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Sabaha karşı · 

Har.cıye Vekıh
miz Bükreşe 
uğrayacak 

iDARE E\'l:Ankara Cad.lSTANBUL 'Telgraf: VAKIT•Posta kutusu: 46' Telefon: 21413(Yazı)-243i0 (idare) 

Sofy.a, 29 (Huaual) -
Buraya gelen mal~mata 
göre Hariciye Vekilimiz 
ŞUkrti Saraçoğlu Mosko
va döntiştinde Roman. 
yaya uğrayacaktır. Btlk. 
reşte Rumen - . devlet 
adamlaritle görttşecek 
olan Hariciye Veklllm1s 
Köstence'den deniz yolu 
ile lste.nbula dönecektir. 

il 111 -
1 

Litvanya ve Leton· 
ya ile müzakereler 

baıliyacak 

hal Alman tahtelbahirleri Rusya ile Estonya arasmda 
Dün 3 Norveç vapurunu batırdılar Karşılı~lı gardım 

- Londra, 29 (A.A.)-Havan~-ı gili~ donanmasının denizlerdeki paktı zmzalandl 

Moskova, (Hususi) -
Estonya ile Sovyet Rus
ya arasında yapılan. an
laşma. merlyete girdik. 
ten sonra Sovyetlerle 
Litvanya ve Letonya 
arasında da mtizakere. 
!ere başlanacaktır. 

Franıada komü
nişt nıebuılan 

Parls, 29 (Hususi) -
Fransız komUnlst partk 
sinin llğvı üzerine Par-( 
llmentodakl komu~ 
mebuslardan 72 si cep. 
heye gitmiştir. Geri ka., 
lan 42 mebus eski ko
münist partisi yerine.' 
işçi gurubu namı altın. • 
da parlAmentoya 4evaın 

Ll k ısında zaretinin bir tebliğine ıöre, ingı- hakımiyetini ikmal etmiş olmas:. nar p arş )iz hava kuvvetleri şiddetli bir nın bir neticesidir. 

• " ~ukabil hava ateşine ratme~ He- Oslo, 29 (A.A.) - ttç Norveç s ti E t 1 d d • 
ıkhsadı devlet lıgoland yakınında ~iman fılOSl"• vapuru daha Almanyanın bitaraf- ovye er s onya aaa arın a anız 

na taarruz etmişlerdır. ların ticaretine karşı açtığı harbe • . edeceklerdir. -· 
YG%.an: ASIM u.s Londra, 29 (A.A.) - Bombar- kurban olmuştur. ve hava üslerı tesıs edec1k 

dıman tayyarelerindcn müreltkep Bunlaıdan birincisi Alendel li· ı•_~~,__,... 
Türki7e Cumhuriyeti bir iktı
ı devlettir. Memleketin unıu-

• menfaaUerini korumak için İ· 
nda milii ikbaaclm her saha

mı "k0otrolü altına alacak, hatta 
tilual ve müt.dele gibi ikbıa· 
i faaliyetlerini muayyen mevzu-

iizerine elkoyacak bir de'Vlet
ir. Bizde cumhuri7et rejiıni to-

"ter "devletler aibi bütiin iktı· 
•l aahumda pbai tetebbüıltte 
efea aldınmyacak bir uınumi 
911trol u1Ulünü bbul etnıez, fa• 
t ınemleketin milli bayatını teh• 

· e19 k~ tekilde her pyi 
ahsi ~aleff "b~ tlıt 
Ofa~ 
A!l'UP& harbi- baılar batlamu 
ükGınet yiyecek eıyuPUD ihna

ınenetti. Bir takım qpnm 
hreeım da li1anaa ü.bi tuttu. Di
ier fanıftaa dahili ticaret i11e
~11cle· ihtikiı:-a meyan vermemek 
~Çİn ımdetli tedbirler almaja ka .. 
~r verdi. Bu, bir baıJ.anaıç idi. 
!Şiındl yeni bir milli ikbaadi ko· 

kanunu projesi ile ilk ka
tatllibb hazırlanıyor. 

Ticaret Vekiletinden Baıveki· 
~ete verilmek üzere olan bu FC'O
Jeye aöre her türlü iptidai mad
deler iıtih..tleri, sabılan, nakil 
itleri, biliiınum ticari müesaeıe· 
lerin ve t~tkilitlann faaliyetleri 
devletiıı ~ontrolii altına alınahi
leeektir. icap ettiği takdirde ha
~ ınadiJelerin .sahılan clojnadan 
doğruya deYletçe idare olunabile- 1 
cektir. 

Memleketteki ikhsacli faaliyet· 
lerin ve hareketlerin devlet kon· 
trolü albna alınması niçin? 

Bu kontrol devlet hesabına fU 
•eya bu tarzda bir varidat bul· 
hlalc: için •iiWir; aadece memle
ketin hayati ihti~ muhafa· 
a.. etmek, milli İkm.diyatnu za· 
~ konımak içindir. 

Halabt halele harp :aıınenı... 
l"lnq gıda -\ideleri top .... tü
fe c aibi .. -.. milli müdafu Ya· 
•ıtaiıdır. o.- içindir ki hükU
IMt Avnıpalıla....,, hali zuhur e
deıt- etmez bu mzt•ıletiu ihracım 
Y...ac etmiıtri· YU. .._.n için 
Aım-...ya kar!• tfs !derde aJ>. 
hakla l'li.l eden l'llıiltw. Ye Fran· 
.. bu te plen 7İYecek 
enasınıda Jraçaiı addebnelc. 
tedi.. Bu lngiliz •• 
F...._ cleiıiz'-de 
\itaraf AJınann-

" J~ tİQa\ sevkiyatı bile 
lltrole ... tGt-.tadır. 

~--.. -~ hakkın· 
~ tatbik.._ bu ~le ıöz 

... 19 ptiilkte fe~--de ahval 
~ fiiilaaoeti~. ~. n dola" 
,_, edİDee her ti!9' t iptidai 
hleriıa iatih,.Jiol, latır...• , -~·, al.!• :.ı.....:..:. • • JDUe::ı . 

11U1 ...-.._ tic:atl • lenn 
e tetlQıitJana faaliyetler 
-ole tabi tu'-lc istediii k on. 
inden anlatıhr. 
~ evbJade vaaiyetİO neticesi 
-« narmal tieaı; ,..lyetler d 

Adanada ~, tzmir 
~ üzüm, KarJdeniz sa
lJe '-ndrk gibi ..,emleketiıı 

(Devam& 5 incide) 

bir Alman hava filosu .•. ıcıün İ~k?ç· manına merbut Tastae Kargosu
yaya. varmağa. ~eşebbus etmış ıse dur ki Bergen açıklarında tor
de bırçok ingılız vavcı tayyaresi pillenmiştir. Torpillenen ikinci 
ta~a~ından kaçmaga mecbur edil· vapur kereste yüklü olarak tngil· 
mıştir. tereye gitmekte olan Jern vapu· 

Londra, 29 (A.A.) - Alman rudur: Mürettebatı bir Norveç 
tabtelbahirleri, sistematik suret- torpidosu taPafından kurtarılarak 
te İngiliz adalarından uıaklara Chriatianu.d'a götürülmüştür. Ni
tardedilm~ktedir: Bu tahtelbahir- hayet yine Arendel limanına mer... 
ler, timdi yalnız, İskandmavya, sup Solaas vapuru da Anvers
Cenubi Amerika ve Japon sahille· ten kereste yükü ile tsveçe gider· 
rinde faaliyet göstermektedirler. ken bir torpile çarparak batmış· 
Salihiyettar deniz mahafilinde tır. Mürettebatı bir İngiliz vapu
beyan edildiğine göre bu hal, in- ru tarafından kurtarılmıştır. 

r 
VAZIYE1 

Almanya ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Mosko
va anlaşması Lehistaıım iki memleket arasında taksimine ve 
Avruııanm şarkından İngiltere ve Fransanın alakasını kes.. 
meye matuf bir teşebbüstür. Bu esas ti?.erine münferiden 
veya mil§tereken yapılacak sulh teklif inin Londra ve Pa. 
riste ka.bul edilmesi muhtemel değildir. Harp devam ede
cektir. Bu noktadan vaziyette yeni bir değişiklik olmıya. 
caktır. 

A.r.cak bu sulh teklifi Londra ve Paristen reddedildiği 

takdirde Sovyet Rusya Almanya ile birlikte İngiltere ve 
Fransa.ya karşı harp ilan edecek midir? Anlaşmaya göre 
harbin devamı halinde Almanya ile Sovyet Rusya istişare 
edeceklerdir. Bu istişarenin askeri teşriki mesai ile niha. 
yt-L bulması mutlaka icap etmez. Fakat Sovyet Rusya Al
manyaya gerek sili.h ve gerek·ilk madde (petrol ve buğday) 
vermek ımretile yardım. edecektir ki bunun ehemmiyeti in
kar edilemez. Bu itibarla Almanya harbi uzatmak için tn_ 
giltere ve Fre.nsaya karşı yeni bir istinat kaynağı bulmuş 
demektir. 

Şayet Sovyet Rusya Almanya ile beraber İngiltere ve 
Fransaya karşı harp ilan edecek olursa bu ihtilit harbin 
umumileşmesi demek olacaktır. Bu halin dünya milletleri il.. 
zerinde ne gibi neticeler vereceğini tahmin etmek şimdiden 
imkan haricindedir. ... 

F TGTllllZ tebliii: zılordu kıtalarr, Graevo, Tchijev, 
Bejiretchie, Krenjek, Malddytch, 

Faris, 29 (A.A.) - 29 Eylül Przemysl ve Ustrzyki'yi almış· 
sabah tarihli Framrz tebliği: tardır. 

Gece, umumiyetle sakin geçmiş Garbi Bielorusya ve Ukrayna-
tlr. Ezcümle Sarrebrück'ün gar da temizleme harekatı devam et. 
binde, temas krtalarmuz faaliyet· mektedir. Beş Polonya süvari a
te bulunmuştur. layı esir edilmiştir. 15 top alın· 

Pariı, 29 (A.A.) - 29.9 ak- mıştır. Krukenitza ıruntakasında 
şam teblivi: müteaddit Polonya müfrezeleri 

Sarr'ın ~oğusundaki bölgede ez dağıtılmıştır. 
c.ümle Deux-ponts la Pirmaser.. A I · L/ • .... • ,.., "'"" ,il!.,, .. ,,, : 
sın .cenubunda düşman topçus:.ı · --------
faalıyet. ~?•termiştir. 

Her ıkı tarafdan keşif ve ra· 
sat tayyarelerinin faaliyeti kay· 
dedilmiştir. 
~n,,., ... ı lı0'hl:J;;. . . 

Moskova, 2~ .(A.A.) _ 29 
ylül sabah tanhlı Sovyet tebli

li: 
Dünkii harekat neticesinde, kı-

Berlin, 29 (A.A.) - Büyük 
Alman karargihı tebliğ ediyor: 

Alman kıtaatı, hudut hattının 
şarkındaki hareketlerine ıdevam e· 
derek 28 Eylül günü Perzemysl 
şehrinin cenup kımuru Sovyet kı
taatma teslim etmittir. 
Varşovada bulunan Polonya kr 

taatının hareketi bu akşam başlr 
yacak ve ihtimal iki üç gün sil-

(Yazısı 5 incide) 

Sovyetlerle Almanya 
bir anlaşma ya hl-ır 
Pol8ltJlda iki devlet arası h 

iki devlet Harp akademisinde 
D U 

•• n · . lngiltere ile Fransa-
m e zu n l ara merasımle ya sulh teklifinde 
dipl~a verildi bulunacaklar 

Me~birkımı 

(Yazısı 3 üncüde) 

recektir. Öyle ki, Alman kıtaat·. j 
run şehire girişi iki teşrinievve 
tarihi için derpiş olunmuştur. 
Şehirdeki sivil balkın iaşesini te 
min içi icap eden tedbirlere tc 
vessül olunmuştur. 

Modlin kalesi de Alman to11 
çusunun ve hava kuvvetleri,..;
bombardımanları neticesinde k'l 

1 yıtsız ve sartsız olarak teslim n · ı 

lacağını bildirmiştir. Bu tesli· 1 
min sartlan tesbit olunacakttr.

1 Modlin kalesinde takriben bir iki 
vüz subav, otuz bin asker ve dört ı 
bin yaralı vardır. 

1 

Garp cephesinde, şimdiye k;-. 

dar olduğu gibi kara kuvvetleri 
faaliveti vukubulmuştur. 

Bir hava muharebesi esnasında 
Visemburg civarında bir Fran· 
sız tayyaresi ve Osnabrueck ci
varında da bir İngiliz tayyaresi 
düşürülmüştür. 

' 

Bertin, 29 (HUSU8i) - Mos • 
kovada Almanya ile Sovyet 
Rusya arasmda nihayete eren 
müza.kerelerde takarrür ettiri. 
len esaslar iıri.zalandığı saatten 
itibaren hükme girmektedir. 1. 
ki devlet arasmda a.Skeri itti
fak yapılmamıştır. Moskıovada 
Uç deklarasyon izm.alarimıştır. 
Bugün Moskovadan tayyare ile 
hareket den Ribbentrop Berline 
g~lmiştir. 
r...tBBENTROP'UN BEYANAT! -Moskova, 29 (A.A.) - Al • 
nian hariciye nazırı Fon Rib. 
bentrop, Mosko"-dan aynlma • 

r Dm,am1 .ı; i:n.cide > 

E lô gözlü 
insanlar memleketinde 

"X azan : Sadri ER TEM 

Yeni tef riT •• ·lim'!a cif rc~lm?cr~en: Küto1ıywı AııaW , 

· Bugün ikinci sahifemizde okuJlll,UZ J 
............................... ................ 
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ııa c:ızıı 
insanlar memleketinde Orta tedrisatta öğretmenler için yeni 

prensip tespit ediliyor 
ihtilas dava~' 

1,..._._.._.._.-.... Yazan: SADRI ERTEM-·----·• Okul ki.tipleri ve dok
torlar arasında 

nakiller 

Şahit celbi için mul 
me başka bir gii 

bırakıldı 1 
Gece peyzajları 

Anadolu trenlerinin nıidılli
sf olan Alayund - Kütahya şl
mendiferlnden iner Jnmez ilk 
karşılaştığım iri gövdeli, kır_ 
mızı kuşağı gel:enin alaca ka
ranlığında farkolunaıı ak sa
kallı, poturlu bir ihtiyardı. 

Kasketi ba.c;ına bir ttirlli 
yerleşemiyen bu adam valizle_ 
rimi bir delilfanlı çevikliği ile 
arabasına fırlatır gibi yerleş. 
tirdi. 

Ben ona bir şeyler söylemek 
istedim. Ağzımı açtım, H\flar 
ettim. Fakat o sadece bnşım 
salladı. 

Söylediğim sözlerin hiç bi
rinin bir tesir bırakmadığını 
yUzUnden hissettim. Yanakla
rında ve alnrndaki çizgilerde 
hiç bir değişme olmuyordu. 

Bir .kamçı sesi, ve atların 
nal şıkırtaları arabayı şehre 
doğru sürükleyip götUrUyordu. 

Eski faytonun arşında otu_ 
ran ihtiyar fakat delikanlı gi_ 
bl çe\·lk gijvdenin hayaU sarsı
la sarsıla. yorulan kafama bir 
maymuncuk gibi sokuldu; ha
;fızamı kurcalamaya başladı. 

Çocukluk günlerimin masal_ 
hırı birer, birer arabanın ke. 
narından beni takip ediyor
lardı. 

Kaleden uzanıp, ovadaki Fe
lend ırmağından su içen ve 
ilç yüz yaşmdn ölen çocuğu_ 
an arkasından: 

" 300 ya.c;mda. bir oğlum 
öldü; ham tıraş dünyada ölüm 
otduğunu bilseydim koymaz. 
dım ~ Ustllne taş.,, 

Diyca bir adam elini uzata
cak, arabacının kulağından tu
tacak, onu yaramaz bir c;ocuk 
gibi durduracak sandım. 

Fakat dUnyaımı en splrttlel 
insanı olan Ezop'un Ye dllnya_ 
nın en kulağı <lelik ndamı o. 
lan Evliya Çelebinin bu dilsiz 
'Ye ~ağır hissini ~eren hcmŞc
risl durmadan ve bana hfc; bir 
şey sormaya 1Uzum görmeden 
yoluna devam etti. 

