 
lursa taze bir ekmek gibi çatır
dayarak kırılacağım zannediyor 
du. 

Tito Ermeni güzelinin çok ya
kınında uzanmıştı. Yüzünü ba
caklarına yaklaştırdı. O vakit 
gözleri bir yeşillik içinde kaybol
du: ipek çorapların yeşilliği ... 
Bu ipek çorabın altından taze bir 
~ın kokusu geliyordu. Kadın 
derin bir uykuya dalmış görünü.. 
yordu. 

Tito bir eli ile kadının eteiini 
yavaşça kaldırdı; baldırın ortala
rına kadar açtı. İpek çorap bir 
fermuvar ile tutturulmuıtu ki 
burada platin bir küçük zincirle 
inciler göze çarpıyo~u. Tito ya
vaı yavaı ipek çorabı geriye doğ
ru büktü, bacağının kaba etleri. 
ne kadar çekti, dizlerin arkasın
daki bosluğa derin bir incizap ile 
baktı. Burası adeta bir içki kade
hiM benziyordu. 

Tito yanrba.,•n1a henüç hiç 
içilmemi~ bir halr:le duran kade
hi eline aldı, titrek parmaklara 
bU" kadehi dizlerin arkasındaki 
boşluğa boşalttı, bir damla kay. 
bolmadı. Hepsi boşluğa doldu, 
kaldı. 

Kadın hiç kımıldanmadr. Diz
lerin arkasındaki botluk a~ık bir 
ağıza benziyordu. 

- Katalan!" 
Diye mırıldandı. Bu beyaz et· 

ten ağua doğru eğiJ:li. Hararet. 
ten yanan dudaklarını uzattı. 
Gözlerini kapadı: 

- Katalan !'' 
Dedi. Oradaki ıampanyanın 

hepsini içti. 
- Katalan 1 Güzel, ilahi Kata

lan !" 

Kadında en kücük bir hareket 
görülmedi. Hatta· Tito kendin
den geçmiş bir halde: 

- Katalanl" 
Diye bütün vücudu ile üzerine 

<1üttüğü zaman bile kendisinde 
bir hareket hissedilmedi. .-....... --

Tekrar tavandaki vasistas açıl· 
dı. Artık hemen güwJüz olmuştu. 
Sabahın son saatlerinde gökün 
derinliklerinde. şurada burada, 
birkac sönük yıldız göze çarpı. 
yordu. 

v 
Tito Ermeni J?Üzelinin otom<>· 

bili ile oteline gelirken yarı uyur, 
yarı uyanık bir halde dilinde hep 
''Katalan ... Katalan ... ~atalan ... " 
ismi dökülüyordu . 

Sabahın bu saatinde herkes 
Pariste işi basına gidiyordu. Me
murlar parlak ayakkaplı.rı ile, 
işçiler yeni traş olmıış yüzleri ile 
göze çarpıyordu. Herkes sanl<i 
güneş ile yarışa çıkmış gibi acc· 
le a<:ele ~idiyordu. Bazı sokak 
köşelerinde süprüntüler arasında 
köpeklerle biçare bazı kimseler 
limon kabuklarını. sardilye ku. 
tularını vesaireyi karıştırıyorlar
dı. 

Tito ise otomobilin içerisinde 
frağırun yakasını kat:hrıp ağzını, 
bumu hizasına kadar kapıyarak 
tekrar ediyordu: 

- KataJan ! .. Katalan! .. Kata
lan !'' 

Nihayet otomobil durdu. (Ho· 
tel Napolen" in kapıcılan koşuş. 
tular. Tito indi ve şoförün eline 
elli fran·k sıkıştırdı. 

Şoför oaravı almak istemt""i. 
- Rica ederim, alınız. Bu e

hemmiyetsiz bir hediyedir. Yok
sa bir ücret değil." 

Dedi. 
Şoför <> zaman parayı azametli 

bir tavırla aldı, cebine attı. An· 
c.ık küçük bir klakson gürültüsü 
ile hareket etti. 

Tito namına iki rrrktup geL 
mişti. Biri ltalyadan, öteki gaze
te idarehanesinden. 

İptida gazete direktörünün 
mektubunu okudu: 
"Yarın aabah, saat dörtte, A

rago caddeıinde Enstitüriıler ka· 
tili methur Mariuı Arnphouy'i 
idam edilecektir. Bu hidiaeyi 
ırüzel bir yazı ile' tasvir ediniz. 
iki sütunluk bir yazı. Bu, yedi 
ıenedenberi Franıada ilk defa 
icra edilen idrım cezasıdır. Yeni 
cumhurreiıi idam cezasını affet. 
miyor. Her halde gayret et. Vak
.· nde yetİtlir. -, :zı aabWıleyin 
ıaat altJda matbaanın ter~i., ma
kinelerine verilmek lazımdır. Sa· 
at sekizde ikinci t (;n yapılacak. 
br. 

Samimi hüremtler:' 
ikinci mektup şuydu: 
"Benim az.iz dostum, f'Önder

cliğin karta teıekkur edenm. Ne
zaketine hayranan! Demek ki 
hali .\tadeleni unutmadın, öyle 
mi? Halbuki ben ,imdi Madelen 
deiilim. Benim adım artık Mod 
oldu. Disiplin evinde on ay kal· 
dıktan sonra oradl'n çıktım. Bir. 
çok adamlar ile tanıttım. Bun
lar anamda bir Kafe Konser .. e
jiıörü •ardı. Bu ad.n benim ba· 
caklannun artiılik aleminde bü. 
yük muvaffakıyet tem.in edeceği
ni anladı ve bana danı öğrettir
di. ltalyanın mefhur Müzik-hol. 
lerinde bana it buldu. Bir a:v için
de ben Pariae ge!eceğim. Orada 
Petit Caıino'da çahpcağ1111.. Ora
da beni relip r<"ı:ür müsün 7" 
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Yazan: \u~ur S('Hl"Hl 

SARI 
Yazan: 

Vang Lung, bir takım garir 
hislerin tesiri altında kalmıştı 
Bir çok şeylere hiddetlenmiştı 
Fakat kızgınlıklanndan bir ta· 
nesi. bilhassa cıahı. kuvveti\ 
\endisini his.settiriycr, ve Van .. 
Lun~ da bir türlü bunun sebe. 
bini anlavamı\'ordu: 
Oğlu evdeki uc:uk beniz!;, kü 

çük kıza bakmış ve onu gü1..c' 
bulmuştu. 

.. ,., 
-v<>-

\'ang Lung en küc:ük oğlu· 
nun Armut Goncası için söyle
diklerini bir türlü aklından çı. 
karamadı. ve ~nç hız orava 
buraya gidip ~elirken, onu mü. 
temadi yen seyir ,.c ta ki o etti 
Farkında olmadan da hen onı· 
düşünme<re, çıl~mca ~evmeğe 
baı:ıladı. Lakin kimı:ı{'ve bir ~e~· 
ı:ıtlatmadı, söylemedi. 

O yılın ilk vuında. sıcaklı. 
ğm ve yaz kokularının buğ-u. 
larile havanın aiırlaşmış, dur
gunlaı:ımış ve nc1tele.c::miş oldu
ğu bir gecede Van~ Lung. tek 
başına kendi avlusunda <-i<'ek a< 
mış bulunan bir tar<:in a<Yacmm 
nltınd:ı oturm.uıı. tarçin <;İc-ekle. 
rinin ağır ve tatlı kokusu da 
bumuna doluvordu. Vango Lung-. 
oturduğu yerden kanının coş. 
tuğunu. ı:.a.ğladığmı, ve bir deli. 
kanlı gibi feveranla kaynadığı. 
nı hissedivordu. Bütün J?iin av. 
nı halleri gccirmiR. ''e arazisi. 
ne j!'idin ayaklarının altında bu 
bereketli toprağın temasını 
hatta daha ileriye vararak a. 
yakkaplarmr, coraplar.m c:ıka_ 
rarak bu teması cildinde duv. 
mak ister gibi olmu"tu. Böyk 
de yapmak istemişti ama, a
damları, kasaba karııları içind<' 
artık bir çiftci değil de toprak 
sahibi ve zengin bir adam sayı. 
lan kendisini ~örürler diye dE' 
utanmış. <'ekinmişti. 

Onun i<;in buMlmış bir tavır 
la avlularda dola.şm..ş. ~ölr.edf' 
oturmuş.. nal"frileeini tokttrdatar 
Lotus'un bulun<lu~u avlunur 
semtinden tamamile uzak kal. 
mıştı. Zira LotU8, bir aciamrn 
ne zamanlar ve neden bı, .. ~1..:ı. 
ğını. sıkıldığını bilir. -.. e iRin i· 
~inde neler oldııf;ınu nek <'abuk 
gören keskin ~özleri vardı. O. 
nun için Vanı? LunS?, tek baR1. 
na e-ezindi, kavgacı gelinlerini 
hatta ekseriva zevk duvdujh· 
n~.<Je!~ndiii. torunlarını bile gö. 
zu ~ormek ıstemeai. 

