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Rusya ve Balttk devletleri 
Sovyetler, Finlandiya Hariciye 
Naz1r1n1n Moskovaya gelmesini 

1srarla taleb ediyorlar • 

Rus talebleri, 
maga ba, Iadt, 

ekalliyetleri 

Almanyada da endi,e uyandir· 
Letonyada 

memleketi 
bulunan Alman 

terketntektedir 

Ablukada Napolyon 
devrinin ihyas1 
~ bluka, esasen denizden karaya 
~ dogru tatbik olunan bir harb 

I ~ --

usulii iken ingiltere ile uzun Lir 
harbe tutu~mu5 olan Napolyon Bonapart, 
lngilterenin kendisine kar~l tatbik ettigine 
mukabele olarak karadan denize dogru 
bir abluka usuli.t ihdas etmi~ti. Bu usul
le lmparator ingiliz ticaretini s1lu~tumak 
maksadm• takib ediyordu. Ancak icad 
orijinal oldugu halde icras1 kolay degildi. 
Bunun i~in Avmpa k1t'asmm biitiin top
raklanna hakim olmak ve o topraklarda 
deniz yollarile yapuan lngiliz ah~veri~i· 
nin kesilmesine herkes tarafmdan muva· 
fakat olunmak laz•md1. N apolyon Avru· 
panm miihim bir lusmma hakim oldugu 
halde kara ablukaMm her tarafta onun 
istedigi gibi yiiriitmege imkan bulunmu· 

yordu. . . .. 
Diinyamn ak1Jlara hayret veren buyuk 

Finlandiya ihtiyat efradt 
hizmete davet etti 

Sovyetler, gelecek haftadan itibaren Letonyamn 
garb sahilinde 70 kilometrelik bir sahayt 

lr.arga~ahklan i~ir.de devletler hukuku· 
nun hala cari olup olmad1g1 bilinmiyen 
eski kaidelerine gore abluka iki haslm 
memleketten birinin digerine aid deniz 
yollanm kesmesi ve oraya haricden e~ya • 
sitmesine ve oradan d·~anya ·~ya ~·kma• 
sma mani olmaSI demektir. Ablukanm 
en miihim ~art1 onu ilan edenin ayni za· 
manda hakkile tatbik edecek kudrete de 
malik olmaSidlr. Abluka tatbikatmda 

i'gale ha,hyacaklar 

Helinski 8 (a.a.) - Sovyet hiikume· 
ti, ekonomik miizakerelere devam etmek 
iizere bir heyetin Moskova' ya gonderil • 

mesini Finlandiya hiikumetinden istemi!· 
tir. Finlandiya hiikumeti bu teklifi tetkik 
etmektedir. (Ark,.,, Sa. 5 siltun 3 tel 

hedef yalruz has1m taraftntn 1zrar1 olmak ········································•·········'"················································ ... ····•·••••••••••••••• 

laumdlr. Abluka yiiziinden bitaraflann Muttefiklerin muvaf aka ti ahnmadtk~a ... 
gorecekleri zarar, abluka olunan mem· 'i 

~~:~~k:~;~iir~~.i~;~a~~~ :u~;:;~:~~~~e~ Ruzvelt ~~·mdi.II.k b1·r ·sulh 
cesile mahdud olmak laziDldlr. "'!: 

l~inde bulundugurouz yeni harbde 1n- kl f d k 
giltere ve Fransa birle~ik deniz ~uvve~- te I. I·n e bulunmiyaca 
Jeri Almanyaya kar~1 abluka tatb1k ed1· 
yorlar, ve bu ablukada bitaraflar iizerin· 
den Almanyaya e~ya ge~memesi i~in de f ranSIZ 
tedbirler ittihaz etmi~ bulunuyorlar. Bi· • 
taraf memleketlere ithal olunacak e~ya· kararl 

gazeteleri: « Hitler'in nutku, 
hi~bir suretle degi,tiremez » 

verilen 
diyorlar 

mn hakikaten a memleket ihtiyaclan i~in 
olmaSI laz•md~r diyerek bu esaSI kontrol· 
Ian altmda bulundurmak istiyorlar. Japon mat~uat1nm ne,riyat• 

' .. 

. -
Rumen • ~lacar hududu civarmda Macar top~ulan 

Yugoslavyantn teklifi 
Ramanga ve M acaristan, mii~terek 
lzududdaki asker mevcudunu ayni 
zamanda azaltmayz taalzhiid ettiler 

Belgrad ve Pestede nesrolunan tebliOier 
Biikref, 8 (a.a.) - Rador ajanSI teb- Ayni zamanda Belgrad hiikumeti, Ma- dahilinde askerlere mezuniyet vermege ha 

lig ediyor car hiikfuneti nezdinde de buna benzer bir m oldu8unu bildirmi,tir. 
24 eylulde, Yugoslavya hiikumeti, Ru- te~ebbiiste bulunmuflur. Rumen hiikfuneti de, Macar hiikume· 

men hiikOmeti nezdinde dostane bir lefeb- Rumen hiikumeti kendisine yapdan linin ald1g1 tedbirlere mii,abih tedbirler 
biiste bulunarak, Rumanya ve Macaris- teklifi derhal ciddi bir surette nazan iii· almaga amade bulundugunu Belgrad ve 
tamn miiflerek hududlarmda bulunan bara ahru~llr. Budape~te hiikumetlerine bildirmi~tir. 
kuvvetlerini hep birlikte azaltmalarmm 30 eylulde Macar hiikumeti, Yugos· MactJT zazetelerinin telairleri 
Rumen hiikumetince muvaf•k goriiliip go· lavya hiikfunetine yapb8J bir tebligde Ma· Buda~te, 8 (a.a.) - Sabah gaze-
riilmedigini sormuftur. car askeri makamatmm, miihim bir nispet (Arkas• Sa. 11 aflttm • t~l .......................................................................................................................................................................................... 
Hazin bir 

ylldoniimu 
Bugiin merhum 
Mii, tagm habras1 

edilecek 

ismail 
taziz 

MUHAREBE VAZiYETi 
Garb cephesinde §iddetli 
top~u muharebesi oluyor 

Bugiin, k•ymetli arkad~1m1z mer • Mozel 
hum 1smail M~tak Mayakonun vefatl 
Y•ldoniimiine tesadiif etmektedir. Bu 
miinasebetle rnerhumun ailesi, dostlan 
ve meslekta§lan tarafmdan bir ihtifal 

mmtakasmda F ranslZ kttaab alb kilo· 
kumanda 

tertib olunmu§tur. Saat iki bu~ukta 
Zincirlikuyuda Asri mezarllktaki kabri 
ba§mda bir t<>planh yapllacak, tsrnail 
Mii§takm hatualar1 taziz edilecektir. 

1smail Mii§tak, memleketin matbuat 
ve irfan hayatma hizmet etmi§ miinev
ver bir arkada~tl. blum, onu gene de
nilebilecek bir ya§ta aram1zdan almak· 
Ia hizmetinden memleketi mahrum et· 
mi~tir. Haber ald•~m1za g6re, refikas• 
Bayan Sadiye Mayakon, lsmail Mii~ta
km muhtelif yazllarm1 ve bu arada 

metre ilerlediler, 
heyetini 

bu hal, Alman 
endi~eye dii~iirdii 

Buna mukabil Almanya denizalt1 ge· 
milerile has1mlannm harb ve ticaret ge· 
milerine zararlar vcrmege ~ah~t1g1 esna· 
da bir nevi ablukamn kendisi tarafmdan 
ilan ve tatbikm1 dii~iinmekte, hatta bunun 
i~in tedbirler r.l.uak alakadarlann lttlla
ma arzetmektedir. Almanyamn deniz ve 
hava kuvvetlerile dii1manlanmn harb ve 
ticaret i~lerini e!inden gelebildigi kadar 
zoraltmaga ~ah!masma kimsenin diyecegi 
olamaz. Fa kat bitaraflarm muhaSim ta· 
raflar haricind~ki ticaret nakliyahnm ih
lal edilmesi onlann hakh !ikayetlerini ve 
giderek biiyiik J..an!1khklan mucib ola

I Yalunda garb ce11hesinde vazife alacaklan tahmin edilen baZJ Allman 
Va!l.ngton, 8 (a.a.) - «Havas» Ha- haber1" tefs1·r etmekten 1"rtinab etmi•tir. yazd1g1 Y1ldtz hattralanm top ay1p ne§· 1 > v d M generalleri. Soldan saga dogru: von Reichenau, List, von K uge, Blaskowist 

riciye Nazm Hull, matbuata beyanalta Ruzvelfin Avrupa ihtilafmda tavassutu· rettirecektir. Bayan Sa iye ayakon 

cagmda da !iiphe edilemez. 
Almanyarun daha ziyade denizalb 

harbine istinad ederek tatbik etmek iste· 
digi b11 usul aynen degilse de ablukaya 
daha geni~ bir olc;iide abluka ile muka
bele bak1mmdan Napolyon devrinin gene 
!ngiltereye kar~1 alan kontinan ' (kara) 
ablukasml babrlatlyor. $u farkla, ki 
Napo]yon'un kara ablukaSI tahsisen ln· 
giliz e~yasm• veya ingiliz gemilerinin 
nakliyatm1 istihdaf ettigi halde Alman 
ablukaSI bitaraflan mutazarnr edec<!k 
veya ~ok s1hnt1ya dii!iirecek bir !iimul 
ve viis' at man7~raSI gostermektedir. 

Hukukan Alman denizalh gemileri 
muhariblere mahsus harb e1yasm1 hamil 
olduklan kat'i surette tespit olunmam11 
bitaraf ticaret gemilerine taarruz edeme· 
mek laz•m gelir. Yaln1z denizalb gemile· 
rile veya hava kuvvetlerile tatbik edilecek 
bir ablukamn hukiki ve hukuki manasile 
bir abluka say1lamayacagl muhakkakhr. 