Ufuk genişti. 
BilyUk ağaclar çinl bir vazo. 

nun UstUnc resmedilmiş çizgi_ 
lerl andırıyordu. 

Büyük ağaçların arasından 
panldayan ay, mavi zeminli 
vazonun, kırılmış kopmuş ve 
boşluğa acılmış bir parçası his. 
sini vcriyor.du .. 

Araba ilerliyor. 
Ben dUşUnUyorunı. 
Şehirler de tıpkı insanlar 

~r. 
Ollların da mağrurları var-

•· !MI tepelerinden, yUksek 
5ıı. sivri burunlardan 

engin denizlere, yol-
a azametle kaşlarını 

~bakarlar. -•ma.ıı vardır ki, gösterişi se_ 
:.S! BUtUn eşyasını misafirle. 
~gözlerinin önüne öyle ma
haretle serer ki, bir e\'e mi, bir 
vl\rtne mi girdiğinizi anlaya. 
'1111-"•Z. Şaşırır .kalırsınız. 

:ilk bakışta bUtUn güzellik_ 
lennl maharetle, usta bir ı·es. 
88lll tablosu gibi önUntlze se
r• tehirlerin bu evlerden ne 
tsln vardır? 

Öyle :fettan insanlar l ardır 
ki, vticutlarınm bUtlin hatları
nı başkalarının gözüne açıver. 
mekteıı hoşlanırlar. 

Işık altında bedenlerinin bU. 
ttln çizgilerini ustalıkla ıgözle
rin mahremliğine sererler. 

Onlar örtUlmUş oduklalrı 
halde çıplaktırlar. Böyle fet
tan, isteri nöbetleri geçiren şe_ 
birler glSrdUm. Çapkın delikan. 
lı hissini mlltemadiyen tekrar
layan, yahut dudaklarında gU
ltlmseme eksik olmıyan kasa. 
balardan geçtim. 

Gözleri yaşlı, ıztırap dolu, 
çatılarından melA.nkoll bir kll. 
sede genizleri yakarak dala
şan gUnlUk kokusu gibi fışkı
ran şehirlere şahit oldum. Ma. 
zialnin ti tUne eğilmiş geçnıiş 
günlerin rUyasını tekrarlayan 
harabelerden geçtim. 

KUtahya - Bursa yolundan 
gelindiği zaman insana bUyUk 
dağların eteğine çömelmiş mu. 
tevazt bir site hissini verir. 

Onda• bakıldığı zaman o
••• t.ult yeşil dekoru içlnl 
saklar. Bu ı,eblr insanın gözle
rine ancak kademe kademe, 
merhale, merhale kendini ve_ 

rir. :Mahcup insanlar Yardır, 
dostlarına bile yavaş yavaş a. 
çıhrlar; hu şehir de bttylccllr. 

Ben istasyon yolundan geli
yorum. İnce bir şerit halinde 
eloktrik ampulleri mahmur, 
mahmur ağaçların arasından 

akıp gidiyorlar. 
Ağaçlardan, elektrik direk

lerinden bahçelerin çitlerin_ 
den sonra blrl yeni, öteki eski 
iki hatıra insanı kaı-l]ılıyor. 

Bunlardan bili çömelmiş hlr 
ihtiyar :Mevlevi dervişi hissini 
veren EU\çeşmedlr. 

Öteki atlamaya hazırlannm;, 
öne doğru eğilmiş, gene bir at. 
let heyecnnile koşacnkm1ş gihi 
yerinde duran stadclır. 

Prevantoryom hesap memuru 
Niyazi Karagümrük orta okul 
sekreterliğine, Zeyrek orta okulu 
sekreterliğine Şakir, Balıkesir 
öğretmen okulu hesap memuru 
İsmail Ye§il Cibali hesap memur. 
luğuna, Adana maarif müdürlüğü 
baskatipliğinden Ekrem Mardin 
orta okulu sekreterliğine, İstan
bul kız öğretmen okulu miibayaat 
memuru Mustafa Nuri Pertev
niyal dahiliye şefliğine, Pertev· 
niyal lisesi dahiliye şefi Nevzat 
Prevantoryom hesap memurluğu· 
na, Capa kız orta okulu doktoru 
Nazif Eminönü kız lisesi doktor· 
luğuna, Pertevniyal lisesi kütüp· 
hane memuru Talia Erenköy kız 
lisesi kütüphane memurluğuna, 
Erenköy kız lisesi kütüphane iş· 

Dilekçelerde yer tasrıh edilmiyecek 
Maarif vekilJiği öğretmen ta· 

yini işinde yenil:len bazı esaslar 
kabul etmiştir. ilk, orta ve lise 
öğretmeni olacaklar vazifeye ba§ 
lamadan evvel bazı şartlarla ka
bul edileceklerdir. Orta tedrisat 
müesseselerinde vazife isteyen 
öğretmen evraklariyle birleşik Or 

larak vekalete verecekleri dilek· 
çede bu gösterilecektir. 

Vekalet bu gibi öğretmenleri 
münhal bulduğu yerlere tayin e· 
decektir. Aksi şekilde hareket 
eden ve yer göstererel· öğretmen 
tayin dilmesini isteyenlerin dilek-

çeleri dikkate alınmıyacaktır. 
Vekaletin prensip olarak kabul 

ettiği bu formüle göre ta ·in key
fiyeti yapılacaktır. Üniversite 
öğretmen okulu ve cligcr öğret· 

menlik miicssesclerin<ien mezun 
olan gençler ilk müddetlerini be 
hemchal vekaletin göstereceği 
yerlerde yapacaklardır. 

öğretmen olabilmek için mezu
niyet diploması aranacağı gibi öğ· 
retmenlik için veni bazı evs f ~a 
istenecektir. Bu evsaflar tesbit 
edilmektedir. 

Adliye tebligat daircı 
dürluğünde bulunduğu 
teblıgat paralarından b 
tarını ıhtıl sen zimmet 
c;ırmekten suçlu t.oblığat 
rii Mustafa 1'~rsezen ile 
şir Haınd tevkif edılm · 
Maznunların muhake; 

ne diın ağır eza.da 
mı tır. 

A vrıca mübaşir Os 
Kemal de tebliğat müd 
Hamdinin suçlarına J§ 
maznundu. 

Mustafa Ersezen sor 
suçu tamamen rcddede 
suzluk olduğu iddia 
kısmıyle kcndis"nin alA 
lunmadığmı ileri süı 
s:.ıiistimalin daha çok k 
yüzünden vuku buldu v 

Eski bir uyrılış çeşmesi olan 
Elft çeşme sanıyorum arttk 
heybenin, yaylı arabanın, ha
nın, ker\'anı:ıarnyın son kalnn 
parçasıdır. 

EH\ çeşmcııiu etrafında eski_ 
deıı mezarlar vardı. O özleri ın 
onları aradı. :F'akat orada taş 
nanırnn son yıkık çeşmeden 
başka lıir !:)CY knlınamıı:;. 

E~~.!1~!~~~=,:~;.~·
1

c:.r::~: ı O k u il arı n d e r s kitap 1 arı 
Vaktinde mektebe j h . 1 d 

dia etmiştir. 
- Çünkii, demiştir. 

lahiyetim haricinde ola 
la iş vcrilmışti. Müddei 

kay~olun~ı~anlar . enuz tamam anma 1 
::'\Iaarıf Vekaletı her haııgı 

lık i imden başka asli 
ve hukuk mahkemele 
ta ra tebli"atlarmı beniı 
dennemi istedi. Tatbik 
yeti olmadığını ileri il d 
k" bul ebnf"iim. Müddeiuı tu 
lik taluiri emir verdi' d 
reddettim. Bu sefer bizzs M 

Bu mezarııı yeri bana ha. 
yatta duyduğum ille ana çığlı
ğını bir kern dnha tazeledi. 
Bir petrol Hlm basının başında 
saclarını yolarak göz yaşına 
boğulan taze bir kadın, onun 
karşısnıda kumral bıyıklarınm 
ucunu tutarak gözlerinin ucuıı
daki yaşları kuru tmayu çalı_ 
şan sessiz babayı, pencereye 
doğru koşarak boşluğn olanca 
sesiyle bağıran yaşlı kadını ha. 
tırladım. 

bir sebeple olursa olsun mektep. 
lere kayıt ve kabul müddeti L Okullarda dersler başlayalı bir 
çinde müracaatta bulunmamış hafta oldu. Fak.at devlet matbaa· 

hnn aritmetik kitapları, lise ii· 
cüncü sınıfın cebindir. 

çocukların, yer bulunduğu tak sının hurr.malr çalışmalarına rag. 
dirde vekaletten izin alınmadan men henüz birçok kitaplann ba
mekteplere kabul edilmelerini sılmasr ikmal edilememiştir. Tale· 
karaTlW}tınnıştır. beler, kitap satış şubelerine kitap 

Bazı okul öğretmenleri talebe
nin alacağı kitapların muhakkak 
surette 939 yılt baskısından ol
masrnı esas tutmaktadrrlar. 

V kaletin kabul ettiği ve geçen 
yıl basılan kitaplar üzerinde ye· 
niden hiç bir tadil yapılmayanları 
öğretmenler talebeye aldırma· 
maktadır. Vek51et bu durumu 
dikkate alarak okul idarelerine 
tebligat yapacakt1r. 

dei u mmi çağırdı: a~ 
"- E~.:!r 100 okka yfl v • 

yor5.1n, 500 okka tasıyaC' ~~l 

Burada, bana bir taş kalem. 
bir taş tahta \e bir ~apma at 
hediye etmiş olan btiytiK l•ar
deşimiu mezarı vnrdı. Onun 
sU\·ari alayı ünifoı·masım taşı. 
yan kUçUctik elbisesini, kırını. 
zı fesini, saçlarından kesilmiş 
ve bir kurdeleye sarılmış bır 
tutamı, lulıcını, tahta tüfeğini 
senelerce sakladık. 

Biı· gUıı, kılıcıııa dayanmış 

baba sapsarı bir çehı·e ile, gonç 
ana ve yanımla ) aşlı kadın ıs
lak gözlerle bir yaylı arabanm 
içinden baktılar.• Gözleri is
tasyona kadar sadece I<JU\. çeş_ 
meye asılı kaldı. Yollar uzadı. 

Şimdi o kadınlar da, o kum. 
ral bıyıklı baba da kim bilir 
hangi tarlanın hangi parkın 

çiçeklerlno renk olmuşlardır. 
Bilmiyorum, sadece canlı olan 
kulaklarımda çınlayan feryat
tır. 

Bıraktığım şehri hatırlıyo
ı·um. Onun bUyUk beyaz hada. 
nalı, bUyUk kapılı konakları 
vardı. Geniş saçaklı. bUyUk a. 
ğaçların gölgesinde ney ve dev
ranla sUzUlmUş ruhları kapla
yan kiremitli çatılar görünür
dü. 

İnsana öyle gellrdi ki, her 
pençere açıldıkça. bir ışık yağ. 
muru gibi musiki akacaktır ve 
her görünen çehrede insan elft. 
gözlü bir dünya güzeli bula
caktır. 

Çocukluk hatıralarım bana. 
hep eU\. gözlli, kumral bakışlı 
.kadınlar, delikanlılar ve ol
gun insanlar hissini verirdi. 
Hatırladığım mUbhem çehre
ler hep parlak bakışlı, atlet 
bedenli, gUzel endamlı insan. 
lardr. 

Çocukları askere giden ana
ların, nlşanhların, karıların 
UstUno çıkıp çocuklarının, ni
şanlılarının, kocalarının çabuk 
dönmesi için yolunu gözledik_ 
lerl, Hızır'lık tepesi, yahut ko. 
calarını bekllyen yerlilerin: 

•' - Kocam askerden gele
cek mi Sarı kız! 

Diye inledikleri, Kırklar te
pesinde zaman zaman toplu_ 

---o--
Otomobil altında kalan 

iki kişi öldü 
Hasköyde oturan Ahmedin 

7 yaşındaki kızı Makbule dün 
bir otomobil altında kalarak 
yaralanmı§, Haseki hastan.esine 
kaldınlnuştır. 

Makbule hastanede ölmüş, 
cesedi morga. kaldırılmış, vaka
ya müddeiumumi el koyarak 
tahkikata. ıba§lamıştır. 

* Diğer taraftan bir hafta 
kadar evvel Taksimde vuku bu. 
Jan otomobil kazasında ağır su. 
rette yara,lanarak 1'Ta.nşız haş
tanesine kaldırılan Hosep Cam. 
cıyan .a<lmdaki ad~ <la dün sa.. 
bah hastanede ölmUştUr. 

Ceset morga kaJdınlmış, ka. 
za.yasebebiyet veren şoför, hak
k:nda bhkiknta girişilmiştir. 

--<>---

Nüfus yazımı için hazır
lıklar :-apılıyor 

Dahiliye Vekaleti nüfus u
mum müdürlüğü nüfus umumi 
yazımı etrafında hazırlıklar 
yapmaktadır. Maliım olduğu Ü
zere Dahiliye Vek&.leti çok eS
kimlş olan nUtus kUtUklerini 
yenilemek için bir yazım yap _ 
mak ve nüfus işlerimizi yeni ve 

modern esaslara göre tanzim et 
mek mere Kamutaydaıı bir ka. 
nun çıkarmıştı. Vekllet bu ka... 
nuna dayanarak yurdun bazı 
mmtakalarmda tecrübe mahiye. 
tinde olma.k iiaere nüfus yazı. 
mı ya.pacaktn-. Bu nüfus yazımı 
hiç bir hukuki kıymeti haiz ol. 
mıyacaktır. Vekllet bu tecrU.. 
ibe yuımı etrafında hazırlıkla
rına devam etmektedir. Ayrıca 
bir beyanname usulü ile yapı. 
lacak nüfus yazımı deneme ta. 
limatnamesi hazırlanmaktadır. 

--o- 1 

İskenderun limanındaki 
te§kilat 

lskenderunda yeni liman te.ş.. 
kili.tını kuran limanlar işletme
si umum mUdür muavini Ha
mit Saraçoğlu dün şehrimize 
dönmüştür. İskenderundaki es
ki teşkilatta çalışan bir çok 
memurlar vazifelerinde ipka e. 
dilmişlerdir. Yalnız bir kaç 
Fransız memuru teşkilattan ay. 
rılmı tır. Bunların yerlerine 
buradan memurlar gönderile. 
cektir. 

luJrlar olurdu. Burada oynadı. > 
ğımız çocukluk oyunlarından ~ 

Cıimarte. 
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Pazar 

1. Teı. 
bazılarını mil bhem bir şekilde <( 16 ~aban ı ı Saban 
hatırlıyorum. 

1 

._____ h ·.~"' h ı~-ı 
GörUcU oyunu aşağı yukarı ..-- ızır .. ., ızır .,. 

bir güzellik mllsabakası halini 1 ~ -,--... ,--
alrrdı. Bu oyunda herkes men- Vakitler \a<arı ·z ın •·asatl ezanı 
dilini ebeye verir, ebP. bunları 

1 

- - - --
saklar; sonra sorar: Ciınc• oo 1 • r 12 u2 

.. GUzcllerdı>n güzel kim o~ıc I~ ( fit 7 1!! L; fi 09 
çıksın! IL:tudı 15 2 6 ı~ 22 » 29 

Adlar sayılır. Bu çocukluk Akşarr 17 5 17 50 12 oo 
hafızamla bir hayli güzel in- Yat~• ıP !!" ~ 1 uı 21 1 !IO 
san ismini kafamda tutmuş_ lmHlt ı 2·, '.!. 1 2 10 2" 
tum. 

(Daha var) 

almak üzere yaptıkları müracaat· 
larda okudukları kitapların mü
him bir kısmını bulamamışlardır. 
Bunlar; ilk okulların 4 ve 5 inci 
sınıflannda okunan yurt bilgileri, 
orta okul yurt bilgileri, orta o
kul tabiat ve aritmetik kitapları, 
lise birinci sınıf tarım, ilk okul· 

Limanda· çalışan hammallar 
Biriken 16 bin liranın 

taksim edilmesini 
aralarında 
istedi 

Limanda çalt§a.11 hamalların 
arabalardan aldıkları hisseler -
den biriken ve bugün bankada 
bulunan 16 bin liranın kendile. 
rine tevzii hakkında tetkikler 
yapılnıaktadrr. Liman işletme -
leri umum miidürü Raufi M.an. 
yas dün belediye iktısat rnüdü. 
:rü Saffet ile bu işi görüşmüş -
tür. 

