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Eski Belçika batvekili 
Amerikaya gidiyor 
~ı. 3 (A.A.) - Eski 

B_elçıka Başvekili Van Zeeland 
bI;; Anıe:ikan vapuru ile Ame
r 3;Ya gılmek Ü7.ere bu sabah 
Parıs Yolu ile Bordoya hareket 
etnıi3tlr. 

HERYERDE 3 KURUŞ 

. . 
Van Zeeland lbi1hassa. mülte

ciler ~eselesini görüşmek üze
- re Va.şıngtona gitmektedir. 
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al a 

(Yazısı 6 rncıda) 

Amerika gemileri Alman deniz kuvvetlerinin 
mevcudiyetini haber vermemelidir 

Vaşington, 3 (A.A.) - AL 
manya, Amerika gemilerinin 
Fransız ve lngiliz sularındaki 
hareketlerine karşı Amerlkaya 
ihtar mahiyetinde bir nota gön 
dermlştir. 

Notadn şl:SylP denilmektedir: 
"Bitaraf "lmıyaıı birtakım 

ticaret gemileri, bu sularda hu. 
kukudUvcl tt<'al'et ~emtlertni 
arattıraa •uuuada bütet . 
ınckte o1c1uğu hukuku Alnın n 
harp gemilerinin istimal etme
lerine mani olruağa birçok de. 

raıar teşebblis etmişlerdir. 
Fazla olarak bu gemilerin 

birçok defalar tnnrruzn. geç. 
mek ve bitaraflık sıfatları ile 
telifi kabil oJmıyan hareket. 
]erde bulunmak isledikleri do 
görühntişttır. 

Amerika mUcchhizlerine kon 
di menfaatleri namına aşağıda
ki tbtan yayım.ak t~nbcdtyol': 

Oemftf'l', wyahl\t f181lumda, 
sefer tariCclertnt ~e~lştlrıne. 
meli, radyo ile Alman . tleı!i~ 
ku ,·,·etlerini ıı mc,·cudıyctını 

haber vermemeli, zikzak sefer 
yapmamalı, fener ve ışıklarını 
lrnp:ıtmamalı, Alman deniz 
kuvvetlerinin vereceği emirle. 
re itaatsizlildc hulunmamalı, 
Almanya. ile harp halinde bu. 
lunan devletlC'rin kuvvetleri
nin refakatinde seyahat etme. 
ği kabul etmemelidir . ., 

Hariciye •esareti, Alman 
notumı bahriye eucUmenlnA 
havale C'tml5tir. Enc>Umrn, kcy 
fiyeti mlicehhizlC're ve liman ... 
lar idarelerin<> bildirmiştir. 

a 

Hitlere karşı 
Suikast teşebbü

sü meydana 
çıkarıldı 

Londra, 3 (A.A.) - Daily Ex· 
prcss'in Ko:J>enhag muhabiri, iti· 
mada şayan bir membadan almış 
olduğu bir habere atfen, B. Him
lerin Hitlcre karşı tertip edil
miş bir komplo meydana çıkar· 
mış olduğunu bildirmektaiir. 

Suikast, geçen hafta Hitlerin 
Polonya cephesini teftişi esna
sında yapılacak idi. Bu mesele 
hakkında fevkalade olmakta be
raber Bitlerin sahc;i muhafızla
rından birçok siyah [!Ömlekli it· 
ham edilmektedir. Bu da Hitlcr 
için yeni bir muhafız heyetinin 
acilen teşkil edilmiş olması 'sebe
bini izaha yaramaktadır. Bu ye
m heyet, Dietriclı,_ &111:1~ 

a1tmt ~H~""""'· 
Dietrieh'in ismi 1934 1rn7.!ra-

mnda tasfiye günlerinin tarihine 
karı§IDıştrr. 

E ylO. ayında 
24 Alman tayyare

si düşürüldü 
Paris 3 (A.A.) - Ey. 

lfll ayına alt hava mu. 
harobeleri bilAnçosu res 
meıı neşredilmiştir: 

Mezkflr ay zarfında 8 
Fransız T"e 24 Alman 
tayyaresi düşmüştür. 

Almanyada §enlik 
Berlin, 3 (A.A.) -

Alman ajansı bildiriyor: 
Polonya meselesinin 

muvaff.!kiyetle netice. 
lenmesi münasebetiyle 
memleketin bayraklar. 
la donatılması emrolun. 
muştur. Donanma. 4 Teş. 
rinievvelden 10 TeşrlnL 
evvele kadar sUrecelrtir. 

Amerika ile ticaret 
müzakereleri 

Ankara, 3 (Husust) - A. 
merlka ile arnmızda mevcut 
ticaret mukavelesinde bazı ta. 
diller yapılmasma dair Vaşing_ 
tonda temaslara başlanmıştır. 

BUGCJNKD 

GAZETEMiZ 

a sayfa 
iKiNCi SAl'FADA: 

Elü sözlü insanlar mcmlcke. 
tinde; Şehir haberleri; GO.. 
nün akisleri. 

ÜÇÜ.\'CÜ Sıi l'FADA: 

A \Ttıpa mektupları; Alman. 
yada: - Dr. Cemil Süley. 
mnn; Gürün düşündükoe; 
Son ajans haberleri. 

BBŞINCI SAYFADA: 

Memleket hnberleri; HHlere 
ait 2000 liralık Mir hakkı: 
ne olmnk istediler, ne oldu. 
lar; yeni J.cb ordulan im_ 
mnnd:ını Sikorski kimdir? 
Ne Yar, ne yok' 

ALTINCI SAl'FADA: 

Veınedar, bir Bulgar h!ktı 
Ye'll; Almnny:ı Betcibyı h. 
tiliıya knlk:ır mı'] · 
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ııa Cözıı 
insanlar memleketinde .:• . 
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"- Şimendiferler ynpıldığı , 
zaman KUtahya lıalkı cehalet 
göstermişler, şimendiferin 
memleketlerine uğramaması L 
çln müracaatlar yapmışlar böy 
le olunca tabU fakir kalır. 

Ben bu sözU dalın eYvel ele 
dinlemiştim. Pakat doğrusu 

ben bu hükmUn doğruluğuna 
kani (leğillm! 

medeniyet, şimendiferi saate 
ihtiyacı olmıyan, çocuğa hedi _ 
ye ~dilen bir mal değildir. Mc. 
denlyetl bu şekilde anlamanın 
tabii neticeleri çok defa böyle_ 
cc insanları satht hUlcUmlerc 
saplıyor. Bence meseleyi iki 
taraflı almalı: Şimendifer ve 
KUtahya! 

İmparatorluğun -şimendifer 
politikası bir defa mmı bir 
şimendifer politikası değildi. 

Demlryolları siyaseti, tama. 
men koloni şartları içinde ku. 
rulmuş bJr şebeke idi. 

Şimendifer kumpanyaları 
trenleri şehirlerden uzak ge _ 
çlrmeğl kendi menfaatlerinin 
tabii neticesi sayıyorlardı. 

Bir defa devletten garanti 
kilometrlk alıyorlardı. Bunun 
için yol kısalacağına uzuyor _ 
du. Tren yollarına kendi mil • 
letlerinin muhacirlerini sev _ 
ketmek istemlyorlarclı. Hat 
blr folonizasyon hattı idi. Mu_ 
hacir getirmeğe muktedir ola~ 
madılarsa sebebi başkadır. 

:Yabancı sermayenin yaptı • 
ğı şimendifer nereye gittiyse 
oranın kUçUk sınıflarını orta • 
dan kaldırdı, sildi sUpUrdU. Av 
rupa fabrikalarının tabii, bu _ 
harla işler, tek~rlekli konuşur 
ajanı idi. 

Ecnebi sermayesinin şimen_ 
diferler zamanında buğday is_ 
tihsali bile artmadı. 

Şimendifer ruhu ile -yani ik. 
.tıaadt politikası ııe böyle Ana_ 
dolu kapı1arında A\•rupa ser _ 
mayesloln tahripçi ajanı ha • 

'linde dolaşırken Kütahya. ne 
haldeydi? 

Onu tarihi, kuruluşu şartla_ 
rı, zamnnın imkA.nları izah e • 
der. 

Kütahya Frikler zamanında 
hUk~met merkezi idi. Bu mer
kez her şeyden önce bir ticaret 
pazarı, bir ken•ansaraydı. Av_ 
rupa ile Asya Çanakkale ''ası. 
taslyle irtibat tesis ettikleri 
zamandnnberl şarkla garp ara. 
sında Keşişle, Murat dağı or
tasında geçit noktasını teşkil 
ediyordu. 

tu. Dokumacıhk, boyacılık, 
toprnk snnatlnrı inkişaf halin_ 
de idi. 

On altıncı asırdan itibaren 
Hindistan la A vrup:ı arasında 
deniz yolunun faaliyete get;
mest Asya kcrı-ansuraylarının 
geçtiği yollnrı yavr.ş ya\•aş 

tenha arsalar haline koydu. 
Kervansarayların çatılan ley
lek yurnlnrı lınllnl aldı. 

Al>:denlz limanları bir felA. 
ket manzarası arzederken A
nadolu şehirlerinde de ayni ız_ 
tıruplı manzara kendini gös
teriyordu. 

Zaman zaman kımıldanır, 

zaman zaman dirllir gibi olan 
büyük kervan ticareti bir da. 
ha ayağa kalkamadı. 

Kütahya ameli şartlaıiyle 
hayatını uzun zaman muhafa. 
za etti. 

Kervansaray demek han de_ 
mektlr. 

Arabacı dUkkflnı demektir. 
Ch·ar köylerin mübadele 

merkezi demektir. 
Eğer bUyUk endüstrinin ese

ri ve bUyUk lktısadt şartlarıu 

neticesi olan ı,lmendifer bir 
beldenin kapısıııda dUdUk ça. 
larsa ya bu beldenin bu şart_ 
larn derhal intibak edecek 
şartları haiz olması, yahut ona 
mukavemet etmesi, yahut da 
bUyUk şimendifer politikasına 
mtitenazır bir hayatı ihdas et. 
nıesi M.zımdır. 

KUtalıya yabancı sermaye 
teşekkUlUnlln idare ettiği şi
mendifere kendi iktısadi biln. 
yesi itibariyle de tetabuk ede. 
mezdi. Mesela. o bir liman de. 
ğildi ki şimendifer bu şart f
~inde onu inkişaf ettirsin? 

::iimendifer onun kervansa. 
ray bünyesini dağıtmıyacaktı. 
Mukavemet olmuşsa sırt bu 
yUzden insiyaki bir şekilde ce. 
reyan etmiştir. Onun bugUn 
milli şimendifer politikasına 
intibak etmlyecek hiç bir tara. 
fı kalmamıştır. 

ÇUnkU şımendifer politikası
nı btiyUk lktısat cihazının bir 
parçası diye mUtalea etmedik. 
çe bir proplemı halletmek im. 
kAnsızdır. 

Fakat bizim şimnedifer ve 
sanayi politikamız KUtahyayı 
yeniden en modern bir şehir 
haline koyacak imkAnları ha
izdir. 

I\' 

Bir hakikatin tahlili Eski tarihin, yani denizin 
ancak sahili gözden kaybet-
memek suretiyle tanıttığı bir Kütahya ne olacak? 
dünya uıerinde insanların ya. O biten, tükenen lıir denin 
şadığı demlerde Kütahya nihayetinde, fakat henüz baş. 

lamıynn bir devrin başlangı_ 
Hint - Çin Akdeniı yolunun ta. cındudır. Geriye dönUlmlyen 
bli bir uğrağı idi. 

Daranın orndan geçmesi, on_ son, başlanamayan yeni hakiki 
binlerin buradan aşması, Js. ıztırabm sebebidir. 
kender ordularının hu yolu ta- BugUn beyaz badanalı du
kip etmesi gösterir ki, bu şeh_ varlarının pencereleri, bu ka. 
rin kuruluşunda kadim yolln- rarsızhğın ıztırablyle açılıp 
rın bUyük tesiri vardır. Bu yoL kapanmakta, çatıları sessiz 
Iar üzerinde kurulacak mer- bir mellolc.oli ile ~ökerok kan. 
kezleri nakliye vasıtalarının burlaşma1'tat!ır. 
cinsi tayin eder. Battı\ iddia Kntabya ~hl'i ekor.omik re
cdllebillr ki eski bUyllk şehir_ fah meııbalarınn. malikti.r. Ka... 
Ieriıı yollnrmı tayin eden mu. rabllkte:> sonra ikl»ci btıyUk 
hendiıilcr değillerdi. Sırtıııa endUst~ nıerke7i ol~bilecek 
yUk urula.ı bir merkep,- bir vasıf!1tr. h:U~'iir. 

( n-hn. Vdi') katır. bir deve idi. ı _______ _.._L-"U __ .. __ _ 
Ayni zamanda Porsuk va<li_ l 

11D.i ihtlva ettiği için de mesut Yapağı &at!! an 
bir zlr~at mmtakas: sayılırdı. Bir miid<lc~~:*-er: Y"'!'2k ca-

FrfklerdPn, Gcrmiyan oğul- toılan yai:n:: yc:li f<tbr~'ulara 
lariyle, Osmanlı impar:ıtorlu. inhisar e~1:tedir. ~chri:nizdeki 
ğuna kad.ar bu şobir bu mınta. fabrikatv y~p~ fü:-:;.c.atı harice 
ka lltu.M eutıarıaı ••hafa. menedilditc:t 90nrl. 1450 bı173 
fıl ~- b&r naılbı!;atU bt•k:-::7>ı:!;!a:-· 

:.s.ıraat tnha.-r ;uf, hayvan d.'"!'. T{!:.t rc:ı~:H y:11~k!~r 5Z-!j6, 
yetiş~irttıyordo. :!.UdAll~erl var- Multt~Hr c!n.' y~pakllr da 5g.eıs 
dr. ".L'a~ii taş oc.u.ıan mevc'J~- kc.:-uttwt sc:t:lrm§tır. Ycıpıla.'1 
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lngiltere bizden mal r· ---· ... ow·-·-----·---.... ---1 
almıya hazırlanıyor Ortamekteplerde 

1 
Yeni ticaret anlaşması 

metni alakalılara 
bildirildi 

İngiltere ile yaptığımız yeni 
ticaret anlaşmasının metni. İng:
lir. ticaret e>:lalarr tarafından di.in 
alakadar tüccarlarımıza bildit il
mi:;tir. Yeni anlaşma iki memle· 
l;:e~in ticari temaslarını arttıra -
cak . mühim hususları ihtiva et -
me~tedir. 

Anlaşma takas esasına göre 
hazırlanmıştır. ihracatın yüzde 
altmışı takas ve yüzde kırkı da 
serbest döviz hükümlerine tah
dit. Evvelki anlaşmadaki ihr.ı.cctt 
ma<lC:elerinin beş maddede yazı· 
iı oldukları müstesna olmai.: .ize· 
re hepsi takasa tabidir. 

Jstisna edilen maddeler, ma· 
denh:r, maden cevherleri, buğuay 
~ömür, kereste. fındık, taze mey
va ve sebzelerdir. Bur:!a::ın l>e
d~lleri Türkiye - İngiltere ko· 
mandit şirketine yatırılacaktır. 

Piyasaya gelen haberlere göre . 
ihracat mevsimi olması dolayr 
siyle İngilizler memleketimizden 
küllivetli miktarda mal almak ü
zere· hazırlanmaktadır. :Rilhassa 
birçok resmi İngiliz müessesele
rinin devlet hesabına memle~<eti
mizin ihracat maddelerinden mü
him miktarda satın alacağı haber· 
leri her tarafta memnuniyet uyan 
dmnıştır. 

Şehir mütehassısı 
Prost geldi 

Şehir müteha11111 Pro.t dün 
sabah konvanaiyonelle Paristen 
Jehrimize gelmittir. Prost §Un
ları söylemiıtir: 

- Burada üç ay kadar kala
rak Bovaziçi ve ıehrin Analdolu 
tarafının planlarını yapmak isi.o 
çalışacağım. Bu itin ne kadar za· 
man süreceğini §imdiden kestir
mek imkansızdır. 

Burada evvelce yaptığım ts
tanbulun nazım pl~nına göre ha
zırlanmakta olan tafsilatlt plan
ları da gözıden geçireceğim. 

Fransa, harbe rağmen çok sa
kin bir haldedir. üç ay sonra 
memleketime döneceğim.'' 

Sosyete şilep 
şirketi 

Tamamiyle Denizyol
ları idaresine . 

geçıyor 

Denizbank zamanında üç mil
li bankamızın ittirakiyle kuru
lan Sosyete Şilep Şirketinin De
nizbankta olan hissesi Denizyol
ları idaresine devredilmişti. Ha· 
her aldığımıza göre Münakale 
Vekaleti şirketin diğer hissedar
ları olan iki milli bankanın his
selerini satın almağa ve şirketi 
tamamen DenizyoHarı idaresine 
vermeğe karar vermiştir. 

Bu iş üzerinde temaslara geçil· 
miştir. Yakında şirketin bakır. 
krom ve demir isimli şileoleri 
Denizyollarına ~eçecektir. Ayrı
ca Münakale Vekaleti bugün an· 
cak üç tane olan şilep adedini o
na çıkaracak, memleketimizle ec
nebi memleketler arasında silep 
nakliyatı yapacak, bilhassa ihrac 
mallarımızı ta11ıvacaktrr. Böyle· 
Jikle ihrac maJlamruz ecnebi va
pur kumpanyalarınm elinden k•.ır 
tanlmıs olacaktır. 

te!~ikleroe Anadolunun muhte· 
ı:r mıntakalarmda 35 bin ve ls
tar.b:.ı!da da 1 S bin olmak üzere 
50 bin l:etya yapak stoku bulun
duğu anla§ılmıştır. 

bir yenilik ' 
Maarif Vekaleti bu sene orta mekteplerde yeni bir tedris 

usulü tatbik ediyor: Geçen senelerde çocuklar sabahleyin sa
at dokuzda derslere ba§larlardı. öğleden sonra saat Uç bu
çukta çıkarlardı. Saat on iki ile bir arasında eğle yemeği için 

, teneffüs müddeti vardı. Bu sene çocuklar sabahleyin saat se
kizde derslerine başlıyorlar, öğleden sonra ~aat bire !tadar 
muallimler derslerini verip bitiriyorlar. So:ıra yine yemek 
için bir teneffüs mliddeti var. Ondan sonra bir buçuk saat 
mütaleaya tahsis edilmiştir. Nihayet çocuklar saat dörtte 
mektepten çıkıyorlar. 

Bu defaki tahsil sistemindeki hat'içte çalışarak hayatla
rııu kazanmak mecburiyetinde olan çocuklara velilerinin mu

: racaatı üzerine müsaade verilmesindedir. Biz bu müsaadeye 
~. it!raz edecek değilız. Belki bu usul bir kısım cocukların daha 

mektepte iken iş hayatına intibaklarına hizmet edecektir. : ! Her halde bu' hususta iyi veya fena diye bir hükUm ver-
i mek için bir tecrübe senesinin geçmesini beklemeliyiz. 
i Fakat bu usul yeni bir tecrübe olduğuna göre tatbikat· 

ta elde edilen faydalar veya görülen mahzurlar üzerinde şim
diden durmağa ve tetkikat yapmağa ihtiyaç vardır. lşte bu 
mül8haza ile bugün burada şahsi bir müşa.hedemizden bah
sedeceğiz. 

1\.laarif Vekaleti mektep idarelerine verdiği talimatta 
: çalışarak hayatlarını kazanmağa muhtaç olan çocuklara ve-
r lilerinin müsaadesile öğleden sonra saat birde müsaade ve· 

rilmesini bildirmiş. Bunun haricinde hiç bir rnazeret tanı
mamaktadır. Halbuki tstanbul muhiti çok dağınık olduğun
dan bazı talebeler mesela Gebze'den Ifadıköyüne trenle gel
mektedir. Boğaziçinden lsta.nbula gelenler de var. Bu çocuk
lar saat sekizde mektepte derste hazır bulunmak için yatak
larından saat Qeşte kalkmak mecburiyetindedir. Öğleden 
sonra mektepten saat dörtte ç:ıkarlarsa evlerine akl?3Jll saat 
kaçta vara.bilecekleri kolay anlaşılır. Fikrimizce bu gibi uzak i 
mesafeden gelen çocukları da velilerinin müracaatı olursa er-
ken bırakmak icap eder. Aksi takdirde bu hal çocuklarm sıh
hatleri için de tehlikeli .olabilir. Bilhassa kı~ mev!iminde sa
at dört buçukta her taraf karardığı nazarı dikkate alınırsa 
evlerine gitmek için geç kalmakta bir takım ahlaki mahzur
lar bulunacağı meydandadır. 

Bundan başka. bazı aileler Ç<>Cuklarma öğleden sonra mü
talea saatlerinde ya.bancr dil öğretmek fikrindedir ki bu da 
i\ımal edilm.iyecek ıbi.t terbiye iıhtiyacıdır. Bu vaziyette bulu

! nan çocuklara da yine velilerinin arzusu ile müsaade veril. : 
:. melidir. • . 