YUNUS NADI 
[Arka.n Sa. 3 siltun 8 daJ 

b I bu Suretle Zevcl. ,·em" manevi bir ab1"de Paris 8 (a.a.) - Rhen cephesinde taarruz tehdidi ve yahud acil bir tehdid bulunarak Ruzvelt'in tavassutta ulun- nu telkif etmi~ alan Johnson, Alman ar ' 
b kl.f b k dikmi~ olacagt i~in, bu hareketi takdir miiteaddid noktalar iizerinde Alman fa· mevzuu bahsolmarujp anla~llmaktadlr. 

mas• irin Almanyanm ir t.e. ' .yaphgm1 tarafmdan bu hususta verilen ha ere ar· I b 
• ve te~r;ie laYJkttr. a iyetinin artmasma ragmen, heniiz ir (.f.rkasJ sa. 8 .Utun S tel 

gazetelerde okudugunu soylerru~ ve hu (Arkast sa. 6 siltun 1 del m''"''' ... '"'"'umm•m•••uu••num••nmnnn•m••mu••nu•uumn•unuuunn•••num••m••nm•u••••m•••w•m•••m•u•u••mn•m••mnm••nnun••mm•uumuuu••numun•••mn•n•••nu•nuuu•mmm••mummu• 

·-............... DENiZLERDE"""FAAiJYET .............. -. Lik ma~larznzn 2 nci haftasz 
A /man far bitaraj bir Diinkii miisabakalarda Besiktas istanbulsporu 3 .. 2, 

gemi daha bat.zrdzlar Beykoz da Altintugu 4 ' . 1, yendiler, Galatasaray 

Hilale kars1 hiikmen galib ilan edildi 
' 

ingiliz ma yin tarama gemilerine Man, denizinde 
miihim bir tayyare hiicumu yapdd1 

, 10 cu Balkan oyunlar1 . ' 

--. ' . 

Wagosta gemisini babran Alman denizalb aremisi 
(Yazaaa 3 iincii •ahilemizde) 

Diin son m iisabakalar yaprl
dr, takrmrmr:z umumi tasnifte 

34 puanla Uf unciiliigii ' 
ka:zandr 

Atina, 8 (Hususf muhabirimizden)-
1 0 uncu Balkan oyunlarmm son mii

sabakasl bugiin Kral, Veliahd, Ba~vekil 
buzurile yap1ld1. 50,000 ki!i miisabakala
n takib etti. Neticeler ~unlardu : 

110 manialr 
Mandikas: 15.6, Sekiados 15.9, Hal

kepovi~ (Yugoslav) 16,4, Erlih (Yugos· 
lav) 16,5, Faik (Tiirk) 6 nc1 oldu. 

[Arka.n sa. 6 1atun ' tel 
Diinkii Be~lkta§ • istanbulspor ma~mdan bir enstantane 

(Y azu a 6 ncr sahilemide) 
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TARIHI 
ROMAN 
52-~ 

Buhara Giine$i '\\ l ____ .~..:..._e_h_ir_~ _ve~--M--e_m_l_ek_e_t_· _H_a=-b~e:--r_le-=-· ~-•-_) 
Temyize intikal eden 

bir rii§vet davas1 
Somikok ihtiyac1 

Siyasi icmal 
Harb ve kanallarm 

ehemmiyeti Yazan: ORHAN RAHMI --
Fiatlar stok 

Aktiirkeslerden sonra 
' 

Karatiirke~ler, Giiltekinin azd1r 
atblarmm ayaklar1 altmda can vermislerdi ! 

' 

yiiksek, 
rnevcudu ~ok 

. ' 
riJR!I'\tH1M5r 
foEAL ... 
S9BA Kt"URU 

Birka~ 

hakikati 
~ahidin ifadesile fenni ve bbbi bir 
kar~Ila~brmakta olan Ceza daire

sinin karar1 rnerakla bekleniyor 

V almz Avrupa degil bi1tun 'dull" 
ya i~lerinin son derecede kan~ • 
m1~ olmas1 biiyuk ku~iik den:t' 

lerin ve kanallann siyasi ve ikhsadi ve 
bahusus askeri ehemmiyetini artlrm•~tlf· 
Mesela $imal denizile Balhk denizini 
biribirine baglayan Kil kanah ge~en 
Umumi Harbde oldugu gibi ~imdiki 
harbde dahi buyuk rol oynamaktadtr. 

- Ne yapaj'lm be vicdans1z, be kal
taban herif; sen beni du~man ic;inde, du~
manla vuru~urken arkamdan k1hc sallay1p 
gcbertmek istedin 1.. 

Aybey hem bunlan soyluyor, hem de 
tereddud ediyordu. Karjlstndaki arnan di
leyen bir adamdi. Yu~u. gozu toprak i
c;inde, zilletlerin zilletine dujmu~. adeta 
acmacak bir hale gehni~ti. 

- Ne duruyorsun, haydi, erkek~e ani! 
Tann belam versin, kalk, aptal gibi dur· 
rna I 

Pulak sanki duyrnuyordu. Gi:izlerini 
yere dikmi1ti. 

Aybey: 
- Delirdi galiba l 
Diyerek yamna yakla!tl, F akat Pulak 

tam bu suada bir ytldmm sur'atile han
cerini ~ekti, Aybeye saplad1. Aybey gog
;iinden olduk~a agu bir yara aiiTll~ll. Fa· 
l.at, Pulakm hanc;er tutan elinin bilegin
clen yakalaml!h· Deh1ctli bir hiddet ic;in
deydi. Sanki delirmi~ti. Avucundaki bi
legi 1iddetle k1V1rd1. Pulak inledi ve han· 
~erini yere du1urdu. 

Aybey han~eri kapt1 ve Pulakm gnt
lagma butiin hJZiyle saplad1. Pulak, mez· 
bahada kesilen bir hayvan lunltlsJ c;1kar· 
d1. Sendeledi. Yuvarlanch, Aybey, bunu 
hayal meyal gorebildi. 
Kollannda, bacaklannda bir agnhk duy
du. Gozleri karanyordu. Daiilar, ta~lar, 
ormanlar donuyordu. 

- Oluyorum! 
Diye inledi ve sonra kendini kaybetti. 
. . 

Gozlerini ac;llg• vakit, kendini aym yer
de buldu. Fa kat hat.rlayamad1, gun ball· 
yordu. Ta uzaklarda bir toz bulutu var· 
d1. Ba1ml luiTllldallnca sag tarafmda biri
sini gordii, dogrulmak istedi, yapamad1. 
Tamml!ll: 

0!. 0, idi. Tiirke! Preno ... 
Dii!man ce~gaver, onun gozlerini a!;h· 

g1n1 gorunce yamna geldi. Yorgun, mus· 
tarib bir bali vard1. Aybey hayretle ona 
bak1yordu. Vak'alan bir turlu hallrlaya· 
m1yordu. , 

Fakat ayakucunda Pul!'km cesedini 
gorunce, her,eyJ hallrlad1. Oldiirmii~. fa
kat vurulmu~tu. 

• • Ya sonn ?a 
- Nas1lsm delikanh ?. 
Bunu Hitay tiirk~esile du~mam soru· 

yordu. 
-lyiyim yigit!.. Seni unutmiyacag•m. 

Bana, bir kahpelik haberini verdin ... A
dm ne? 

Me~hul ceng~ver omuzlanm silkti. U
zaklara bakh: 

- Ad1m m1 L Ad1m haL Kalmad1 
arllk, kalmadJ! .. 

- Yigitim, •ava~l biz kazand1k gali
ba !.. 

Muhatab1 i~ini ~ekti, ba~m1 sallad1: 
- Siz kazandm1z delikanh, siz 1.. Bize 

6elince, biz bittik, yok olduk... Ben de 
kiSmetimi ba,ka yerlerde aramaga ~1kan 
insanlardan ba1ka oir 1ey degilim ... Sen, 
bu herifin pe1ine tak1ld1ktan sonra, her iki 
taraf biraz dinlendi. Sonra gene c;atl!llk. 
Sizin bahadn Gultekini dogu~urken gor· 
diim. Aolan gibi VUru!uyordu. Seni hahr· 
lad1m ... Senin gibi bir du1manla kendimi 
denemek isterdim. Ya sen benim kJhcJ
mm, yahud da ben senin k1hcmm harcl· 
y1z. Zaten sen bir yigit olmasaydm ha
ber vermezdim. Senin gibi bir delikanh
nm kam kanc1k~a dekiilmemelidir. 

Bizimkiler c;il yavrusu gibi dag1ld1ktan 
ve ~ogu k1hcdan ge~irildikten sonra ben 
seni aramaga ~1kt1m. K1smetimde seninle 
dogu1mek yokmu~ )'igit! Seni yarah bul
dum. Sana ku~iik bir iyilik yaphm. 1c;im 
1irndi dogii1mii~ kadar rahat!. 

- Adm1 soyleseydin I. 
- Olmaz delikanlJm ... Bak ben de se-

nin adm1 sormuyorum .. . 

- Benimki Aybey I Gultekinin ba,tug 
cusuyum ... Oyle anhyorum ki, sen de te· 
lelerden binsisin, belki de Turke~ Kag.,. 
mnm oglu! 

Mec;hul cengaver bu sozlere kar11: 
-Kagan iildu - dedi • Sadlardan 

(beylerden) baztlan da oldli. 
- Kalanlar vardu tabii ... Hi~ olmaz

sa bir tanesi ... 
-Bilmeml 
- Ben biliyorum. birisi sag kald1, o 

da kar11mda I 
Muhatab1 uzakl ra dogru bakn ve e· 

gildi: 
- Gel seni kucaklayayun! Uzaktan 

golgeler geliyor. Belki oizinkilerdir. Esir 
dii1mek istemerr.. Gun gelir belki de se· 
ninle gene kaq1la~mz ve o glin ... 