Hamallar bundan senelerce 
evvel rıhtımdnıı çıkan eşyaları 
nakletmek üzere kamyonlar sa. 
tın almışlar, fakat arabacılar 
cemiyetinin itirazı Uzerine bu 
kamyonları cemiyete terketmiş 
lerdir. 

Buna mukabil arabacılar da 
rıhtımdan taşıdıkları eşyalar -
dan aldıkları paraların bir kıs. 
muıı hamallara terkctmişler -
dir. 16 bin lira ibu suretle birik 
miştir. Bu paralar. bir teavün 
ve yardım sandığı \ asıtasile 
hastalanan, ölen ve kazaya uğ. 
rayan amelelere ve ailelerine 
yardım için kullanılmaktadır. 
Ameleler şimdi işsiz kaldıkları. 
nı söyliyerck biriken paraların 
kendilerine tevziini istemekte
di r. Bugünlerde kati bir karar 
verilecektir. 16 bın lira 180 ha
mal arasında taksim edilecek • 
tir. 

dedı. 
Mt: buren vapmağa da 

dım ve tabıi bır cok kanla 
lnr oldu. Yc\miyc 300 1' edi 
olu) ordu. B11: 1ar bir ma) . 
'I: e l:ıo;, nltı aylık tecrUl bir 
lan bir daktı.o tarafmdi Ye 
zılıyordu.,, '' 

Diğerleri de sorguya ~ gen 
ten sonra, muhakeme §8.l B 
bi için başka bir güne çok 
kıltruştı. baı 

ola 

lngiltere ma ~~~ 
almaya başhy= 

Almanlarla ticaret na P 

k . . I Jar. za eresı netıce en ra b 

üzere man 
İngiliz resmi makamla :muı 

dün muhtelif iptidai ma ha1k 
almak iraere alaka.darla! h 
racaatlar olmus, fiyatl 
rulınu.;tur. Yakında İnf Ya 
nin memleketimizden 
miktarda muhtelif mal ı 
başlıyacağı haber bcrilı 
dir. Bu haber piyasada ya 
bir memnuniyet uyandı ma . 
trr. 1ngilizlerin bu harek le ı 
mnnlarla yapılmasına ba mil 
lan ticaret müzarekcleriı letl 
tesiri addedılmektcdir. 

Amerika ile ticare- Çifte tüfeği ile mif~~~f:;f mfi:~i~ir 
de n ticelenmek üzeredi h 

timiz inkişaf adıyor k a·za ~~z k~s!.atf: ~;!Yfçi~ki( Ad 
Dün Arnerikadan limanımıza l Yaralanan 7 yaşındaki müddetm hı tanımda tekı ya 

bir vapurla mühim miktarda ziyetin icabına gore yeni 
kalay ve kauçuk eşya gelmiştir. çocuk öldü malar yap~ ki: 
Bu suretle bilhassa piyasada Beyoğlun:ia oturan Kimılin 7 R "ft"k l ik · 
ka.lay madeninin bollaşacağı yaşındaki oğlu Metin, dün evde usya tı ı a ma Hğa 
ve fiyatların bir iki gün içinde babasının çiftesi ile oynarken tiı· d~vam ediyor nin 
dü§Cceği tahmin edilmektedir. fek kazara patlamıştır. Çıkan saç· Sovyet Rusyaya. sa.tııe d~v 
BWldan başka evvelce Alınan- malar Metini mllhtelif yerlerin- him miktarda tiftıklerin -du~i 
ya.dan getirilen bir çok sanayi den yaralamış, Etfal hastahanesi- dcrılmesi için bilk\lmette: leti 
malzem~i . için Amcriklman fir. ne kaldırılırken ölmüştür. nıleıı müsaadelcrın bir !inek 
malarına sıpa.rişler yapı akta- rvı::c?deiumumi muavini Hicabi, dün gelmiştir. !..~ 
dır. Yakında ilk partılerin gele. v .. ·. , ~·-- '· ' A ·~· .. ••• hı 1;ı- Sovyet Rusya. hesaba ~ 
ceği ve son siyasi hadiseler yi!- . .. . • .. _ tır 
ziinden Almanya ile duran ti. mış .• n.t adl.1 • doktorw tara tekrar piyasadan . 9~-9! · 
carı temaslarımız yerine Amc _ 1 ·.ndan mu~y !1e. ılerck deın c.e ruştan 4000 kilo tiftik to Ro 
rika ile aramızdaki münasebe~r ... u_h_sa_t_v_e_rı_lm__;ı§:...t_ır_. _______ m_ı_şt_ı_r. _______ _.. kov 

l~~fm~~ı!~rtacağı aıı_I Sirkeci meydanı tanzim edılıy 
İstanbul - Mudanya I 

tarifesi l 1 lfl 
Bir teşrinievvel pazartesi gü. 

nü tatbık edilecek olan tstan . 
bul Mudanya kış tarifesi son 
dakikada bazı değişiklikler ya
pılması ltizumlu görüldüğün. 
den bir k~ gün geri bırakıl • 
mıştır. Mudanya ile Bursa ara. 
sında işli yen trenlerin tarife. 
leri de vapur te.rifesine göre 
uydurulacaktır. 

Karadeinzde fırtına 
hafifledi 

Karadenizde hüküm süren 
fırtına yüzünden dün limanımı
za ~elecek olan Cuınhurivet va. 
puru b~. bugün peleoek o. 
lan Erzurum vapuru yarın ~
lecektir. Fırtına !ıafiflediği 
için vapur seferleri intizama 
girmiştir. 

Sirkeci tren istasyon1ınun önr 
demiryollar idaresi dokuzun.cu 
işletme müdürlüğü tarafmdar 
tanzim edilmektedir. Buradaki 
meydanın etrafındaki demir par 

makları1ar 'bir müddet eV' 
dınlmı ı. Bu suretle he 
genişl m c hem 
tasyonun nu güzell 
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Romanya mektubu : 
1 

.. . . . . . Harp Akademisi mezunlarına dün ~örüp _d0şondukç 
Romen münevver ve koylülerı dıyorkı: merasimle diplomaları verildi . - ...... _ı 

aı"Türk bizimle oldukça Bır çalı~m, a 
ul • • d. Bu sene hava harp akademısinin ilk sınıf•, deniz akademisinin engeh . 

z af e r b 1 z 1 m 1 r ' ' yedinci sınıfı, kara akademisinin 83 ncü' yüksek levazım --... .... llÇll4ıiı Jiinlerdr 

okulunun 12 nci sınıfı diploma aldı ~:.!:.~=t:"'t!t 

Bükreş, (Hususi) - Bükregte ı kuvvetli ordusundan sitayişle 
• 8 dolaşırken insan sanki harbi une.. bahsediyorlar. Senmahul, Üniver
n~ tuyor. Gece _ sokaıklar ağzına ka- sul, Le Moment gazeteleri Tü~. 

1 dar dolu ... Halk eğlenip duruyor. kiye hakkında çok metihkar yazı-
3 Memlekette sükfrn ve istikrar lar yazıyorlar ve memleketimiz 

var. Herkes işiyle, gücüyle meş- hakkında efkarıumumiyeye ma
r gul. Bankalar krediyi kesmiş de- lfimat veriyorlar. Gazeteler bi'. 

ildir. Gıda maddeleriyle kiralar.. hassa Türk ordusunun iktiHarm-
da tereffü var. Hükiımet de bun- dan ve kahramanlıklarından bay
ların gayri tabii olanlarını takip ranlıkla bahsediyorlar. 

1" edip muhtekirleri cezalandırıyor. Rumen köylüleri bana §Öyle de-
. Biiıkreşin her tarafırııda büyiiık diler: "Türk bizimle oldukça za

. 1 bır beldi faaliyet göze çarpıyor. fer bızden ayrılmaz" bunu isitti
Yeni büyük binalar yıkılarak ğim zaman heyecan<ian ~özl~rim 

''Kaha Victoria" denilen cadde yaşardı ve "Ne mutlu Ti.irküm 
genişletiliyor. diyene" vecizesini hatulai::hm. 
Bükreş belediyesi bunun için Ya:kmda Romanyadan Türki 

_çok para har-cayor. Metre mural:.. yeye bir ticaret .heyea pılu:ek
baı bizim paramızla 40 - 50 lira tir. Rumenler Türkiye ile her ar .. 
olan caddeler de istimlak yapıhp hada büyük iper yapmak isti· 

~ büyük bulvarlar, meydanlar açı- yorlar. ilk olarak "Rumen ofisi" 
CI lıyor. açılıyor. Bu ofis iki memleket a-

Gezip gördüğüm yerlerde, te- rasrndaki turizm işini tanzim ede
maı.ettiğim bütün Rumen münev- ceği gibi i ktrsadi' münasebetler 
verleri, köylüleri Türk ıdostluğu- tesisine de ~alışacaktır. 1stan

t na pek büyük ehemmiyet veriyor- bulda bir de Rumen turizm ser
lar. Alman - Leh harbinden son.. gisi açılması !düşünülmektedir. 
ra bilhassa Türk dostluğu Ro- Rumen ticaret heyeti yeni tica
manyada en canh bir mevzu ol- ret anlasmasrm tanzim edince ik· 
-muıtur. Gerek matbuat ve gerek trsadl sahada da pek büyük ink= .. 

3 h~t~, • Tü:~yenin Boğazlardaki şaflar olacağı muhaldtaktır. 
hfiltıımyetını ve bunu temin eden Mustafa Tunalı 

ı .Yabancı memleketlere 
posta havaleleri 

Bugünkü vaziyet dolayısile 
Yabaıicı memleketlerle yapıl _ 
ması dUşUnlilen posta ile hava

ı le. işinin §imdilik tehiri beynel. 
nulel mukavelelerle dahil dev. 
letlerle ~ep edildiğinden bu 
muamel~ dünya işlerinin 
norm.al bı~ . hale gelmesinden 
sonra tatbikıne geçilmesi ve bu 
husustaki tetkiklere devam o
ltm.masr kararla§t.ırıimıştır. 
Adli tebliğatın Poata ile 
Yapılması geri kalıyor 
. P .. T. T. umum müdürlüğü, i. 

~ın.cıkinunda ba,şlaması kanun 
ı~~ızaanıdan bulunan adli teb _ 
h~tm .J>?8ta ile yapılması işL 
nın t.ehm. ~mdaki tetkikler 
devam etmektedir. Umum mü _ 
dürlük bu hu.susta Adliye Veka_ 
!etiyle ~88lanna devam et _ 
ınektedır. ~ehir işi için lüzumlu 
kanun pro.:ıesinin önümüzileki ay 
ba.şıruia ha.ztrlıfnıa. başlanacak
trr. 

Romanyanın yeni Moı
kova sefiri .aiiratle Moı

kovaya gönderildi 
~Ukreş, 29 (Hususi) - Ro
:~a Hariciye nezareti şube 

rlertndcn navidesku 
Jılos aya el~i tayin edllmı·s 
tir. ~-

Bal ve İskandinav devlet 
lerinde '\rk:aç yıl Tazife göre~ 
:S~~~yi yakıf olan DavL 
TU kt)' il oy11.da Almanya ve 

r ld '!. b·yasi görüşmelerin 
yapı ı.. . . ti 1 
Tazifesi 'baı:;~üb.im g n erde 
. 1 .suratı~ ıa bulunabılmesi 
ıç n k . en kısa yoldan 
:Mos ovaya g1 • . 

D "desku ıştıı;. . 
avı .~rna akgamı Jloakol"aya v.aı 

tır 
Sofyada ae ~iz Kö-

seivanofla ~·· tü 
Sofya, '29 (Busu .. UŞ Sefiri

miz Şevki Berkerle ,,_ t 
~vye se

farctint idareye :mem flospu 
din Prasolo\r dUn Bu~ b · 

d. K"" eı·._r aş. 
' kili Gospu ın os • f ile 

rU!; t Uie r. · 

Romanyada yeni sınıf
lar silah altına alındı 

Bükreş. 29 (Hususi) - Har. 
biye Nezareti yeni bazı sınıfla.. 
nn silah altına alınmasını bu
gün emretmiştir. Besarabya hu-

duduna yeni lntalfü· gönderiL 
diği bildirilmektedir. 

Macarlarla Yugoslavlar 
bir anlaşma yaptılar 
Belgrat. 29 (Husu.si) - Ma.. 

carlarla Yug$slavlar arasmda 
bir hudut kasabasında devam 
edilen anlaşma müzakereleri 
müsbet bir ~lde sona emıiı;ı. 
tir. lki memleket arasında mü
n.a.za.alı bazı hudut meseleleri 
halledilmiştir. 

Belediye huşu.si idare 
kadroları 

Ankaı·a , 29 (Hususi) - ila
i'em !kuıununa göre belediye
lerce Ye hususi idarelerce ha. 
zırlanan kadrolar Dahiliye Ve
kA.lctiııe gelı;neye başlamıştır. 
VekUet ya.ptrğı tetkiklerde bu 
ıkadrolarrn bazılarında maaş 
zaınlarr görmUstiir. YekAlet 
bu gibi jcadroUı.r~ eski ·vaziyeti
ne uyar bir şo.kiW.e yeı1i bare
me göl'.C tanzim etım€ktedir. 

Ucretli memurlar bu ay 
para alamıyacak 

Ankara, .29 (Hususi) - DeY. 
lct dairelerinde lic•·etle calışan 
memurlardan bazıları halen 
nıu,·azzaf bulundukları vazife_ 
Jerden evvelki hizmetlerini 
tevsik cttirmedikJcrindcn dere
celeri .ait oldukları \'ckAletı;e 
tayin cdilmemistir. Bu sebep. 
ten bu ayın son"unda ilcretlcrL 
ni alamıyacaklardır. Bu gibi 
memurlara avans para verll
mcslntn kabil olup olmadığı 
Maliy.e V ckaletinden sorulm uıı, 
menfi cey.ap alınm ıı;tır. 

