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Barlin elçimiz 
Dün Hitlere itimatna

meaini verdi 
Bedin, 27 (A.A.) - "'DNB": 
Türlrlyenin yeni büyiit elçisi B. 

HillnY Gerecteıbagün Hitler tara. 
fmdm bbul edilerek itiwatname
einl ftl'IDi§tir ~ 

, 
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işgal edilen yerlerde askeri idare kuruldu 
Böır ö 1ngöDö~ föD©SY 
a deniz·n eAim ayya-

• • v 

rının uz gra 
Almanyanın 

hataları 
Yazan: ASIM US 

l Varıova, 2? (~.A_:) - Po~oo>:al nn cevabı hakkında henüz maJQ-ı ~ugün Alman kumandanlığına tes· I n~ bir tebliğde ldeniliyor ki: 
A~~nyaya ~ı d?~ saatlik bir mat yo~ur. lım olmuıtur. Bu saatte Varşova bir harabe 
mutarc.ke teldıf Ctmiftir. Almanla- Berlın, 27 (A.A.) - Varşova Varşova, 27 (A.A.) - Neırolu- halindedir. Su mahzenleri ve filt-

Sabaha karsı : 

Bır Sovyet 
vapuru 

Dentıaltı taraflndan 
torpillenerek batırlldı 

Moskova. 27 (A.A.) -
Tass ajansmm bir tebli
gine göre, 4.000 tonili.. 
toluk Sovyet "Metallillt,, 
vapuru bugün sa.at 18 e 
doğru Ma.rva koyu civa. 
rmda. bir <kmizaltısı ta. 
rafından batınlınıştir. 
Vapurun 24 kişi olan mü. 
retteba.tmdan 19 u, Sov. 
yet devriye gemileri ta. 
rafından kurtanlmıştır. 

Franslda teşekkül 
eden Polonyahlar 

grupu 
Lille, 27 (A.A.) - Pa... 

riste, Lens de Valene. 
cieımes'de teşekkül eden 
genç Polonyalılar grup_ 
larmm ilki bugUn garpta. 
kunılan Polonya talim 
kampına gitmiştir. 

Grup hareketinden ev. 
vel halkın alkışları ara. 
smda ölüler Abidesine ve 
Mareşal Föchün heyketi. 
ne lbirer çelenk koymuş. 
tur. 

Müttefiklerin yakala
dıkları harp kaçağı 

eşyaiar 
Pa.ris. ZT (A.A.) -

Fransız ~ nezareti. 
nin bir t.eb1iğiııe göre 
mu,basamatm bidayetin.. 
den 25 eyiQJ.e kadar 100 
bin ton(lan fazla. harpµ. 
çağı mfisadere edilmiş.. 
tir. Bmıun 24: bin tonu 
mayi mahnıka.ttır. 

Londra, 27 (A.A.) -
İstihbarat nezaretinin bil 
dirdiğine göre dün biten 
hafta içinde İngiliz kon. 
trolü 70 bin tonluk ka. 
çak harp eşyası müaade. 
re etmiştir. 

o • 
Halle arasında sık sık tekrar e

lık ~ bir kanaat vardır. Alman 
elv milleti ilimde, fende, medeniyette 

yilısek bir mlllmir, &kat ....... 
Jet IİJUİ yetiıtirmez, derler. Bil· 
hassa umumi harptenberi cereyan 
eden bidüeler bu kanaati teyit r 
decek mahiyettedir. Alman milleti 
aaliba aenit aörüılü siyasi rehber 
lerden mahnuniyetin cezasmı çeki· 

Alman Hariciye Nazırı 
Ri/Jbentrop Moskovada 

reler birkaç gündenbcri harap ol· 
muıtur. Hasta ile dolu dokuz has
tahane bomba ve obüslerle yıkı1 .. 

nıııtır. Bütün tarihi binalar ve ki-
(Dmıam1 .f) irırüJP > •1111..ııııııw-.ıı-.11-. ... ~~ 

yor ve daha da çekecek. 
lnailtere ve Fransa aibi men... 

yu. leketler vaktile müstemleke siya
ute seti tuttuklan zaman Almanya bu 

hareketin ehemmiyetini taWir et· 
ad ınedi; müstemleke edinmek itinde 
iy aeri kaldı; bu ihtiyacı duyduiu 

vakit müıtemlekeci devletler Af-
rikanın en kıymetli topraklan üze

areı rine el koymuılardı. Almanya ilk 

M ıotof 
Nazmn seyahati" Hariciye Vekilimiz Saraçoğlu- Hariciye Vekilimizle uzm. 

nun Moskovayı ziyareti ile alakadarmış.. mülakatlar yapıyor 
Almanlar, Türkiyeyi lngilfere ile olan anlaşma- Görüşmeler memnuniyet veric: 

madde balonundan en fakir birkaç 
puça müstemleke bulır.hildi. Bul· 
duğu yerler ihtirasmı bir türlü 
tatmin etmedi. Gözü daima lngil· 

sından vaz geçirmiye ve en kat'i bitaraflığı bir şekilde devam e~r 
k b ki 

y Moskova, 27 (A.A.) - "Ha-, Molotof bugün öfle yemeğim 
muhatazaya İ na ede ilece eri ümidinde azı.sı va~,, Sovyetler. Birliği Kon.seyl Türkiye büyük elçlUflnde 

--------------------------------------------------------------------5-n_c~ı~d~e __ ..:_:R:e:ı:sl~_:_ve:_:l:Ia:r~l:cı:y~c~K:::o:m:i:se:r_:_ı D. (Devamı5incide) 

;ı~~iiE. L::I!~~!.P. .... t·e·bıi"i.!~~!.~~~~] 
1 Venay muahedesinin ağırlık- Fransız tebliii: 

lam-1an Alman milletini kurtar• 
mak davaaiyle ortaya çıkan Hit· 
)erin siyasi hatalannı aönnek için 
de Mayo Kampf iımindeki kita· 

Paris, 27 (A.A.) - Sabahle. 
Yln saat 9 da verilen (37) nu
maralı teb1lğ: 

• bmda Alman milletine yaptığı tav-- "Gece, sUkCinetle geçmiştir. 
siyeler ile buaün itbatmda kendi- Hatlarımızın gerisinde Wlssem
ainin yepbiı itleri kısaca mukayc- burg mıntakasında düşman 
se etmek kafi aelir. topçuları faaliyette bulunmuş. 

Führerin kurcluıl!ru nasyonal soı- t • ur.,, 
yalizm rejimi eaasmcla boltevizm Parls, 27 (A.A.) - Eylfıl 

~ dütmanadır; fakrince Rusyada akşam tebliği: 
Sovyetler rejimi Y•.-dıkça A vru• 
Pada hiç bir millet için rahat yok
tur. Hitleri Musolmi ile anlatma· 

bina ğa aevkeden sebeplerin biri ken
kom 1 diıindeki bu kanaattir. Halbuki 
ek Mı Almanya Sovyet Rusya ite ademi 
·ınrır tecavüz mukavelesi yaparak parti .. 
):ıı>ıl sine ideal olarak göaterdiii bir 

maksadı inkar etmeğe mecbur ol
ud url muttur. Şimdi bu hareketini ma

zur ıröatermek için ne 4iyeceğini 
bilemiyor. 

ne in Alman devlet reisinin esuL 
b ı I in prensiplerinden biri de tarka dof-

2 ı) ru aenişlemek idi. Almanyanın a-
radığı müstemleke Avrupanm tar 

: kanda olmak lizım aelirdi. Hitler 
1 Par. bu esasta ela Musolini ile anlafb. 
lu Zı Zira ltalyanrn da Akdeniz havza· 
ı:ı, Şc sında prka doğru genitlemek da· 
dukk. vası vardL iki memleket hu d ... 
1ı enl' valann111 hudutlanm taYin ede· 
erın rek aralarmda anl•tırlarsa iDiiie· 
ü ld •tlumr daha kolay elde edebile-

Bugün, keşif mUfrezeleriml
zln faaliyeti ile geçmiştir. 

Sovyet tebliği: 
Moskova, 27 (A.A.) - Umu

mi karargah bildiriyor: 
Kızılordunun cUzUtamları 26 

Eylülde, Kholm, Zamostie, Ra. 
varuska ve Sabbord şehirlerini 
işgal etmişler ve Blelesteck'un 
30 kilometre cenubu garblsin
de kA.ln Raygor - Edok -
Ossevicts - Sokoly ve Drogo
buc;'Un 40 kilometre cenubu 
garblslnde Meleltzltzki - Dl. 
elsk hattına varmışlardır. 

Bunların nerelerde ,.e ne 
miktarda esir edildikleri aşağı. 
da .gösterilmiştir: 

Kobrin'in cenubunda 1.000 
kişi, Kholm mıntakasında 8 
bin kişi ve 100 beygir, Kohlm
un cenubunda Yanovka mınta
kasında 500 kişi .. 

Almrın f ebliii: 

Berlin, 27 (A.A.) - Tebliğ: 
Şark cephesinde: 
Alman kıtaatı Sovyet hüku 

metile kararlaştırılmış olan hu. 
dut hattına yaklaşmaktadır. 
Muhasamatın başlangıcında 

açık bir şehir olarak telakki c. 
dilmiş ve buna göre muamele -
ye tabi tuUmuş olan Varşova, 
kumandanının aldığı eski ka -
lelerin ihyası ve bir takım si
vil halkın teslihi gibi tedbirler 
il7.erine müstahkem mevki ha.. 
line konulmuştur. Bu mUnstah. 
kem mevki il7.erine yapılan ta. 
arruz neticesinde dün şimalde. 
ki ilk hatla cenuptaki ikin.ci hat 
elimi7.e geçmiştir. Bu muvaffa,_ 
kıyetlerin intibaı altında kalan 
Leh kumandanılığı bu saba.h 
şehrin ve ga.rnimnun teslimi tek 
lifinde bulunmuştur. Ordu baş. 
kumandanı teslim müzakereleri
ni yapmağa general Blasovitz'i 
memur eylemiştir. 
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Gözlü 
a lar Memleketınde 

' 

( Tcfrlkamı::ın resimlerinden' HARMAN 

-==-~:-= Yeni tefrikamız; Anadoluda yapılmış bir seyahatin intibalarını çok realist bir kalemle hl. 
kaye cttigi kadar ayrıca büyük ve edebi bir kıymeti de ihtiva etmektedir. "El! gözlü İL 
sanlar memleketinde., isimli tefrikamız için muha.rririyle yaotığımız bir konuşmayı yarm 
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k tıl celderini düfiindüler. Alman· t
r hl' tal11111 ulreri ittilakmclaki ''Hayat 
t 7 > (Devamı • .5 inofü;.) 

Blelorusya ve garbi Ukran
yada Sovyet kıtaları Brest -
Lltovsk lle Voltava arasında 
3 O tren zaptetmlşler ve bu tren· 
Ierln içinde bulunan 25.000 Po
lonyalı askeri esir ederek si. 
lA.hlanaı atmışlardır. Bundan 
maada silA.hlarlle birlikte bin
lerce esir ve mühim miktarda 
harP. malzemesi alınmıştır. 

Hava kuvvtteriıniz Modlin 
müsahkem mevkiinin mühim as. 
kert hedeflerini bombalamış • 
tır. (Dmımı 5 inclde) --· E gazetemime okuyunuz. 
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Sürpriz 
ı... IQabnda llGıik ia1eı' blrakan devirlere bln.k. 

tıklan buı bllmelerle. yani kankteriatlklerini gö9te. 
nm marlıalarile tanım.. Mw1l AbdHlbamlt devri hak. 
kDMla, "Jiıllbdat.. yahut "dem all" 31 Mart irticaı hat.. 
JuDda "ftb1 aile,. 908 mep'Utiyeti için ''hllniyet" ve. 
ya MfnlnllJn mMUt,, cli19 ad konulduğu gibi bu devirle. 
riB de badDerlne mahna lreHmeleri vardır .ki, bunJan 
a&'Qnce bir devrin kla)wi hakkmda 8lltJ yubn bir htL 
idim venbWri&. 

.. Amfor" ~. blaim için Bnyilk Harbin battan 
IClllUD& kadar tarih de denebilir. "Sankıdyon" kellmMlnf 
jptlp te BMet hutinl ve bu harp kartl8IDda Milletler 
~ wap dınletJerhı aldıldan tavırlan hatır
lamMDlk milmklbı dlilldir. 

BugGn de .. .urpm,, Jrelimeai yem hartJln ıı.raa1n 
bluma bir naarbk takmu gibi taktJiı 1l'r fikirdir. 
Her gOn, Jaer yenle, trende, vapurda, tr&mV&Jda. bhw. 
de, .... .ntmı1armda, ll&Jmlırda i8ntla, Hbamandan 
ful& MDM•tle dampiDci yapılan "llOrprfz.. ~imMI git. 
gide l>Jr dnrln "bedihi" teı&ldd ettifi hakikatler araıı. 
- glriyot:. 

Tarif eclemedlttmla, hudut.lan balrkmda aarih fikir 
eclinemedtllmJs maddeler için dalma clllimlain ucunda bir 
ihtiyat bitme vardır: '8Jl 

8eJ naml •l&IMD, nam fU1lr1IJl bir alaca karar.ııfı. 
nı ifade ecter. llllıpis de lüJero için aynı tekilde. aynı 
mahl~. Ala! erdlremectitfmi olmamuı lbımken 
oluwıdilinl a&dDltlmla hldiaelere tek bir ad veriyoruz: 

Sllrpis! 
S11rpri.ı dQlmJwln ucuna mıtıyan Ud kuvvetli sebep 

vardır: 

1 - Bl&dwla Uıtbade denecek bir stlratle fn. 
ldtlll. 