--·---·---------------------..-.----~·~·---· ........ --.... --· 
Köy okullarının 
ıslahına doğru 

Bu sene yalnız dördüncu sınıflar açıhyor 

istanbulun köy okulları 
için bir komisyon 
faaliyete geçti 

Maarif Vekaleti köy okulları- J tarzını ve umumi çalışma esasla
nı beş yıla çıkarmak üzere verdi- nnı teabit eden rehber, öğret • 
ği kararın tatbikine bu ders yılı mcnlerimizin muvaffak olmalan 
ba§rndan itibaren başlayacaktır. için lbımgelen direktifleri ihtiva 

İlk olarak yalnız dördüncü sı- etmektedir. 
nıflar açılacak, gelecek yıl da be- öğretmenlerimiz şu ciheti bil-
şinci sınıflar ilave edilecektir. melidirler ki, bütün ileri 

İstanbulun köy okulları vazi- memleketlerde hazan 6 - 7 smı
yetini görüşmek üzere ilk tedri· fın bir muallim tarafından idare· 
sat müfettişlerinden bir komis- si suretiyle takip edilen bu usu
yon kurulmuştur. Komisyon köy lün memleketimizce de kabulü, 
lerin talebe ve okul vaziyetlerini köy kültürünü ilerletme bakı -
gözden geçirerek rapor hazırla- mından zaruri idi. Daha fazla 
maktadır. Komisyonda ilk tedri- köy çocuğuna daha ileri bir tah
ıat müfettişlerinden izzet Koçak, sil verme imkanının bu suret1

A 

Tevfik, Bedri Akalın. Şefik Bağ- hazırlanmış olrnattndan bütün 
mer. Mehmet Ali Aksoy vardır. öğretmenlerimiziıt büyük bir 

Bu kararın Iazımgcldiği gibi memnunivet duYdukları rnııhak -
tatbik edilip iyi netice vermesi i- kaktır. Neticeler elde edildikçe 
çin köy mektepleri programlan bu memnunivet eok rlaha ~eniş· 
beş sınıf üzerine yeniden tanzim levecek ve bizi köv cP,itimi saha
edilmiş. öğretmenlerin muhte - sında yeni başarılara götiirecek
lif sınıflara gelecek talebeyi ne tir. 
suretle okutmaları ve çalışma - Usulün ll'Tltımi ec:aslarm::ı. muh 
larını nasıl tanzim etmeleri icap telif memlck,.tler<lı-ki tatbik tarz
ettii!i hakkında da izahlı bir reh- larına ait broşürler neşrolun· 
ber hazırlanmıştır. Bu tamim ile maktadır. 
birlikte rehber de M;ıarif Miidür- Köv okull::ırının ilk üc sınıfla-
lüklerine ızönd,.rilmiş olacaktır. rmda bu yıldaıı it;baren kitaÖ 
PrC>j?ram kısa bir zaman sonra listesinde yazılı sınıf ders kitap
tcvzi edilecektir. ları takip oJunacak. dörnüncü ve 

Program tertibinde bilhassa beşinci sınıflarda ,ı.,. sehir kitap
kövJerrleki tahsilin ders müfre - 1arı""1:ırı istif-ıı:le ediJ .. r•ktir. 
datı it:;·arile şehir tahsilinden ı:ı:e- Bütün ö~retmcnl,.r rehere. 
ri olmaması, verilecek malumatın nroırrama uvarak ve l 93Q - 1940 
kövün hususivetlerine tatbi\ci. 1940 - 1941 ders eenelerin~c da
köv mektebinden cıkın tahsilini ha 180 bin cocııi!ıın 4 iiııcü v~ 
plerlctrıek isteven çocukların t:ım beşinci sınıf t'lh~il:ne 1·avı•ca-:c> 
vetişmis olmaları esa"r srözönün- ğını düı?ünerek heyecanla işe sa· 
de tutulmuştur. Sınıfları teşkil rılacaklardır. 

~ 
rasıt korunma 

1 

ve sinemalar 
Yazan: Hikmet Münif~ 

P ASIF korunmaya daır, 
tedbirlerimiz tam nı"ıı 

naslyle nıUessir bir hale getl 
liyor. Teşkilat kurulmakt• 
kurslar ~alışmakta. broşurıe~ 
neşredilmekte Ye sığınakl• ~ 
esaslı surette tesbft edilme• 
tcdir. Yeni sığınaklar da yapı 

Ualına sözönUode bulundll- 1 
lıyor. l 
rulnn nokta, korunma tedbir• 
!erinin hatasızca tatbikine alltb 
ınak, alıştırmaktır. 

.F'akat bu hususta en zlyad' 
faydası dokunabilecek blr T .. 
sııayı nasıl olup da dikkate slolı 
mıyonız bilmem! .Meseli\ sin~ 
ınalnr... Pasif korunma teıne 
birlerinin ne suretl9 alını:ı.ca~l 
na dair teknik malQmatr, mı:e 
cessem surette verebilecell5 
filmler hazırlatarak sinemal• ı 
da göstermek muvafık olm 
mı? 

Bunun temini gUc değildir· 

;,\lemlekctimlzde, bllha ı 
şehrimizde kurulmuş sfnePl a 
endüstrisi, bu gibi filmleri 1 
pabilmeğe pek müsaittir. ''1'Jla 
zılny,. ve "Pasif korunma t~1 
kilatı,, elelc yererek fllm şitıi 
ketlerimizden bu suretle idr0 
!ade etmeğc derhal başvurm" 

1\lnske takmak, zehirlt g• i 
lıdır. ~r 

!ardan tUrlU 'esllelerle saktlS 1 
mak, kurtulmak Ye tedavi ~o 
sullerl, ihtar dUdUklerlnin ıı"lö 
vl, sığınaklara yerleşme, evıet 
de tedabir vesafr korunma lf\ı 
Ierf nl en çok hatırda kalabil.,.a 
cck surette gösterecek slneııı~ı 
Iardır. .la 

Bu maksatla hazırlanacP 
flımıeri yalnız slnemaıard• 
de~ll, sinematik ''esalti bul~e 
nan mekteplerde, umumt kO u 
ferans salonlarında, halkevl 
rinde ,göstermek de mUmkU ı 

dUr. J."'llmle '\"erilen derstef.n 
broşürler derecesinde ''O bat 
daha mUhimdir. Bu mevıu e 
etraflıca dUşUnerek derhal h 
rekoto secmcmiz iktiza. etti e 
ne kanllw. 

*** Radyo neşriyatlmızdaR a 

da istifade (2J 
Iıadyo neşriyatımızm çeŞI 

ve fakat her halde faydalı 
şekilde inkişaf etmesi Jcln b t 
tırımıza gelen fikirleri siste~ 
li bir surette neşredeceğimP' il 
seçenlerde yazmıştım. .\ 

lşte ikinci bir fırsat da "P' t 
slt: korunma .. tedbirleri muıı• a 
sebetiyle r;tkmış bulunuyor. e 

Pasif korunmanın bUtUn J 11 
celiklcrini halkın kanam 
için bUyUk gayretler sarfedi 
yor. Bu maksadı layıkiyle 
mln etmekte radyo neşriyat" 
nın yapacağı yardımı kUcUlfl l 
meğe tmkAn yoktur. Fakat ıı" 1 
sıı ... Uzun, yorucu ve anlafl" 
ması gUc teknilr, konferaıı" 
tarla dct;il.. MeseJfı mUte~t 
sısların Yereceği nıalümatır
istlfade ederek bir edip vef' ı 
gazetecinin tanzim edeceği ed' 
teresan nıuha,·erelerle ... Tur•; 
çcsi dUzğUn. Ecsi mlkrofool 
iki kişiden tfrinin faraza: ı. 

- Hava hücumu tehlikesi • 
şıırcti \'erıı,·ı. lJk yapacağıııJ1 

şey nedir? 
- Zehirli gazdan nasıl JıO

runursıın? 
- Soka:<tayken ne yapaca1' ' 

sın? lir 
- E - 1 eyl:en ne yaparsın? 1 
- Şu veyn bu illetle ınatO ~ 

olanlar ne yı:.ldı hareket etııı" 1l 
lidirlc>r? At 

- Kaç türlU gaz vardır? )1 
- Sığınaklarda nasıl bati'~ 

kel ctıneli? b 
- Şehrin dışında bulundıJ• 

11 
e 

ğunn ıöre ne tedbi· aıı:ıca1'• ~ l 
sın? l de 

Gibi sualleri sorması ve d J t 
ğcrlnir bu suallere icabede fo ) aı 
cevapları vermesi balkı baf~J 0~ 
tabii. fakat her halde hAfıı• il he' 
yer edecek en pratik suret da; 
terbiye etmek olacaktır. f)j la 

Dunu dn radyocu~ peJc 
1
, tr. 

temin ed "bilir ve neşrlyatıtıl • 
zm taııına yeni bir renk " 
faydl\ IAve edilmiş olur. 



Avt upa mektupları: 8 

Alman bıı·sı, 
-: Alman işlibası 

Yazan: Doktor Cemil Süleyman 

!1 lo S&n, derhal anlıyor ... Almnıı. sınclo. boğulup gitmişti. DütUn 
il ıııf:~ğr sUrrntıyor. Oyuyor: kc. Almanya, korkunc bir ağız gi-

ti ilor; Yabani domuz s llrüle. bi açılmış; o ı ssız memleketi 
~~bt, delik deşik ediyor... ı-anki bir hamlede yutup bo. 
./\rtık saıtmıştr. Bu fştihaya toprak 

·r luca içinde kurt mu var. so. ~1 dayamrdı! .. Yüzlerce fabri. 
~ 4)}ve~rını ."~r! ·· Ona bakmıyor ; kanın uğultusu. dünyayı tutu. 
dair•nasırı kı, ıcındc, ,·u cucıunun yordu. ıı.;Umdeki rehbere bakı· 
:ın4-ona h n~ tcmcsstıl cdC'bil<'cek; yorum. Tren, son sUratle gider 

jUıi-tıd' al at ve en<'rJI ,·erccel{ ken fabrikaların isimlerini o. 
ıı:t• a lnnddele ri bulunsun... kun;aya hile vakıt bulamıyo. 
rıerd llreslavdau geçerken gör. rum. Bin isimde bin teşit sana: 
kl''tnllııı. Kireç demiş oymuş; çi. yi müessesesi... Bunl?rın. hcpsı 
~clt·bl ento deıniş oymuş: kum de. birden çalrşıyor: dakıka ıçindc 
aP'·~ iş oyoıuş; çakıl demiş oymuş. diinya masnuatı vücuda gcli

avaııı nıemlckct. .. Bir harp yor. Her gUn, binlerce t?ı> ~u. 
dil ~nu gibi, baştanbnşn delik de- maş ... Yüzlerce ton. ch·ı .. \ a. 
blf·~ k.: Oyuk içinde... Bir şehre gon doluları c~m .. bınlerce b~l 

1ş b e~ıl, bUyUk mikyasta köste. ya kıiğıt .. Çcşıt çeşit oyuncak •. 
ek YU\'asınıı benziyor... Vapurlarla manifatura eşyası 

·ad' Al ihraç cdllJyor; dünyanın servc. 
"'"'aı nıanya icln. Polonyayı iş. u Almanyaya giriyor; fakat 
ıı!-htın edecek diyorlar(l) Eğer Alman doymuyordu ... 
c.d a kanaat eder ve bununla . 

in dl:Yarsa, biç dUşUnmeden gtsz. BUtUn gectığlm yollarda, 
ta ı.t l'fDi kapamalı; mukadderata yUzlerce kilometre araz~ us. 
aA 4 a.ıı olnıaır. Pak at Alman mi- tünde, avuç lçl kadar ekılme. 
nıll esı. bir değirmen gibidir; ö. miş yer yoktu. Binlere~ ton 
ce,UttUkç0 işUhaya gelir· Jştiha. patates, yüzlerce fabrıkanın 
ıat81 toğaldıkça öğUtUr. Sllezya. öğiltüp bilytik zahire piyasala. 
m• a: llıadenler, Ukraynada buğ. rına döktüğü toprak mahsulA.. 
• ku'1 stoku .. numanyada petrol tr, Almanynnın havıı:smda uçan 
ır· Or Yuları ... J{arpatınrm zengin kuşlar, toprak Uzerınde gc~en 
sS~1 llıanları .. Balkanların peynir ne kadar dört ayaklı ha_Y"rnn Dl, tıJarı .• Cennet ıgibi Adriyatik varsa. Almanya hepsini ıstlh
yı aıuııert.. Jllk ediyor; hepsini boğup bo. 

'lYda :nu. birinci plA.n! .. İkinci ve ğup yiyor; gene doymuyordu. 
te"ltl ha GUnıuııu olanr geride.. Her gün sayısız deniz vasıtası. 
şft di bıanya her şeyin fevkinde. llamburga meyva, kahve. hu. 
istJ t; onun için gnye ,.e hudut bubat taşıyor: dünyanın yiye. 
,'0ktur... ceğl içeceği pazarlara dökUIU-
1 llUyUk harpte onlarla sUQ.h yor; Belçika ve Rollanda mUs. 

ııı.ıı[kadaşıydık; içimize dost gi. temlekelerı. kredi ile anbarla. 
ıllg1 bRlrdiler: sonunda düşman rının ağzını acmıJ.. dörtte Uç 
1110 : aynldılar. Alman neferi, mahsu~tinü, yok '-i>abası~a AL 
nt16~ bıak bilmezdi. o zaman man pıyasasına dökUyor. tuc. 
ıet dUncu ordu karargAhında car, parasını kurtarmak için 
ft~Ve labıu olan Fethi Başaran, mal veriyor; itibar gösteriyor; 
il' :t RUn nıerak etmiş; hesabını fakat Almanya. .geno doymu. 
•:n/bıış. Bir Alman neferinin yor· geno hırsını yenemiyor: o 
• ,~csfne, .günde dokuz kilo er. ülke istiyor; sömürge istiyor! .• 
f 1\ 'tfrcrmltıl .• O sUyl~rdi. 

rd' llunun yarısını paket yapıp 
Jll'henııokotlne gönderdiğini ka-
oıı~uı edebillriz. Fakat gene on. 
ıe l\tı doyurmak m UmkUn olma. 
U~~ıştı. Nihayet bize, Bnkü Uze. 
ıetJsub.de ateş açtılar; TUrk ordu
t lla şükran borcunu bu şckiL 
z~ e ÜdedUer .•• 
~l.Qı Şark cephesinde Alman hez.i. 

ltı eunı hazırlıyan, onların, doy 
taak bilmlyen nihayetsiz ihtl. 
ta.~ları değil miydi?.. Bir ta
ta tan harp oluyor; Alman kı~ 
td~rı Rus topraklarına savlet 
~U Yor: Alman .:nofcrl, gözU 

ıtha:kıı.n ,.itrinlorlndc, harbi bı. 
bl \eı:t> tantasına çikolata pa. 
bf'ltrd ertnl istifle meşgul oluyor-
1"-tlıfi 1

• O, bir harp değil, Rus 
flit;ı.2~Urelerinc karşı bir nevi 

~ 'Ç e idi. Büyük kuvveUerle 
1 '.\·~~~ Yaptılar; fakat .gittikleri 

11,.Jar c Uc gUn payidar olmadı. 
ercı ıUnıan aleyhtarJığr. her 

il" ur. 0 bu ihtirastan doğmuş. 
a1ılıa.g; -A:lman hırsı. Alman işti. 
uı u~t.:ıhanın siyasetine ıdokun. 
ıe '1 r ..• 
ti' l:lıu ~ıtyet bugUn do öyledir. 
ıı. ~lnı er, Alman topraklarının, 
"tltı. atı.lara kifayet etmediği i: 
ıl t~ <lefıı. iştihasrnı yenemediği 
"''l'd etratına. saldırıyor. Ver

si' ~ıu: aktodilen muahcdcntn 
tecu. den tamam yirmi sene 

f' iııtıa• Almanynda bir gUn aç. 
il' !ı-~1 n ~ika.yet eden olmadı. 
J'I~ ~Olarak imar ve tahkimat 
iJ a.tlleı Ulgarıstandan kırk bin 
~'O~ &eUrlldlğini işitiyoruz. 

ı. )a ll:l Ya bunları do. besle mi. 
•'loıır~Cbur olacaktır. Ya fazla 
ll'n'dır· ihtiyacı iddiası uydur .. 

o•~ ıe.ı; 'Veyahut Almanya, had. 
ler, 'lca llila açtır. B6yle ise Hıt. 

1'· lteıı h. ntı bir sergüzeşte atılır. 
lir... er halde çok düşünecek. 

ol ~~~nıa.fth bakıyorum, her 
c· ltıaa111 !ll.Uthiş bir faa11yct var. 

atzın f~· karıuca sürüleri gibi, 
l1 tunaı:e sokulmuşlar; gece

,. daıi dlnl Zc katmışlar; durma. 
l'Qh tl.tenıa:ınnıedcn calışıyorlar; 

11· er ıstas Yen hareket halinde, 
l'· 2ll)'or· h Yona Yüzlerce insı.n i. 

ee ~·an er istasyondan yUf;ler. 
ı. de bır tıeblniyor. Rerkcsin elin
e tarş,Ya ?'abat tantnsı, e'\'den 1 l'or... Cıder gibi seyahat edi, 

lı l!Qdutta 
' eın.e11 bo ''agonlar, hemen 
~a hatk d~~u. Birinci istasyon. 
t~''da otura1?TYrı başladı. :nres. 

· l>olonya cak Yer kalmamış. 
nıu sessizliği, Al. 

Daha dun. '!leni aldı; Avus. 
turyayı ilhak etti; Çcklstana 
sormadan girdi. Polonyayı da 
işgal ettikten sonra, Romanya. 
yı çiğne7lp Karadenize inmi. 
yecek mi?.~ 

Sela.nlğln ve Triyestenin 
şimdiden llikırdısı geçmekte. 
dJr. Onlara bu yolu açan. ltaJ. 
yanların bizzat kendileri olmuş 
tur. Po v!disinde ikinci bir ko
ridor.. Triyestede ikinci bir 
Danzlg •• , 

Bunu biz, çok yakında göre. 
ceğiz. Alman dostluğu. ltatyan 
siyasetinin, ayna Jçlnde görU. 
len bir hayalinden başka blr 
şey değildir. Almanlar, bUyUk 
harpte ltalyanlardan ıgördUk· 
ıeri ihaneti aslft. unutmamışlar. 
dır. Sırası gelince taşı gediğioo 
koyacaklardır. 

Siyasi ittifak Almanlarla l .. 
talyanları, bir tUrlU kaynaştı· 
ramamıştır. Bir yerde tesa. 
düf ettikleri zaman dik dik 
bakmakta, biri cllğerlnd~n bah 
sederken, omuzlannı . sılkerek 
istihfaf söstcrmektedır. 

Irk farkı, lisan farkı, iklim 
ve karakter farkı, zaten bunla.. 
rın hepsi bir araya gelince, ay. 
rılık kendini gösteriyor; nasıl 
yaklaştılar ve nasıl slSzleŞtiler? 
Buna kendileri de şaşıyor. Fa. 
kat ortada, paylaşılacak Ulke .. 
Jer hakkı gaspedilecek kUçUk 
miİietcr var. Bunların elinden 
ekmeğini almak. alın teriyle 
kazanılmış mlııt sermayeye 
tasarruf etmek. insanlığın ve 
fazııetkarlrğın ocağına incir 
dikmek için kan dökmek ıa.
zım Bu bahiste ırkın, lisanın, 
dinİn ve vicdanın llfr mı olur? 

BugUnkil medeniyet, kuvve. 
te istinat ediyor; bayatını na. 
musiylo kazanamıyanlar, in
sanlığı, fazlleti bir tarafa bıra.. 
kıyor; bir hırsız, bir ş~kl gibi, 
beşer kafilesinin önüne <;tkı. 
yor; yolunu kesiyor. 

BUtUn bir tarih böyle geç. 
mlşlir. Yer yUzUndo kendin
den başka milletler, refah ve 
saadet içinde yaşarken onun 
hırsına ve iştibasına had ve 
payan yoktur. 

Dr. Cemil SttlıEYMAN 
- 8 Ağustos 939 -

"KlL., 

(1) Bu makalenin Alman -
Polonya Jıarbinckn hemen ev. 
vcı yazııuıgını hntırlat.ınz. 

-VAKiT-

3 - VAKiT 4 ~tRIN<::r:"'.E~RIN 1939 - --·--------
Panama konferansında l~~]üşündükçej 
Emniyet mıntakasmm hudutlannı gösteren 

bir beyanname kabul edildi · 
Hani kitap 

saraylarımız ? 
Her §chirde bir tiyatro binası 

yapmak, belediye vazifeleri arası
nn girmiş bir meseledir. Her yer, 
bunu bir medeni borç biliyOI'. Ti
yatro, halkın ruhunu eğlendire· 
rek yükselten bir müessese oldu· 
ğu için, hiç kimse bu fikrin aley· 
hinde buluruımaz. 

Bu !Tuntakada muhariplerin gerek denizde ve 
gerek havada muhasematta bulunmaları yasaktır 
Panama. 3 (A.A.) - Konfe

rans, heyeti umumiye celscsin· 
de muharip tayyarelerin Amc· 
rika krtası üz.erinde uç:malannı 
meneden karar suretini kabul 
etmiştir. 

Bu karar sureti, konferansa 
dahil memleketleri tahtelba -
birlerin ne gibi şerait altında 
kara.sulanna girC'bileceklerini 
tayin hususunda serbest brrak
maktadrr. 

Konf era.ns, bir de ''Panama 
beyannamesi,. kabul etmi.,Ur. 

Bu beyanname, bir emniyet 
mmtakasm.m hudutlannı tahdit 
etmektedir. Bu mmtaka. bazı 
yerlerde Amerika sahillerinden 
600 mile kadar uzanmakta.dır. 
Bu mıntakada muhariplerin ge· 
rek denizde gerek havada mu· 
hasamatta bulunmaları mem -
nudur. 

Emniyet mmtakası, Kanada· 
ya ve Avrupa devletlerinin 
müstemlekelerine §amil değildir. 

Beyanname. imzalarını koy· 
muş olan milletlere emniyet mm 
takasının kendilerine ait ola.n 
krsm.mda devriyeler tertip et-

melerini 8.ınir bulunmaktadır. 
Arjantin, Falakland gibi a -

dalar hakkında bir takını ihti· 
razi kayıtlar ileri sürmüştür. 
Arjantin, bu adalarda her tür -
Iü hukukunu ve meşru salilhi • 
yetlerin muhafaza. etmek az -
mindedir. 

Guatma.la'da İngilizlere ait 
Honduras hakkında bir ta.kon 
ihtirazi kayrtlar ileri sürmüş • 
tür. 