-Ben •ana k1bc kaldumam bahad1rl 
- Ben de sana yigit I. 
Mec;hul atlmm gozleri ya!arm•!h. Bir

.Jen dogruldu. Tekrar yolun iistiine bak-
11. Ve sonra bir hamlede atma s1c;r~d1 ve 
iizengilere dokundu. 

Gidiyor deg:J, sanki uc;uyordu. :Arkas1· 
na hie; bakmad~n yolun ta otelerinde kay
bolunca Aybey ba~ml sallad1: 

- T ann nelcr yeti1tiriyor? 
Bu da adSJzlann bir ba1ka ~e~idi I 
Diye mmldand1. Biraz sonra kendi!e· 

rinden bir ath biilugu yakla~ml~h. Ba1m· 
da Salak vard1. Pulakm le~ine bir tekme 
attl: 

-Ben anlam1~hm zaten ... 
Dedi. 
Aybeyi kucaklad1 ve agu agu yola 

du~tiiler ... Karanhklar, siyah ve goriin· 
miyen bir y~gmur gibi daglan, ovala!ll. 
bas1yordu. 

Mevzuu dikkat ve alaka uyand1ne1j bir adamm bile agz1 zorla a~1larak mu
bir dava, bugunlerde Temyiz ceza da· kavemeti giderilebileeegi. adll tlb mec
iresine intikal etmi§ bulunuyor. Dava, lisinin iki raporile kat'ile§tirilmi§tir. 
bir rii§vet alma davast mahiyetindedir; Diger taraftan, ciki saat zarfmda kuv· 
aneak rii§vet diye verilen paranm, bu- vetli miisUI ic;irilerek, en teknik vas1ta 
nu alan polis tarafmdan yutulduguna ile mide ve barsaklann y1kamp muhte
dair bir kac; memur ifadesine kar§t ttb viyatlnm tamamen ihrae edildigi ve ih
miiesseselerinin bunun aksini giisterir rae edilen muhteviyat arasmda para ve 
mi.i§ahedeleri, muhakeme safhasmdaki paraya deltllet edeeek hic;bir nesneye ve 
iddiaya kar§t miidafa ve sair eihetler, seliloz asarma rasgelinmedigi. de, Cer
davayt 9rijinal olmak iizere barizle§ - rahp8§a hastanesi ba§hekimliginin .ra • 
tirmi§tir. Ve etrafmda birbirine ztd porile sabit olduktan ba§ka, adh tlb 

li'¥¥ muhtelif gori.i§lerin kaf§tla§tlgt bu da- meclisinin yukanda zikri gec;en iki ra-
d d " vanm en hararetli muhakeme safhast, poru ise, diger cihetler bir tarafa, artlk Bir ay sonra I. Gunilil yeni og ugu h · k 

bilhassa paramn yutulup yutulmadtgt- bu vaziyette paranm yutulduguna it -Saatler ... Ortahk bir giimu~ aydmhg1 i~iu· d d' · 
nm ara§hnlrnast olrnu~tur. Bir kere, rnolunamtyaeagtm, viizuhla teyi e tct 

de ... Bu bir ayda neler olmu~tu. Ak Tiir· yutuldugu iddia olunan para, ic;eriye esastadtr. 
ke~lerden sonra Kara Turke1ler, Gii!tei:i· girdikten sonra bunun yukandan tek • Biitiin bu anlahlanlara gore, bu da-
nin athlarmm ayaklan altmda yemlmi~· Tar dJ§ar1ya ahnmasmt imkans1z b1 - vada t1bbm rnii§ahedesile birkac; §ahid 
ler, can vermi~ler, kuc;iik kafileler halin· Bir kiimiir ve saba sahs magazast rakaeak zaman aradan gec;meksizin ve ifadesi kaf§lla§ml§, netieede de, Topha-
de, bir daha toplanmamak iizere dlgll- K1~ geldigi halde fstanbulda ihtiyacJ yiizde yiiz isabetli netice veren en tek- nede i§aret mernuru iken arabac1 esnaf1 
m1~lard1. Gultekin s1rtl sua iki Kagan ta· kar~llayacak somikok mevcudu yoktur. nik vas1ta ile ttbbi rniidahale yapJ!d•i!I hakkmda zab1t tutmamak iizere bilva
CJ c;ignemi~ti: Biri Ak, digeri Kara Tur· Komur tedarik etmek istiyenler ba1vur . halde, ele gec;rnem~, dolaj'lsile de bu s1ta para ald•i:I siibut buldugu kaydile, 
ke11erin!. duklan yerlerd~n menfi cevab alml~lar • miidahale, paranm i~eride bulunmad1- polis Fuad Co§kun hakkmda alb ay 

Ve ordu karh bir dag tepesinden yu- d1r. Ellerinde biraz komur olanlar dn g•m kat'iyetle ortaya koymu§tur. ~u ceza verilmesi eihetine gidilmi§tir. ls · 
b .. halde yutuldugu iddia olunan §ey, ne tanbul ikinci eezasmm mii~temi hakim-

varlanan c;1g gibi biiyiikdukc;e uyiimu~. b...,u 26 • 29 lira gibi yuksek fiatlarla oldu, nereye gitti? KaldJ ki, bu oyle u - lik bulundugu s1rada ba§hyan muha -
bir c;ok kabileler, Bozkurt bayragl atma oatmaktadnlar. fak bir §ey de degildir; iddiaya gore, kemede gec;en iddia ve miidafaa safha
girmi!lerdi... Bunun sebebi son zamanlarda 1chrimi· katlanarak beyaz bir kag.da sanlmt§ ii~ lanndan sonra, asliye cezalann rniinfe-

Sag, sol, !imal, cenub, hep ba~ egiyor· ze komur gelm~mesidir. Belediye 1kn•ad kag1d liradll' ki, banknot 'kag•dlarmm rid Mkimlik olmas1 iizerine milnf':ri~ 
du. Ordu mancn vc maddeten zengindi... mudurlugu vaziycti tetkike ba!lam1,, ala· sertligini yanlSira, bu Ug.d paralann olarak verilen bu karann avukat Kam1 
Aybey iyile,mi~ti, yaraSJ kapanml!tl. Ken· kadarlardan ma!umat istemi1tir. bir, iki degil, ii~ tane oldugunun da he- Nazrm Dilrnan tarafmdan yaz1la~ ~em· 
dini ~ok iyi buluyordu: Somikok fabrikas•nm butun istihsalatJ- saba katllmast luzumlu goriilrnektedir. yiz layihasmda, yukandanberi z1kn ge-

-Carib ~ey. diyordu. Hanc;er ve k1- nm lstanbula sPvki ic;in emir verilmi~tir. tl'stelik, birka<; memur, yap1lan rii§vet ~en eihetlere dokunuluyor, Temyiz ce
hc yaras1 kapand1ktan sonra, giiciim, kuv· Halen !stanbula se,•kedilmek iizere Zon· me§hud eiirrniinde bu polisin iizerine za dairesinden kararm bozulmas1 iste
vetim daha arhyor, dogu1me zevkim, ka- guldakta 17,000 ton komiir bulundugu hilcumla, I· "··mdan tuttuklan, boga- niliyor. Bu arada tadll bb milessesesi
bard•kc;a kabanyor, sanki aklttlgun ka.n bildirilmi!tir. Bu komurlerin ihtiyacJ k•s· ztm Slkhklar1, ~1rtlagma parmak soka· nin ve fennin

1
.mf anahskh" ve tfennink ka

1 
t-

k k li rak tazyik ettikleri, buna ragmen de bu iyetine muha 1 rna urniyet. no ta a-yerl.ne damarlar1ma daha ro an ge · k r 1! yac· ;;I 11muluyor k 1 1 1 
Y men a ~ a ~.. • polisin beyaz bir kag1da sanh para)ll nnda durulara , evve ce ace e itiraz a 

yor. . Diger taraftan hiikumet somikok fia- _ beyaz kag•dda para bulundugunu sa- asliye birinci ce~ karaTile ta~liye olu-
Salak bir ddasmda ~u cevab1 vermij· tm1 15 lira 75 kuru~ olarak tespit etmi!, rahaten giirmem~ olduklanm soyle • nan ve son tahkikatm aGJimaslle tekrar 

ti: Belediye de bura nakliye ucreti olmal.. rnekle beraber. susuz olarak bu balde tevkif edilen Fuad Co§kunun, cbu ve 
- Bazl imanlarm c;eligine boyle su uzere dort lira ilave etmi~ti. Fa kat komur de yutmaga muvaffak oldugu ifadsile, diger sebeblere binaen .:nahkumiyet ka: 

verilir. Ocaga soktugun bir ~elik nas1l Ia· buhranmdan istifade etmek istiyen baz1 §ahid mevkiindedirler. Halbuki,... ran nakzedilerek usulun .b~ babdak~ 
ze bir kuvvet alusa, c;elik k1hcdan yara a· kimseler, bunu 1hhkar vesilesi yapmnk•.a- Halbuki, ciic; aded kag1d liramn en maddesine gore esasm tetk1k1le beraetJ 
Ian her insan yap1s1 da oyle kuvvet bulur. dnlar. s1k1 bir sarma ile de tuliiniin rpaket ha- ve Tesen tahliyesi, bu karann telgrafla 

Yakar c;ok uzaklarda kalm1~h. Dilber Iinde yirmi santimden daha uzun ve Miiddeiumurnilige i§'arJ> istegi ileri sii· 
Hatun ise yakmlarda!. Ve baZJ haberler h k am itibarile daha geni§ bulunmas1 Ia· ruliiyor. Mevzuu, !zah olundug., gibi 
gosteriyordu ki; Buhara illeri ate~ i~inde- Bir cer a v 'aSI ZIID gelecegi, derbal ve susuz olarak ve orijinal olmak ilzere tebariiz ederek 

I hele be• ki•inin birden buna man! ol- dik>kat ve alaka uyandlran bu. davada cll·r. Hatun Han da Arab pi~dar anna • • . ~ k 
mak iizere tazyiki halinde kat'iyyen yu- Temyiz mahkemesin1n verece51 araT, 

kars1 k•hc1m 11Y"ID'!· topragml, tacmt ko- Bir baba, kiZIDI ka~iran tulam1yaeag1, bu suretle en kuvvetli merakla beklenilmektedir. 

ru~:iieva:~;~~:~i~t:~~~Iduiiu bir eiin, delikanbyyai raalga~ Jdrt surette .T ..... a .... r .. ~I·h· .. ·~~-..... e .... s ... e ... r ... l .. e ... r ... un~ ....... l~·z ...... B ..... e ... b ..... e ... k ......... J:·s ... t ... I~n· ... y .... e ...... y .... o ... l .. u .. .. 
Gultekinin yanmda bulunanlardan Liri: 

- Bir kadm - dedi • nas1l olsa kadm· 
d1r i~te!. Ne yapabilir, bir erkek gibi r'f- Diin sabah bir ag1r yaralama vak'as1 
Pl!IT, orduya kumanda eder mi} olmu§tur. 