II - ZeHlarm Hc'Welarl kavramak huaueunda gtiL 
Wdllf tmbeDfk 

Bldilelerla harilmlWe 8llrat1e fntltat et.meal bu.. 
IOnill tebılt tatlann. w laa pıtJara intibak eden in. 
mJara faaJl1etl netlcalcUr. Teknlt mesafeyi ve zamanı 
kaltmat tmJrtnpg •DMnlara ~. 

Ba tmMnJann &lbrQe, dfpkımuiye, iman in4eıll
• tlllr JIPD• ..,_ w.IMlr. BaJatm lllr tarafı anane 
Jer - ••ıtn blma -.ilerle dOnya itlerini hesap eder. 
Jııla dliw tanflll llMltelere MyUt bir clinamlmı verme. 
.. tabiidir ........ &IDcUr. 

Blclı.eJertn 811nıtJe lnkll8tma a••arm yetişeme. 
m.ı, .arbda ,.,. bJman .tllarm hayatı objeJrtif bir 
eeldlde lclralr.ten 8U'fmuar ederek dfln7ayı oldufu gibi 
... kedlelnin ltiJ&tlaraa g&oe ......... etmilbıden 
Deri geJmektecUr ....... aıllrprla keDmed 1aakkmcla bol 
IN>J JmDanclqfw .t,..ı w Ubd llldilleler aall IObjektif 
lılr l8kUde mmaı.. ~ cinatendirler. 

l)lnamDr ...,.._ .lhwmlt 1UtJan objektif bir te. 
tilde tetkik ecmır.. ,.... ........ ın,m.e, l'nma. 
SovJltJer nwnlebti, Amerika hakkında kati n.Jramlan, 
IJi ı.tMarata mfletenlt bir mltale& Jtlrlltelrilinek ga. 
rlrtls ki ..... bHı ılıınle P'8t 1naabld Wr telıeı.tll 
mncuttur. J'abt 9kllarmuz e1*rlya objektif çalışmava 
mllılalt delDcHr. Ha,.U llaldbte tercih eder, hakikt dllıı
ya ,.me taamar ettiil .,. badi imal ettttt dDnı}'a1f 
fbme eder. Ra,m w l9kDc1e lclrAk eden bir adamm her 
mlya bir 8llrpUle brplll""••• aeajiptlr. 

Zlhfadl laat ..Ulmft Wr dUılyacla aulhUn hükUnı .ur. 
dDibe ........ adam JCln net dünya jw.nJarmm 
...,. 1111ı1a,. 191meJerl ltakfbten a8rpris teelrl yapar. 
l'a1rat - da lllıpis defilctir. Qllntll çıldırma hMi1881 
Me ..... JoJn bir tabrı Mrikm.11 eebeplerin neticaidir. 
~ l>lr ,_.,,nıtcı w aeyrl ve niba.)'etl vardır. Bunun 
!Çin llllrpris vutmm& lllU1l olamadıfmpz, yahut IUlm 
~ hldteeJer brtDmda lnunl gurura. 
1111m1 lmrtarmak için buldatmnus .. eebsbı mu--.. dlr. 

Ba4ıi Brfem 

Y•iclen 1000 .._._ 

Ecnebi va ekalliyet 
okulları öğretmen 

kadroları 
Ayın on betinde 

p.pdacak 
Şehriınlmekl ecnebi ve ekaL 

llyet okullan remıt okullarl& 
birlikte denleN beflamlllardlr. 
Bu olrullann gerek JUie, gerek.. 
ae ilk kwmılanndaki öğretmen 
kadrolan öııümilmeki tetf'inl
evvelin on betine kadar tamam 
)anacaktır. Yeni kadrolarda 
~ tayan edilirken ilk 
&IClt açıkta lı:alan öintmen 
durmnlarl clikkate almaaaktır. 
~ blUl öğretmen mevcut. 
lren ,..ı atı'etmen katlyen kad
roya glremiyecektiıı. 

--lhı>oo-

konacak Gb~ 

lkl ane enet lataııbuıu, :C. 
malatellf 1emt1erlne iki bin Atlas 
J&mba bnm11ttu. Beledl7e )'e.. y ... 
nlclea bla lbıba daha tcmna. hn .. t 
p karar ftl'mlfUr. h hauta 1-. __ ..._...,.._ ... _...__ıfl 
tıltllikleN ............ 

Lise ve orta okullara 
talebe akını fa la 

Taksimde yani bir r 
kız or 

lam kız orta okulu olalak fa. 
allvete geçecektir. 

Taksim. 1emtinde oturan ta. 
lebelerl lstaııbul eemtıne ve 

Kabatafa ı.ıeır mec~ de aldUlumdan Ta 
U.. aqıbulma karar 
mewa~lm okulu 
...... getiril~ 
d Jlsesinde yalDlıi clG. 
Jruzuncu amıflar buhmacalrtJr. 

tık okullara ~llnoe. telui • 
mı.le ilk okullar aym ytrmı 
beeW. itibaren ~ -
ı~. ilk okullanla taJe. 
be YUl;eti nonuklir. 8auf b· 
labaJıiı mevcut delildir. 

tık t.edrieat mltettftlert dün. 
den itiblnn blltln iJk okda • 
na ~ ı.Jebe ve d~ 
larml teıftite '8•1amıtlarcbr 
Kalabalı~ olan aeımtlerde JU' 
ilk okullar açılacak vo meftUt 
okullara tüeJer U&w ..Ulecek. 
tir. 

Demir bu 
'1ezarhk parmaklıklarının sökül

• • • 
mesı ıçın m 

Son zamanlarda piyuada de
mir, bakır, pirinç. çimento ve 
kel'Nte buhranı ~ 
tir. Bu mallarm fiyatları .. 
ytlbeldffi gibi bol mtırtanla 
bulmak kabil olamamaktadır. 
Bu yUzdea inlaat itleri ~ 
mil ve bul allkadarlan dablL 
den ham madde ~ eev. 
ketmlttfr. Bu arada. eKt me • 
ru1tkJard& bulunan mear par. 
makhklarmm dtUmesl tein .... 

-..ı:ım· or 

Muhtekirler ( Zahire fiaff 
cezalandırdacak dü .. y 

Bu 
varilacek 

konferans 

Mektepler 
di iplin 



ParW, 27 'l (lluaul) - P&l'la· 
teki Polonya eerafeU lkl hatta
•anberl Prauada bir Polonya 
leJIJ'OllU tefkDtae c&lqmaırta. 
•ır. 

Pramaclaki 17 il• 4a Pil 
m4akl btttta Pol~ 

~IMl'Jrana mecbuı1 olanll 
dedJleceklerdfr. Fransada 

an "0.000 Polonyalıya 
sam .ılarda Poloayadan 

~ı;aM 100.000 l.i8hll ·~ .ek·. 
Am ..ada dört ml17ona ya. 

kia Pıolouyalı, Kanaclada 166 

.. un gece 
A:lllKBr&da pasif korun-
ma tecrül*eri ,....ıc1ı 

Ankua, tf (Hususi) - Bu 
gece saat yirmi ikide tehrlmlz· 
de hava tehllkeafoe kartı pasif 
korunma tecrtlbeld 7qııldr. fl'a. 
D&TU' dttftkle'lt 19 UerfibeTe 
ba9Ja11clı. Blrkao dakika lçlnc1e 
şehrin elektrik cereyanı kesil· 
dl. Şehir karanlık içinde kaldı 

Bir mUddet sonra lstas1on 
tatlkametfJlden uc ta73are ge
lerek ıehlr llseriacle ucutlar 
7aptılar bwılar• topla atet e. 
dllcll 'l'aeıilbe ldr saat on c1ald· 
ka stlrd, • 

latanbulla Ankara 
._..c1a 

Aakara ST (Html) - le. 
tanbul ile .Ankara aramda 
tlçllMtl bir telef on llatt.mın in. 
ouıaa de'f&8l edtlmeltttMUr. 
H9 Jlulrunnda biUrilecekttr. _...,.__ 

Ali Saip wfat etti 
Aa.,., ZI (AA.} - u.._ _.. 

.... !"ır' u.-. .... -............... 
1 ......... 1 1 

bbı, Bresllyada 300000. ArJan· 
tlllde 76000, Belçlkada 16000, 
Danlmarkada UOOO. Yqoe
laVTliddiOot. .......-'&O .... ~-· .. ~ ,. , ... ••• •Jepalt &Hır. ..... da....,. 1998-
rek Alm&lll&IW k&l'fl brbet
me79 davet ecUleeeklerdlr. 

Dün sabah Beşiktaştaki kabrinde 
Türk denizcisinin hatırası anıldı 

VaJ10V&Clald So-yyet 
aefareti heyeti 

qnlclı 
Maüova, 27 (A.A.) - Moa, 

kovadan .,elen haberlere gh So._ .eıru.t be)YJ Vut0 -
Yadaa laaNket eıtmeğe 11uıvat -
fak olmUf&;ur. Heyet dtin aat 
17 ele Jtbnu batlanlu PODIJe.. 
tir. Sovyet aelaret heyeti 33 
kadın, 18 erkek ve 23 çocuk -
tan mQrekkeptir. 

A.hnanpmn teessürü 
St.ok"bolm. ı 7 ( A.A.) "D. 

N.B ... blldlr1Tor: 
Almall aefaretl mtıatetarı 

Voıı Belov. buctn ıaveo 1ıarlcl-
7e nezaretini sl,yaret ederek 
tlm&l denl&l tıserlılde bir Al· 
ID&ıl a1kerl t&1J&real tarafın
dan 7anlıtbkla lserlne atet e. 
411en Hollanda tanarulııde 
bir tneçtınln Glmealnden dola_ 
rı Alman httk&metıntu teeaaır
leı1n1 1>114lrmttttr. 

Ucuz ....., tetldldwi 
aerikalclı 

......... 17 (Huul) -
Balk IQltl w ra~ tıemfal 

Şanlı TUrk dentzctsl Barba. 
rosun hatınuımı tebcU tmek 
tlıere dl.n sabah Bepktaşta bU 
,.Ok bir ihtifal yapılmıştır. 

Yedek subay okulu, Deoiz 
Jaarp okulu, yUksek dealz ti a. 
ret oku.lu talebelerile Parti te
şekkülleri ve ke lf bir halk ta· 
bakasının l9Urlk ettiği mera
Bime tam saa on .buçukta ba • 
lanmışbr. 

lcla 7apdaakta. ela tıe&Jdk. Saat dokuz b •k ba 
1er fl•4tıtk &llrl k&llaattır. Ba· ren. Barlt&raa a ~ik tram 
na aebep bu U. ~ 4ıf ..,.,. cad4ellhıihkl ttlrM i etl'L 
~ HcGaktl alı- fııMla JW aba&la b~ 
Tal Ye ...... igeıWade ptlrU. aek Ü8 rl V halk 
meiiaba tqa1rtMpt.ıri14ır. klıtı • bu uk tttbe 

bahçesindeki donaa11ıa ı:iıızıka 
sının ç~Idılt taUklll martma 
he'P bir aflZdan ~rlk etmiş· 
ler ve bu suretle meraalm fit. 
len başlamıotır Bu sıralarda 
llmanımızda bu nan bttttlıı g • 
miler ve deniz vuıta1an da 4 . 
dttkl rint c;almtt rdır. 

llaşrtaa aonra aıraslla vtJA. 
yet. donanma kamandnblı. 
belediye, parti ve diler baı 
ıe.tekkWler D&DUD& bllytlk 4e
al uun m~r-1ae ihtiram 
eleakleri koam•ur . 

Bunu takiben ttlrlNI bahoe
sla4e bulwaan iki BIBDI'& 4aalz 
talebesi tar&fm4an 11.avaı'a lo 

el fiş k atılmı tır AtlŞtan son
ra da kallraman Barbaroaun 
nıhun11 taziz için bir dakika 
ttk"6t olunmuştur. 

DUA.har Vali ve Belediye 
isi Ldtfi Kırdar Barb&l'Qll~ 

caat v-e hamasetlıld .11 bahse. 
den ve bu lhtlfallıı manaaıaı t.e
b&rUz ettiren gbel bir a11tuk 
öylemlşttr. 

Vali.alil natkwuı n enç de. 
nb aubaymm Jlararetll bir hl· 
t.abeal takip etmlftlr. 

Ba n$kl&rtan llOlln. ae
raaıme lttlrll eden btalp ta
rafmdU pçlt J'Mml ,..p11arak 
DMrasfm nlb• v rllm 
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aftan yazı makinesi sesleri geli
fordu. Bu seslerin hepsi biribiri· 
ne benziyordu. 

Sonra zil sesleri, telefon ma
kinesinin gürültüleri, kadın ko· 
n uşmaları ... 

Sekreter kapılardan birini vur -
du. içeri.den gelen bir ses: 

- Giriniz!" 
Dedi. 
İçeride bir şezlonğ üzerinde 

enk renk yastıklar duruyor, yas
tıklar üzerinde de bir adam u
zanmış yatıyordu. 

Bir ayak yavaşça yere indi. Ve 
dam bu ayak üzerinde dikildi. 

