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Romanyanın yeni 
Roma sefiri 

Ronıa, 18 (A.A.) - Roman. 
Yanın Roma sefiri Zamfircsco 
~8.1'.In Rornadan ayrılacaktır. Y~ 
rıne Bo~s~ı tayin edilmiştir. 

fEJitBIDE 3 KURUŞ ~ 

' 
Dikilide bir zeılzele ı 

daha oldıı 

İmıir, 18 (A.A.) - Dün sa. 
at 14,15 te Dikilide 7edi saniye 
sUren bir zelzele olmugtµr. Ha • 
s:ı.r yoktur. • 
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Ingiliz ve Fransız ark 
kumandanları Ankaraya 

orduları 
geldiler 

:..... ........ 

Qggare istasyonunda merasimle karşılanan kumandanlar 
llgünden itibaren erkô.nı h·arbilJe temaslarına başlıyorlar 

- Rus 
ttıünasebe1!er i 
...... Y a=.an ·ASIM U~ 
1 ı.ıt1c· 
'lı.ı ş1!e Hc-r:iciye Vekili Sara· 
4t~ llkrü Moskovada üç haf. 

llrn eden bir müzakereden 
"lerne:nhkete dö~dü; resmi 
• il r bu müzakerelerin bir 
le ~ neticelenmecliğini bildir. 

ıı_ raber i',i memleket ara-
de~e~c~t eski dostl..::kta hiç 
ll'ıii:•şılclık olmadığı noktasın. 
~ lefiktir. 

~İ~de rnü~enakiz gibi görü
k r.adenin doğruluğunu an. 

Çın muhtuem Başvekil 

-ık p Sar~am'ın Cumhuriyet 
İi' ~rtısı Meclis Grupunda 
k 11~~atı dikkatle mütalea 

l' .. ~gelir. 
~iy ·ı .. . e ı e Sovyet Rusya ara-

~1rtni senelik bir dostluk 
İiıı~ batı vardır; bu dostluk 

~tı ayr.ca iki taraf ara. 
' ile '<lemi tecavü muahe. 
~1 lakviye edilmiştir. Türk 

İi1t ~~.erni tecavüz mukavelesi 
. llı.ı 11len meriyet mevkiindc. 
~~llnla beraber Orta A vru· 

"Ya 1 çıktığı zaman daima 
•ıt..1 •lllhunun nnıl\afazası nok. 
·oq" rn .. 
etltıi U§lerek bir siyaset ta· 

'l'a ! olan Türkiye ve Sovyet 
tlet~asınclaki dostluk müna. 
tı İl 1 ka~şıhkh bir yardım 
iıt e .tey.'t _ve inki!af ettiril. 

l ~ıl~ıştı; Ankara ile Mos
"e rn~_ında yapılnrı ilk temas. 