Aybey gayr:ihtiyari: Mevlanekap1da Ayazmada bahc;ivan 
Koruma heyeti, 
i~ine devam ediyor 

tescil Yeni istimlaklerin 
c1na ~ah~1byor 

inta· 

Norvec; ve isvec;le Danimarka arasiD' 
daki ve daha ziyade Danimarkamn ka• 
rasile adalan beynindeki 1skaiarak, Kat• 
tegot, Sund, Buyuk Belt ve Ku~uk Belt 
bogazlannm seyrisefain yollanm may•n• 
leyip ba~ka gemilerin gec;melerine manl 
olan Almanya; yalmz kendi arazisinden 
gec;en Kil kanalmdan serbest ve emin ola• 
rak barb gemilerini bir denizden otekine 
ge~irmek suretile butun Balt1k denizine 
hakill) olmu~tur. Bu yiizden lngiliz do• 
nanmas1 son gune kadar Hela yanmada• 
smda ve barb limanmda lngiltereden 
yard1m bekliyerek mudafaa eden kahra• 
man ve fedakar Lehlilerin kara ve drniz 
kuvvetlerinin imdadma gidememi~ti. Bu• 
ramn muhaf1zlan ancak Var1ova 'mn su• 
kutundan sonra teslim olmu1 ve harb ge· 
mileri civar bitaraf memleketlere iltica 
etmi~lerdir. 

$u kadar var ki Kil kanah otuz be~ 
bin tondan fazla gemilerin seyruseferine 
musaid olmad1gmdan Almanya ileride 
bu gemileri dahi 1imaldeki bogazlardan 
ge~mek mecburiyetinde buakmamak i~in 
burasm1 derinle1tirmege ve geni~letmege 
karar vermi1tir. Fakat bu i~in ba!anlmasl 
birc;ok senelere ve yiiz milyonlarca tahsi• 
sata muhtac oldugundan yak1n bir istik • 
balde bu i~in ba~anlacagma inanmamak 
lazund~r. 

Gerek Avrupa gerek Asya k1t' asinda 
gayet geni1 arazisi olup ekserisinin ag1z -
Jan ba~ka devletlerin elindeki denizlerde 
sevahili olan Rusyanm ge~en birkac; sene 
ic;inde yaptlrml! oldugu kanallarm ehem• 
miyeti de 1imdi anla~Jiml!IIT. 

Bu kanallardan ii~li ikmal edilmistir. 
Biri de devam etmektedir. lkmal edilrn• 
Jerden birincisi Balhk denizini Ladoga 
ve Onega gollerinden de istifade ederek 
Bahrimuhiti Muncemid ~imalinin bir ko· 
lu olan Bahriebyaza baglayan Stalin ka· 
nahd1r. 

- F akat • diye bagud1 • Arkada~! 0 Alinin kiZl on dort ya§mda Mahmudi . 
kadm. ba~ka bir kadmd1r. On erkek k1ra· yeyi, o civarda korueu Mustafa ka~I.l' -
linda bir bahadu. ml§, bunun iizerine diin sabah Mustafa

Gultekin bu cevab uzerine manah rna· mn oturdugu yere gelen klztn babas1 

Bu kana! ile Sovyet erkamharbiyesi 
Balhk denizindeki kuvvetlerden en yeni 
olanlanm Bahriebyaza ve buradan da 
Atlas Okyanusuna ~1karmag1 tasmim PI· 
mi1tir. Liizumu halinde Bahriebyazdaki 
modern harb gemilerini bu kanaldan Bal· 
t1k denizine ge~irebilecektir. Y eni muh • 
ribler de bu kanala uygun olarak yap1l • 
ml!tiT. 

Maarif Vekaleti Abidrler Koruma 1stimlak kanununuo degi1mesi li7.erine !kincisi Marioski kanah ismini ta>i • 
heyeti c;ah~malarooa devam ediyor. Heyet asfalta c;evrilecek olau Bebek - lstinye makta olup Onega golunden ba~layarak 
miimkiin oldugu kadar k1sa bir miiddet yolu guzergah111daki istimlak muamelatJ Volga nehrinin yukan mecrasmdaki H.i
zarfmda ~ehrimizdek1 butiin eoki ve Ia- da muvakkaten durmu1tu. 1stimlake tabi binski'de miintehi olmaktadu. Bu ka • 
rihi eserleri tesdl edecektir. Bu eserlerin binalardan bir k1~m·m~ ~uar~_~eleleri Y.eni nal ile Balllk ve Bahriebyaz ve Bahriha
bulunduklan yeller harita iizerinde tes • k~~un~n ~er~eve01 ~~h~l~nde lkmal ed1l ·j zer biribirine baglanm1~t1r. Oc;iinciisii 
pit edilmekte vr drrecei ehemmiyetlerine d1g1 cJhetle bu Y<;>l .uz~nnde .tekrar hare- Volga"yl Moskova nehrine ve ~ehrine 
gore numaralardmlmaktadl!'. KJYmetli ket ba~lamJ~tu. lstimlak ed1lecek yerler baglayan Kalinin kanahdu. Dordunclisu 
binalar, 1aheserltr, birinei, ikinci, u~un· ~ok olmakla beraber bunlarm da miim • Volgaj'l (Don) nehrine baglayan ka • 
cu ve dordiincu dertcedeki eserler olmak kiin olan siir'~tk. ikmaline c;ah!lla.~akttr. naldu . .$imdiden hafriyatl bitmi1tir. Yal-

nah ona bakh ve yalmz kald1klan bir Sl· Ali, Mahrnudiyeyi ahp geri gotiinnek 
rada: istemi§tir. Bu yiizden arada kavga ~·k-

- Goruyorum ki evlad • dedi - ona ~~§ ... Ali k~~~ .~ekertk~ustaf!yt vii~
aid her jeyde ~ok titizsin ... Demem ki, t unun rnl u te ' yer erm en a61r sure . 

d k I d K dm e yara ami§ 1r. 
kadm korkakt1r, ka m a 1 312 u. a I Bahc;ivan Ali hadiseden soma teslim 
bir erkek gibi ~arpl~am.az. Fa kat ne de olmu§tur. Ag1r' yarah korueu Mustafa, 
olsa, gene kadmdtr. A.c•z kalmca onlarm hastaneye kaldm!rn1§tlr. Hadise etra • 
yeisi buyuk oh.:r. 0 mspette de Y•ktlma· fmda polis ve Adliye tahkikata ba~la -
Ian ~abuktur. Bunu unutma I m1~tll'. 

Aybey ses c;ikarmad1. 
- Hayu a~am, baytrl 0, ba~ka Lir 

kadmdtrl 
Diye ba~!Tmamak i~in kendini zor tut· 

tu, biraz daha dujununce: 
- Kimbilir, Lellci onlar dogrudur l 

y arm obur gi;n aldunmJyacaglml bana 
kim soyleyebihr} 

Diye mmld~ndi. 

*** - Karaboga!. Sana. guveniyorum. N e 
yapacag1z? 

- Bilmiyorum, bilmiyorum. Vaziyeti
miz c;ok fen a Han!. 

Dilber kad1r, onundeki tepsiye bir al
tm c;ekic;le vurdu ... 

- Kaldmn ~u ycmekleri!. fstemiyo
rum, camm istemiyor, yiyemiyecegim! 
AnlaYJn bakahm .. Arablardan yeni ha
ber var m1? 

Kubbeden sarhn Lir avizenin '!'klan 
altmdaki geni~ odada agu agu dola~ma· 
ga ba~lad1. 

Karaboga bir sedir iizerinde oturmu~ 
tu. Her ikisi de ~ok meyus goruniiyorlar· 
d1. Hatun Han han~erile oynuyor, yurii· 
yor, gidiyor, geliyor ve du~unuyordu. Bir 
arahk Karabogamn kar!Jsmda durdu: 

- Gordiin mu Karaboga?.. Aybey 
beni unuttu! Benim ne karanhk giinler ge· 
~irdigimi bilmiyor. Bu gunlerde de bir 
nevi hastahk ge~iriyorum. s.hhatimi kny
bettim. Kalbimde c;arpmt•lar duyuyorum. 
Aybeye guvenmijtim. Onun yureginde 
bir asian yatJYor sanml!tlm. 