- A ... Tito Arnodi sen misin? 
- A ... Pietro Nocera ! 
- Sen böyle Paristesin öyle 

mi? 
- Bir ayclanberi. Ya sen? 
- Ben de bir senedenberi. Pa· 

-ise bir seyahat vesilesiyle mi gel. 
din? 

- Ne diyorsun t 
- O halde Pariste kalacaksın 

öyle mi? 
- Hem Pariste, hem de İrre· 

futable gazetesinde! 
Pietro N ocera birdenbire düş

tüğü hayret içinden daha kendi· 
ni toplama.dan sekreter sözüne 
lcive ederek dedi ki: 

- Siz şu yandaki odada otura. 
caksmız. İki oda arasındaki ka
pıyı açtıracağım. Bu suretle biri
birinizle konuşmak için koridora 
çıkmanıza <la hacet kalmaz." 

- Yahu, ıteni buraya hangi 
rüzgarlar attı? 

- Bunu sana sonra anlatrnm. 
Ya sen? 

- Ben de sana anlatının. 
- Öğle yemeği için başka bi· 

risine verilmiş sözün var mı? 
- Hayır .. 
- Burada bir lokanta var. 
- Gelirken gördüm. 
- O halde birlikte öğle yeme. 

ği yeri7:. 
- Fakat bu davetin ne demek 

olduğunu anlayorsun tabii değil 
mi? 

- Evet, öyle .. 
- O halde davetini kabul edi-

yorum. 
Yazx işleri müdürü her iki hem

şehri arkadaşr rahatça konuşabil· 
meleri için yalmz bıraktx. 

tf: 
Pietro Nocera bara telefon et. 

- iki taze türen balığı ... 
Sonra Titova dönerek: 
- Bu balık buraya mahsustur. 

Şimdi otur bakalım da karşı kar
şıya şöyle konuşalım. Yüzünü 
biraz rahatça göreyim. Görüyo· 
rum ki görüşmiyeli epeyce de. 
ğişmişsin. Fakat sendeki çocuk 
hali yine yerinde.dir. Söyle ba
kayım, Parise nasıl geldin? 

- Bu bahsi şimdi bxrakalım. 
- O halde demek ki simdi sen 

de gazeteci oldun ha? ~ 
- Gördüğün gibi ... 
- Peki, bu nasıl oldu? 
- Pek basit; kendi kendimi ga 

zeteci yaptım. Nasıl ki isteseydim 
bir sinema operatörü de olabilir. 
dim. Yahut herhangi bir sanat 
ve meslek sahibi ... 

Pietro Nocera kendisini tasdik 
etti: 

- Hakkm var, dedi. İnsan bu 
dünyada en garip ve en ümitsiz 

• 1 ~ı."' 1 • .. • - ' \" .. ~ ' 1 

sanatları ve meslekleri denedik
ten, mesela rahip, dişçi, sigorta 
ajanı olduktan sonra bir tiyatro· 
cu olabileceği gibi gazetecilik mes 
leğine de girebilir. Bazıları gaze. 
tecilere gıpta ederler: Zira onlar 
bu mesleğe çok uzaktan temas et
mişlerdir, yahut bu mesleğin en 
parlak ve muktedir adamlarmı 
görmüşlerdir; nasıl ki tiyatroda 
Otello rolünü oyniyan sanatkarı 
alkı~lar içinde gördükleri zaman 
buna gxpta edenler bulunur. Bun· 
lar: Ben de Otello rolü alacağım, 
derler. Fakat tiyatroculuk mesle. 
ği.ne girdikleri zaman hizmetçi 
rolü oynarlar.' 

"Bu gazetecilik mesleğinde de 
hiç söz söylemeyen, hep sükut e
den hizmetçiler var.dır I" 

"Biz hayatta yaşıyan mahluk· 
lar değiliz. Biz bu hayatın dışın_ 
dayız. Biz yazx yazarken kendi 
fikirlerimizi değil, başkalarının 
fikirlerini yazmağa, bu fikirleri 
efkarıumumiycye kabul ettirmek 
için çalışmağa memur yazıcılarız. 
Biz tanımadığrmxz, bilmediğimiz 
meselelerden bahsederiz; bu me
seleleri halk sınıfının anlıyabik
ceği bir şekilde ifade etmeğe uğ. 
raşırrz. 

"Bizim kendi kendimiz için her 
hangi bir mesele hakkında şahsi 
bir fikir sahibi olmağa hakkımız 

yoktur: Biz gazete direktörünün 
fikrini kendi fikrimiz ve düşün
cemiz olarak kabul etmeğe mec
buruz. Hatta gazete direktörü bL 
le fikirlerinde müstakil değildir. 
O da kendi kafası ile düşünüp 
karar veremez. Eğer kendinin 
herhangi bir hususi fikri varsa 
gazete idare meclisi toplandığı 
zaman bunu bir tarafa bırakıp ak
siyonerlerin fikirlerini müdafaa 
etmek zaruretinde kalrr. 

"Fakat bu gazete idaresi deni
len şeyin biraz da iç taraflannı 
görmüş olsan hayret edersin! Sen 
buraya geldiğin zaman birçok sa. 
!onlar, süslü odalar, kıymetli ha
lılar, parlak rnobilyeler, lamba
lar gördün. Biraz ötedeki bara 
girdin, uzaktan lokantası olduğu. 
nu anladın. Fakat sen daha bubi
nanın, bu müessesenin iç taraf· 
larınr henüz görmedin. Burada 
kendini dev aynasında gören ne 
kadar biçareler v::ırdır bil~···or. 
sun. Burada ne • ~dar megaloma
niye tutulmuş zavallılar bulundu
ğunun farkında değilsin." 

Bu gazeteciliğin içerisine hiç 
girmemiş, gazeteleri ve gazeteci. 
liği sadece uzaktan seyretmiş o
lan kimseler gazetecileri bir nevi 
İmtiyazlı insan sıfatı farzederle:-. 
Zira onların tiyatrolarda bedava 
birer koltukları vardır. Büyük 
artistler onlarla senli benli konu· 
şurlar. Nazırlar onlara valilerden, 
ayan azalarından daha ileride yer 
verirler. Fakat halk bilmez ki 
bütün bu nazırlar, artistler, ti·· .. ~_ 
ro sahipleri içlerinden gazr · 
lere düsmandırlar, zahirde onla
rın yüzlerine güldükleri halde ha. 
k:ikatte içlerinden nefret ederler. 
Gazete muhbirlerine bir sokak ka
zası hakkında havadis veren has
tahane kapıcxlanndan tut <la bir 
~azetcnin muharririne mülakat 
veren .devlet reisine varıncaya 

(Daha var) 

RADYO 
28 - 9 - 939 Per§embe 

12.30: Program Ye memleket s:ı:ıt 

ayarı. 12.3:i: TORK MCZllil: Oku
yan: .Mefharel Sağnak. C.:al:uıl:ır: 

Cevdet Kozan, Cenlel Ç:ıi(Ja, Refik 
Fersan. 1 - Bayati Peşrevi. 2 -
Lemi - Uşşak Şarkı: (Huhuııtl:ı 

buldum \'ecdi vbali). 3 - Lemi -
Uşşak şarkı: (:\eler ı;ekliııı neler). 
4 - Leıııi · lTşşak şarkı: (Seni ar
zu eder didcleriııı). 5 - Bedriye 
Ho~gör - )luha~ yer şarkı: (Baha_ 
ra bak gönül gibi). G - "luh:ıner 

şarkı: (Adına and i\·elim). 13.00: 
~1emlckct saat :ıyarı, .\jans ve Me_ 
leoroloji haberleri. l:i.15 - 14.00: 
)Jiizik (Karışık program - Pl.) 
19.00: Program, \'e meınlckel saat 
:ıy:ırı, 19.05: )lüzik (Hafif senfonik 
plfıklar). 19.30: Tiirk )lüziği: (Fa
sıl heyeti). 20.1;): Konuşma (Zira
:ıt). 20.30: Memleket s:ıal :ıyan, A. 
j:ıııs Ye \lelC"oroloji haberleri. 20.50 
TCHK ~lÜZ IC l: Semahat Üzclcııses, 
Sadi Iloşscs. Ç:ıl:ınlar: Fahire Fer. 
s:ın, Refik Fers:ın, Ce\'llcl Kozan. 
1 - Refik Fers:ın - R:ısl şarkı: 
(Yııklı cihanı :ıle~in). 2 - Dede -
Mahur ş:ırkı: (Sana lıiyık mı). :ı -
Latif Ağa - \l:ıhur ş:ırkı: (.\!ıh 

:ıklım lıir ı:ıonca lcb.) ·i - Osman 
Xihat - llİ<':ızkfır ş:ırkı: (Ellere 
uzaklan bak). 5 - Hic:ızk;ir Saz se
mrıisi. fi - l'ıli E.5 ref - Suzinak 
şarkı: (Günden !(Üne dzun oluyor). 
7 - Latif Ağ'a - Su;ı;innk şarkı: 

(Acnim yareın gihi yare l11ılıınııı:ız) 
8 - Refik Fcrsan - T:ınlmr l:ıksi

ıni. 9 - Yesari Asını - Xih:ıvent 

ş:ırkı: (Yaz ~eldi ridııı eğlenelim). 
10 - Faize - ~ıhavent şarkı: {Kız 

sen F(eldin Çerkeşlrn). 21.30: l\o. 
nuşma. 21.15: ~liit.ik {()eperet Sc. 
lcksyon'l:ırı - Pi.) 22.00: MÜ7.İk 

l J\.üc;ük Orkestra). Şef: 1'\ecip Aş
kııı. 1 - J oh. St r:ııı~s: Siir':ıl !eş

me - Yals. 2 - Willi T.aulenschl:ı. 
ı;:cı·: Primveı·:ı - .\rjaıtlin Serenıulı. 

:ı - Frccleriksen: ll:ılk ~leyıl:ını 

B:ıle•;i. i - C:ırl Hobrelıl: Tezat -
Potput'İ. 5 - Darhms: M:ırar dan. 
sı, Ko. :i-6. 6 - Ann:ındola: Ye
nctlikte Melılap. 7 - .Jolı. Slraııss: 

Btı n:ığmelcr seni sarsın ev dün}a! 
23.00: Son :ıj:ııı s h:ılırrİeri Zi r:ı:ı ı 
Esh:ıırı T:ılıdLil, Kambiy~ - ~u~ 
kııl horsası (Fiyat). 23.20: Mii7.ik 
( Cnlı:ıncl - Pi.) 23.55 - 2.ı.00: 
Yarınki progrnın. 

- wı::c.:ma:te::.aa ••:: 

MAlemdar Sinemasıİ~ 
:ı •• t CASUS AVCISI ~~ . 
i __ J~!.13.!.!Cı··~~r.~!. ... JJ 
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SEll l il Ti Y.\ THOSU 
Teprlııışı Uranı kısınııı. 

da 30/!l / 93!1 Cumartesi 
:ıkş:ıııııııd:ın ililıarcn lem 
sillere haşlıyor. 

Kmıımr KIS)IJXD.\: 
l K t .KEHE lKt 

htikl:il rıırttlesinde komedi kısmın. 
ela 30/!l 93!1 Ctıııı:ırlcsi akş:ını ından 

itibaren temsillere başlıyor 

R.\Ş!T RIZ.\ 
E. S.\Dl TEK 
TiYATROSU 

Yarın ı;:ere Oü
)'iikacla İskele 
Ga7.inosuntla 

BEŞTE GELEN 
YodYil 3 Perde 

. 

SARI 
~Yazan: 

nunla beraber yine de faydası 
dukunuyordu. Diğer işçilerin 
çalışmalarına nezaret ediyor, 
buğdaylar tartılır veya ölçekle
nirken malların başı ucunda 
duruyordu. Dolayısile Vang 
Lung'un kendisinden yapması • 
nı istediği şeyi işitince, yıkan -
dı. Temiz Iavicert pamukludan 
elbisesini giydi. Şu köye, bu kö
ye, oraya buraya gitti. Bir çok 
kızlara baktı. Görücü gitti ve 
tekrar eve dönerek anlattı. 

- Oğluna bir zevce seçmek. 
tense, kendime bir eş bulmayı 
tercih ederdim. Eğer bu işi 
kendime yapsaydım ve kendim 
de gen<~ bulunsaydım, fü~ köy ö. 
tede iyi, etine dolgun müdebbir 
dikkatli, ve daima gülmekten 
başka bir kusuru olmıyan bir 
kız var. Onu alırd~. Babası 
da, kızı vesilesile ailenize bağ. 
!anmayı arzuluyor, ve bundan 
sevinç duyuyor. Çeyiz de bu -
günlerde yabana atılacak gibi 
değil. İyidir. Sonra adam top. 
rak sahibi.. Fakat ona si1,den 
bir söz almavmcaya kadar bir 
cevap vermedim, bir vaitte bu. 
lunamam, dedim .. 

Vang Lung, bu teklifi muva. 
fık gördü, ve işin bir an evvel 
bitirilmesini arzu etti ve Çinge 
muvafakat cevabı verdi. Kağıt
lar, gelince de mühürnü bastı. 
gönlü ferahladı, ve: 

- Artık bir oğlum daha kal. 
dı. O zaman bu nikahlar, dü -
ğünlerden kurtulacağım. Hu - 1 
zura, sükuna yaklaştığımdan 
dolayı memnunum .. dedi. 

Ve bütün işler bitip te nikah 
günü kararlaşm.ca, Vang Lung, 
rahat etti; ve hatta, kendisin. 
den önce babasının yaptığı gL 
bi ~üneşte uyku kestin:li. 