Kaıbul edilen diğer bir ta.kon 
karar suretleri, Amerika millet· 
lerinin tesanüdünü teyit etmek· 
tc ve harbi "insanileştirmek., 
ve kaçakçılığı tarif eylemek lü
zumunda ısrar eylemektedir. 

Nihayet son bir karar sureti 
daha ka.bul edilmi~r. Bu ka -
rar sureti, Amerika Cumhuri • 
yetlerinin iaşe maddeleri ile si· 
villerin ıtiyooekleri elbiselerin 
imaline mahsus mensucatı harp 
kaçağı emvali meyanında adde
dilmesini kabul etmemekte ol· 
duklarmı natık bulunmakta • 
dır. 

Panama, 3 (A.A.) - Ameri· 
kalılar konferansında kabul edi. 

len l)rojelerden şurası gö-.c..e çar· 
pıyor ki, Amerika. devletleri bi· 
taraflrk azimlerini teyit etmiş
lerdi. Bunu, müscllfill bir teca
vili:e karşı olsun. ekonomik sa· 
hada olsun mikiafaa edecek va· 
srtaları da derpiş etmişlerdir. 

Ticaret gemilerinin deni?.altı
ları tarafından tecavüze uğra -
maması için Amerika suların· 
da denizaltıların Ye vapurların 
hareketini bildiren diğer gemi· 
lerin seyrisef cri jmk8.nsız bı -
rakılacaktır. 

Panama, 3 (A.A.) - Panamc. 
ıikan konferar..smm sulbiln ida· 
mcsi işlerine bakan tali komis· 
yonu, emniyet rnmtakası hak -
kmdaki Panama dekl&rasvonu -
nu ittifakla tasvip etmiştir. 

Konferans, ~izli umumi top
lantısında da bitnrafltk dekla -
rasyomınu ve tali komisyonwı 
tasvip ettiği Panama deklaras
yonunu kabul etmiştir. 

Bu vaziyette aleni bir umu -
mi celse aktedilcrek ibu anlaş -
malarm resmen kaydolunma -
sından ~ka bir §CY kalma -
mıştrr. 

Evet, tiyatro da bir mektf)ptir. 
Sınıf farkı gözebneyen. kitap 
kay.dı ta§ımayan, içinde hoca kor· 
kusu bulunmayan bir mektep. 
Y nlnız büyük şehirlerde değil, 
küçük kasabalarda da varsın ya
pılsın. 

Yüz binlerce büyük yıiınla· 
t"ı barındıra.; merkezlerde tiyat· 
ro gibi konservatuvar da bir ih· 
tiyaç oluyor. Bunu da görüp iıit-
tikçe seviniyoruz. · 

Hastahane, dispanser, yol, 
stadyom projeleri hazırlanırken, 
zevk ve ibret vasıtalarına da yer 
aynlması hoş bir şeyditr-

Lnkin neye saklayayım, derin 
bir iç sızısiyle dü§ünüyonmı, ki 
bu hazırlıklar, bu programlar, 
planlar, falanlar, filanlar araun· 
da bir kerecik olsun, hala bir ki
tap sarayının adı yeralmadı. Yok
sa bir şehre kütüphane lazım mı 
dcğildia-? Belediyeler böyle bir 
ihtiyacı şimdiye kadar duymadı
lar mı? 

Küçücük halkevlerindeki bir
kaç dolaplık kitabın memleket 
çocuklan, yurt gençleri tarafın. 
dan nasıl kapı~ıldığtnı -Oa u:ıı gÖl'---------------------------------------'I müyorlar? O halde neden tiyat· 

Japon ablukası Nizami ordudan başka ;ti'::~e~d!e~~İa;:~ 
K t I • d liyor da bir §Chrin ruh ve fikrini 

uga eu imanın a besleyecek olan "Kütüphane'' ha-

teşmil edildi ingilterede 32 fırkahk bir muvazzaf br~~~:~ hani §U cehaJet)e 
Şa.ngh.ay, 3 (A.A.) - Alınan suçlu bulduğumuz atalammz, 

ajansı bildiriyor: ordu vucude geıı·rı"lecek kazandıktan servetlerden ger 
çekten zengin kitap sarayları ku· 

Çin sularmdall:i Ja.pon filosu Londra, 3 (A.A.) - lngilte. leri gurup halinde birbiri ar. rarak halka vakfetmİ§ICNlir. 
başkumandanı a:blukayı Çinin re hUkümetinin ilkbaharda ih- kasında silflh altına alacaktır. Jstanbulun dört köşesinde yÜz· 
cenup sahillerindeki Kugateu li- den çok kütüphane var. Bu fıkir 
manma da teşmil eylemi§tir. Uyat ordusu mevcudunu iki 22 ve 23 yaşındaki geneler, ı;o. cömertliği hatta Gebze gıöi kuy-

misline çıkararak nlzamt ordu Iecck senenin başında askere .. 1 1 _ da 
1 Bu karar bugün Şanghay - tıe beraber 32 fırkalık bir mu. alınacaklardır. tu ve ucra yer ere 11a r yayı· 

da.ki yaiba.ncı mUmessillere teb - nu§br. 
liğ edilmiı=ft,ir. Abluka 6 f.e§ri • vazzaf ordu vücuda getirmeğc Talim mUddetl 4 ay ve bazı Anadoluyu battanba? dolapr-
nievvelde lbaşlıyacaktır. Japon- karar verdiği hatırlatılmakta. ahvalde da" ' uzun sürecektir. aa'nlz her büyiicek kasabada mut· 
ıar ya.hancı gemilere bu tarihe dır. SalA.hiyettar bir menba. Her gurup, takriben 388.000 laka bunlardan bir veya birkaçı· 
kadar limanı terketmclerini ibil- dan bildirildiğine göre ~imdlkl kişiden mürekkep olacaktır. nı görürsünüz. Zaman ilerledik
dirmişlen:Iir, ahval ve ı;eraıt dahilinde har. Fakat bunların arasından çe, medeniyet artbk?, kitap, 

Çinliler taarruza 
geçtiler 

Çunking, 3 (A.A.) - Çin a· 
jamımm bir tebliğine göre, Hu· 
nan'm §imal cephesinde ve 
Kan.t.on .. Han.kov demiryolunun 
f}al'kmda. Kiangsi yakınlarına 
kadar Çin ordusu J aponla.ra 
ka.rşI taarruza. geçmiştir. 

Kuvvetli düşman kolları bir 
çok noktalarda. geri atılım§ ve 
Çin kıtaatı §imale ve §arka doğ 
nı arazi ka:ıanmışt.ır. Çin ordu· 
su Japonlara. ağır zayiat ver
dirmiştir. 

Piyasada azalan mad
deler boila§ıyor 

Dün Zvanetya isimli Rus va
purile muhtelif mamul EŞya, 

Titüs isimli Felemenk vapurile 
şap, eczayı tıbbiye, lastik eşya. 
Lovcen isimli Yugoslav vapuri· 
le de çimento, cam eşya, made· 
nt eşya ve kimyevi maddeler 
gelmiştir. Trans.ilva.nya isimli 
Romanya vapuru da lim<>1'. kı
nakma getirmiştir. Piyasa.da a
zalan maddeler bu suretle git· 
tikçe oollaşmaktadir. 

Okullarda pasif 
korunma 

Ortaokul ve lise müdür
leri bugün maarifte bir 

toplantı yapacaklar 
Zehirli gazlardan korunma ve 

pasif teşkilat talimatnamesi hak-
kında görüflllelc, okullarda bu • 
nun tatbik şekillerini kararlaıtır 
mak Uzere lise ve or~ o~~ ~i .: 
rektörleri bugün Maarıf Muduru 
Bay Tevfik Kutun ba§kanlığr al· 
tında bir toplantı yapacaktır". Bu 
toplantıd:. aynı zaman~a teşkıl~t
ta öğretmenlere ~e şe~lde v~zıfe 
verileceği d: tayın edilecektir. 

biye nezaretinin dünkü beyan. askerllğc elverişli olmıyanlar_ maddi gıda kadar vaz~z 
name ile davet edilmiş olan la. vazifeleri başından aynlma. bir ihtiyaç olur. 
yaşlan yirmi ile 22 arasındaki ları icabcdenleri de çıkarmak f 
gençlerden başka yeni sınıfla. lAzım gelmektedir. 20 yaşında 11tanbul belediyesi, son gün· 
rı sUA.h altına çağırması kuv. olan gençleri hUklimet derhal ler.dc çok zengin gelir kaycakla-
vetle muhtemeldir. askere alacaktır. rına kavuştu. Bütçesine aydınlık, 

HükQmet, dün davet edilen- ferah, geniş ve muaslt' ilimle
le len yolunda yazılmış ye· 

Bulgar istiklalinin 
ylldönümü kutlandı 
Kral Boris Bulgarista
nın siyasetini anlattı 
Sofya. 3 (A.A.) - Ayru za.. 

manda. Bulgar istildfilinin yJldö.. 
nümü olan kral Borisin tahta 
cülusu yıldönUmü bütün mem • 
lekette merasimle tesit edilmiş
tir. 

Kral bu münasebetle, Pozan
lık - Karlova demir yolunu aç
mış ve söylediği nutukta. ez· 
cUmle demiştir ki: 

Mazide bir ~ acı inkisarlar 
geçirmiş olan Bulgar milleti bu 
mr dakikalarda barış yolunu a· 
zim ve meta.netle seQmi§tir. Bul· 
gar milleti 'bu suretle hayatı 
menfaatlerini e.n iyi müdafaa 
edebilecciine ka.nidir. Memlc -
kette ba.nş siya.setinmizi temin 
eden sükünet, Bulgar milletinin 
kültürel ve elcmıomik hayatm.m 
bu tecelli.sine iştirak için bu -
rada toplanmamıza. imkA.n ver
mektedir. 

Polonya nazırlar mec
lisi toplandı 

Pa.ıis, 3 (A.A.) - Polonya 
büyük elçiliği tebliğ ediyor: 

Polonya nazırlar meclisi, dün 
öğleden sonra sat 18 de Racz -
kieviecz'in riyasetinde toplan -
mıştır. Polonya diyetinde 806 -
yalist mebus Jan Sta.n.czvk, sos 
yal vardım nazırlığma. tayin e
dilmiştir. 

Bugün başlayacak hava 
hava seferleri 

Belgra.t, 3 (Hususi) - Ya -
rmdan (bugünden) itibaren Bcr 
lin - Vivana, Berlin - Buda
pcştc, Bcrlin - Sof ya, Berlin 
- Stokholm ve 1Kopenha.ı? hava 
posta seferleri ha.§lıyaca.ktır. 

Leh elçisi 
Taksim protestosunu 
hükmetimize de verdi 

Ankara, 3 (A.A.) - Haber 
aldığımıza. göre, Lelıistanm 
ta.ksimi hakkında. protestoyu 
ihtiva eden ve diğer memleket
ler htikfunetlerine de tevdi edil· 
mi§ olan beyenname Lehistan 
büyük elçisi tarafmdan harici -

ni eserlerden büyiik bir kütüpha· 
ne kuracak para koyabilir. 

Eski vali Muhittin beyin böyle 
mutlu bir teıebbüsünü hamlayo
nım. Eğer yanılmayorsam, o za· 
rnanler bu i§e başlanır gı"bi olmur 
tu. 

Hadi artık zamanıdır; asırlar
ca irfan merkezliğini elinde lu· 
tan fstanbul bu yolda öteki vila· 
yetlcre örneklik etsin. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

ye vekaletimlle de verilmiştir. ------------

Takas limifet Sovyetler Birliğinin 
garp hududuna sev

kiyat yapılıyor 
Moekova, 3 (A.A.) - Havas: 
Sovyetler Birliğinin Garp hu· 

duduna. yeni kıtalarla mühim 
miktarda harp malzemesi gön
derilmektedir. 

Cumartesi günü Moskovada 
gazolin yüklü 210 kamyon gö
rülmüştür. Kamyonlar, pazar 
günU Moskovadan ~ istika· 
metine hareket etmişlerdir. As
ker ve harp malzemesi yüklü 
daha bazı kamYQnlar da görill
müştür. 

lzmirde zelzele 
İzmir, 3 (A.A.) - Dün §eh· 

mir.de bir zelzele olmuştur. Za
yiat yoktur. Dikilide de iki zel· 
zele olmu~ ve eskiden yıkıl· 
mak mere kalan dört duvar da
ha çölanüştür. 

Tiftik, tütün ve fındık 
ihracatımız 

Dün İngiltereye tiftik, Dani· 
markaya, Almanya ve Mısıra tü
tün, İsveçe de fındık gönderil· 
mck Uzere yeniden mcn,e şaha· 
detnameleri alınmıştır. İhracatı
mız bittikçe artmaktadır. 

şirketi 
lzmirde bir şube açma

ya karar verdi 
Bir haf tadanberi İzmirde bu

lunan takas limitdd şirketi mü· 
dürlcrinden K5.mil Kı1mslı dün 
şehrimize dönmüştür. Müdür 
İzmir tüccarlariyJe temaslar yap· 
mış, nc!ticede İzmirde takas li
mited şirketinin bir şubesi açıl· 
ması kararlaşmıştır. Aynı zaman
da takas primlerinin derlıal ö • 
denmesi için tedbirler alınmak· 
tadır. 

Tüccarlar ibu yolda bir müd • 
dettcnbcri sikayette bulunuyor • 
lardr. Vekalet bu milJkillltın 
önlenmesini kat'ı olarak bildir -
miştir. 

Aynr zamanda şirket MeniDdc 
.de bir şuhe açmak için hm:al* 
lar yapmaktadır. 

-o--

Erzurum ve Kan.<leniz 
vapurlllr: 

Erzurum vapmtı ~l 
havalisinden yalnrz h<:.yvan yft:•.· 
lemck üzere cuma g\?nü Jinamı. 
mızdan hareket eôeceırtk. Bir· 
kac; !!Ün sonra da yine avnı is i-
çin Cumhur~yct 'N1:1Ul:u K.iradc· 
nizc gidecektir. • 
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makanşık bir halde idealden, za • 
ferlerı:ien, muvaffakıyetlerden 
bahseden peykler ... 

İşte ben kainatı böyle görüyo
rum! 

Kahvenin buzlu, dumanlı cam
lan arkasından sokakta biribirine 
zıt iki insan cereyanı göze çarpı
yordu. Bu kalabalıktan çıkan 

türlü sesler, ayak patırtıları, in -
san kanşıklrğr sincabr sansına 
karışmış bir bütüm rengini hatır. 
latryordu ki, bu yeknasak renk ü 
zerinde zaman zaman bir boka
lemon sesi, bir gümüşü kahkaha 
bir kadınxn cıvıltılı sesinden çr -
kan krrmızr çizgiler beyaz hüzme 
ler, yesil yrldmmlar, mavi oklar. 
İlah .• dağıhr. Bu yeknasak sinca
bi renk ortasında kaldınların çe -
vik, elastiki bacakları parlar, ka_ 
ranhk manzarayı yer yer işler. 
Uzun, ince, mevzun, penbe, ve 
dizden topuğa kadar her tarafı 
ince ipek çoraplar içinde gözleri 
çeken bacaklar ... 

Artık modern venüsün ayakla -
rı vaktile bizim büyük babalarr -
mrzrn elleri ile aradıkları !dolgun 
bacaklar değildir. Bugünkü Ve -
nüs bir İngiliz jimnastik grupu • 
nun sahnelere çıkardrklan kızla. 
rın ·bacaklarını andırmalıdrr. 

Başmuharrir terbiye icabı ola
rak tebessümle sözüne şu suretle 
devam etti: 

- işte ben böyle içiyorum. 
İhtimal ki, kadınlara muhabbet 
yine bende devam eldecektir. Fa -
kat nihayet aşkın ne demek oldu
ğunu anladım. Evet, aşk denilen 
şey kadından sana gelen tatlr ıbir 
zehirdir. Bir erkek bir zaman 
sonra bu zehiri ala ala alışır. Ze
hirin tesiri azalmağa başlar. Son
ra bütün bütün kaybolur. 

"Vaktile ben karşımda kendi -
me hasım olan kimseleri görün -
ce kendimde bir sarhoşluk du • 
yardım, Mücadele ederdim. Şimdi 
başmuharrir olduktan sonra ar • 
tık emelime nail oldum. Fakat 
aynı zamanda mücadele hayatına 
nihayet vermiş bulunuyorum. Ar 
tık mücadele etmekte zevk duy
muyorum. Zira karşud:ia kendi -
me bir düşman görmüyorum. Hat 
ta böyle bir düşman olsa bile ona 
karşı mücadele etmeğe lüzum his 
setmiyorum. Zira şunu anladnn 
ki, insanın ilerlemesi ·için düş _ 
manr bulunmasına ihtiyaç var _ 
dır. Hayatta bir maksada varmak 
için bir muhalif kuvvet lazımdır. 
Hayatın menşeine biraz dikkat e
dilecek olursa bu ilk hakikat ko
layca teslim edilir. spermatozoild. 
ler yumurtalığa kadar gidebil • 
mek için bir muhalif cereyanın 
vücudu şarttır.,, 

Tito: 
- Bu senin söylediğin bir pa-

radokstan ibarettir. 
Dedi. 
Başmuharrir cevap verdi: 
- Ben hiç bir vakıt sözlerimde 