Karaboga ba!IDI sallad1: 
- Kendinizi ~ok uzuyorsunuz. Bu 

milletin bir c;ekccegi varm•!· Aybeye l!t· 
Iince, fikirlerinize ortak degilim. 0, ya
banda kalm1s bir p~rlanta gibidir. Seni 
unuttugunu da hiG sanmam. Oyle anla-
mlshm ki... ,(Ar kas1 vaT) 

Diger vak' alar 
Ycni~ehirde Haclilbey sokagmda o

turan Ahmed oglu Mehmed, ayni evde 
oturan kaymbi·raderi ibrahim oglu Na
Zim tarafmdan dovillmil§ ve tahta ile 
ba~mdan yaralanml§tir. 
* Beyoglunda oturan Mustafa oglu 

Ya~arla Galatada oturan Bahtiyar oglu 
Ya§ar, i~ yiiziinden kavgaya tutu§rnU§· 
Jar, Bahtiyar oglu Ya§a:r Mustafa o~lu 
Ya~an kolundan yaralam1~tJr. 
* Fatihte Sofular mahallesinde otu

ran Mehmed oglu Mehmed, §Qfor Mus
tafanm idaresindeki 3065 say1h otobils
te elinden yaralanrnJ§hr. 
* :;:ehremininde Odaba~mda oturan 

Said oglu Mehmed Ali, sarho§lukla dii~
mii§, gogsiinden yaralanml§hr. 

Y edinci ceza hiikimligine 
verilenler 

Mevlanekap1da Melekhatun mahal -
lesinde evvelki gece giiriiltiilii bir hil. -
dise olmu~tur. iddiaya gore, :;:ukrii adh 
bir rnakinist. o mahallede oturan Kad
riyenin kiZI Mahinev, diger ismile Saba
hatle tam~arak, bir miiddet beraber 
gezmi§, sonra aynlm1~1lr. Evvelki geee 
:;:ukrii, Beyaz1d meydanmda gene ka -
dma rasgelerek, Tavukpazannda Mela
hatin ni~an gecesinden donen gene ka
dmm a§m derecede sarho§ oldugunu 
giirmii~tiir. Bunun iizerine kendisinl 
bir taksi otomobiline bindirmi~, annesi
nin evine getirmi§tiT. Fakat kiZin an • 
nesi, kap1y1 a~mam1~, eben, bu laz1 red· 
dettirn. Arhk benim kiZim degildir• de
rni~tir. Lakin lazm aghyarak hayktr -
mas1 ve evde bulunan erkek karde§i 
Nezihin yalvarmas1 iizerine inip kap1y1 
a~m1~ ve i§te bu s1rada ~iikri.i tarafm -
dan yumruk yerni§, yere yuvarlanml§ • 
llr. Etraftan yeti§ilrni§, bek~i. jandanna 
gelmi§, i~ biiyiidiik9e bUyiimii~, netice
de de :;:ukrii aleyhinde Kadriyeyi dov
rnek, eve zorla girerek mesken masu • 

uzere be1 k1sma aynhm1lardu. Belediye Yolun Emugan k1smma tesaduf eden mz kapaklannm konulmaSJ kalm1~t1r. 
bunlardan u~uncu ve dorduncu derecede- bir parc;as1 deaize dogru .b.e1 metre kadar Muharrem F eyzi TOGA y 
kileri istimlak eJtbilecektir. doldurulacaktu. Bunun l<;tn de bu hafta 

Harita uzerir,dc derece i1aretile numa· ic;inde fenni tecriibcler yaptlacaktlr. On 
ras1 gosterilen bir rserin fi1i ac;tld1g1 za· iki metre uzunlugunda demir kaz1klar 
man bu fi1te bu cserin hangi devre aid haz1rlanmaktad.r. Hazulanan bu kaz1k· 
oldugu, kimin tara fmdan yapJidJgl, tari- lar bu saha dahilinde tespit ol••nan muh

Oliime sebeb olan §Ofor 
tzmir, (Hususi) - Gazi Bulvarmda 

ftfaiye ~inast oniinde tbrahim Erdeniz 
hi ve mimari luymtt Ye mevkii kay1dh bu· telif yerlere kvna.:akhr. Yap1lacak tecrii- nammda ihtiyar ve miitekaid bir itfai· 
Junacakhr. belerden musp•t bir netice elde edilecck 

Simdiye kad•r 1ehir haricinde 145 eser olursa hemen burada denizin doldurul · 
tespit edilmijlir. Heyet 6 ay zarfmda ls- masma ba,lanae<>khr. $ayed tecriibeler 
tanbul cihetind~ki eski eserleri tespit ede· tasavvur edilen ameliyalln degi!tirilmesi· 
cegini umid etmektedir. ne liizum gostcrirse ora gore tedbirler a· 

Heyet ilk is olara!< Eminonli ile Un- lmacak ve ne miktar uzunlukta demir ka· 
kapam arasmdaJr; sadece mevcud olan z1klar konulma!l kararla~tmlarak bunlar 

eski eserleri tespit edccektir. Cunkii, Be· ;d:;:a;,..:.Y:.•P:;.t:.lt:.ll;:;a;:;c.;.ak_:_tr-:.-:--~----:~-::-::-: 
lediye, bugiinlerde Eminonli • Unkapa· KOLTOR ISLER/ 
m yolundaki binalann istimlakine ba!la-
yacakhr. Uzak yerlerden §ehire gelen 

SEHIR ISLER/ 
Giilhane haatanesi §imdiki 
yerinden kaldJrdacak m1? 
Harbiye mektebinin arkasmdakl ye • 

~illik sahaya bina yap1lmamas1 ve bu
rasmm Belediye tarafmd~n istimlaki 
takarriir etmi~tir. 

Diger taraftan bulundugu yer, arke
olojik saba oldugu ic;in oradan kaldml
masma liizum olan Giilhane hastanesi • 
nln, Mecidiyekoyiinde Belediyenin yap
braeagi bin yatakh §ehir hastanesi ya
mna in§ast tavsiye edilmektedir. 

ru ·etini bozmak, bek~i ~abana b1c;ak 
;ekmek, j andarma Osman a sovrnek, ta
§mmaS1 memnu silah ta§Jmak cihetle -
rinden takibata giri§ilmi§tiT. Mahinev 
diger ismile Sabahat aleyhine de reza
let .;tkaracak dereeede sarho§ olmak -
tan takibata ge~ilmi~tir. 

Suc;lu :;:ukri.i ile Mahmev, diger ismile 
Sabahat, diin ak§am uzeri Adliyeye ge
tirilmi§ler, yedinei ceza hakimligine ve
rilmi§lerdir. 

talebelerin vaziyeti 
Mekteblerde tedrisata sabahlan saat 

sekizde ba§lanrnasmdan §imdiye kadar 
ne gibi neticeler elde edildigini tespit 
etrnek iizere Maarif miifetti§leri tetki • 
kata devam etmektedir. ilk yapJlan tet
kiklerden has1l olan kanaate gore bu 
tarz !stanbulda baz1 zorluklar meydana 
~Ikarm•§hr. Bu da ~ehrin dag1mk olma· 
smdan ileri gelmektedir. Bogazi~i, Ye
~ilkoy ve saire gibi uzak semtlerden 
gelrnek ve saat sekizde mektebde bu • 
lunmak mecburiyetinde olan talebe, 
~ok erken kalkmak, ekseriya uzun miid· 
det nakil vasttaSI beklemek ve bu yiiz· 
den bir~ok vakil kaybetmek zaruretin· 
de kalmaktad1r. Bu husustaki rapor ya
kmda Vekalete verilecek ve bu mah • 
zurlan iinliyecek tedbirler almaeaktll'. 

.....-...-·~ 
Edirne Belediye reialigi 

Edirne (Hususi) - Edirne Belediye 
reisi ~erif Bilgenin Trabzon meb'uslu
guna intihabile inhila! eden Belediye 
reisligine diin yapllan intihabda eski 
Belediye reislerinden Mithat se~ilmi~ 
ve vazifesine ba§l3ml§llr, 

yeciyi kamyonetile ezerek olilmiine se
bebiyet veren §Ofor Hasan :;:enol hak
kmdaki tahkikat sona errni~tri. flk de
fa, §oforiin suc;u olmad1g1 zannedilmi§· 
ti. ahkikat aksini gosterm§i ve diin, ~o
fiiriin tcvkifine karar verilm~tlr. 

Y akalanan katiller 
izmir. (Husus!) - Bundan epeyce 

evvel Torbahda seyyar kitabe1 Daren· 
deli Damad oglu Mustafay1 30 lira pa
rasma tamaen oldiirenler, Darendenin 
Mengelis koyiinde k1sa bir milsaderne 
netieesinde yakalanml§lardJr. Katiller, 
Hiiseyin oglu ibrahim ve Arif nammda 
iki gem:dir. Bunlar aynl zamanda 
maktuliin arkada~land1rlar. 

Tramvaym c;arptJgJ otomobil 
~of6r Siileymanm idaresindeki 1683 

numarah otomobil, Edirnekap1dan Fa
tihe giderken, arkadan gelen 2731 nu • 
ma:rah vatman Sabahaddinin idaresin -
deki trarnvay arabasmm sadmesine 
rnaruz kalrnl§tlr. Otomobil k1smen ha • 
sara ugram•§br. 

Cumhuriyet 
Nilsbas• 5 kurustur 

A bone ~eraiti) Tiirkive 
I do 

Senelill 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 
Ve avhk 400 • 
Bir IU'hll: '"" • 

Harle 
leiD 

Z7tto Kr. 
1450 • 

81111 • 
VnktUl' 
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SON . HABER LER 

Rusya, Almanyaya ne 
menfaat temin edecek? 

Denizlerde • vaz1yet 
Londra 8 ( a,a,) - Bu sabah fecir 

vakti Hollanda • Amerika kumpanya • 
smm <<Binnendjik» vapuru Mant deni • 
zinde torpillenerek batmlml!hr. Vapur, 
N evyorktan Amsterdama gelmekte idi, 
Miirettebal!ndan kimseye bir ~ey olma
ml~tlf. Vapurun 14 ki~iden ibaret olan 
miirettebat1 bir sandalla karaya ~lklnl! -
IJT, «Binnendjilo> 6873 tonluk bir gemi 
idi. 