Harp Akademisinden maun mesleğine karşı ytillek mesuli-ı §Ube&i müdürü, hm bkbkodobı. falrıat Nelann ço-
olanlara dün saat on beşte me. yet ı.ııe\•gi ve duygusunda btıla - Ordu kurma.y bqkanı, ju elleri bot döniyorlv. Çü.kü 
rasimle diplomaları verilmi~tir. caktır. Kolordu komuta.nı, kitapların bir kısmı ya henüz laa-
Mera.sime J.stiklal Marı~iyle baş Kurmay subayı kÖmutan tab'ı lstiklfil Harbinde: Serdar. ı alımlıktadır, y.ııut dıal.a piyasa;ya 
lanmış, emekli general Esa.t me. ve mizacında. olmalıdır. Komu.. Sonra: çııkarılmanwftır. 
zunlara. diplomalarını vermiş, tan seciye, fikir ve ruh vaııtfla- (Lozan) ı yapan Hariciye V~# . Mektepler aÇlk. Hocalar, cunf· 
müt.ea.kıben Akademi kumanda- nna malik olan bir kurmay su. kili. . Jara prip çıkıyorlar. Her wiU.. 
nı tarafından mez.unlara hita_ bayı, en iyi kurmay subayıdır. Ba§vekil, . . anıazwwla, mıülredat. muayy• 
ben çok kıymetli bir hitabede Bugün büyük komuta mevki • ~urre1s~. lıir uman çerçeveaine "''"Pittiril· 
bulwunU§tur. Törende emekli indeki rıevat, dün en iyi kurmay }ı(~ bır :k~y subaYJ- mit lair program oWuiu iPn. 11·. 
generallerle vali ve belediye re. subayı idiler. nm ıtili. m.ahrcltinı tem.aşa e.. · cide deiil bile ik" · d t 
isi, emniyet müdürü ve gazete- Büyük Harpte, mektepten h~- diniz. :rire -...:eı.r. ' UM:! crı e 
elle~ haz.ır bulunmuştur. Da. nüz çıkmış subay olan; tatiklil ~1 
vetlılere çay ve pasta ikra.m e- Harbine, genç kurmay subayı o. BU ··k liarpt · Çocuk het:ki bocaiua YMancı· 
dilmiştir. Akademi kuma.ııdaııı la.rak iştirak eden bir kurmay ~n komu~ı. ~ka Anlabtını Kyadlrdi~~·. uıuliiıf .. -
bu nutkunda ezcümle demiş- nesli, bu Jıene general olmuş ve Kolordu komutanL au way~. en s~ı 5,

1
•. a, 

tir ki: Cumhuriyet Ordusunun yüksek Ordu komutanı. ~· tala~, hocanın ifac.eım-
."~~ ~ne Hava Harp .Akade- sevk ve idare makamlarıİıa geç. 'istiklal Harbinde: Atatürkün 

1 
deki ~uau1tyete alıttırıncay.8 b-

mısının ılk sınıfı; Deniz Harp mittir. Azim Ye enerjİ ile yoğu_ kurınay başkanı. BUfÜJl Cumhu dar birkaç haf~ geçer. -~~ 
Akademi.sinin 7. sınıfı; Kara rulınuş olan ve kudretlerini en riyet Ordusunun vicdanı, dima- haur olmaınaıı ıse onu buabut~"' 
Harp Akademisinin - eski Er. ç.etin imtihanlarla isba.t eden bu ğI ve başkomutanıdır. karanlıkta hmdur. Yalnız: bafr 
kanıharbiye Mektebi de dahile- geıas zürriyet, girdiğin.iz müm- Hemen aynı nesil zarfında, zaya, tura•ından, burum._. ko
dilirse - (83) üncü smıfı; Yük ta.z mer.lekte sizin için örnek. kendi aranızdan lbu kadar bü • pak, yanmyamalak notlara da,-a .. 
sek Levazım okulunun da 12. tirler. yük adamlar çıkmış olduğundan aarak, deni kavramanın imkiaı, 
sınıfı diploma. aldı. İntisap eyledii'iniz meeıekten dolayı öviin100k hakkınızdır. ya hiç yok, ya pek udır. 

Deniz Harp Akademisi gibi büyük insanlar yeti'1fl.ittir: Bu büyük iruıan.la.rm. izinde 
Mareşalin bilyilk eseri olan ve Atatürk, yilrümeği size tavsiye etmekle 
Harp Akademisi camiasını tet- l.smet İnönü, size en güz.el hedefi gösteriyo _ 
viG eden Hava Harp Akademisi.. Mareşal. rum. 
nin ilk mezu.n.Iarı 4 tür. Vatanın kurtuluş ve isti.klfili. Şıarmı.z: Çok çall§IJla.k, de. 

Deniz kurmay subayları 3 ni, Türklüğtin .jerefini borslu ol.. rinliğine çalışmak, maslahatı 
tür. duğwnuz Ebedi Şefimiz Ata- şahısların üstünde tutmak ve 

Kara Akademisinden bu sene türkün; ebediyetin ufuklarında göl~ede kalmuını bilmektir. 
15 subay ÇJktI. yükselmekte olan (Büyük Ata. Hepainin ıilstünde ve vicdan _ 

Hava, deniz, kara kurmay au.. türk) Un vicdanlarımızda hü .. larmmn cephesinde şu üç keli. 
baylan .adetçe az, fakat kıy. kümr.an olan hatırasını tazimle me hilkedilmiş olmalıdır: 
metçe Çokturlar. tebcil ederim. Göründüğünden fa.zla olmak. 

Akademinin gayesi yüksek Bu mektep, onun da mektebi Akade,miden mu;wı ola.n.lar 
tahsil görmüş subay değil, gii- idi. şunlardır: Piyade sınıfmdıı: 
zide yetişt.irtnektir. Şüphesiz. şu anda, onun ma· Yüzbaşı Danyal, Şeref, Naci. 

Hava ve deniz Akademilerin. nevi huzurunda bulunuyoruz. Fevzi. İlhami, Kemal, Sa.it, 
de her sll"·"ta bir öğrenciye Genç kurmaylar, o sir.e bakı. Vahdeti, Nazım. Kemal. Enver, 
takriben 4 .qğretmen iaaıbet edi- yor. Kenan. Gündüz. Haydar, teğ_ 
yor. Bu adet. tahsile göı&t.erllen Milli Şefimiz fanet hı.önü men Ertuğrul. 
itinanın en beliğ ifadeAür. topçu erkinrharbidir. Her mek. Deniz :kısmından: Binbaşı 

Kurmay -.bayının vu.ifesi, tepte, her ımufta, her yıl biTin. Saip, yüZbaşı Af"Jf, yiizbqı Mu. 
sevk ve idarenin y.a.lmz teknik ci idi. _ bittin. 
kısmından ibaret değildir. Onun Mektepten ıÇJkbktaıı sonra: Havadan : Yiizb~ı Kemal, 
vazifesi, kararları emir haline Batarya !komutanı. yüzbaşı Zühtü, yüzıbaşı Arif. 
getirmekten ve kQlllutanm icra Süvari tümeni kurmay subayı Levazım okulundan: Yüzbafı 
vasıtası olmaktan da ibaret de- Y.emen kuvayi umumiyf"5j Haydar. Müştak. Osman Zeki, 
ğildir. Kurmay .subay1, her :hu. k11mı.ay başkanı, Recep Niyazi, Nevzat, üstteğ_ 
susta komutanın müşaviri ve Büyük Harpte: men Fahrettin, Celal, Tahir, 
yardımcısıdır~ Yani durumun Karargahı umumi harekat tıhami. 
münakaşasında, karar ittiha _ 
zında da komutana yardım ede. 
cektir. 

Modern kurmay subayı, her 
şeyden evvel özü sözü bir .dü
rüst. cesur bir adam olmalıdır. 

Kurmay vasıflarının esası, 
seciyedir. Seciye, komutanlığın 
esa.s §artı olduğu J!"İbi kurmay 
subayının ela en büyük 18.zimesi. 
dir. Hiç bir şey seciyenin yeri. 
ni tutam.az. 

Kurmay subayınm mesaisinin 
sem~lerini l\ce şereflerini baş_ 
kası toplayacaktır. Kurmay su
.bayı zafer fikrinin mübdil de 
olsa. adı cihan tarihine g-eçınL 
yccek. meçhul kalacaktır. Fa _ 
ıkat o, ınüki.fatmı kendi içinde 
bulur. Komutanının itimadını ve 
krtanm itimadını kazanmak o
na -en büyük mükafattır ve bu. 
nun için yüksek bir 9.deali.zmı. 
manen büyük olgunluk, nefis 
feragati lazımdır. 

Yalnız kendi değerlerinden e. 
min olan ve kudretleri .saye _ 
sinde terakki edeceklerlne muL 
main olan kuvvetli şahsiyetler_ 
dir ki bunu wa,pabilirler. Zayıf 
seciyeler görünmek ve kendile_ 
rini g-öst:erme'k arzu ve temayü
lüne mağliip olurlar. Bu tema. 
yül, bir kurmay subay için en 
fena şeydir. 

Harpte, şayanı arzu olan her 
şeyi, vazife olarak vermemelL 
dir. Tabiye ve sevkulceyş niyet 
ve maksatları elde bulunan kuv 
vetlerin miktarile makul nisbet.. 
te olmalıdır. (Hedef), (Mevcut 
vasıtalar) a göre olmalıdır. Ta.. 
biye, (Şayanı arzu) olanla (ka.. 
bili icra) olan ar.asında bir u.ı.. 
laşmadır. (T~biye), mümkün o
lanı takdir etmek ve mümkün 
olanı ve en mühim olanı. müm. 
kün mertebe kuvvetli olarak 
yapmak sanatıdır. 

Vazife1erın ifa edildiğinde 
(Zannetmek) değil, (Emin ol -
mak) azım dır. Yapılmayan va.. 
zifeyi (Yapıldı zannetmek) ma 
zeret değildir. Kurmay subayı 
(zan} etmiyecektir. (Bilecek • 
tir). Eğer mutlaka zannedecek
seniz müsbet zar.da bulunma -
yın, menli zanda bulununuz ve 
kontrol ediniz. 

Daha kilQük 'Vazif ele.ri de ken 
disi yapmak ve bütün vazif ele
rin vapılıp yapılmadıP.ınr kon . 
trol etmek yorucudur; fak.at 
kurmay .subayından fazla. ymı.ıl
mak .istenilir. Bu fazla yorgwı_ 
iuk l<;fa ica.p eden kuvveti ve 
tahammülü, o, vazifesine ve 

Sovyetler1e Estonya arasında imzala
nan karŞthkll pakttn metni 

Moskova, 29 (A.A.) - Tas; 
Sovyetler Birliği ile Estonya 
Cumhuriyeti arasında Aktedi
l:en karşıhkb yarıctım paktrnm 
m€tni aşağ·ıdadır: 

Bir taraftan yüksek SQ"\"'yet 
m.eclliıl.i di:v.a.w }·.e ~er taraf. 
tan Estonya Reisicumhuru. 
2 Şubat 1920 barış muahedesi
le tesis edilea dos.tlu.k mün.ase. 
betlerinUı inkişaf ıettirtlmesi 
maksadlyle, gel'ek bu muahe
dcnin ve ,ger.ek 4 Mayıs '193! 
tarihli ademi tecavüz paktı ile 
ihti!Aflarm muslihane bil' su. 
:rette halline matuf paktın dai
ma bu iki memleketin kar~ı. 
lıklı münasebet ~-e taahhütle
~·inde sağlam bir esası olaı-ak 
kalmakta olduğunu göz önün. 
de tntaı•k ve kar.şılıklr g-aran
ti ve emniyet şart.lannın tes
biti.Jıde her iki taı-af için rayda 
meycut olduğuna kani bvluna
nk, ara'lannda a~atfd.ak.t k.ar. 
şılıklr yardım ı>aktmm akdini 
lüzumlu görmüşlerdir: 

Madde: 1 - Akit tarafların 
Ba1tıkdaki deniz hudutları we 
yahut kara hudutları ve yahut 
da üçüncü maddede zikredilen 
üsleri doğrudan doğruya 'bin 
taar.ruza veyahut Letony.a cum 
huriyeti toprakları üzerinden 
her hangi büy.Uk bir Avırupa 
devletiJıiu bir taara·uz tehdidi
n~ hedef .olduğu takdirde, i.ki 
likit taraf kar§Jlıkh Glarak 
birbirine ask.eri yardım .da da
hil olduğu halde her turlll mü. 
zaheı·ette bulunmağı taahhüt 
ederler. 

Madde: !l - Sovyetıer Birli
ği, Estonya ordusuna silAh ve 
diğer malzemesi hususunda 
mUsait şartlarla yardımda bu. 
lunmarı taahhiit eder. 

Madde: 3 - Estonya. Cum
huriyeti, Sovyetıer Birliği ne 
nıakul bir Uyatla ve iyi blr su
retle Estonyanm Esel - Saa
rcmaa. Dagohlluınaa adaların. 
da ve Ilaltık limanı olan Pal
cUski şehrinde .askeri deniz Us. 
leri tesisini 1·e hava kun-etteri 
lçi.n !Uzumu kadar tayyar.e 
meydanları Yü cuda 2"etiri1mcsl 
hakkınr t.a.nmıaktadrr. Bu üs
lerj.n ,.e ba'.\"a meydanla1·ınm 

:ı-·€rleri ve hududu sonradan 
)·apılacak bir anla~ma ile tes_ 
bit .edilecektir. Bu deniz ve ha
v.a Uı;lerini himaye edebilmek 
ıiçin, Sovyet.ıer birliği bu yer_ 
lerde kendi mauafile gaTnl
~n1ar bulundurmara sal!hl. 
yettar olacaktır. Bu g.aı'!liron
larrn azami mevcudu hususi 
bir mukavele ne ıtesbit -ed-IJe. 
cektlr. 

Madöe: 4 - İki taraf, lkit
lerden birinin alerhine müte. 
Yeccih hiç bir it.Ufak akdetme
meyi :\·e hiç bit' ıkuatisyona giır_ 
memeyi taahhtit edeı·ler. 

Madde: 5 - Bu paktm t:at.. 
biki hiç bir suretle A.kitlerin 
hilkUmranlık hukukuna ~e bil 
l:ı:asııa bunların .ekonomik .&is. 
teml€rile devlet bünyelerine 
zarar vermemelidir. Üçüncü 
maddede zikredilen üslerle 
tayyare meydanlarına taheıis 
.edilen bölgeler Eston~·a Cum
huriyeti aı·azisi olarak kalmak 
tadrr. 

Madde: -O - Bu pakt, mu
saddak suretle ri t eati edilir e. 
dilmez meriyete girecektir. Mu 
saddak suretler paktın imzası 
tarihinden itibaren a1tı gün 
zarfında TalJinde teati edile
cek ııre pakt on .sene müddetle 
muteber olacaktır. Akiller.den 
biri bu on .senenin ink.izasm. 
druı bir }'Jl önce denon•e et. 
mek IUzumunu hissetmediği 
takd1rde pakt kendiliğ1nden 
daha beş sene için muteber 
kalacaktır. 

Madde: 'i Bu pakt Rus ve 
Estonya liı:ıanlariyle iki .nUBha 
olar.ak 28 EyHıl 1939 tarihin
de Moı;kovada yapılmı$tır. 

t mza 1 ar: Molotof n SetJ.eı• 
Jmza .edilen ticaret muahe

desi, iki memleket arasındaki 
ticaret mübadelelcrinin dört 
buçuk misli artırıJmasını der. 
pi' v.e iki devlet ar.asındaki u
mumi js rakamını .39 milyon 
Estonya kuı·onu .olarak tesbit 
eylemektedir. 

Sovyetler Birliği Eston_yaya 
Seroka ve Karadeniz limanla.. 
rrna doğru SoYyetU!r Birllli
nin demir yolları, .deniz yqJıarr 
Tc nehir yollan vasıtasiJ·le eş. 

Günde bq ay.rı hocanın, .bqka 
hefka komalw ii.stü:ırde söyledik· 
ler.i, kitUın yeırdmu oJ.nı.a..dap. 
bapnJamaz. Hele cüıı1er, biri
lııiri üzerine ekleaerek hafta ye 
ay olursa, o zanıaa arbk ipin ucu 
bülbülün kaçar, gider. Dersler 
hirikir, çocuiun rahlmu iirkiiaUi 
kaplar. Kendine inanıp azak .. 
Gücünden çok yüldeo.diğioi .sana
rak. yeae kapıbr. 

Sonl'adaa kitap eline &"~ k, 
mulyi yenebileceiiDi uıwz . 

ilk ycıldamaJarda t.aleBeain 90k 
f.ir.a vermeaia.de bu kitap cec:ik
mesiaüa çok payı vardlD". 

- Hocalar beklesinler! 
de Clellilemez. Çünkü yukarda .U 
aô,.Jediiim sibi çerçeveli, aylara 
ltölünmüı IHr programa bej'htılar
lar. Yıl sonunda~ program, bit· 
mez-, - mesuliyet korkusunu 
fÖyle bir yana tMrakııuz - smıf 
ltir yukan sındı baıaracak bal~ 
gehni' olmaz. Gerçi ilk 'bakıtta 
fU küçücük davanm, mektep.cilik 
lrelammde., ne genif 'bir tehlike .. 
ye Yol açlığı birdenbire ıöze ~.arp
ımyor, fakat gerçektir. 
Umarız, 1ü Maaril Vekaleti tııu 

ytl höyle gecikmelere meydan 
vermiyecekt:.-. 

HAKKI SOHA CEZGIN 

Bu1garistanda 
F a§İatlere kar§ı tiddetli 

tedbirler almıyor 
Sofya, (Hususi) - Nazırlar 

lfeclisi son toplanttsmd& Bul· 
garistanda. (Ratnitsi) ıv~ (Le
jiyoner) nam.lan altında canı 
kanuni bir ışekilde faallnıtte 
bulunan · fa.şist teşekkllllere 
kar.şr şiddetli tedbirler umma
sını ıkararlaştırmı~tır. Bu 'tA!· 
.şekküllere htıa. dahil o1d11tu 
anlaşılacak olan :resmt ve luı. 
susi btitlin mUeaseselemek.i 
memurlar derhal azledUeeeL 
lerdir. 