la "~kereler Karadeniz ve 
" rnıntakasında böyle bir 

~~~ktının tahakkuku ümi· 
") l!li. 

)a 
8aı-acoğ)u Şükrünün Mos. 

li1tlaptığı iadei ziyaret se· 
'dt ed':j bu maksat için de is. 
J:'-ıc_ 1 ecekti. 
i birt ll.toskova müzakereleri 
~i. 'N~v,:ıffakıyet ile netice. 
kova ıçı.n? Çünkü sonradan 
~ •ııı harıciyesi jle teb:rrür 
~ ~. •!rna egaılarından ayn 
fLd~ ~ . .;_eni teklifleri ileriye 
·:~ ... ~ Umetimiz bu veni tek-
' ı.ır1c· J •a il ıye ile lngiltcr·e ve 

Ankara, 18 (A.A.) - Bugün saat 16.40 da 
İngiliz Şar~c Ordmm Komutanı Orgencr::l \Vavel 
ve maiyeti ve saat 16.50 de Fransız Şark Ordu
su Komutanı Orgeneral VJ'eygand ve maiyeti 
tayyarelcric şehrimize gelmişler ve Türk, ingi. 
Iiz, Fransız lı:ıyraklariyle donatılmış olan dev. 
Jet hava yolları meydanın:la ayrı ayn genel kur
may ikinci b:ı~kanr Orgeneral Asım Gündüz, 
Ankara oarnizon komutam Tümgeneral Kemal 
Gökçe. Ankara merkez komutam Albay Demir, 
genel kurmavdan Binbaşı Aziz Ulusan ve mih. 
man·darları ile İngiliz, Fransız büyük elçileri 
erkanı ve atasemiliterleri tarafından karşılan. 
mışlardır. ~ 

Muzika İngiliz. Türk ve Fransız Türk mil· 

li marşlarmt çalmış ve bir bölük asker ihtiram 
resmini ifa eylemiştir. Misafirler saat 17 den 
itibaren genel kurmay başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak'ı, genel kurmay ikinci başkam Orge. 
neral Asım Gündüz'ü, Milli Müdafaa Vekili Ge. 
ncral Naci Tmaz'ı ziyaret etmişler ve Ankara 
vali ve belediye reisine kart bırakmışlardır. Bu 
ziyaretler Orgeneral Asım Gündüz, Milli Mü. 
dafaa Vekili Naci Tınaz tarafından bizzat ve 
diğer zevat tarafından kart bırakmak suretiyle 
iade edilmiştir. 

Misafirler 21 Birinciteşrine kadar Ankara
da kalacaklardır. Yarın saat 10 da genel kurma}' 
temaslarına ba~lanacaktır. 

Balkan vaziyetine dair 
bir rivayet 

ita/yanın Londra sefirine atfedilen 
bir beyanatı Roma tekzip ediyor 

Roma, 18 (A.A.) - Stefani 
Ajans ı bildiriyor: 

Hcutcr Ajansı, Roma radyo
suna atfen 1'1cşrcttiği bir Jıa
berdc, 1talya111n yeni Londra 

sefiri D. Dastianl'nln, Balkan-, radyosunun, aslA bu nevi bir 
]ardaki halihazır vaziyeti daha haber neşretmediği öğrenilmfş
cloğru bir şek ilde tes,·iycye ma. Ur. 
tuf mUznkerclere başladığını Ajansın notu: Stcfani Ajan-
blldirmektedlr. Hiç bir 1tnlyan (Dn•amı ~ ' ı 

sperlcrdc ..• 

Alman tayyareleri dün de 
lngiltereye akm yaptılar 

JAıman elçisi 
Ankaradan gelerek 

Berline gitti 
~tıı darasında Sovyet dostları. 
"-k k·,. malumat lan dahilinde d u·· c::. u·· r u·· ı d u·· e,,,i_ arıaştınırr.,, olem anıa,. Bun ı a r da n 4 ta nesi ~ 
~ ,l'lll>ı) rtna zıd buldu. Sonra. . . 

· ''tıd,. ~n tekliflerle emniyet Parls, l8 (A.A.) ıS.10.!l:!!l { sınua hıtıkşaf mUfrez~lcrı ara. 
!~ i. •~everilen garantilerin ı· şaııı tcbli··q. sında büyUI{ bir faalıyct kay-

·""'ı •ten') a ' · t-- • 1 '" l · t• 1 et.ıı 1 en taahhütlere te· ~· . . . , }·tur 1 ( cuı nıış ır. 
ccJiğin' .. d.. .h t Ccphcclc dcgışılı:Jıl, ) o' · ) U 1 

~bed
,Dıc"'1?ıt~armut;5nt.••tcat.Yd~ ' Dilhassa )Ioscllc ve Sanr ara- Paris, 18 (A.A. - mum 

• ... karargil.h tebliğ ediyor: 
Cephe hattındaki clcmnnlar, 

Şef 1• n. kay 1b1n1 n gece faaliyet göstcrmişlcrclir. 
llirçok pusu hareketleri cere· 
yan etmiştir. Düşmanın geri
sinde yollarcla Ye şimcndiferle 

malı: tadır. i 

Neticelenemiyen Türk - Sovyet 
müzakereleri hakkında 

Moskova resmi bir tebHğ neşretti -· Paris ve Londra hükumetimizin taahhüt
ler ine sadakatinden sıtayişle bahsediyorlar 

.Moskova, 18 (A.A.) - Rcsmt Tebliğ: 
tadei ziyaret i~.in Sovyetler Birliğine gelmiş olan TUr. 

kiye Hariciye Vekili B. Saraçoğlunun Moskovada ikameti, 
Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti münasebetleı l 
hakkında TUrk btikilmeti ve Sovyctler Birliği hükumeti mil-

i messflleri arasında derin fikir teatisine vesile teşkil eyle
miştir. Sam.iml bir hava içinde deyam eden bu fikir teatisi, 
Sovyetıer Birliği ile TUrkiye arasındaki dostluk münasebet· 
lerinin değişmez vasfını 1·e iki hUkumetin sulhU idame hah. 
aindeki mUıterek analannı bir kere daha teyit eyJemltOr-. 
11tl Jaakamet toruım teabıt etmf$lerdir ki, Sov,:yetıer Blrlltt
ni ve TUrlcfye Cumhuriyetini alAkadar eden meselelerin bir
likte tetkiki için istikbalde de teması muhafaza eyleme şa· 
yanı arzudur. 

Moskova: Tas bildiriyor: 
TUrkiye Hariciye Vekili ŞUkrU Saraçoğlu, refakatinde 

Hariciye VeklUetl Genel Sekreter muavini Cevat Açıkalm, 
/birinci daire reisi 11~eridun Cemal Erkin ye hususi kalem dL 
,rektörU Zeki Polar olduğu halde dtin snat 18,10 da Mosko
vadan hareket etmiştir. 

TUrkiye Hariciye Vekili, istasyonda Sovyet Hariciye 
Halk komiseri muavinleri Potcmklnı ve Dckanozoy, Mosko· 
va Sovyet ikinci reisi l sno,·, Hariciye halk komiserliği genel 
sekreter muavini Sobolev, Hariciye halk komiserliği proto
kol şefi Bogkov, Moskova kumandanı General Revlakin, 
başta Ali Haydar Aktay olduğu halde T!irkiye bUyUk elçi. 
llği memurları, lngilterc bUyUk cicisi, Pransa nıaslahatgu. 
zarr. lran büyük elçisi, Afganistan bllyUk elçisi Romanya 
elçisi ve Bulgaristan elçisi tarafından seiamlan~rştır. 

(Dct:art'ı !j incide) 1 

.............................................. ._ ....... 
----------------------------------"-- ----------' 
Skandinav memle· 
ketleri konferansı 
Dünden itibaren toplanmağa başladı 
Stokholm, 18 (A.A.) - Bu sa. 

bah buraya iki kral ve Pir reisi
cumhurun muvaulatı dolayıaiy
le !ehİr, timal memleketlerinin 
bayraklariyle donatıtmııtr. 

Kallio refakatinde Erkko, Fin. 

landiyalı üç yüksek memur ve 
tsveçin Helsinki sefiri olduğu 
halde saat 8.45 de hava meydanı. 
na. inmittir. ~umaileyh, kral, 
veliaht, Hannon, Sandler ve Fin. 

(Devamı 5 inrid") 

Günlerin peşinden: 

Aşiyan l· ık y ı I do· . n u· . mu· . çok ınilctnrda nakliyat yapıl. 1 

,__ __ , Alman Tebliği: : 
İkinc·ıı . . n1em Berlln, 18 (A.A.) - Alman 

Tevfik I~t'ln (Aşiyan) nı satın alarak bir edebi m ........ 
yapılmak fikri denejcre oldu. }Ur ta~.ttan bu teşebbüsiinc mn. 
ııl olmak için şaire, ailesine, ogluna bucumlar oluyor; d~cr ta
raftan onları müdafaa edenler görülüyor. el. • eşrın, bu yas· 1 nün :çın J - umumi knrargfihı bildiriyor: i\8\ ~ Fransız kıtaları dün de Al-

d d ın her tarafında ı·htt"fal yapılacak ııınn arazisinde l\loselle ile Pa-
p latinat ormanı arasında işgal 

(Yazısı 3 üncüde) edilen nolctaların tahliyesine 

8 
--------------------- devanı etmişlerdir. Alman kı-- • • E . B k talarr terkedilcn noktaları der_ 

Qu 
u. ~er ve t 1 an hal tekrar iş~al etmişler ve bir 

çol\: esir almışlardır. 

Alman hava kuvvetleri, ln-

gıbı teşekküllere dair hazırlanan ~~;~rı~:~n~~~; ~~hr~:n::;~k:~: 
lcrine devam etmişlerdir. Sca. 

la"" yı'ha meclı'se verı'l'ıyor pa J<'lov limanına attıkları bU-yUk ve orta çnpta bombalar 
(Dct.ıam,. 5 incide) 

(Yazısı 3 üncüde), 

Fon Papcıı diüı akşam Berline 
hareket ederken 

Almanyanın Ankara büyük 
elçisi Fon Papen dün sabah An. 
karadan şehrimire gelerek ak • 
şanı üzeri ekspresle Berline ha. 
reket etmiştir. 

Fon Papene refikası ve kızrl 
<la refakat etmektedir. 

(Devam•S~) 

Bize kalırsa Tevfik Fikrct'Jn şflrlerindckl (İd<'Rl Hallık) 
ile bugün Aınerikada bulunan (lm~o.n Hnliik) u birblrlnd<'n 
ayırmak IAzımdır; saltanatın istipdat idare.sini (Slıi) 1 ile bo
ğım f&lr Mkret, üslubu ve bayat hakkındaki felsefi teH\kkileı•i 
no oluna olsun, IA,-ık Cumhuri1et devrinin öz evlMıdır. Mem 
lcketin ko111 t&Msap rejimleri altm<Ja bile müsamaha ftdikı 
tildrlerln ve kanaatlerin bu 7.Amanda matbuat sütunlann<l:. 
Jmpalanmw vicdanlara eza "t'eriyor. 

Bele«U1enin (Aşl1aıı) • Tereceğt para mirasçılanna 7ar. 
dım delil, bu bin•rı T6rk 8&1l&tlnln bir hatırası olarak muha· 
faza için oldapna göre artık satm ahnak kararma münata
PP mahal 70ktur; bina f~ •erilecek paramn bakikf 'klJIDC 
ttnclen tist&n olnıadıtmm anla,rlması kAftctlr~ bQ d• aclec!e 
bir Jdare mMelesldtr. 
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Bil C·izlii 
insanlar memleketinde Talebenin 2 4 saathk Perapalas davasında yeni safhalar 

1 __ .......... _ ...... Yazan·: SADRl ERTEM -----•ı çahşma programı G l . E' .f. .,A 

M aarif Vekilin in baş- Q lp J ganl xıv 

Sapanın ardındaki 
dünya 

Yazm tarlanın tepesinde gü· 
neş erimiş bir bakır levha gibi 
kaynar, alevden bir silin<lir gL 
lıi mesafeleri dolaşır. Bereket 
güneşle toprak arasında ekin, 
<:içek, meyva halinde şekillenir 
ye kış dudaklarında. her şeyi 
kaskatı lıırakan bir şarkı ile 
baskın eder. 

Otlaı· renklerini, şekillerini 

kaybederler, güzlerden silinir
ler. Yeşeren ihtirasla. kıvrılan, 
renk, renk yapraklar acan, in_ 
i-laııla. lconuşurmuş, gülermiş, 
ağlarmış .gibi ince bir zekA.nın 
sırrına eren nebatları, çiçekle
ri, meyveleri insan artık hafr. 
zasında yA.deder. ÖlmUş, kay
ı,oımuş dostları glbi. 

l\Ieyvaları başkaları taı·atrn
dan toplanan ağaçlar, tomur
cuklarını dökerler, yapraklan. 
nıu evvel! sarardığına sonra 
toprağa karışıp bir avuç ça_ · 
mur olduğuna şahit olurlar. 

Hayat hissi veren neleri var· 
sa hepsinden soyunurlar. Etle
ri dölt1llmUş ,bir iekelet hissiy_ 
le kışın melAnkolisine kendile
rini teTkederler. 

Bu beyaz ufukta ancak ker
pic binaların tepesinden ince 
bir~rit,..gibi rttzgArın. istika
metine ,göre yol alan siyah du_ 
muılar yeknesaklığı bozar. 

Güneşin yaktığı, karın öl· 
dürdüğü bu toprak, köy denen 
maceranın iş safhasıdır. Göze 
görUnen bu Alem yanında, gö. 
rUnmlyen, fakat kımıldanan, 
ka.ıpayan bir' dünyanın deği
::-en"'t.abie.tin, tabiatı değiştirir_ 
l;:en kendlnl de değiştiren in
sanın macerası vardır. 

Bu manzarayı ancak insa
.ı ın insanla ve insanın mUsaa
Le ettiği ı;ıoylere insanın tabL 

u •le yaptığı mllcadelenln şekJi 
Ar leTha halinde aksettirir. 

1 GUneş ayni glineş, su ay· 
ni su, toprak ayni toprak, 

fakat insanda. bir değişme, bir 
arzu, bir anlayış, bir ihtiyaç 
farkı var. KAh rahatsız, k!h 
memnun, fakat güneş, yıldız
ları, rUzgil.rları, şehri, insanla. 
rı. dUnrayı her gUn yeni birik
lim keşi'.eden insanın hissiyle 
.karşılayor. Güneşin, rlizgfl.rrn, 
şehrin, lnsanm, <lUnyamn ona 
g3re her gün yeni bir şekil ile 
görünmesi, kendisinin her gün 
.yeni bir zihnl7etln ifadesi olan 
·g<Jzlerle dUnyaya bakışıdır. 

Orta Anadolu yaylaslyle 
Garbi .Anadolunun işğal saha
sı olan bu ovalar, buğday, ar
~ darr, pancar, haşhaş, afyon 

1isttb&alAtt ile Türkiye coğraf. 
,....Dda birer temerküz sahası 
~ etmektedir. Bu madde
ler Ktltahyayı memleket ve ci· 
batı piyasası ile bağlt bit' h ale 
koymaktadır. 

Bunların yanında dilny& ve 
memleket piyasasında yer tut-
1mq-an mahsuller de vardır. 
j!Banlar ancak zatt ihtiyaç için 
~damektedlr. 

303.641 ntıtustan 221.452 Bi 
.~ olan bir memlekette yanl 
;n.Mnunun yUzde 72.9 u 48.177 
dftçl ailesi halinde toprakta 
çalışan bir memlekette hayat 
telft.kkisinin manivel!sı top. 
rakta gizlidir. 

lptidai IJir i ktısat devrini 
işaret eden bu hal köyün tari. 
hine ait bir fasıldır. Bugtin ba
zr mmtakalar .görülebilir ki o
ı·ada köy otarşi içindedir. 

Kendinin müstehlikidir . 
.Bu iptidai bir hayat, asgari· 

ye iniş ihtiyaç aılcta bir nevi 
nebati yaşayıştır. Eski devir_ 
!erde köylerin hemen hepsi bu 
vasfı taşırdı. Ancak bu şart· 
tan, büyük yo1ların kenarına 

düşen kervansaraylara yakın 

köylerle, bUyük ticaret liman
larına yakın olan köyler eski
denberi istihsallerini pazar ya_ 
parlardr. 

Eski TUrkiyede köy denen 
b linyesinin istihsal sa hasma 
giriş şartını eski kervan 
yolları, bliytik iskeleler tayin 

,_ederdi. 
!pek ve baharat yollan Ana· 

dolunun hayatında köyün in
kişafı bakımmdan epey mües
sir olmuşlardır. 

Osmanlı tarihi Hint yolunun 
kapanması ile Ana dol uda göze 
çarpan bazı hareketlcıi kayde_ 
der. 

Bu hareketlerde sanıyorum 

Anadolunun iktısadi blinyesin· 
de husule gelen haraplığın da 
hissesi vardır. Hint daha son
ra lran yolunun istikametini 
değiştirmesi bil'çok köyleri ~ 
tarşik hayata döndUrdUğü gi. 
bi yeni yollar da bazı köyleri 
pazar için istihsale sevketmiş
tir. 

Kağnı yerine atlı arabanın, 
araba yerine t,;imendiferin, yel
kenli yerine huharlr vapurun 
kullanılması, kamyonun, oto
büsün faaliyete geçmesi köyle. 
rin pazar faaliyetini arttırmış
tır. 

Bugün dünya ı>iyasasını tu
tan Türk mahsulleri bunclan 
yüz elli. sene evvel ancalc köy
JUlerin kendi arzularına göre 
ekilen nebatlardan 'başka bir 
şey değildi. 

Nakllye vasıtalai'l onları pa. 
zar için çalrşrr hil' hale koydu. 
Buğday, arpa, darı, pancar, 
afyon, haşhaş işinde KUtahya
nm toprakta çalışan halkr pa
zarın nüfuzu altındadır. Mem~ 
leket pazarı, yahut dtinya pa_ 
zarının istediği tipte, mahiyet
te mahsul yetiştirmeğe mec
burdur. 

Hayatlarını pazara tamami
le bağlamış olan köylerin iktr. 
sadi mukadderatı yani refah 
veya. felaketi şehir veya dUnya 
piyasasına t:lbidir. Buhranları, 
inkişafları ciddiyetle takip 
mecburiyetindedir. Dünya hQ.
diselerinin, yahut köyUn işin
de olup bitenlerin tesirine ta.
bidir. 

MeselA. Uşakta. açılan şeker 
fabrikası bizim köylüleri artık 
sade pazar için calışmaya ic. 