paradoks yapmam. Zira zamanı -
mızın mümeyyiz vasfr birtakım 
maıı.:asrz fikirleri güzel şekillerde 
gösterebilmektir. Ben tamamen 
şu kanaatteyim ki, mahirane iıda 
re etmek sartile bir adamın düs • 
manr kendisine zarar değil, f;y. 
da getirir. Sen doktor olduğun 
için benden da.ha iyi bilirsin, bi -

~~~~~~~~~-

lirsin ki, taba!bette bir hastalığr 
yapan mikroplar yine o hastalığı 
tedavi için kullanılır. Tedavi fen
ninde seroterapi idenilen usul in -
sanların sağlık düşmanlarından 
istifade ederek onları tedavide 
kullanmak: esasına istinat eder. 
Sülük insanın kanını emerek yaış 
yan bir mahlUktur; bununla be • 
raber tababet fenni için kıymetli 
bir vasıta değil midir.? Hastalrk 
zehirlerine karşı insanın muafi
yet kazanması bir kuvvettir. Va
kıa bu kuvvet menfi, makus bir 
kuvvettir; fakat nede olsa yine 
bir kuvvettir. Bu dünvalda kuvvet 
olan ve mevcut olan her şey ye · 
rinde kullanılmak şartile insana 
fayda temin eder. 

"Niçin böyle düşünüyorsun?" 
Pietro N ocera cevap verdi : . 
- Lüşünüyorum ki, senin gibi 

bir yüksek krymet ... 
Tito onun sözünü ikmal etti: 
- Evet, böyle bir kıymet al • 

kolün zehiri içinde harap olup 
gidiyor. Ne kadar yazrk l 

Başmuharrir Ti toya döndü: 
- Arnodi, sen tuhaf insansın. 

Birtakım aı:famlar vardır ki, on 
üç rakamının uğursuzluğuna ina
n"ırlar, fakat on yedi sayısının 
aleiade ibir rakam olduğunu iddia 
ederler : "13 rakamı tehlikelidir, 
fakat 17 rakamı böyle değildir ... 
lderler. İşte senin bu sözün bana 
bu türlü adamları hatrrlatxyor. 
Arnodi, bak sen nasıl düşünü -
yorsun, anlatayım. Sen kendin 
kokain kulianarak intihar edip 
gidiyorsun; halbuki benim alkol 
kuJlanarak intihar edişimi mana
sız buluyorsun. Şu noktayı anla
mıyorsun ki, bizim aramızda dost 
luk, bir yakınlık, bir anlaşma bu
lunması aramızda bir zehirlenme 
rabıtası bulunmasmldandır. Bu 
zehirlenme rabıtası aramızda fi • 
kir rabıtasr vücude getiriyor. 

"Sen ve ben, her ikimiz de ay
nı zihniyette insanlarız; Nocera 
da 'bizim gibidir. Biz her üçümüz 
lbiribirimizi iyice anlıyoruz; çün
kü her üçümüz de aynı riota üze
rine akord edilmişiz. Bizler sa • 
dece za.manımxzm adamlarıyız; 
bir yere gelince garip bir mü • 
selles teşkil cl:ien ayn ayrr üç 
insan tipi değil. Bizi bu hale ge -
tiren şey içki midir, yoksa şu ve
ya bu halde olduğumuz icin mi 
biz üçümüz de içki müpteiasıyız? 
Bunu bilmiyorum. Fakat ben iç
ki ile kendimi, zehirliverek me _ 
sut oldu~uma kani bulunuyorum. 
Mademki bu içki bana bir dere -
ceye kadar neşe veriyor, o hall:le 
benim için içki kullanmamak ma
nasız bir şey olur. Eğer yarım 
litrelik içki bende hüzün ve kc -
deri izaleye kafi geliyorsa ve e -
ğer sadece bir elektrik düğmesL 
ne basmakla bu iç.kiyi tedarik et_ 
mek mümkün oluyorsa neden do
layr ıkendimi bundan mahrum e
kieyim? Evet, bu içki bana ıztrrap 
vermiş olsaydr, bunu anlardım. 
Aşkrn insanlarda tahrik ettiği her 
türlü ıztıraplardan kurtulmak i -
çin basit bir cerraht ameliye kafi 
gelir. Fakat bunun acısına dayan. 
mak lazımdır. Sonra lbir operas • 
yon daima neticesi mechul bir is
tir. Alkol i1e ben bunu ·kendi ist~-

fDaha var) 

RADYO 
4 - 1 O - 939 Çarşamba 
l 2.30: Program ve meıulekc l sa_ 

at ayarı. 12.35: Ajans ve meteoro-

loji babc:?rleri. 12.50: TCrk Müziği: 
(Pi.) 13.30/14.00: Müzik: (Kiiçük 

orkeslra). Şef: Necip Aşkm. 1 -
Siede - Aşk haberi. Balet müziği: 

Yazan: Pearl Buck, Çeviren : lbrahim H oyi 

-95 -2 - Offenbah - Muselte (17 inci 
nsır dans ha ası). 3 - Gounod -

A'·e Maria. 4 - Miclsen - Maska. 
rade komik opcrasınd:ın İspanyol 

Bunun üzerine çocuk derhal 
uz.aklaştı. Vang Lung da tek ba.. 
şma bir iskemleye oturdu, Ve 
kendi kendisine ne de olsa iki 
kızının, oğullarından daha iyi 
olduklarını düşündü. Bu kız -
lardan bir tanesi, oynadığı bez 
parçasile, bir parça yiyecekten 
başka asla bir şey istemiyen ap. 
tal kızı idi. Ötekisi de evlenmiş, 
evden gitmişti. Sular karardı. 
Akşam karanlığı avluya indi ve 
onu da sardı. Böyle olmakla 
beraber, Vang Lung hiddeti 
ge<;i.nce daima yaptığı gibi, o. 
ğullarırnn, arzularını yerine ge
tirdi. En büyük oğlunu çağıra~ 
rak: 

cek kadar ild gümüş sikke sı-1 
kıştırmca, kadın alaycı bir ta. p 
vırla gülümsedi ve bir çokları. VAKiT • dansları. 5 - l\lichcli - Buseler 

seranatlı. il - J. Srauss - şark hL 

k~yeleri vals. 7 - Eduard Künne_ 
ke - Teessür valsi. 8 - Drigo -

Arlökenin milyonları balet süit No. 
3. 9 - Dı·igo - Esmaralcl:ı balet 

sliiti Ko. 2. 10 - Schmiclt Gent
Gentner - Bana daima söyle (Ağır 

v:ıls). 18.00: Program. 18.05: Mem_ 
lekel saal ayarı, AJaıı'> ve meleoro. 

loji haberleri, 18.25: TÜRK MÜZL 
Gt: Ç~ıl:ınl:ır: Yccihc, Fahire Fcr-

san, Refik Fersan, Cevdet Çağla. 

Okuyan: 1 - Semahat Özdenses. 

a - Hızır Ağa - Hic:ız peşrevi. 

b - Şemsettin Zira - Hicaz şar_ 

kı - Anıl~rn yfır ile. c - Şevki 

ney - Hicaz şarkı 1\udrclin kafi 

değil. d - ŞcYki Bey - Hicaz şar. 
kı - I<ış geldi firak. c - .......... -

Hicaz türkü - Şu köyllinün yosnı:ı 

da kızı. 2 - Kccnıi Rıza Ahısk:ııı. 

a - Ruş.en Ram - Kemençe tak
simi. b - Zekai dede - Hüzzam 

şarkı - Ey hüsnü cemal eleme sen 
c - Talyos - Hüzzam şarkı - Su_ 

yi kiHanede. d - Faiz Kapancı -
Hüzzam şarkı - Büklüm büklüm 

sırma s:ı~ın. e - Arif bey - Mu_ 
hayycr şarkı - Ey ateşi gam bağ-
rımı yak f - Halk türküsü - Şu 
dağları drlınrli. 3 - l\lelck Tokgöz. 

a - AH Rıf::ıt Bey - Suzinak şar. 
1..-ı - Kur clıneı.li zalim. b - Arif 
Bey - Suzinak şarkı - Gözümden 
gitmiyor bir an Juıyali. c - Sadet_ 

tin kaynak - Bayati şarkı - Kar-
şıda kara yonca. d - ........ - Uş. 

şak türkü - Gitti ele gelmeyiverdi. 
(müşterek). 19.25: Konuşma (Dış 

poli!ika hadiseleri)'. lf).40: Tiirk 
Müziği: (Fasıl heyeti). 20.20: Tem. 
sil. 20.50: Konuşma mart al ık posta 
kutusu) . 21.10: l\fih:ik (Ri,raseli. 

cumhur bandosu) Sef: 1Jrnın Kiin. 
çer. 1 - V. Turine - :\larş. 2 -
S. Yr:ulier - La palomı:ı. ( fsp:myol 
seranadı). 3 - nc·rlioz - nenvenu_ 
lo cellini ııvcrliirü. ·l - Sclm
mnnn - Reverie (Kamış sazar i. 
ı;in) 5 - neyer - Sigurd (Fantazi) 
22.00: Ajans, zirant, csh:un - lalı_ 

viliıl, ııtıknl - kambiyo borsası 

( Ciat). 22.20: Serbest sn at. 22.30: 
Miizlk: (Cazlıııııcl Pi.) 23.25/23.30: 
Yarınki program vc. kapanış. 

- Eğer isterse küçük karde. 
şine bir hoca tut. Ve birak ne 
isterse yapsın. Yalnız beni ra
hatsız etme!.. dedi. 

Sonra ortanca oğlunu çağrr
dı. Ona da: 

- Madem ki toprağım.da ça. 
Irşacak bir oğlum kalmadı. Şu 
halde kiralara bakmak, her ha.. 
sat mevsiminde araziden gelen 
gümüş paraları toplamak senin 
vazifen ... Sen bu paralan tarla.. 
cak ve icap eden yerleri de öl. 
çeceksin .. Yani sen benim kah
yam olacaksın .. dedi. 

Ortanca oğlan bu havadisten 
sevindi. Zira, bu hiç olma.7.Sa pa_ 
ralarm kendi elinden geçmesi 
demekti. Böylelikle topraklar • 
dan gelen paranın hesabını bi
lecek, ve o da lüzumundan fazla 
harcandığı takdirde de babası. 
na şikayette bulunabilecekti. 

V ang Lwıg bu ortanca oğlu. 
nu, diğer çocuklarından daha 
garip buluyordu. Zira düğünü 
gelip çattığı halde, delikanlı 
ete ve şaraba harcanan paraları 
büyük bir kısırganlıkla ödede
d.i, masalarr dikkatle taksim e
derek etlerin en iyi parçalarını, 
yemeklerin kaça çıktığım, değe. 
rini bilen kasabadaki arkada§la
rına sakladı; düğüne·davet'e
dilmesi mecburi olan kiracılar. 
la köylülere, avluda masalar 
hazırlattı.Bunlara da, her gün 
alelade yemekler yedikleri, için 
şarabın ve etin azıcık daha iyi
sini verdi ve bu da onlara kifa_ 
yet ederdi. 

Ortanca oğlan gelen ve gön. 
derilen hediyelere nezar.et etti. 
Uşaklara ve esirlere, ne ka.dar 
az verilmek mümkünse, o ka
dar az para verdi. Öyle ki, Tu~ 
tinin avucuna lafı bile edilmiye_ 

nm işitebileceği derecede yük -
sek sesle: 

- Hakiki büyük bir aile, pa. 
rasım böyle kısırganın az.. Bu 
da bu ailenin bu avlulara ait ol_ 
madığım, yakışmadığını g-öste -
riyor. . dedi. 

En büyük oğlan. bu sözleri i. 
şitti. Utandı. Ve karnım dilin
den korkarak, o gece gizlice pa
ra verdi. Ortanca kardeşine de 
kızdı. Böylece, kardeşinin dü -
ğününde bile, misafirler masa • 
!arla oturmakta, ve gelinin tah
travanı avludan içeriye getiri. 
lirken aralar:nda ayrılık baş 
gösterdi. 

Büyük oğlan en az saydığı, 
itibar gösterdiği arkadaşların
dan bir kaçını çağırdı. Zira kar
deşinin cömertliğinden utanı -
yordu. Gelin de alelade köylü 
kızından başka' bir şey değildi. 
Hakaret edici bir tavırla hiç bir 
işe karışmadı. Salonda bir ke
nara çekildi, ve: 

- Kardeşim babamın bu va.. 
ziyetile bir ye~im tru?ı dolu bir 
bardak alabilmek elinde iken, 
bir toprak testide karar kıldı. 
dedi. 

Ve gelin ile güvey, büyük a.. 
ğabavin ve hemşireleri olınak 
sif atile, kansile onun önüne gc. 
lip reverans yaptıkları zaman 
sert bir hareketle başıru salladı. 
ve onlara ehemmiyet vermedi. 
Halbuki karısı muaşeret usulü. 
ne uygun düşen ve vaziyetin.in 
icap ettiren bir şekilde azametli 
davrandı ve başını e~di. 

Bu avlularda ya.şıyan Vang 
Lunı; ailesinin içinde, Vang 
Lung'un torunundan maada hiç 
birisi rahat ve huzur ic;inde gö
rünmüyordu. Hatta, Lotus;un 
dairesine bitisik olan kendi o. 
d~mda .. y~t~ı~ı oymalı yatağ~ 
gölgelerı ıçın6e uvanan ·Va'h~ 
Lung- bile rahat deırildi. Hatta, 
baz1 kereler, rüyasında, kendi" ..... 
sini bir amelenin ona soğuk ça_ 
ymı dökecek, bir adrmla öz tar
lalarına varabileceifi. ve oyma.. 
1ı bir tahta parcasmı bile cat
latmayacağı basit karanlık top 
rak duvarla evin.de görerek U

yanmıştı. 

Vang Lung'un oğullarına ge _ 
lince, onlarda da mütemadiverı 
sürün !?'iden bir huzursuzluk, 
bir üzüntü vardı. En büyük oğ -
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u Melek ve ipek Sınematarında AKŞAM 

DÜNYA SİNEMACILIQININ ŞAHESER! 
ve Bugüne kadar gördüğünüz bütün büyük filriılerinin şöhretini göl ~ede; bırakan· 

MARIE · ANTOINETTE 

A.BOl''E T ARlPESl 

Ayhk 
3 aylık 

• <> aylık 
l ydlık 

Memleket 
içinde 

03 
260 
475 
900 

Memleket 
dışında 

155 Kr. 
425 .. 
820 ti 

1000 .. 
farifeden Balkan Birliği için 

nyda otuz kı.:ruş düşülür. Postıı 
birliğıne ~ırıniyen yerlere ayd::ı 
vrlmis bcşer kurus zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mel;.· 
tup ve telgraf ücretini, abone 
parasının posta veya banka ılt 
yollama ücretini idare kendi üze. 
rine alır. 

,'iirkJyenJn her po!OOtn m<'Tkr 

zin de VAKIT'a abone yazı!Tr 
Adres değiştirme ücreti 

2:> kunıştnr. 

rTJAN tlCRETLERl 

Ticaret ilanlarının santim - sa
tırı sondan itibaren ilan sayfala. 
rında 40: iç sayfalarda 50 ku
ruş; dördüncü sayrada 1; ıkincı 
\'e üçüncüde 2; birincide 4: 
baslık yanı kesmece 5 liradır. 

Büyük. çok devamlı. klişeli. 
renkli ilan verenlere ayrı ayrı 
indirmeler yııpılır. ncsmJ ilanla 
rıa sanlim . satırı 30 kuruştur. 

Ticari l\fo.'ı.i:vettc Olmıyan 

J{üçi.ik 1liin1ar 
Bir defa 30, iki defası 50, uç 

defası 65, dört defası 75 ve on 
defası 100 kuruştur. Oc ayhk 
ıliin verenlerin bir defası beda
vadır. Dört satırı gecen ilanların 
razla satırları bes kuruştan he· 
~ap edilir. 

Vakı! hem doğrudan doğruy::ı 
kendi idare yerinde, hem An. 
kara caddrsinde Vakıt Yurdu 
aJtında l<EMAl.EDD1N tm:;.; 
ff;in Afırosu elivle ilan l\:ıbtıl 
eder. r Riironıın İelefonıı: ~0:13;)' 

.... .,,..,.. 

lan kafi derecede para harca • 
mayadıkları için ba.şkalarrn.ıı: 
gözünde küçüleceklerinden, v~ 
kasabadan onlan ziyarete gel· 
miş birisi avluda bulunurketl• 
köylülerin sallana sallana bil · 
yük kapıdan içeriye girecek ' 
!erinden ve onları utandtraca ' 
ğmdan korkarak üzülüyor: or ' 
tanca oğlan israf olacağından ,,e 
çok para harcana.ca~dan en ' 
dişe ederek üzülüyordu. 

Eı:ı küçük oğlan da, bir çiftÇj 
oğlu olarak gedrdiği yılları te· 
la.fi ı'tmeğe uğraşıyordu. 

Fak:ı t şuraya. buraya d~ 
kalka ko~uşan ve hayatmdg.11 
memnun ol:m birisi var idi iSC• 
o da Vang Luı!g'un .torunu, ~~~ 
yük oğlunun oğlu idi. Bu küy .... -
insanm gözü, kendi büyük ~.-

2 Devre, ı 7 I{Jsmr, hepsi 1irden. Fi.lmi va,ratan: vinden ba.şka bir yeri gö.rJll.U' 

NORMA SHEARER TYRONE POVER yordu. Ve bu ev ona ne büp· 
• ne de kilçük geliyordu. O y~ı~ 

Mühim ilan: Fiatlarda zam yoktur.- Bu gece için Melekte l~a ve num.a.:alı ~oltuık~a: ~alma· burasının kendi, öz evi olduğU 
mxşt:ır. 1PIDK'te numaralı koltuklar kapışılmakta.dır. Müteakıp g-eceler ıcıın bıletlennızı ev- ' ı · nu biliyordu. Ve burada ana.S1' 

velden aldırınrı. Filme ilave olarak: FOKS JURNAL, en son dünya hı:-bı:ırlı:>ri babası, büyük babası, ve kendi' 
Telefon: MELEK : 40868 - İPEK : 44289 •••••ıl 

1 
sine hizmet etmekten baŞWı. 

.... ......_ ...... ...-.._ ...-._, ~ ...... 1111111~----........ "., ... ,..,lllıııııl ..... llıılll ...... ,,.., ... ,..,_,._ .. _..lllııi .... ılifllll"-"llllll"'Wllllllıl""'" ...... "'., ... ,.Wllllllıl""'llil'!llllllllll'lltJllııllllllllll ... .,lllllılllllllıı~ ..... ~.zw:- ..,.., 
Artık küçük kandillerin yan

daki klübeciklerden zuika ile ha
raretlenen olgun sesler yükseli
yor, caddelerde genç kızlar kol
tkola girerek hep bir ağızdan ağır 
şarkılar söylüyorlardr. 

TUNA KIZI 
line kadar sulara gömülerek sa
bahtan akşama kadar kanalın ça· 
murunu temizlemeğe çalışıyordu. 

Onun yalnız çalışmasını sey
retmekten utanan Domnika da 
Konstantine yarıma başlamıştı. 

bir şeyi için yaşamıyan diğerıı:: 
ri vardı. V ang Lung da torufll 
le neşeleniyor, .zevk duyuyor• 
sükfuı buluyor. Ona gülııneğe, S" 
re düştüğü zaman kaldırnıı:ı:Y°' 
ve onu seyretmeğe doyamıyor' 
du. Vang Lung babasının yııP' 
tığr, baş vurduğu usulü de illll: 
tırladı, ve bir kuşak !buldu. Ç.O 
cuğun beline bağladı, ve on~ 
yere düşmesine mani olafi, 
torununu gezdirdi. Avludan a.v 
luya götürdü. Çocuk havuzla.~' 
da.ki kaçışan. balıkları gösterdtlı; 
Anlaşılmaz kelimelerle ta: 
tatlı konuştu. Bir çiçeği yoldıl· 
Etrafında olup bitenlerden bıt: 
bersiz bir halde hiç bir şeyi ıı 
mursamadı. Vang Lung da iŞ' 
te böylece ve rahata kavuştll

Delikanlılar kızlar1 bir a.n ol
sun rahat bırakmryorlar, fakat 
yarr vahşi, yarı ihtiras kurbam 
olan bu mahlukların erkeklerine 
karşı oldukça sert, fakat samimi 
bir şekilde mukabele ettikleri 
görülüyordu.. · 

Bazı kızlar fazla ısrara taham
mül edemiyorlar, o zaman hemen 
civardaki kabareye kadar sürük
leniyor ve akorldeon sesine çiz· 
meli ayaklarını uyduran çiftler 
arasrna karışıyorlardı. 

Fakat Lö Mestriye burada da 
Domnikanm ince yüzünü göre• 
medi. 

* * * 
. _Nikola Taveresko isabet etmiş 
ıdi, Deınetr emanetini deltada 
sa'klamakta idi. 

Domnika ile Konstantin . de 
Valk.ovda gemiden inmişler, fa
kat Rumen delikanlısr burada 
kalmak istemi~ti.. 

Umumiyetle balık avcrhğı ve 
havyar ticaretiyle iştigal olunan 
~ bin nüfus!u bu kücük Ii· 
ms&a,.Rjlf.tı. t~latı fal~ :ıru- 1 1•~ Şeme geJ:en y~~n<:r 

37 
yr muhakkak kaydettirmek lazım- ı 
dr. Binaenaleyh burada yapda- ı 
cak araştırmalar daha kolay neti
ce verebilirdi. 

Kcmstantin bu düşünce ile Val
kova geldikleri akşam derhal bir 
kayık satm alarak maceraya atıl
mıştı. Tam üç gün üç gece böy
lece st.ılar üzerinde dolaştılar .. 
Konstantin bir çayırlığa tesadüf 
ettiği ümidile kayıktan indiği 
zaman muhakkak ki ayakları su· 
lara batıyor, bu bataklık içinde 
konaklıyacak bir yer bulamıyor
lardı .. Tunanm bu mmtakasrnda 
seyrisefer de fevkalade müşkül 
idi.. Sular birçok kereler yüksek 
oluvor ve bilhassa cereyana kar
!';r kiirck c;ekmek bircok müşkü
lat doğuruyordu .. Esasen hemen 
her adrm başında Konstantin ka
raya inerek kayığı bir ip vasıta
siyle cekme'!e mecbur oluvordu. 

Bövlece. om,,.,.ı,,.,rı~ı<; ip;,, Vl"r· 

diği a~rrTıkla bir P: t' ·;:ır gibi iki 
büklüm olarak s-.ırlPC"Ce yürü
yordv 

Su üzerindeki hat gibi yekna
sak olan ufku bazan birkaç ha· 
fif söğütten müteşekkil bir ağaç 
kümesi kesiyordu .. 

Pek ender olarak bir kadın ve
ya erkek tarafından çekilen baş· 