Dolayısile ,ntn bir türlü bit. 
n:ıe~ bilmedi: Van~ Lung kendi. 
sını nek nlnız hissetti. '~ de
risinin altındaki kanı da müt". 
madiyen kaynadı durdu. En 
küçük oğlunu. onun 2"endif!inir 
vakarile. siyah ve kal~ k&.!J}an 
biribirine catılmı§ bir halde le. 
vent ve dim dik Yilcudiye kar. 
şısmda duruşunu ve genç kıv 
bir türlü aklmdan çıkaramadı 
\'e keJ'lrlİ kendisine: 

- İkisi de aynı yaştadırlar 
sanınm .. Oplı.nt o~ı sekizini çok. 
tan a~rnuı. kız dıı on sekizde?' 
fa7:ıa de~ldi.. dedi.. 

Sonra kendisinin daha bir 
çok sene germeden yetmiş ya. 
şına basacağını hatırladı, ve 

Pearl Buck, Çevıren : 
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kanının höylc kaynayışındar 
utandı. ,·c: 

- Kızı oi!lan-ı .rrrmck ivi o 
1"""'·' ,.ı;.," dü!;i.indii. \fe b· 
fikri bir kaç kerelt:.'r !:endi kcn 
disine tekrarl~ı:iı. Her seferin -
de de. \'aralı hir tf'n"' hir h'C'ıık 
sanla"''~tş aibi oldu. Buna 
rnl'?'mcn de elinde olmadan bı. 
çağı saplama '<tan \'P acıı:ımı tat
mıı l(tan kerıdisinı a)dmadı. 

Ve iı:te Vanı:r Lung-'un dlrn 
brivlc va 1 rı11.r1 ve l'"'llZtın P'""'ti 
Ge<'e bastırdı"ı ıa ı.ıt t,., daha 
hala avlı•c::ıınila vı:ı lnız başıııa 
oturmakta idi. "3i:Wn evirde dP 
bir dost o'ibi vnn·na t"İdCC'('i'i 
tek hir insan ''okt•ı. Gece. Uır
dn aıfacmın ('İreıclerinin saçtı. 
ğı ıtırlı koku ile sıcak. ağır ve 
peıt~ıecırn iPt i. 
Karanlıkta valnız b:uıına a. 

ifo.c-m alt•ncla oturrıa kta ik/'\n, 
a.ı:.rı,..... '!-.. Jıındıı~ ıcre isabet 
eden Jrnnmrn \'anından birisi 
j?:eçti. He...,cn baktı. :Su. Armut 
Goncac::ı idi. 

- Armut Gnrır<lsı.:. diye fı. 
sılciavarak seslendi. 

F··~ h;,.den oldııs'Yu vf'rde dur
du. Başını eğerek kulak verdi. 

Vang Ltın"'. boi!ulurcasınn 
tekrar seslendi: 

- Buraya, vanıma gel! .. 
Genr. kız. efendisinin &'Sini 

duyarak, korkn korka, kapıdnn 
slizUldü. \"C önünde jikildi dur. 
du. 

Vang Lunı::-. karanlıkta. gen<' 
kızın orada durduğunu göreme. 
di, fakat hissetti. l!::lini u1.attı, 
ve kızın küçük cck"'tini tuttu, 
yarı boihılur bir ~sle: 

- Yavrum! .. dedi. 
Abmdan bu kelime c::ıkar çık. 

maz da sustu. Ken.di kendisine 
yaşlı bir adam olduğunu. böyle 
bir cocu~n vaRına '·akın erkek 
ve kız torunları olan bir insa. 
na bu hallerin yakışık almadı
ğını söylendi. ve kızın küçücük 
..ccketilc oynadı.. 

Q T.3.man, oldujpı ' rd durup 
beklemekte olan ~enç kız Vang 
Lun~·un coşan. kaynayan ka
nının hararetine kapılarak iki 
büklüm oldu. Ye sapında kı,Tı
lan bir çiçek gibi ''ere kaydı, 
Van~ Lung'un ayaklarını yaka. 
ladı ve orada uzanıp ';:aldı. Vang 
Lung- vavaşça: 

- Yavrum, dedi.. Ben yaşlı 
bir adamım .. Çok yaşlı bir ada. 
mım .. 

Ve genç kız. sesi karanlıkta 
tıpkı tarcin ai!acrnın nefesi gi
bi çıkarak cevap verdi: 

- Ben ihtiyar adamlardan 
hoşlanırım .. İhtiyar adamlardan 
hoşlanır1m.. Onlar o kadar iyi 
olurlar ki.. 
Van~ Lung tekrar ;:ızın üze. 

rine doğTu azıcık eğilerek ve 
şefkatle konuştu: 

- Senin f!ibi küçük bir kız. 
uzun boylu dimdik bir erkeğe 
malik olmalıdır .. 

Senin eibi küçük 1-ir kız .. Son 
ra içindı?n de. benim o~lum gi. 
bi ! .. diye ilave etti. Fakat bu 
düşüncesini yüksek sesle söyle. 
V€'meki. Zira.. bu fikrin kıza 
mütayim gelmesinden korktu. 

r Daha ııar) 

Hala koltuk deynekleriyle yü
rüyor. hasta bacağını güçlükle 
sürükleyordu, fakat Domnikayı 
görmek, onu beraber götürmek 
- çünkü bundan emin idi - sa
adeti genç adama büyük bir cesa. 
ret veriyor, bütün acılan unut
turuyordu. 

TUNA KIZI 
dan bile mallar sokaklara taşmış, 
kaldırımlara serilmişti.. Büyük 
bir kalabalığın, muazzam bir dal· 
ga halinde hareketi göze çarpıyor 
her k.-fadan bir ses çıkıyor:lu. 
Danyel Ltje bir mağazanın üze
rindeki tabelayı okuyarak: 

Danyel Leje hayretler içinde 
kalmıştı .. Ne Demctr, ne de Ste· 
fanesko onu bu hadiseden haber
dar etmemislerdi. Acab;ı bir te. 
sadüften istifade ederek Matma
zel 'Jlaveresko kaçmağı mı taaar. 
lamıştı? .. Bu takdirt:le almağı ü
mit ettiği yüz bin frank kanat
lanmış olacaktı .. Bu Jekilde tah
rik edilince vaziyeti derhal iki 
iş arkadaşına bildirdi.. 

\ 
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bir zevk veriyordu. Pencereden, yeni evlilerin mil· 

Merovenjien sarlarına müşabih li kıyafetler içinde, mavili, sarılı 
dolu tekerlekli öküz arabaları, en renkli elbiseleri içinde bir kral 
son model Amerikan otomobille- haşmetiyle yürü:lüklcri görünü· 
ri arasına kanşıyorou. yordu. 

Hayvan derisinden yapıl111ış Kalca Viktoria ve civarındaki 
çarıklar giyen köylüler, iki dir- yüksek evlerle çevrili büyük ca:I. 
hem bir çekirdek giyinmiş fev. delerden maada diğer bütün yol
kalide şık efendilere yol vermek lann kenarları yeşil ağaçlar ve 
için kaldırımlardan in;yorlardı. villaların güzel bahçelerile süslü 

Çıplak bacaklı güzel çingene idi. Bu sessiz, sakin yollar insa· 
kadınları Kapsa ça.yhanesinden na bambaşka bir alemde yaşadı-

Jan da Pol gibi hiç bir tef&R çıkan Monold'lü kadınlara çiçek ğı hissini veriyordu. Ancak yal· 
şüphe etmiyordu. Sabınızlıldan. buketleri uzatıyorlartlı. nız Kalca Viktoria ile bu meyda. 
nr gizlemek için bir otomobil i- Her tarafa dağılmış, sıska ser na açılan caddelerde bir Avrupa 
çinde şehri gezerek zaman öldü. seri sokak köpeklerinin dişlerini şehri manzarası vardı .. 
rüyorlardr. Hasta bacağını wıM- göstererek havlamaları duyulu· F k t .,_ı. . .. r · 
1nlJ olan Pol Tanreako ibir kolu· yordu. akak ~.rın cnh ~uze kı,. en P~-
nu da da--w&r bAb.aneai k .. .. , • • t • tores ısmını şc rın sa ın ca ... -' . . 1-··- Y Htt pa%ar gunu aıuccrı maıı.c. , d:1~:-i kenarına sıralanmıl\ olan 
metrcsının ooynuna dolamıştı. :;,, taraç99ına yr.1cıtiriiıen büyük . • . . ~ . 