bar etmektedir. 

Yabani pancarın ehlileştiri· 

lerek bugünkü halini alacağı. 
nı eskiden tahmin müşküldU. 
Dördüncü asırda bir Yunanlı 
doktorun şurubunu bal şerbeti 
yerine kullandrğr pancar 1838 

,.de ancak yüzde 8.8 şekeri ihtL 
va ediyordu. Bugün yUzde 21 i 
aşmaktadır. 

tktısadt şartları iyi tanzim 
edildiği. takdirde bir dönUm a_ 
ra.ziden 300 kilo şeker veren 
pancar bir hayli insana iş te
min eder. Bir dönUm için as
gari 11 işçi ister. 

Bunları çapa.lama, sökme i· 
şi ile meşgul olur. 

kanlığı altında bir ko- E ı · S • 
misyon kuruldu nte ıcens ervıse mensup ı 

Okullaı:kia gündüz ve gece ta- olmakla ı•tham edı· ı ı•yor 
!ebesinin bu seneden itibaren 
tatbik edilen yeni devam şekli e- l · } k d l 
sas tutularak hıfzrhhrha bakımın- Maznun şık bir kadın a ıcraya ge ere ün ma 
dan 24 saati nasıl kullanmaları beyanında bulundu 
lazım geldiği ve en fakir talebe, Peru.palas otelini 4500 lira mış. Otelci Osman bundan son. 
gözönünde tutularak sıhhi nak. dolandırdığı iddia edilen Ye. ra Efganistana giden bir heyet. 
tli şekillerinin tesbiti maksadi- menli Galip Efgantnin muhake. ten Şevket adında birisi vasıta. 
le Maarif Vekaletinde bir ko- mesine dün öğleden sonra seki- sile tahkikat yaptırnnf}. hunun 
misyon toplanmıştır. zinci asliye ceza mahkemesinde entellicens servjfe mensubiyeti 

Bu komisyon azaları, doktor devam edildi. Mahkeme, yine oldu~ anlaşılarak, :ırnnivet bi
Akil Muhtar, Neşet Ömer, çocuk yi.izlerce meraklı ile ağzına ka. rinci şubede bir dosya aQılmış. 
bastahklan mütehassısı İhsan dar dolm~tu. Davacı Perapa _ Bu adam şüpheliclir. Yannıdaki 
Hilmi, İjiyen Ordinosyüs Profe- las oteli sahibi Misbah bu sefer üç kadınla s1hriv0ti olduğıınu 
sör Hirş ve Doçent Muhidi:lin, de gelmemiş, yerine \•ekili Suat söyledi. Beyoğlu acJU nolisi yap. 
sinir hastalıkları mütehassısı Dr. Ziya gelmişti. Galip Efgani de tığt tahkikat sonunda ise ka • 
Fahrettin Kerim, vekillik başmü- bu celsede eski avukatr HamdL dınların suçlu ile hic bir alaka. 
fettişi Dr. Celal, Maarif Vekili den başka Şerif isimli bir avu. sı olmadığını an.!ammtır. Galip 
Hasan Ali Yücelin başkanlığı al. kat daha tutmu~tu. Davacı ve • Ef,gani bu kadmları ~üpheli is. 
tında dünden itibaren toplantıla- kili, müekkilinin hasta olduğu ]erinde ya birer Yasıta olarak 
rına başlamışlardır. için on günden evvel gelemiye_ kullanıyor, yahut Uı bir çete 

Heyet birkaç gün içinde rapo. ceğini bildiren raporu mahke- karşısında bulın1Uvoruı ve bu 
runu hazrrlayarak vekilliğe vere- meye verdikten sonra, ı:ıahitle- kadınlar da bunun azalarıdır. 
cektir. rin dinlenilmesine geçildi. Ilk Kredi mektubunun da aslı ve 

Rapor hazırlandıktan sonra ta. şahit Beyoğlu kaymakamı Ah • faslı yoktur. Kendisi Yemen \ 'C.

Jimatname haline konarak okul. met Kmık şunları sövlcdi: Iiahdi ile muhalh"rf! cttiğ~ni ve 
larda tatbik edilmeğe başlanacak· "- Hatrrnnda ol.mayan bir para gö:rıdermesinj ya:ı::dığ·mı 
tır. gün Efgani gelip Perapalas o. söylüyor. Fakat bir Mtsır gaze. 
Maarif Müdürü mektep- telinde oturduğunu, fahiş fiyat tesi vcliahdin haleıı Londrada 

istendiğini, alakadar olunması - olduğunu yazmaktadır. Bunu 
leri teftiş ediyor nı talep etti. Mie<bahr telefonla mahkemeye vcriyonım. Suçlu 

Şehrimizin lise ve orta okulla- çağırttmı. Yoktu. hakkmda ayrıca iki yeni dava 
rının çahşma vaziyetini tetkik ve Ertesi günü gelmiş. Ben bir açıl.rn1~1:Ir. Bu dosyala.rm celbi. 
okulları ani teftişlerle kontrol et- teftiş için çıkmıştım. Merkez ni. Tütün Limitet Şirketinde 
mck üzere maarif müdürü Tevfik Nahiye müdürü 7evzi ile görü.'$- Saffet, Kemal ve tüccar Sezai 
Kut dünden itibaren teftislere müş. Fevzi işle benim meşgul Ömerle, otel müst:ahdcmininin 
başlamıştır. ~ olma.mı münasip bularak erte - dinlenmelerini istiyorum ... 

Dün ilk olarak Fatih kazasın. si günü gelmesini söylemiş. Bu srrf'rla suc:Iu Galip Efga.ni 
daki orta okullarla ilk okullar göz Misbah ertesi günü geldi. Suc; aya~a ka.lkarak: 
den geçirilmiş. okulların temiz- !unun prenslere ait dört liiks da- - A vukııt vanlrş sövlüyor. 
liv• ld irede 70 C'iin oturdu.<nı., nu, ayrı. Londrada bulunan veliaht de • gı, erslere başlama vaziyeti, ,.._. 

ca 800 lira da elden aldıbirmı, ğil Prens Hü~evinclir. Veliaht öğretmen durumu tcsbit edilmi<>, n... · 
:s kendisini doiandırdıgvı için müd- ırcns Ahnıf't Yemcnderlir. Bunu 

ıbazx okul idarelerinin yeni ders 
talimatnamesindeki aksaklıkları deiumumiliğe müracaat ettiği _ isha t f>debilirim ... 
kendilerine bildirilnıis ve bunun ni, bizim de memleketten çtk - Dedi. 
süratle tashihi istenmiştir. maması için tedbir almamızı Bundan sonra suçlu vekili 

söyledi. Hamdi d e şunları ~.öylecli: 
Bazı okulların önlerin-de gerek T." k t · dl" · fk 1 u· 

saban erken; ""ereksc ög~le paydöS .. .,. ~ a. a .ış a. ıyeye ıu ı a c ı- - Mückkilinı hakkında açıl-
.. gı ıçm bız m~gul olmadJk... d1<Y1 sövlenen davaların müruru 

lannd.a satı~r1ahn. buJunduiTtı, ta- _ J(auın"kam bu konuı::nıalar a ı b " + _ • .P.- - ı "" ' . .. - • ·za.nıan ve af kanur.ları dolayı ~ 
leoenın alış veriş yaptığr görül. rasmd8: kr~t . me~tubuuda!1 sile açılmalarT imkan3ıı.dır. Mü. 
nıüştür. Okul idarelerine verilen bahscdılmedigını, Galıp Efganı. ckkilim hakikateıı 930 senesin. 
bir emirle okul önlerinde badema n~n 3~ lira. b?rcu kabul ettiği- de buraya gelmiı:: ·.;e 3 ay kal • 
bu gibi satıcılar bulunı:iurulnuya- nı de ılave ettı. . . mrştır. Kendisinin burada her 
caktır. Aksi şekilde hareket e. . Bundaı: sonr.?- Mwbahın vekı. ~ oturması 50 liraya. "Llağlr • 
den okullar tecziye edilecekler- 1ı Suat Zıya soz alarak: dır t~in uzatrlmamasmı rica e-
dir. "-Birinci celseden sonra iki diyor~ 

Okulların öğretmen vaziyeti ihbar mektubu aldım, de. . .. 
normaldir. Açık öğretmenlik kal. di. Bunlar da Galip Efganinin Bunun üzerine davacı vekili-
mamrşt:Ir. Hasta olan öğretmen- 930 senesinde Gulap .;ah Abba.- nin isteği üzerine GaJip Efgani, 
lerin yerleri de vekillerle doldu- si adıyla geldiği, yeni Aydın 0 _ otelci Misbaba gösterdiğini id. 
rulmuştur. telinde oturduğu, otelci Osmanı dia ettiği bin İngiliz liralık kre. 

Ampul fiatleri 
birdenbire yükseldi 
Gümrüklerde bekliyen 

mur imtihanı 
m üsa a de istendi 

31 Ağustostan evvel Almanya
dan gümrüklere gelen mühim 
miktarda elektrik malzemesi o ta
rilıe kadar beyannameleri veril. 
mediğinr:len veya paralan Mer· 
kez bankasına yatmlmadığmdan 
memlekete girememiş, Almanya 
ile ticaret muahedemiz bir eylül. 
de feshedildiğinden gümrükte 
kalmıştır. Bu mallardan bir çoğu 
Cuınhutiyet bayramına ha.zırlrk o· 
larak getirilmiştir. Şimdi ise bun. 
lar memlekete giremediğinde!\' 
bilhassa elektrik ampulleri üze
rinde yeni bir fiyat yüksıelmesi 
ba.şlaınış.tır. 

dolandırdığı ve madam Piyos _ di mektubunu, 2,5 sc:;:ı.e evvel se • 
yan adında bir halt tücearınıı da yalıate çıkarken para yatırarak, 
ticaret yapacaklarından bahse • Adende şubesi bulunan Hindien 
derek 12 bin lirasn11 alarak sI _ National Bank'tan aldığınt, ar. 
vr.stığı yazılıyordu. zu edilirse tahkikini istedi. M~ 
~i tahkik ettim ve suçlunun hakeme şahit iki komiser mua.

Madam Piyosyan ile beraber vini ile. Misbahm celbine karar 
çektirdikleri müteaddit resim • vererek muhaJ·emeyi başka bir 
!eri ile bir iki mektuhu emni • güne bıraktr. 
yet direktörlüğüne tevdi ettim. GAL!P EFGAN! İCRADA 
Birer kopyasını da mar1kemey~ 
ibraz edivorum.,, 

Suat Ziya burada mektupla
rın kopyaları ile Galip Efgani.. 
nin bir re$mini vcrii ve sfo.1eri· 
ne devamla şunları söy!edi: 
şr ..• tnık cmföy cmf öy pj pj 

- Yeni Aydın oteli sahibi Os. 
man, Galip Ef1?'aninin birdenbire 
otelinden gittiğini görünce ken. 
disin.i aramış ve Bursada oldu
ğunu öğrenerek tevkif ettirmiş, 
müddeiumumiliğe teslim etmiş. 
Fakat Efgani hakkmdn.ki taki- , 
battan na.'3ıl~a. kurtularak kaç • 

Diğer taraftan Galip Efgani 
dün sabah, yanında şık ve güz.el 
bir kadınla adliyeye gelıniş ve 
Pcra-oala.s oteli sahibi Misbaha 
iz:ıfcten avukat Rasim tarafın. 
dan ikinci cez..ıı.da aleyhine açı. 
lan 250 liralık borç için mal 
beyanında bulunmuştur. 

Galip l!.,'"'fgani borcwıu kaıbul et 
mi.'? ve Yemenden parası ~elince 
ödeveceğinıi sövlemiştir. Yanın. 
daki kadın A vrupadan getirdiği 
ve Meksikalı olduğu iddia cdL 
len Anna idi. 

Fabrikada çalışanlar, nakli_ 
ye işiyle uğraşanlar, tarlayı 

hazrrlayanlar da ayrıdır. 
Onun tefekkür tarzındaki 

inkiiatr, saadet ve ıztırap te
l&:k:kislni, mel~lini, neşesini ü
zerinde ~alıştığı toprak, çalış
ma tarzı, elindeki vasıta tayin 

1 eder. 
Çiftçi aileleri tarafından. is· 

tismar edilen arazi miktarı va.· 
sa.ti 20. 7 dönümdür. 

(Daha. var) 

TEŞEKKÜR 

Evvelce 27,5 kuru~ olan am. 
puller 40 kuruşa satılmaktadrr. 
Bu vaziyet kar~smda gümrükte 
malJarı bulunan tüccarlar alaka
darlara müracaatla bu malların 
ithaline müsaade edilmesini iste. 
mişlerdir. Vaziyet An·karaya bil
dirilmiştir. 

ilkokul öğretmenlerinin yeni 
bareme göre maaşları 

Teşrinisani başından thbaren 

• 

Vasa.tl olarak çiftçi ailesine 
bir çift hayvan isabet etmekte
dir. 

VilAyette kullanılan pulluk 
miktarı dört binden biraz faz
ladır. 

Bu şartlar i~inde Kütabyada. 
tarlanın mukadderatı blrblrin~ 
de:n farklı blrt:ıkım neticeler 
arzeder. 

B tltUn bu sosyal hA.dlselerin 
tek menbaı köyttn otarşlk ha.· 
yattan fırlamaya başlamasıdır. 

K OyQn otarşik manzarası 
hasittlr. Harice mubtaç olme.
cl::ırı klly müsta hsilinin yine kB· 
· tin m tt!!te bllki olmasıdır. 

12.10.39 Pcrşenı be günü gc· 
cirdiğim otomobil kazasında 
gerek benim ve gerek arknda
şıın Doktor Hikmetin yaraları_ 

Gümrüğe alınacak me· 
mur İntihanı 

nı büyük bir ihtimamla miidn- Gümrükler~ alınacak yeni me. 
hale ve müteakip tedavilerimizi murlar için orta mektep ve lise 
takip etmekte bulunan kıymelli mezunları arasmdaki imtihan ö· 
me.11leklaşlarımla sıhhalimle ya- nümüzdeki pazartesi günü yapı. 
kinen alfıkadar olan pek muh- laca:ktır. Komisyoncu olmak iste-
tercm <lost arkadaş ve akraba_ yenlerin imtihar.larr da aym 25 
l•mmn ayrı ayrı teşekkür et- inci çarşamba günü icra edile • 
meğe sıhhi vaziyetim müsnil cektir. 
o1madıitından şükranlnrımın Geçen yıl yine bu zamanlarda 
muhterem gazetenizle ibliı~ın::ı yapılan imtihana 50 den fazla 
tavassutunuzu rica eylerim. k · 

Tıp Fakültesi ikinci Cerr:ı· omısyoncu girmiş olmasına rağ-
men bu seneki imtihana şimldiye 

ht klinigi Doçenti Doktor 1 
H !i t • i J<.ONUR \I p kadar ancak 6. komisyoncu gir-•·---a-•'•'' .Y.

11 
____ , .~-- ! mek fçin müracaat etmi5tir. 

ver ilmeğe başlanıyor 
llk tedrisat öğretmenlerinin uzun yıllardanberi bekledik

leri ve müterakim olarak vil!yet hususi idare bUtçesiııde ka· 
lan mesken ta.hsisatlan ile kıdem zamları Vali Lfıtfi Kırdann 
uelılletiyle ve yeni bir şekille halledilmiştir. 

Bu hal şekline göre, öğretmenlerin maaşları yeni barcın 
dereceleri ve kıdem vaziyetleri gözönlinde tutularak t«.>sMt 
edilmiş ve bir kıdem tablosu hazırlanmıştır. 

Bu kıdem tablosuna göre öğretmenler yeni bareme göre 
zamlariyle birlikte maaşlarını almağa önümüzdeki Teşrinisani 
başından itibaren başlanacalc tır. Vali ve Maarif müdtirli bu 
husustaki hazırlıklarınr tamamlamak üzere temasa başlamış· 
!ardır. Netice birkaç glinc kadar tesbit edilerek blitun okul 
idarelerine ınnaş bordrola.rrnın buna .göre tanzim edHmesJ 
blldirilecckttr. 

Yeni bareme gt>rc maaı;la.nn vorilcmiyeceğ1 hakkında or. 
taya çıkan neşriyat tamamen asrlsızdır. 
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4ydınlı aşireti 
arasında bir gün 

:Yazan : Hilmi Uran 

~ -4-
lkıeııdilerile ..... ru"..+·· ~.. mış bulunmaktadır. Bina.en · 

~ 
~ir . ,..o ~ .. ugum ora.. 

eli h et ıhtiya.rla.rma geçir- aleyh bugün aşiret efradı .da. 
. ~ ~ k~Yatı sordum ve öğ - pantolon, ceket ve kasket gıy. 
~Sel"ve 1 b~n az, <;ok mal mi§ ve herhangi bir köy bal.km 

Psi det. sahıbı olan bu zatın dan farkedilmez halde bulun. 
~ji Vey ışke ta küçüklüklerinde maktadır. 

~
lar a oyun gütmekle baş. Aşiret; kışlaktan yaylağa ~~ 
ile ' uzun ve yorucu bir yayladan kışlağa göç edecegı 

~ İJr(J ço.banhk hissesi olarak zaman eşyalarını develere, hay 
ı'~tile erı koyunları üretmek vanlara sararak günde dört sa
~ ııı ol ~n :nau vaziyetlerine at yol almak suretile dört, be§ 
rtı et abılrnışlerdir. Bugün de günlük bir sefer yaparlar. Hay
~lek hrasrnda takip edilen van adedi kafi ve müsait olur. 
tit ~bas ayatı bunun aynıdır sa kadın, erkek yaya gitmek
e oI?n Indan beklenecek bir ten kendisini kurtarabilir; ak -

. ~ ~e 1Yan bir çocuğun ser • si takdirde bu seyahati yürü -
·ı e~~an.lr~ hisseleri esas yerek yapmak zaruri olur. 

e ·ren ktedır. Bununla be- Aşiretin tekmil yatakları ve 
da kzen:gin aşiret ağasının yastıkları yündür. Yorg~D;la~~~ 

a lqll' endi mallannın ço _ hazan pamuktan diktırıldıgı 
ıtıı. a ~~u itibarla aşiret ara. vardır. 

ıı g .. Uklar umumi surette Geceleri lamba yakmazlar. 
~l'e)ı:0tnıezler. Bir çocuk bü- Yemek, bilhassa kışın, çadırın 

llıı <:adır halkı kalabalık . ortasında yakılan ateşte pişiri • 
~aq1 baba oğlunu müstakil lir. 