Ünh·ersite v~ mektepler.de 
okuyanlardan bu faşist teşek
küllere müzaheret edenler ir
fan müesseselerinden kovula. 
caklardır. 

Şirket, banka, ı·esat 1'"e ha. 
su& dairelerde çalışanlarda• 
faşist te~ekklillere bllnmt& 
yardım edenler ~çi guruplara 
gönd~rilerek angarya usu1lyle 
çalıştırıl&caklardır. 

-o-
Dil Kurultayı bu sene 

toplanmıyacak 

Ankar.a, 29 (A.A.) -Tiirk 
Dil Kurumu başkanb,ğmda.n: 

Dördüncü Türk Dil kurulta.. 
ymm bu yıl toplanma.sına im. 
ki.n görülmediğinden kurum ça 
lışmalarmm üçüncü Tlirlt dit 
kunıltaymın kararla§tmbf.ı 
p:rogra.ma göre ve onun ~
ği ~nel merkez kurulu eli ile 
ileri götUrii1mesi ye.riııde s6 -
rütmüştür. Dördüncü Türk dit 
kurulta vmın ne zaman ve nere
de toplanacah kurumun ana 
tüzüğü gereğince üç ay önce • 
den bildirilecektir. 

ya transit! hakkını vermekte
dir. 

Keza ticaret anlaşması Es. 
tony& limanları , .. aaıtaalJ 1 
Sovj"et eşyası .transitinin d 
ehemmiyetli bir sıırctt .... i!Y 

rılmasnu de:piı; e.rlemc'k+ e- r.1 



ve Meıpleket saat 
k mlıili: (Gelin 

havalarından rnelı:l ~.'Sadi YaH~r 
uç dakika I011r& oradan f<Snilk Atama lJ.00: Memleekt saat ayarı, ' 
gözleri parlaımf, ıstıraptan çekil- Ajans '\'e l\feteoroloji haberleri. U. 
miş yüzleri a91mı,, daha gü.zelleı· 10: l\l6zık (Ulhs rµüziği Pl.) 15. 
miş olarak, musterih ve net'eli ta· la.30: Mizik (Şen Oda müziiı: tb. 

-16-
Yazan: Pearl ... ·ıclı Çeviren: lbralaim Hoyi 

-92 
vırlar ile dıp.nya çıkarlar. Lava- rahim Ozgiir n Ateş Böcekleri).· Çocuk bir aylık olunca, Vang tahta çatallarını eline almak is., 
bolarda, yahut telefon odalarında ı3•3o: Program ~e memleket saat Lung'oo oğlu olan babası bir temedi. Lotus da akşam güne. p 
biribirlerine kokain tosu ikram et· n~a,rı. 18•35: Müzik <Küçük orkes. doğum ziyafeti verdi. Bu ziya. şinden sonraya kadar bekleme
mişlerdir. tra) ~f: Necip Aşkın: 1 - WUhelın fete kasabadan misafirler, ka • si için seslendiği halde kulak 

Bu hal kokain iptilasının daha Wacek: MarŞ 2 - Dohnanyi: Dü. rısınm anasını, be.hasmı ve ka.. asmadı ve evden dışarıya çık. 
ilk merhaleleridir. Bu kadınlarda iOD Valsi. 3 Erich Trapp: Füji. sabanın büyüklerini çağırdı. tı. Bunu gören Lotus, bir esir
hennz haya, saygı hisleri aiinme- nın etrafında müzik sesleri - Yüzlerce tavuk yumurtasmı le arkasından yağlı kağıttan 
miştir. Kendi kendilerini, hareket- Fantezi. 4 - Carlo Thoınsen; Dua. kırmızıya boyattı, ve her gelen yapılma bir temsiye loşturdu. 
]erini bir dereceye kadar kontrol ı 9.ıo: Türk müziği: (İnce saz fns. nıisafire, ve§ misafirl~ri ~önde. Fakat Vang Lun!? o kadar hızlı 
edebilmektedirler. Yaptıkları itin Jı - Uşşak faslı) Sariye Tokny'ın renlere dağıttı. Evin içi baştan yürüyordu ki, şişman hizmetçi 
fenalık olduğunu bilirler. Bunu iştirakiyle -- Celal Tokses. 26•60 : başa neşe, eğlence ve şenlikle kadm şemsifeyi efendisinin ba. 
açıkça itiraf etmek istemezler. Bu l\lemleket saat ayarı. 26·44 : Temsil. doldu, taştı. Zira çocuk tombul şı üstünde .tutmakta güçlük ~

~AKl'F 

suretle kendilerini ancak gizf. 2o.4o: Ajans ve mcleoroloji haber. tombuldu. Onuncu ~ünü ge- kiyordu. 
den gizliye zehirlerler. Utanarak leri. 21.00: TÜRK MOZIGl: Oku- çirmiş, ve sağ kalmıştı. Bu su. Vang Lung derhal, Çing'in 
sıkrlarak. buıkalarınm gözlerinden )an: Muzaffer llkar. Çalanlar: Ve. retle de korku geçmişti. HeJ>Sİ yatırıldığı odaya girdi, ve ora. 
uzak bulunduklanna emin olarak clhe Daryah Reşat Erer, Ruşen de sevinmişlerdi. Şimdi de eğle. da bulunanlara yüksek sesle 
ke>kain alırlar. Kam. 1 - Küçük Osman Rey - niyorlardı. ~ ziyafeti ve sordu: 

Aradan birkaç ay geçtikten son· Müstear Peşrevi. 2 - l\lüstear bes_ şenliği nihayete erince de. Vang - Peki nasıl oldu bu? .• 
ra aynı kadınlann küçük kokain te: (Gönül ey ınahı ru aşkınla aram Lung'un oğlu babasma geldi Oda ıçeriye dolan amelelerle 
kutulannı barlarda masalar üzeri- etmede geldi). 3 - Müstear şarkı: ve: ağzına kadar dolu idi. Acele ile 

(Görsem seni ben ey derdi rana). - Madem ki bu evde ilç ba. ve he~ bir ağızdan cevap ver. 
ne sanki bir cigara tabakası gibi 1' - Dede - J\lföıtear şarkı: (Gön. ttn vUcude gelmiş bulunuyor, diler: 
pervasızca 'oydukları görülecek- lümü bendetti olmah), 5 - Reşat bUyük ailelerde oldufu gibi bi. - Harmanda bizzat kendisi 
tir. Bu kaı:iınlann artık gözlerin· Erer - Keman Taksimi. 6 - Rab. zim de aile kitaplarımız. şece. çalııtmak istedi .. YqlJSm .. yap. 
de bulutlu bir hal, bir nevi perde, mi Bey - Müstear şarkı: (Gel ey relerimiz bulunmalıdır. Bu ma .. ! dedik. Yeni gelen bir a 
bir ıönilklük vardırt Bu, benlikle· saki şarabı tazelendir). 7 - Musta. kitabeleri, bayram günlerinde mele vardı. Harman döğeni do 
rindeki irade kuvvetinin kaybol· ra Çavut: Müstear şarkı: (Beğenir. takdis etmek mere hazırlama.. ru tutmasını beceremiyordu .. 
maıı demektir. 1 z• b A~•k nıf b" Ç' d öst" k ~t sen al yanına). 8 - Şakir Aı'ta: ıyız. ıra iz ı:uu ma ır ın2' e ona g erme , "&6- -

ElJerinde biraz irade kalmı' ol- Müstear şarkı: (Ey tuti). 9 - l\füs. aileyiz.. dedi. mek istedi .. Yaşlı bir adama har 
sa bile bu neye yarar? Bunlan ko· tear Yürük semai: (Sana dil mahı. Bu teklif Vang Lung'u son man yaramaz. Çok yorucu bir 
kainden uzaklaştırmağa mı? Ha~ tabım). 10 - Küçük Osman Bey: derece memntın etti, ve bu ki. iştir. 
yır! Hayrrf Asla! Bu kadınlar ar- Müstear saz semaisi. 21.40: Konuş- taıbelerden sipariş etti. Birisin- O zaman, Vang Lung müthiş 
tık kokainden vazgeçeıwler. Be· ma. 21.55: Müzik (Neşeli inüzi~ - de büyük babasının, diğerinde bir sesle bağırdı: 
yaz uyuıturucu toz onllP için ar· Pi.) 22.00: Konuşma <Ecnebi dil. babasmm isimleri bulunan ki • - Getirin bu rençperi bana? 
tık hayati, artık zarud, artık hiç lel'de). 22.30: l\füzik (Dans müzi. tabelerle, kendilerinin, öldük • Ve ameleyi iterek, Vang Lun. 
bir suretle vazgeçilemez bir itıti- iı - Pi.) 23.00: Son Ajans haber- leri zaman isimleri kaydedile - gun önüne" getirdiler. Adam 
yaç halini almııtır. Bu kokain t. Ieri, ziraat, Eshm - TahvilAt, kam_ cek ve şimdi ise bot bulunan dizleri blribirine çarparak ti -
zun:tan vazgeçmek şöyle dursun, biyo Nukut borsası (Fiyat). 18.vhaları büyük salona amldı. ril tiril titreyerek bekledi. Bu 
ondan bir gün mahrum kalmak dil- 23.20: Müzik (Cazband _ Pi.) 23. Vang Lung'un oğlu da bir gün. kırmızı suratlı, hantal, dişleri 
§Üncesi bile onların benliklerini 55 - 24.00: Yarmki prosram. lük testisi satm alarak bu lev. bir dizi halinde alt dudağmm 
sarsar: onları ümitsizliğe, yese g<S· ________ _,,;____ baların önüne yerleıtii'di. üstün<lf'.n fırlayan, ve öküz göz 
tUrUr. O vakit onlar sizin e- Bu işler bitince; Van~ Lung lerine henzfyen yuvarlak dur -
linizden tutar, yavaıça kal~leri lıo lhtikarla mücadele ko- merhamet, şefkat ilfhesine ada.. guu gözlil bir köy delikanlısıy-
rerine götürür, oraya elinı,d m mı·a•onu la ... gv"" edı"ldı" dığı kırmızı elbiseliği hatırla - dt. Fakat Vane: Lung genç ada. 
kil ük bir kaf i · d .7 dı, ve bunun parasmı vermek ma hiçbir merhamet. duy;madı 

ç " çın e F.Jmı•n ii7.ere de mabede gitti. İki vanaiını birden tokatladı, kuı gibi helecanda olan kalpleri- tlıtikarla mikadele etmek üze- Sonra evine dönerken. sanki Esirinin eJir
1
den şemsiyeyi ala. 

nin ihtilacını göstererek: re •ehriınizde kurulan ihtikir kC'• 
G.. .. s ilahlar nimetlerini bedava ver. t'ak delikıııJJmm yüziine, gözü. - oruyor musunuz, ne kadar miteai ligyvedilmi•tir. Fakat ali-"dd tı• s mezlermiş, muhakkak surette ne ve başma indirdi. Kimse de ,1 e ı çarpıyor l Ne kadar ıürat· kadarlar bu komitenin mahıus bu ihtiyar vıı:ıı•mda kızgınlıcn ı t y .. 1~ bu nimetlerinin bir yerine bir .T._ ..,. 

e a ıyor. avav-yor •• Zanneder- erkandan mürekkep oldutunu diken saklarlarmış gibi, hasat 'kanma dolarak kendisini ~hir. 
8~ ki hemen duruverecek ••• Yine ileri aiirer9k ileriee de iatipri tarlalarmdan birisi koşarak lemesinden korkarak, cesarete
suratle harekete batla:yor ... " ~yette olarak faaliyetine de- •tdi ve Çing'in can UstUJide ol- dip bu bBJlllkethle maıü blama. 

"Geceleri titriyorum. Heyecan· vam etmesini istemektedir. duğunu ha.ber verdi. Gelip ölU.. dt ve ahmak delikanlı da dişle. 
lar içiadeyim. Uykusuzluktan. ha- münU görmez misin? .. diye sor. rinl sıkarak '\e biraz da ağlıya. 
lim harap. Kokainden mahrum Diler tar&ttin ilıtitdtfa mil- du. Vang Lun.~ soluvan adamm rak süklüm llilklilm olduğu yer. 
kalmak: Bu, milthit bir ıstırap ve cadele kanunu bugilnlerlde mecJil.. bu sözlerini işitince hiddetle dP. kaldı. 
ipence. Fakat bundan daha ntı- ten oJ:acak ve- derhal tqkillı.ı ba~ı·. Ci ttı.ıc.. tak ·nı d" 
nptı, daha işkencett olan ıey onun kurulinaaına ba,ianac:aktır. ~ .. Bir kasaba iliheaine ıtır. v~ ~uni& :m.sii:rf y~r~ 
nasıl, ne~e~~ bulunabileceğini' Anka:ract.. )>ir merpz komite- mIZI elbise verdim .diye, ma. attı ve bağırdı: 
bllBmemdanektir. ka..t·-'- k si bumnacak, bütUn viliyetlerde betteki mel6n çiftlerin kıskan- - Bir budalayı döverken, 

un sonra unwar artı de k tr 1 ..ı.:u -11 d u·- ~.. sanTUorum Anl• .... 1an bu adam ölecek' dedi her .:~lil tah ı....w:ı 1 Ü- • OD• O te,--tı vuCU a ge U&fS.u.u •J • ""9" ••• • 
H.u rwv-r vaarta ~ram rılecektir. bunlar, doğuma ve topraıla kar Ve Çing'in yanma otur&nlk 

raeaat ederler. Fakat nadiren nr.. tt hiç bir nüfuz ve tesirleri ol. elini tuttu. BIJ'akmadı. Hasta. 

Memleket llıatlıket 
if;iİıt/I dııuula 

05 1615 .K.r. 
260 496 " 
4'1G 896 tt 

900 .... " 
lar f Bal.kan BtrJill için 

ayda otu --. dQşil]ilr. Posta 
bırlıAıne IÜ )'erlere aydı 
'etınıs lıcser medilir. 

Abone kaydını n mek-
tup ve telgraf üc 
parasının posta ve 
yollama O~Unl idare k 
rıne aıu. 

l'iirldyenln her posta merkc. 
nde VAKJT'a • ._..~ 
Adres deilftlrme icM8 

95 braştar. 

l.LAN UCRETLERt 

fıcaret Ullnlarının santim • sa
tırı sondan itibaren UAn aa)'fala.. 
rında 40: iç sayfalarda 50 ku. 
ruş: dördllncll sayfada t; ikinci 
\'e üçüncüde 2; birincide 4-; 
başlık yanı kesmece 5 liradır. 

Büyük. çok devamlı, klişeli. 
renkli ililn verenlere ayn ayn 
indirmeler yapılır. a.ıwıl:tılnl .. 
rın santim • sabrı 30 kuruştur. 

Ticari Malıi,.ettc Oİ:mqaa 
BOJiik nanıar 

Bir defa 30, ild defası 50, llç 
derası 65, dört defası 75 ye on 
de'f'ası 100 kuruştur. Uç aylık 
ılAn veremerln bir defası beda
vachr. Dört sntın geçen lllnlaPD 
razla satırları bes kur.uttan be· 
sap edilir. 