(.~~~B~u~~··k~oo~v~aw~r~~) HEM 
Bir Rus 
meselesi: 

Alman 
Balt1k 

NAUNA 
MIHINA 

Ecnebi mii,ahidler, iki memleket arasmdaki 
ikbsadi i~ birligini kuvvetlendirecek bir muahede 

mevcud olmad1gma i~aret ediyorlar 

ALMAN TICARET HEYET I MOSKOV AY A GITTI ... 
Moskova, 8 (a.a.) - Ecnebi mah- tedirler. Bir ka~ haftacian beri Sovyetle

fil!erinde Sovyetler Birliginin Almanya- rin Fransaya ve !ngiltereye yaptJgl ih
ya temin e<ilecegi ikhs3di menfaatler zik- racat, bilhassa petrol ihracal! yava1 ya
redilmekte ve Almanyamn Sovyetler Bir- va, tamamile durmu1tur. 

Hiicuma ugrryan lngiliz mayin 
tarama gemileri 

Londra 8 (a. a.) - lki lngiliz mayin 
tarama gemisinin dun ogleden sonra ~i
mal denizinde Alman deniz tayyareleri
nin hiicumuna ugrad1g1 Amiralhk rna -
kam1 tarafmdan bildirilmektedir. Her iki 
tarafta da zayiat olmam•!hr. 

Tevkil edilen lave~ vapurlarr 
Stokholm 8 (a.a.)- Armatorlere ge

len haberlere gore, lsve~in Reden ve 
Svangen vapurlan tevkif edilerek kon -
trol i~in Kiel' e gotiiriilmii!tiir. 

Algeria vapuru 1alzverildi 
Stokholm 8 (a.a.) - 30 eylulde Al

manlar tarafmdan zaptedilerek Kiel li
mamna gotiiriilmii~ olan Algeria adm -
daki lsve~ vapuru sahverihni1tir. V a pur 
kereste ve demir yiiklii olarak C enovaya 
gitmekte idi. 

lngiliz Kralt dondii 
Londra 8 (a.a.) - Kral, anavatan fi

losunda iki giin ge~irdikten sonra bugiin 
Londraya donmii,tiir. 

ligine miiteveccih olan hakiki harb gaye- Ek.perlerin bildird•gine gore, Sovyet
lerinden uzakla~hgJ tebariiz ettirilmekte- ler Birligi 1imdiye kadar F ransa, lngilte
dir. Almanya Sovyetler Birligine orta ve re, Polonya, <;;:eko-Slovakya, Avusturya 
,arki Avrupada siyasi ve ikh•adi bir kon- ve Almanyaya sevkettigi bugdayl yalmz 
trol temin ettigi gibi Rumanyanm bug- Almanyaya gonderecek olursa bu suretle 
day1m ve petrollerini de miirakabe alu- elinden gelenin azamisini yapm11 olacak 
na almaSJ imkamm vermi1tir. Bundan ba1· ve Almanya da azaml 150 • 200 bin ton 
ka Sovyetler Birligi ,imdi Balhk devlet- erzak ile bir ile iki milyon tonarasmda 
lorini de kontrol etmektedir. Bugiin Sov- petrol tedarik etmi, olacaktu. ~iiphesiz 
yetler Birligi arzu etmedigi takdirde bu Sovyetler Birligi diger memleketlere mah
devletler Almanyaya zirai mahsullerini sui gondermekten de vazge~ebilir. Bu tak
satmaktan imtina edebilecek bir vaziyet- dird Almanyamn hissesi az bir miktar faz
tedirler. Almanya Polonyamn petrolle- lala!ml! olur. Sovyetler Birligi bundan 
rinden vazge~mek mecburiyetinde de kal- ba,ka Amerikadan benzin alarak Alman
mJ!hr. Almanya ger~i Sovyetler Birligi- yaya satabilir. Alman eksperleri Sovyet
nin fili ittifakm1 temin etmi! ve iki mem- lerin manganez, manyezit, alominyum, 

b d I I . . lroquaia gemiaine miilaki olan 
leket arasmdaki ticari mii a e e enn m- demir ve saire istihsalatJm arthrabilirler. 

-
Yazan: GENERAL NIESSEL 

O~iincii Almanya, heniiz Balt•k deni- kendi limanlanm Almanyamn menfaatine 
zinin kendi hayat sahalanndan biri oldu- olarak kapamak mecboJriyetinde bulun -
gunu ilan etmemi,tir, fakat eski Dantzig maktadn ve kendi aruisinin tayyareler 
ayan reisi Rauschning'in beyanatmdan i~in bir platform te1ki! etmekte olmas• ha
anhyoruz ki Fuhrer, bu denizi vaktile sebile Almanlann kendi hava kuvvetleri
miinhaman bir Alman denizi telakki tdi- ne Jutland'm garbmda ~imal deni~inde 
yor, islav milletlerini bu denizden uzak- serbest~e hareket etmek, Skagerrak ve 
la!hrmak miitaleasmda bulunuyordu ve Categat'• dogrudan dogruya kontrol altm
Almanya ile Sovyet Rusya arasmdaki da bulundurmak ve f.ve~le Norv~in ce
biitiin devletleri Almanyamn bu denize 11ub aksam1m tamamile tehdid etmek im
serbest~e malikiyetini temin edecek su - kamm bah1edecek surctte bu memleketi 
relte hirer tabi devlet haline getirmek ;1gal alhnda bulundurmalan da muhte • 
projesini gizliyemiyordu. Daha Cihan meldir. 

Harbi esnasmda Alman filosu, dii1man Bothnie korfezine hakim olan ve Ci • 
bir Rus filosunun mevcudiyetine ragmen, han Harbi neticesinde askerlikten tecrid 
bu Rus filosunu miinh~man tedafiii bir edilmi1 bulunan Atland adalannm tahki
vaziyette kalmaga icbar etmi~ti. lngiliz 
filosunun, bu denizde harekat icra edebi- mi meoelesi, bu •ene lsve~ ve N orve.::in 

Sovyet Rusya ile Almanyaya kar!l be.,Ie
lecegi zanmna kap•lm•m•!h, (:iinkii har-

mekte olduklan itimad•:zhk i~in yeni bir 
bin ba,langJcmdan pek az bir miiddet mcvzu te,kil etmi,tir. 
sonra Almanya tarafmdan yap1lan aske-

Kadir~inas olabm 
D rfan hayatun1zda, kendisine verilen 0 «Baba» unvanml hakkile kazannu1 

olan muallim fh,an ,Serif, ge~en ba
harda, aram1zdan aynld1. <;;:ocuklugum• 
da bana da hocal•k etmi1 olan lhsan $e
rifle oliimiinden pek az evveline gelinc1ye 
kadar, •ekiz seneden fazla arkada1hk 
ettim. 0, hemen hemen biitiin hayahm 
muallimlige hasretmi1, ~ogu kendi talrbe
si olan meslek arkada~larmm hiirmetini, 
her mektebde okuttugu ~ocuklann ve 
genclerin sonsuz ~evgisini kazanrn•! mu· 
barek bir adamd1. ihsan $eriften nur a· 
lanlann sayJSJm, binlcrle ol~mek kabil
dir. Hayahnm bir k1slnl da, Sultan Ha· 
mid devrinde siirgiinde ge~en bu ihtiyar 
ogretmen, ~ocuklanna ve refikasma je
refli bir isimden ba,ka bir,ey b~rakmadan 
oldiikten sonra, ailesi, Maarif Vekiileti
ne miiracaat ederrk yard1m istedi. Maaril 
Vekaleti, kanuni imkanSJzhk gormii! ola
cak ki istanbul Belediyesine miiracaat 
edilmesini tavsiye etti ve kendisi de Be
lediyeye bir tezkere yazd1. Belediyedc, 
mesele galiba, Daiml Enciimene havale 
edilmi1; oraSI da, menfi bir karar vermi1; 
yani biitiin hayahm bu memleket irfam• 
na vakfetmi1 olan bir muallimin ailesine 
bir evcegiz bile verilemez, demi1. 

ki,af ettirilecegine dair bir vaid de alml!· Mii,ahidlerin kanaatine gore Almanya• araplar 
h'dl 'k' 1 Va,ington 8 (a,a.) - Dort Ameri • 

hr. Fakat ecnebi mii1a 1 er, I I mem e- mn Sovyetler Birliginin ne miktar ek•per 
b I · · kan muhribi Atlantikte «lroquais» gemi-

ri ve diplomatik tazyik iizerine Danimar- Almanya ile Rusya, bu iki projeye a• 
ka, kendine aid bogazlan hemen hemen leyhtar goriinmii~lerdir. lki lskandinav 
kapamJ!Il. Y almz yanm diizine kadar devleti, ne Rusyanm, ne de Almanyanm 
lngiliz tahtelbahri, Rus filosuna iltihak bir harb zuhurunda bu ada lara el atmlya
edebilmi,ti. Ancak bu yard1ma ra<!men caklarmdan emin olmak i~in bu proieyi 
Rus filosu, Almanyamn fsve~ten demir tatbik etmek istiyorlardJ, Boyle bir i1gal, 
madeni getirmesinin online ge~ememiilir . or.lar i~in hiiyiik bir tehlike olacakh. 