aılll~a Çıkararak ona ken- Kuzuların doğum zamanında 
~ lll.kan geçinmesini temin ilk doğan kuzu ve oğlaklar beş, 

~Uıı 1 tarda mal ayırır. Bu on gün için aşiret ha.Ikına ça. 
t~tu ha:basından daima ve dır arkadaşlığı yaparlar. Hay
'i bi blr emel halinde bek. vanlarm bugünler zarfında da
llleı{ haktır. ~iretin ileri ha hususi bir ihtimama olan ih
·~ l'h> Inahalle denilen kü _ tiyaçları dolayısile onları çadı-

l{aset ederler. Bunlar rm bir kenarında barındırırlar 
tiıu Uhtar ve mümessil va- ve bu yüzden taha.ssül etmesi 
·~ea· k ~~rn· ırler. Aralarında b~. tabii olan huzursuzluğa da at. 

. 'ıt t"!,_llıuhtarlrk ve ınüm.es. lanırlar. 
~ ~l\ilatr yoktur. Aşiret araziye mutasarrıf de. 
ıı i * • * ğildir. Bu sebeple gerek yayla-

\ıa~~~ ark asında birisi öldü. da, gerek kışlakta yayla ve 
' itt b· ırk gün zarfında ai. kışlak sahiplerine işgal ettik

fanrll· hayvan keserek mü- leri arazi için ücret verirler. 
~t e~ hayrına korn.şularmı Bu ücret şimdiye kadar altın. 

1' ı.1 en b~s~. adettir. Fakat ~i. dan kalkılamıyacak bir yük ha-
ıw ı.ıY'lııı UYük hayır - her hal line gelmiş değildir. Fakat Çu. 

lllı. ~obanlık hayatındaki kurovada zeriyatm g-ittikçe art. 
rıt 'tıa Şiddetinden doğan bir makta ve genişlemekte olması 
ot' ~ai>ll')Olacak - yollarda çeş. bir gün kendilerine Üzüntü Ve 

~ir a_!c ve kuyu kazdırmak sıkıntı verebileceğini onlar da-
lti~&'Ul babasmr hayırla ha şimdiden düşünmektedirler. 
~i ek için müteveffanın Çünkü mahsule zarar verebilir 

·ıı · 'ilden böyle bir hayır ya. endişesile ekin sahipleri hay • 
~ vanlarm tarlalara yakın saha -

a ~~ar olan aşiret ölülerini la.rda otlatılmasmdan bile hoş. 
lııı~l'leı-buıundukları yere def • Ianmamakta ve bu gibi otlakla. 

.s1 a.l'r ~ 'retfin resmi yaptı _ rın artık aşirete icar edilme • 
f li~eJt adirdir. sinden şikayette bulunmakta -

lll!a.rı"e kullanacak sularını dırlar. · 
e ..,. a civardaki en yakın Ş.acı _Çilin çaa.ırmda geçen 
l'i~ eya dereden kadınlar bir gecelik misafirliğim hem ra. 
İl'etederler. hat geçmiş, hem de benim için 
Uın arasında tarikat ta· qok istifadeli olmuştu. Çünkü 

tl ~llat etmiş değildir. İçlerin. bu sayede bu aşiretin umumi 
erbabı da hemen yok. hayatı baklynda. ve yaşayış 

a1kıı tarzları hakiında hayli fay -
lıletr arı kavaldır. Bunların dalı ve doğru ma!Umat edine -
art veye Yakın uzunlukta o- bilmiştim. Fakat daha ilk sua. 
. ~tirardır. Milli oyunları limden itibaren onlar da benim 
lliı1 ·baha ziyade halk şa- sorgularının sonu nereye .va.z:a. 

. e t~e~tanlarmı, manileri _ cağı hakkında ba.şlıyan _!:>ır u -
. haı· kulerini yeknesak bir züntünün gittikçe arttıg-ını ve 
l ~ 111de bir beste ile ta- onlara adeta eza verir olduğunu 
·tıi erıe:-. Türküleri hep mu hissetmiştim. O derecede ki er

t . ~erve ıştigallerini teren • tesi günü artık Osmaniyeye 
'e~ ~·Mesela Aman havası dönmek üzere kendilerile veda-
ı Jı ı\t §u: !aşarak arkadaşım Div}im.~*lu 
r; r:,.~ ile birlikte arabamıza bın.dıgı -
cJ /! et i<ı.§ üstüne tuzlarını miz halde dahi on.ları huzur ve 

~ııı ekeyim; itminan içinde bulmuyordum. 
~!At Yok8a da kuzu. yaka- Çünkü onlar hem bizi uğurlU-

r reıeın.e yım; yorlar hem de biribirlerile en. 
ıı ı,..,.... ·ı ı dı'şelı" ~azarlar teati ediyorlar 
t 

~·· '"VY m, mc eme; vaz. 
~İi b· geç kuzundan. ve glıya üzütnülerini bü.sl;>ütü;ı 

ll'İbi çır koyuna hitap oldu. Ü.zerlerinden atabilmek ıçın bı
~ c~~kurova havası dedik- ribirlerinden emniyet dileniyor. 

~.tUl'ıt··' Yanlış zaptedebildi- _ı_ar_d_ı_. ---------
J ~· lt~ de şöylece hep dağ. 

el'denYUndan, çiçekten ve Bir motör sis yüzünden 
"efJ bahseder: karaya oturdu 

" ~"iı"!-0..o. 'ı1ti ~e P_cre, pere karın var, Evvelki gece Karadeniz de ~ir 
.lf ?tın. yaylayaoak za. deniz kazası olmuştur. Bulgarıs-

·~~ eCctlinı 
1
._ manm dağlar. tanın Burgaz limanından kömür 

dt" ~.. n.almad1, seni aşma.. yüklü olarak limanımıza hareket 
"'?j '4 1lq kQ,ı ya, eden Silivri limanına bağlı Ah-
ol'ı~t ' 1>'1.a.sın imanım dağ. met kaptan idaresindeki 13 ton. 

ıı f ef/i~ Zar. luk Gönlüferah motörü Kmlka-
f, lt~ 11 Yük.scğine bakıl- ya tahlisiye istasyonu civarında 

• ı;j 1llcı>ı ma.::: sis yüzünden· karaya oturmuştur. 
~l~eı. 9idiyor, ~z .. meşen Motör yüklü olduğundan 6 ton 

• 11:/ıll.4;..., Wnz·· soTCulmez. kömür denize atılmış ve ehem. 
iP' b~ı U mayan çekilmez miyetli surette J:'~r~!anm~sma ı 
ıı V c<{:h >ıın dumanı qitmez rağmen yüzdürülmuştur. Nufus. 
cı', k <'tbıi dağlar. ca zayiat Qlmamıştır. 
şl' t.ııe UllaJı, der ki çattım, ----<>-- • b. 
tı' l(iı .'. aiinouw.n derd~;::,r~~t'fr. Belediyeler için yenı ır 

~7.:q~k dim teşkilat kanunu 
tJ)I ıti,. sevdiğim yetir. düşünülüyor 

~-}cnae dim Belediyeler için vekalette ye. 
et kaldı mı ima.. ni bir teşkilat kanunu yapılması 

s' ~ nım dağlar. düşünülmektedir. Bu kanuna c. 
ı1 ı. el~ri · bel •ı~l'ha .... b_ılhassa delikanlıla. sas olmak ic;in her vilayet e-

b· •ıgı bi k diyesinıden 939 senesi muham. 
~il ltleşe r omşu qadı- men varidatı, 938 senesi tahsila-

' l~, ~Yl rek kaval çalmak, 

/ıtı' l Stk erttek suretile eğlen. tı: belediye memurlarmm ünvan-

~ • Stk ''akid' lan ve maaş veya ücretleri dai-. . ır. 
~ ıı, 1'1'ette ı;c • * re, daire yazılacak; hazırlanan 

1
(. ;' lh~~s411 e~kek kisvesi kısa cetveller vilayetçe de tetkik edil. 
p " ~a !Yarı~r es ve fesin üstün. dikten sonra belediye reisi tara. 
ı~ t ı li~ltı.; ik~a abani, gençler- fmdan mühürlenecektir. Bu cet-
1 
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pi ) "il. \Ut ki z e~ uzerınde de. ne kadar vekalette bulundurul-
V 

1 
SVe u.zeriııde yap - ması bildirilmiştir. 

3 - VAKiT 

Bugünkü Avrupa 
h 'lrbi karşısında 

Amerika efkarı ne düşünüyor? 
İngilizce Daily Mail gazete. 

sinin Nevyork muhabiri, bugün. 
kü harp karşısında Amerikanın 
ne düşündüğünü şöyle hulasa 
etmektedir: 

"Amerikalıların, bugünkü mu 
harebenin dışında bulunmak hu. 
susundaki kararları o kadar ka. 
ti ki, Almanya hakkında ne dü_ 
şilndükleri ikinci derecede kalı
yor. Amerikada kiminle konuşur 
sanız konuşun; alacağınız ce _ 
vap birdir. Mesela beni apa.rtr • 
manıma götüren şoför: "Avru. 
patla ortalık altüst oluyor; bu~ 
na şüphe yok. Fakat bizimken
di derdimiz kendimize yeter.,, 
dedi. 

Arkamdan gelen bir otomobi. 
lin ön camında şöyle bir propa. 
ganda yazısı göze çarpıyor: Bi. 
taraf kal Amerikayı harbin dı. 
şında tut!". 

Beni a partrmanm 18 inci ka. 
tındaki daireme çıkaran asan -
sör memuru da aynı fikirde .. 
"Bir harp bizi alakadar etmez 
sanırım. Her halde şimdi hiç,, 
diyor. 

Bakkal, tezgahtar, ev kadını, 
katip, daktilo ve saire .. Herkes 
aynı şeyi söylüyor. Fakat bu. 
nu da biraz üzüntüyle .söyledik. 
leri hissolunuyor. Çünkü bun • 
dan daha bir kaç hafta evvel, 
AJmanyava karşr şiddetli ha • 
reket istiyorlar ve ~ilterenin 
niçin bir şey yapmadığına hid
detleniyorlardr. 

Şimdi de arada bir İngiltere 
Fransanm şiddetle hareket edip 
bu ~e kati bir istikamet ver -
mesini arzu edenler varsa da, 
hi<: biri bu noktada derhal mü. 
zaherete taraftar değil. 

Gazetelerin başmakaleleri de 
bittabi daha parla~ cümlelerle 
olmak üz.ere aşağı yukarı aynı 
fikri müdafaa ediyor. 

Amerikada ,.,, ~o: para alan 
ve efkarıumumiyeyi en çokken. 
dine bağlayıp istediği yola gö. 
türebilen sütun muharrirleri de 
başmuharrirlerin izini takip e. 
diyor. Bunlardan bazıları biraz 
tecavüzkar davranıyor; fakat 
hfümüniyetlerinden şüphe edile. 
mez. 
Meseıa büyük bir kari kütle

sine sahip olan General Hiyu 
Conson şimdi önde bulu!lan g~ 
zetenin bir sütununda dıyor kı: 
"Bu, Avrupalı a~iret~:it~ ~htild.f 
Zarını halledemıyeceqımı:;ı ar • 
tık anlamı.J olmakl1ğımız ldzım 
gelir. Tarihin başlangıstrtdanbe. 
ri bu ihtilaflar, bitmek tii'ken • 
mek bilmiyor. ônümüzde duran 
paketin sargısı daima . ba.ş_k~··· 
Baza>ı ditıi. ve bazan sıyası ıh. 
tilılf halinde göze çarpıyor. Fa
kat o paketin içindekiler aynı 
şeyler ... lrki mfüuıf er etler, kt.s
kançlıklar yahut şiiphe ve de -
vamlı bir kuvvet qrayışı ... Bu 
paketin içinde!'ilerle bizim .'!-ıa . 
kamız yok. Eger satılmak uzere 
ileri siirillen bıt paketin içinde. 
kilere bir kere daha aldanırsak 
dünyanın en saf insanları olu -
ruz ... ,, 

Bu sözler şüphesiz oldukça 
ağırdır. Lakin bütün Amerikan 
sütun muharrirlerinin ya.7.dıkla
rmm aşağı yukarı bir nümune. 
si teşkil eder. 
Doğrusunu isterseniz bu va. 

Şu ciheti de hatırlamak mü
himdir: Amerika, geçen harpten 
hiç bir şey elde etmediğini dü -
şünüyor. On binlerce askeri öl
müştür. Neticede dünya, demok 
rasi için salim ve emin bir hale 
gelmemiştir. 

Fakat Amerika. geçen harbin 
başlangıcında bugünkünden da. 
ha çok tevakki eder vaziyettey. 
di. . .. . . . .. . . 

Hulasa olarak .söyliyelirn: A. 
merika şimdiki halde harbe sü
rüklenmemek ~ayesile doludur. 
Harbin dışında kalmak için bü
tün gayretile qalışıyor. Alman_ 
yaya karşı şu veya bu gibi bir 
noktai nazarı olabilir. Fakat 
her şeyden evvel kendi evlatla. 
rmı düşünüyor ve onları kendi 

vatanlarında muhafazayı temi . 
ne çalışıyor. Bu fikrinin deği • 
şip değişmiyeceği, yahut hadi -
selerin tazyiki altında değişme
ye mecbur kalması gibi bir va. 
ziyetin hasıl olması geleceğe 
bağlıdır. Bunu ne ben, ne de 
ba!?kası şimdiden kestiremez. 

Yalnız bir şeyden eminim. A. 
merikanm İngiltere ve Fransa. 
ya emniyeti katidir. Her defa 
'Harbin dışında kalacağım,, der. 
ken, İngiltere ve Fransanın da 
bu harpte kaybetmiyeceğine ka. 
ni bulunuyor.,, 

Daily Mail muharriri yazısı
nı Amerika ve Amerikayı idare 
edenler biz.im kendileri için 
"barp ettiğimizi çok iyi biliyor_ 
lar.,. cümlesile nihayetlendir • 
mektedir. 

Ebedi Şefin kayıbının 
ilk yıldönümü 

10 ikincifeşrin, bu yastı gün için mem
leketin her tarafında ihtifal yapılacak 

Ankara, 18 (Vakıt muhabiri 
bildiriyor) - Cumhuriyet Halk 
Partisi 10 tkincitcşrin cuma gü
nü Ebedi Şef Aitatürk'ün ölümü
nün birinci yıldönümü münase
betiyle bir ihtifal programı ha
zırlamıştır. O gün, memleketin 
her tarafında ihtifal yapılacak, 
halkevleri, mektepler, matbuat ve 
Ankara radyosu ihtifale iştirak e. 
decektir. 
Programı aynen bildiriyorum: 

1 - Halkevinde: 
Ebedi Şef Atatürkün ölümü 

gün ve saatine tesadüf eden 10 -
11 • 939 cuma günü saat 9.0S de 
bütün halkevlerinde ve halkevi 
olmıyan yerlerde parti merkezle
rinde bir ihtifal toplantısı yapı
lacaktır. 

Toplantılarda yerin münasip 
mahalline Atatürkün bir büstü, 
yoksa bir fotoğrafı konacak ve bu 
köşe Türk ve Parti bayraklariy. 
le ve çiçeklerle süslenecektir. 
Tam o saatte vazifedar kılxnacak 
bir zat Atatürkün o gün, o saat
te öldüğünü krsa ve veciz bir fia. 
de ile anlatarak hazır bulunan. 
lan ayakta beş dakika saygı sus. 
masma davet edecektir. 

Bundan sonra, bir hatip Ata. 
türkün hayatı ve memleket ve 
millet için yaptığr büyük hizmet
ler hakkında bir hitabede buluna. 
cak ve bunu müteakıp Milli Şef 
inönü'nün, Atatürk hakkmda 
21 - 11 - 938 de Türk milletine 
neşrettiği beyannamesi okunarak 
toplantıya son verilecektir. 

Toplantı bu suretle sona er
dikten sonra _ varsa - Atatürkün 
heykeli veya büstü olan meydana 
topluca giıdilerek bir çelenk ko
nacak ve merasime nihayet veri. 
lecektir. 

2 - Mekteplerde: 

dolayısiyle Milli Şef İnönü'nün 
büyük Türk milletine yaptığı be. 
yannameyi okuyacak ve milletin 
bu büyük elemine kapılarak ta. 
zimen susacaktır." 

Bundan sonra radyo İnönü'nün 
beyannamesini okuyacaktır. 

Öğle ve akşam neşriyatında ise 
yine yalnız ajans haberlerini söy
liyecek ve bunu müteakıp: 

"Sayın yurttaşlar; 

Bugün E~di Şef Atatürkün 
ölümünün ilk yıldönümüdür. Tür. 
kiye radyosu, Türk milletinin bu 
büyük elemine kapılarak tazimen 
susuyor." sözüyle neşriyatını ta. 
tiI edecektir. Ve bugünkü ko
nuşmalar, muhtelif yabancı diller. 
le tekrarlanacaktır. 

Radyo bugünkü sabah neşriya. 
tını ihtilal kısmım 9,05 geçecek 
şekilde tanzim edecektir. 

Almanlar Alsas Loreni 
almış gibi hareket 

ediyorlar 
Fransız zabıtasr Alsas Lorende 

son günlerde yaptığı araştırmalar 
sırasında bazı vesike.lar ele ge
çirmiştir. Bu vesikalar arasında 
Hitlerin Alsas Lorene bir nazi 
partisi reisi tayini hakın·da emirde 
vardır. Fransız gazeteleri garp 
cephesini kat'ı olarak deği~mez 

addettiği hakkmda teminat veren 
Hitlerin yalanını isbat eder bir 
delil olarak gösterme!ı:tedir. 

Sümer ve Eti Bank 
Ankara, 18 (Hususi) - Sü _ 

mer Bankla Eti Bankın alaca
ğı yeni şekle dair hazırlanan la
yihayı hükumet yakında Mecli. 
se verecektir. 

Layihanın aldığı son şekle 
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ı-·--- 1 
1Görüp düşündük~ 

Bir nikah 
meselesi 

Adliye Vekilinin uzun tetkik· 
leri, boıanma bağJannrn pash kör 
düğümünü çö:zmcğe yol açtı. iki 
taraf, biribirinden aynlmak iller. 
lerse hakim, artık "Tefriki eb. 

·dan'' falan gibi çarelere ba§vur
mayacak. 

Hiç l.Qm5e, kendi saadetini, 
kendi ruhunun ihtiyaçlannı bil. 
diği kadar baıkalarmın içine hu• 
ifil edemez. Bir hakimin de, Ü
çüncü bir ~ıs olarak, iki ayrı 
varlığa nüfuz etmesine imkan 
yoktur. 

Evlenmeyi, bir da-i ihtiyacı a.· 