Vang Lung, Çing'in yaşlılık
tan mecalsiz düştüğü, kendisi. 
nin ihtiyarlıktan ve yemekler. 
den hantallaştığı, ve uykucu o. 
luşu, ve üçüncü oğlunun da me
suliveti anlayamıyacak kadar 
küçük oluşundan, en uzak tar. 
!alarmdan bir kısmını köydeki. 
lere kiralamanın iyi olacağı 
fikrine düştü ve bu fikrini tat. 
bik etti. Civar kövlerdeki adam 
lardan bir çoğu, Vang Lung'un 
toprağını kiralamak ve onun 
kiracısı olmak için ona müra_ 
caat ettiler. I<irada şu şekilde 
uyuışuldu. Mahsu1ün yarısı, top 
rağm sahibi bulunduğu iGin 
Vang Lung'a ait olacak: diğer 
yarısı da. sav mukabili olarak 
araziyi kiralayana kalacaktJ. 
Bundan maada da, her iki ta. 
rafın da tedarike, yanmaya 
mecbur olduğu bazı sevler var
dı. Vang Lung, g-übreyi fa -
sulye ezmesi kalıplarını, zey . 
tin yağı değirmeninde susam _ 
lar öğütüldükten sonra arta ka_ 
lan süprüntüleri temin, kiracı 
da Vang Lung'un evi için bir 
takım zahireleri tedarik ede -
cekti. 

Bundan sonra, vaktile olduğu 
gibi artık tarlalarının idaresine 
lüzum kalmadığından, Van.g 
Lung arada sırada kasabaya 
indi. 'Kendisi i<;in hazırlattığı 
avluda uyudu. Fakat gündüz o. 

Pearl .... uck Çer..: lbrahim Hoyi 
-90 

lunca da, şafak söker ~' T • 
açılan kasabanın etrafn • v A K J 
duvarın kapısından geçerek,\ 
rağına döndü. Tarlaların '~ t kokularını kokladı, ve ke Al}OKE TARlFES 
topraklarına varınca da neş Memleket Memleket 
lendi. Sevinç duydu. San içinde dışında 
ilahlar bir defa olarak müşfii\ 9 ;; ıs:> Ill'· 
rahmetli davranmışlar, ve Van.,tAylık 425 " 

> l k 260 Lung'un ihtiyarlığında huzun a) 1 • 41~ 820 ,. 
ve sükfuıunu hazırlamışlarmış gi' aylık 000 1600 " 

bi, vaktile bütün ev halkını te. yıllık . . •. için 
dirgin eden, şimdi ise sakinle- Tarifeılen Ualka~ ... ~.~~hgıPosl• 
şen, işçilerden birinin karısı o. üa otuz k.ı.;ru~, dus)~e~l~re a)•da 
lan şişman hizmetçi kadından \1i~inc gırı;:ı~~~~ zammedilir. 
maada hiç bir kadına bakmıyan 'ııış bc~er·dını bildiren mek-
amcasının oğlu şimalde patlı. h~one ;~~rat ucretini. abo!\e 
yan bir harbi duydu. Vang Lun. pa~7~ın e posla veya ban:ı•-\' 
ga gelerek: yolma ücretini idare ken uı -

- Şimalimizde harp olduğu. ri ne lır. 
nu söylüyorlar. Ben de bir şey. rnrı..~enin her posta nıerke. 
l~r yapmak, görmek iç.in oı:_~ya zinde\1 AKIT'a abone yazıl11' 
gıdecek ve bu harbe gırecegım, . _. e ücl'etl 
eğer daha fazla elbise, yatak Adrc ~egışti1'1ll 
yorg-an, ve omuzuma vuracak kuruştul'. 
bir de ecnebi malı asa satın a- 1.;_'P-" tJCRETLERİ 
lacak kadar gümüş para verir. u .,. t'ın _sa-
sen gideceğim .. dedi. fie:ıreı l{'o n~:ırının .~~~ ~3 ,.r11ıa. 

Vang Lung'un kalbi sevinç _ tın sonda o.~tıbarrı 1 da 5o ku· 
ten yerinden fırlayacakmış gibi rında ~O: •al _say ?r:~a 1; ikincı 
oldu. Fakat bu sevincini usta- ~uş; .. d?.rd~i~~ 2~~ birincide 4; 

\C uçnneıı 0.~ • 5 liradır. ca sakladı, Ye yalancıktan te - b:ı-:.lık yanı : ~ıneee 1 li.liııe11. 
reddüt eder gibi göründü: Büyük. çlıkr devam 1~yrı ayrı 

- Sen ki amcamın biricik oğ. renkli ilan ~za'.pnıer;. smt Hf4nla-
lusun, ondan sonra da onun vü- indirıııe~er yaep( 1

;; 3~ kuruş\ur. 
cudunu payidar kılacak başka rın s:ınlım - 5 ~rte ~ an 
kimse yoktur. Sen de harbe gi. Ticari l\lalıi~l ~.te O\llll'J 
decek olursan, işler neye va _ niirot.de'l'tıanlar 
rır? dedi • f h· ~r-ı~· .,,... 

F ... k t d. ı·k ı .., .. ;;ı k Bir defa 30, i :tt.Q.,ı 50, tiı: 
a a . e ı an ı F> ..... ere cc - ılefası 65, dört defası 75 'fe on 

vap verdı: defası 100 kuruştur. Üç aylık 
- Ben aptal değilim ya!.. ıl:in verenlerin bir defa<;ı beda-

Havatrmın tehlikeye düşebile- vaılır. Dört satırı geçen ilılnlıırın 
ceği bir noktada, bir yerde bu. ~azla s~l_ırları beş kuruşlan be. 
lunmıyacak, durmıyacağım. Bir srıp cdrlır. _ 
muharebe olsa bitinceye kadar Va~ı~ hem do~rudan doğruya 

. ' - kenliı ıclare ycrınde, hem An. 
harp yerınden uzaklaşacagnn. knr:ı eadcl,..sindc Vakıt Yıırdu 
Bir hava değiştirmesini, şöyle :ıllıncla J\EMALEDDl:--1 1REN 
küçük bir seyahat, ihtiyarla - lltın l3ür~"u eliyle ilan lrnb!'t 
madan evvel ecnebi memleket _ eder. (Buronun leltfonu: 20JJ;,) 
!eri görmek istiyorum .. 

Ve Vang Lung can ve gönüL 
den delikanlıya gümüş paralar 
verdi. Bu sefer de ou para ver -
mek keyfivcti ona güç gelme _ 
di. ve delikanlının avucuna pa. 
raları boşalttı ve kendi kendi
sine de: 

- Eh, oğlan bu maceradan 
hoşlanırsa, melı1ndan kurtu _ 
Iaca~rz. Zira, milletin bir tara. 
fmda daima bir harp patlar .. 
dedi, Ronra vi ne ilave etti: 

- E*er talihim vaver olur . 
sa, ölebilir de... Zira harpte 
bann ölenler bulunabilir .. 

O zaman pek keyiflendi, nm::ı 
belli etmedi. OIYlunun gideceği. 
ni duyup ta hafifre a<rhyan am. 
casmın karısını teselli etti, ve 
daha fazla afvon verdi. Çubu. 
ğunu v::ı.ktJ ve: 

- Hiç şüphe etme ki, oğlun 
zabit olacak. biz de savesinde 
serefleneceğiz! .. dedi. ArtJk ni
hayet evde dirlik düzenlik ver 
etmişti. Sayfivedeki evde, k'cn_ 
disinden maada uyuyan iki kişi 
kalmış, kasabada da. Vang 
Lung'un torununun doğum sa
atleri yaklaşmıştı. 

Artık Vang Lung. bu doğum 
saati vakınla~tıkca, kasabada • 
ki evde gitgide daha fazla kaL 

dı, ve avlularda dolaştı durdu. 
Dolaşırken de, olup bitenl~ri 
dalgın dalgın düşünmekten, 
ve bütün bunlara şaşmaktan 
kendisini alamadı. Öyle ya, vak. 
tile büyük Hvang ailesiılin ya
şadığı bu avlularda, şimdi ken
disi, karısı, oğullan ve karıla.. 
rile birlikte ömür sürüyor, ve 
üçüncü neslin, üçüncü batmm 
da bir çocuğu doğmak üzere 
bulunuyordu. 

Bütün bunlardan Vang Lun .. 
gun kalbi coştu. Öyle ki ne sa
tın aldıysa memnun kalmadı. 
Ailesinin hepsine arşın arşın 
satenler, ipekliler aldı, zira ce
nubun kara ağacından yapılma 
oymalı masalar, oymalı iskem. 
lelerin arasında alelade. basit 
pamuklu elbiseler pek fena du. 
ruyordu. Esirler de, yırtık, pır
tık elbiseler giymesinler diye 
de metrolarca lacivert ve si • 
yah pamuklu kumaşlar satın 
aldı. Büyük oğlunun kasabada. 
bulunduğu arkadaşları avluya. 
gelip te, bütün bu şeyleri gö .. 
rcceklcr diye de sevindi. 

- Evet, 114 numaralı daire. 
de.. Kendisini tannnadxğım için 
Mösyö Tavereskonun odasına 
yerleştirmeğe cesaret edemedim. 

- Hiç bir mahzur yoktu. Hem
şiresiydi değil mi? 

TUNA KIZI 
kayıtsrz bir hareketle omuzlarını 
silkti. Pol tabii ki onu kabul ede
cekti. Hatta böyle müteessir ve 
ümitsiz bir zamanda bu buluşma· 
dan fevkalade memnun olacaktı 

Ve Vang Lung'un canı iyi, 
nefis yemekleri çekti. Van:; 
Lung bir zamanlar, bir sarmı • 
sak sapma sarılı buğday ekme. 
ği ile memnun olurken gündüz.. 
Jeri geç vakte kadar uyuduğu, 
toprakta bilfiil çalışmadığı için 
artık olur olmaz yemeklerden 
hoşlanmıyor, kış baınbusunda.n, 
teke yumurtasından, cenup ba. 
lığından ve şimal denizlerinden 
gelen istiridyelerden ördek yu
murtalarından, zengin adamla.. 
rm körleşen iştihalarım açmak 
için kullandıkları bütün şey_ 
1erdcn yedi. Oğulları, Lotus da 
bunlardan yedi. Ve bütün bun. 
ları tekrar gören Tuti güldü, ve: 

Kaprcı biraz şaşırmrş vaziyet
teydi. 

- Zannetmiyorum mösyö .. di
ye cevap verdi. Çünkü bize ismi. 
ni şey ... diye yazdrrdr: Ah hatır
layamıyorum. Bir saniye müsaa
de buyurun size kat'i bir cevap 
vereyim .. B1na pasaportunu tes
lim etmişti .. 

Kaprcı küçük kahve rengi bir 
kame ile avdet etti. 

Lö Mestriyenin ilk gördüğü 
şey Danycl Leje'nin mütebessim 
resmi o1du. 

Genç kadın talimata büyük bir 
sa~akatle riayet etmişti. Bükrcş· 
te ış adamının tavsiyesi üzerine 
Stancsku oteline inrnis idi. Fakat 
~otelde sevgilisinin Sinaiaya git· 
mıs olduğunu öğrenmiş idi. 

Bunun üzerine vaziyetten der
hal Stefanes-ko ile Demetri haber· 
dar etmiş ve takibine devam ede
bilmek üzere para istemisti. 

Paralar gelince de vola' cıkmak· 
ta hiç btr mahzur yoktu. Derhal 
Sinaiaya rnllteveccihen hareket et· 
mişti. 

Kendi kendine şöyle düsünü-

32 
yordu: "Eğer bunlar seyahat ma~. 
rafımı bizzat ödediğimi tahmin e· 
!derlerse çok safdilane hareket et
miş olacaklar ve bunun hakikati· 
ni yakında öğreneceklerdir. Öyle 
zannediyorum ki Sinaiaya işler 
tamamen yolunda gidecek. Şim
dilik vaziyet iyidir .. Orada her işi 
yoluna koyabilirim.'' 

Sinaiada otele gelir gelmez der
hal bir sürpriz ile karşılaştı. Fa
kat bereket versin otel kapıcısı ta· 
zım olan izahatı vermekte terec'
ldüt etmedi.. Pol ile Lö Mestriye· 
nin sık sık civarda gezmelere çık
tıklarım ve iki üç günde bir otell" 
uğradıklarını söylemişti. Bu kere 
yine böyle bir gezmeye çrkmış bu
lunuyorlardı. 

Bereket versin çok beklemedi.. 
Otele geldiğinin hemen ertesi gü
nü birisinin kendisini salonda 
beklediğini haber verdiler .. indi .. 
Bekleyen Lö Mestriye idi. 

Genç adamrn ilk karsrlasması 
ne kadar biiyük bir şaşkınlık için
de olduğu ise Danvel Jeje de bu 

mülakatta aynı heyecam duyuyor 
du. 

Pol, Lö Mestriyeyi mahsus ola
rak yolladığına göre Danyel ile 
görüşmek istemidiği anlaşılıyordu. 
İşte genç kadrnın hayret ve heye. 
camnın membaı burıl::lan ibaretti. 
Fakat kazayı öğrendiği zaman 
güçlükle sakhyabildiği derin bir 
nefes aldr. Bu kere de: 

- Beni çabuk Polün başucuna 
götürün .. 