ka bir kayığa rastlayorlardr. A
ra sıra çayırlarda çırılçıplak oy
nayan çocuklara rastlayorlar, bun 
ların kendilerinden ürken kurba · 
ğalar gibi suya atılışlarınc güle
rek seyrediyorlardı. 

Yol arkaıdaşı olarak kuşlardan 
ve önlerine kadar dört nala ge· 
lip, sonra yelelerini rüzgara ve
rerek kaçan yabani atlardan baş· 
ka kimse yoktu. 

nomnika dünyanın ilk devirle· 1 
rini yaşamakta olduğunu zanne- 1 

diyordu. Konstantinin Livojen
ler ~ibi ocak basında pişirdiği 
balık ile karnrnı dovuruyor, hat
ta achktan bitkin bir hale gel
clikleri za!1"2n b ı•nJarr yarı pişmiş 

o);.rak kapı~ıvorl::ırdı. 
Kaylkta yatıyorlarıdr.. Gecele· 

rl Konstantin nazik emanetinj 

paltosuna sararak soğuktan mü
teessir olmamasını temin ediyor
du. 

Domnika asla müteessir gö· 
rünroüyor, şikayet etmiyordu .. 
Müteessir, üzgün, tahammülsüz 
görünmeğe gururu mani idi. O, 
yalnrzca muhafızının üzerinde 
topladığı dikkatten rahatsız olu
yordu. 

* * * 
Konstantin nihayet siğmacak 

emin bir yer bulabilmişti. Bura
sı yalnızca Livojenler ile meskun 
bir köy idi. 

Derhal ki.icük bir kanalın ni· 
havetinde uf~k tahta bir ev kira· 
lacİr. Evlerin pek seyrek olduğu 
bu mıntaka daha ziva,d.e deniz 
ku-;lan ile meskün idi. 

Bu memlekette cadde vazifesi
ni kanallar görüyordu. Temiz bir 
yola ve emin bir iskeleye malik 
clabiimek icin kanalr temizle· 
me1·ten ba~ka çare yokttı. 

Bu gok müşkül bir işti. Konıı
tantin paçalarr srvayor, yarı be-

İki gencin sulara girerek alela· 
caip bir şeyler yapmakta oldu
ğunu görenler onların muhakkak 
dansetmekte oldulclarrru zanne
diyo11du. Halbuki iki genç çıplak 
ayakalrmın altrııdaki çamurun ü
zerinde tepinerek eziyorlar ve 
büyük parçalar haline soktuktan 
sonra kollarım şuya sokarak pis· 
]iği kanaldan dışarr atryorlardı. 

Hayatları nihayet intizama 
girmişti .. Fakat sıkıcı yeknasak 
bir hayat .. Sabahleyin şefakla be
raber Konstantin balığa çıkıyor· 
dtı. Domnika ev işlerile meşgul 
oluyordu. Mentenon kollejinde 
yemek pışırmesını öğrenmişti. 
Fakat, heyhat! Burada çalı, çır
pı atesi üzerinrle hazırlanacak 
yiyecekler kolleiin bir taboratu
vara benzeyen mutfağrndaki ne
fis yemekleri vaomağa benzerrıi· 
yordu. Söğüt dallarını yarmak, 
calrJarı catmak. sonra muttasıl 
atesi kontrol rı:lPrek sönmemesi
ni temin etmek lazımdı .. 

(Daha txır) 

Evdc yalnız bir çocukla i.ktif:J. 
edilmedi. Büyük oğlunun karl?1 

sadık bir kadındı. Muntazaırnsfl 
ve sadakatle hamile kaldı ve do
ğurdu. Her doğan çocuğun dil 
bir esiri oldu. Böylece Vall% 
Lung her yıl avlularında. f:?~~ 
gide fazla çocuk ve esir gördU• 
ve birisi ona: 

- Büyük o~lanm avlusundS 
yine yeni bir "ağız", bir ~ 
dünyaya ~elecek dediği zam~' 
sadece güldü, ve: 

Alı:! At" · • -ı,•e - a... a a.. pırınç var, . i 
hepimize de yeter. Bereketli. ı)' 
toprıı.ğımız var olsun!.. dedi. 

(Daha 'tJ(J.r) 

.... 

1 
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. . Ye~::~7:~~=~!~u~:: Ne olm 'lk istiyorlardı. 
açılıyor. mez- t~rafındaı:ı ı~galınden .. s?nra. Pa· I sergısı ı rıste yenı bır Leh hukumetı te· 

asri bir şekle sokuldu ~~;i7:;~~ti~~n~ii~~:ş:~:~~:7a
0

n~~ Norma Şirer piyanist olmak Cin-
dılar .. Bundan maada Fransada 7 

Sivas, (Hususi) - Sivaslı 
~eldiği gUndenberl bUyUk ca· 
<l şı.ı:ıaıarla sistematik bir şekli. 
tne faaliyet gösteren baytar 
tnnduru Abdurrahman Ero~Ju 
la enılekette hayvancılığın ıs. 
z h c;:arelerlne çalıştıi;ı gl~i UL 
iJ. ırn. gelen haynn hastalıl•la rı 
t e 8ıkı ve kontrollu bir suret. 
e llıeşgul olmaktadır. , 

3' Ziraat VekAletinln, bUyllk 
a ardımlarr ile her yıl burndn 
ııf ılan kısraklı tay ve tay sergi. 
,. bu ay başında da değeri• 
aalinı\z Muhtar Akmanın eli ile 
rnacaktır. 

tı:ı liUkQmet aygırlarında yetiş. 
re 16 taylı kısraklara 580 11. 
ta, 29 tava da 890 lira müklL 
hat Verııe"ce'.ı:J,. Ayrıca mezba. 
3' aya bir et nakli için bir kam. 
on Sipariş Jdilmiştir. 

hı naytar mUdürlUğUnUn yenı 
h r teşebbUsU de eski mezba_ 
h aı:ıın bulunduğu yeri canlı 
r:hanların bekleme yeri ola. 

k Vücuda getirmes!dlr. 
lı nuras1 iki kısma ayrılmış. 
cı~· Bunun yapılmasındaki fay. 
bil· Şu şekilde te barUz ettirlle. 

ır· 

~den p zara yorgun ve 

bitkin bir halde uzak köyler. bir de Leh ordusu teşkil olundu 

ı~~ilr:i:~ile~m:~r:ı~h:tc~~~~ ~::e~afr;i~~~~i~~l~~~d~~nlığma cer Rocers sebze satmak Rober 
zararları görUlen bu okul ay- General Sikorski konferansla- 7 
rıca kaldırılmıştır. 

rı, makaleleri ve kitapları iJe ol· T 1 b k • • 1 k • t • d 
al~e:da~~:rt~tiy~~z~~~~~7a.~: !~~~u~a~~r a:~~;~~~.a;~1;~i .i1:9~~ ay o r o sor o m a 1 s 1 yor u 
karşılaşıyorlardı. Bekleme işi. senelerinde Leh ordusunun kal· 
nin yapılmas: ile bu mahzur kınmasını temin edenler meya· 
da ortadan kaldırılmıştır. Hay. nmda idi.. ı 920 scnesi"lde Wkra· 
vanlar akşam canlı olarak mu. da kull.,ndıı7ı taktik Leh kuv
ayenc edilecek ve ertesi gUn vetlerinin Ruslara karşı büyük 
kesilecektir. bir muzafferiyet ka?anmasını te· 

Yüksek yarış ve ıslah encü- min etmi~ti. 1922 Polonva cum· 
meninin her yıl şehrimizde iki hurreisini kavbettiği zaman hü· 
mevsim 4iz·rine tertip ettiği at kiımet idaresini eline almış ve 
koşuları muhitin ve yakın vi. Polonv.<ın•"'I kalk•n.,...,.ı:ı içiıı aza
H\yetlerln de iştlrA.ki ile çok mi vavrcti sarfrtnıic:tir. Diplo· 
büyük bir a!A.ke ile karşılan. masi havatrnrla baı:vekiJlik ve da
maktadır. İstasyon civarında hilive vel<illikl .. rinde bulunmuş, 
bulunan KUtUklUk mevkiinde. aı;keri sahada da. harbive nazır
ki koşu sahasr da bugUnkU şc- lığı ve erkanıharbiye reisliği yap· 
rait altında bu ihtiyacı karşı. mıştır. 

layamamaktadır. Bunun için On iki senedenberi de J!arp 
de hazırlanacak bir pıtı.o dahi. memleketl~rini sık sık ziyaret e· 
!inde koşu Mhasının esasiı bir derek konferanslar vermekte ve 
şekilde tesviyesine çaiışılncak, memleketine karın haricte scm
bu imkAn dahilinde görlilmez. pati toolamakta idi.. Kendisinin 
se şehrin daha münasip bir ye- bövle bir vazifeve getirilmis ol
rinde geniş bir proje dabi11nde ması Fransa. fnailtere ve Ame-
:ı~~e~~~i~~l~ı:e:t~;~ sahası vU. rikada büviik hir memnuniyet· 

le karşılanmaktadır. 

lıısan muhakkak ki bir hn_ 
yat ıırn.nı çizer. Fakat bu plfin 
Uzerindo yUrtiyen ve gayesine 
eı·işenler acaba ekseriyeti teş
kil eder mi? 

Bugün profesörllik eclen bir 
zat belki de çocukken zabit ol. 
mak he,·esinc clUşmUş, veya bir 
mühendis uzun mUddet haya. 
llnde sinema yıldızlığınr yaşat. 
mıştır. 

Bilhassa bugUn sinema !iJc
minde bUyUk bir şöhret temin 
eden kadın ve erkeklerin birço. 
~u muhakkak ki yıldız olmak 
için çalışnıamrşlar. Fakat tesa. 
dUf onları bu hayata atmış ve 
meşhur etmiştir. 

Alın yazısı dedikleri tulle 
hakikaten biraz inanmak H\
zım.. Size bu hususta meşhur 
yıldızlardan çok gUzel misaller 
yerebiliriz: 

Yeni bir Eti abidesi bulundu 
General aynı zamancla Ameri· 

kadaki Polonvahlara da müraca· 
at eriecektir. f c:te bunun icin bu 
yeni kuvvetin bircok fırkalardan 
miiteşekkil oJacağr ümit edilmek
tedir. 

Hepimizin seve seve seyret. 
tiğ-imiz yıldız Xorına Şirer; 
clUnyaca maru[ olmazdan eY. 
vcl Ne,·yorkun lmbarelerinde 
piyano çalarak hayatını temin 
ediyortl u. l"akat N6rma plyn. 
noyu lılr sanat, zevkini tatmin 
etlecek bir sanat olarak llğ"ren
mek istiyordu. Eğer Norma 
Şirer'in ktiçük bir banka sahi
bi olan babası 1914 harbi mu. 
nasebet!yle yaYaŞ yavaş ifllls 
etmemiş olsaydı, Norma mu. 
hal{kak ki bugün beyaz perde 
için bir meçhul olurdu. 

l oroslar cıvarinda 
tetkikler devam 

etnogratik 
ediyor 

ı:ıaCaziantep, (Hususi) - Ada. 
illa 'lllUzesi mUdürU Bay Yal. 
gratı. Yalgın Budapeşte Etno
~cr[)·a nıuzesi 'l'Urkiyat kısmı 
Carı 'l'Urkistnnlı Doktor Alim 
grafi 'ragan ile birlikte etno. 
tı~ 1r tetkiklerde bulunmak 
g el te eYVClki gUn şehrimize 

\\ tniştir. • 

kat yaptıktan sonra Cenup 
köylerimizdeki lsk~n Türkle
rini de görüp Adanaya döne. 
ceklerdir. 

Bay Yalman Yalgın bu tet. 
kikleri hakkında Halkevimiz_ 
de bir konferans vermeğl vA
deylemlştll". 

Bay Yalman Yalgın ve ar. 
kadaşı Toroslarda Gezbeli de_ 
nilen mevkide bUyUk bir kaya 
Uzerinde yeni bir Eti anıtı buL 
muşlardır. Bu anıt cenupta bir 
harp yaparak BoğnzköyUne 
dönmekte olan bir Eti impara
torunun bu havalide bir kral 
tarafından istikbalini gösteren 
kabartmalardan ibarettir. 

lt llay Yalman Yalgın ve ar. 
l'ladaşı ıo Ağustosta tetkikle. 
tı ile başlamışlar. Kozan clva
aş~da, Toroslarda Karatepeli 
~a tctı, Saimbeyli -:e Gökslin 
~a Zalan He Bin boğa dağların. 
f\e Oturan TUrk oymaklarını 
lta~lilfşlcr ve Maraştn dn tetkL 
teı Yaptıktan sonra şehrimize 
~rdir. Şehrimizde tetkL 

1arsu~·-ta~f-a--a-lı_!J_e_t 

Yoı, itfaiye, su ve mektep işleri 
izahat verdi hakkında vali 

~~ersin, (Hususi) - Tarsus 
ltrd•sı dahilinde tetkik ve teftiş· 
~llt~-bulunan sayın vekilimiz B. 
'c t11. Tekerden Tarsus tetkik 
i~c eftışleri ile burada yapılan 
~t hakkında malUmat rica et· 

·~alimiz şu izahatr verdiler: 
1' elediye faaliyeti 

~~r/tıusta bulunduğum müddet 
•ıı,~nda Tarsusu gezdim. Tar· 
ti ç belediye umran ve faaliye
lrııc Ole hızlıdır. Kıymetli ve ça· 
beıc'i belediyesi bütün viHiyet 
lıı~clerine örnek olarak ça· 
lı.ıııı.ı ~dır. Tarsus - Adana yo
lcaıa n ıstasyondan itibaren fabri· 
lcıra~a ~?dar olan kısmı parke O· 

da ) ~OŞenmektedir. tç yollar 
tıa c cnıden yapHmaktadır. Ada· 
lakıcaddesi üzerinde geniş istim
lcnlll te t.eşebbüs edilmiştir. Hü· 
lt.1nı:ı:ınasrnrn önündeki dük· 
~en r _<:addeye ene;el teşkil e-
1Stirtı~ı binasmm bir kısmı da 
~Ctg·ct edilecektir. Tarsusun 
o4n ın kapısından içeriye doğru 
tır. Yol yapılmaya başlanmış-

'l' 
t. argll1l • f • .. 
<telllnıe . ıt aıvcsi ele gayet mu· 
tccrubcldır. Burada yaptığrm 
fakt~c ~er çok süratli ve mu-vaf· 

tI:n tlı olmuştur. 
lcrıe:n~~i hel~ inşaatı epeyce i
\aat ıştır. T::ırsusta hususi in· 
~aQar llazarr dikkati celbedecck 

tıcltlll~vcuttur. 
h~rn· ttık tesisatının ikmaline e
'caisa?cttt>. c:\lr!l.ılmaktad!r. Bu 
lla erce Vcdı ""1<i?. ava kaöar so
'°tıııaca.kk ve Tarsus bol ışığa ka· 

lla l tır. 1 atoı~ • • ·'"'n ıçmc suyu tcsısatının 

da ikmali için vilayetçe lazımge
len yardım yaprlacaktır. 

İstasyon mevkiinin tanzim ve 
rslahr için gerek belediyenin ve 
gerek devlet demir yollarınca 
teşebbüse girişilmesi için vilayet
çe ~ereken işler yapılacaktır. 

Tarsusta mektepler açılmış -
tır. Mektep binaları yeniden ta • 
mir ve rslah edilerek ((Ok temiz 
ve tertipli bir hale getirilmiştir. 

Diğer taraftan Tarsuıta iktısa
di ahvalin pamuk müstahsillerini 
düşündüren vaziyeti bertaraf e· 
dilmiştir. Pamuk fiyatı otuz ye· 
di kuruşa kadar yükselmiştir. Zi
raat Bankasının satın aldrğı pa
muklar piyasada iyi tesir yap
mı~tır. 

Bu tesir ıdolayısiyle yalnız Zi
raat Bankasr değil, pamuk işleri 
ite uğraşanlar da pamuk satın al
mağa başlamıştır. Pamukları Zi
raat Bankasının Tarsusta da al
ması icin ticaret vekaleti nezdin· 
de tekrar teşebbüste bulunul
mustur. 

Tarsusta vaotıiım p-e?.i"ti ve 
tdtic: c:evahati esnasmda Tarsus· 
tan N~.,,rutı1 eittim. Çarşrsmı 
beğendi.,,. Yeni vapılan munta· 
zam evler yanında kurunu vüs· 
t:ıi r;ırc:rnın ,.,.,anr.araı::r hosuma 
.,.itmedi. Nabi"'" ve kö1• heyeti 
bu c::mnvı venil,.cıtirt>cekler. es
ki düı,.1..~nlar vıkılacak, yerlerine 
ven; dillckanll!.t' derl-,1 vanr1ma!lr 
n:ı ba<tl:ın:ır.aktrr. Carsı ısll\lı ,.. 
ıljl,. .... k ,, :;)~"' 1rnfavra ve sela
metle işlerini görmeleri ele alın
mııtır. 

İş~al müddetince Polonvaldan 
ayrılmıyan General Sikorski ge· 
çen ~ün Parise Y.eJmis ve Fran
c:a.da bulunan Polonvalılar tara· 
fmrlı:m hararetle istikbal olun-
mustur. 

Beyoğlu h"'lkevindeki 
toplantı 

Beyoğlu llalkedn<l<'n: lstnn. 
bulun kurtuluşu münascbc>tiy. 
le 6.10.939 Cuma glinii saat 18 
de Evimizin Tepebaşındaki 
merkez binasında bir toplantı 
yapılacaktır. 

Norına'nın babası vaziyetin\ 
dUzcltmel{ liınidiyle. ~lontreal
daki torununun yanında kalın. 
ca, annesi ve kardeşi ilo Norma 
Nevyorka gelmiş vo çalışarak 
hayatını kazanmağa karar 
vermişti. EvvelA. ders vererek 
para kazanmağa çalıştı. Fa. 
kat talebesi azdı; bundan son_ 
ra evveHI. sinemalarda, bilt'tha_ 
ra danziglerclc çalarak beş on 
kuruş knzanmnğn başlndıi. ·. 
Fakat Norma birçok mUşkU. 
li\t ve garip hareketlerle kar. 
şılnşıyor: bıı hayattan nefret 
ediyordu. 

Hilde Sessal< 

1 - lstiklfıl marşı (Ev ko
rosu tarafından). 

2 - Söylev (Ev reisi Ekrem 
Tuı· tıı.rafmclan). 

3 - Konser (E1t triyosu ta. 
rafından) 

yıldızın bir harp tesadUfiyle sl. 
nema hayatına intisabı. 

Yalnız Norma Şirer değil, 
daha birçok yıldızlar bir tesa
d Uf ile beyaz perdeye intisap 
etmişlerdir. 

Arzu edenlerin teşriflerini 
rica ederiz. 

Bunun Uzerine tiyatro artist. 
liği yapabileceğini dllşllnerel\ 
sahne hayatına atılmağ'ı dllşlln. 

dU .. Altr sene çalıştıktan ve bir 
çok ınahı-umiyetlere katlan_ 
dıktan sonra küçlik roller aL 
mağa başladı. Bir sıra Metre 
şirketinden birinin dikkat na_ 
zarına çarptı ve bu şekilde u
fak bir kontrat imzalayarak 
llolivutn geldi. Burada lrving 
Thnlberg ilo karşılaşması ken_ 
dfsinln şöhret alemine yUksel
mesine vesl1e oldu. 

lşte yakında Marf Antuva. 
net fil minele seyredeceğimiz 

BugUn danslarını zevkle 
seyrettiğimiz Cincer Rocers'ln 
gayesi: Sebzevatçı olmak .. l"a. 
kat olabildi mi? Bugün onu 
beyaz perdede alkışlıyoruz. 

Cinger Roger daha bundan bir 
kaç sene evveline kadar Ame. 
rikada New.Jersey vi1Ayetinin 
incolu caddesinde sebzevatçı
lık yapmakta idi. O zamanl.i 
ismi de Katherin :Mak Mat idi. 
!<'aka t bugUn asri danslarm 
mucidi olarak tanılıyor ve ismi 
Holiyut'un en çok kazanan yıl. 
clızları arasında sayılıyor. 

1500 yıl sonra 
teşhis edilen 

hastalık 
Nil nehri sahillerinde yapılaı. kazılarda 1500 

yıl evvel ölen bir şarkıcı kadının mumyalan· 
mış cesedi meydana çıkarılmıştı. Bu mumyalı 
cesedin üzerindeki mumyalı elbiseler kimyalı 
bazı mayiler içine konulmuştur. Mayi için<le 
bugüne kadar bozulmadan duran elbiseler A
merikaya götürülmüştür. Amerikan profesörle
rinden Şan 1935 yılından bugüne kadar bu 
mumya üzerinde uzun tetkikler yapmıştır. Bu 
tetkikler sonunda muganniyenin 1500 yıl evvel 
hangi hastalıktan öldüğü teşhis edilmiştir. Ö
lünün vücudundaki bütün azalar parafin içinde 
ve miikemmel bir şekilde muhafaza olunmuştur. 
Bazı kemik parçalarında zedelenme görülmek 
le beraber muganniyenin çenelerinden :ıastala

narak veremden öldüğü anlaşılmıştır. 

Havalarda seyahat edenler 
çok az hasta oluyor 

Amerikalılar arasında yapılan bir anketten 
anlaşılmıştır, ki taynrelerle seyahat edenler· 
den yalnız 0,59 u hastalıktan şikayette bulun· 
muştur. Kara ve denezlerde seyahat edenlere 
nisbetle havalarda seyahat edenlerde görülen 
bu hasWıklar sinir rahatsızlığındandır. Yük
seklerde havalar çok temiz olduğu icin insan· 
lar kara ve denizlerde olduğu gibi pis havadan 
müteessir olmamakta ve kolay, kolay hasta
lanma.maktadır. 

Ateşle tıraş 
Şark memleketlerinin bir çok yerlerinde ve 

bilhassa Malaya adalarında yaşıyan erkekler 
~tarını ateşle tra.s etmektedir. Burada berber-

Ne var! 
Ne yok? 

lerin tıraş makinesi kullandığı görülmemiştir. 
Berberler balmumuya batırılmış uzun iplerin 
uçlarını ateşledikten sonra saçları demir ta
raklarla yukarı kaldırmakta ve uzayan saçla
rın tıraş edilecek yerlerini yavaş, yavaş, yak· 
maktadırlar. Bir çok Avrupalılar bu şekilde 
saç kemscnin makine ile yapılan tıraştan daha 
güzel olduğunu iddiaya başlamışlardır. 

-~--.... -.. ..___......, 

Ciııser Roger'ln senelik ka. 
zancı otuz milyonu bulmakta. 
dır. Gariptir, meşhur yıldızın 
annesi hAll\. ayni köşede seb
zevatçılık yapmakla geçinmek. 
tedir. 

Yalnız kadın yıldızlardan 
değil, erkek artistlerden birço_ 
ğu çizdikleri hayat plA.nından 
çok başka bir sahada muvaf. 
fak olmuşlardır. Meselft. kadın
ların hayalini gıcıklayan meş. 