şalrğrnda görenler var. Bunlan 
sözden uzak tutuyorum. Çünkü 
bu biçarelere göre kadın, ''Vagon 
Reltüran ve Gagonli" den ik.. 
rettir. 

Ruhunda böyle bir bayağılık 
taşıyanlar, insiyaklariyle yaşarlar 
evlenirler, çoluk çocuk ıahibi o. 
lurlar. Babalığın yüksek duygu
.su, analık denilen o ilahi kayna. 
ğın tefkati bunlarda tecelli et
mez. Halta bir bakrm.n göre bun
lar, ha;rvanlardan da aşağı bir 
dereceye düterler. Çünkü süt 
veren inekle, emziren inek, biri
birinden tamamen ayn mahiyetli 
va.rJrklardır. 

Hep durgun ve dalgın duran 
o gözlere, bir de sıcak, kıV1rcık, 
be§ın memelerini topladığı vakit. 
lerde bakınız, ne güzel, ne yu_ 
mu§ak bir aydınMda parladıkla
rını görürsünüz. Sevgi, adeta i. 
neği hayvanlxktan çıkarmış gi• 
bidir. 

Yavrusuna seslenen kedi, har
manda kişneyen ana kısrak yav
rusuz zamanlarında bambaşka 
hüviyetlere büı-ünüder. 

insanda hu mesut deği§;.nenin 
fion derecesini bulması lazımge. 
lir. Ama, dünyanın en kötü ana
lariyle babaları da İnsanlardan 
yetişir. Bazı soysuz kediler yav· 
rularıru yerler. Fakat hayvan psi_ 
kolojisi ve itiyatlariyle meşgul 
olanlar, bunun kuduran biı- sev
giden ileri geldiğini söylüyorl<w 
insanların ıeve seve yavrularm: 
öldürdükleri, boğdukları, parça. 
Jadıklan ise asla görülmemiştir. 
Kimi halkın hakaretinden korktu
ğu, kimi istediği suçu menrla 
örtmeğe çalıştığı, için öldürür. 

Kanun, tabii insanlar için ya. 
p1lrr. Evlenme şartlan da elbet. 
te hasta tiplerin deeğil, sağlam 
vata.nda~lann ihtiya.çlanna göre 
yapılır. 

Nik&hı ne pamuk ipliği, ne de 
hürriyet ve istikbal bataklığı gi
bi düşünemeyiz. 

Sonra nihayet işte hu kadar 
,id.detli kanun himayesine rağ_ 
men, hoş.anma istatiatiklerinin a
caba hükümleri nelerdir? Gelin. 
lik el biS'esiyl~ bo~amrıa mahke
mesine gidenleri gördük. BU'llun 
nasıl bir içtimai Eacia olduğunu 
sezemeyenler: 

- Kadın şuurlu hü.-riyetinL 
kulla·nıyor ! 

Dediler. Hürriyetle, hele fuur. 
la bu facialar arasında nasıl bir 
münnsebet düşünülebilir, anlam:· 
yonım. Bugün hazırlandığı müj. 
delenen kanun ile evlilik bir teh
like, bir batak olmakta~ çıkacak 
ve trtık sade akliy)e konuş.anlar 
da evlenebilecelder .demektir. 

HAKKI SOHA GEZGİN 
ziyet beni biraz düşündü~ü. Zi. 
ra bu ikinci dünya harbı b~Ia. 
madan evvel Anıerikadald cere
yan Almanyayaı durd.urma~ le
hine idi. Şimdi harp hır hakıkat 
oldu. Almanyaya karşı yazılan, 
çizilenleri yeni 1Jir feryat örtü. 
yor: Amerikayı harbe sokma -

Bütün mekteplerde saat 9.05 
de talebe mektebin münasip bir 
salonunda toplanacak ve aynı şe
kilde beş dakika ayakta saygt sus
ması yapacak, müteakıben bir 
muallim tarafından Atatürkün 
hayatı, mektep ve millet için yap
txğr büyük hizmet]eri hakkında 1 
kısa bir hitabede bulunacak ve 
Milli Şef İnönü'nün beyanname
si okunacak ve merasime nihayet 
verilecektir. 

göre hB.la her iki bankanın em. -------------

yın!., if . 
Bunun sebepleri muhtel _ tır: . 
Bir çok amerikalılar, Hıtlerı 

blöf yapıyor sanıyordu'. ha:ı> 
etmiyeceği kanaatindeydı. İngıl. 
tere ve Fransanm müştereken 
gösterecekleri. ~üyük bir muka. 
vemet nümayışı karşısında Al~ 
manyanın taarruzundan alıko -
nacağını vehmediyordu. Halbu
ki hepimiz, Hitlerin blöf yap • 
madığını biliyorduk. 

Hasıl olan netice karşısında 
bugün Amerika "Cidden yazık 
oldu" diyor. Fakat nihayet ken. 
di davası olmadığını ileri sürü. 
yor .. Böylece kendisine şirin gö. 
rünen İngiltere Fransa tarafın! 
seyretmek ve alkışlamak, hatta 
belki de onlardan yana muave. 
nette bulunmak kararına var -
mıştlt'. 

Fakat şunu da h=:tı~a tut 
malı ki bu bal, bugunk~ ~e . 
rikanm halidir. Yann hadıseler, 
bu hali değiştirebilir. 

3- M atbuat 
10 • 11 - 939 günü bütün Türk 

matbuatr baş sayfalarını siyah 
çer!icve içine alacaklar ve Ata. 
türkün bayat ve eserlerini can. 
}andıran·, ölümünün mucip oldu
ğu büyük teessürü ifade eden ve 
Kemalizmin ilelebet yaşıyacağı 
hakkında yazılar yazacaklardır. 

4- Radyoda: 
10 • 11 • 939 günü Türkiye 

radyosu sabah neşriyatında ajans 
haberlerinden sonra: 

"Aziz yurttaşlar; 
Bugün Ebedi Şef Atatürkün ö

Jümünün ilk yıJdönümüdür. Tür. 
kiye radyosu o gün bu büyük acı 

rinde bulunan muhtelif müesse. 
seler, muhtelif gruplar halinde 
bir tasfiyeye tabi tutulacak ve 
her bir grup İktısat Vekaletine 
bağlı müstakil birer işletme ola
caktır. 

Mesela kimya maddeleri fab. 
rikalarile kağıt ve sellüloz fab. 
rikaları bir grup, yünlü veya pa
muklu mensucat fabrikaları da 
diğer bir grup teşkil edecekler_ 
dir. 

Sümer Bank ismi bu işletme
leri finanse edecek olan mali 
müessesenin ismi olarak muha. 
faza edilecektir. 

Susam fiyatları 
Son günlerde susam ihracı için 

müsaade verilmemeğe başlaması 
bu maddenin fiyatlarını 12,5 ku
ruştan 11 kuruşa kadar düşür • 
müştür. Bilhassa Trakya mah -
sulü bu yıl yüzde 40 nisbetinde 
fazla olmuştur. Tüccarlar hükO. 
metten ihracata müsaade iste • 
mektedir. 

26 numaralı Araba Va
puru m ühim bir kaza 

atlattı 

Şirketi Hayriye idaresinin 26 
n-umarah araba vapuru Marmara 
iskelelerinden İstanbula gelirken 
Marmara ortalarında mühim bir 
kaza geçirmiştir. Vapur Şarköy 
açrklarına geldiği zaman makine· 
ler birdenbire bozulmuş, işlemez 
olmuşlardır. Çalışmalar fayda 
vermemiş ve vapur sularla sürük
Jenmeğe başlamıştır. Nihayet bü
tün vapur mürettebatr hep bir. 
iden çalışarak vapurun tentelerini 
yelken haline koymuşlar ve va
purun üzerine germişlerdir. 

Hava rüzgarlı olduğundan u
zun çalışamlardan sonra vapur 
sahile kadar getirilmiştir. Şehri_ 
mize verilen haber üzerine bura· 
dan 53 numaralr vapur imdada 
gönderilmiş, araba vapurunu ye_ 
değine alarak limanım.rn getir
miştir. Vapur Haliçt~ ta.mire a.lın. 
mııııtrr. 
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• raklı daniöz Mod, sekiz büyük 
~andık ve bir küçük sarı köpek 
.le Parise geldi. 

üzerinde Leonar dö Vinçi'nin 
.;akalrna müşabih balon kürkü ile 
süslü gri renkte bir tayyör var
dı. Fraklı dansöz Mod doğruca 
Ntpolyan oteline indi, buna se. 
hep yalnızca Titonun kendisi is
tasyonda beklemiş olması değil
di, fakat aynı zaman•da bu 
otelde kendisine iki oda ve bir 
banyodan müteşekkil küçük bir 
daire hazırlanmıştı. 

Tahnit edilmiş birçok köpek. 
!er, canlı köpekleri taklit ederek, 
insanı bazan yanlı~lığa düşürebL 
lirler .. Fakat Modun canlı köpe
ğ i ise tahnit edilmiş köpeklere 
benzemekte büyük bir istidat 
gösteriyordu.. Kendisini sevmek 
icin uzanan eliniz hic bir hare
ketle kar!!ılaıımayor, hatta hay. 
van • değ.il başım, gözlerini bile 
çevirmeğe tenezzül etmiyordu .. 
Esasen tüyler içinde kaybolmuş 
ba~ı ile kuyruğunu farketmek bi. 
raz mesele idi .. Bütün halivle bu 
köpeğe "miskinliğin güzelliğini'' 
temsil eden bir hayvan demek 
daha doğru olurdu. 

- Köpeğin ismi ne? .. 
Diye Tito sordu.. Mod ince 

dudaklarını büzdü, küçük, yarım 
bir daire; ufak bir ıdelik, daha 
doğrusu çekirdeği cıkarılmış kır

mızı bir kiraz haline soktuktan 
sonra ıslrğa benzer bir ses çıkar
dı: 

- İste böyle .. dedi. 
- Güzel isim! 
İtalyadan bir de kadın getir -

mişti.. Bu elbiseleri, saç tuvale. 
ti ve erkek misafirlerle meşgul 

oluyor ve bazan hiç tereddüt gös
termeden Pierina ismine cevap 
veriyordu. 

Parise ilk defa gelmiş olan Pi
rina bütün gördükleri karşısmda 
'iyük bir hayret duymakta idi. 
Hanırnr Mod da ilk defa olarak 

p.,rise geliyordu. Fakat gördüğü 
htün yenilikler onu hayrete dü. 
~·rmüyordu. 

Tito ilk nazarda onda beyneL 
ı 'li!el serserilerin her ırktan. her 
-,;l\etten erkek deri:;ine alışmış 

1'1aceracı kadınlarm halini sez
r.ii~ti. 

Mod'a gelince, onlda da, eski 
~.ir stenodaktylo mektebinin na· 
muslu, afif talebesi Madleni bul
:mağa imkan yoktu .. Bu genç. gü.. 
zcl, zarif kadın ile fakir bir evin 
dördüncü katındaki tek odasında 
oturan şişman kız arasında bil-

yük farklar vardı. Kadının şimdi 
müthiş bir cazibeye sahip olma
sını yaşadığı eski hayatla kıyas 
etmek manasız olurdu. Yaşayış 
icaplarını gözönünde tutmak bü
tün izahattan daha manalı olmaz 
mıydı? 

Esasen bütün büyük aktrisler, 
dansözler daima fakir evlerin dör 
düncü katlarındaki tek odadan 
inerler ve eğer onların mazileri 
karıştırılırsa, bundan kızın gıda 

olarak bir salata ile kiffafi neL 
settikleri, fikri gıdalarını adi ro
manlarla temin ettikleri ve adi. 
çinko kaplı bir hamamlıkta yı
kandıkları meydana ~ıkar. Fakat 
onların bu hayatını, yeni alıştık
ları lüks ile kıyas etmek, hatta 
eski hayatlarını hatırlatmak bile 
doğru olamaz .. 

Tito da ailesine eski hayatına 
ait sualler sormamak inceliğini 

gösterdi.. Esasen kızını sarkık 
memeleri üzerine yatırarak ahlak 
dersi veren annesını, ailesinin 
geçim vasıtasmı temin etmek L 
çin gece gündüz çalışan, fakat 
kuruş üzerine kuruş koymağa 

muvaffak olamayan babasını, hak
sız gösterecek, tayibedecek bir 
sebep de yoktu. 

Ailesinin kızlarına ne kadar 
düşkün olduklarını, evde bir da
kika bile geç kalsa ne ka:'lar gü. 
rültü ettiklerini biliyordu. 

Tito eski evleri görür gibi o. 
hıyor, hayır sever cemiyetlerin 
piyangoları, ikramiyeleri gilıi ev
den eve dolaıjan ve Madlen gibi 
bir kıza rastlayınca o evde karar 
kılan pansiyonerleri düşünüyor
du .. 

Fakat Madlen, Mod olunca ye. 
ni bir hayata, yeni bir piyangoya 
sermaye oluyordu. 

İşte bu sekilde Tito ile Mod es
ki müsterek hatıralarını canlan
dırma~ağı daha muvafık gö11::iü. 
ler.. Daha doğrusu Tito bu hu
suslara temas etmek istemedi. 

Şimdi Mod, Tito için eseki 
Madlen'e, bundan iki sene evvel 
fakir bir evin dördüncü kattaki 
odasının balkonunda rastlamıs 
olduğu şişman, saf hatta bira;. 
aptal kıza birçok cihetlcrde ben
zeyen genç ve güzel bir kaı:hndı. 

Bugün bu kadın kanguru de. 
risinden eldivenler giyiyor, yeni 
bir muhite in ti sap ettiğini. kibar
lar arasına karışmış olduğunu 
belli etmek için pek az kimsele
rin kullandıkları müskül kelime_ 
ler ile konuşuyor, sözde hususi-
yet gösteriyordu. rnaJıtt •. - .. 
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.·.Hi:KAYE. 
Yazan: M ih. Levitin 

~çenle~a~e~!n b~ı ~v~~ü~ ~m~n da,~ iy'!!ak'!~ d~04~ 
rinde kısa. fakat oldukGa tuhaf talığı her vakit derin bir seı.ısiz- tıman kiracılarından ~ ~l ıı 
bir ilan çıkmıştı. Bir c.okları i. lik içinde buluvordum: Her ~ey karı koca sessiz kimse! ıgıtll\ 
c.in garip görünebilecek bu ilan. olmuş bitmiş; mutfakta tence_ r'a esasen kadın, köyd~ ~nrn 
da şunlar yazılı idi: reler, tabaklar yuvarlanıyor. balarının yanına git_TI11 '~ 

"Bir karı koca, merkezi bit Fakat g-i:'rünrlerde 'İm~0cikleı partımanda dört kişı t ııt 
yerde işgal etmekte oldukları yok. Herkes derin bir uykuda... Lizoçka ve ben; kin~c e hu 
iki odalı, güzel man?.aralı bir ~faamafih. bunda. şaı::rlacn k bir de dilsiz kadın. ilni 
daireyi. sakin ve kuytu olmak bir şey de yoktu: lvicE' dinlen. sabah ise gidivor.ım: _:t.r. 
şartile, bir odalı bir daire ile mek ve ertı>si sabah daha esas. racı erkekte öyle. Li1P'.L'Cç 
bile deıhıo:tokuş etmcğe razıdır- lı kavgalar vapabilmek için e\'de kalıvordu. Dilsiz :rray 
lar. Tamirat ve ta~mma masra_ herkes bir an evvel vatağına gi. koca karıya gelince: 9 l)lrııu 
frnı da vermeğe hazırız .. Falan rin uyumaiTa calı"ıvordu. timal ki kavga etmegt tar, 

f ·ı· ·· t Karım Lizocka'va !!"elince. 0 patırdı Gikarmağa caJI lı't ve ı an vere muracaa .... , . . t 
lki odalı g"Uzel bir daireyi. zavallı herkes nföi vatağma gL Fakat elinde olmıyan Okh 

tek bir oda ile deifistirme<le ra- rip uvııvamıvorrlu. öaı::ı bağlı, dolavıı:iile buna imkaII r ala 
zı olan bu tuhaf adamın kim ol. ~anırmrs bir hnlde ''atıvor, ha- yordu: Kadının dilsiı gö 
duğunu bir çokları !bette me. bire inlevip Juruyor. beni gö~ olduğıınu tabii unutrn ~ti \( 
rak etmi~tir. Hem cinslerirrıi rür <Tnrmez fervada bashvordu: dır. daki 
merakta bırakmak adetim ol- - Vasva. artrk tah:ı;11müliim Velhasıl burası apar! 'dir· 
madığı için, bu srrrı kulağrmza knlmadı ! Bu giiı·ültücü, natırdı. ğil, adeta bir sanat -..... 
fıslayıvermekte hiG ".Jir mahzur cı. bu kavgacı insanlıır beni di. Ben bu hali görünce.J •ıı 
görmüyorum. ri diri mezara sokacaklar.. Ne rıcıJ!ımın iyice dinle lcı 

Gazetedeki o garip ilanın sa. SUGum var ki bu kadar işkenre. kilo almt.a~dv~ başlayacıı lcg~ 
hibi bendim. Böyle bir de~iş_ !ere katlıımvonım ?. Ben. sessiz naat ge ır ım. -..... · 
tokm;a da münhasrran kart- "ı:trla!':rz bir kadrnım. Uysalım.. Fakat tuhaf değil rııl cı,. 
mm hatırı iC'in razı 0lmuştum. Bir karmcavr bile incitmekten sessiz apartımana t Urı tı 

Evet. Bövle z::ırarlı bir C.:eğiı:- korkarım. Bilmem ki benden ne mız andan itibaren ı: ....._ a, 
tokusa. karım Elizavetta Pa,·. istivorlar?. sararıp solma~a, za) trı 
lovna'nm. yani Lizo<;ka 'mm ha. Bunların yaptığı hakikaten başladı. Adam - akıllı es, 
tırı icin katlanmıı:ıtım. lki oda- cana varlıktı: kesildi. 

1 

lı apa.rtımammın fena olduMint' - Üzülme Lizcx;ka. diyorum, Ben bu hali ~örunce . g() 
t · · r B·ı·· · A varmdan tezi yok ırazetelere bir de korktum. Derhal as1 zanne mevınız... ı aKıı:; . par. .. 

1 
b' f .. ...,,, 