Diye tutturdu. 
Lö Mestrive genç kadının ken

dilerine mülaki olduğuna memnun 
değildi. Fakat k21::lına itaat etmek
ten başka caresi yoktu. Danyel. 
mademki Sinaiaya gelmişti, mu
hakkak surette sevgilisini göre
cekti. 

LöMestrivc ı;enç kadını Polün 
yatmakt:t otdufo hastahaneye doğ 
ru götürürkrn bir yandan da istiç· 
vap edivordu: 

- Bizim bnr:ıd;ı l-.ulun:luğumu· 
zu size kim sövledi? 

- Kargalar haber verdi bana .. 

ıda .. 
Bir müddet sonra iki sevgili 

birlesmiş bulunuyorlardr. Danyel 
Ve genç adamın ısrar ettiğini Le,ie havai gönlünün müsaadesi 

görünce ilave etti: nisbetinde gene adamı seviyordu. 
- Beyhude ısrar etmeyin Mör. Polü yatakta görür görmez derhal 

yö Lö Mestriye .. Bunu hiç bir za- ağlryarak vatağın üzerine atladı. 
man bilmiyeceksiniz .. Ancak bana onu yüziind~n e-özlerinden öpme
göstermiş olduğunuz dostluktan ğe haslı:;lr. Muh::ıkkak ki Pol de 
dolayı size teşekkür edeyim .. Pa- bu birlesmeden fev~::ıtadc mem· 
riste bana hakiki bir dost muame- nun olmustu. \.ünkii hasta avalT·. 
lesi yaptınız. Nereye g~deceğinizi nrn üzerine bövle oldukca a!Ytr bir 
yalan olarak söyledinz.. cİ!';im diic:mesine rağmen mütees-

İki genç biribirine fena halde sir olmadı. can• acımadı veya bu 
kızgın bir şekilde hastahaneye gi- · acrvr hissetmedi. 
den küçük yoldan birlikte yürü- Hatta. hatta ancak cok uzun za
yorlardı .. Krvrda kıvrıla yükselen man geçtikten sonra kendilerinin 
bu gilzel yolun iki kenarındaki Sinaiada olduklarım nasıl öğren
camlar tepeye kadar yükseliyor ve diğini P-enç kadına sormak hatxrı· 
Polün yatmakta olduğu güzel has- na gel<ti. 
tahaneyi yeşil çerçevesi içine ah - Oh yavrucuğum. Benim giz-
yordu. li hafiyelerim var. biliyor musun, 

Hastahaneve geldikleri zaman bu bana cok pahalıya mal oldu ... 
Dan yel Leje: Fakat madem ki muvaffak oldum. 

- Polün yanma birlikte girmi- seni buldum. on narasrz kalmanın 
yelim.. Siz drsanda kalın.. Ben ne ehı>rnmiveti olur!.. 
kendisiyle başbasa konuşmak isti- - Bundan hiç bahsetmiyelim .. 
yorurrı .. Her hc>lde beni kabul eder Sen simdi benim yammdasın va. 
def'il mi? Çok iyi yaptın, benim kumrum .. 

Dedi. Lö Mestriye cevap olarak (Daha var) 

- Tıpkı eski günlerde bu av
lularda sürdüğüm hayatı ya~ı _ 
yor gibiyim. Yalnız şimdi bu 
vücudum kurumuş Ye pörsü • 
müştür, ve ya!'ılı bir "sahip" e 
bile layık deıWdir .. dedi. 

Bunları söylerken de şeytan
ca bir bakışla Vang Lung'a 
baktı ve bir daha güldü. Van~ 
Lun!! da onun bu imalı, adetıt 
davet edici sözlerini duymamı~ 
gibi davrandr. Buna rağmen, 
kadının kendisini ''İhtiyar e. 
fendi,, ile öl~mesinden hoşlan_ 
dr. 

İste, böyle canları istedikleri 
7,aman yatıp kalkarak, zevk ve 
safa ic;indc yaşıyarak, Van.~ 
Lung torununun doğumunu 
bekledi. Ve bir sabah bir kadt. \ 
nm inledi~hıi duydu. Büvük oğ. 
lunun dairesine gitti. Oğlu kar. 
şısma çıktı ve: 

(Daha var. 
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Ribentrop Moskovada Almanyanın hataları Es tonga hududunda Sovyet 
kıtalar ı talışit edilil}or Berlin, 27 (.A.A.) - Fon Rib. 

öentrop bu aalJalı 88.&t 9 da tay. 
yare ile Berlinden .Moakovaya 
hareket etm~tir. Yanında müs
teşar Gauss ile Sovyetlerin Ber
lin elçisi bulunmaktadır. 

Moskova, 27 (A.A.) - Al. 
man hariciye nazın Fon Rib
bentrop merkez hava meydanı. 
na saat 17,40 ta Hitlerin şahsi 
tayyaresile gelmiştir. 

Hava meydanında hariciye 
komiaer muavini Potemkin, Mos 
kova garnizon kumandanı ge _ 
neral Sijuvotf o, Alman büyük 
elçisi ve erkanı ve ltaıya bil • 
yük elçisi tara!mda.n karşılan • 
mıştır. 

Hava meydanı Rus ve Alman 
bayraklarile donatılmı.5tı. 
Başında mızıka olduğu halde 

bir :askeri müfreı.c selam res • 
mini yapmıştır. Fon Ribbcntrop 
müfrezeyi teftiş etmiş ve son • 
ra miifreze Alman hariciye na. 
zınnııı önilnden geçmiştir. 

Alman heyeti 38 kişiden mii • 
rekkeptir ve Danzi~ umumi va. 
Jisi Förster de Von Ribbcntropa 
refakat eylemektedir. 

Berlin .. 27 (A.A.) - Kopcn . 
hag Tidoıirle gazetesinin Berlir. 
muhabiri yazıvor: 

Fon Ribbentrooun Mosko\·a 
ziyareti za.nnedildi~inden ziyade 
sıkı sıkıya Saraçoğlun.un ziya • 
ret.ile alakadardır. 

Almanlar Türkiyeyi 1ngiltc • 
re. ile olan anlaşmasından vnz. 
geçirmeğc ve en kati bitaraflı 
ğı muhaft.za ctıncifo ikna ede. 
bilecekleri ümidini besliyorlar. 

,Diğer taraftan, Berlindc hum 
ınaJr bir siva.si faaliyet göze 
~arpmaktadır ve Almanvanm 
Yunaniı>ta.n ne?..dinde tcFebbUs . 
!erde bulllllduğu açıkça ·söyleni. 
Jiyor. 

Bu meselevc hasrettiği ilk sa. 
hıfeslndeki bir sütun v:ızrda 
"Voelkischer Beob-ı<'.hter .. ~a • 
zetesi, ltalvan - Yunan an1ııs 
masrnm Atina ile Berlin arasın. 
da bir ynkmlıifo vo! ac:tığmı e. 
hcrnmiyetli kavdedivor. 

Yine bu ~azete. Almanvndan 
gelen yolcularm bevanatına at
fen Almanyada. iaşe vazivetinin 
sliratle· kötülefitiğini yazmakta 
ve halkın elinde mevcut vesi . 
kal.ıra ratmcn icap eden yiye. 
oekl~ri bulnmadıklarmı _razmak 
tadır. 

RIBBE. TROPUN SEYAHATİ 
ROM.ANYADA BüYüK BİRA. 
LAKA İLE TAKİP EDİLİYOR 

BUkre.~. 27 (A.A.) - "Ha. 
vas,,: 

Fon Ribbentropun ikinci Mos. 
kova ziyaretini siyasi mahafil 
büyük bir alaka ile takip et • 
ınektedir. Fon Ribbentropun 
Berlin ile l\foskova arasındaki 
f aaJ teşriki mesaiyi idame için 
ne gibi yeni taviz!erdc buluna
cağı merak ediliyor. 

Övle zannediliyor ki, Alman. 
ya Sovyetlerin milza.heretinden 
istifadeye devam için bütün 
tavizlere haZTrdır. Fon Ribben. 
tropun Moskovaya gecmiş ha • 
diseler ürerinde şi kayetlcrde 
bWunmak için gitmesi melhu1 
değildir. Çünkü, bir takım ye. 
ni meseleler ve bilhassa Var. 
şava meselesi ya.kında ortaya 
çikacaktır. Filhakika Alman • 
larm Varşova müd:ı.filcri tara • 
f IIM:lan ~rin Sovyet kıtaat111a 
teslim edilerek Almanlar için 
başlıca zafer olması ica.o eden 
şehrin zaptından Almanları 
ma.hnım bırakacaklarmdan 
korkmaktadır. 

BİR· AMERİKAN GAZETE. 
S1NE GÖRE 

Nevyork, 27 (A.A.) - Al. 
man hariciye nazın Fon Rib. 
bent.topun Moskova seyahatini 
mevzuu bahlleden .. Nevyork Ti. 
mes., g-a.z.etesi, Stalinin şarki 
A vnıpada. kendisine ayırdığı 
rolil tetkik ederek şu mUtalea. 
da. bWunuyor: 

Diplomatik f a.aliyetin Mos • 
kovada artmış olması şarki Av. 
rupadaki hadiselere Almanya _ 
nm değil Sovyetlcr Birliğinin 
hakim ola.cağını gösterir. 1h _ 
tila.f bir kere daha diplomatik 
cepheye intikaı etmiş bulunu • 
yor ve Moskova manevralar:n 
ve komploların merkezi olu -
yor. . 

Fon Ribben.trol>un birden bı-
re Moakova.ya ~d~i Polonya • 
nm taksimi proJeaıııde bir an · 
lapıayı da ıa.za~uıı edebilir 
Ancak, Stalinin Bilvtık .J3rita.n
ya ve FraMayt ~asıl kayıtsız. 
ca aldatmışsa Httleri de avn· 
kayıuızhkla alda.tacaınndan 
şüphe etıneıfo ınahal "oktur 
Stalinin, Hitıerin muvaffakı • 
yetlerinden azami ?.7.reoe~e is . 
tifade etmek istedıP'ı aı:1ıkar 
dır. Ve hiç şUnhe vok ki . .Al _ 
ı!anvanm maölf\blvetind~n d~ 
istifade etmek içiıı ilk f•rsat· 

~ yakalıyaca.ktır. J3u;itnkü va. 
.Z:yett.e bariz bir cıhet varsa 

o da, Sovyetler Birliğinin Uk. , LJuşıaraıı ı ıtıcıde) 
raynayı bolşevikleşürmeğe az • 

Rusya, Estonyadan baltık 
harici ticaretin kontrol 

denı2ınde deniz üssü ile 
alınmasını istedi altına 

melmiş bulunmasıdır. Sonra • aahuı" m ... .:;Jcs~ bu ıın!aşm.anın i· 
dan Stalin ve Hitlerin yapaca. fadcsidir. Lehistan mnceraıanm 
ğmı kestirmek bugün için er • b:ışlangıcı hayat sahnsı davasının 
kendir. Şimdilik şarki Avrupa taha~kukuna girişmel;ten başka 
haritasını nizamını ve normal bir ıey değiı.dir. Fakat ha
c.saslannı bozmak hususunda yat aahaıı itibari ile ifade edi 
bir komplo halinde birleşmişc len ihtiras ortaya çıkar çıkmaz, 
benziyorlar. Almanya Avrupanın ıarkrnc!an 
SEYAHAT LONDRADA DE- Hi:rd Genizine kadar bütün men ... 
RtN HAYRET UY ANDIRDI Jeketler efkinurnumiyesini kııy· 

Londra, 27 (A.A.) - Alman betti; tarka doğru genitledikten 
Hariciye Nazırı Fon Ribbentro· sonra garba döneceğini bilen garp 
pun Moakovaya yaptığr ikinci zi- memleketleri de g;:.ranti siyasetİy· 
yaret İngiliz matbuatını rderin bir le açılda-n açığa Alrr.anya aleyhine 
hayrete düşürmüş ve muhtelif tef· vaziyet aldı. Bu vaziyette Hitler 
sirlere yol açmı9tır. lngiliz mat- ,}fosoliniyi yok:adı. Roır~da &ağ· 
buatının dip1omatik muharrirleri· lam bir istinat kuvveti bulamayın· 
nin ve muhabirlerinin şu iki tefsir ca Sovyet Rusya ile anlaştı. Fa· 
üzerinde durdukları görülüyor: kat bu anlatmayı yaparken §llrka 

Eslonya Hariciye Nazırı Moskovaya gitti 
Kopenha.g, 27 (A.A.) - Hari

ciye nazın Selter'in riyasetinde 
bir Estonya heyeti bugün tayyare 
ile Mcsl:ovaya gidecektir. 

Politiken gazetesinin Stokholm· 
deki muhabiri bu kararın Estonya 
kabinesinin dünkü içtimaından 
sonra verildiğini bildiriyor. 

üssü tesis ve harici ticaretin kon· lunan Polonya tahtelbahirinin meç 
trol altına alınması hususun:ia Es· hul bir istikamette ne gibi şerait 
tonyaya müracaat etmesi Estcnya daire::-inde kaybolduğuna dair Es· 
mahfillerinde büyük bir tesir hu· tonya hükumeti ta.rafından verilen 
sule getirmiştir. izahat memnuniyete şayan olma· 

1 - Rusların Balkanlara doğru doğru siyasetini <le bırakmclc rnec· 
olan ilerleyişlerinden endişeye d:·.. buriyetinde kal::lı. 