Lö Me'St • h • tanıd k b' k tradan ılca • • • ~· 'ı'tlla1ar teşkil cdıvo;:Ju. Y etı::· 
-0::1-- .. _ nye ~ idi'.o .ı... 1 B~· ı' 1 ır °'. esL L......_~5' • '! :na.a~nk'-•~~ i dig~rine benzemcy;:ı., muhtelif .o.-'".,. ~..,,una c . rıınıı. u- er. çı~& uu:J(.,.,ae:;ı ıçıno~ lu:K'- 1 . . . . ... 
hassa ,_,.rin ~. ifta1P'd&. ı~ . den ~·kan :reni e•li ç.ikl«i tahrik Ş~~ılle:-ddc~ b\: ':Ul:aıarın en ou
mumlv~ k5-,ll ha,etn-ie ]ı:ay,. • ffief"e't i:>~tih Ka~~ Viktoria 1 yu.JC hwıus~yetler: ·re yeknasak-
r~n sehfr ,,,.,•aıtnmı ~1t: nmn. l f7Aler m~yôanma) yayı~ryo:-. lık1ar-, it~r bahçede kapmm ya· 
z rasr, ıenç Tranaıu ~ewtral:Sd.e • da. nm~Ct, daıma. ~htiram ya.ziyetin-

deymiş gibi bulunan bir selvi 
ağacı idi. 

- Zarafet .. Fena değil.. 1ster 
misiniz buraya girelim de şu he
rifleri görelim .. diye teklif etti. 

G!rdiler .. Fakat burası bir şap
kacı itli.. Y0ksa Lö Mestriye zan. 
nettiği ~ibi satışı da güzel kızlar 
yapmıyordu. 

• • • 

Bu Rumen şehrinin güzelli&i 
genç Fransızı ~yrettc bırakıyor. 
du. Şehrin ortasında akıp giden 
Dimbovitza ırmağı, hafif suları 
ve sürüklediği pialikler ile ileride 
yeşil bir örtü içinde kayboluyor, 
ıehrin zencin manzaruına bir Gayet nefis olan ve Bükreşlilcr 
çetni veriyordu. tarafından tercih edilen biradan, 

Rumen köylerir;de yetiştirilmiş 
Pol doiduğu tehri cururla ar. emsalsiz üzümlerden mamul, Ri. 

kadatlanna gösterirken: esling Şablis isimli şaraplardan 
- Haydi .. dedi.. Gidin de Lip· içiyorlar .. Avrupada emsali bu· 

ak.ani'yi görün. Zahmetinize de- lun:nayan bu nefis içkilere bir 
ğer.. türlü doyarruyorlardı. 

Danyel Lcje ile Lö Mestriye Önlerine envaı çeşit ndis ba-
genç adamı arabada bırakarak bu ı lıklar, gayetie büyük ıstakozlar 
garip mahalkyi gezmeğe gittiler. getiriyorlardı.. Balık Rumenle
Lcipzig'H tüccarların isimlerini ı rin başlıca gı•:asını te~il ediyor
vermit otiulrlan bu mahalle ar- du. Sonra burada en zivade se
tık tamamen hüviyetini kaybet- vilen gıdası. çoic siyah bir ekmek 
mi§ ve bambaıka enternasyonal tercih olunuyor ve üzerine pek 
bir hal almıttr. farla karabibc:- ekilen kızarmış 

Cadd~le:-, lcalabalığ! ile me,hur et parçaları Rumenlerin yemeği. 
olan Cir. caddelerinden daha ka- ı rri teıkil ediyordu. 
labahk idi. En ufak cükkankr. fDaha var) 

lbr,..1-"- Hoyi 

s p 

e u haftaki ma 
Beden T erbiyeıi 1 staıııJ 

gesi Futbol ajanlığından: 
14. 1 O. ı 939 tarihinde 

lacak maçlar : 
ŞEREF STADI: 
A. Hisar • Altınordu 

Hakem Talip Gürkan. 
Yanhakemi Emin, Ccvd 
15. 1 O. 1939 tarihinde > 

lacak maçlar 

ŞEREF STADI: 
Alemdar - Yıldız saat 11 

kem Bahaeddin Ulusöz. 11 
kemi Mufahham, Kadri. 
Altmtuğ - Vefa saat 13· 

kem Tarık Özerengin. "/ 
kemi: Ziya Kuyumlu, 
Kayral. 

Süelymaniyc - Beykoı: 

15. Hakem Halid Ezgü. 1 
kemi: Sabahaddin Yarma 
lit Özbaykal. 
TAKSİM STADI: a 
Ortaköy • Kale saat 11 il 
Şazi Tezcan. Yan hakemi 1 illi} 

Hami. tli 
Eyüp - Beylerbeyi saat 1 

kem Açıköney. Yan hakeıııi 
vaffak, Necdet. 

Galatasaray -
at 15 hakem Ahmet Adedi 
dün. Yan hakemi Selami 
Talip Gürkan. 

FENER STADI: 
Topkapı - Hilal saat 

)tem Refik Top. Yan hake 
mi Asal, Neşet Şarman. 

Beşiktaş - Fcnerbahçc 
de hakem Adnan Akın. 

Yan hakemi Şazı Tezcat1• 
det Gezen. 

SOLEYMAN!YE STAJ:>l 
Galataspor - Davutpa!' 

11 de. Hakem Necdet Ge 
Yan hakemi: Şevki, Sa1il1· 
Beyoğluspor - Karagümrü1' 
13. hakem Feridun K1lıÇ· 

hakemi Şevket Yürük, Ke 
Galatagcnçler - AnadolıJ 

l 5. Hakem Rıfkı Aksa:Y· 
hakemi Şevket, Hilmi. 

Vazifelerine d · 
miyen profesö 
Dersleri doçentler t 

fmdan vekaleteıı 
doldurulacak 

A vnıpada olup üniversi 
vazifelerine döne.miyen 
sörlerin derslerinin açık ~. 
rnası için Maarif Vekilliği 
k&rarlar almıştır. 

Bu kararlara göre bil 
lcr mevcut doçentlerle .,. 
tPn idare edilecektir. 

Yeniden üniversiteye ~ .. ı 
cak doçentlerin kayıt kalJI"' 
leri de ayın virmisine 
tamamlanacaktır. Imtilı 
teşr:nisanide yapılacaktır· 

Okullarda spot 
hareketleri 

Spor talimatnamesi J:ı" 
lerine göre okullarda yap 
fküstür mUsa:bakalarının 
ramını kararla.~tırmak . 
bu~n saat 15 te maarif Jtl. 
lüğilndc beden terbiyesi 
menlerinin iştirakile bir t 
tı vapılacaktır. 

Çocuklar arasınd' 
ÜskUdarda Toygar fi 

mahallesinde oturan 11 
da Muhittin ile 9 yaşınd• 
sım arasında oyun yU 
kavga çıkrnıs. 'Kasım Mulı1 

ekmek bıçağiyle kolundsD 
ralamı§tır. 

Yangın 
Evüpte Yavuz maha.Tl 

cıvata fabrikasında yan~ 
mıssa ela itfaiye tarafınd 
dürülmüstür. Yan~ fi 
yanındaki C'ah süpürgc~t 
tutu"masından ileri gclın~ 
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Çemberlayn sulh 
teklifini reddetti 

Bulgaristan 
ihtiyatlardan bir kıımı· 

nı terhis ediyor 
Amer ikaya 480 ton külçe 

baktr gönderiyaruz Sofya, 12 (Hususi) - Eyliıl 
ayı başında sili:h alt:na çağtnl. 
mış ihti)'atlardıın bir kısmının 
terhisini Bulgar harbiye neza. Hopa, 12 (A.A.) - Dün li. 
rcti emir vermiştir. Bu hafta manlarıma:ıdan hareket eden 

dcuinin de in11asına ba.elanmııj 
olması keyfiyeti muhitimizde 
büyük iktısadi varlık yarattı.. 
ğına şUphe yoktur. Mmtaka. 
mızda. yeni iki mUhim bakır ce\·. 
heri daha keşfedildiğine göre, 
Çoruh mmtaknsı bakırlık halini 
almıştır. 

11 
lı ( IJa, .ra/ı 1 ıncide) 

&ı :thrlat:ıyım ld, b11 muha
~da'. Alman batnkili Po
~a . leaı halledillr edilme;(, 

..__ __ .._...._ ile lnsiHere arosındakl 
bbl h :tnkipf ettirmek ırıusu

dt r be1ıernl§ , .• Jnıillerc bOkCı.. 
~ lhla Terdili cenpta, mez. 

_ _., >'a ancak l~ler adillııe bir 
~edt)dlii takdirde iştirak 

-: feejini l.ıildirmişti. Şunu 
~ )~Ue kal dcltik ki, zorla yn· 
°'-hır tarzı teni ye bizi J>olon
if " taahhütlerimizi zaruri o. 