trmarı.ım her bakrmdan fevkala. ilan verece~im .. Art:k senin bu te rnssısı ır pro esoı~ 
dl! g-üzeldi. Semti, ivi ve kibar. inlevişlerine, bu ferv&.tlarına ta. tirdim. 
dt. Apartımanın, su, kalorifer, hammül edemivece~im. Senin bu Profesör eve gelir b 
elektrik, havag-azı P-ibi bi.'Ltün halini gördükçe yüreğim parça iş olarak. her nede~ ;~1 e d A parca oluyor. zı ivice bir muavene 11 c me enı tesisatı yerinde idi. Eh. · · 11 t"' 

~ O ""u··n, bugu"r1rıu··r hep ev dn. bilir niçin, duvarları } .,. apartımanın icindeki di!!'<'r kL ""' ,- ı. 
racılar da sevimli insanlardı. ~i.fltird!k. f'G ay ;çiııdc on se. dı; bastoniyle döşerrıe ıı:h 
Sonra da. bunların hemen he- kız ev deği.')tirdik. :Jenç, ihti. vanlara vurdu. Odanın tler 

h · · 1 · · b .var. cins cı·ns kı'racılaı•la kar"J. nesi bitlikten sonra. S l'l men epsı yen.ı ge mıs. yanı ıı. .r ::1 "' 
· · laı:ıtık: Fakat nafı'le .. Hep"ı· de ma ~eldi. Profesör " 'Hı raya yenı taşınmış kımselerdi. ., ., 

Ha, bakınız, asansörden bah. ka rrmm üstüne c.ullanıyor, za. gözlerini kaoaır..asml· aric• 
t V• k ı mllı karıcı~m,·ı bı·r \•akı't hu. uwtmasını, dilıni gcst se megı az a sın unl'tacaktım. E>' .~ 

Evet. apartımanımt?m oir bu zur -vermivorlardı. Sonra kendi ve do~sundan itibar~ ~ 
noksanı vardı. Fakat bu nolc kendime: İyi ki Leningrat gibi kadarki bütün yaşayı- ~ 
sanı da kısa bir zamanda - m<' büyük bir ı::ehirde '>luruvoruz. izah etmesini rica etti· 

• diye du··"".u··ndu··m. ~tı mı'n\·a·l u"ze- Profesör muayenesitl~ sela üç yıl içinde - tamamhya. · o · 
caklannı vaadetmişlerdi. re, ik sene müddetle bol bol ev dikten sonra bir kolt ·ltt· 

Şimdi sizin de kani olduğu. deği~tirebiliriz. Eh, iki sene ruldu. Gözlüğünü takti el 
nuz glbi apartımanımız fevka. sonra da. :Moskovava göç eder daki terleri silerek bl~ ll 
iade güzel ve rı:ıhattı. Bir tek aynı i~e orada devam ederiz. ben: ~ 
istisna ile, hiç bir kusuru yok_ Bu ev değ"i.')toku!'lları bir müd- - Telaşa lüzum ·ı '..~ il 
t det daha devam etti. Ancak ge. fa~at. karınız. adam a1'8 ıı: eyı 

hoştu ama, şu bir tek kusuru ı b~t~ez tük.eı:nıcz kavırnlıırın ha. . - Ri.ca ederi~, .. d ~ 
pek camınızı sıkıyordu ~ Sizin kıkt sebebmı anla)Ulbildim: , • hıç çekınmeden butun 

u.Evet, aparlımanımız iyi idi. c:cnler~e. oturduğ1wıuz evl~r~~ki lyı bır tedavıve muht tı) 

anhvacağmız apartımanımız _ Bakınız bu :ş na~ıl oldu: ~öyleyebilirsiniz.!. Bi~ :ıı1 1'} 
Şıpka isimli Bulgar vapuru da yaşayış şartları biraz tuhaf. ~cenlerde Lizoçka ile kilelik ınsanlarız .. Benım butill 

Avrupa limanlarından dün mühim hatta tabir caizse, biraz sıkl<'I bir apartımana taşınmıştık. A. hastalığın mahiyet 
rr:1ctarda tuzlu devri ve çay ge. idi. Gürültü, patırdı hiç eksik partıman kiracıları : Bir kan rini öğrenmektir. 
tirmiştir. olmtıvordu. koca, bir de <lil~iz ve sağır bir . A~abiye profesörü 

Vapur yükünü boşaltmaktadır. Doğrusunu isterııeniz bu gü _ kocakandan ibaretti. Bu vazi _ cıddıyetle: ~ti 
Piyasada bilhassa çay stoku faz· rültü patırdıdan !?ika:vetçi olan yeti görür görmez pek sevin- .:-:. Sebep açık ve b 
lalaşmı§tır. Birkaç sene yetecek ben değildim. Çünkü ben sabah dim Artık gürültü, patırdıdan Butun mesele. karmır! , kadar mal mevcut olduğu tahmin c;ıkıyor akşam geç vakit eve dö- kurtulmus olacaktık. ne kadar hiç alışınadığl 

-'••••••••••••••••••' edilmektedir. nüyordum. Evin ic.inde gürültü natırdı bir takım şartlar a}t! 
SENENiN iLK BUYOK TÜRK FtLMt ------------·- şamağa başlamasıdır. l1i 1 1 J ••••--••••••••• •••••••••••••-••••• ~ larak derhal evinizi d Yet 

Filmi Gören ve Görmeyen on binlerce müşterilerimizin talep ve ısrarı üzerine dünya sine. niz! ~e 
macılığtnın şaheseri Büyük bir hayretle= ~ili( 

- Ne dediniz, diye ı 

MARIE AN10/NE11E 
Türkçe 
Sözlü Nüshası yalnız iPEK 

gene ev mi değiştirec "t
vimi.zin cennetten far~.ı~ ~ ~ 
şeraı l al tında ev de~ı tıı.
ne lüzum var? Evimi ~ q 

fak bir gürültü bile ol 
Profesör: 

'-~~~~•u····r•k~•s•t•le~r•~•ı•·n~•f•!a•~~e•s•e•r•i•d•i•r•. ~~~~~' '··~~•S•i•ne•~~as•ı•n•d•a•d•a•h•a~b•ir~k1a1ç~~• .. •n~te•m•d~lt edilmi~tir. ~anslar: 1,30. 4 _ 6.30 ve 9 da. 

- İşte asıl mesele ~~ 
dedi. Bütün kabahat~ 
tırdı olm~·ıstadır. Il! 
zin karınız bu gürültil~ 
lara. bu ~a vgalara o 
lışmı;=.ı ki bunlar olmtı) 
dan çıkmış bir çiçek ,._. __ -- -

Demek ki demindenberi genç 
kadın ile sevişmelerini bu ihtiyar 
seyrettni§, iki aşık gibi biribirle
rine sarılarak etmiş oldukları ye
minleri ıdinlemiş, gülmüş, onlar
la eğlenmişti. Lö Mestriye buz 
gibi soğuk bir sesle: 

- Hareketiniz çok adidir .. de. 
di .. Beni bir tuzafa düşürdünüz. 
Halbuki benden mütekabil bir 
mertlik talep etmi~tiniz .. Ben suç 
ortağınızı Sinaia'da tevkif ettir
medim. 

Demetr Taveresko hafifçe te· 
bessüm etti: 

- Uzun zamandanberi yeğe _ 
nim ile dostlarınız, dikkat ediyor 
musun'Uz, ldostlarının diyorum, 
~uç ortaklarınm demiyorum. 

Bu şekilde ifade genç Fransızı 
kızdırmıştı, derhal ihtiyarın sö
zünü kesti: 

- Benim rolüm ile sizin isini
zi kıyas etmeyin. dedi. Ben Mös
yö Tavereskoya çalınmış olan 
kızını bulup iade edebilmekle 
~urur duyarım. 

Bu sözler de Demetr'i hiddet. 
lend.irdi: 

- Hırsız mı? Eğer birimizin 
hırsız olması icap ediyorsa, o da 
muhakkak Nikola'clır. 

Diye bağırdı, TJö Mestriye'ye 
doğru bir adım attr. yumru~unu 
kaldırdı. Sonra içi yıkılmış mağ. 
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lfıp olmuş gibi elindeki kandili 
bir çiviye astı. Yere, samanların 
üzerine oturdu, başını elleri ara
sına aldı. 

Bu anda ihtiyar adam Lö Mes· 
triyenin elinde demekti. İsterse 
şimdi onun boğazına sarılabilir, 
ihtiyarı bertaraf ettikten sonra 
kaçardr. 

Florika dikkatle iki adama da 
• bakıyordu. Sanki Lö Mestriyenin 
muhafızı üzerine atılmasını bek
ler gibi bir hali vardı .. Hatta bi. 
raz gerilemiş bekliyordu. 

Fakat. hayır, Lö Mestriye bu 
andan istifade etmek istemedi. 
Kollarını kavuşturmuş. bu mace
ranm sonunu bekliyordu. 

Genç kadın yavaşça Lö Mest
riyeye yaklastı, elini genç adamın 
dağınık saçları arasında dolaştır. 
dı-

- Sen hiç <le fena bir çocuk 
de~ilmişsin .. dedi. 

Bu nevazis, ihtiras anında duy. 
mus olduğu bu sıcak ses, genç a
damı titretti.. Ani bir hareketle 

bu eli itti .. 
Florikanın eli Demetrin başına 

çarpmış, ihtiyar, 1derhal vaziyet 
alınış, müdafaaya hazırlanmıştı, 

fakat vaziyeti anlayınca nazarları 
yumuşadı, dudaklarının kenarına 

alaylı bir tebessüm ilişti: 
- Mösyö Lö Mestriye, benim 

burada yalnız olmadığımı çok 
güzel tahmin edebilir.. Aşağıda . 
silahiyle bekleyen biri daha var .. ' 
Florika, zannetme ki dostun da
ha ilerilere gidebilir .. 

Lö Mestriye sükutu muhafaza. 
da ·devam ediyordu. 
Gen~ kadın ·bir köşeye çekiL 

miş samanların üzerine uzanmış. 
tr .. Küçük bir tavan penceresin
den giren mor bir ı~ık, kandilden 
yayılan sarı ziya ile mücadele e
diyordu. 

Kısa bir müddet sonra De
metr tekr<?r söze basladı. cok kö
tü bir frans1 ıca ile - ycıvaŞ yavaş 
kelimeler a::-ıyar~k Ek:-:rıi şC\yle 
iza·1 ediyordu: 

- Sizi e,•vela bi:· polis memu. 

ru zır.r.elmiş•!m Mösyö Lö Mes
triye, dedi, faknt M~';,yc Stcfa
neskcıJan aldı{ım malf!m3t?. ~öre 
- M<:mctr, Danyel l.,~jedl.'r. hi·.: 
bahsetmiy·Jrdu - sizin hir cen. 
tilm~.1 olduğunuzu ôğ:t"ıin.::~ ken 
di ic.~nrlime b·ı işe ka:·ıvı.anız se
beplerini sordıım. AcJ:,a Niko
la iie ber.im aramd:ıi<i bu ü;le si. 
zin ne alakanız olabilirdi? Başka 
hiç bir sebep olamazdı, siz Dom_ 
nikayı seviyorsunuz. Kimbilir 
belki de niş.anlrsıruz değil mi ? 

Verilmesi uzun süren bir ce
vap bekledi. Nihayet Ll:i Mestri. 
ye: 

- istediğiniz gibi kabul edin .. 
ı::JedL Ben şimdi yalnız benden 
ne istediğinizi öğrenmek istiyo_ 
rum. Beni ne yapm;:k tagavvurun 
dası:uz? 

- Bif müttefik!.. 
- Bir st;ç ortağı mı? 
İhtiyar Rumen omu7larmı silk 

ti: 
Bu kelimeyi çok söyliiyor· 

sunı.;:: .. Bana vız gelir!.. Benim 

istediğim aı:a§tırmalarının bey
hude o}duğuna NikoJayı inandır. 
rnak husus..ında bana yardım et
me::ıi>:. Dom:ıikayı elde etlemiye. 
cek.. Fllkat t ğer onu siz isterse. 
niz ... 

Lö Mestriye sözünü kesti: 

- Ben yalnızca serbest bıra
kılmak istiyorum. Şeraitiniz ne
dir? 

- Yeğenimin bana ait olan 
hisseleri iadesi... Buna onu an. 
cak siz ikna edebilirsiniz .. 

- Benim Mösyö Tavereskoya 
hiç bir tavsiyede bulunmağa hak. 
kım yok .. 

- Belki, fakat Mösyö Taveres
ko ikinci bir gaybubiyetten her 
halde müteessir olacaktır. Sizin 
de hapsedilmiş olduğunuzu, hem 
de onun hatası yüzünden har•!
dilmiş olduğunuzu duyacak .. 

rıp solmağ-a başladı. 
mızda: fakat sizin il. 
benim pek hoşuma gitt1 

derseniz ben buraya ı:el 
de benim apartrmana r 
Benim apartıman t.anı ıı1 

Kaloriferi, telefonu. :e 
ha va gazı velhasıl her 'f 
sabahtan gece yarııarl1\ 
devam eden gürültii rıı h 
caba... ''l 

Bu sözleri duvar dtl) 
rımm gözleri parladı. 1' ~ 
heyecanla: , b 

- Hemen kabul et4 diye yalvarrna~a başlS. 
siz ve sağır bir kadrrıl$ ~i~ 
luk vapmama imkan . 
kendisine ya ntığım ~ıı!f 
ebt>mmivet bile vermı) 
verinde ·bir baskası oısıı' 
b~ım hakaretler karŞJ 1 
tırmamı çıkarırdı. )l!l 
sessiz sadasız ~ilünıse~ 
tifa ediyor. Do~usııfl~ 
sen. Vasva, benim bil 

Lö Mestriye buz gibi bir ses. kalade canım sıkrlrv0l'"I 
le: çindc yapılacak hiç bi~e 

- Santajlarınrza devam etli - sen ise beni iı;:e ı?Öfl et 
niz. Fakat benden bir şey umma- sun: gürültü patırdı 
yınız. Boş yere vaktinizi kayb~t- şununla bununla kac~S. ' 
miş olursunuz.. sam, yasamama imk~I10& Karımın bn sözlerııı , 

Florika bir müddettenberi sa. ra, her e-ittiı7imi:::: ver?JO 
kin durduğu köşed'!·ı ayrıldı, Lö rültu patırdıl::ırrn h.a)(I · 
Mestri••enin yanma sokuldu: lerini .flnlav~h;lrlim. qtJ 

- Bir sigaran var mı? lıca 1
-., lı1l,atli"'i hPndi•11· 

(Daha var) reviren: Hasan J.,• 



r--.--~ 1 Sovyetlerin yeni 
andınav memleket- emelleri 

leri konferansı 

Türk - Rus 
münasebetleri 

(Ba~ ta.rafı 1 incide) 

yiae sonradan gelen Ruı teklif. 
lerinin üç sene evvel Rusların da 
ittiraki ile Monnöde imm etmiı 
olduğumuz Boğazlar nıukaveleıi 
ahkimına uygun bulunmadıp k•
naatine vardı. 
Eğer düşünüldüğü gibj MO$ko

vada bir Türk • Rus kar§tlıklı 
yardım paktı imza edilmit olsay. 
dı, Türkiye ile Sovyet Rusya K.a .. 
radeniz havzasında sulhun mu· 
baEazası için askeri bir ittifak 
yapmıf olacaklardı; Sovyetlere 
Karadeni% h.avzasmda ve BaL 
kanlarda bir taıın'UZ yepddığ~ 
takdirde Türkiye bu memleketi 
aiJahla müdafaa edecekti; b'"!a 
mukabil Sovyetler de Karadentz 
mıntakaSJnda ve Balkanlarda 
Türkiym.in enmiyetini müdafaa 
ey liyeet1kti. 

Fakat bu karıılıklı yardım P~: 
hmn İJnı:a edilmemit olması . ı'? 
memleket araaında menfaat ıhti· 
lafından iJeri gelmiyor. A~pa 
itlerinin içinden çıkılmaz tekilde 
kanıhklr arzu edilen pakbn ta. 
ltakkukuM meni oiınıakla be~· 
ber iki memleket uaıında bug~ 
mevcut ıdostluk münase"hetlıı.:rın. 
ete en küçük bir de:İ§İkÜk _Y~t>· 
tmf olmayor. Nitekim Hancıye 
Vek.iliWzin hareketi sıraAırnda 
Moskovada netredilen re!nı! te~. 
liğde: "Moskovada s~ı~ı b~ 
bava için devam eden fikir t~ti
leri Sovyetler birliği ile T ürkiye 
arasındaki dostluk münas~~tl~~ 
rinin cleği~mez vasfını ve ıkı ~u
kfunet in sulhu idame bahsın· 
deki müıterek arzulaırrnı bir ~e: 
re daha teyit ettiği gibi her ıki 
tarafı aJQkadar eden meselelerin 
birlikte tetkiki için istikbalde de 
temaslann muhafazası arzuya şa
ynn görülmüttür." deniliyor. 

Vicdani kanaatimiz odur ki bu 
ıöz sadece bir diplomasi nüma
fi ti def'ı1dir ; hadiselerin ~dan 
sonraki inkişafları onun dogt"Ulu. 

ğunu ialı•t edecektir. ASIM US 

Alman elçisi 
( Baştaratı l wcıdt J 

. 

Büyük elçi. istasyonda Al • 
man başkonsolosu ve konsolos. 
luk erkanı tarafından uğurlan. 
mıştır. . . 

Hareket inden evvel kend.isile 
görüşen gazet ecilere "Söyleye. -
cek bir sözü olmadığını, Berlı. 
ne gittiğini ve yakında tekrar 
döneceğini ., söylemi&tir. 

Alman büyük el~iai, ~rk -
Alman ticaret muah~~~ Jl!-~e: 
lesinin de halledilecegı umıdmı 
izhar etmiştir. 

irandan istenecek imti
yazların reddedileceği 

sanılıyor 
Londrn. 18 (A.A.) - Nev. 

york Tim es gazetesi yaz1yor: 
Diplomasi maha.filine göre, 

Sovyet Rusya, emellerini yakın 
şarka te~mil etmektedir. 

Bu mahafil, Sovyct Rusya -
nm. ticari müzakereler yolu ile. 
şimali !ran üzerindeki nüfuzu. 
nu tekrar tesise Ye orada mcv . 
cut pirir..ç ınahsulii konlrolii L 
le zeytin ağacları imtiyazını el
d~ etmeıfo ç;.alrştı~m söyle • 
mektedirler. 

Ne,·vork Times bu hadiseyi, 
iranm ·yakın şarktaki scvkül -
ccy~i mevkii itibarile, son de -
rece mühim tela1:.ki etmekte • 
dir. 
Vaşington siyasi mahafilinin 

mütaleasma ı;örc, bu babtaki 
Sovyet iddiaları Iran tıırafm -
dan reddedilecektir. 

Ba ll<an vaziyetine 
da ir hır rivayet. 

(Baş tarafı 1 incide) 

sı tarafından tekzip edilen ha· 
ber aşağıdadır: 

Londra. - İtalyanın yeni 
Londra sctiri Bastlanl'nin Lon 
dra:;a muvasalatr etrafında 
malumat ver.en Roma radyosu, 
sefirin, Bal lrnnlardalti İtalyan 
istelderine dair :\1ussolini'nin 
mir nıcsajmı hamil bulundu.. 
ğunu ihsas etmiştir. 

Spiker demiştir ki: 