Se>vyet kıtalarınm Estonya hu· dığı için Sovyet sularının Baltık 
dudunda. tahşit edildiği bildiri!- sularında gizlenen ecnebi tahte! .. 
mcktedir. bahirlerinin faaliyetine karşı ma· 

şen ve Moskovanrn mürakabesi al· Hitler Mayn Kamf kitabında 
tında bulunacak devletler grupu- itAlya~ Almanya için müstakbel 
nun ekonomik nüfuzuna tabi ol· bir müttefik saymıı, Fransayı ebe· 
maktan korkan Almanya ı:ierhal di dü§man göstermit, Jngiltereyi 
Moskova hükumetiyle anlaşmak hiç bir vakit hasım yapmıyacak 
istiyor. bir siyaset tutacağım söylemi§tİr. 

Muhabire göre, Sovyet hiiku
mcti, Estonvadan kendisine deniz 
üssii olarak kullanılmak üzerr 
Baltık denizinde bir limanı kul
lanmak hakkını veren yeni bir ti· 
caret anlaşması akdini istemiştir 
Bu hususta ösel ve Pldisi lima:-ıı- .. 
n pösteri!mektedir. 

Estonya Reisicumhuru Paetsn 
1 

sun bulun:iurulma.sı için alınacak 
Hariciye Nazırı Selter'i ve Harbi· ı tedbirleri kararlaştırma~ üzere 
ve Nazırı Laidoner'i kabul etm' .. Estonya ile Sovyetler biriği ara

2 - Almanya, garp devletleri- Vakıa Hitler Jtalya ile askeri bir 
ne heyecanlı yeni sulh teklifle·in· ittifak yaph; fakat bu ittifak m1...' 
de bulunmak i~in yeni bir manev· ahcdesinin tatbik edilmiyeceği I· 
ra ha.zırlayor. talynnın Avrupa harbine aldığı bi-

Gazeteler, ilk noktai nazarı mu· tarnflıktan nnla§ıldr. 
hik göstermek için Tiirkiye har'• lngiltere ve Fransaya kar§t 
ciye vekili Saracoğlu ile Alman muhari;:> vaziyeti aldıktan sonra 
hariciye nazın Fon Ribbcntropun §İmdi bu iki memleketi biribirin· 
Mo!.kova zivaretlerinin aynı za· den ayınnai'a, Mayn Kampf ki· 

Riv,a., 27 (A.A.) - Stefani: 
Sovyetler birfüHnin bir deniz 

tir. 
TASS AJANSININ TEBLİÔİ 

Moskova, 27 ( A.A.) - Tass a· 
iansı, Estonya ile yapılan müzake· 
reler hakkında aşağ~daki tebligi 
ncsr~mekedir: 

"Tallin limanında mevkuf bu· 

4 Balkan devleti 
~e~~~i::~~~~1~:.ttirilmiş olmasın! ~~~;n;:a~:~: ~~:~u~~ei!:~~~~ Sovyet ordusunun yürüyüşü karşısında 

ikinci noktai nazan takviye i· nıağa, Alman milletinin bütün • 
çin de Al:n<?nlarrn S?arp cephesin· düş~!"~ık hisleri.ni hiç bir ~kit noktaı nazar teatisi yapıyorlar de kavdecliIP"'I miihim asker tah- kenc?ısı ıJe muharıp olmıyacagmı 
şirhtr tf'h:>rüz ettiriliyor. ı ilan ettiği lngiltere üzerinde tek· Parls, 27 (A.A.) - Balkan 1 Parls, 2i 7 (A.A.) - Fransız 

Dai1 ır rıran söyle yazıyor: 5if ctmcğc çahııyor. hUkCımetıerl merkezlerinden hUkfımetinin komünist partisi 
B~zt mah:1filde öyle z.annedili· Hadiselerin inlıi§afı öyle göste- gelen haberler, Kızılordunun feshetmiş olması siyası Fransız 

yor ki, Fon Ribbentropnn Mosko- ı-iyor ki itler bu vaziyette kalacak ileri ytirtiyüşUnUn Balkanlar- vo ecnebi mahafilhıdc dahilt 
"~wa vaoH;ı 7ivaretin h"kiki he· değildir; Almanya yava§ yavaı sa- da derin endişeler uyandırdı· siyaset ~erçevesinl aştığı surc-
defi hem İnl!i!terc ve Fransav• dece sözde kalan İtalyan ittifa· ğmı bildiriyor. tinde telAkki ediliyor. 
tatmin e:iecek, hem de Hitler ic;in kını da kaybedecektir. Zira Al· Sovyetlerin Romanya budu. r"ilhaklka bu tedbirin enter-
zevahiri kurtııracak bir sulh plan• mcnyanm Karadenize inmesine dundn asker tahşit etmeltte ol· nnsyonal bir veçhesi vardır. 
tanzi:n etmtktir. BUtün Balkar. sed çeken Sovyet anlaımasr Al· <lukJarmn dair çıkan haberler Rusların Knrpatlarn kadar i. 
memleketlerinin mukadderatı Mor mruıyanın Balkanlardaki vaziyeti· Romanya hükumeti tarafından lerlcmesi Ye Polonyanın mli
kovanm bu veni komplolanna mr.. n~ m~tkülleıtirdiği e!bi . mutli~a katlyen tekzip edimeslnc ra~- him bir kısmının bolşe'\ikleşU
tevakkıf olabilir. bil' gun cenuptan denıze inmek ıh- men Rusyanın Polonyaya glrı- rHmesl karşısında btrcok Av 

Times ,,.azetesi. Fon Rrbbentro· tiracın.da .?lan. büyük ~lman!anın şine ideolojik bir fetih mahiye. 1 rupn. devletlerinin ve hattA 
pun Mo:;kovaya hareketini Lit- Tıryeste uzcrıne çevnlme11 de- ti vermesi cenubu şarki Avru. Amerikanın endiseler izhar et
vanya hududunda1<i muhabirini'.!'1 mu.tir.. • • • ~asında ve bilhassa Sla~ ~kal· tlğl ruht bir nn'a tesadUf et. 
bir tel<Yrafivle bildirmektedir. Bı· Fıkrunu:ce Almanyanın tarihıni lıyetleri ihtiva eden ve ıçtımat moktcdir. 
tele-rttfta .. veni mihv~r" ıivaset; hıtndan hataya sevkedcn sey silnh bünyesi az çok zayıf olan 
başcröstcrilelidenberi Berlindc hii.· ile bütün Avrupaya tahalckiim et· memlekcttordo hissedilen endi
kim olan sukutuhı:ıval uzun uT.a- mek emelidir. Avnıpaya silah ile şelerı ta.mnmilo muhik göstc-
dıva anlııt•lm.:ıl>;tadrr. Cünkü b• tRhnkküm etmek ise bütün dünya· rir. . . 
siv::1set yiiziinden Almanva mır ya t11hakküm etmekten baıka bir H.omanya, Macarıstan. )' u
vakl·a.ten ı::'lrki .Avrupada durma!· şey de":Jdir. Alı:nar.lı>r bir türlü goslavya YO Bulgaristan ara. 
mecburivetindedir. n!;ı:Ctanb itiraf edemedikleri bu ta· smda tesanüdü kuvvetlendir· 

Alman propagandası :Pran· 
sayı Kızıl tehlikenin kucağın. 
da gösteriyordu. Bugünkü va· 
zlyct tamamilo tersinedir. Bil
hassa Balkan memleketleri n-

Molotof· Saraçoğlu 
mülakatı 

'rürkiyc Hal'iciye Vekili B. Sa. 
raçoğl u ile beraber yemiştir. 
Yemekte milli müdafaa komi· 
seri .Mareşal Voroşilof ile hari
ciye komiserliği erk~m hazır 

bulunmuştur. B. Molotof ile 
B. ŞUkrll Sarnçoğlu arasındaki 
konuşmalar çok dostane bir 
hava içinde ve memnuniyet ve. 
rlci bir tarzda devam ctruiştlr. 
DUıı de öğleden sonra iki dev
let adamı uzun iki mUlA.kattn 
bulunmuştur. Du akşam da 
tekrar görUştilecektlr. 

Öyle zannediliyor ki, Saraç. 
oğlunun yarın gece nihayet 
bulması lcabeden Moskovadakl 
ı kameti Sovyetıcr tarafından 
"Polonyadaki vaziyetteıı çıkan 
meseleleri halletmek üzere .. 
müstacelen Moskovaya. davet 
olunan Alman hariciye nazırı 
J<"'on Rlbbentrop'un muvasallttı 
seboblle bir müddet uzaması 
muhtemeldir. Ve yine bu se· 
beple Saraçoğlu ile Molotof a. 
rasında yarın için tckarrür c. 
den görüşmeler de teahhur 
edebilecektir. 

Moskova, 27 (A.A.) - Tasa 
Ajapsı blldirlyor: 

26 Eylülde Sovycller Birliği 
Komiserleri lrnnseyt reisi YC 

Hariciye Komiseri B. Molotof 
•rurkiye Hariciye Veklli Saraç· 
oğlunu Kremlin Saraymda ka
bul etmiştir. B. Saraçoğluna 
fUrkiycnln Mosko,·a büyük el· 
çisi B. Ali Atay refakat etmek
te idi. Kabulde Hariciye komi. 
ser muavini Potemkln ,.e Dea
nozof ve Sovyetler Birliğinin 
Ankara bUyUk elçisi Terentief 
de hazır bulunmuştur. 

Keza D. Saraçoğlu yanında 
uliyük elçi B. Haydar Aktay ol 
duğu halde Sovyetler Birliği 
Yüksek Sovyet Meclisi divanı· 
nın başkanı B. Kalinin tarafın
dan da kabul edilmiş ve kabul. 
de yüksek Sovyet Meclisi Sek· 
releri Korkln ile B. Terentlef 
hazır bulunmuşlardır. 

Ayni gün B. Molotof, B. 
ŞUkrU Saraçoğlu şerefine bir 
öğle ziyafeti vermiştir. Ziya. 

hclllcüm arzl1sunfla ıuar ettikce mek ve kendilerini müştereken 
memleketleriri fela~etten felakete tehdit cdebllecek olan tahrikt\
götüren siyasi hatahrdan kurtul· ta karşı koymak için noktai 
malan mümkün .değildir. nazaT teatileri yapılmaktadır. 

ralarmdaki ihtiH\.fları unuta· 
rak Sovyet genişlemesi karşı. 
sındu muhik bir tesanüt sebebJ 
görerek noktai nazar teatileri· 
ne başlamışlardır. 

ASIM US -----·--------

Harp tebhği 
Wa~ tarafı 1 in<'lde) 

Garp cephesinde : 
Bu cephede faaliyet cüzi oL 

muştur. Düşman bütün cephe _ 
de mevzilerini tahkim etmekte. 
dir. 

Fribourg ve Sigmarin~en U
zerinde yapılan hava. muhare _ 
beteri esnasında iki Fransız 
tayyaresi düşürülmü§tür. 

Alman hava kuvvetleri dün 
§İmal denizinin ortasında zırhlı 
lnr, tayyare gemisi, gnıvazör • 
ler. torpito muhriplerinden mil. 
rekkep lngiliz deniz kuvvetleri. 
ne h Ucum etmişlerdir. Bir tay. 
Y~e gemisi tahrip edilmi§ ve 
bır zırhlıya bir kaç bomba dü. 
şerek aftır hasara u&amıştır. 
Tayvarelerimiz hiç bir zayiat 
vennemiştir. 

Ankarada bir kaza 
Anknra, 27 (Hususi) - Bu· 

stin tlğle üzeri Ulus meydanın
da 1158 numaralı taksinin şo· 
förll Anknralı lhsan Kıral bir 
köyiUye çarparak başından u
ğ'ır surette ynralanmasına sc. 
beblyet vermiştir. Hastahane
ye kaldırılan köylUıılln hüviye
ti tesbit edilememiştir. 

--o-

Filomuz T ekirdağında 
Tekirdağ, 27 (A.A.) - Ya • 

vuz, Zafer, Kocatepe ve Tınaz. 
tepeden mürekkep filomuz bu. 
gün saat 12.30 da amiral ŞU. 

kilr Okanla birlikte Tckirdağı· 
na gelmiştir. Filomuz Tekiroa. 
ğında iki gün kalacaktır. 

fette Türkiye hariciyesinin ve· 
kile refakat cıdcn crkQ.nı ile 
Mareşal Voroşilof, BB. Nioyan. 
Potemldn, Dekanozof. Lozevs
lcl, Gorln, Terentief ,.e diğer 
bnzı Ze\•at hazır bulunmuş1ar. 
dır. 

Yemekte BB. Molotof ve 
ŞUkrU Saraçoğlu samimi nu
tuklar söylemişlerdir. 

' 1 n g i ite re d e Milli Müdafaa 
istikrazı aktedilecek 

li yerlerin meçhul denizaltılara sı· I 
ğınak olduğuna dair Sovyet mena· 
biinden verilen haberleri tekzip et· 
mektcdir. 

Moskova, 27 (A.A.) - Eston· 
ya hariciye nazın Seltcr tayyare 
ile saat 18.10 da buraya gelmiş· 
tir. Kendisine Estonyanın Mosko· 
va ve Moskovanın Tallin elçileri 
ile Estonya mebusan reisi hukuk· 
çu Ulwoosts refakat etmektedir. 

Tallin, 27 (A.A.) - Estonya 
ajansı, bir Polonya denizaltısının 
Estonya limanlarında tamirat ~ör
tlüğünü ve berızin aldıP,ına ve keza 
Estonya. sahillerine va,,"11 bazı pj·. 