ıı ~Ya sevkedccektir ,.e Jfillcr. 
0 

onya ile uoğrud::ın do#ruya 
~~elere girişmesini rfoa ellik. 

d r lllÜzakereye sirişıuck hu
da Polonya hükClmeti daha 
:~ hüsnüniyetini ııüsıcrıuişli. 

.... nlfll"1ıı"'C&(n bildiği sibl, lnıillcrc 
er llıQ 1 tarafından, horl.ıi ıı \'C kU\· 

11 

limi 

> racaatin önüne gcçilnıcsl ı. 
al>ılan bütün ga)·reller akiıu 

11lır ,.. 
cu • "1Cten Alustosta Amerika 
.\ trıhııru Hıllerc mürac:ıot ede. 
/"UJ>ııda harbin pııll:ıın:ım:ısı 
~ca eylemişti. Al ni zanıandıı, 

kralı, Hollanda kraliçesi, 
1 te Mııssolini la\'assullannı 
~lliter. Fakat hütün hunlar dıı 
llldı. Bugün :ı~irkarılır ki, 
0 zaınanlar Polonyıya kartı 

e ·~·i kararıa,hrmışh ve tn. 
il tle aııl:ışınak hususundaki 

bu ile kadar samimi olursa ol· 
t~rzusu onu komşusuna taar
otınlr ettirecek derecede kuv. 
~ •ınıştı .• 

>'lfUde, Hlllcr Polonl'a hudut. 
lecavuz elli ve bu memleketi 

ıııı~ı11edl. SiJlb kun·etlle Polon• 

1 
tlfnin ve ordusunun muka· 

1
'i kırdı. Polonya şehirleri 'Ve 

lıeı1t boınbardıman edildi, Polon. 
ltı 1 61dOrilldi1. 
11;r, cebir Te ,ıddet kullanmak 

ilki tefebbtlsll ulruna bunca 
~llı Ye Alman canını mal o
arruıdan sonradır ki, ı,lmdi 
tini ileri sürüyor. Çekoslo
le Polonya mlllellerinln bak
lecnQzilo hemen akabinde 

cı il be .. rlfele kattı lşledlli a. 
h --)·ett tııshlb ~·otunda nutkun. 
il er hangi bir teşebbüsü tazam· 
t ~ tekliflerde bulunacalını 

11 hden bir kimse var idlyse su-
1' 1>'-1e IDahkClm idi. 

oloııyanın akıbeti 
llıu nedir? 
t, •rt11, Alnıan nüfuz mıntakuı 
,~'sif ellili Polonya parçası· 
~ .. ~eti nedir? Bu cihet nutuk. 

oıçe tebarüz etmiyor. Fakat 
Ilı olan bir tel' Tana o da 
~Ye mllnhasırııı Almanya.. 

di r eden bir me'fzu tellkki 
._ r. 

~ 1~ı>rasın nihai şekli ve Polon
" •linin tekrar kurulması Bit· 
~ 8ıırpte yapılacak bir harple 
te~ı ntünhıısıran Almanya ve 
~ er Birllli arasında halledi. 
~eıeıeıerdendir. 
D, 11aleyb, HiUerin "Katl AT. 
lıa etın~iyeti,. di)·e laTslf eltili 

'it"· esısi içiıı ileri aürdlliü tek
;· Onun fütuhatının n fethet· 

1'1aı erlerde iıtediiini yapmak hak 
ttı,d '-•lhllauna iltiut etUli au. 
IQıÜ lellkki etmemi& liıımdır. 
•ita~ere hütmett. ıeretinl feda 
I' Zlıı ,.e e11tenıu1011aı fbtl. 
~~illbJa delll mllıakereJerJe 
» est lbını ıeldill hasuaun. 
Ci~ll&iplerial terteylemeklbin 

"d4etu esasıarı .kabul edemez. 
te..;ı.... a1kıtJar). 
'tt lan, söderine o&yle dc-

lti ~ı,ur: 
S'l'iıı 1935, 1936 ve 1938 nn
~~ Qdan Avushu'J"•Jl n CekOL 
le.; -!:• ilhak etmemek •• Sldet
~.S. ~sinin hallinden sonra Av· 
llıt~~ bir anıl talebinde bu. 
!it ~ buuaundald umipi lfa. 
~ ~dlmnl tadat etmek ko-

' S ~ Uzun müddet Heri sürdOID 
~bar ~naipleri birdenbire bir ta· 
.... ':'lli)a~ •rak milyonlarca Çeki ve 
llllt otııı •Yı Almanyaya ilhak eyle-
~. asını ihmal edemeyiz. 

~tı' d 8olvcıik rejimine karşı 
Seue ~"•rnh hücumlardan SOtıra 
\....._ dı r_e bir pakt imzalQmıt ol. 
~~d· thınaı edcmiycccHiıniz bir 
·~ı ır. 