Bastiani'nin, Paristc ve Ro

madaki ikameti esnasında, İn
giliz hükümetini, İtalyanın 
beynelmilel vaziyet hakkında· 
ki noktainazarrndan haberdar 
etmesi pek muhtemoldlr. 

Diğer lınzı wahafil, sefirin, 
Balkanlarda Ye 'funa havza. 
sında daha iyi bir muvazene 
tesisi hususunda Duço ta.rafın. 
dan takip edilen maksadı, 
Londraya ve Parisc bildireceği· 
nt tahmin etmektedirler. 

Spiker, Avrupantn bu mm
ta.kasında böyle bir muvazene 
t esis i ba hKinde, en ın Unasip 
devletin elbette ttaiya olduğu. 
nu iJO.ve etmiştir. 

SEFİR 1T1MATNAMEStN1 
KRALA VERDİ 

Londra, 18 (A.A.) - Yeni 
ltalya sefiri Bastianini, bu sa~ 
bah krala itimatnameı:;ini tak· 
dim etmiştir. 

BAST1AN!N1 HALİFAKSLA 
GÖRÜŞTÜ 

Roma, 18 (A.A.) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: 

Dün Londradıı. Bastianini ve 
Lord Halifaks arasında vuku
bulan ,görüşme ho.kkmdn şura. 
sı tasrih edHmektcdir Iri, 1tal· 
yanın yeni büyük elçisile İngi
liz hariciye nazırr nrasuıda ilk 
normal temas tesisi mevzuu
bahis bulunmaktııdrr. 

Büylik elçi Bastianini. Lon. 
dravıı bugtinkil hıldiselere da
ir o·ıarak Duçenin hiç blr plan 
veya m uhtırasmı göttirnıemiş· 
tir. 

Sovyet . Finlandiya 
Us tesisi ve hudut tashi
h i isini Finlandiyalılar 

k~bule amadedir 
Bern, ıs ( A.A.) - "Havas., 

Verilen maliimat.a. göre, Sov
yetler Birliği .Finlancl~yadan 
bir yardını paktılc haugı as~e
rt ussUııli, ııuc:ıutta ba~r tas~lı
Ier yaprlmasrnı ye Fınlan_diya 
körfezindeki dört adayı ıstc. 
mektodir. . 

Bu maıüınata bakılırsa. Fın-
Iandiya soıı talebe muvarakato 
Amadedir. Fakat bir kooıprOJ?I 
bulunması Umit edilmcktedır. 

•. _.o-

Litvanya - Sovyet 
paktı 

Kaunas, 18 (A.A.) - "D.N. 
B.,, Sovyet Rusya ile Litvanya 
arasındaki 10 Teşrinievvel ta
rihli karşılıklı yardım paktı 
hakkında mlizakerelerde bu: 
Iunmak üzere bir Rus aslrnrı 
heyeti bu akşam Kaunasa ge. 
ıeccktir. 

MUzakoreler karşılıklı taalı-
lılltleri daha sarih ve kat.i şe
kilde tesbite ve Rus ~-arnı~o?
ları ile askert hava. uslerının 
yerlerini tayine matuf olacak~ 
tır. 

Romen · Yugoslav 
Hariciye nazırları 

görüşecek 

S - VAKiT 19 ntRIMCITEŞRtN 1939 

k amaraso1n1 d a 

lngiliz Başvekili
nin geni · 'jeganatı 

Belgrat, (Husu:;i) - Rumen 
Hariciye Nazırı Gafenko ile Yu
goslav Hariciye Nazırı Marko~i- ı 
çin Rcmanyanın Turn•ı Severın 
kü:;abasında görüşecekleri bildi. 
rilmdctcdir . 

Romanya ile Macaristamn ya~ Londra, 18 (Hususi) - Baş. bir zarar bile gelmemiş olduğunu 
kmlaşmasına tavassut ettikten vekil Çemberlayn bugün avam teyit etmiş, "hükümetin hakiki 
sonra Romanya, Yugoslavya l kamarasında harp vaziyetine dair hasar ve zayiatı olduğu gibi ver. 
!dostluk münasebetleri daha faz- yeniden beyanatta bulµnmu§tur. mekte tereddüt etmediğini" s.öy. 
la kuvvetlenmiştir. Başvekil Fran·:>aya gönderilen in- !emiştir. 

Yugoslavyanm Bulgaristanla giliz kıtalariyle ingilterede bulu- Müteakıben deniz, kara ve 
nan Fransız krtalarının vaziyet. hava harplerinden, vukua gelen 

Romanya arasmda tavassutta bu. Ierı·nden balıseıderek demiştı·r ki~ · t k b h b 
lunarak bu iki devleti dostlaşttr. zayıa 1 anara • u mu are ~Ier-

"Fransaya gönderilen İngiliz de ölen asker ve subayların hatr. 
maya çal:şrı.cağı söylenmektedir. kuvvetleri, şimdi Fransız hat. rasım taziz etmiştir. 
Rus sefiri Mainski Hali- larmdaki muayyen mmtakalarrna Çcmberlayn hava kuvvetlerL 

faksla uzun müddet yerleşmiş bulunuyorlar ve Fran- nin faaliyetinden bahsederken ez 
sız baskumandası idaresindedir- cümle şunu demiştir: 

görüştü Ier. iki müttefik devlet başku- "Sahillerimiz üzerinde ilk de-
Londra. 18 (Hususi) - Lon- mandanlıkları arasındaki anlaş- fa cereyan eden hava muharebe. 

dradaki Sovyetler elçisi Mniski ma mucibince, ingilterede bulu- terinde sekiz düşman tayyaresi 
İngiliz hariciye nazırı Lord Ha_ nan bir kısım Fransız askerleri tahrip edildiğini biliyoruz. AI. 
lifaks ile 1ızun uzadıya f:ÖrÜş - de İngiliz başkumandam idare. manlara verdirilen zayiat ise mü
müştür. İki diplomat Rusya ile sine tevdi edilmiş olup her iki. hacimlerin kuvvetlerinin her hal
lngiltcre arasında. ekonomik mü sinin tam bir mutabakat üzere de yüzde yirmi be§ini mütecaviz. 

nascbetlerin inkişaf ettirilmesi çahşmaları aramızdaki ahengin dir. '' 
hususunu konuşmuşlardır. temiz misalini teşkil etmekte. Başvekil (!:arp cephesine temas 
İngiliz - Sovyet ticaret dir. Deniz vaziyetine gelince, ederek ittifak kuvvetlerinin ü _ 

l 
harp başlangıcmdanberi İngiliz mit ettikleri neticeleri almakta 

an aşması deniz ticaretinin zayiatı faal hal- o~duğunu, fazla tefahürc lüzum 
Londra, 18 (A.A.) - Time.s de bulunan tonajının anJ:ak yüz. olmadığım kaydettikten .ıonra 

gazetesin.in diplomasi muhan·iri, de yarımı nisbetindedir.'' sözlerini şöyle bitirmiştir: 
0

Ingiliz - Sovyct ticaret müza.. Başvekı·ı bundan sonra ı·ngilı·z ••T ıın· d · ·, J ~ a ı.n: aıma yaver o acagını 
kerelerinin, yakında Londrada donanmasına vaki olan hücum. talı · k ·h · 
b 1 as muhtemel Oldug~unu mın etme ı tıyatsrzlık olur. 
aş am ı 1 d balı · b da S · haber vermektedir. Bu müzake. ar an setmış ve u ara ne ürprızler1e karsılanabilir: ve 

reler, harbin devamı mi.Wdctin. Hood ve ne de Reyolse gemileri- bu sürprizler nihos olabilir. Fa. 
ce ticari münasebatın muhafa- nl e, ne de Arc .~oyala - şayi 0 - kat hiç olmazsa iyf başladrğımızı 
zasmı mümkün kılacak metod. an haberler hılafma - en ufak bilerek mütmain bulunuyoruz." 
ıarı tanzim maksadiyle lngilte- A--

1
--------------------..:__;__ 

re ile diğer me~leketler _ara - man hava kuvvetlerı· smda yapılan muzakerelerın ay. 
ni olacaktır. 

Al t 1 
. Dünde lngiltereye akın yaptılar 

man ayyare erı 
(B<UJ tarafı 1 incideJ innilizler 

harp gemilerinden başka eski ~ 
4 düşman tayyaresini düşürdü 

muharebe gemilerine de isabet Londra, 18 (A.A.) - İskoç • 
etmiştir. Bir İngiliz avcı tay- yanın şimalinde kain Arcad a... 
yaresi, bir Alman tayyaresi ta· dalarında dün aJtı kere tehlike 
rafından düşliriilmüş, bir Al. işareti verildiği bildirilmekte _ 
man muharebe tayyaresi de tn- dir. Yapılan akınlar esnasında 
giliz hava bataryaları tarafrn· iki bomba, hususi binalara isa. 
dan düşUrUlmüştur. bet etmiştir.. Bunlardan biri 

Londra, 18 (A.A.) - Hava 
nezireti düşman istikşaf tayya. 
relerinin bugün öğleden sonra 
Scapa. Flova yaklaştıklarım bil. 
dirmektedir. 

16 ve 17 tıkteşrindo düşman Flotta adasma, diğeri Boy ada· 
10 tayyaro kaybetmiştir. Bun- sına düşmüştür. :nsanca. zayiat 
ıardan beş tanesi Alman top~ yoktur. 

Kırkval ve Ducansby Har · 
istikametinden gelen bu tayya 
reler bomba atmamışlardır. 

Londra, 18 - Alman tayyo· 
releri tarafından dün İngiliz s~. 
hiline yapılan akından sonra l:ı. 
giliz muharebe tayyareleri, sa . 
bilin şimali şarkisi açıklarmdtl 
iki Alman tayyare.si gürerel: 
bunlara taarruz etmişler ve iki. 
sini de denize dilşürınüşlerdir. 
Bu tayyarelerden birinin mü • 
retteba.tr kurtarılmıştır. 

raklan üzerinde Alman avcı Her tarafta hava bataryaları 
tay,yarol e1·1 uuafından. d.U11UrUI ilo h a rp g emiJcri Alman tay • 
müştür. Bunlardan yalnız bir yarelerini pek yüksekten uçma. 
tanesi tngiliz tayya1·csl idi. Ha- ğa icbar etmiştir. Baş aşağı cü. 
va muhaı·ebelerl esnasında bir retkirane bir iniş yapan tay • 
Fransız ve bir 1ngiliz tayyare· yarelerden biri düşiirülmüştUr. 
si dUşürUlmüş , e 1ngiliz top· Diğer bir tayyare de Hov ada
rakları Uzerinde vukubulan sma düşürUlmüştür. Paraşütle 
hava muharebesinde de Uç !n_ kurtulmağa muvaffak olan bu 
giliz tayyarcfii iskat edilmiş- ~~arenin pilotu, esir edilmiş • 
Ur. 

İngiliz avcı tayyareleri üsle . 
rine dönmüşlerdir. 

Paris, 18 (A.A.) - Senegalli 
mebus Diuf, nutuk söyliyerek 
Fransız müstemlekelerinde çok 
miktarda askeri malzeme bulun
duğunu ve garbi Fransrz Afrika. 
sının bir milyon asker çrkarabi
leceğini söylemiştir. 

Müsternlekat nazın Mandel, 
Fransız müstemlekelerinin iki 
buçuk milyon asker ve 500.000 
işçi çıkarabileceğini beyan et. 
miştir. 

MusoliDinin sulhcu diplomasisine mukabil 

Hitlerin· Polonyayı istilası 

ltalgan ricalinin in/ ialine 
sebep olmuştur 

Paris, 18 (A.A.) - Havas: Londra. 18 (A.A.) - Kovs f keti, sadece Roma - Berliıı 
Evvelisi gün cephenin iki geniş Chronicle gazetcslrı.iu dlploma· mihverinin ruhuna bir ihanet 
bölgesinde yapılan iki kuvvetli tik muhabiri yazıyor: değil, ayni zamanda, ltalyanın. 
taarrurun daha geni§ harekata İtalyan hükumeti ricalinden Alman askori faaliyetinden ha · 
mukaddime ohcluğu anlaşılmakta- bUyUlc bir kısmının, Almanya. len ve atiyen ayrılmasına kUi 
dır. Almanl;ır cepheye takviye kı. nın Polonyayı istila. etmesi do- bir sebep teHtkki etmektedir. 
taatı ve malzeme $evkediyorlar. Iayısiyle son derece ınUnfail ol- ler. 

Havamn fenalığına rağmen baş duklarrna artık şilplıe yoktur. İtalyan hUkumclinin baz: 
~uman~anlı.~a malür:ıat .:verme~ Muhabir, bundan sonra, şu ricali, yakin zamana kadar 
u~ere uç gundenben mutemadı mallınıatr ilave ediyor: : diplomasi ortakları olan Al-
bır surette uçmakta dan hava ra- _ 
srtlan Ren mıntakas;:ndan sosc . Hafta. sonuna dogru, nıuhte· manyaya karşı, eHin hasbi blı· 
ve demiryolları üzerinden bi;çok j Iıf salAh.ıyettar kaynaklard~~ temayül besliyebilirler. Lakin. 
kafilelerin geçmekte olduğunu Londı:a) a. gelen haberlere. go. Almanyanm umumi vaziyetin · 
bildirmişlerdir. Bu kafilelerin Al- 1 re: H~tlcrın, Polony.a lstılı\sı de derin karışıklıklar husu ı 
man taarruzunu beslemek için mi a~·ıfesıııdc •. Mussollnın barı?~I bulmasını çok muhtemel g() 
olduğunu yoksa ıdiğer böl ele. dıplo_m~~isınc karşı g.öst~rdıgi ren kuvvetleri rakipleri vardır 
re doğru 'sevkiyat mı rncvzuguba- tam ıstıgna, 1~alyan rıcalınden Roma. efkft.nıoın ekseriyeti 
his old ~ ·' 1 - h .. bazılarını derın surette mUte- şüphesiz bu.gün bu merkezde. 

1
. k- ugkwıt u soy emege enuz essir etmiştir. Bunlar, bu hare- dir. 
m an yo ur. 

Amirallik Royal Oak zırhlısı 
mürettebatı ile. kurtarılanlara 
ait olarak en son aldığı listeye 
nazaran ŞU rakamları vermek -
tedir: 
~mide 81 subay ve 1153 Dl!. 

fer bulunuyordu. Kurtarılanlar 
57 subay ve 367 nefere baliğ ol.. 
maktadır. 24 subay ve 786 ne -
fer boğulmuştur. 

Paris, 18 (Hususi) - RoyaJ 
Oak harp gemisinde Kontr Ami 
ral Leergo ölmüştür. 37 sene • 
denberi donanmada hizmette O
lan amiral 52 vaşmda idi. 

Vaşington, 18 (A.A.) - El. 
Ierman hattında işliyen "City 
of Mandalay .. vapuru battıktan 
sonra sağ kalanlardan 300 kişi 
Atlantik Denizinde "İndepen -
dance Hall" vapuru tarafından 
k urtarılınıştır. 

"City of Mandalay", bir tah. 
tclbahir tarafrndan batırılmış. 
mrştrr. 

Polonya hükOmet !Erzuruma ilk treı 
8Z8SI ) Dün An~aradan üç 

R d b ı katar hareket etti 
omanya a u unan sa-

b k h • · ... : Ankara, 18 (Hususi) - B, 
ı arıcıye nazın agır gün Erzuruma ilk üç tren ha. 

surette hasta reket etmiştir. 
Bükreş, 18 - Eski Polonya Saat onu elli geçe kalkan ka. 

Reisicumhuru Moscicki Crajo- tarla Münakalat Vekili Ali Çe. 
va'da yerleşmiştir. Mareşal tinkaya, Maarif Vekili Hasan 
Rydz Smigly yukarı Karpat. \ Ali Yücel ve Adliye Vekili Fct. 
la.rda bir köy olan Dragosla- hi Okyar da Erzuruma. hareke' 
vek'de yerleşecektir. Alba.ı· 1 ettiler. 
Beck, Konstadt'da ağır surette . Erzincan, 18 (A.A.} -- 'rte:ı 
hastalanmıştır. Eski Leh hUkfı yolunun Erzuruma ula.,~U1 ek,. 
metinin diğer ılzası Herkules· 1 hyısi!e y-3pı!aca.k btıyülr. t.bn··ı., 
bad'da bulunmaktadırla1·. İ ·~tira.i: etmek üzere pa.rtt bt~. 

Şimdiye kadar Crn.iclıa'ua 1 diYe ticaret 003.sı, umum! mec ~ 
ikamet etmekte olntt Jıfar~!'l:ı.J. i fos v~ h:tlkta.n ~ilen 10 ki"i _ 
Smigly Hyc1:: jk:u::~tr, :i.!ıınt 1 lik !:~yet bugün Erzuruır::. !: 1 
Deva'ya. nakl~lrn!şt!r. 1 reket ~~ 



~ . - 'ti AKIT 19 BtRtNCtTEŞRlN 1939 

An kara at yarışları 
Üçüncü hafta koşuları çok güzel oldu 

~ifte bahiste bir liraya 
172 lira kazanıldı 

Ankara, (Hususi) - Sonba
har at yarışlarının üçüncüsü de 
bu hafta Hipodromda yapıldı . 

Çok heyecanlı ve sürprizli ge
; en bu koşuları Reisicumhur İs
met İnönü'nü de dahil olduğu 
'.)inlerce meraklı zevkle takip et. 
ti. 

BİRİNCİ KOŞU 

Dört ve daha yukarı yaşta yer
li yarım kan İngiliz atlarına mah
sus Hendikade yarışı idi. 

Mesafe: 2600 metre, ikramiye 
255 lira idi. 

1 - Ceylan. 
2 - Maksut. 
3 - Mahmure. 
Altı atın girdiği bu yarışı Sa. 

Temelin Ceylam kolay bir koşu. 
dan sonra kazandı. Maksut bir 
boy ara ile ikinci, Mahmure de 
Uçüncü oldu. 

Bahsi müstcrckte Ganyan 140, 
plaseler de 450 ve 460 kuruş ver
di. 
Koşunun müddeti 3.02 dakika

dır. 

İKİNCİ KOŞU 

1939 senesi içinde 400 liradan 
fazla kazanmayan üç ve daha 
yuka.-ı yaşta halis kan İngilizlere 
mahsus. mesafe 1600 metre, ik. 
ramiyesi 255 lira. 

1 - Sonandair. 
2 - Tomru. 
3 - Şipka. 
Bu yarışta da birinci Halimin 

Sonanldair isimli atı çok kolay bir 
galibiyet elde etti. Bütün hü
cumlarına rağmen Tomru ikinci, 
az farkla da Şipka üçüncü oldu. 
Koşunun müddeti 1.43 daki

kadır. 
Bahsi müşterekte Ganyan 105, 

Plaseler de 105 ve 115 kuruş ver
di. 

yu yaptı. Karanfil biraz geç çı