Estonya ajansı 26 ve 27 Eylül 
tarihlerinde Estonya topraklarının 
birçok defa Sovyet tavyareleri ta· 
rafından ihtal edildiğini yazmak· 
ta ve Estonya hükumetinin keyfi· 
yeti Moskova ne.!di.,dc protesto 
ettiğini bildirmektedir. 

Varşova Almanlara 
teslim oldu 

( Baştaraf ı 1 incidıJ 

liseler enkaz haline gelmiştir. Du· 
man ve te>z nefes almak imkiinmı 
b1rakmıyor. Dün 13 Alman tayya· 
resi düşürülmüştür. Bu suretle 
Almanlur Var§ova. mmtakasrnda 
106 tayyare kaybetmişlerdir. Fa
kat sivil halkın ümitsiz vaziyeti 
azim hasara, susuzluk ve salrrın 
hastalık tehlikesi karşısında Po· 
lonva kumandanlığı 24 saatlik bi~ 
mütareke akdini tel<lif etmiştir v~ 
halkı yeni zayİ<ıttan knrtaracat 
kararı dernis evle..,,ektedir. 

Paris, 27 (A.A.) - Varşova· 
dan alınan haberlere !'!Öre valn•
dü.,lı:ü bomlı:ırr'lım:.,v:ı:\ sivil halk 
t" iir: hin ki.,i öl"'üstür. 

Berlın. 27 f A.A.) - B . Hitlcr 
lı 1"'1'1n):\r tar:ıfmr"n f'\"VekP. iqrr:>' 

~dile., Polrmva toTlral-l:ıl"'n'la r. 
keri Hr idarenin kurulmasını CIT' 

r1-t....,i .. tir. 
Dr. Fr?n\c .. -ırk ku..,...,..,;ı,. ... hı:: 

n·.,.-,:-rtıa .,; •• ·l ;,farenin ali şefi t~ 
yin ol•mm""t"r. 

General Ruld tedt, Polonya mu· 
harebeleri esnasında. cenup Alman 

kuvvetlerine kumanda etmişti. 
ŞiMAL DEN1ZlNDEK1 

BASKIN 
Londra, 27 (A.A.) - Alman 

tayyareleri tarafından bir ln • 
giliz tayyare ~emisinin tahrip 
edildiği ve bir zırhlmın da ağır 
hasara uğradığına dair Alman 
başkumandanlığmın tebliği hak 
kında Avam kamarasında so. 
nılan bir suale cevao veren bah
riye nazırı Çörçil demiştir ki: 

Zırhlılardan, bir tayyare gc_ 
misinden, kru\'azörlerden ve 
iestroyerlenien mürekkep bir 
İngiliz filosu Simnl denizinir 
ortasında takriben 20 Almar 
tayvaresinin hücumuna uğra . 
mrştır. Hiç bir İne-iliz P"emi . 
qine isahet oJmamıı::tır ve ıı: 
bfr tn~iliz askeri ölmemiı:ıtır 
Bir Almıın tavvaresi dücıilrUI . 
milş ve di;;erlerinin aftır ha"'" 
ra ııc'Tr'ln•i'Tı kavd~dilMir:tir. ~ .. 
nu da ilave edevim ki. bir A'· 
man tavvare,ı de derıfze inrnP 
ve mecbur olmus ve destrover. 
!erimiz dört kişilik mUretteba -
tını esir almıştır. 

sında müzakerelere başlamıştır. 
Estonva hükumetince verilen i· 

zahata nazaran Estonya sularına. 
giren Polonya tahtelbahiri, ''Ma
kineleri hasara uğradığı için'' güç
lükle hareket edecek bir vaziyet· 
te bulunmaktaydı. 

Bu seraft altında hasara uğra· 
van tahtelbahirin muhafaza altır. .. 
da iken kacmasına i~an olıruva· 
cağı aşikardır. Tahtelbahirin Tal· 
linde t"mir edilmiş olması ve faz· 
la olarak da ~emiye benzin ve kaç
mak imkanı tda verilmiş olması ih· 
timal dahilindedir. 

Lujska.in körfezinin iki nokta· 
sında buj?iin meçhul tahtelbahirle· 
re ait periskoplar görüldü~üne d2. 
ir Lcnincrratta.n verilen haberde 
nazan itibara alındığı takdirde 
Estonva sahilinden pek uzak olmı
va.n bir mahalde gizli bir tahtel
bahir üssü mevcut olduğu kanaa· 
tine varmak mümkündür. 

Bu ahval naza.n itiba.re alınacak 
olursa, srizli tahtelbahirlerin faali
yetine karşı Sovyet sularının cm· 
niyetini temin meselesinin büvük 
bir ehemmiyet kcsbettiği görü· 
tür." 
ESTONY A HARBİYE NAZIRI 

BiR NUTUK SöYLEDt 
Tallin, (Hususi) - Estony

Harbiye Nazın bugün rady<.'da b' 
nutuk söylemi~tir. Nazır bu nut 
kunda, Estonyanm vatanın mer 
faatlerini silah kuvvetiyle mı 
dafaa etmek niyetinde olduğu:; 
söylemiştir. 

Londra, 27 (A.A.) - Bugün a
vam kamarasında maliye nazın 
John Simon, büyük bir milli mi' .. 
.dafaa istikrazının aktedileceğini 
bildirmiş ve demiştir ki: 
Münhasıran vergilerin bütün 

harp masraflarını karşılama.ama 
imkan yoktur. Maamafih bir mil· 
li istikraz akdi zamanı henüz gel· 
miş değildir. Vakti geli~e mu!ı
telif tiplerde yeni istiık:razlar yapı
lac· • ır. Evvelce kabul cdilmit o· 
lan 500 milyon sterlinlik kredinin 
3 Mart 1940 tarihine kadar kifa· 
vet edeceğini temin eylcyemem. 
Büvük fedakarlıklar ve munzam 
a.{!;r talepler zaruri olacaktır. 
Planlarımızı üç senelik harp caa
srna istirıat ettirmeliyiz. 

John Simon, yeni vergilerin ve 
veni zamhrın bu mali sene içinde 
'226.5 milvon f nailiz lirası getirt• 
ceğini biMirmistir. ------
fn~il:ere ile Fransa 
Rusyaya ne için harp 

ılan etmedı 
Paris, 2 7 (Hususi) - Sov

yetlerin Londra sefiri Mayski. 
nin lnglliz hariciye nazırı Ha
lifaks, yo Parls sefiri Suriclıı 
li"'ransız hariciye müsteşarı ile 
olan görUşmelerlne fevkallde 
siyası ehemmiyet Yerllmekte
dir. 

Bu görUşmeler, İngiltere lle 
Fransanın Rusya lle slyast mU· 
ııasebetlerini idame ettiklerini 
göstermektedir. Maamafih, ln
gilizlcrle Fransızlar Moskova. 
nın hakiki niyetlerini öğren
mek istemişlerdir. 

Lehistan devleti Almanla
rın taarruzuna uğrayınca ln· 
giltcre ile Fransadan yardım 
istemiş ve bu iki bUyUk devlet 
Alnıanyaya ilAnıharbetmiştlr. 

Sovyet orduları ..Lehistan 
toprağına girdikten sonra ln
~iltero ile Fransanın yardımı 
istenmemiştir. Bu itibarla Rus 
yaya iıtmıharbedilmemiş ve c
dilmiyecektir. Esasen Lehista 
na yardım etmek imkAnı d: 
·nlmamıştır. 
İngiltere ile Fransa Rusy 

ile mUnasebetlerlnln bozulm 
siyle Almanyanın kuvvetler 
ce~'lnl bildikleri içindir ki. Sr 
yetıerle iyi geclnmek arzur 
dadırlar 
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Mıntakaiar arası güreşJ 
müsabakaları ı 

Kayak 
Askeri kayak 

hocaları 

izmitte yapılan müsabakalar çok güzel oldu ı 

Kocaeli takımı Türkiye birin
ciliğine iştirak edecek 

Beııı, (A.A.) - Buradaki son 
siyasi vaziyet odolayısiyle umumi 
sderbcrlik ilan edilmesi lizerine, 
İsviçı e kayak federa~yo.ıu yeni 
karar ve tedbirler alm-ık lüzumu
nu hisst"tmiştri. Bu d·mlden ı...1-

mak i.ızere federasyonu, kayak 
sporuna d.e\.am edilmeı:ıne ve bu 
spor faali\·etini ordu ve memlt'· 
ket miHı~J?.Sı i§lerind-: daha gt"ni~ 
bir ölçüde inkişaf ettirmeğe karar 
vermistir. 

İzmit, 26 (Hususi) - Kocaeli, 
dursa, Bolu ve Eskişehir mınta
kalan arasında serbest güreş mü
sabakaları şehrimizde büyük bir 
heyecan içinde yapılmış ve çok 
zevkli olmuştur. Müsabakalara va
limiz Ziya Tekelinin de gelmesi 
gençleri çok sevindirmiştir. 

Güreşler, ajan Nuri Doğanın in
tizamlı ve disiplinli ildaresinde baş
lamış ve aynı şekilde nihayetl~n
miştir. 

56 kiloda Eskişehirden Ziya, iz. 
-ııitten İbrahim tuşla galip. 

61 kiloda idris Boluya Eski· 
:ehirden Musa 9 dakikada tuşla 
~alip. 

66 kı1oda Borsadan Osmana Es
kişchWden Halit 14.40 dakikada 
tuşla ıgalip. 

66 kiloda Boludan Hasana Ko
caeliden Bekir 4.45 de tuşla galip. 

72 !kiloda Burs.adan Rahime Es· 
kişehirden Faik 40 saniyede tuşla 
galip. 

79 ~loda Bursadan Recebe, 1z
mitten Enver 1.20 dakikalda tuşla 
galip. 

87 kitoda Hasan Boluya, 1zmit
tcn Ahmet 5.55 dakikada tuşla ga· 
Iip. 
Ağrr siklette Boludan Haşime 

İzmitten Osman 1 dakikada tuşla 
galip. 

Atletizm 
Heleinski, (A.A.) - Hafif at

letizmin rekor standardı epey yük
sek olmasına rağmen, geçen sezon 
zarfml:fa mevcut rekorlara ayrıca 
12 rekor ilave edilmiştir. 

Şurasr kayda şayandır ki, artık 
kınlması çok güç sayılan rekorla
rı kıracak yeni yeni kabiliyetler 
ortaya çıkmıştır. 

Bu yılki 12 rekorun, biri müs
tesna. h epsi de koşulardadır. Ye· 
di rekorla başta Finfanoiyalılar 
bulur.maktadırlar. Bu yeni rekor
dan beşini Tairstomaki tesis et-
mi~dr: 

Yeni rekorlar şunlardır : 
400 metre sürat koşusu: Alman 

Harbig 46 saniydde. 
800 metre koşu: Alman Harbig 

bir dakika 46.4 saniyede. 
İki mil koşu: 13 dakika 43.4 sa· 

niyede Finlandiyalı Naki. 
5000 metre mukavemet: 14 da. 

8.8. saniyede Finlandiyalı Maki. 
6 mil mukavemet koşusu: 28 

dakika 55.S saniyede Finlandiyalı 
Maki. 

10.000 metre mukavemet : 29 
klakika 52.6 saniyede Finlandiyalı 
Maki. 

25 kifometre koşu: 1 saat 21 da
kiıka 7 saniye ile Finlandiyalr La
mila. 

4 X 1500 metre bayrak yarışı: 
15 dakika 55.5 saniyede Macar 
milli takımı. 15 dak ika 54.8 sani· 
yede Finlandiya milli takımı .. 
saniyede İtalyan bayank-

80 m etre manialr koşuda: "Ka
chnla.r" : 11.3 saniyel:le İtalyan Ba
yan T estoni. 

Uzun atlamada: ''Kadınlar": 
6.12 metre Alman Bayan Schulz. 

Bugün 29 yaşında olan Finlar. 
diyarun meşhur kosucusu Maki. 
ilk defa olarak bundan dört vıl ev
vel kendinden Lahsettirmişti. /ı.n
cak yılmadan devam ettiği antren
manları ona ilk muvaffakıyetleri 
1938 de temin etmişti. 

Pariste yapılan müsabakalara 
Maki 5000 metre Avrupa sampi
yonu olmuş ve üzerinden çok geç
meden, l 0.000 metreyi 30 dakika 
2 saniyede koşarak yeni bir rlün
ya rekoru tesis etmişti. Aynı gün
lerde 6 mil dünya rekorunu da 
l:ırmıştır. Bu yıl Atppp. 10.000 
metre koşuların ve iki, üç •:e altı 

tng;.:iz mm m esarelerin öe dünya 
rc-korlarrnr F.rrmıştrr. 

Kongre 
R..,_,ihi'4U"ı' ldman Birliği U

mıılmi lQ ~ ::>lift.dM: 

.. :g~! ! ~~~ ?-'•;;~ tCııil top
a~elmrı ı.llllUtnf' lr~~ ıı iı: 12 
f1""'8c..~ ''l~ "'''~r ~nnn ır 
at 9 31 - ••'~le rJiJw~:~i ~.:ı:aları
.ıı· .:.:ı Nftfh~.-tm . 

FİN ALDA: 

56 kiloda Bursadan Halile İ7. 

mitten İbrahim sayı hesabiyle ga· 
lip. 