~" ırıüteaddit defa 
ili 16zÜııden döndü 
'~ verdili Mizlerden mil· 
~~~llar dönmUt olmaaı ve: 
~ ll\ltuırt. b6yle ant defipklik· 
nı~"-ki dermeyan e:lilea 
~iç• teklifleri kabul etmenin 
~ Old\l lrll eaaıtı mütkillltr mu. 
-.'1f. Uftu bir kere ıdıh~ ıös. it..._ IUdur ld muiclekl tec-

11.gwı· mc"cut old .. ;c..•nu "'ördük. iı~lnde terhis edilecek olan ihti. Cumhuriyet vapuru Amerikaya 
rübelerimizden sonra, ~imdiki • "6u e yatların yerine, bedeli r.akdi gönderilmek ilzere Kuvanıhan 

· Bunu ... öyleycbilmckle fevkala. bakır mad nı"nı'n u·· r aylık ı"stih Atman hükıimc:tinin sörlenne ve .-. vermiş olanlar talim ve terbi. e -: • 
teminatına inanmaya imkin yok· de mesudum. ye ~örmek üzere silah altına salatı olan 480 ton külçe bakır 
tur. (Şiddetli ve sürekli allug· İngilterenin hattı hare· alınacaktır. yil~\~=!~ madeninin mun-
lar) keti ne olacak? h 1 

Çanberlayn t(Syle devam eyle- Polonyaya ze ,. r ,. ta.zam faaliyeti ve Murgul rna. 
mlıtir: İngiltere hükUınetinin hııttı ------------

ı:J:~!~:ca:O-~~k := ~a::ketinişöyle hulasa edece. gaz qönderildımi? Tren kazası mes'ulleri 
yı Avrupada kendine uygun reı:· HiUer, daha evvelce Çckoslo. __ 
ıden rıkarıp atmak bizim siyasetı- vaklayı da verdiği J?ibi bu kere İngiliz makamları bu • d · ı d • 

;ıı (Alk de Polonyayı yutuncaya kadar • d" te s p 1 t e 1 1 mizin eaaalannda yoktur. ıı· bütün sulh tekliflerini reddetti. haberi tekzıp e ıyor 
lar~ilikis, biz öyle .zaMediyoruz Mazeretsiz bir tecavüzle başlı - Londra. 12 (Hususl) - tn. 
ki, bütün ı:nemleketlerin haklı ta· yan sulh şartlan kabul olwıa • giltereden Polonyaya zehirli gaz 

ih · la an maz. gönderildiği hakkında Alman 
leplerini ve tıyaç rını nu Alma.n Başvekilinin nutkun • mena.biinden verilen haberi, tn. 

lmıir, 12 (A.A.) - Devcll -
Cumaovası iıtasyonları arasın.. 
da vuku bulan tren kazası hak
kmdaki Uk tahkikat neticelen. 
miş ve hAdisede kendilerine me. 
suliyet teveccUt eUiği kanaati 

hasıl olan sekiz memur hakkm. 
da takibat yaptlpıasına. karar 
verilmiştir. Suçun mahiyeti 
vazifede dikkatsizlik ve ölUmc 
sebebiyet vermektir. 

itibare alınmaz iae, dünyanın kl'fl :u .. da ileri sürülen te ı er mı.ııu. giliz resmi mahafili tekzip et. 
hastalarına hiç bir müeuir çare hem ve kararsmiır ve Çekoslo. mektcdir. Alman menabii, Po-
bulunama:z:. Ve müslihanc yen1 1 apıl vakya ile Po onyaya Y an Ionya harbine iftirak edip şiln. 
tanzim tarzını çizmek zamanı haksızlıklann tamir edileceği di hastanelerde bulunan bazı 
gelirse, tnpltere hük~cti. şu hususwıda hiç bir telmihi ihti- maltlllerin zehirli gazdan mur. 
hislerle hareket cdecelrtır kı, e· va etseydi bile yine Alm&JllYL tarip olduklarını ili.n ederek hı .. 
ğer mezkur tarzı tesviye müza. dan §UDU sormak 18.zım gelirdi: gilterc hükiımetinin harp bqla.. 
kere ve anlapıa yolu ik elde e. Alman hük\ımeti, tecavüzlerin m•atan evvel mukavele muci -
dilmediii takdirde iatikbalden duracağına ye garantileriv. hiç bbıce Polonya.ya mühimmat ve 
yine fazla bir ıey ümit eder.'l('yiı. bir §ilpheyc mahal bıralcmJJB- harp levazımı sevkcderken ze. 

Binaenaleyh bu da KÖltcrir ki cak surete idame olunacağına hlrli gaz da ihraç ettiklerini ve 
bit bir intikam ınak~iyle harbe dün)·ayı hangi umumi ve aiD.eU müteaddit Polonya mevkilerin
atılmıı dciiliz. Harbe sadece vasıtalarla inandırmak fikrin. • de zehirli gaz depoları bulun.. 

Avrupada Yahudi devleti 
nerede kurulacak ? 

hürriyeti müdafaa için ıirititik. dedir? (Alkışlar). duğunu bildirmişti. İngiltere 
(Alkı9lar) mevzuubahis olan şey Mazinin tecrübeleri labat et. hU.JdlmeU Polonyaya bu nevi. 

Berlin, 12 (Huıuai) - &ki 
Polonya devletinin bir köteain· 
de bir Yahudi devleti teflril et
mek niyetinde olan Hitlerin ta· 
uvvuruna ıöre, bu devlet, Polon· 
7a topraklanmn en ~la Yahudi 

yaşayan yerlerde tesis cdll«ek. 
tir. Yahudi devletine Almanyada 
yapyan bütUn Yahudiler nakle. 
dilerek yerleıtirilec:elderdir. Bu.n
lann miktarı iki mliyon kadar 
dır. 

yaln1z küçük devletlerin hürriyc· miştir ki, şimdiki Alman hüktl- den biç bir ihracatta. bulunma-
tl dcliJ, blnat BO,Uk Britanya· metinin vaiUerine itimat caiz dJfmı beyan etmektedir. 
nın, domlnyontann. Hf ndiıtanm, değildir. Binaenaleyh 'bizim il&. 

~~::~~1~~u~ü~~f;;t:ks::~r: :!~e: ~~~~i~=::= General Arceşano --~-----~-----

bütün memleketlerin muslihane mizle devam~ vazgeçmemiz 
mevcudiyetidir. için 8ÖZ}er değı1 fmyat ıbımmr. Romen ordular1 ba.:a. 

lngiliz Krah 
Yeni Polonya Hariciye 
Nazırmı kabul etti 

Yeni bir Balkan 
latikb&lde cihao buaiin· Ancak dünyada itlma.t tekrar d Y 

kü mbi olmıyacak doğduktan sonradır ki, hU.tmtl. kumandanı ol u birliği 
•· niyet sahibi bUtUn milletlerin de Bilkret. 12 (Huauai) - Bq-

ŞbpdiJd harbin tonu her ne o. temenni ettiğimiz vardmıt ile, n1d1 Kalineaku öldUrUldüktea Londra, 12 (Husqsl) - Dün 
Londraya gelerek lngtliz hart· 
cl7e nazın Lord Hallfaks ve 
blllhara batjVekll Çemberlayıı. 
le cörUşen .yeni Polon1a hUkQ· 
metl hariciye nazırı Zalesld, 
bugün. lııglltere kralı tarafın
dan kabul edilmiştir. 

'(BCI§ tarafı 1 inoide) 
Almanya ile hirlepek Çekotlo
Yllkya üzerine ıuikaıt tertip etti; 
andan Wr .... sesmediı tarila 
ba ihtiraam cezuınr kendisine 
IUÇ cırtaiı alan Alman eli ile nır. 
di. 

Ju.... olaun, clb•... artık evvelce dwı·· yayı k ..... .d ... an sı·1 r·'"'-
·- .... CW.&gW• • ~ IOllra baıvekilete selen ve eeldz 

taımmı olduğumuz cihan olmı. Janma yolunu kapayan ,tlcare • ba k'l k 1 G ı A 
yacaktır. tin ihyasını geciktiren ve mil_ ıUn ıve 1 a an enera rce-

btikbale bir cös atanak ıöril. !etlerin refahına mani olan me. pno, Kral Karol tarafından Bilk. 
rilz ki. çok !derin dclifUdildtr ııelelere bir tesviye tarzı bul. l'Cf kumandanlığına tayin ediJ. 

l --"'~ -'"'il k~:- mittir. insanhk, di1fUnce ve craat - mak mümkün olwu ece ""· Bu kumandanhğm aaWıiyeti Bu Öyle lııir misaldir ki huduL 
lan iPade bir milyona yakm 
TM nüfusu o- Bulpriıtanm 
Wr aöısüaü dotıınacaya, ölMir p. 
ZÜDii Dedeaiacma dikerek )'Üan· 
a ellerin yardıma ile Balkanlan 
lruqtınnanın kendisi için de ne 
Iİllİ ilalMıtler getirebileceiini 
p.terir. 

Janncla bisnrure islerini bıraka- Bu hususta yapılacak bir Paris ve Bertin kumandanhklan 
eaırta. Ve eaeriyet harekete ce- şart vardır, bu şartı ancak ve uWıi tlcri dereceaindedir 
çecek yeni kuvvetlere dosdoğna ancak Alman htlkOmeti yerhıe ~- • Fransız abluka 

Nazırının beyanatı 
Londra, U (Husual) - }"ran 

sız Abluka nazırı, Londraya 
yaptığı iki gUnlUk ziyaret ve 
Hstıtere llllkOmeU UeJ8tlfal'e
den sonra buglin Parise dön
m Uıtur. Fransız nazırı, abluka 
faaliyeti etr&fında İngiltere 
hOktlmett Ue tam bir görUş 
blrllğl olduğunu söylemiştir. 

yürilyecebe de bütün milletlerin getirebilir. Eğer bunu ya~ Bu atibarla, aynı ~da Ru· 
ifa edecekleri birer varif esi ola- sa, l>ütUıl milletlerin şldC1etJe men ordulan ba§ll!Üfettitf olan 
cakU arzu ettiği neviden veni ve da. BBrq kumandanı harp .zaınanm· 

t~lttre hük6meti pek ili bL daha iyi bir nizamı dUnyada da Rumen orduları baıtumanda· 
lir ki, iki büyük devlet araaında kurmak mümkün olamaz. ıudır. .. , • . .... . . • . _ 
yapılacık .moGua ~ aer ~- Bi"'Meley~audur: _7 ~-

::~i~P Fab;ıcr b·-u-°"~ .... ıaı:. :n amısunda • =.:ı f lnlanlflyada , .....,..........._ ..... mil-
,._ ,.lan Tiıfc balanma•111 
lq sörüyor. Balpriataa Dollra. 
caUki yüz bin, yahut 7'ia elli 
'ilin Balpnn Romanya laa•tı.n 
isinde 7apmunu hOf sörmek 
icin Tirki;reden ömek .._ 

Um neticeler Jwpmda .zaaf gar olduğunun ikna edeceği deltllni 
terirsek bütün ümitlerin söndl gösterir veya taahhUtlerfnl tuL f b I 'k 
ğüne ve aaırlardanberi beıeriye- mak niyetini fili nrantilerle se er er 1 
tiıı hddef ve taraJddainin ilham iebat eder yahut ta biz &Onuna 

f·--=ı tJ • mah ı. kadar gitmek hususundaki va. 
kaynağı olan ~ue enn vo zifemlıde sebat ederiz. Bu ild 
duğuna phit oluruz. (Şiddetli §Jktan birini seçmek Almanya.. 
alkıflar) Biz bu harpte kendimla ya aittir. 

Helsinki·, 12 ( & A.) - C!- Erzurumda hazırhklar aa? ~iktisadi Wr a.ı.. 