kış yaptığı için geri kalmıştı. Me. 
safenin yarısında Taşpmarı ya
kalıyabilmesi de kuvvetle muh
temeldi, fakat hokeyin hatası yü
zünden ancak ikinci olabildi. 

Koşuların müddeti 2.20 daki. 
kadır. 

Bahsi müşterekte Ganyan 1990 
Plaseler de 410 ve 225 kuruş ver. 
di.. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

halis kan arap atlarına mahsus
tu. Mesafesi 1600 metre, ikrami
yesi 255 lira .. 

1 - Ceylan. 
2 - Mesut. 

3 - Yıldız. 

Dokuz at arasında yapılan bu 
yarış çok büyük bir sürprizle ni. 
hayetlendi. Herkesin favüri ola
rak kabul ettiği hayvanlar yarış 
sonunda plase bile olamadılar .. 
Birinciliği alan Ceylan ise cil:i
den mükemmel bir koşu yaptı. L 
kinci gelen Mesudun yarış kabi
liyeti de nazarı dikkati celbetti. 

Koşt!t:un müddeti 1.55 dadika
dır. 

Bahsi müşterekte Ganyan: 
1285, plaseler de 455, 515 ve 210 
kuruş verdi. 

BEŞİNCİ KOŞU 

üç yaşında ve hiç koşu kazan. 
mamış halis kan arap atlarına 
mahsustu. 

Mesafesi: 1200 metre. İkrami. 
yesi 190 lira. 

1 - Meriç: 
2 - örnek. 
Yalnız iki at arasında yapılan 

sonuncu yanş da sürprizle bitti. 
Meriç çok rahat bir yarış yapa. 
ra.k rakibini dört boy farkla ka-
zandı. 

ttÇiJNCiJ KOŞU Kosunun müddeti 1.28 dakika. 
Uç ve daha yukarı yaşta halis öxr. ~ 

· :ı.n İngiliz atlanna mahsustu. Bahsi müşterekte Ganyan 255 
Mesafesi 2200 metre, ikrami. kuruş verdi. 
c;i 320 lira.. Birinci kosudaki ikili bahiste 
ı - Taşpınar. Ceylan - M~ksut - Cekibolanı::t 
2 - Karanfil. bir liraya kan" ~ - ''ra, üçüncü 
3 - Yatağan. ve dördüncü · ·rasınd~ ki 
Altı at arasxnda yapılan gü. çifte bahiste i5' ·1ar _ Cey-

•ün bu üçüncü yarışmda Start'la lan çifte bilet alaıılar bir liralan
·,~raber başa geçen Taşpınar sona J na mukabil 172 lira gibi mühim 
kadar aynı muvaffakıyetli koşu- bir para aldrlar. 

lstanbul P· T. T. Müdürlüğünden: 

İdaremiz elinde bulunan 4100 metre çanlalık hczlien 120 X 150 ho
yunda 4 köşe dipli 50 tane harici koli Ye GO X !l:i horun ela 2ll~ iane ha. 
rici evrak çant:ısı ıliktirildikten sonra geriye kalacak hrziıı ıa111:ııuıı1<l:ın 
liO X !l5 boyunda dahili cvrrık çantası diktirilmesi açık eksillnırye konııl 
muştur. 

Eksiltme 25/10/939 Çarşamba saat 16 da B. Postahane binası birin
ci katta P. T. T. :\Tiidürli.iğü odasında toplanacak :ılım salım koınisyo. 
nunrla yapılncaklır. Muhammen bedel 1000 lira, muvakkat teminat 75 
liradır. 

Jstekli!erin olbaptaki şartnamesini görmek ve muvakkat terııiıı:ılla_ 
rını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur miiclürliik idari kalem 
levazım kısmına, cksillme gün ve saatinde ele muvakkat teminat makbu
zu, !l39 senesi için muteber ticaret odası ,·esik:ısilc komisyona müra· 
caaUarı. (8091) 

TtJrklye Cumhurly~t 
AKTt F 

Kasa: 
'Altın: Safi Klogram 13 500 355 
Banknot . 
Ufakhk , . 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram R7S 111 
Türk Lirası 

Hpriçteki Muhabirler: 
~Itm: Safi Kilogram 10 oıo 238 

Altına tahvili kabil. serbest 
Jövizlcr 

21.802.·188. 77 
11.52·1.536.50 

1.:J:H.701.9:.l 

0;)3.816.81 
288.682.8U 

14.080.200.H: 

6.306.01 

Lira 

3 ·1.881.727.2\; 

1.242.400.67 

·Kısa ~E'R 
LER 

* Şehrimizde şubeleri bulu
nan İngiliz ve Fransız bankala
rı İngiltere ve Fransa ile iş ya. 
pacak olan tüccarlarımızın kon. 
şimentolarını kabul ede<:ekleri • 
ni alakadarlara bildirmişlerdir. 

* Limanımızdaki umumi ma. 
ğazalarm liman işletmesi umum 
müdürlüğüne devri için hazır -
Jıklara başlanmıştrr. 

~ErılR TiYATROSU 
Bu akşam 20.30 da 

Tepebaşı Dram k ısını: 
.\zrail Talil Yapıyor 

KOMEDl Kısmı: 
IIlXDJSTA~ CEYIZ1 

--0--
R.\ŞlT RlZ.\ 

ı::. SADİ TEK 
TiYATROSU 

Cuma, Cumartesi, 
J'ıızar, 1zmiltc i.ic 
tem~il ''ermeğe 

davet edilmiştir. 

----0--
JIALK OPERETİ 

W ... ~41a Bll akşam 9 da 
il!~·~ !ZIR DELİLER) 
;~~- _· J \"aıan: Yusur Sü-

nıri. Yakrnda: 
(Kadınların De· 

HendiJii) .)'azan: 
.\!. YESARl 

Askerliğe dav~t 
Emiııötıü 11skcrlik .'jııbcsitıdtn: 

15 Birinciteşrin 939 tarihli ilana 
ekdir. 

1 - Şimdiye kadar askerliğini 

)'ııpnıamış 316 iti 331 d~lıil ılo~uın
lu hava, kim~·a, ı;ıüınrlik, tıınk, top_ 

çıı, Jınrp saırnyii, mulıalıcrc, islib
kam, ve 316 iln 333 dahil c\oğunı· 
lularılan nakliye, .siirnri, sınıflarile 
gayri islUm erat hu celpte askere 
sev kolu nacak l ır. 

2 - Şubede toplanma ı.ıiinii 25 
Dirineiteşrin ll39 Çarşaınh:ı günii 
sat (9) eladır. 

C.C·RSA 
-Ankara 18-10..939 -

•--- '-c- t. J:Ç. L t: }{ ---
1 Sterlin (lngiliz) 

100 Dolar (Amerika) 
100 Fransız ftaıtkı 
100 Liret (İlalya) 
100 lsvicre frankı 
100 Florin (Felemenk) 
100 Rayşmark (Alman) 
100 Belga (Belçika) 
100 Dirahıni ( \'unan) 
100 Le\a (Bul;,ar) 
100 Çekoslovak kuronu 
100 Pezcta (ispanya) 
100 Ziloli (Lehistan) 
100 Pengö (~facar) 
100 Ley (Rumen) 
100 Dinar (Yugoslav) 
100 İs\·eç Kuronu 
100 Ruble (Moskova) 

istikrazlar 
Türk borcu l peşin 
Ergani 

! Sivas - Erzurum ITI 
l'.lfrrkez Bank:ısı 

t 

5.24 
J:!!).(iU 

2.9ü875 
(i.675 

~9.3175 

ü9.a125 

21.925 
0.97 
1.5975 

13.1825 

23..t25 
0.9525 
2..t95 

31.19 

2015 

Tıcaret ve Lahıre a:sorsası 
18 - 10 . 939 

FiYATLAR 

Buğday yumuşak: 5.25, 5.30, 
Buğday sert: 4.1.;, 4.20, lluğdny 
kızılca: 5.7 1/2, 5.17 1/2, Arpa: 
3.30, Fasulye çalt: 12.20, Fasulye 
ufak: 10.20, Susanı: 12, 12.20, 
lç fındık: 31.10, 32, Kabuklu 
rmdık: 14, 14.20, 

GELEN 
Iluğday: 514, Arpa: l 5, Su

Stlrn: 60, Z. yağı: 19, Un; 120, 
Fasulye: 60, Nohut: 16, Börülce: 
(i, Ketentohumu: 5, B.Peynir: 10 

- GİDEN 
Ha,haş tohumu: 20 

Ölüm 
Girit merkez kadısı merhum 

Süleyman Haki Mollanın refika
ları, Konya müddeiumumisi Hay
dar Aktan, İstanbul belediyesi 
mürakiplerinden Lebip Aktanm 

valdeleri Atrfa Maide 16110/939 
satı ·gunu vHat etmitşir. Cenazesi 

18. 10. 9:iO perşembe günü Bağdat 
caddesindeki 136 No.lu hanesin· 

den kaldırılacak \'e Zühtü Paşa 

camisinde öğle namazı kılınarak 

Sahrayıceditdeki aile kabristanlı. 
ğrna defnedilecektir. 

Kederli ailesine ve kentlisini 
3 - Dedeli nakdi Yereceklcrin sevenlere sabır dileriz. 

bedelleri 24 llirineiteşrin 939 akş:ı-
ruına knclar kabul edilir. 

4 - 8ü. maddeye tnbi ccrnlı erat_ Zayi 
la şube emirlerindeki tcbdillı:ıv:ılı • Futı"h 

. · ~falmüt!iirliiği.indrn altlı_ eratın şiındi<lrn şubrye rnüracaat-
ğım maaş cüzdanımı zayi eltim. Yc-

ları ilrın olunur. 'nısııı ı çıkar:.ıcağ1mdan eskisinin 

lld.n ·lıiikmii yoktur. (3041:i) 
F:ıik oğlu ~lclıınct hzet Elgiiıı /siaıılml ikinci /f/((s M ı:nuırlıı-

{jmıclan: 
26/5/939 larihiıı<lc ifhisıııa kilrar Sahibi lıulun<luğum 1937 num:ı· 

verilen :lfahml]lpa5a 03/95/97 Ko.: ralı taksi otomobilimin ön Jll:"ıkası
da ;\1anifatur:.ıeı Enver Çallılıtpn ııı zayi ettim. Yenisini alacnğını_ 

ifla<;ının kald ırılınasına ve malları. dan keyfiyet ilan olun ur. (J\.t.284) 
nııı iadesine 17/10/939 tarihinde r ·1937 No.h oto. sahibi hm:ıil 
karar verildiği ih1n olunur. (30411) Hakkı COŞKCX 

14 I 10 I 1939 
PAS 1 F 

Sermaye • • • • , 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevkalade • • • • 
Hususi . • • • 

TedaviUdel·d Ba-nk11otlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 maddelerin tey. 
fikan Hazine tarafından vaki 

~ 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi • • • 

. 
vaziveti 

4.217.131.2:5 
(1.000.000.-

ı;;8. 148.:'163.-

. 17.307.666.-

141.4:4:0.897.-

= 
Lıra 

ı:>.000.000.-

l0.217.13 :l.2(; 

Di~~r dövi_zler ve bc;çlu 
Klırıng bakıyelcri . . • 2.731.286.H 16.817.882.29 ' Karşılığı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavüle ·ıaı.edilen . Ha::ine tahvilleri: 
Deruhte edilen P.Vrakı nak. 
diye karşılığı . . 
Kanunun 6 _ 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat 

8enedat ciizdam: 
Ticı:ı.r1 senetler . . . . 

Esham ve talıvilcit cHzdam; 
ı Deruhte edilen evrakı nak. 

A ~ divenin karsılrğı esham ve 
B l tahvilat itibari kıymetle 

Serbest rsham ve tahvilat· 
Avanslar: 

Hazineye kısa \•a.:ieli avans 
altm ve rlöviz üzerine 
Tahvilat iizcrine 
Hi!-ısed;-ırlar 
Muhtelif • 

. . . 
~ i • 

17.307.666.-

103.100.ı:>:Jt .8.) 

48.7:27.70 U>7 
7.:>6 t.277.08 

8.302.000.-
12.326.0!) 

7.R:17A21.(H~ 

1·11.4-10.897.- \ 

l9!J.100.t>31.85 ı 

1 

5(1.291.982.05 

rn.ı:>ı.7..ıs.3;; 1 
4,:;00.000.- il 

17.:JtR.5'7!.79 ,, 

Yrldi11 JH2.0~:i.8l3.23 f 

Reeskont mukabili ilavten te
da. vaı.ed. 

Türk Lirast Mevduııtt; 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli. 
rin!? bakiyeleri • • 
Muhtelif • , • , • . 

ı 7.000.000.-

132.000.000.-

2.731.86 

200.UO.c. ... . _ 
27.240.625.t;) 

39.085.009.34 39.088.701.20 
t00.030.-18;).(J;; 

1 emmuz 1938 tarihinden itibaren: lskonto haddi % 4 Altın üzerine % 3 

*' ·----------------------~ 
BAYANLAR f~in de son moda ve Yüksek Fantezi İnsı 

1 
Lontlra ve Parisin en meşhur fabrikalarından gelen 

MUŞAMBALAR ve MANTOU na~ 
4.1l'lca. 

Beyoğlunda BAKER Mağazalarırr~ 
teşhir edilmekte \e gayet müsait şerait ve ııcuz !iatlarla salıln1 '.1 ~ 
Çeşitler tiikenrneclcn enrl ihtiyacınızı şimdiden temin edinıt 

............................... 

1 

Alman mektebı sabık taıebel 
cemiyetınden: 

Alınan ~[ektebi Sabık Talelıeler L:cıu i)·eti senelik umunıt 
içtimaını 28 T.EHel l!l39 Cuıııartc!>ı giiııii saat 6 da Alımın ~Jı:~ 
deki İdare .McrkeziJl(lc aklcdcct•Hiııdetı azalurın muayyen güıı 
atte cemiyet idare merkezinde bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME 
ı - Geçen seneki umumi heyet lçtimııına ait zaptın okun 
2 - Umumi k:llibin senelik raporuııuıı okunması 
3 - Küli:iplıanc raııoru ile müsamere ve loplaulılaı-a ait E3 

ların okunması 

4 _ fütsadar ra~o:unun ~k~ınması __ U 
5 - İdare heyelının tebrıesı ·· 
G - Yeni idare heyeti seçimi 
7 - Azaların dilek ve teklirlcn 

İdaremizin muhtelif yerlerinde islihduın etlilınck üzere !:\ 
kimlerine ihtiyaç vardır. Verikcck mnaş 177 liradır. Aynca mes~ 
ıııeo;kcn hede!i verilir. Serbest bulunmak Ye yaşları 45 den yukıı 
ıııak üzere taliplerin Devlet Dcmiryolları zat işleri müdürlüğüne 

cantları. (8445) ~ 

* * * 
Sivas alelyesinde yapılacak muzayynk hnva tesisatına lütU 

malzemenin teslimi Ye bunların mahallinde montajı 27-10-19.: ))·· 
günü saat 15,30 da Ankarada idare binasında pazarlıkla ihale ed1 ~l llıı A 

Pazarlık rnevzmmun mecmu muhammen bedeli 45500 liradır· ilrıd1 : 
girmek isteyenlerin k:ınunun tayin ettiği vesikal:ırı hamilen aynı ~t'~tıaa 
at 15,30 da komisyon Reisliğine miiraeaatl:ırı lftzımdır._ . 

1 
t:ı l'ür 

Sartnamelcr parasız olarak Ankarada malzeme daıresmdcn, l -~~fta 
paşada teselliim ve sevk şefliği nelen da~ıtılmakt:ıdır. (S50) lt~~e k 

* * * 'l'··"1c ll~k· 
Muhammen bedeli 750 lira olan 5000 ~12 yumuşak. f11 feeq,,.~~ 

31.10.1939 Sah günü s:ınt (11) on birde Ilaydnrpaşada Gar bınıı ı \i \l~ 

komisyon tarafından açık cksillrne usulile salın alınacaktır. - ...,:er 
Bu işe girmcık istjyeıılerin 56 lira 25 kuruşluk muvakkat tcnı ı. li 

kanuııun tayin el ı iği vesaik le birlikte eksiltme günü saatine krı 1 ftıati\ er 
misyona müracaatları li\zımdır. Jlı, t ı:rı 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıt ılı~~ ~t hu"~ 
(8.>· !ile~· ~ 

_A'' 1l'et 

--.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-;.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-;,,~l'<lher 

'

" Mektep Kitaplarınızı ~~~~ 
lı. bıt- ş 

Her sene olauğu gibi. bu yıl d~~t~~:n 
llıııah 

V akıt/( itabeviıı ;~~,~; 
'l'i .. e 

den alınız ~~~ih~: 

Devi el 

Umurrı 
Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme Ukr 
ilanla,!) iı- ~ 

İst 
EHelce ~rnnak:.ılat Yektılctincc yapılan iltınla, 15 Teşriıl r"Ye 

!l:rn tarihine k:ıciar kabul cdilrceği bildirilen, lngillereye ısmarl'1 1~<: V 
Sl'lll i lcr hakkındnk i lrkl irıcr 31 TeşrinieVYcl 939 tarihine kndı.ı;.,1 llı.ı. 

e<lilccc•klir. · (Si 1'~~b~~ 
~" lfı ,,a 

İstanbul gümrükleri başmüdürlüğün_~1~i~~: ı . 1 ~ . "h I ., '· ll.tıı,,,.. (l[iınrük Komhyonluğu ile :ı uıyct memur ugu ımll an arı .... c li "tl 
Ç:ırşanıba günü sabah sa:ıl 9.30 da Başmüdürlük Binası~da yapı1~6 tıı~ a.ı-ie l\nyıt, 24.10.l!l39 gi"ıııii öğleye kadar clernm edecektır. (8{4 ·~l!~a.Q 

lstanbul Valiliğinden: 
İstanbul :\Iaarif :ılüdiirlüğün<le açık bulunan 10 ve 15 lira•ııı:ıtt 

. .. b k ·ı cıııt memuriyete orta okul ve lıse meznnlarınd:ın nıusa a a ı e nı . r 
nacaktır . .Müsabıkların daktilo bilmesi şarttır. İsteklileri~ nıü.:b'..1rlt 
Jariylc birlikle 31/X/1939 tarihine kad:ır İstanbul :ııaarıf Mu~~09 
ıni"ır:ıc:ıalları ili'i.n olıınur. ~ 

JST AN BUL DEFTERDARLIGINDAN: 
16/10/939 tarihinde il:ale cıl ilmek ü~~re açık artlırmay:ı. ı;~ı 

·12 lira muh::ımmen kıymetlt ,\yrupa malı uç duvar hnlısına trılıP,c 
dığınılan arttırma on giin ıız~tılııııştır. İhale 26/10/939 Pel'.şcııı\~ 
~aat 14 tccl.ir. ~ı_rni E~ıl:ik ;\lüdiirlii.~ünde miileşe~kil _komisy~~d~ı ~ 
c:ıklır. T:ılıplcrın 3 lıra 1.ı kurıı5 muvakkat tcmınatıle mna:L'c .gfil 
~:ı:ılte ıııi.iracaalları. (8.> 
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Umum Neşriyqtı icJarc tdC~ 
Refik Ahmet Seveı:ııı~ 
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