Vakıt hem doı'trudan dotruY• 
kendi idare yerinde, hem An. 
kııra caddrslnde Vakıl Yordu 
ııltında KEMALEDDiN lıt:EN 
llôn Hiirosu eliyle ilin kabuJ 
eder. (Büronun telefonu: 2033SJ 

IJl)lsausca vaaıtalara giderler. Zira Tefkilltlar hem kanuni, hem Dladığmdan habenimirler. nın eli kurumuş bir m*~ 
namuquzca bir hareket iılemek de icrat saWıiyeti haiz olacak- Vang Lungi her ne kadar öğ. ra~ı ~bi kunı, hafif Ye l<'l.-ıt~""1'~~'1ı.fi!'• ............. 
de nihayet bir enerjiye ihtiyaç ·..;;lar~dır:;.:.... __ ..,..,... ______ ;;......le--:.yem..;...;.:.;:eil~h;.;:.:a;;;zır;;;;;...,..,id:;:;iyse::..;;;.;;._de~, ..;;c.:.:.:an;.;:.:ı;;..;..,;;;;m;;.;;üşt~ü.-O;;.__k,.ar_..._4a ____ W 

~bu~~~,~-~-~~-~------··-----------·-----· Bunun içiıt iptida lil%umauz Bugün &t.• b k fi 
::;::::~::=:~~!i!~~ MELEK BDyUk ve · illll it aş ın ne ıs romanı 
.ıe alırlar. Eger hır evı veaa bu- K 1 1 • h f k b f"I ııu aatar, mö~leli bir oda lrirala- Sinemasında a p erı eyecan a sıraca muazzam ır 1 m 
~~~~~ k 
da tedredecek ve sefilane bir ver- G .. h k A M e l e 
de, bir tavan amma iltica eylive· il n a a r 
cektir. Oddan IOllra elı:nas, iğ· 

~~~"if: .. ~?S!,~~ Fraıı::,_ ~J ~!~ 5.n son ~'!ve muh-!.!'be":!!.ı~tev a rf ı 
raya, buraya verilir. Daha sonrr - B,,...;;.. saat 1ve2.30 da tenzilatlı matineler. •••••••••• (Dahli 1mr) Wfi...U 
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liki oldugunu sakladı. 
İjf:e bu milnasebetle Lö Mest

riye Polü metresinin ihtimamlı 
nezaretine terkederek yalnız ba· 
tına Tuna deltalanna doğru seya· 
hate çıkmış tdi. 

İlk indiği iskele Braila oldu .. 
Rusların t8ımtı.nen harap ettikten 
sonra yeniden inşa etmiı oldukta
n bu küçük, tozlu, rlbgirh tehir 
Köıtcnce Roınanyanm bırinci ı .. 
!Uf limanı olduktan !<:nra faaliye
tinin büyük bir kısmım kaybtt' 
mi.ti. 

Fakat ıeos adamın ziyaret et 
tiii ıebrin kendisi deiU, Balta idi. 
Balta keıımeti Rumen lisanında 
~ su, bataJcJık maaııru ı
tade ' eder .• T~ n~ teşldl 
ettiği ve Battaldan ka-
dar u~an ~61 de b~o ük 
adacıklar bulunuyor ve lda 
mfnJıatürleri nızi~ lıtce belll 16-
illt ağaçlarfyle aUstetılyorllL US 
M"'1iye dDrı7'l!Uft hlÇ btt kB~
~-wıhu kadar ~k kq dnnt. 
, .. .... wa11 O tsadar ki gak ve su e1'ftl 

s•tit kutlann mütenevvi renkte-
Jd' 'kanatları ile kaplımnut deni
leİ$it. 

Uglan, kanat çırpıılarr, eu
ya d.d~n. o ıemtin yegane gü
rültüsünü tetldJ ediyor, akşamle
yin gtlneş •ulana •!lkaınYda kay
bolduğu bir ma4a biltUn hayvan· 
lar yuvasını ararken, kutların ç·. 
kardıkları gamlı çığlıklar yeri, 
g~kü Jtaplayordu. 

Kuılar ve delta dalyanlanm 
'l\Uhafua eden bekçilerden mu
~ bu kileük adalann yeırine 1a
ldn1edni Mösyö Nikola Taveres
kQnç b:ıhıet°*' olduğu Slav hal
ta, Upovenler tefkil tdiyordu. 

Jter. adacıkta bir ldlçiik kabile 
v~rle~ bulunUyot, l,lir rihip a
da milli:.ttnin idaresile mefiul o
lu.yordu. 

Bu ,ekUde bidesmi~ olan 1dl
çük '"'~r ntldpl~e itaat ... ~ 
dtrt~saıkiıt bir hayat y~u-
1~ 

-~~eıa~ 

nru dUz bir kasket içine topla-. 
yorlar, dik yakah, yandan düğ
me.)l geniş kollu gömlekler, diz., 
leri boyuna kadar ~n aiır bot
lar giyiyorlardı. 

Burada yapyan erkekler sa .. 
kallannı aıla kesmiyorlardı. Din· 
leri buna mü~de etmiyordu. Bu 
münaıebetle kumral ve kıvırcık 
sakalları bazan ıöWierine ka· 
dar uzuuyor ve canlı ••nç gö.rle
riyle aeaip bir te• ıetkil edi
yoıı~u. 

Kadınları kısa lcill.\ı bit yeldir· 
me giyiyorlar, bllfanm beyaı 
bı!r ıarp ile •avorlar._ Etekleri 
lüç 'bir zaoıan diz bpaldanadan 
apiıya inaeyot ve bae•kları, a
yakları çıplak blr vaziyette yeşil 
çimenleria. JriımJana, çakıl tqıa• 
nmn ilzorinde ka~, ~ 
ve hiç bir acı du.1111 ilan, eb1A av 
lr • gibi ~~lal'&. 
.1•"llımıl"'""a1 sa~ çerçnelm.ı 

-toı>arlak 'rüslerind~ p
t bit !ntdat ve teslimi· 
ymdu. 

Tabiat bııunlanna, talihin cil· 
vesine, erkeğin arzusuna ta.rp bü
yük bir uysallık ile teslimiyet, 
bu katlınlann batlıca huınıeiyeti
ni teıkil ediyerdu. 

Pek kalabalık olan çocuklarm 
vücudu pamuktan üç delikli bir 
elbiıe ile örtülU idi.. Bu delikler
den birinden baflan, diğer iki· 
ıinden de kollan çıkıyordu. Cc-. 
cuklar bu elbiıeyi titerlerinden 
sık ak atarak çml çıplak ıUlara 
dalryorlardı. 

Bu basit insanlar US Mestıiye· 
nin vergi almağa gelmit bir me
mur olmadıbna bt't surette ka· 
naat getirdikten ıonra kendisine 
eski zaman insan1ann.a haı bir 
mis!firoerverlik srösterdiler. 

BUtUn isteri balıkcılrk olan bu 
mert insanlar vaJnwzca balık ile 
~dalanıvorlar(!r. Balıklan birer 
tahta çubuk Uzeririe 1tecirerek, bir 
s8füt aiacr alttndıt vPt.tklan a
teşte ku:at'ttv'orlar<l'(~<liff,.r taraf
ta" m;,.afir ve ev ~ b9 ka bir 
abç Pltma cevre!enerek nturmuı. 
Veft'l,.;ı,, h"r.tt"1'fltmtımr bcktivor 
dtt. tnc devirleri J.11tırlatan bu lıll 
tcsdar. enteresan bir 1D8Jld!'ll GJa
mudr. 

Atet babkları tamamn tma"' 
.t.tı aman heres kotU1> t"" i 
biue.W yabJqpr ve elyle bv-

(DjW / 
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Sovyetlerle Almanya 
anlaşma yaptılar 

Rusya ite Eslonya 
arasinda 

Karşılıklı yardım pakti 
ımzalandı 

Sovyetlerle Almanya aras~nda 
imzalanan anlaşmanm metni 

Moskova, 29 (AA.) - Sov. M k (AA 
ti B . ı· -· ··k k i os ova, 29 .. ) - D.N.B. 

ye er ır ıgı yu se Sovyet r - bildiriyor: 
ya.seti divanı ve Estonya reisi. Almanya Hariciye Nazırı B. 
cumhuru, iki memleket arasın.. 
da bir karşılıklı yardım paktı Von Ribbentrop ile Sovyetler b:r-
imzasını Jüzwnlu bulmuşlar ve liği hükumeti reisi ve hariciye 
bu husus için delegeler tayin et- halk komiseri B. ·Mclotof ve B. 
mişlerdir. Stalin arasında, Almanyanın 

Halk komiserleri meclisi re- Moskova büyük elçisi Schule .. 
isi ve hariciye halk komiseri burgun da iştirakiyle yapılan gö
Molotof ile Estonya hariciye rüşmeler, bu gece nihayete ermiş· 
nazırı doktor Selter arasında tir. 
Moskcvada 24 eylfılden 28 ey. Bu görüşmeler neticesinde aşa· 
lule kadar bir karşılıklı yardım ğıdaki anlaşmalar imzalanmıştır: 
paktı ve bir ticaret anlaşması 1 - Alman hükumetinin ve 
n:ıüzakereleri cereyan eylemiş . Sovyetler birliği hükumetinin, 28 
tır. Bu muzakerelere bir taraf. Eylül 1939 tarihli deklarasyonu: 
tan Stalin ve Mikoyan, diğer Bugün imzaladıkları bir anlaş
taraftan da Estonya milli mec- ma ile Polonya devletinin tasfi· 
li~! reisi Uluots ve profesör yesinden doğan meseleleri kat'i 
Pııp de iştirak eylemiştir. surette halleden ve bu suretle 

Sovyetler Birliği - Eston - Şarki Avrupada devamlı bir sulh 
ya g-örüşmeleri 28 eyllıldc bir için emin bir esas yaratmış bu· 
k?Xşı.hklı yardım paktının ve lunan Alman hükumeti ve So\·· 
hır tıc3:ret an}aşmasmm imza . 
lanmasıle neticelenmiştir. yetler birliği hükumeti bir taraf-

Moskova, 29 (A.A.) _ Es _ tan Almanya ve diğer taraftan 
tonya hariciye nazırı B. Setler İngiltere ve Fransa arasrnlda mev
yarın tayyare ile Moskovadan cut hali harbe bir nihayet verme
ayrılacaktır. nin bütün milletlerin hakiki men· 

Vaşington, 29 (A.A.) _ $ov_ faatine uygun olduğu fikrini müt
yet - ~tonya paktı Vaşing tefikan izhar ederler. Bu seher .. 
t<?nun. diplomatik mahfillerinde le iki hükumet, lüzumu takdirin· 
hıç bı~ hayret uyandırmamış de diğer dost devletlerle anlaşma 
tır. Zıra bu mahfiller esasen halinde, bu hedefi mümkün oldu
Baltık memleketlerinin Mosko ğu kadar çabuk elde etmek için 
':~~~ taarruzuna karşı her müşterek gayretler yapacaklar
turlu mukavemetinin bugünkü 1:-lır. İki hükumetin gayretlerinin 
ahval. ve şartlar içinde fayda- muvaffakıvetsiz kalması takdi· 
sız bır hal aldığına kani bulu. rinde İngiltere ve Fransanın har· 
nuyorlardı. bin devamından mesul oldukları 
~us emperyalist hedeflerini keyfiyeti sübut bulaı;aktır. Hat

t:yıt eden bu Pakt Amerika ef- bin devamı takdirinde, lüzumlu 
karı umumiyesindeki endişeyi tedbirler bahsinde, Almanva ve 
kuvvetlendirmekte ve Avrupa Sovyetler birliği hükumetleri a
demokrasilcrine malzeme bakı- ralarında müsterek kcnsültasyon
mmdan yardım lehinde gitikçe lar yapac;1klartdır. 
kuvvetlenen yeni bir ~reyan or. 2 - Alman - Sovyet hudut ve 
taya çıkarmaktadır. dostluk anlaşması: 
Amerikalılarm ekserisi, Av _ 

rupaya tahakkümden cenup 
Anıe~!kasına ve Kanadaya ta _ 
hakkume yalnız küçük bir me
f;~e mevcut olduğu kanaatinde. 
dir ve bazı mahfiller Amerika _ 
nrn müdafaası için bir majino 
hattı tesisine lüzum kalmaktan. 
sa Fran.sı~ ma iino hattına yar. 
dımı tercıh ettiklerini bildiri-

' yorlar. 

0arpte Fransızların 
yaptlklan taarruz 

Harp karşısında 
ikf ıs adi devlet 

(Baş tarafı 1 incide) 

Belgrat, 29 (A.A.) - "Vreme" 
gazetesi, Alman - Yugoslav tica· 
ret münasebetleri hakkınJ:ia yazdı- Paris, 29 ( A.A.) - Ren'cıeu 
ğı bir makclede diyor ki: Moscllc'e kadar olan cephede 

belli ba~lr il-.ıracat mahsulü olan 
iı'ıallar müstahsillerin ellerinde 
kalmıştır. Fiyatlar düşmüştür. 
Me3ela alelade zamanlarda kilosu 
lurk kuruta kadar. giden fındık 
dört kuruşa kadar bile alıcı bula· 
manuttır. 

Almanya, Yugoslavyanın ticr sUkunct hUküm sUrmcktc dc
retinde son zamanlarda ehemmı.. vam cdivor. 
yeti artan fevkalade bir rol oyna: Diğer. taraftan teeyyüd etti_ 
mıştrr. Yugoslav ihracatının ya- , §ine göre, dün Moselle mmta. 
rısr Almanyaya gittiği gibi Yu- k~smda Fransız kıtaatınm yap 
goslavyada ithalatının yansında tlb"I taarruz hareketi ınurnffa
fazlasını Almanyadan yapmakta~ kiyctle neticelenmiştir. Du mu
dır. vaffakiyet yalnız toprak ka. 

Bu vaziyette hükumet bu nevi 
mallann müstahsiller.den mutedil 
b:.': bedelle alınması için koopera
tif teşkilatlarrna emir vermiştir. 
Diğer senelerde dev)etçe yapılan 
buğday mübayaatma da memleke· 
tin her tarafında geniş mikyasta 
devam edilmesi kararla§hnlrnıt
tır. 

ALMANYA. AMERiKAYA DA zandıran ve esir alınmasını 
Diğer taraftan, ekonomik an- HARP İLAN EDECEK mucip olan bir muvaffakiyet 

laşmasının Almanyaya İngiliz .. değildir. Ayni zamanda Fran. 

işte sadece müstahsilleri konr 
mak makaadiyle yapılan bu nevi 
mübayaalar ihtimal ki yarın doğ· 
rudan doğı:-uya devletin mahdut 
sahalarda aatıı işlerine de girİ§· 
mesini zaruri kılacakbr. Onun 
ıçin milli ikbsadiyatı koruma ka .. 
nununun projesinde icap ettiği 
takdirde bazı maddelerin doğru
dan doğruya devlet tetkilitlan 
vasıtasiyle satılabilmesi eaaıı ka· 
bul edilmiftir. 

Fra bl k ·· vasN''e:vyork, 29 (A.A.) - "Ha· sız kumandanlığı bazı tAbı·ye nsız a u ası uzerine mahrum 
kaldığı maddelerden bir kaçını, prensiplerini m uvaffakiyetle 
fakat sadece bir kaçını temin ede- Amerika efkarıumumiyesinin tecrübe etmek imkAnmı da 

v• 1. ekseriyeti şu müteleadadır ki e- bulmuştuı·. Bu taarruzun mU-
cegı tss ım e:iilmektedir. ~ H. t ' 

Abı k ger ıtler Fransa ve ngiltereye sait bir s.ckı·ldc cereyan ctmi"'. 
u anın Almayava tevlit et· I b ı A ~ 

t·~· h . ga e e ça ar""a merikaya karşı olması, geçen harpte alınan· 
ıgı ma rumıyct kendisini pek zi· u h d k · 

d d. "'a arp e ece tır. tecrlibeleı·in mükemmel suret. ya e en ıseyc düşürmekte ve Al- B h 
S 1 u ususta mütalealanna mi'.. tc tatbik cclildı·gvini tesbı·t eyle. 

manya ovyet er birliğiyle bir a·1 h Ik 
anlasma akdine calrsmaktadır. racaat e 1 en a ın yüzde 63 iı miştir. Hedefi bilhassa küçük 
-~;----:---:"Z" ____ _:00.:."::.yl:.:e:_c:e:.:v~a:!:p~v:_e~r~m~i~ş~ti.:_r ·:__.....,_ bir orman olan Fransız taarru. 