A. ~ res llllHlesini bir koridor .... 

=yr: v:u~~= Erzurum. 12 (A.A.) - Bm.a- lesine çnİrmelden kendisi isla 
devam etmektedir. ram hattmıa 20 Tetrinievvelde Jüç Wr fayda selmi:receiini llık· 

yapılacak olan açılıf tareni için clir etmez mi? 
için biç maddi menfaat ııssetmL ~---------·ı 
yoruz. (Bravo aealeri) Blıı Alman 
milletinden onun i.zseti nef siııi 
kıracak hiç bic ıey iltemiyoruz . 
(Bravo selleri) 
Biı ufero dciiJ, daha atelere 

eritmek iıtiyorw:: öyle bir enter 
ııaayonal aist~ kurulmalı~. 1d, 
edecek naillerın, harp onünc 
ıeçilme.z mukadderatı olmaaın. 
(şiddetli a11aflar) 

Ş,una kaniim ki, bütün Avrupa 
milletleri, Alman mil}eti de dahil 
olmak üzere. §iddetlı sulhu arzu 
etmektedir. öyle eulb ki, onla 
ra yanam lcorlnmu oJmeJwm ya 
p)'&bilmek enerjilerini v_e .le~ 
Uyetlerinl. kendi kültilrlenmn ın. 
ldpfma, fdeallerinin t~bine • ve 
maddi refahlannın llerletilmeaıne 
haaNtmek imkanını venin. 
Teminine çalıtbiunız 

sulh 
Teminine a.mıettifimls sulh 

hakiki ve satıa.m bir su9ı ol. 
malıdır, mütemadi tehditlerle 
inkıta& uirayan bir mütareke 
değildir. ı•lkılJer) Böyle bir 
sulha engel olan nedir? ~ 
htlk{Uneti ve yabua o ... ~-
Alman hüktlmeti ve ~ AL 
lllaD h~ ki, ...... 
tecavtıs hareketlerlle Avrapcmm 
rahatım kaçJtD.l&k ve bUtUD 
kolllfulannm yüreğine devamb 
bir emııiyeteizlik ve korku duy • 
~unu afllaınqtlr .. 

İngiltere hUkiimeUle F_ransa 
hükfunetl araamda tam bı_r an.. 
Ja.şma mevcut olduğunu dU§ÜD-
111ekle bahtiyarım. . 

Kamara. UUI hiQ eüphe&lZ ~ 
çen cumartesi rinU Daladycnın 
radyoda eöylediği nutku oku • 
muşlardır .. 

Fransız BqYekiti "TaarnlZ8 
karşı sillb& Mnldık. Emniyet 
garantileri hakkında s~lam te. 
minat elde etmedikçe sllfilıı el. 
den bırakmıye.caiız.. diyordu. 

Memle~ethniz, kabul etıqekle 
bahtiyar olduğumuz Polonys 
hariciye nazırD'm :Andrada bu. 
lunuşundan istifade ederek Po
lonya hükUmetile i9t.ieare ettik 
ft aramma tam bir gtirUf bir. 

ltalyanın sulh 
fek lifi 

Haıber alindı~a CÖl"8 Alman burada bUyllk ha.nrlrklar yapıL Orta A hidiael • ._ __ 
hUkClbeti, Berlindeld FlnlaDdl. mütadrr. Bu münasebetle bir -.ı- B-ı~P..:-let a.t~•-~!:: 
,,._ el,.isine verdiği bir notada .t-- • - .... ..- UISY U9lllllll"I .... 
~- 1f ,.anu.n tchrin her tarafı tuyuı ma"aa'.U.:..Jeri dut" u··nu··r1-- -'--Sovyet Rus~ 1914 hudutla.- • __. .... _ va..r 
rmı meoru olarak iıııteye'bilece • edllfrken diler taraftan da Emı. da IMladaıl sonra arbk k~k 

(Baş ta.rafl 1 i.11ciü) ğhıi bOdirmiftir. ramun iman için yapılmakta o- clnletlerin küçük devlet olank 
ıahilini çevreleyen yayladaki Bhıaenaleyh gazeteler artık lan itlerin açıhı ıilnUne yetittiril· iatildillerini mahafaza edellil. 
Franaız karakoluna karşı vuku· Alma.nyanm muhtemel yardı • metine çalıplmaktadır. meleri için birillirleri;rle kaet.. 
bulmuft topçu hareketi ve ku- m~ değil bkancJfnavya Devlet ŞUruı müddei· leıerek büyük devletler jle ica
ptma ateşleri rpthnqtır. P'alcU memleketlerinin mUzaheretin. umumiliii IHnda karıılatabilecelc '- Yarhk 
harekit. bir tc esir bile alamı. den ve Amerikanuı sempe.tialn- Ankara, 12 (Huıual) _ DeY. ricuda ptinneli ve meınlebtle-
yan muhasım tarafın agır .zayiatı den baUey_:lemeldedir. let Şuraaı milddeiumumm.ır.: .. e rinin BaJbn antqb ile birlq· 
ve tam he%imeti ile ııeticclenmit- l'INLAND1Y A MUZAKERE. a... mesi lizımselditine lraaaat .._ 

LERİLE AMERlKAN1N muavinlerden Rısa 06bu tayin celderdir• hatti ..1:--L:ı!..!-. ki .;..._ 
tir. e·"'-:-tir • .... ;:r........-u; ..--
Cepbenln dliW bamlannda hU ALAKASI Ba~-·-L &.."1----•--·- diden iN kanaati basıl hile et-mit· 

cumlarclan bqb, ketlf Jro11arr LonıcJra. 12 (Ruıldll) - Sqv. ...--.. ~~aanauı lerdir. O halele acaba Buı.wta-
nm faaliyeti, topçu ytpratma en- yet Rusya hUkftıneti ile FinJan. dilekleri nı da içerisine alacalr hir Balün 
dahtJarı olmuftuı'· Pakat Pramu db1a murahlıulan arumda Ankara, 12 (Hususi) - latan· Wrlb"iliriiıım. !~z?linden art.:~ bahaede-
to~u da bot durmayıp ileri mtıakerelere buglhı Koakova. bal bajınak tacirleri mamul bir ,,. 
batıar tarafından talep edildikçe da başlamv1'tır. Amerika hU- halde memleketin muhtelif ,er· ASIM US 
ateşler yapmaktadır. · FaaliRhin·y~t, ~Ü~ü==~·~ )erinden toplayıp Avrupaya Uı - Hatay Emm"yet 
Wi.lltmburg çıkıntısına ve raç ettikleri mallannı basit bir 
mecrasına kadar bütün cephe il- landiya ile Sovyet Rllllya ara • muayeneye tibi tuttukları, de - müdürlüğü 
serinde cereyan etmekle beraber, sm~i BUllıperver müna~t • lan h f ıh 
heyeti wııumiyesi itibariyle f811. 1erin haleldar olnın:acağı ümi. po nın a zna a kanumana Ankara, 12 (Hususi) - Hatay 

lalıdar dini lıdaar etmektedir. Kolko • ıGre yapılmrJ olan gayri llhhf emniyet mildürlilğUne Diyarba. 
• 'ft.C!airi -' --'Jran sefiri ,.......... m&ılleselere ait listenin birinci kır Polis müfetti•'erinden ibra· 

Hava vaziyeti ve gayri müsait v-ı· ~i .• t ed k So ...... 6 ..ut ·thal · ,.. 
bulutlar ıayyare fuliyetini Ullt. ~-· ~~!!~~n~are ere vye unıf ına ı i dolayıaıyle arar ~im Akın csaletcn tayin edilmir 

n- hl bl Alma L nau"" • ı&'dllderini aıhhat nWetine tır. 
~ ve bur!""' ç r n ae-o HELSfNKt'DEN 20000 KlŞl bildinniflerdi. Belediyeler Bankaaı 
.a tayyareaı havalanmamqtır. ııu 'D'fır ~ 'IM'd!.nt •w veL.ı:ı.ı-t yaptıLı-- ı ..... ı..:Lıer 
swI>Un bir~ ırran.s llf' ~(8~:... n.. ~kapalı b;i.rçi;'erL idare mecliai izahiı 
lan Oserine dUfOrOl~td!~·. Bir landiyanın Helainki gehrindeu sinde depolara gelen bağırsak- Ankara, 12 (Hususi) - Bele-
kaç Fransız tavyare91, sukünet- ild lriin içinde 20 ()()() ~k ve Jann kaliteeinin tayin suretiyle diyeler Bankası idare mcdiai aza. 
ten biliıtifade ~erine dön~er huta ahali tahliYc edllmiftir. tasnif için yapılan muayenenin lığına uki J'ütahya Mebusa 
ve bir ~kım do~wnan fotograf- Hudut boyundaki §ehirlerin de basitliğini ve sıhhi vasiyet baae· Mehmet Somer tayin e:iilmigtir. 
lar getirmlfl!rdı~. Diltmanın tahliyesi tamamlanmaktadır. biyle bu mileaaeselerin an-cak i· Dikilide zelzele 
mütearrız vazıyetı ve fena hava kinci sınıfa ithal edilebilecekleri-
dolayısiyle Fransıı lataları mUda- lngilterede aiır ihtikir ili kabul ederek alakadarlara teb- lzmlr, 12 (A.A.) - Dikili 
faa vdlyetinde bclclemektedir • ~ ce•••ı Jlgatta bulunmuştur. mıJ>ta'kasında CVYClkl gUn ve 
ter. - s· M ·f don yenı zeızc1e1er kaydedıı. 

Fransız ileri karakoıtarmm Londra. 12 (Huauat) -İngil. ıvaa aan mlştlr. Havalar scrinlcştlğl L 
Sarre nµntakaıına doğru sürül • terede havaylcl zaruriyeye ta... müdürlüğü çln c;adırlarda bulunan bazı 
düklerine dair yabancı memle allCik eden maddelerin fiyatla. Ankara, 12 (Huıuıi) - Slvaı aileler yakın mahallere nak-
ketlerde işae edilen haberler kati nnda ihtikAn meneden yeni ka- 1 maarif mUdUrlüğilne Ankara Ga. latmcğe başlamışlardır. 
surette tekzip edilmektedir. nunun hllkUmlerine göre. bu %i lileli muallimlerinden Fevd T rabzonda yağmur 

kanun hillfına hareket edenler Ertem tayin edilmiştir. 
Mançiıter mensucat iki sene hapis ve 500 İngilizli. Oftnan Umum Trabzon, 12 (A.A.) - Dört 

b kal d ruı para cezasına kadar çarp.. ""d"" I"".. .• d gündenberi fuılalr yağan yat· fa ri ann a tınlacaklardır. mu ur uırun e mur dUn aqam !iı.tdetinl arttır· 

1 H t Ankara, 12 (Huıual) - Or. llllf .. bu arada f1ncL1: ~,J .. •Wdilğüa. 
Berlin, 12 (Husus ) - aya nisbetlnde artmımumı ı.te. aıan umum mOdUrlOiü fen be· de dolu dilımaft{\r. Se~rla ntUıı. 

pahalılığı yUzünden İngiltere • mlşlerdir. Mensucat S&Daylcile-1 yeti relsUfhıe a1d orman Tema. 1 hat r"Ier!n1e sPn .. r t.~l o1c:.:•. 
~~~n:,j~:.:: ..rile igiler arumda müzakere 1 adin umum DJUdilrU Tahsin Er- 1 buı e·~lt!ı-& cie -:n b:ı::;r.-ı!-:.'1.1". tı~ 
çiler, ~ yQlde )'iımt: ~- llll t&JID ediJmlttir. • ca A1'=ot yoic~ur. 
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Tayyare Piyangosunun dünkü tam listesi 
40.000 lira kazananlar I 114t,;ü 11438 11516 ııs12 11861 3010 3067 3076 3112 3156 , 22444 22445 22467 22475 22505 