'~-"'" Sovyet Rusya, Finlandiva sahillerine ha-

Kararm elbette bir talum esbab1 mu· 
cibesi vard~r. F abt bir de gene arkada
!IIIJ Murad Sertoglunun Yeni Sabah 1e· 
fikimizde yazd1g1 Ill sa brian okuyunuz: 

<Jstanbul Belcdiyesi, giire1~i Y a1ara, 
c;oban Mehmede ve komik Na1ide ev ,ve 
arsa temin edebildigi halde muallim lh· 
san .$erifin bedbaht ailesi i~in bir1ey ya· 

ket arasmdaki ikhsadi i! ir igm1 temin e- kabul edecegini 1imdiden kestirmek miim-
d d I d • k f' b sine miilaki olmu!lardu. Bundan evvel, 

den bir muahe e mevcu o ma 1g1 ey 1- kiin degildir. Bu hususta malumat sahi i 
d kk · lb k d' ) 39 gemi kumandam telsizle verdigi malu -

Balhk denizinde 5ahilleri bulunan bii- kim olacaktl. Almanya, Stokholmu ve 
tiin devletler, iki biiyiik ve totaliter kom- Fmlandiya limanlanru ciddi •urette teh
!U devletle, yani Almanya ve Sovyet did edecek, iki hiikiimet iizerinde ikllsadi 
Rusya ile ademi tecaviiz misak1 imza et- bn tazyik yaparak ve bilhassa lsve~i l..en-

yctine naam i all ce etme te If ~r. olan baz1 kimselerin soyledigine gore 9 
d M I f 

'! y b malta, seyahatin normal •ekilde cercyan 
Bu hususta sa ece o oto I e on Ri - senesi ba,langJcmda Snvyetlerin ii~ bin ' 

b k b 
ettigini ve bir taarruz vukuunda yolculan disine demir vermege icbar edecekti, (ls

mi! olanlar dahi, bu d-.vletlere kar11 iti -
pamryor.'l> , 

bentrop aramsda ir me tu teatisi yap1l· eksper ameleye ihtiyaclan bulunmakta 
IDI!llf, Berlinden hareket eden bir AI- idi. kurtarmak i~in icab eden biitiin hamhk

larm yap1lm•! oldugunu bildirmi!tir. 
man ticaret heyeti Moskovaya gelmek ii- Alman ikt1aad heyeti Moakovada Arizona zrrhlt81ndaki tahribat 
zere bulunuyor. Heyetin vazifesi bir ikh- Moskova, 8 ( a.a.) - Alman ekono- Va,ington 8 (a,a.) - Los Angeles 
sadi ;1 birliginin temellerini atmakhr. He- mi heyeti azas1 iki hususi tayyare ile mu- limanmda demirli bulunan «Arizona» 
vetin azas1 arasmda bir ~ok petrol, de- vasalat etmi• ve d11 ticaret komiser mua-• ' mhhsmda kasten tahribat yapJ!dJgma 
miryolu ve nakliyat eksperleri bulunmak- vinile Almanya biiyiikel~isi tarafmdan I dair bir 1ayia dola,mast iizerine federa 
tad1r. Halledilecek meselelerden biri Po- kar,,lanmJ,Ilr. ara,tuma burosu tahkikata ba1tam•!llr. 
lonya demiryollarmda kullamlan, fakat Miizakerelerde bulunaeak z1rhhnm makinelerinde ve su hazinele • 
Sovyet demiryollannda i1e yaram1yan ol- miitehaa•ralar rinde tahribat yap1ldJg1 soylenmektedir. 
~iiler, rakamlar ve he•ablar ara•mdaki Moskova, 8 (a.a.) - Alman ekono- Sozde casusluk yap1!d1gma dair her 
farklara aiddir. Bu farklann Iicari mii- mi heyetinin reisi Ritter, saat 16 da gel- giin bir~ok haberler gelmektedir. Bah • 
badeleler i~in ne biiyiik bir mahzur te,kil mi1tir. Ritter, on be~ giin siirecek olan riye Nezareti beyanatta bulunmaktan im
ettigi demiryollan eksperlerince malum- miizakerelerin idaresini Dr. Schmnurr'a tina etmektedir. 
dur. lyi malumat alan kimseler, Sovyet- buakarak bir kay gun zarfmda donecek- <<Arizona» mhhsmdaki efrada veri • 
ler Birligi Almanya ile te1riki mesaide tir. Muhtelif tkaret ve sanayi $Ubeleri ve len izinler ka!dmlmi1tJr. Gemlde vuku 
bulunmak i~in azami gayretini earfet&e bj- <zciimle petrol, kimya, demiryollar1 ve de- bulan bir kaza neticesinde bir ki1inin ol
le 1imdiye kadar Fransaya ve lngiltereye niz nakliyal! i1lerini temsil eden on kadar diigiine dair bir 1ayia dola1maktadu. 
ihrac ettigi mallardan fazla Almanyaya miitehasSJs, halen Moskovada bulunmak- .,..-.....,.,..,.------=....,,.......,,.._ 
bir ,ey gonderemiyecegini beyan etmek- tad1r. 

__ ,,_,.,_.,, .. .,,. .. .,,,otu••mluiiiiiiiJn!UUOUmUtnJIIflUIIflllli/III!JIIIII/IIINIJIIIIIIIItiiiUIIIIII11 11"''""''"'''""'"'""-

Am erika sularlnda I ~in de yap dan son 

batan bir yat zafer 

Bir ld$i kayboldu, sekiz Halk, 
ki~i yaraland1 

'enlikleri 
ordunun ilerleyi· 
tes'id ediyor 

Nevyork 8 (a.a.) - Tayyare in'a -
at~1s1 Anthony Fokker'e aid hususi yalta 
vuku bulan bir infilalu miiteakib ~iddetli 
yangm ~·km•!IIr. Y at, Hudson iizerinde 
bir ceveliin yapmakta idi. 

Sahilde bulunanlar tarafmdan gorii -
len infilak vuku buldugu zaman, yat, 
Nevyorkun 10 kilometre kadar ilerisin -
de ag1r bir seyirle yoluna devam etmek
te idi. ltfaiye vapurlan derhal yeti1erek 
yan!lnl sondiirmii1Jerse de yat arhk ha
rab olmu,tu, Y arahlar hastaneye nakle -
dilmi~lerdir. Birka~ ki~inin kayboldugu 
soylenmektedir. 

Y atm krymeti 
Nevyork 8 (a,a.) - Fokker'e aid 

yalta ~1kan yangm neticesinde bir ki!i 
kaybolmu1, sekiz ki1i yaralanmJ,I!r. Y all 
muvakkaten teslim alan N evyork sosye
tesinin maruf simalanndan Mister ve 
Misters Richard isminde iki yeni evli bir 
sandal tarafmdan kurtanlm•1lar, fakat 
sahile gelince kaybolmutlard~r. Y at, yan
gm sondiikten biraz sonra batml!llr. 

K1ymeti pek biiyiik olan bu yat, Aero
dinamik 1ekilleri dola)'lsile 1ayani dikkat 
bir yenilik addedilmekte idi. 

Muuolini'nin nutku 
Roma a' (a.a.) - Mussolini, Sarden

;a fa,ist ,efleri oniinde yeni bir nutuk 
soylemi,tir. italyan hiikfunet reisi bu de
fa yalmz ekonomiden bahsetmi, ve 
beynelmilel vaziyet hakkmda hi~bir tel
mihte bulunmaml!l!r. 

Berlinde bir k1yam hareketi 
Paris 8 (Hususi) - Danimarkadan 

ahnan mevsuk havadislere gore, Berlin
de bir kJYam hareketi olmu1 ve 400 me· 
mur tevkif edilmi,tir. 

Polis 1efi Himler, gene askerlerin S.S. 
te1kilatma iadesini istemi<tir. 

Macaristanda bir karar 
Budape1te, 8 ( a.a.) - Kakao, kah

v•. ~ay ve diger emMli maddelerin ver
ril•ri arttmlmak suretil• Macaristanda rer 
t>est olarak sahlmasma miisaade edilmi!
tir. 

Chung· King 8 (a.a,) - <;;:inliler ta
rafmdan Chang - Cha muharebesinde ka
zamlan zafer dolayJSile biitiin nasyona -
list <;;:inde umumi 1enlikler yapJhnaktadJT. 
Giindiiz tezahiirat yap1lm1~, gece fener 
alaylan tertib edilmi~ ve hava fi~elderi 
ahlml!hr. 

Gazeteler ne!rettigi hususi niishalarda 
otomobillere, kamyonlara ve otobiislere 
bindirilen Cin kuvvetlerinin 5on 24 saat 
zarfmda Chang • Chai'in ~imalinde yir
mi mil ilerilediklerini bildirmektedirler. 

Muharebe meydanrnda ... 
Tokyo ~ (a.a.) - ]apon ordu ku • 

mandanhg1, Kiang - Su vilayetinde S10u. 
Chui dag vadisinde muhasara ettikten 
sonra sekiz <;in fnkasmm tahrib edildigi
ni ve <;:inlilerin muharebe meydanmda 
7000 olii bnaktJklanm bildirmektedir. 

Japonlarrn i~gal ettigi bir kasaba 
Tokyo, 8 (a,a,) - Domei aiansmm 

bir telgrah, Japon k1taatmm Kanton vi
lilyeti i~indeki <;:ung~eu' yu tamamen zap. 
tettiklerini bildiriyor. Bu ajansa gore di
ger Japon k•t'alar• diin <;:ung~eu'nun al
b kilometre batiSinda bulunan Fang~iia
yi i1gal etmi1lerdir. Gene bu telgrafa gore 
J apon bahriyelileri Benhmen'in iki kilo
metre batJsmdaki miistahkem 111evzileri 
zaptederek <;in ordusunun miitebaki k•
SJmlannm ric'atini kesmi1tir. 

Alman· Yugoslav ikbsadi 
miizakereleri 

Belgrad, 8 (a,a.) - Matbuahn ver
c!igi malumata gore daimi Yugoslav - Al
man ekonomik komitesinin mesaisi, gelcek 
hafta sonunda bitecektir. Alman murah
has heyeti azalan Saray-Bo•na ~ehrini zi
yaret etmek iizere Btlgraddan hareket 
etmi~lerdir. 