hur Rober Taylor hiç bir za. 
man sinema yıldızı olmağı dU. 
şUnmezdi. Onun gayesi meşhur 
bir boksör olmaktı. Acaba 
Taylor boksör olsaydı. bugUn 
kadınlar arasında bu derece 
meshur olabilir miydi? 

Hayat biraz da tcsadUftUr. 
lşte bu yıldızların hayatı da 
buna gUzel bir misaldir. 

Yeni Neşriyat 

Yeni Türk çıktı 
Eminönü Halkevi tarafından 

ıer ay çıkarılan "Yeni Türk" 
nccmuasmın 82 nci sayısı fev· 

• aladc münderecatla ve yepyenı 

l >ir tertip ile intişar etmiştir. Ha· 
'<iki bir kültür ve san'at mec:mua· 
•n okumak isteyenlere Yeni Tür

. '<ü bilhassa tavsiye ederiz. 
; Oğiitler 

Muhterem mebuslarımızdan 
,.. eııeral Pertev Dem1rh:ın'rn Ö· 

Geçen haftalar şnrk repl1csini tetkike giden " ütler isminde bir ahtsk kit'41>' 
_ _. . neşrettlftni habtt ttnnistfk. Bu 

Bitler hnstnnclerde bulun11.n yarclı a.4'k~ı~rı de güzel eserin neşriyat merkrzi An· 
ziyaret etmiştir. Hesimde tayyare akınları es- 1 kara cadde6inde İkbal kütüph:ı· 
nasında. yaralanan bir pilot konuşuyor; 1 nesidir. 
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........ Bitaraf gemilerin batırılması Kont Ciano Berlinden 
Şimal memleketlerde neden çabuk döndü HiKAVE 

h d d 
Bel,gr&t, 3 {A.A. ) - Ciano- lik filemi çalışmaktadır. Bina -

e Ye O an- U yan 1 r 1 nun .Berlinden birden'bire a.yrıl- enaleyh İtalyan gen"'liğinin va-
ma.sı Yuyoslavya. matbuatında zifesi fikirleri sefeııber etmek 

Veznedar 
Bir Bulgar Hikayesi 

Londra. 3 (Husu.si) - Bita· ı Diğer taraftan gerek Parise, 
ı af gemilerin batınlına&r dolayı- gerek bitaraf memleketler hüku· 
~iyle .Aima:ı hükumet~ . nezdinde met merkezlerine gelen haber· 
Isveç, Dammarka harıcıye nazır- ]erden anlaşılıyor ki, Almanya, 1-
larmrn yaptığı protestoya Nor- talyanm bir tavassutta bulunmak 
veç hariciye nazırı da iltihak et· teşebbüsüne tevessül etmesinin 
miştir .. Skandinavya. gazeteleri şayanı arzu olduğunu Kont Cia
bu hadiselerden asabıyetle hah- n-0ya bildirmiştir. 
seden yazılar neşretmektedir. 

Londra, 3 (A.A.) - Bitaraf 
gemilere karşı Alman denizaltı
larının yaptığı taarruz İsveç, Da
nimarka ve Norveç eflı::arıumu· 
miyesiPde büyük bir heyecan u· 
yandı:rmaktadır. 

Şimal matbuatı, Almanların, 
bitaraf gemileri müsadere etmek 
veya batırmak hususunda en şid
detli usullere müracaat ettikleri
ni kaydeylemekte ve Almanyayı 
riayet etmeği resmen taahhüt ey· 
!ediği enternasyonal prensipleri 
ihlal etmekle ittiham etmektedir. 

Paris, 3 (A.A.) - Baltık mem 
leketlerinden Parise gelen haber
lere naza.ran. Alınan - Rua anlaş· 
masmın Baltik: memleketlerinde 
uyanldırdığı heyeean mütemadi
yen artmakta.dır. 

Letonyada, eğer Rusya Libau
yu ele geçinneık istediği takdir
de Almany.mın ibuna karşı dura
cağı dahi söylenmektedir. 

Finlandiyada. Rusyarun Lenin
grat civamıda aldığı bahri tedbir· 
ter üzerine endiıeler büsbütün 
artmrştır. 

Dolaşan bazı şayialara göre. 
Bcrline gitmeğe bizzat Musotini 
davet edilmiş, fakat Musolini ha
riciye nazrrrm göndermiştir. 

Almanyamn gerek İta1yada, 
gerek Holanda ve Belçikada ve 
diğer hükfunet merkezlerinde 
yaptıkları faa1iyete bakılırsa, za-
hiren kabul cıdilme~e müsait sulh 
tekliflerinin yapı1ması muhtc· 
meldir. Bitaraf şahsiyetlerin, de· 
mokrasiler için bir zafer gibi ola-
bilecek şekilde Hitlerin sulh vap
mak arzusunu izhar etmişlerdir. 

Her ne olursa olsun sarih ola· 
rak ve müteaddit defalar tayin e· 
dilen Fransız ve İngiliz vaziyeti 
değişmiş değildir. 

Sıhhat şurası azalığı 

Ankara, 3 (Husust) - YUk
sek sıhhat şürası Aze.h~ına tz_ 
mir memleket hastahanesi 
Emrazı nisaiye mlitehassısı 
Hasan Yusuf tayin olunmuş. 
tur. 

lngiliz Başvekilinin 
beyanatı 

'(Btlf tarafı 1 incide) ' 
zaruretinde kaldıldan miisanıeha 
ikabul etınez vaziyetin İngiltere 
ve Fransalda artdc bütün kuvve
tiyle hissedilmesi olmuştur. 

Rus - Alman deklarasyonu har
bin tasfiyesine mütedair olan kıs· 
mı karanlık olmakla beraber, ba
zı: barış teklifleriyle bu teklifle
rin reddi haline ait olmak üzere 
bazı tehditleri birlikte ihtiva et
tiği görülüyor. 

Bu teklifin mahiyeti ne olaca
ğını kestiremem, fakat derhal 
söyliyebilirim ki, hiç bir zaman 
hiç bir tehdit İngiltere ve Fran
sayı harbe girmekle f;Üttüğ;ümüz 
gayeden vaz~eciremiyecektir. Al
man propagandasının yaptığı gi
bi, mc.zkfu gayeyi istihsal<len ırv· 
ve! mücadeleyi terke amade ol
maldığımızdan dolavı harbin de· 
vammdan mütevellit mesuliycti 
bizim sırtımıza yüklemek teşeb
büsü ancak Alman taktiğinin ye
ni bir nUmunesi olabilir. 

Bugünkü Alman hükumetini 
kabul edemeyiz, zira ·bu hükO.
met taahhütlerinin kendi işine 
gelmediği. zaman hiç bir kıymeti 
dmadığınr pek cok defalar i&bat 
etmiştir. Buna binaen, bize tek
liflerde !bulunduğu takdirde hiç 
şüphesiz bunlan tetkik edeceğiz 
ve 4'kaydeylediğim husu.satın ışı
~ml::Ja haddeden geçirecej!iz. Har
bin lüzumundan bir ~ün dahi faz
la devam etml'ı;ini kims~ arzu et· 
mez. Fakat, İngilterede ve emi
nim ki Fran .. ada da efk~rr umu
miyenin kahir bir ekseriveti sid
det kaidesinin nihayet bulmasını 
ve hüklimetlerin verdi~i sözlerin 
bundan bövle tutulmasını temine 
azmetmis .bulunmaktadır. Harh;n 
mesuliyeti mütevali taarrnz ooli
tikasınr tasavvur ve tatbik eden· 
lere atttlr ve lbu mesuliyetten ne 
kaçınmak, ne ide itiraz imkanr 
yoktur. 

Başvekil bundan sonra k':lra. 
deniz ve hava harekatı hakkın
daki mutad izahatma başlamış. 
ezcümle büyük inı::-iliz ordusunun 
Fransaya nakledilmls ve Fransrz 
kuvvetlerinin y~nında yer almış 
olduğunu bildirmiştir. 

Burada Lloyd Georl{es söz ala
rak, son yılların bütftn zorluk1a
rına sebep olan tekmil m"Vzl'larr 
ihtiva edecek bans tt>kliflerinin 
hükumet ve avam kamara<>ı tara· 
frndan tetkikini ıderpiş etmis ve 
aynı zamanda meclisin gizli cel
se akdetmesini de istiverek bu
günkü harbin aktbetinin İnailte
re, Fransa ve Almanyava değil, 
hend .. 1ııitaraf memleketlerin 
·ıattr ftareltetine ba<Yh bulunduğu 
kanutinf ~&tenniştir. 

B. Qetnberlavn bu mUtaleala
ra cevap verere'k evvelemirde 

gizli celseye nıuhalif olduğunu 
bildirmiş ve barış teklifleri me· 
selesine temas ederek demiştir 
ki: 

Halen elimiz.de bu mahiyette 
hiç bir teklif yoktur ve Lloyd 
Georges'un tasavvur ettiği ka· 
dar teferüatlı ve geniş mahiyet
te bir teklif alacağımızı talı · 
min etmek henüz mevsim.siz • 
dir. Buna mukabil, yapılacak 
teklifin kendisine hürmeti o
lan hiç bir hükO.met tarafın.dan 
kabul edilemiyeeek bir şekilde 
olması tamamen mü.nıkündür. 
Buna binaen henüz malU.m. omu. 
yan ahval ve şera.it i~iooe hü
kumetin ne yapacağını söyle -
mek doğru olamaz. Bir teklü 
aldığımız takdirde buna alela
cele cevap verilmemesi hakkın -
da Lloyd Georges ta.rafm<lan 
serdedilen fikre tamamen işti
rak ederim. Gercekten ciddi su· 
rette mütaleaya ~layık görüne • 
cek bir teklife nicin alelacele 
cevap verelim. Meclisin rttılama 
ve tetkikine arzedilmeden veri
lecek hiç bir cevap yoktur. 

Fakat tekrar ediyorum. Bu 
mahiyette hiç lbir teklif gelme -
miştir ve şimdiki safhada böy
le bir teklifin verileceği.ne her 
h~i bir ümit bağlanması:nm 
da mevsimsiz olacağım zanned.i· 
~rum. 

Müteakiben denlla.ltr gemile -
rine karşı: yapılan ha.rekattan 
baıhseden B. Çemberlayn de • 
~tir ki: 

Denizaltı tehlikesi süratle a· 
zalmakta ve In~iz limanlarmm 
ticaret volümü mütemadiyen 
artınakta.dır. 11 eylQl ile 20 ey· 
lfil a.rasmda. 1485 ticaret gemisi 
Umanlara girmiş veya. liman
lardan a.yrılmıştir. Denizaltı 
gemileri ka.rasula.rmımlan tard 
ve .;ok açıklarda seyahate icbar 
edilmiştir. 
Loyd Corç'un sözleri 
Londra. 3 (Hususi) - Başve

kil Çemberlayn'in nutkunu mü
teaıkip Loyd Corc Rusva, Al· 
manya ve !tal ye. arasında sulh 
§artları konuşulduğunu ve bu· 
nun !ngiltereye bildireceği şüp· 
hesiz olduğunu söyledikten son
ra, bu hususi teemmülde acele 
etmemek lazım geldiğine işaret 
etmiştir. 

Loyd Corc sulh tekliflerinin 
ttalya. veya Rus hükitmetleri 
tarafından geldiği takdirde bi -
taraf devletler tarafından gel -
diği şeklinde telakki edilebile -
ceğin.i söylemiştir. 

Bununla beraber Polonyanm 
zaptını tanıyan berhanP-i bir 
teklifin kaıbul edilemiyeceğini 
ilave etmiş, 1'bu memleketin ve 
Fransanm bu mücadelede qfütü. 
ğü ~ayeye yardrm edecek her
han~ sulh teklifi kabul edile -
bilir.,, demiştir. 

seyahatine dair verilen haber ve silahlan elde bulundurmak • • 
derecesinde hayret uyandınnış - trr. 
tır. Belgrat, 3 (Hususi) - İtalya 

Belgrat gazetelerinin muha - haı"iciye vekilinin avdeti Bay Nikola çok sinirli bir a
damdı. Her saba.h uykusundan 
erken kalkar, asabi halile kah· 
valtısmı yaparken bankada bi
rikmiş işlerini düşünerek sabır· 
sızlanırdı. İşi başından aşan Ni· 
kola, öğl~ye kadar dalın~ sinir
li olurdu. Onun bu sinirliliği 
yüzünden bankaya, iş için mü
racaat edenler bin bir müşkü -
Iatla karşılaşırdı. O, müşteri· 
!erin para alırken bankaya gös· 
termek mecburiyetinde oldukla
rı hüviyet varakalannr inceden 
inceye tetkik eder; en küçük 
hata yüzünden muameleyi dur
durur, kimseye müsamaha ile 
hareket etmezdi. 

birlerinde haatl olan intrba bu dolayısile Roma radyo postası
ziyaretin tam ve kolay bir an- nm neşrettiği bir tebliğde, Kont 
laşma emmaresi göstermekten Cianonun Berlin ziyareti esna
uzak olduğudur. sında, son tahaddüs eden siya

Umumiyet itibariyle matbuat si vaziyetler konuşulduğu ve 
şu kanaattedir: bu arada sulh için fikir teati -

Berlin ve Moskova Balkanlar sinde bulunulduğu kaydedil -
hakkındaki fikirlerini telife mektedir. Berlin.de şunlar ka· 
muvaffak olmuş ve bu suretle rarlaştınlmıştır: 
Balkan memleketlerinin Alman 1) Alman himayesi altında 
- Rus istilasından mütevellit bir Polonva devleti tesisi (Sov
korkularını yatıştırmış olmak . yet Rusyanın işgal ettiği Po · 
la. övtinebilseler de, aynı yatış- lonya arazisi ile Almanyarun 
mayı ltalyaya verebilmek için Polonyadaki esa.s hududu buna 
daha. bir çok şeyler yapılması dahil deiildir.) 
icap eder. 2) Bütün hayati meseleleri 

Milano, 3 (A.A.) _ Harici- müzakere edecek bir Avrupa 
ye naznoı Kont iCano'nun Berlini sulh konf eransınm akdi. * * • 
ziyareti hakkında "Regime Fas- Resmi Alman gazetesi VoL Eski moda l:>üyük şapkalı 65 

lik ihtiyar kadın 50 frangını 
almak üzere bankaya gelmişti. 

cista,, eliyor ki: kişer Beobahter mezkur gö-
Berlin mülaıkatı. İtalyanın rüşmelere temas ederek neş. 

tamamiyle değişmiş olduğu ha· rettiği makalede, !talya ve Al. 
berlerini ya.yanları suıkutu ha· manyanın sulh severliklerini 
yale uğrataıbilir. İtalya, çizmiş ileri sürerek her vesile ile sulh 
olduğu siyaset yolunu takip e- teminine başvurduğunu ve 
diyor. şimdi de btitiln gayretiyle yine 

Bay NikoJa sordu: 
- Hüviyet cüzdanınız var 

mı? · 
İhtiyar kadın şaşırdı ve: 

Bizzat Hitler'in de Mussolini- sulh için çalıştrğmı yazmakta. 
ye gönderdiği telgrafta dediği dır. Bilhassa 1talyanın sonuna 
gibi Danzig meselesin.in Al - kadar sulh için mesaisine de
man - İtalyan pak.tiyle hiç bir vam edeceği tebarüz ettiril. 
alakasr yoktur. Binaenleyh, 1- mektedir. 

- Hayır, dedi, 50 frank i~in 
hüviyetin'li i.sbata lüzum hasıl 
olacağını bilmiyordum. Bu pa
rayı bana Sofyadaki kızım yol
luyor. DoEhun günümün yıldönü· 
münde 18.znn olan eşyayı bu 
para ile alacağnn, yarın doğum 
günümdür. Gecikecek vaktim 
yok. rica ederiırn mi.iıŞkülat GI • 
karmaym, yarın 65 imi bitire
ceğim. Az değil evl8.drm, aylar 
yıllar gec:iyor, bakınız, başkala
rı gibi ben yaşımı saklamryo
rum. saklamakla azalacak de -
ğil ki. Demek hüvivet cüzdan -
sız 50 fra.n.gı vermiyeceksiniz 
ha .. Şimdi ta eve kadar gidip 
tekrar buraya döneceğim, öyle 
mi evladım. Belki böyle de ver
meğe razı olursunuz diye yalva· 
rıyorum. 

talya. jçin İngiltere ve Fransa
da tavassut teşebbüslerinde bu-
1 unma.sı imkanı vardır. Fakat 
bu. teşebbüsler akim kalacak o
lursa ·bu milletler tarih önünde 
mesul olacaklardır. Henüz sul
ha inanılıyor, fakat bu ümit o 
kadar fazla değildir. Yahudi -

!ngillz gazetelerinden Deyli 
Meyl, şimdi harp sabası 1ta1. 
yan menfaatleri salıasrnclan u_ 
zak olduğu cihetle ttalyanm 
muharip sıfatiyle harbe iştir!k 
etmesini beklemek caiz olamı
yacağrnt yazmaktadır. 

Sovyeflerle Letonya, Litvanya 

arasında görüşmeler 
Londra, 3 (Hususi) - Bugün 

Litvanya hariciye nazırının Mos
kovaya gelmesi beklenmektedir. 
Litvanya hariciye nazırı Sovyct 
Rusya hükumeti tarafından dost
ça bir hava içirııde davet edilmiş
tir. Moskovada bulunan Leton· 
ya hariciye nazırını Stalin ve 
Molotof kabul etmiştir. Letonya
dan Estonya ile yapılana benzer 
bir anlaşma yapılması istenmek
tedir. Estonyanm Sovyet Rusya 
ile aktettiği anlaşma, bugün Es
tonya merkezinde tasdik edilmiş· 
tir. 

Kaunas, 3 (A.A.) - Litvan· 
ya hariciye nazın Urbsys Mos
kovaya hareketinden evvel Havas 
muhabirine yaptxğr beyanatta, 
nikbin1ik izhar etmiştir. 

Kaunas, 3 (A.A.) - Havas a
jansrmn Kaunas'dan aldığı iti
mada şa,•an haberlere göre Sov· 
yeder birliği Litvanya. ve Leton-

yaya karşr daha ağır davranacak 
ve Estonyaya karşı gösterdiği is
ticali bu iki memleket hakkınida 
göıtermlyecektir. 

Söylendiğine göre Sovyetler 
birliği Letonyada askeri ve deniz · 
üsleri tesis etmekten vazgeçmiş
tir. 

Ecnebi mahfillerinde Alman· 
yanrn Baltrk denizi hakkındaki 

bütün planlannclan vazgeçmek 
mecburiyetinde kaldığı ve artık 
Almanyanın bu denizde nüfuz te
sis etmesine imkan olmadığı söy
lenmektedir. Baltıkta yalnız Sov~ 
yetler birliği bakimıdir. 

Munters, Moskovada üç gün 
kalacaktır. Mumailevh. bu ak
şam Mnlotof ile ırörü13ecektir. 

Litvanya hariciye nezaretine 
yakın mahfillerde Crrbsys'in Mos 
kova scvahatinin neticesi hak· 
kında nikbinlik izhar edilmek
tedir. 

Bav NikoJe. kızdı: 
- Bayan, diye donuk bir ses· 

le cevap verdi, bankamız sizi 
şaJisa:tı tannna~a: ve hele daimi 
m~terilt:ri arasında saymaüa 
mecbur ·-değildir. Tekrar ediy~· 
rum. Pa.r8.!1IZI ancak hüviyeti
nızı isbat ettikten sonra ala.bi· 
lirsini?\ 

- Tabii, taıbii, doitru söylü· 
yorsuıııı?. ! Canmrzr sl!ktun gali· 
ba, hakikaten banka beni nere
den tamsm, bankalarla, hiç bir 
işim olmamıştrr ki.. Müteveffa 
zevcim her işi kendi göıilrdü 
beni daima hoş tutar, üstüm~ 
toz kondurmak istememi, 
sırf ben iizülmeyeyim diye pa· 
.z:ıra bile scmeUe o giderdi. Hat· 
~· acele bir mektup verilmesi 
ıcap etse postaJıaneye bile br· 
rakmaz, her vakit: 

- Bu senin işin değil! .. derdi. 

Hitler sulh 
Garp istiyor cephesinde 

(Ba..1 tarafı 1 itıcide) 
beri devam eden lıaıpte, şunu bütün küçük mill~tkıri hep bir 
kaydetmek ıa.zımdır ki, bütün den esir etmek fikrinde de değH
Fransız harek!tı Alman top. dir. Şimdiki halıie Lehiıtan lok
raklarında ve yerine göre altı ması bize yetiıi.r. Nasıl ki Çekos
veya yedi kilometre derinliğe lovakya lolanası hazım için bir 
kadar olan bir sahada cereyan sene kadar kafi 1ıelmiıli. Eğer 
etmektedir. Umumi ilerleyiş Lehi~tan diye buzün ort.Wda bir 
ağırlaşmış ve mahalli kısa b a. memleket bulunsaydı, belki ln
rekll.ta ve bunları takip eden giltereyi rahatsız edemlirdi, bu 

Paris, 3 (A.A.) - 3 llkteş. 
rin sabah t~bliği; 

Geceleyin her iki taraftan 
büyük keşif kolları faaliyeti. 

Paris. 3 (A.A.) - 3 Teşrini
evvel akşam tebll:ği: 

Mozel "Moselle,. in doğusun. 
da ve Saar'ın aoğueunda düş_ 
manın ansızın yaptığı h Ucum. 
ıar püskUrtt.UmUşttir. 

Ayni bölgelerde iki taraf 
topçusun un faaliyeti kay.de dil
miştir. 

Londra, 3 (A.A.) - Fransız 

kxtaatının Sarrebruck istika_ 
metinde tedrici ilerleyişi İngL 
Uz matbuatının yeniden naza. 
rı dikkatini celbetmektedir. 

Gazeteler, Alman kurmayı. 

nm endişelerinin mütemadi_ 
yen arttı:ğını kaydediyorlar. 

·"Manchester Guarclia n.. A1. 
manların bir mul{abil taarruz 
hazırlıklariyle meşgul olduğu 
m l1 taleasrn dadır. 

"Yorkshire Post., şöyle dL 
yor: 

Dilşman arazi kayhE>tmckte 
devam ediyor. Bilh<ısı.ıa dün 
Saarlantern'de bütlin tepeler 
Jt.,~ansızların eline geçmiş bulu-