101,.3 11872 11901 12212 12262 12382 3334 3491 3615 3731 3781 22539 2265S 22877 22884 22937 
• ,.. lt135 12555 13151 13393 ı:J511 ? . l 15000 Lıra kazanan 1~561 14116 14384 14474 146i 9 3829 3868 3369 3910 3963 I 22969 ~3078 23172 23194 23205 

1 
• ) 

29.ıss 11186 1493 2 15065 15095 15216 3869 3910 3968 3989 4006 1 23222 23222 22252 22262 22427 ; ıle Sabah Og~ le ve Akşaı 
3000 Lira kazanan 15510 15144 15911 16269 1665·1 1too8 4245 4241 4253 4219 r 23410 2312 23481 2351s 23525 i , 

3643s 16679 16801 17359 17556 17561 4439 4481 4493 4516 4533 1 2365! 23807 24040 24050 24238

1

. Her yemekten sonra günde 3 defa muntazarı1 
1500 L. k 1 17591 17788 17838 17885 17886 4587 4619 4661 4675 4851 1 24510 24578 247H 24924 24994 • • · •• ., ıra azanan ar 1rn:rn 1794.3 1so11 18142 18641 . . 

1 
dıs l erınızı hrçalayınız. ~ 

-2363 23338 29816 34261 38649 187!!8 19028 19308 19521 19691 5142 5160 5293 5417 5496 1 21995 24995 24999 25028 25052 ı •8i ... ~ ·--
1000 Lira kazananlar 19119 19964 20161 20240 20239 5540 5559 5572 5608 5635 25083 25236 25281 25590 25600 1 

H 513.' 7108 14186 21084 20535 20570 20630 20748 20862 56il 5755 5755 5860 5897 25610 25617 256.53 25768 25982 ı 
28483 28750 354.89 36237 39613 21:)81 21156 21471 21597 21807 5899 5931 6013 60028 6162 2608fı 2610, 26483 26515 26642 

500 L. k 1 21828 21982 21992 22012 22262 6292 533 6558 6639 6658 : 26360 26663 266il 26810 27053 tra azanan ar 22~.11 '>2373 "2150 ,,.,Gos 2<>628 
73

-,
0 385 390 419 549 1059 22758 22984 2~033 2-J294 23674 7006 7103 7176 7215 27100 27144 27207 27278 27345 

1351 1481 1955 24U 2718 23677 2368R 23709 2:3893 23971 7420 7560 7622 7929 7941 2"'400 27-41'.' 27'188 27506 27578 1 
2873 3321 5021 5591 5853 24140 24290 2431!) 24372 2HOO 7979 8040 8202 8295 8558 1 27607 27766 27749 27875 28007 i 
6226 6-H.3 6486 7230 7253 24421 24602 21997 25034 25207 8831 880 9011 9124 9221 28013 28024 28131 28138 28182 i 
73H 8122 9075 9189 9620 2.'58 11ı 2ri943 26059 20535 20688 9241 9273 9292 9359 9383 28467 28516 28693 28712 29055 ! 

10200 10806 11031 11163 11374 
267

]
7 26°'07 27017 

'.!T09! 
272

1() 9717 987G 9898 10066 1007 l 1 29077 29114 29300 29307 29357. 1
1 

27229 27421 27672 27700 27754 1 

11660 11675 11687 11904 12068 25018 28029 28047 28063 28121 10140 10331 10449 10530 10588 . 29364 29444 29508 29571 29571 
12652 13133 13375 14257 14871 2813~ 28181 28289 28H7 28433 10591 10628 10685 11084 11088 29575 29688 29805 29807 29807 
16182 16405 17957 18257 18615 234GG :!8fi49 28730 28777 28850 11179 1124 O 11365 11488 11544 29849 29921 30041 30043 30062 
18866 19670 19690 19775 21147 25895 ~S!'l2l 28987 11601 11601 11611 11696 11700 

3o3o4 3o555 30636 3o557 3067 5 

2921~ 29254 29390 29524 29545 11892 11919 12112 12255 12434 30690 30882 30882 30913 30918 
21430 21674 21967 22024 23743 295.'i3 2%42 29729 30013 30042 1 31116 31145 31238 31263 3 1315 
23869 24323 24980 25197 25221 

30081 
:ıot 21 30213 30275 30311 11 

12457 12614 12725 12669 12837 31437 31567 31681 31747 31880 
25302 25411 25549 25621 25690 12872 12887 13050 1~084 13125 31980 32099 32101 32256 32278 
:!6015 26081 27148 27347 27711 30316 30316 30535 30611 30792' 13138 13233 13372 13477 13595 32375 32416 32HO 32573 32588 

27756 2784.7 ~8176 28593 29-177 
20832 30100 30303 30335 31502 
31952 32081 32285 32111 33808 
25061 35085 35322 35353 35381 
36813 37437 37691 38093 38398 
38417 39010 39195 39588 39799 

200 Lira kazananlar 
1419 5116 708~ 7455 8538 
9496 10150 11381 12963 13669 

14731 15826 15970 17162 20275 
20599 21127 21282 21679 24187 
25093 25990 26525. 26799 26818 
28385 29940 30746 30775 31917 
32493 33370 34297 34974 35546 
36079 38788 39362 

70 Lira kazananlar 
42 324 1172 1412 1827 

2093 2131 2211 2253 2440 
2490 2615 3200 3151 3564 

4369 4497 5024 5214 5472 
5861 5967 6220 6506 6951 
7091 7125 7536 8055 8367 
8563 8754 8889 9613 10090 

30920 31059 $1363 31390 31555 1 32638 32682 32735 32868 32996 
31732 31815 31942 32249 32254 1 13634 13660 13717 13877 13921 32966 33050 33087 33136 33151 
32280 32299 32644 32683 32769 13971 1397S 14001 14176 14350 33404 33406 33432 33434 33439 
32886 32992 33130 33143 33206 11 

14376 14510 14515 14573 14631 
33730 33734 33946 ~4382 34392 . 33480 33666 33755 33983 33997 
34575 34703 34834 34970 35057 ı 14662 14692 14780 14828 14906 34087 34089 34110 341 44 34539 
35150 35378 35392 35432 35432 1 14921 15115 15308 15423 15465 34612 34647 34729 34890 34994 
35441 35577 35608 35633 :i5607 i 15710 15813 15919 16049 1616-1 3.3266 35266 35513 35674 35699 
35913 35960 36229 36348 36379 1 16410 16420 16424 16544 16644 