61 kiloı:fa Bursadan Hüsnüye 
Boludan İdris tutşla galip. 

61 kiloda Eskişehirden Musaya 
izmitten Niyazi tuşla galip. 

66 kiloda Boludan Hasana, Es
kişehirden Halit tuşla galip. 

66 kiloda Bursadan Osmana İz
mitten Bekir tuşla galip. 

72 kiloda Bursadan Rahime Bo· 
lu'dan Esad tusla galip. 

72 kiloda Eskisehirden Faika, 
İzmitten İsmail ~yı hesabiyle ga
lip gelmişlerdir. 

Neticede İzmit takımı büvük 
bir muvaffakıyet kazanarak takım 
itibariyle birinci. Bolu ikinci, Bur
sa üçüncü gelmiştir. 

İzmit takımı Ankaradaki Türki
ye birinciliklerine istirak edecek. 
tir. ~ 

Bu ·dÜ§Ünce iledir ki, federas
yon kayak sporunu, ordunun lü
zum ve ihtiyaç gösterdiği tarzda 
faaliyete geçirecek ve ezcümle or
dunun dağ müfrezelerine faydalı 
olacak bir surette bu faaliyetini 
teksif ve organize edecektir. 

Fcedrasyon, kendi kayakçıların
da bilahare siHih altına alınacak o
lan efradı talim ve terbiye etmek
le meşgul olacak olan kayak ho· 
calarr yetiştirecektir. İsviçre ka
yak federasyonu, bu çok ehemmi
yetli vatan isine yardım etmeleri 
için İsviçredeki bütün klüplere 
müracaat etmiştir. 

Bununla beraber, enternasyonal 
karşrlasmalara tekrar başlanıldığı 
zaman, anform bir halde buluna
bilmek için, milli kayak takımı
nın antrenmanları da ihmal edil
miyecektir. 

Cumartesi günü yapılacak maçlar 
Bede>ı Terbiyesi lstan1ntl böl. 

gesi futbol ajanlığındaıı: 

Taksim Stadı: 
Galata Gençler - Kara.güm. 

rük saat 15 hakem Rıfkı Ak.
say, yan hakemleri Şevki Çan. 
ga. ve Selami Akkal. 

Beşiktaş Stadı: 
Ortaköy - Beylerbeyi, saat 

:15, hakem Necdet Gezen. yan 
hakemleri Halit Özbaykal ve 
Liva, 

1-10.1939 Pazar günü yapıla
cak maçlar: 

Taksim Stadı: 
Şi§li - Yeni Yıldız, saat 11, 

hakem Basri Bütün, yan ha...· 
kemleri Naci ve İbrahim Sun. 
gur. 

Süleymaniye - Kasımpa.şa, 
saat 13, hakem Halit Galip Ez. 
gü, yan hakemleri Rıfkı Ak. 
say ve Selami Akkal. 

Beykoz - Vefa, saat 15 1z.. 
1,ct l\1. Apak, yan hakemleri 
Neşet Şarman ve Rahmi. 
Beşiktaş Stadı: 
Demirspor - Eyüp, saat 11, 

hakem Refik Osman Top, yan 
hakemleri Ruşen ve Sami. 
Beşiktaş - Topkapı. saat 15 

hakem Tarık Özcrengin, yan 
hakemleri Fikret Kayral ve Sa. 
bahattin. 

Fenerbahçe Stadı: 
Alemdar - Kale, saat 13 ha. 

kem Bahattin Uluöz, yan ha _ 
kemleri Fikri ve Ziya Atlet. 

Fenerbahçe - Galatasaray, 
saat 15, hakem Şazi Tezcan, yan 
hakemleri Ahmet Adem ve Ad. 
nan Akın. 

Süleymaniye Stadı: 
Anadolu - Davutpaşa saat 

11, hakem Sami Açıköney, yan 
hakemleri Rifat Vurgun ve Tur 
gut Öztuf an. 

Altın.ordu - Fener Yılmaz, 
saat 13, hakem Eşref Mutlu, yan 

lsveç - Norveç 
Bisiklet müsabakaları 

Oslo, (A.A.) - İsveç ve Nor .. 
veç sporcuları cumartesi ve dün
kü pazar günü buradaki Bisiklet 
stadında sekizinci karşılaşmaları
nı yapmışlardır. 

Hafif atletizm karşılaşmaların
da İsveçliler 18.85 puanla yedinci 
clefa olmak üzere rakiplerine galip 
gelmişlerdir. Hafif atletizmde 
Norveçliler yalnız 1932 de İsveç
lileri mağICıp etmişlerdi. 

Havaların soğuk denecek dere· 
cede serinlemiş olmasına rağmen 
çok iyi neticeler alınmıştır. Bunun 
en iyi delili, Norveçli Erling K~a
sın 4.27 atlamak suretiyle sın!da 
yeni bir Avrupa rekoru tesis et
mi~ olmasıdır. 

Bundan başka 10.000 metrede 
ayrıca iki memleket rekoru tesis 
edilmiştir. 

isveçli Tillmnn bu mesafeyi 30 
ı:fa~ka 37.1§ nniyede k<>!nmı . ı:. 
çftncfi gelen N orveçli R asdahl 31 
dakika 2.4 saniye ile yeni bir Nor 
veç r ekoru tesis etml~tlr. 

hakemleri Reşat Erte ve Bekir 
Erkanlr. 

Anadoluhisar - Galataspor, 
saat 15. hakem Necdet Geuın, 
yan ha kemleri Necdet Akkal 
ve İbrahim Sevin. 

1 - ::'vfaçlara tam saatinde 
başlanacaktır. Takımların ve 
hakemlerin ona göre sahada 
bulunmaları lazımdır. 

2 - TakrmJar statlara on se. 
kizer kişilik liste il egirecek • 
lerdir. 

3 - Geçen sene verilmiş o
lan fotoğraflI serbest duhuliye 
varakalarmın hükmü kalma _ 
mıştır. Alakadarların bölge 
merkezinden yenisini almaları 
teblığ olunur. 

4 - Genel direktörlükçc tet. 
kik edilmekte bulunan lisans • 
!ar bölgemize gelinceye kadar 
klüpler isimlerini listelerle ver . 
dikleri idmancılarmr oyna.tabi _ 
leceklerdir. Ancak mukabil 
klüpcc vukuu muhtemel her • 
hang-i bir itirazın tahakkuku 
takdirinde haklarında yapıla 
cak muameleyi şimdiden tekab. 
bül etmiş sayılacaklardır. 

5 - Klüpler bölgede mahfuz 
musaddak listelerini perşembe, 
cuma ve cumartesi günü alma. 
ğa mecburdurlar. 

....................... ~ 
Londr:ı ve Parısın en meşhur 
fabrikalarından gelen bayanlara 
m:ıhsus mantoluk, rop ve kostüm 
t:ıyyörlük yüksek Cantazi rodier, 
Morenu, harris, tweed ve saire 
Yür-iLO KUMAŞLARIN emsalsiz 
çeşit, cine; ve renkleri Dcyoğlun
da BAKER mağaıalarmı.la her 
:rerı.len müsait şarı:ar ve tı<'UZ 

(inıll:ırln "n•ıl•·•" 1 ·ı .. .ı.r .._ ___________ _ 
9.19/826 
bta11b11l Aılliyr. 

,\f alıkı· nıe si 1111e11: 
l'ı:iirıcii llukul: 

Hahirı tanıfından Beyoğlu Q..,ıııan. 

hey B:ı) t:ır Ahmet sokak 7 No. da 
Ooktor Şakir .\hınet y:ınıııda a5çı 

Şaban ıılt'yhine nwlıkeınenin 

!l3!1/8:!1i No.lı dos) :ı'ı ile :ı~·ıl:ın bo
ş:ı nınn davasın da ııı iiddeo lt•yh na_ 
ıııına ı:;üııderilcrı d:ıvC'liye~ (' vC'rilen 
mcşrulıalla miiddei:ıleylıiıı lıir a~ 

evvel ıııczk(ır ndrc~i tcrkl'lınrk su_ 
rcliyTc çıkıp giltiği ve ı;:iltiği )erle 
halen lııılıını:hığu ik:ırııetg:"ıhı ıneı;

hul olılıığuııd:ın il~men telıliğ:ıt k. 
r:l'imo knr:ır n~rilııti')lir. Tayın 0111. 

ıı:ın :.!li/10/939 s:ınt 11) ela ınalıkc. 

ıııedc lıizı:ıt Ycya Jıil\'ckiıle hazır 

hulıının:ıılığı takdirde hakkıntl:ı ı.ıı

~:ıp kararı ittilıa7. olıınaC':ığı ll'lıliı:( 

mnkanıııı:ı kaiııı olmak iizC'rc il.in 
olunur. (;lO'.!j!l) 

Zayi 
1-.taıılıııl lis~cinılen ıı:u scııcsiıııle 

:ıldığıın ş:ıhı.ıdctıı:ııncmi z:ı) i clliııı. 

Ycni~ini ı;ıkııracaQıından eskisinin 
h(ikınQ yoktur. 

S.\Llll 
(30263) 

c:iCRSA 
-Ankara 27 -9 • 939 

-- ÇE KL ER--
:sterıın llngılız) 5.24 

Diğerleri muamele görme
miştir. 

lstikrazlar 
Erg anı 
~ı vas • Erzurum il ı 

rürk borcu 1 peşin 

Muame. 
le olma_ 
mışlır. 

Tıcareı ve Lanı re norsası 
27 • 9 - 939 

. \ 
Uuğı.lay yumuşak: 5.5, 5.'.!5, 

bııl{ılay sert: 4.8, 4.11, lıuğd:ıy 
kızılca: 4.32 1/2 5, Arpa yemlik 
~·urnllı: :!.'.! l, kuş}Cıni: 3.35, 1.20 
sııs:ım ı:ı.20, 13.30, le fındık 3'.!, 
3t .'.!ll, \'ap:ık Trak) a: 50.20, Zey. 
tin~ ıığı 1 inci: 4'.!, 43. 

GELEN 
Buil:duy: 825 Tun, Arpa: 127 

ton, Afyon: !l 1/28, Fasulye 40 
lon, mercimek 37 ton, Yapak: 2 l 
ton, Susam: ·t ton, B. peynir 1!t 
lon, kaşar: 1 1/4 ton, z. yağı: l!l 

GİDEN 
Kuşyemi: 78 ton. 

Zayi 
Fen Fakiillesinden aldığım 2 l.9. 

93!i tarihli hüviyet Yarakaını zayi 
ellinı. Hlikrnii yoktur. 

Xo. 8G3 Garkis Cil:ıcı 
(K. 1. 2fi4) 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
H er yem ekten sonra günde 3 defa m untazamar 

dişlerinizi fırçalayınız. 

I* Mektep Kitaplarınızı 
Her sene olduğu gibi, bu yıl da 

Vakıt I<.. itabevin
den alınız 

.. --------------~ 
• YATILI YATısız--... 

Şişi i Terakki Lisesi 
Xi,nntaşında Halil Rifnt Paşa \'C Ilaşmnbeyincllik konaklan. 

Talebe kaydı icin her gün saat 9 - 18 c kadar mürnc:ıat olunabilir. 
(Ti' le fon 42517). Tedrisat 2!i Eylıilclc lı:ışl:ımışlır. ·--· KIZ ERKEK • 

··----•-SARAÇHANEBAŞINDA - H ORHOR CADDESiNDE ------.. 

ff t\ YRİYE LİSESİ ~:!:~ız I Kız 

Erkek 
Ar:a, ilk orta ve lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk smxflardan itibaren baş. 
lcır Kızların yatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi r.akletmek için mektebin husus 

••••tm•••••••• otobüs servisi vardır. Telefon : 20530 

r--Kiralık odalar--" 
Ankara Caddesinde denıze ve caddeye nazır 

Muayenehane yapılmağa elverişl i kiralık 
Yazıhane , Aileye, 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

ıauGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU) r 

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
-·~$• 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

1 Dr. iRFAN KAYRA 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 

l'ürbe, Bozkurd Kıraathane. 

sokak No. 8 . 10. öğleden son 
r;ı 3 ten 7 ve Kadar. 

S.\lllBI: ASl\I U.\ 
l'lns ı ldıılı yer: V:1/\11 :\l:ıthaa~ı 

Umum Neşriyatı irlnre eılt•n: 

Rerik Ahnwt ScHngil 

Devlet . Oemiryoiları ve Limanları 
· işletme · Umum· idaresi ilanları 

;\lıılı:ırıımcıı hcdl'lı !'ı2'.!0 lirn liO ku 34.SOt metre mik'iıbı 
ınıılıll'lif C'lı':ııt:ı 2200 odı·t koıılqıliık 10 10/1939 S h giinii nat (t!'ı) on 
lıeşle ll:ıyıl:ırp:ış.ıdıı 1.:ır lıin:ı<;ı clohiliııdr.ki komi ~on tnrııfındnn kapalı 
z:ırf usıılilc s:ıtın :ılın klır. 

Bıı işe girmek İ<;lİy('n(erin 3!11 lira fı;) kuruşluk muvakkat leıninnl 
kununuıı la) in <•iliği vc~ikalarla ek lifleri ni nııılıle,·i 7.1trflarını u·ni ... 
sn:ıl < 11 l on ıfönle knıl:ır Komi') oıı Reisliğine vermeleri J ımdır. 

Bu işe uit şartnameler komisyondan parasız olarak da tlılmaktadır. 
(7 • ) 

' 