nuyor. ' 

Diğer taraftan fngiliz tıı yya 
relerinin Berlin lizerinden u_ 
çuşlarma tema~ eden bu e-azP. 
te, nıezkür hAdise ti:r.erinde ta_ 
vakkuf ederelr diyor ki: 

Berli n halkı anlam ıştır ki. 
Almanv~nrn hlikiımf't ınerk<>zi 

de tngiliz hr,·a kıın·E>tlerinin 
m·11ı:; !'lahl'!.ST ha ridndl". değildir . 

Paris, 3 (A..A.) - n;r :>"'"'" 

sükftnet devrelerine inkıU\p et- bük' • ·ıı ı --.,;_ · umet mı et er cerdl"yetine no-
miştir · talar verirdi. Alm.anvanm tsar-

Askert sahadaki bu sUkllnet nızlaırrndan şikayet ederdi. tngil. 
siyasi cephedeki faaliyete tesa. tere Lehistana garanti verm;ı1 ol· 
dtif etmektedir ki bu da, mu. duiru için belki gılalırdı. Alman 
tat hareketlere uygundur. ordllsu lngilteTevi bu nıüşkü1 va.-

Alman kumandanlığı, kay_ ziyeUen kurtard1. Bu rnemleke
bedilen araziyi tekrar ele ge. ti i~P"al albna Jı1ldı. Calihıa !nıdl· 
çirmek için yaptığı teşebbüsle. tere bugün sulha ra71 olursa Al
rin akim kalması üzerine, bu manyamn altı ay, \'llbut bir sene 
arazinin Fransızlar tarafından sonra tekrar aYaldanarak ııJiğer 
tarsinini işkftl etmek için top. b?r nıemleket fu:erine saldll'l'\ca
çu ateşi açmakla iktifa. ediyor. ğmdan korkuyor. Fakat h:\kika-

Fransızlar ise, gelecek te. ten Almanya alh av sonra rıı~11e· 
rakkilcrinln hedefini teşkil e. la Romanya veya Mar11riı•.arı üze
den mevzilere karşı ket;if hare_ rine hücum edece1< ı.~ı .. ı"ı]ıı" slın
ketlerinde bulunuyorlar ve Al diden bunun mücatr<>lf'l~;.,e h"'şla
manların yeni mevzilerini teh. mak doğnı mudur? ~ailemki bu
dl t ediyorlar. gün yapacağm"'rz sull, hiç olmaz-

Roma, 3 ( A.A.) - İtalyan sa uzun, veva kısa bir zaman sü
ga;,ı;eteleri, batr cephesindeki recektir. Bu havatta bu sulh dev
askeri harekıltr büyUk bir aIA.- resinden istif'-"1e pt"''"~e bakınak 
ka ile takip etmekte ve Fran- kan alol değil midir? 
sız kıtaatı tarafından başarı. Hitler için bu müdafaadan 
lan metodlu terakkiyi kay.dey. daha haklı, daha makul ve man
lemekte berdevamdır. Gazete~ hki mr !eY "oktur. Bununla be
ler Fransız genel kurmaymın m&e!- onun icin bu kadar makul 
mümkün olduğu le.adar insan ve mantıki 4'lan bu müdafaası 
kaybetmekten Sakmdığtna ve kaHtunda insıdli,.; Ba.svekiJi Ce,,,_. 
hunun ic_:in hPr taarruza muaz- hf-rlavn lıeme~ hfo bi~ şev .anlı:v~ 
zam bir hazırlık takaddüm ey.

1 
mryor. Ni•ekim bütü.., dünya ef· 

le<liiHne bilhassa işaret ediyor. karıumumiyesi de anhyamrvor ... 
l>ır. ASIM US 

Hristo Bratanof'tatl 

Lakin, AlJahım.! .• . Bir hüvi~ 
cü.2rlanı için şimdi ta eve 1ıı' 
gitmek lmm? Zannedersem Y'' 
nımda benim naımmıa ~ 
mektuplar olaca.ktır. Ha.tf> 
durunuz, ev kiram için ya,n1!IJl 
da bir de makbuzum va.r. ~ 
lar, belki size, bu kadmm b6 
oldu~mu, başkası ola.mıya.cJI 
nr, bu ihbarnameyi yolda biil' 
madığımı yahut herhangi tıY 
yerden çalına.dığmu isbata kil 
gelebilir. Evvel de siu söyle 
dim, ki bu para bana Sofyid.a) 
kızrmdan geliyor. 

İhtiyar kadın çantasını~ 
içinden bir yıgm ka.ğrt çıkaidJ. 

Nikola daha fazla dayana.IlJB 
dı: 

- Zahmet etmeyiniz Ba.yaJI 
diye elile sert bir İşaret yaptı 
Bankamız nizamn.a.ınesi hüvi 
yet ctizdanı yerine geçebUe& 
mektup, öd.eme, kira makbW"
gibi şeyleri resmi vesika ol~ 
kabul etlemez. Yine banka. 111 

za.mnamesi mucibince, polieifı 
resmi hüviyet cüzdanı işini icJ 
b;nda yalnız ve ancak seçim ~i 
ya askeri mükelJefiyet kağrt.!J( 
görebilir. 

Yaşlı kadm: - Aman evıa. l 
dım dedi, neler söylüyo~ 
Askeri mükellefiyet ka.ğrdtı. 
nereden olacakmış, ben.im! 
Müteveffanın vardı, o, iki def 
harpte bulunmuştu. Sırp .; 
Bulgar muharebesinde omUzuf. 
dan yaralanmıştı. Seçim kAğtt 
keza... Müteveffa, bütün inti 
haplara iştirak eder ve: 

- İntihap, benim medent fi 
zifemdir, derdi.,, 

Maamafih, reyini kimlere lc1 
Ia11dığmı bilmem, sağlara Jl11 

yoksa sollara mı?.. Her ne i# 
demek ki 50 frank için ~ı 
eve ~itmek Iazr.m ? .. Fakat ot) 
mana kadar siz bankanIZI öğlt 
yin naydos edersiniz. Hem ~ 
ta.nmıamanız çok garip doğru~ 
Halbuki ben sizi pek güzel ti; 
nıvorum. Nereden taıuy~ 
biliyor musunuz. Çünkü lı· 
sizinle avnı apart.rma.nm kirac' 
1arrvız. Bir farkla ki siz ikil'l( 
katın solunda, biz ise aıtUıf 
katın sağında oturuyoruz. J3er. 
sizin pencere altınımaki sa~!ı 
da, dün top oyıwirkl~ 
ötürü "kaııgalar,, lakabmı ve~ 
ğinf z o iki yara.mazın a.nneanJl'ı 
siyim! 

Çocuklarrmız cidden yar&_.,ı 
maz.drrlar. Fak.at, elden ne Fı 
lir evla.drm ?. Söyleyin ben f. 
yapabilirim. Beni dinled.ikleriıl 
hükmetmeyiniz. Onların klınf 
yi dinledikleri vok ki! Ama, ' 
nemaya gitmesini bilirler, ': 
Tanrı bilir, orada da neler ö~ 
nirler. Hafiyelik, kovboyw 
gizli gizli sanatlar, daha. n~l~{ 
neler .. Bakınız, ben bu sa~ 
siz bankada.ki işlıı.ize gider~"' 
aşağıya indiğiniz zaım.an k~ 
zm arkanızdan merdiven mei 
danlrğma koştuğunu görd~ 
Sonra size seslendi, ben he~ 
işittim, c;ün.kü o sıra.da süt iç!' 
ben de aşağıya iniyordum. 1'' 
rmız: 

- NikoJa .. Nikola! , 
Diye bağırdı, şunu 

0

da henlt 
söyleyivereyim, ki o saman ~f 
ka karınızı çok sem.patik g~ 
teriyor, karınız siz.o dedi, ıc; 
"Nikola, bu akşam fazlaca. ~ ( 
mek istersen bana. daha > 
frank brrakmalısm.... . 

Sen eve yatnrz 20 frank b~ 
m ışsm,, aa... Ayrptrr bu k3~~ 
az para evladım.. Ben hepS1} 
i~ittim, dedim a .. Fazla oıa.r~ 
bizim kımıcı hatuncağız da gb) 
ledi. o da işitip dururmuş .. ıc: 
rmıza. sadece "nafıa., deyip ••• ' i 
ri.idilnüz. Ben de ama da atıJ9 
tım, halbuki hüviyet cüzdallr 
ic;in acele etmek lAznndı, ta 
bankanız öğle paydosu yal'~ 
caya kadar döneb.Ueyim, 
ğil mi, evladım? , 

lhtivar kadrn biraz durs.lcl
5 dı, sonra, sakin ve bir §e:Y Jı 

tırlam r& g'ibi: f1I: 
- A.a .. aaA .. durunuz, dtl 

nuz. evet? Üç gün evvel e\ 
sarhoş olarak döndüğünüz ı5 
man.. Jel 

Artık Nikola davana.madr. 
dmnı sözi..inü kesti. !l.fütebe5 
sim bir çehre ile: e 

- Yorulmaynız sayın ba.~ 
decH. uf 
v~ elindeki liıstik miib ; 

büviik bir ku~-vetle ihha?'I18111r. 
ye. bastr: "Ş::ı 1'"'f"n tanıdık,. ~ 
ra da il:lve f~ti: i/-

- Lfıtfen nurrırtra 7 ye g r 
niz!. Paramzr oradan "aıacl 
~mut. .. - .U. N • 



Siyaai Davalm-: 

Almanların garptaki 
niyetleri nedir? 

Ya.zan: HANRJ BIDU 
Almanlann tark cepheain· 
deki faaliyetleri tamAlm
landıktan aonra timdi bü
tün gözlet" garp cephesi· 
ne döndü. Şark harekatı 
aıraİında ihmal ettikleri 
garp cephesinde Alman· 
lann bugünlerde nasıl bir 
harekette bulunacakları, 
ıayanı dikkat bir meıele
dir. Fnmaız muhnrrirle· 
rindcn Har.ri Bidu fran· 
sızca L'intransigeant ga
zeteıinde bu hususu ıöy· 
le mütalea ediyor 

Dünkü gün topçu faaliyeti ile 
~eçti. Alman topçusu bilhassa 
Deux • Ponts,, mıntakasmın ce
~p kısmına çok müessir topçu 

rnbardımanı yaptı. Atışların 
bu nokta üzerinde temerküz etti
rilmesi rnuhakkak ki düşmanın 
bu hassas nokta ile alakadar ol· 
duğuna işaret eder. Bu mevzuu
bahis olan mıntaka <>n kilometre 
kaıdar genişlikte bir yayladır. iki 
taraftan iki ırmak Deux • Ponts 
!11~ntakasına doğru akar. Her 
ıkı ırmağı birer yol takip eder .. 
Burası klasik bir taarruz mınta· 
lcasıdır. Bundan maada bu mın· 
:a.ka birçok yolların ve şimendi· 
er hatlannın düğümlendiği bir 
lllıntakadır. Bu münasebetle Al· 
?'~nlar nazik bir noktayı hedef 
ltlıhaz etmiş oluyor. 

Bütün cepheler üzerindeki bu 
faaliyet pek tabii ki hava harbi
rıc sebebiyet veriyor. Bu hava 
tlıuharebelerinde, ispanya muha· 
rcbc "nin Alman pilotlarına ~u
~ak.kat bir avantaj verdiği şüp· 
esınc düşülemez .. Böyle bir şey 

l'l'levzuubahis değildir. Fransız f ~cı tayyareleri en müsait şerait 
Çtnde Alman tayyareleriyle çar
pı tnaktadrr. Zayiat her iki ta· 
~fta da müvazene bulmaktadır. 
iltj~elki gün ide her iki taraftan 

tayyare düşürülmüş idi. 
~öyle büyük harekatın başla

tnarnış olduğu ilk günlerde düş· 
t?ıan kl'(!ıt üzerinde temin c!dilmiş 
!a~erlerden dolayı ~eref duymak 
ııtıyor. Bir gün sekiz Fransız 

tayyaresinin düşürüldüğünü biL 
diriyor. Bir tek kelimesi bile doğ· 
ru değil ... 

Cenubi Amerikaya, Visacm· 
burg önünde bir zafer kazanmış 
olduğunu tebliğ ediyor. Bu da 
yalan.. Onlar yalnızca Vissem· 
burga bir tnil mesafedeki bir çift
liğe taarruz ettiler. Bir bölüğün 
harekatrndan ibaret olan bu ta
arruz da derhal püskürtüldü. 

*** 
Harpte en müeS!ir kuvvet ne 

piyadedir, ne de topçu.. Fakat 
hıldiselerin neticelerini !doğurma· 
sınr geciktiren kuvvettir. Bu kuv
vet muhakemeye tamamen ve 
doğrudan doğruya muarızdır. Bu 
kuvvet muhakemeyi ortadan kal· 
dırmaz. Fakat onu ağırlaştırır ve 
hakikat sahasına sürükler. 

Öyle zannediyorum ki bu dü
şünce ile Almanların iki koldan 
taarruz teşebbüsüne yol verili· 
yor .. Fakat şunu da hatırlamak 
icap eder ki büyük çevirme ha· 
reketleri için Polonyadaki gibi 
serbest boş mıntakalar lfızur.tlır. 
Pratik olarak büyük zayiatı göze 
almadan, siyah orman ile Ren a· 
rasına nasıl olup da böyle mo· 
dern bir ordunun yerleştirileceği 
düşünlilmektedir. 

Yolların iltisak notkası Al· 
manyada değil, Bal'da bulun· 
maktadır. laviçrenin bitaraflığını 
rozmak çok bliyük bir iştir. Fa· 
kat ben, kendi hesabımca, bu ha· 
yallere de dalıyorum. Şimdi Sa· 
dede gelelim .. Almanlar hiç şüp
hesiz Polonyadaki kuvvetlerini 
garba ~etireceklcrdir veya getir· 
mislerdir. Şark cephes: muharip
lerinin şimdi Aix • la • chapelle 
''e Cobleng hududu gerisinde, 
veya Ren arkasında, yahut Sivah 
ornu:nda toplanmış bulunmaları 
mümkünliiür. Bu nazarı dikkate 
alınacak bir ihtimaldir. Hatta bu 
kuvvetleriyle Alman ~umanda· 
nınm bir manevra teşebbüsünde 
bulunması da imk&n dahilindedir. 
Fakat nasıl bir manevra?.. tşte 
bunu bekliyelim .. 

Mektep kitapları 
buhranı .yok 

lhtiki.rla müca<lele 

Defter ve kırtasiye 
eşy~sı fiyatları 

Bir komiayon tarafın
dan teabit edildi 

lhtikir komisyonu dün mmta
ka ticaret mUdlirlüğünde top· 
lanmış, çarışmalarma. devam 
etmi§tr. 31 ağwrtostan evvel 
gelip tc bu tarihten sonra bir
denbire fiyatları arttırılan mad 
delerde ihtikar yapıldığı tahak
kuk etmiştir. 

Yalnız 31 ağustostan evvel 
gelmiş olan maddelerin mali· 
yet fiyatları tetkik edilecek ve 
ona göre bir fark kabul oluna.· 
caktrr. Dlin ticaret odasında 
defter ve kırtasiye eşyası ya
panlar ve satanların iştira.kile 
bit toplantı aktedilmi§, defter
lerle kırtasiye eşyasmrn fiyatla.· 
rı tesbit olunmuştur. Oda bu fi
yatlara göre piyasada kontrol
ler yapacak, neticeyi raporla 
ihtikar komitcsin(! bildirecektir. 
Yann da ürerinde mühim ihti
kar oldu~u şikayet rıdilen tı't)bi 
ve kimyevi eczaları satanların 
iştirak.ile bir toplantı daha ya· 
pılacaktır. 

--~~~·-
Etrüak vapurunun bir 

kazanı bozuldu 
Evvelce birçok kusurları bulu· 

nan 3500 tonluk Etrilsk vapuru
nun şimdi de iki kazanından bi· 
ri bozulmuş, gemi tamire alm· 
mıştır. Kazan iyice tamir edile
cek ve bilhassa. bazı tadilit ya· 
pılarak süratin arttırılmasına ça
lıtılacaktır. Vapur yakında ha· 
vuzdan çıkacak, ileride vaziyet 
düzelirse üçüncü bir kazan ita· 
vesi için yine Almanyaya göride
rilecektir. 

Öğretmen okuluna alı
nacak talebeler 

Öğretmen okuluna bu yıl yal· 
ruz liıe ve orta okulların meccani 
leyli imtihanlarında muvaffak o
lan talebeler alınmaktadır. Ali· 
kadarlara bu yolda tebliğat ya· 
pılnuştır. 

H itlere ait iki 
bin ingıliz lirahk 

tehf hakkı 
İngilterede (Kızılhaç) a 

verilecek 
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en Almanya yenld 
Belçikayı istilaya 

kalk ar mı? 
Bir lngiliz gazetesi Şark yolunun s ·ov
yetler tarafından kapatıldığına göre 

Almanların böyle bir teşebbüse 
geçmek ihtimalini kuvvetli görüyor 

lngilizee Deyli Ekıprea gazete
ıi askeri muhabirinin yazıırn· 
dan: 

••Almanya 1914 deki strateji
sini takip ederek Belçikayı istila 
edecek mi? 

Bu mesele şimdi Nazi partisi· 
nin liıderleriyle, Alman askeri er 
karu arasında uzun bir münakaşa 
mevzuudur. Ribbentrop böyle bir 
tedbir alınmasını teşvik ediyor. 
Göring ise, ihtiyat tavıiye edi· 
yor. 

Verilen yahut verilecek olan 
karar nedir ,bilmeyoruz? .. 

Bildiğimiz bir §ey. varsa, bü· 
yük mikyasta Alman askerleri 
ve tayyare tesisatı Holanda ve 
Belçika hudutlarrna yakın olan 
Ahen'de tahşit edilmiş bulun· 
maktadır. •. 

Keza Holanda hududunun Al· r 

manya tarafında bir hayli siper · 
kazılmaktadır. 

Bu siper kazmaların manası ' 
nedir? 

Almanlar her halde İngiliz ve 
Fransız kuvvetleri tarafından Ho· 
landa tarikiyle bir istil&ya uğra· 
yacaklarından endişe etmiyor
lar. Hele Holandalılann Alman
yaya hücumu, daha az muhte· 
meldir. Bu zaman, gerek asker, 
gerekse malzemeyi en ziyade la
zım olan yerlere yığmak zamanı· 
dır. O halde bu siperlerin yegfinc 
manası, Holanda hududuna hü· 
cumdan evvel Alman askerleri 
sığındırmak için yapılmış olması
dır. 

1914 senesinde Almanya Bel
çikanın bitaraflığını ihtaJ etti: fa· 
kat Holandanınkini ihlal etme
di. 

O yıl, Alman erkanıharbiye re· 
isi, Helmut Fon Moltke admda 
bir Generaldi. 

zerine yıldırım zaferi kazanmağa 
yarıyacağı ileri sürülüyor. 

Bu arada Manş denizi ve şi· 
mal denizinin emniyetini enikonu 
karıştıracak tahtelbahir üsleri 
elde edeceklerini umuyorlar ... 

Eğer Almanlar Belçika ve Ho
landanın mukavemetini kırarak 
bu topraklan çiğneyecek olsalar 
bile, daha şimdiden kısmen Fran· 

hücum edilmesi pek kolay olnu
yacaktır. 

ı 914 de bu hücum, karşı taraf 
bugünkü hazırlık vaziyetine ge· 
linceye kadar üç hafta sürdü ve 
Majino hattı o zaman yoktu. 

it: 
' lise kitapları önümüzdeki 
; haf ta tamaınlanmış olacak 

Hitlerin ''Kavgam" isimli ese· 
rinin İngilterede satılan nüsha
larından 2000 sterlin telif hakkı 
birikmiştir. Hitler, bu satıştan 
her ay takriben 150 sterlin kay· 
betmektedir. Bu meblağın "Kı· 
zılhaç" a verilmesi düşünülüyor: 

Fon Moltke, "Marn muhare· 
besi" nlden eonra vazifesinden a· 
hndı. Fon Moltke, selefi Kont 
Fon Şlifen'in, Fransa.ya hücum 
etmek üzere ••hem Belçikai hem 
Holandaya birden yürümek" şek
lindeki planı terke teıvik edil· 
mişti. 

saya geçmiş bulunan İngiliz sah· 
ra kuvvetleriyle ve tamamen se· 
ferber bir Fransız ordusuyla kar
şılaşacaklardır. Ve· Majino hat· 
tı cenup taraflara doğru o kadar 
kuvvetli değilse dahi, her halde 

Zannıma kalırsa bugün Alman 
zihnini işgal eden mesele, karşı 
taraf tamamen hazır bulunduğu 
şu zamanda mı saldnmak muva· 
fıktır; yoksa onları ve bitaraf 
memleketleri uyuşturarak bu hü· 
cumu, gelecek ilkbaharda daha 
müsait bir havada yapmak daha 
münasip olur meselesidir. 

(Devamı 8 incide) 

1 Okulların kitap ihtiyacını ön· 
hcttıek Uzere devlet basım evi 
d~lllrna]ı bir surette gece ve gün· 

1 u:z: çalışmaktadır. Mektep kitap· 

1armın basım İ§iyle şehrimize ge-
1 cn. ~aarif Vekaleti neşriyat iş· ·r/• dırcktörü Bay Faik Reşit de 
ı. evlet matbaasında bizzat meş
ıı.Ul ol:naktadır. 
f Okullann kitap vaziyeti etra· 
,!nda salahiyettar bir zat ker.di· 

1~1c görü1en bir muharririmize 
nJarr söylemiştir: 

\>~-:- Okulların kitap ihtiyacını 
n tınde temin etmek üzere alı· 
ti an tedbirler muvaffakıyetli ne· 

tcler vermiştir. 

' taıBugun ilk ve orta okullarda 
il\ ebeye okutturulan kitaplar ta
lc ~en basılmıştır. Bu müessese· 
k~ c okuyan talebe miktarını 
cut~ılayacak kitap fazlasiyle mev 

tur. 

nı 1ı::el~rin kitap vaziyeti de ay
dt lkı de pazartesi gününe ka· 
t~ t~mamlanmış olacaktır. Bu
tlıı ~ısc kitapların mühim bir kıs· 

asılmıştır. 

bi~e~Iet Basımevi günde yüz 
Sip k!tap satışa çıkarmaktadır. 
tik arışler yirmi dört saati ge· 
Şj~~dcn yerine getirilmektedir. 
bin ıye kadar ı .550.000 ilk, 502 
ıı Orta ve 187 bin lise olmak 
"Zere 1 tır. -744.000 kitap basılmış· 

G ~8 ~Çen seneden hazırlanan ve 
'Yf:ın' ~n kitapların sayıst da 1 mil· 
~ttı sı bin 463 tdür. Bu seneki 
2.9~~ kitap ihtiyacınm sayısı 
tal't .ooo dir. Basılan kitap mik· 
ŞıJa tıın ihtiyaç olan miktarı kar
t~~ft pek aşikar olarak J!:Ö· 
kitap ~Ttt~. ~v!eor.d!~ gı"'bi bi~ 