Y • R B zundan evvel Fransız topçusu en l om en aş vekili çok şiddetli bir topçu hazırlığı 
yapmıştır. Bu mevzileri işgal 

Hülaaa, tekrar edelim ki, milli 
iktıaadiyatı korwna kanununun 
hedefi devlet için bcc-hangi bir ~
kilde kazanç temin etmek değil
dir; l>il8.kis devlet ihtimıll W bu 
kanuna iıt;naden alacağı tedbir
ler neticesinde zarar edecektir· 
ic:ııbında bu yüzden gelecek zara~ 
lar devlet hesabına fevkalade mas• 
raf kaydedilecektir • Kanunun 
hedefi olaın milli menfaatlerin kc .. 
runması, memlekette mevcut ik
bsadi istihsal cihazlanmn muJıa. 
fazaıı o kadar büvük ka7.anCtır 
ki hıolk hükuT1teti olan Türkive 
Cumhuriveti bu uğı'l!"da o türlü 
maıraflan seve, seve gÖ.,.P. alır. 

be tt b l d 
eden Alman ileri karakolları g ana a u un u öyle şiddetli bir bombardıman 
altında kalmıştır ki, Fransız 
kıtaatı hedefi doğru bUyUk bir 
ihtiyatla ilerledikleri zaman 
ormanı boş bulmuştur. Düş
man kA.ınllen obüs parçalariy
le yaralanmış askerleri hıra. 
karak orasını tahliye etmişti . 

Bükreş, 29 (A.A.) - ''Radorl 
bildiriyor,,: 

Yeni hükıimet, şu suretle te. 
ııckkül etmistir: 

Başvekil: -General Argetoia. 
nu, Kral müşaviri, sa.bık Baş_ 
vekil muavini. 

Dahiliye nazırı : Nikola Ottes. 
cu, sabık kraliyet valisi, 

Umumi nizamı tedvire me -
mur devlet nazırı: General Ma.. 
rine~cu, sabık dahiliye nazırı. 

Milll kalkınma cephesi naZL 
rı: Profesör Giurescu sabık 
kraliyet valisi, ' 

Propaganda nazın: Radian 
sabık müsteşar. ' 

Başvekalet müsteşarı: Au 
gust Filip. • 

Hariciye nazırı B. Gafenko 
da dahil olmak Ur.ere, diğer na.. 
zırlar de~işmemiştir. Yalnız 
B.B. Argesianµ, Titeanu ve ra. 
hıp Po'lescu lfeni kabineye da
hil değildir. 

Yeni kabir", dün akşam, kra. 
Jm huzurunda yemin etmiştir. ı 
Başvekil, bu cuma günü ha. 

1 

rict siyaset hakkında beyanat. 
ta bulunmut ve Romanvanm ha. 
rid siyasetinin aynen devam et. 
mekte olduğunu tebarüz ettir -1 
nıiıtir. 

F ranaadaki Polonya 
elçisinin protestosu 

.. Paris, ~ (A.A.) - Polonya 
buyük elçısi bugün Fransız 
hükümetine aşağıdaki protes _ 
toyu vermi§tir: 

Polonya devlet ve milletinin 
mukaddes haklarınr işitilme _ 
miş bir tarzda nak?.eden ve Po~ 
lonya cumhuriyeti topraklarını 
i~i mütaarrız devlet lehine tak
sım eden 28 eylıil tarihli Al • 
man - Sovyet anlaşması önün. 
de, biltün beynelmilel vecibeler 
ve her türlü insani ahlak hiçe 
sayılmak suretile vapılan bu 
tavsifi kavu1 etmez hareketi en 
k.ati bir şekilde protesto ede _ 
rım. 

Polonya bu haksızlık 'Ve şid. 
det hareketini hiç bir zaman ta.. 
nmııyacak ve da vasmın doğru. 
l~ &ldığı kuvvetle top -
raklan mutaamzıdan kuıtu1a 
caır ve mepou haklan tanıameıi 
ia~ edileceği srtme kadar mü. 
cadeleye devam edecektir. 

Ödemişin Birgi 
nahiyesin ı seller 

bastı 
AS1,\\4 US 

Fransa Rebicumhuru 
cepheyi gezdi 

İzmir, 29 (Husust) - Öde. 
mişin Birgi nahiyesinde seylAp 
bir çok ev, mağaza, han yık-
mış, beş kişi boğulmuş, kara. Paris, 29 (A.A.) - "Havas'': 
kolu sular basmış, jandarma- Reisicumhur bugün doğu-şimal 
lar, halk ağaçlara tırmanarak cephesinin bir kısmını geçmiştir. 
kurtulmuştur. Devatrin evrakı. Reisicumhur muhtelif kurmayları 
m sular götürmüştür. ·' ve müstahkem üzerindeld kıtaat· 

Santrala yıldırım düşmüş, zivaret evlemis ve ıı11bavlara muh
telefon tesisatı harap olmuş. telif nişanlar verdikten sonra ak· 
tur. Sular şehir içinde aktığın. şam Uzeri başkumandana milli~ 
dan tehlikeli binalar tahliye ol,,.,ustur. 
edilmiştir. Olucak köyünde on Reisicumhur kf'za P"ectiai muh· 
beş ev yıkılmıştır. B ugün tz. tf'lif ve .. Jıor"e vı-li ve belt-dive re
mirde iki, Dikilide Uç, Çeşme. islerivle de p-öriiır..,,üş ve bizzat 
de dört zelzele olmuştur. Ev- medenivetin istikbaline bağlı bı·. 
velkl gece Muğlada şiddetli bir lunan davanın muzaffer olacağına 
ır;elzele olmuştur. Hasar yok. imanı olan Fransarun selamını ib-
tura liğ eylemiştir. 

Eski Polonya devletinin tasfi· 
ycsinden sonra, Almanya hükQ
meti ve Sovyetler birliği hükc .. 
meti, bu arazide ıulh ve nizamı 
tesis etmeyi ve bu aruide oturan 
milliyetlere sakin ve etnik hu
susiyetlerine mutabık bir hayat 
temin eylemeği kendilefine vazife 
bilirler. 

iki hükfımet, bu hususta ap
ğrdaki maddeleri kararlqtımuı· 
}ardır: · 

Madı:ie : 1 - Alman bUkCiıneti 
ve Sovyetler birliği hükfuneti, 
melfuf haritada çizilmiş hattı sa
bık Polonya arazisinde iki tara
fın imparatorluk menfaatlerinin 
hududu olarak tesbit ederler. Bu 
hat, aynı zamanda mütemmim bir 
protokclda da tavin edilecektir. 

Madde: 2 - İki taraf, birinci 
maı~dede te&bit edilmiş olan ilci 
taraf imparatorluk menfaatleri 
hududunun kat'i mahiyetini ka
bul ederler. İki taraf, bu anlat· 
mava üçüncü devletlerin her tür .. 
lü kanşmalannı reddeyliyecek
lerdir. 

Madde: 3 - Birinci maddede 
tesbit edilmiş olan hattın e;arbm
daki arazide lüzumlu yeni siyasi 
rejim, Alman hükumeti tarafın
dan, bu hattın şarkındaki arazi
de S9vvet hükumeti tarafından 
tesis edilecektir. 

Madde: 4 - Alman hükume
ti ve Sovyet hükumeti yukanda· 
ki sureti halli, iki millet araaında 
dostane münasebetlerin artan bir 
inki~afının emin bir esası olarak 
telakki elderler. 

Madde; 5 - Bu anlaşma tas· 
dik edilecek ve musaddak suret. 
ler, mümkün olduğu kadar çabuk 
bir zamanda Berlinde teati oluna
caktır. Bu anlaşma, imzaıı tari
hinden itibaren meriyet mevküne 
girmektedir. 

NOT: Bu anlatmtda bahis 
mevzuu eldilen harita, bilahare 
matbuatla neşrolunacaktır. 

3 - Sovyetler birliği halk kc .. 
miserleri meclisi reisi ve hariciye 
halk komiseri Molotof, Almanya 
hariciye numna apğıdald m~k
tubu göndermittir: 

B. Nazır, 
Görüşmelerimizle alikadar ola

rak §uruınr ıize teyit ile kesbi 
şeref eylerim ki Sovyet hükfune· 
ti, elde ettiğimiz umumi siyasi 
anlaşma eaalk ve ruhu Ozerinde, 
Almanva ile Sovyet birJiif ara· 
smda ticaret ve e•va mGbadeleai 
münasebetlerini bUtiln TMltalarJa 
inkişaf ettirmek azmindedir. Bu 
maksatla, iki taraftan bir ekono
mik program tesbit olunacaktır. 
Bu programa göre, Sovyetler bir 
liği Almanyava iptidai maddeler 
verecek ve Atmanva, bu lptlı1al 
maddelere mukabil uzucı vadeli 
endüstri teslimatı yapacaktır. :Ud 
taraf, bu ekonomik pro~, Al
man .. Sovyet eıya mübadeleainl 
mazideki azami hacmine vardıta
cak bir surette inkişaf ettirecek
lerdir. İki hükumet, yukarıdaki 
tedbirlerin temiiı edilmesi için 
lüzumlu emirleri derhal verecek
ler ve müzakerelerin mümkün ol· 
lduğu kadar çabuk bir surtte ba§
lanrp bitirilmesi için her §eyi ya
pacaklardır. 

imza: V. M. Molotof 

Almanya haricive !lUU'J B. Von 
Ribebntrop da, B. Molotofa bir 
mektup göndererek Sovyet hallt 
komiserleri reisi ve hariciye halk 
komiserinin mektubuna aJdıimı 
bildirmekte ve B. Molotofun be· 
vanatını a}'nen tekrar ettikten 
sonra, mektubunu apğrdaki cilır.. 
le ile bitirmektedir: 

Alman hükumeti namına ve Al
man hükUınetiniıt' emri ile bu 
deklarasyonla mutıtbrk oldufumu 
bildirir ve Atman hükOme~ 
kendi tarafından bu hususta linlııit 
ofan her şeyi yapacafmı size ar
zel:lerim. 

Hür,...•tleri.,,in. ve saire. 
İmza: Y. Von Ribbentrup 

fki numaralı vesikaya ek pr~ 
tokol: 

H'"nut hattmın tarifi: 
Hudut hattı. Litvanvanm ce

nı~bi noktasından baııılar, buradan 
Auaustowo simalinde. umumi,. 
"etle varo i!rtikametinde Alman 
'htıdn..tnn~ kadar P'ider ve bura
dıon rl'\ Pi•ia trma~rna H:far AI· 
""aıı hududunu taıkin evler. Hı:. 
tlnt h~ttr. bu nÔ'ktadan Aıtrolen
, .. ~va lr"dı:ır Pi11•11 ıT"n'ıı~r. bura· 
rt;:ı., R'~,.,~o1'n1':ıt kadar B~ r 
-Pırr.nr t;.Trt., r~er. IOl'lra ırarba 
"öner ve Rawan19ka ve Lubac
-ow'un ";mgJintfe San ırmalma 
k•1:1ar vider. 11ihayf't buradan da 
mansabına kadar San ırmağını 
takip eyler. 
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Sofya mektupları: 

R o m a n y a, Bulgaristan ve 
Yugoslavyanın vaziyeti 

lan haberler tekzip edilmiştir. 1 
Romanya maarif nez;ueti Besa· 
rabya ile Bukovinadaki ekalliyet 
mekteplerinde haftada ikişer saat 
Ukrayna dili öğretilmesini emret. 
ti. Ve diğer taraftan siyasi müna
sebetini kuvvetlendirmek üzere 
yeni tayin ettiği sefir Davidesku· 
yu süratle Moskovaya gönder
di. 

Glühzn <ıkmtıqİ.Gavrtıqİ cookolleı) Makarnası. Sczhrİyasİ. Pirinci. Fİyonqosu. Kuskusü 
'EKERLİLERİM VE FAZLA ŞİŞt1AHLIK İSTİDADI OLAMLAAIM GIDASIDIA . 

Sofya, (Hususi) - Sovyet or
duları Lehistan arazisinı:len gece
rek Macar hududuna vardıktan 
sonra Yugoslavya ile Romanya ve 
Bulgaristanın Sovyetlere karsı 
şimdiye kadar takip ettikleri s· .. 
yasette de isiklikler görülrnege 
başladı. 20 yıldanberi Rusyayı bir 
devlet olarak henüz tanımayan 
Yugoslavya ile Macaristan hüku
metleri Moskovaya murahhaslar 
göndererek Sovyetlerle siyasi mü
nasebet te ;is etmek isteHiklerini 
bildirdiler. 

Macaristanda meşhur Belakun 
komünist ihtilalinde Rumen or
dul Budapeşteye kadar gide
rek bu ihtilal hareketini bastır
mrslardı. 

O zaman, Macar komünist par
tisi lideri kaçrnıs. Macaristar .. 
daki bütün komünistler ya firar, 
ya m m veya i;lam şekilleriy
le pe • n bir hale konulmuşlar· 
dr. 

Komlinist lideri Belakun Mos
kovaya gidip yerle mişti, orada 
üçüncü entcrnasyonalda Macar 
subesi başkanı olarak on beş yıl 
çalrstıktan sonra altı ay evvel ö
len Belakunun arkadaşları Sovyet 
orduları Macar hududuna dayan
dıktan sonra yen· den faaliyete 
gececekleri şüphesizdir. 

Yugoslavyaya gelince, bu mem 
leketteki komünistler Bulgar ve 
Macar komünistleri derecesinde 
·r harel:ct ve faaliyet göstcrc

memi lerse de, Pa ic, General 
Jyokoviç, Stoyadinoviç ve bu· 
günkü hükumet zamanında çahr .. 
maktan hali kalmamışlardır. Yu
gosla\•yada faşizm ile komünizm 
haliha ptcdir. Sırp, Hırvat, Slo
ven, ve Karadağlı komünistler, 
İtalyanın müthiş :iüsmanrdır. 

Komünizmin en kuvvetli şekil
de yerlcstiği memleket Balkan 
devletleri arasında Bulgaristandır 
1924 senesi Bulgar komünist ih
tilalinde o zamanki fa ist hüku
meti reisi profesör Aleksandr 
Cankof komünistlerle birlikte 
solcu çiftçilerden 30.000 kişiyi öl
dürtmüstü. Bu ihtilal günlerin· 
de Bulgaristandan firar eden Bu1 .. 

gar komünist avukatlannl::lan 
Görki Dimitrof halen Moskovada 
üçüne" beynelmilel sosyalist en
ternıısyonal reisidir. Görki Di
mitrofun arkadaşları olan Ka
h çiyef ile Kolarof da Moskova
da sözü dinlenen komünist rical 

a nda bulunmaktadır. 

B 1 ar komünistleri en müthis 
"k v takiplere rağmen 1931 
s· yapılan son serbest in· 
1 150.000 rey alarak 

~ar So anyasına 33 mebus 
ap etmişlerdi. Muhtelif vesi

vc muhtelif idare rejimleri 
a 1ında d ima takibe uğra

r r hald· Bulgaristan<laki kc .. 
ünistler faaliyetten geri durma

ardır. 

R manyaya gelince. Dobruca, 
bya ve Transilvanyada n· 

i t ksimatr, büyük çiftlikler 
bu çiftl'klerin sahipleri (Co: 

·o}) ların menfaatleri üzerine 
te ssü etm· tir. Arazi sahibi ol
mıyanlar u büyük çiftliklerde 
calısır ve amele ile patron arasın· 
da daimi bir müca:::iele devam e· 
dip durur. Sovyct orduları eski 
Lehistan devleti arazisi içindeki 
Beyaz Rusya ile Okranya toprak· 
lannı ele geçirince, bu yerlerde 
derhal komünizm rejimine uygun 
idareler teessüs etti. üç milyon 
nüfuslu olan Beyaz Rusya tor .. 
rakları üzerinde bir komünist 
cumhuriyeti kuru ::lu. Dokuz mil
yon nüfuslu Lehistan Ukranya· 
smda da ha ka bir cumhuriyet 
tesis edilerek. bu cumhuriyetler 
merkezi Moskovada olan Sovyet 
cumhuriyetleri ittihadına bağlan
dr. Büyiik arazi sahibi çiftclikçi
ler kaçtı, bazıları tevkif edildi ve 
toprak taksimatına girişildi. 

Henüz altı aylık ömürlü ve son 
askeri hareketlerden sonra Sov-

etlerle hemhudut bir hale gelen 
Karpatlaraltı Ukraynasır.J:fan bir 
heyet Sovyet;J.ere müracaatla mem 
le'ketlerinin ~ovyetlcr hudutları 
içine alınmasını rica etti. 