35757 35770 35865 35943 35972 
36065 36126 36128 36186 36332 

36480 36594 36937 37035 37047 16769 16813 16815 1687: 17114 36345 36374 36406 36465 3-0473 
37084 37380 374os 31 5o3 37703 17337 17579 17610 17624 17801 36596 36811 36868 36888 36927 
39744 38065 38147 38312 38408 17858 17902 17945 18245 18388 37208 37232 37260 37278 37331 
38525 38573 38812 3~817 38987 37428 37453 37574 37684 37883 
39133 39441 39803 39924 39961 18548 18570 18691 18773 18821 3792 1 38072 381 47 38449 38492 

18838 18959 19033 19042 19044 40 Lira kazananlar 38574 38665 38725 38767 38778 
19100 19227 19411 19554 19568 38978 39058 39112 39336 39550 

94 119 480 

535 650 707 
969 1493 1561 

1913 1969 2070 
2237 273 2401 
2540 783 2823 

2845 2847 2912 

508 
717 

1719 
2083 
2407 
2832 
2939 

511 
746 

1721 
2132 
2516 
2832 
2993 

19711 19768 19799 19834 19941 39562 39609 39823 39894 39649 
19991 20065 20074 20226 20295 
20337 20346 20740 20787 20834 
2099 21090 21183 21290 21537 
21573 21639 21649 21659 21698 
21700 21719 21777 21782 21864 
22285 22320 22366 2237~ 2?pnn 

SAIJIBI: ASIM U~ 
Basıldığı yer: VAK iT Matbaası 

Umum Neşriyatı idare edl!'n : 
n~rn; -\ hml'I '\"''"'"'it 

• r 

BUGÜN:KUM8ARANIZA·ATACAGINIZ·5·KURU~ 

.· 
.. -

Hchcriııiıı ınulı:ıııııııı:n lıetldi ;,!);; Krş. ul:ın ;:'ıUOıl :ıılcl ~·:ı11ı tC 
uireği J/J 1119:10 Ç;ıı·~:uııba ı.ıiinii ~a:ıl n,:w tl.ı ı.apnlt 7.:ırr usulii jle 
k:ır:ıda ld:ırc hinasııııla salın a]rn:ıraklır. 

Du işe girmek i~Hycnlerin 1 ISJ.2;) liralık ıııuv:ıkk:ıl lemin:ı.l il' 
nunun tayin eııi;ti ,·csikal:ırı ''t' tekliflerini :ıyııı ı:tiiıı ~:ı:ıt 14,:ltl :ı ~ 
Komisyon nei,Ji.~iııe . YCl'llltlrri );°17.lllHlır. 1 

!5artnameler par:ısız ol:ır:ık .\nkar:ıd:ı ~l:ılzcnıe Daire~inılcıt. 
,ıarpa~:ı<l:l Tc<;cJJiirn \'C Se,·k ~cfliğindcıı ıl:ı;'lıl ıl:ır:ıktır. (S::!i~ 1 

.. .. . 
Muhammen bedellerıyle miktar ,.e \':mCl:ırı ıışııiiıda yazılı i!d ~ 

malzeme ,.e c~y:ı bcr .ııurup ayrı :ıyrı ilı:ılr c-ılılınek üzere lG/J0 / 1!139 
zartesi günü s:ıal (11) on birde Haydarp:ı~:ıd:ı ıı:ır binası dahilintlr~ 
misyon tarafından açık ek<;iltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe .ııirmek isti~·cnlerin her gurup hiza~ında yıızılı nıııvald•' 
nıinat Ye kanunun !ayın el!i~i ve<;aikle lıirliklc rksiltınt' ı:ıiinü ç, 
k:ıılar koını<;yon:ı miir:ıc:ıatl:ırı lilzımılır. 

Bu işe :ıiı ~;nrlnamclcr komisyondan para~ız olarak tl:ıCıılılınn~' 
1 - J 00 arkl pamuk şilte ve 100 aclel biiyük baş yası ığı ın ııJıı:ırı• 

lıcclrli 930 lira, muvnkktıt teminatı 69 lira 75 kuruştur. 
2 - 50 Ilcy.i(ir kuHclinde bir atlet Mazot ;\lotörü: :ııııh:ınınıcn tıı 

1:100 lira, nıu,·:ıkk:ıl l<'minal 337 lir:ı 50 kıırıı~tıır. (i!lflll 

ızmir 
fELEFON : (3438) 

ıznurın en modern, en temız ve en muntazam aıle 
yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddıt firıçt.rlı oıd~.ğl.! gı. 
01 nefis yemekler veren lokantayı, pasta hanevı. ve kı. 

10158 10287 10290 10291 10627 
10631 11474 11483 1150~ 11692 
11720 11868 12273 13147 1~27 
1{44S 14714 14758 14827 15011 
15150 15478 15497 15789 16106 
16290 16514 17151 17225 17372 
17621 18727 19318 19437 20006 
20013 20938 21576 21668 21894 
22073 22667 22997 23148 23365 
21125 24127 24213 24403 24696 
24.785 25182 2539ö 25697 26201 
26405 26590 26604 26842 26865 
26961 27225 27353 27404 27408 
27558 27942 28120 28286 28833 
28999 29284 29499 30253 30424 
31062 31252 31360 31415 31690 

31725 31814 31956 32059 32259 
32358 32760 33438 33964 34.555 
3·1840 35263 35398 35936 35955 

--·- -- -·-- ' 
~aathaneyi havidir 

IİL. ~-· 
... / lt4 

36613 36687 37455 38136 38343 
. 38398 38795 39015 39057 39366 

39655 39700 

50 lira kazananlar 
, .2U 225 405 431 637 
1 805 815 975 1092 1278 

1
1363 1399 14.15 1524: 1541 
1741 1781 2045 2089 2745 
2779 2850 3004 3021 3192 
3335 3616 3694 4216 4315 
43(6 4375 4515 4529 4538 

1 4.752 4898 5419 5·183 5498 
ı 5712 5772 5981 6U7 6188 
1 6224 6299 6373 6834 7153 

7233 7445 7495 7497 7571 
7613 7879 7970 8053 8083 
8120 8135 8159 8201 8250 
8218 8280 8356 8925 9007 
9265 9404 9602 9610 9666 
9671 9952 10063 1026110273 

10429 10755 10771 11020 11280 

-
--

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
= -. 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 

TÜrİıiye Büyük Millet M eclisi i dare Heyetind~~ ~ 
1 - Kapalı z:ırf ımılile meclis ve miişlemilalı kaloriferleri 1 ~, 

(iki yi.iz) ton kok kömürü salın alın:ıc:ıklır. 
2 - S:ırtn:ııııe~i Meclis Daire Müdiirliiğiinden bedelsiz alınal>ilil'• 
3 - Mtm.ıkkat ıcnıin:ıl miktarı (3!)0 üç ~·üz doksan) liradır. 
(Temınat b:ııık:ı mektubtt) olacaktır. 
4 - Eksillınc 16/Birincitcşrin/193!) Pazartesi günü saat on bt ) 11 

Ilüyük ~tiJlet Meclisi idare amirleri heyeti odasında icra kılınacalıdlr~ ' 
5 - K:ıpalı zarfların ihale günü s:ı:ıt {14) de kadar makbuz m 11 \a 

brnnılc !evdi edilmesi lazımdır. ~ 
G - Talipler :.ırno sa:.•ılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ~·ııı d;ıı 

vesikaları birlikle getireceklerdir. (7829) 

Mektep Kitaplarınızı 

· Vakıt K itabevin
den alınız d 

~t 

M ü lb 8= 1i p o 
Piyango Mili 

VA 
idaresinden: 

~ · 

ı:ı 
il 
tıi 
'Ilı 

~ 
l~ 
1:1: 
ti 

1 - Milli Piyango Biletleri 11 - 1 O - 1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası Şube ve 
çıkarılmıştır. 

2 - P erakendt!.! olarak satmağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her bayic 
kararlaştırılmıştır. 

3 -- .Mill i Piyango Ba yii olmak için §eraiti anlamak 
Adreslerini ve ıeyy!lr bayilik istiyenlerin İs<.~ hüviyet 
:7.irtuıı~ Rtınk" ~' .<fuh~ v~ A.ianslarına müracaa_ ~ e tmeleri. 

ve Bayilik ruhsatnamesi almak 
ve ikametgah adreslerini gösterir bir 

Ajanlarının bulunduğu m ahallerde satı§a. 

seyyanen yüzd e 1 O komisyon verilm esi 

istiyenlerin hüviyetlerile sa rih ticarethane 
dilekçe ve iki fotoğraf ile birlikte T. C. 

• ·"· •• ' • • ,. • • J 1 ···~ 
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