\' Uhranı yokt~ır. 
li~ce"ba'Wıt dtfierde bas•hn il'! gi

vc ~r~nsı:rc1 kıtar:a~a gc· 

Kitabı bnan şirket müdürü 
gazetecilere şu izahatı vermiştir: 

lince harp vaziyeti dolayısiyle "Alman makamlan (Kavgam) 
bu kitapların Avrupadan gelmesi eserinin ingilizco nüshasının neş· 
gecikmiştir. Bu hususta İngilte- rcdilmeaine müsaade etmemir 
re ve Fransa.ya telgraf çekildi. !erdi. Fakat biz, dinlemiyerek ter 
M üs bet netice gelmediği takdir- eümesini yaptırdık ve müellifine 
de Devlet matbaası faaliyete ge- yüzde on telif hakkı ayırarak ta• 
çerck kısa bir umanda yabancı br ve tevzie başladık. Şimdi, 

Fakat Alman erktnrharbiyesi, 
Belçikayı olduğu gibi, Holandayı 
da çiğnemek planını asla unut· 
mamıjtır. 

dil kitaplarını da basacaktır. düşman emlakini tevkif etmek hu· 

Ö 
susundaki kanun, düşmanlara Filhakika. haritaya bakacak o· 

ğrendiğimize göre: bazı okul lursanız, digw er bir memlekete hü· 
~ w t ı · 1 b 1 ait bütün paralara da şamil bu-ogrc men erı geçen Y1 ası an cum i,.;n bı·r memleketı• ı·stı·ıa· et· 

·· · d 938 t 'h' b ı lunmaktadır .. Hitlerin kitabından r ve uzenn e ar: ı u unan menin istifadeleri pek ac:ikar ola-
k.ta 1 tal be Id kta telif hakkı olarak birikmi' bulu· :s ı p an e ye a ırmama • rak görülür. 
d Ö w t ı · b h k t' nan 2000 sterlini (Km1hac) a ır. gre men erın u are e 1 Belçikanın c:imali =rkisi ile 
Ya 1 tı M ·f V k'll•w• k"tap vermek istiyoruz." - Daily :s ...-n ış :-. aarı e ı ıgı 1 • Alman hududu arasıni:ia dit p-ib" 
lar üzerinde hiç bir dt'ğişme yap· Skctch. uzanan bir Holanda parçası var· 
mamıştır. Aynı kitapların bu dır. Holandanın bu parçası "~··ıı ... 
yıl da okunacağı bütün okul ida- ı te il triht apandisiti" adını taşımak · 
relerine bildirilmiştir. iiid) n nema ve tadır. 

Vaziyeti bir daha tavzih etmek Tn~atırO ''Mastriht apandisiti" cenubun· 
maksadiyJe yeniden tamim ede· V da Almanya ve BeHka arasmd:;ı· 
ceği~ B:.ı kitap:ar muhakkak ~u· ------------ ki hudut gavet arızalı ve mü§kül 
rette okunacaktır. Aksi ş:kilde --=:1m::c:aa:ıı.-r.:::11•n• H•:: bir arazive dalmaktadır. 
hareket eden öğretmenler hak - :!Al d s· :: Bu itibarla eğer Almanlar Bel· 
kında takibat yapılacağı bildiril· İ em ar ınemasns çika ile beraber Holandaya da 
miştir." :: :i 1 hiicum edecek olurlarsa. dahıı 

~ CASUS AVCJSJ ~~ geniş bir sahavı siipiirrnek iırkfi 
i i: nını elde etmekle kalmıvacak-
1 KJRJK HAYAT ij lar .• aynı zamanda ir:eris;n-·e ha· 
cr::::::::::::.:::::ı:::m:::::::.::ı:::::.::::r::ı rekat yanılması dah:\ kolav ara· 

Bir deniz kazası hususi 
bir komisyona havale 

edildi 
Bir müddet evvel limanda bir 

kaza olmuş. Şirketi Hayriyenin 
i 3 numaralı vapuriyle Denizyol· 
!arının Kadıköy vapuru çarpışa· 
rak hasara uğramışlardı. Bu ka· 
zadan sonra iki idare de kaza ka· 
bahatfoi biribirlerine atmışlar, 
yine hiribirlerinden tarminat ve 
zarar ziyan istemişlerdi. Mah· 

1 

Konıe<li kı~mı: r.ecc: 
2 KERE 2 

Günd!iı 11 tn Çocuk Tiyatro~ıı 
ımı.or.r .. \:\ 

kemeve düşmek üzere olan bu - Q---

meı:clen:n nihayet bir komisyo· RAS1T RlZA 
nun tetkikinf! bırakılmaSt karar· "' F.. SADl TEK 
laşmrstır. fki id.,.renin mtitehas • - - TIY \ Tnosu 
sıslarınc!an mlirekP.r.rı olan ko • Bu ficre 
misyon cuma ~Unü ilk tonlantr •

1

1 ll~kırkii~ l\lilti~n-
smt yapacak. kaTanm hakikf ~~· ılırlc: C\·cy Bnhn 
}usunu araştıracaktır. \'ud' il 3 Perde 

riyi de ele gecirecekler ve Frırn· 
saya vapılacak anahücum icin cla
ha iyi muvasala temin etmiş ola 
caklardır. 

Almanva, zaferi, muhakkak su· 
rette yıldınm harbinde buluvor 
Holandavı bitaraf olar~k mııııa· 
faza edip ihracat ve ithalat ;-kı· 
nı için bir kanal halinde kı•ll:\n · 
manrn ehemmiveti. Alma:ı lider 
lerine bir şev ifade etmiyor. hı· 
itibarla hu meml•k .. tleri 61!7'1e· 
menin, Faris yolunu açıp Fran· 
sa üzerine bir yıldırım zaferi te
minine vardım edecei!i nazariye· 
si müdafaa ediJmektedir. Avnı 
suretle daha elveriııli hllva üsle· 
ri temin ederek oralardan Lon· 
<lraya baskın yapıp İngiltere ü-

Zigf rit hattındaki 
tarassut kuleleri 

Almanların Zigfrit hatttna alt gerek Alman gereT~e Franm:; 
ga.::etclerinde. bazı 1·csimlere intışara b~lamıştır. Malüın olduğu, 
ii.<ere bu lwttaki tahhimala ait şimdiye kadar 1ıck a.: resim çık· 
:m1*t1. l'u1mrıda tayyarelere ait l>ir tara:mut lmlcsi göriilmektc
dir. Dii.şmmı tay11arclcrhıi güren bu kuleler hemen dafi toplanna. 
haber vermektedir. 
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Sonbahar at yarışları 
Ankara koşularının birin· 

cisi bu haf ta yapıldı 
Ankara, 2 (Hususi) - Son

bahar at yarışlarına dünkü pa
zardan itibaren şehrimizde baş
landı. 

İpodrom çok kalabalıktı ve 
seyirciler arasında Reisicum -
bur lsmet İnönü ile Adliye Ve
kili Fethi Okyar, Dahiliye Ve
kili Faik Öztrak ta bulunmak
ta idiler. 

Yarışların ilk haftası olmak
la beraber bahsimüşterekte oy
nanan meblağ on yedi bin lira
yı ibulrn uştur. 

BlR!Nct KOŞU: 
Uç -ve cU:ıha yukarı yaşta 1ıc 

1939 senesi içinde kazandığı ik
ramiyeler yckfmu, 1000 1irayı 
tecavüz etmemiş 1ıaZis 'kan ln
giliz atlarına nıahsıuıtu. 

Mesafesi: 1800 metre. ikra-
miyesi 380 Zira. 

1 - Sonandair. 
2-Tomru, 
3 - Karanfil. 
Yarış başlar başlamaz öne 

geçen !Tomnı ve Karanfil bu 
üstünlüklerini viraja kadar mu
hafaza. ettiler. Virajda Prens 
Halimin Sonandair'i kolayca 
rakiplerini geçti ve rahat bir 
yarıştan sonra da birinci oldu. 

Müddet: 2,01 dakikadır. 
Bahsi müşterekte: Ganyan; 

160 kuruş verdi. 

1K1NC1 KOŞU: 

vaziyete e-irdi ve aynı po.~syon
la koşuyu tamamladı. 

Müddet: 2,05 dakikadır. 
Bahsi müşterekte: Ganyan 

280, piaseler de 155 ve 210 ku
rw? verdi. 

ikinci koşudaki ikili bahis 
23,60 lira. dördüncü ve beşinci 
yarışlar arasındaki çifte bahis 
ise 630 kuruş kazandırdı. 

Galatasaray 
Bu ak§am Taksim 

dında Pera ile 
karşılaşıyor 

sta-

Galatasaray birinci futbol ta
knnı bu gece saat 9 da ekalli
yet klüplerinden Pera ile husu
si bir müsabaka yapacaktır. 

Taksim stadında yapılan pro· 
jeksiyon tesisatı sayesinde ya
pılan gece müsabakaları me
raklılar tarafından alaka ile 
takip edilmektedir. 

Diğer taraftan bu karşılaş -
manın hususi mahiyette olu.şu 
yüzünden Pera takımı Bambi • 
no. Etyen, Ratkley E:ibi en kuv
vetli elemanlarından kurula -
caktır. 

Parti malı spor yerleri 
beden terbiyesi müdür
lüğüne devrediliyor 

• 

Uç ve <lcıha yukarı yaşta ve 
hiç koşıı ka:::anmamaış yerli ya
rım 1•an lngiliz atlamıa mah· 
sustu. 

lllcsafcsi: 1200 metre, ikrami 

Cumhuriyet HaJk Partisi ge
çen sene bir kanunla. teşekkül 
eden Beden Terbiyesi genel di
rektörlüğünün üzerine aldığı 
memleket gençliğinin fizik ve 
moral kabiliyetlerinin gelişme
si gibi genif ve şümullü bir da-

Burada bir Alman tahtelbahiri tarafından torpillenen İngilizlerin "Curageu" tayyare gemisinin batışına ait temsiU bir ~ 
C?"Örüyorsunuz. Gemi sulara gömülüyor, mürettebatın bir kısmı sandallara doğru ~yor, bir kısmı denize atlıyor ve yüzüyd' 
Fakat kurnandan rnevkiinde sağa soia emirler veriyor. O kuman dan ki biraz sonra ı?"emi ile birlikte denize gömülmüştür. __.,,, 

ycsi 200 lira. 
1 - Tuncer, 
2 - Yüksel. 
3 - Berceste. 

vanın tahakkukuna yardım et-
mek ve bu hususta.ki çalıema-

Fransadaki Çek lejyonlarına 
iltihak etmek üzere Yarı!jın başında koşunun fa

vorisi olan Berceste birinci va· 
ziycttc idi. Falcat Tuncer ile 
yükselin sıkı ataklarına muka
bele edemedi ve son metrelerde 
ancak üçüncü oldu. 

lan kolaylaştırmak için mühim 8 • 
bir karar vermi("ve bu karaı'ınr 1 r 
tatbik mevkiine koymuştur. Çek kafilesi dünkü 

trenle geldi l\1üddet: 1,25 dakikadır. 
Bahsi müşterekte: Ganyan 

610, plaseler de 110, 115 ve 110 
kuruş verdi. 

l'ÇüNCü KOŞU: 
llç ve daha yukarı yaşta ve 

1989 senesi içinde kazançları 
mi1:tarı 500 lira11ı geçmiyen ha 
lis kan lngili:; atlanna mahsus
tu. 

Mesafesi: 1400 metre, ikra-
miyesi f55 lira. 

1 - Cifkap, 
2 - Şipka. 
3 - Taşpınar. 
Dört halis ka.nm girdiği bu 

koşu çok heyecanlı oldu. Stard
la beraber Taşpınar başa geç· 
mişti ve diğerlerini elli metre 
kadar açtı ise de bu vaziyeti 
uzun müddet mühafaza edeme· 
di. Parista ile Şipka Taşpmarı 
yakaladılar. Koşunun yarısında 
bu üç at arasında :.ıkı bir çe
kişme başlamıştı. Nihayet Cif
kap geriden yetişerek bütün ra
kiplerini geçmeğe muvaffak ol
du. 

Müddet: 1,30 dakikadır. 
Müşterek bahiste ganyan: 

455, plaseler de 255 ve 300 ku
ruş verdi. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 
D6rt ve daha yu7.;arı yaşta ve 

1939 senerri ~rfmcla :ıiç ko!f!t 
1.-azanmanıt§ lıalis kan Arap at· 
larmcı ma1ıs1Lstu. 

Mescıf csi: 200 metre, ikrami-
yesi: f/20 lira. 

1 - Yıldız, 
2 - Dııma11, 
S - Efe, 
Yarışın başında öne geı:en Yıl 

dız çok kolay bir birincilik ka
zanclı. 

:\Iüddet: 1,32 dakikadır. 

Partimizin elinde bulunan 
spor sahaları, devamlı bir su-
rette bakımlarını temin etmek 
maksadiyle genel direktörlük 
emrine bedelsiz olarak devredi-
lecektir. Parti umumi reislik 
divanının kabul ve tasdik bu -
yurduğu bu karar, Beden Ter -
biyesi gen.el direktörlüğüne bil
dirilmiştir. 

Beden Terbiyesi umum mü -
dürlüğüne devir ve teslim edi
lecek olan spor sahaları 13 vila
yet ve kaza merkezinde bulun
maktadır. Bunlarm bu vilayet 
ve kaza merkezlerinde Beden 
Terbiyesi genel direktörlüğünü 
temsil eden mesul memurlara 
ferağ D)Uamelesinin yapılması 
için Parti teşkilatına da icap e
den emir verilmiştir. 

Bu 13 vilayet ve kazadan baş 
ka daha 7 vilayet ve kaza mer
kezindeki spor sahalarının da 
spor teşkilatına devir ve ferağı 
için formalite noksanları kısa 
bir müddet içinde tamamlana -
calctır. 

Beden Terbiyesi umum mU -
dürlüğü emrine devir ve ferağ 
edilmekte olan bu spor sahala· 

rı 43 parçadan mürekkep ve tak
ribi olarak .40 bin liraya ya • 
km kıymettedir. Her bir stad - 1 

yom, muhtelif sporlara mahsus 
müsabaka ve eg-7.ersiz yeri, ci -
rit oyunu mahalli ve açık, ka
palı jimnastikhane vapılmasma 
müsait bulunmaktadır. 

Sahalarm bulunduğu vilayet 
ve kaza merkezleri şunlardır: 

Afyonkarahisar, Aydın, Na
zilli. Bolu, Gövnük. Mudurnu, 
Bursa. Karacabey. Üsküdar, fz. 
mir - Karşıyaka, Konya. Muğ -
la, Mersin, Samsun, Yalova, 
Bartın. 

Bahsi müşterekte: Ganyan 315 
p1a.se1er de 165 ve 400 kuruş Almanya yeniden Be:çi· 
verdi. 
BEŞlNct Koşu: kayı isfüAya kalkar mı? 
Dört ve daha yukarı yaştaki (Ba ~ıara/ı 7 ıncide)ı 

yerli yarım kan lngiliz atlarma 
mahstıstu. Her Re hal ise, biz, bir şeyden 

Gençler 70 gün dağlarda yaşamışlar 

Dün şehrimize qclcn Çek gençleri 

Almanların idaresine karşı 
gelerek Yugoslavyaya kaçan 
Çeklerden mürekkep yirmi kişi
lik bir mülteci kafilesi dün sa
bahki Konvansiyonel trenile şeh 
rimize gelmiştir. 
Bunların çoğu Fransada teş

kil edilen Çek lejyonuna yazıl
mak istiycn gönüllü nasyonalist 
gençlerdir. Buraya gelmeden ev-

vel 70 gün kadar dağlara sığın· 
ma~a m(lcbur olan bu kafile ba
şında Moravya belediye reisle
rinden biri bulunmaktadır. 

Cek mültecileri burada bir gün kladrktan sonra Suriyeye 
hareket edeceklerdir. 

Bir kısmı Suriy~e kalacak. 
diğerleri Fransaya g-iderek as· 
keri vazife alacaklardır. 

Naha Vekaletinden: 
9/J0/939 Pazarlesi günü s:ıat 1 l de Ank:ırntl:ı Nafia \'ckjleti bina r 

içinde M.ılzeme Miiıliirliiğii odasında lopl.ınan ııı.ılzenıe eksiltme komıs
yorıurıılo cem'an ( 18.000) lira ıııuhaııııııen hl'llclı lst:ıııbuld:ı Yüksek Mü. 
henılıs ~lckll•lıinıleki depo.}a lrslim ş:ırti~ le 800 ton Sömikok körıııirlı. 

niiıı lnlılıi ı;ıkııı:ıdığındaıı k:ıp,ılı z:ırf usulılc .}l'nİdl•n rksill11ıesi yapıla. 

caktır. 

Eksiltnır ş:ırtnarııcsi \'e lcfrrrii:ıtı bedelsiz olarak ~lalzmıc ~Hiılürlü. 
ğünden nlın:ılıilir. 

Mll\akk:ıt teminat 13~ı0 liradır. 
isteklilerin teklif rııektııpl.ırını ınııv:ıkkat teııılııaı \'e <;artn:ırıw~indr 

yazılı nsıkalnrla birlikte a.} nı gün saat 10 a kadar ııınklııız mııkabılinılt' 
koıııis.}ona \'ermeleri lazııııdrr. (i50i) Ui21l 

l\lcsafcsi 18fl0 metre. /kra- korkacak değiliz, ancak azmimi- ! 
miycsi: 255 lira. zi kaybetmemek ve ihtiyat to:l· •'l•••••-•••••·r 

1 - Baskın, birlcr"•.i elden bırakmamak şart- ' Dr. Necaettm Atasagun Zayi 
2 - Makaut. tır. Fakat benim görüşüme göre, 1 
3 - Alceylan. Stalin Ş"'•'~a doğru yolunu kapa· 1 S:ıl>ahları 8.30 • kadar; ak~arı•. 
Ba ~da <lördüncil yarıı; dığrna göre. Almanlar ic;in bu ı:ırı 17 ıil'n otonra l.:ilrll Ta~ \:ırı 

\fl l >ıurr ı. So 1i ıft' hıı~ıalarıııı 
,.ibf telr atm ba"tan sona I~adnr macera\•a atıll'T'aktan. vahut mağ· • ı.:.ıhııl eılı•r f1 f'lf'f••n ı:l!l.ı "lı 
hakimiyet! altmda g-eçti. Bu de- lübiyeti kabul etmekten başka ••••••••••• 
fa da Baskın stard ile birinci 1 çare yoktur." 1 -

31/4119 numaralı iknıııel tczkc. 
remi z:ı) i eltim. Yenisini nlac:ığını. 
dıın eskisinin lıiikınü ~·oktur. 

nııı~nr tl•lı:ı.ısııııl:ın 

~ldııııet oğlu Jlnsnıı 

( "· r. 2i0) 

Devlet 
Um~m 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

iş letme 
ilanlar• 

- '' ·- Mersin hattı postaları 
6/10/939 tarihinden itibaren Mersin hattında eskisi gibi lıartada i~ 

posta yapılmağa başlanacaktır. Postalar Salı ve Cuma günleri Sirkev 
rıhtımından sa::ıl 10 da kalkacaklar ,.e Rodos hariç olmak üzere gidiş 'fi 
dönüşle mulad iskelelere uğrayacaklardır. (8030). 

* * * 
Karadeniz hattı dördüncü postası 

htanlnıldan G/10/939 Cuma günü kalkacak postadan itibaren Ka~ • 
deniz hattında mevsimlik dördüncü posınnın tatbikine başlanacaktı11 

llu postalar her Cuma günü sual 10 da Galata rılıtımındnn kalkarak dol
ruca Trabzona gidecek ve dönüşle yalnız lnebolur:ı uğrayarak İstanbul' 
geleceklerdir. (8031) 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
939 - MO lstanbul Tdefon Hehhcrinin te,·ziinc başlanacaktır. AO

cak Sürpagoptan Mccidiyeköyüne kadar olan saha dahilindeki abone tC" 
lefonlarının numaraları Şişli santralına göre (80000) den başlamak üıt• 
re tadil ve o suretle yeni rehbere yrızılmış bulunduğu için faaliyeti gil. 
nü gazclclerle ayrıca ilan edilecek ol:ııı Şişli santralının açılış günilıı0 • 

kadar bu lc\"Zi olunan rehberlerin lmllanılınam:ısını rica ederim. (8032) 
JttJDORIYET 

.Muhammen bedeli 7300 lir:ı olan 730.000 adet r:ıkkamlı işaret çifl,ı 
tli/11/1939 Perşembe günü saat 15.30 dn kapalı zarf usulü ile Ankaracl• 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 547.50 liralık ınu\"akkat teminat ile kanıJ' 
nun tayin elliği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kad•' 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar· 
p:ışada Te ellüın Ye Se\'k Şeniğindcn dağıtıl:ıcaklır. (7762~ 

P. T. T. Umum müdürlüğüı:den: 
1 - İdare ihtiyacı için 120.000 metre talik teli kapalı zarf' 01 

la eksiltmeye çıkarılmıştır. . ~ 
2 - Muhaınmen bedel (9600) muvakkat teminat (720) lifi 

olup eksiltmesi 1 lkineiteşrin 939 çarşamba gün:.i saat (16) dl 
Ankarada P. T. T . Umum müdürlük binasındaki satın alma 1'0-
:rılıayonunda yapılacaktır. . 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teJ11
1
' 

nat mektubile kanuni vesaiki ve teklifi havi kapalı zarflarını 0 

gUn saat (15) e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 'f 
4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım lstanbulda P.'f. 

levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verile 
cektir. ( 4433) (7251) 

9.'17/;,09 

l'sl;ııılıır icra Alrm11rlıı1iıırrılı111: 
\'ııkıt gazetesinin 21i/E~ liıl/!J:l!I 

lıırlh 'e ii99 Xo.lı Salı günkü nüs. 
hasının altıncı sayrasınrn 3 üncii 
siitumınd:ıki il:inında Borçlu $ev_ 
ket n Mııhli~ n KAmil olnp Kanıi
lı• İpotek :nıpıJan f(nyri mt>nkuJ n,·_ 
nl nıalı:ıllc ,.c ~olrnktA co;ki No.sı 48, 
yeni Xo.~ı 66 - 1 - 3 olduğu ve 

takılir edılcn kırmelle 1008 Jirn 
ınııkln ınczkfır ıı:ırı :n rıı "iıtııfl 
lııı sıırellc tashih oluı;ıır. (3~ 

SAHiBi : ASIM US 
RHı1dığı yer: VAKiT M:ılb••51 

Umum Neşri:raı ı lılare tıltn: 
Refik Ahmet Scvengll 