Sovyet ordularınrn Macari.;tan 
ve Romanya hudutlarına ldayan· 
masmdan sonra muazzam Sovyet 
devletinin Balkanlar üzerindeki 
ntlfuru derhal arttıwr muhakkak
trr. Umumf harpten sonra Ro
manya huduttan !çinde bırakılan 
Besaraıbyanın Sovyet ordulan ta· 
rafından geri alınacağına dair o-

Bulgaristanla Sovyetler arasın
da siyasi münasebetler iki yıl ev
vel yenilenmişti. Sofyadaki Rus 
sefaretini idareye memur Gospo
din Parasulof sefirimiz Şevki 
Berkerle birlikte Bulgar başveki
li Gospodin Köseivanofu ziyaret 
ederek göriişmüşlerdir. Bulgar 
hava kuvvetleri kumandanı rr ·. 
ralay Boydef de Moskovaya gön
derilmiştir. Son askeri hareket
lerden sonra Balkanlarda nüfuzu 
çok kuvvetlenen $-Ovyet Rusyaya 
karşı Balkanlr devletlerin vazi
yeti derhal !değişmiştir. 

M. Necmettin Delionnan 

Güreş birinci 1 ikleri 
bugün başlıyor 

Ankara, 29 (A.A.) - Anka
rada yarın başlayacak olan 
glircş birinciliklerine iştirak 
edecek güreşçiler şehrimizde 
toplanın ışlardır. 

.Aralarında milli takım gü_ 
reşçileri de bulunan gUreşçile. 
rin yapacaklnrr müsabakalar 
neticesinde yeni serbest güreş 
milli takım kadrosu tesbit o
lunacaktır. 

Haber aldı~ımrza g1irc, gU. 
reş federasyonu bu mlisahaka. 
lnr için eski tanınmış güreş 
idarecileri Vehbi Emre, Seyfi 
Cenap, İsmail Hakkı Ycfayr 
hal{(~·ın olarak Ankarnya davet 
etmiştir. 

Hava yağmurlu olduğu tak
dirde müsabakalar Sergievin. 
de yapılacaktır. 

TAMINHI$ ECZAHAtlE ECZA DEPOLARI İLE SÜYÜIC BAKKALİYELERDE SATILIR .. 

UMUMİ DEPO: iNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU-İSTANBUL 
IZMİR Acentemiz Türk Ecza aeposuaur _ 

ilan •••••••••••••~ Nişantaşında eski Feyziye 

l\ııclı/;ii!f 1 kinr.i Sıı/h lıııkıı/.: lıft_ 

kim ı'iıf itı r/ c ıı: 

Suaıliveclc Şa~kın lı:ıkl-:ıl K:ırakol 

sok::ık 12 nuın:ır:ıda iilcn \l:ıclliıı 

\~ıwy:ı :ıit C'~yn 10/ lo/!ı:rn Sıılı gii
nii sa:ıl ı.ı le salıl:ı<"aktır . Tnlip o. 
Janların m:ıhallinde hazır lıııhıııııı:ı. 

lıırı il{111 olunur. (:lll:!S 1) 

Yahlı 

Y af ısız Işık Lisesi Kız 

Erkek 
Memlcketimızin en eski hususı nscsidir . Ana, ilk. orta ve lise ınsımlan vardır. Kaydiçin her
gün mektebe müracaat edi!ebilit. IstiyenJere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 
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NEVROiiN 
Baş, Oiş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha l 

.. keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir .. 

İstanbul P. T. T. müdürlüğünden: 
Gc~·vc lslos) on rcpclör merkezi İ';>ll·I ınc ihli) acı için 4 500 kilo bcıı. 

zinin alııııı açık eksiltmeye koıııılııııışlur . 

E\,sillme l ırı !l:\9 çnrş.ınılın ':ı:.ıt 15,:lO da n. Postalıone binası lıi. 
riııci k:ııta P. T. T. :\liidiirHiğii o<l:ısın<la toplarıacnk alım snlıııı konıis

:yonıınıla yapılacnklır. 

Beher kilosunun mulıanııııcıı lıeclcli 20 kuruş 80 santim heps inin 93Ci 
lira, mm·akk:ıt lcıııiıı:ıl iO lira 20 kurıışlur. 

Tnlipclrin fcıınt YC eksiltme şarln:ımelcrini görmek ve muvakkat 
lcnıiııallarıııı yalırıırnk üzere çalışma giinlcrinclc mczklır mii<Hirlrık 
idari kakın lcYazırıı kısrıııııa eksiltme gün ve snaLinde de muvakkat le_ 
minat ıııaklıuzn !l3!l senesine ait tic:ıret odası 'csika~ile komisyona mii
rac:ıatları. (7381) 

Nafia Vekaletinden: 
!)/10/939 Paz:ırıesi günü saat 11 de Ankaraıla ::\afi:ı \'ekaleti bina~ı 

i~·intle :\l:ılzcme Müılürlüğü odasında toplanan malzeme eksillme komıs. 

yonunda cem'an (18.00U) lira muhnınıııen bedeli lslanbulda Yüksek Mü. 
hcndis :\lcktebindeki depoya teslim şartiyle 800 ton Sömikok kömürü
nün talibi çıkm:ıtlığınd:ııı k~ıpnlı zarf usulile yeniden cksillmcsi yapıla
caktır. 

Eksiltme şıırln:ırnesi ''e Lcfeı-rliulı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlü. 
ğiindcn nlınahilir. 

:\luvakkat teminat 1350 liradır. 

tsleklilerin teklif nıektuplnrını muvakk:ıl lenıinal ve }arlnamesiııde 
yazılı vesikalarla hirlikte aynı sün sual 10 a kadar makbuz mukabilinıle 
komisyona \'ermeleri Jiizıındır. (7;)07) (4720 

~ . 
1 

Mektep Kitaplarınızı . 1 
Her sene olduğu gibi, bu yıl da 

Vakıt K itabevin
den alınız 

W !ll a::ma:ı::x:::zwıaı-a ~~ ·--------------ı 

İ AlemdarSineması~~ ao R SA 
Tepcbaşı dram kısııııııd:ı 
30 !l/ !l3!l Cumartesi nk

~aııı ı s:ı.ıt 20.30 da 
HO..\rEO - JCLYET 

.. --------------~ 
il :: 

j CASUS AVCISI j~ -Ankara 29 ·9 .. 939-

1 r::.-::~!.!!:~:::~!.~:~m=~f ıa--1-::S-.l-erl~ 7l~i~z~ R ~.2ı 
Yeni Neşriyat 

Oğlum Ömer ilhana 
öğütlerim 

YAZA.ı'l': 

General Pertev Demirhan 
General Pertev Demirhan gü

zel bir ahlak kitabı yazmıştır. 
Muhterem mebusun oğluna ver
diği bu kıymetli öğütler bütün 
cumhuriyet gençleri içinde hare· 
ket düsturu olacak prensiplerdir. 

Milli Sef İsmet İnönü geçen 
umumi i~tihap devresine girer
ken İstanbul üniversitesinin ba'. I 
kanundan Türk gençliğine hitap 1 
etmişti: O nutkunda yeni nesil 
icin her şeyden evvel karaktere e
hemmiyet verdiğini tebarüz ettir· 
mişti. Türk genci zekası ile de· 
ğil, çalışkanlığı ile. doğruluğu ile, 
karakteri ile övünür. Türk mil· 
letinin istikbali gençlerinin ka
rakter ve ahlak kuvvetine bağlı 
olduğunu da milli mücadele ve 
inkıtap hadiseleri isbat etmiştir. 
Onun için General Pertev Demir
hanm neşrettiği yeni kitap milli ı 
terbiye hayatımrıJda hakiki bir 
ihtiyaca cevap vermiştir. ı . --· 

Diğerleri muamele görme
miştir. 

lstik:raı Jar 
Ergani 
Sıvas ·Erzurum 111 

Türli borcu T peşin 

..\luumc. 
le olma_ 

ıııı~lır. 

Ticaret ve Zahıre Borsası 
29 - 9 - 939 
FlYA-

Bu/::d.ıy sC'rl: 4.l:ı, 4.17 1/ 2 
lrnğd:I\ kızıka: 4.27 1/1, 4.30, 
Arpa yt·nılik: 3.22, 3.:rn. J\l ı sıı

snrı: :1.2;;, 3.21i. Yulnf: 3.20, :ı.2:> 

Kuşyemi: ·1.8, Xolıul k:ılbıırhı: 

8.10, Susuın: 11.2t), :\Icrdıııck 

kırmızı G, Fasulye çulı: 1 ı.:ıo, 
f:ısıı lye ufak: 1 o.:ın. iç rı nıl 1 k: 
32, 3 ı. Kalıuklu fırı d ık: 1 L'.!O, 
15.20. 

GE LEN 
Buğday: 75 ton, arpa: 2fı !on, 

L"n: 37 ton . ..\Iı~ır ı;; ton, 11. Pl'Y. 
nir: 1 ı ton, kıl: 1 ton, Sıısaııı: 
~3 1011~ \"apak: ı:J ton, ı~:ısu1)c: 

:15 lonılur. 

GlDEN 
Kuşveıııi: G5 ton, Sıısıını: !l 

ıon, J\. fındık: 20 ton. tç fırı_ 
<1 ık: 2:1 loıı . 

Ankara caddesinde ' '-====~~===~~ 
Zayi 

Kirahk kat 
ve odalar 

Ankara cıddesının en ha.kın 
noktasında, Orhanbey hanında 
Kat ve oda olarak kiralık ye:-leı 

Altındaki ilan büuı~ mü 

'!1• aı't. 

Dr. Hafız Cemal 
L OKM A N H E KiM 

Dahiliye miltchassrsı. 

tstanbul Divanyolu. 
No. 104. T el: 22398 

Gıızi Osman paş:ı olrnlııııd:ı n rn:rn 
ıl:ı aldığını şalıaılclrı:ııncmi zayi et. 
tim. Yeni-ini çıl,:ır:waf'.:ıından c·~ki_ 
sinin Jıiil,ıııü yuldııı-. ı :ıo2i2) 

SC'AT 

Zayi 
Kan lal: Kurt<loihnuş kii~ li okıı. 

luna ait resmi ıııiihiirii kayhclliııı. 

Yenisini )aptıracağımılan hiikmü 
) oklur. ( :ı028fı) 

X. SI:RGI 

Sabahlan 8.30 a kadar; ak~· 
ıarı 11 den sonra L.Alell T!lyyan 
Ap. IJaire !ı!; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Telefon: 23953) ---· ---·-----·--------

istiklal c:ııldesi komedi kısrnıntla 
:ıO/!l/!J3!l Cuııı:ırksi nk'iaıııı sant 

20,:30 d:ı: 1Kl l\CHE 1Kl 

R\ŞlT HlZ,\ 
E. srnt TEK 
TlYATHOSIJ 

2/10ı !l:l!l t'skiidar. 
da J,ışlık ll::ık 

siıH•rıı:ı~ırıda 

S.\<;t •. \HIXD.\X l'TAX 
Temsile tam s:ıal 20.30 da lı:ı-;;!:1111 r. 

Halk Opereti 

•ış tc• ııısi lkri ne 
b:t!,ilı) or. llk Ot>C'. 
rl'I: La :'.\foskol .• 
l ğurln 1-ız .. Yeni 
:ın ıe .. nenz fi:ıt lcr. 

/s/111ıbııl ıiçiiııcii lıııkuk nwlıke. 

111csi11ıleıı: 

Y:.ıni Gril,oryatli vekili anıkat ls
ııınil Arlut larnfıntlıın ıııii,•ekkiliııiıı 

knrısı, lleyoğlıııılla 138 i\'o.lı llc)
oğlu nııaı·tıırıaııında mukim iken 
lı:ıli lıa.r.ıl' ik:ııııelı.:fıhının mc~·lrnl 

olduğıı t.ılı:ıkkuk eden :\Inrika <iri. 
kory:ıdi alc) hine nrnlıkcnıcnin 

fl:l!J/ lll~ıt i\'o.lı ılos) ası ile ikaıııc 

oluıı.111 bo)aıııııa <.lavasıııa ııit arzu_ 
h:ıl .sureli il:iııen miiılılcnleyhe Ll'lı

liğ c•dilıliiH halde müddeti z:ırfınıl:. 
cc,·ap Ycrilnıcnıi5 olduğııııılan ııııı_ 

lı:ıkı·ıııe giiııii olarak 1/1 l / 93!l s:ı:ıt 

11 de tayin cdilıııi~lir. :\liiılılc:ıln 1ı 

~lıırik:ının ıııczklır giiıı ,·e saatle 
m.ılıkeıııcde lıulıınıııasıııa n•ya lıir 

ı·eldl güııdcrıııc•>i Hizııııııı iliiıı olu. 
lllır. ('.Wi:J:n 

Zayi 
Til'arl'l oıl:ısıııd:ııı :ılılığırn 1'.l:!:!S 

;\"o.lı 15/ 9/ 9:17 l:ırihli nıcıışc şah:ı_ · 
deln :ııııcsi zayi olııuışhır. Yenisini 
:ıl:ıl':ığımd:ın eskisinin hükmli yok
tur. (60271) 

PERNEYAN 

Zayi 
Accnlıısı lıulıııııluğııın 16 lonhık 

!'II:ıkaracı adındaki motorun bütün 
cvrakla+ını kazaen zayi ettim. Ye. 
nilerlni rıka uğımclnn eskişinin 
hhkmü yoktur. 

ü lOktur. 
NIY AZl l'OMBA 

(30282) 

Devlet Demiryoi1an ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 3000 lira olan 2:; tonluk lokomotif krikoları için 

20 :ıdet Somun ve 20 adet Vida, 9/10/1939 Pazartesi günü saat (15) o n 
beşte TI:ıydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tararından kapalı 
zarf usuli lc s::ııın alınacaktır. 

nıı i~e girmek isliycnlerin 225 l iralık muvakkat temina t, kanunun 
t:ı~ in elliği Ycsik:ılnrl:ı tekliflerini nıuhlevi zarflarını ayni gün saat 
( l tl on diirdc k:ıılar Komisyon Reisliğine \•crıııelcri l:izımdır. 

l lLı işe nit ~artn:ımcler komisyondan ptırasız olarak <lnğıtıJmak . 
tallır . (7485) 

* * * 
:\fııh:ımmeıı heıleli i:iOO lira olan i30.(){)0 adet rakkaııılı işaret <;İYİSİ • 

111/11/1!l3!) J>eı·~cıııhe giiııii saat 15.30 da kapalı z:ırr usuHi ile Ank:ırada 
id:ıre hinasıııda salın alınacaktır. 

Bıı işe ı;ıirnıck istiycnlerin 547.50 liralık mu\'akkat teminat ile kanu-
111111 tayin etliği ,·c~iknlan ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kndar 
Korıı is yon Hci<.liğine Yermeleri lfızımd ı r. 

Sari namC'ler parasız olarnk Ank::ırada Malzeme Dairesinden, II:ıydnr-
pa5ada Tcselliiın ve Se' k Şefliğinden dağılılae:ıktır. (i762) 

P. T. T Umum Müdürlüğünden: 
1) Taahhüdün ademi ifasından 78.000 adet iki No. fincan 

açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2) Muhammen bedel (19500), muvakkat teminat (1462,5) 

lira olup eksiltmesi, 2 Birinciteşrin 939 salı günü saat (16) An· 
karada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki satınalı:ı.:a 
yonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminı 
mektubile kanuni vesikalarını hamilen mezk\lr gün ve saatte 
~omisyona müracaat edeceklerdir. 

4) Şartnamelr, Ankar ada P. T . T . levazım, İstanbulda P.T . 
levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olar ak veriJ, 
cektir. (7001) 

.· ist. Vakıflar Direktöfiüğu · ilAnlar t 

lluh .. 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokaiı No.ın Ciı 

t:zunr;arşı, lbr:ıhimpaşa Nasuhi~e hanı içiode 18 Bar 
21,22 .. t• ,, .. .. .. 

Yukarda ~azılı barakalar kiraya \•erilmek zere arlhrma• 
mışlır. lstcklill'r 3/Teşrlnic\'\'el/939 Salı Rüllll saat on beşe k, 
bcrlltaşta İstanbul Vakıflar BaşmüdürJüğü Vakıriar Akarlar 
gelmeleri. (71Rt. 

SAHiBi : ASlll US 
Bqıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum NeiriJ'•h idare edPn 
Blftk Aıu.et SeYQllÜ 