Japonya ile Almanya arasm· 
da ticaret servisi 

Berlin, 8 (a.a.) - Alman m11kam
lan Rusya ve Man~uko yolile J aponya 
ile Almanya arasmda bir ticaret serVJSI 
ihdasm1 derpi1 etmektcdirler. 

Dikili feHlketzedelerine 
yard1m 

Sinob 8 (a. a.) - Diki!ide yer sarsm
hsmdan a~1kta kalan ve muavenete muh
tac bulunan yurdda,!ara yardun i~in bu
giin Partide biitiin ha)'lr cemiyetlerinin 
i1tirakile memleket halkmm i~ten gelen 
arzularma imtisalen felaketzedelere ge • 
nil ol~iide nakdi yard•m yapJhnaSJ karar
la,tmlml$llf. 

Bu maksatla a~1lan lisle yekunu sekiz 
yiiz liray1 bulmu,tur. 

1 Antakyada 
Antakya 8 (a.a,) - Dikili ve civa • 

nndaki zelzele feliiketi burada derin bir 
teessiir uyandJTmllllr Halk•m•z felaketze
de karde1lerimize yard1m i~in biiyiik bir 
alaka gostermi1tir. Parti uoi•i tarafmdan 
tertib edilen bir toplantJda Vali Sokmen
•iier bir hasb1hal yaprru1 ve halkm yapa
cagl yard1m1 tespit i~in hu•usi bir komia
yon se~mi1tir. 
Bel~ikaya iltica eden lspan· 

yol ~ocuklar1 
Briiksel, 8 (a.a.) - Bel~ikaya iltica 

etmi1 olan 680 lspanyol ~ocugunu ihti
va eden kafile bir ka~ giin zarfmda fs
panyaya hareket edecektir. 

Bir maden kuyusunda infilak 
Saint· Etienne, 8 (a.a.) - ~ehrin or

ta•mdaki bir maden kuyusunda vuku bu
lan kazada 21 ki,i olmii!. 30 ki,i yaralan
IDI!hr. Kurtarma ameliyah devam etmek
te ve kazazedeler saymmn artmasmdan 
korkulmaktadlf. 

Amerika ordusunun ID§ 
manevralar1 

Va,ington, 8 (a.a.) - Milli Miida
faa N ezareti, ordu mevcudunu kanunel:l 
kabul edilmi$ olan 280 bin ki1ilik hadde 
~·karmak niyetinde olmad1gmi, k11 mancv
ralannm biiyiik mikyasta yap1lacagm1 ve 
bu manevralarm 25 birincite1rinden itiba
ren Amerikamn cenub kJSmmda cereyan 
edecegini bildirmektedir. 

Bel!:ikada siyasi bir buhrana 
kar§l tedbirler 

Briik.el, 8 (a,a.) -- Ba1vekil Pierlo
t'un siyasi bir buhramn oniine ge~mege 
kat'iyen azmetmi1 bulundugu beyan o
lunmaktadir. Bugiinkii memnuniyetsizlik
lcr, ekonomik meselelerden ileri gelm•k
tedir. Ekonomik mahfiller, efkiin umumi
yenin biiyiik bir kiSmmda goriilmekte c
lan muhalefetin ancak ekonomi sahasm
da yapllacak 5eri bir l,arek~tle oniine ge
~ilebilecegini ifade etmektedirler. 

mads1zhk gostermektedirler. Ve bu da ve~ten yap1lan demir itha!atJ 1938 sene
sebebsiz degildir. sinde 9 milyon tondu, bu miktar, Alman-

Filvaki BaltJk devletleri, Sovyet Rus- yamn dahilde bulamay1p ithale mecbur 
yamn sadece Finlandiya korf~zinin miin-· oldugu miktarm yiizde 42 sidir.) Bundan 
tehasmda bir mahrece sahib olmakla ik- ba,ka Sovyet Rusya ile Almanya ara
tifa etmiyerek eski Rusyamn vaziyetini smda halihamda mevcud olan •iyasi va
almak istiyecegini pekala biliyorlar. Sov- 7iyetin degi1mesi halinde Rus filosunun 
yet Rusya, her milletin kendi mukadde- Finlandiya korfezinde abluka edilmesi 
rallna sahib olmak ve hatta ecza5mdan kolaylaimll olacaktJ. 
bulundugu devletten aynlabi)mek hakk•- Haricden hi~ bir yard110 gelmedigi tak
na malik olacaS. suretindeki ilk nazari- ciude Balhk devletlerinin donanmalan 
}'elerine ragmen, bunun ancak komunist -bir araya gelseler de- Alman donanma
bir hiikumete malik ve «sosyalist Sovyet sma kar11 koyabiU.cek halde degildirler. 
Cumhuriyetleri lttihadma» merbut ol • Danimarkanm naSJI tehlikeli bir vaziyette, 
makla me1rut bulundugunu iddia e.tmi~tir. Alman tazyikma muka\'emet edemiyecek 

Sovyet Rusya. Almanya ile akdetmi, bir halde oldugu evvelce soylemi1tik. 
oldugu ittifaktan istifade ederek te~ebbiis- Polonya donanmas1, tasfiye edilmi tir, 
Jere tekrar yeniden giri1mi!tir. Estonya Riga korfezile Letonya ve Estonya 53 • 
ile yaplliDI! olan muahedename, bunun ~illerinin kendilerini miidafaa edebilme.k 
delilidir. i~in kuvvetli tahtelbahir barajlanna ih • 

Almanyaya gelince Estonya ile Lit - tiyaclan vardlf. 
vanya, Porte - Gloive !Ovalyelerin varis- Ge~en Umumi Harbde Almanyaya 
!tri olan Balllk baronlanmn kendileri kar11 bir ~ok kim•elerin •emp$ gostenni1 
hakkmda reva gormii1 olduklan zuliim ve olduklan lsve~. bugiin Almanyanm ha
itisah unutmamJ! olduklan gibi Litvan - rekatJ dolayJSile ona kar11 itimadSJzl•k 
ya da 1918 de maglub olmu1 olan Al- beslemektedir. 
manyamn Balhkta yerle,mekle her~eyi lsv~. ordusunu yeniden ten•ik ctmi1 
yeniden kazanacagm1 timid etmi! oldugu olup hava ve deniz kuv•·etlerini arl!rmak
m: hatmndan ~·karmamaktadlf. tadlf, fakat bu kuvvetler hi~bir zamanla 

Helsinki, Reval, Riga, Libau gibi li- Almanyaya kafa tutacak hale gelemiyc
manlara malikiyet, askeri noktai .azar- ceklerdir, 
dan oldugu gibi ticari b .. k,mdan da ca -
zibdir. Danimarka, Litvanya ve Leton -
yanm zirai mahsulleri, Estnnya ve Fin -
landiyanm odunlan, 1svecin demirleri ve 
odunlan, Almanyanm bu gibi mevadda 
clan ihtiyact i~in hesaba kat1lan madde
lerdendir. Arsinler imali i~in ~ok k1ymetli 
olan Boliden'in arsenikleri bu meyana 
dahil degildir. 

' 
Biitiin bu memleketlerde Alman pro

pagandaSJ, pek kuvvetlidir, Alman ekal
liyetleri, Letonyada ( 1,950,000 kitinin 
yiizde 3,2 si) ve Estonyada ( 1.250,000 
ki,iden ibaret niifusun yiizde 1.5 u) pek 
zaYJfhr. Fa kat gazetelerine Almanya ta
r&.fmdan yap1lan nakdi yard1mm tesirile 
bu ekalliyetler, hi~bir hakiki sebeb mev
cud olmad,g, halde kendilerinin cebir ve 
1iddete maruz kalmakta olduklanndan 
~ikayet etmekte ve tahrikatta bulunmak· 
tad~rlar. Alman ~rkma men•ub pek az a
ilenin bulundugu Litvanyada bu hale 
ragmen Kovno fehrinde bir Alman cemi
yeti te,kil edilmi,tir. Bu cemiyete, Al
manya nakden muzaherette bulunmakta
dJr. 

Finlandiyada ~ok kuvvetli milli bir his 
mevcud olmasma ragn~en Sovyet Rus -
yRmn komiini•t propagandaSJnm korkusu 
ve 1918 senesindeki dahili harb esnasmda 
Almanyadan elde edilmi1 olan yard1mm 
hahran bu memlekette bir tak1m Alman 
muhibb. unsurlann bulunmasm1 intac et
mtktedr. Alman gazetcleri, bir ~ok ma
kalelerinde, daha diine yakm bir zaman
da 1sv~e komiinizmin tehlikelerinden 
hahsediyorlard1. Almanya ile Sovyet 
Rusyaum mukareneti, lsve~in kaygulan
m ek.iltmi1 degildir. Danimarka; nazi 
propa!!llndasmdan ~ok korkmaktadJr ve 
Almanyaya ~ok 5Jkl bir ikhsadi tabiiyctle 
bagh Julunmaktad•r. Danimarka, •osya
li,t hU<umetlerin te•iri altmda kalm•1 ol
dugundan, milli miidafaaSJ i~in pek fazla 
haz~rh< yapm11 degildir. Danimdrka, 

Pek kuvvetli mi!li bir hisle me,bu olan 
Balllgm 1ark •ahili devletleri, siyasi haki
miyetlerinden feragat etmek niyetinde de
gildirler, F akat Almanya ve Sovyet Rus
yanm ademi tecaviiz vaidlerine ragmen 
vaziyetleri ~ok tehlikelUlir ve oyle kala -
cutrr. Her ne olursa olsun, onlarm hat
" hareketleri muayyen ahvalde miibim bir 
to! oymyacakhr. lsve;e gelince lsve~ 
bahriye zabitanmdan Landguist'in g~ -
~-.nlerde yazd1g1 gibi, hi~ kimse, kii~iik bir 
devletin biiyiik bir devlet tarahndan ya
pllan esash bir taarruza kar~1 kendisini u
zun miiddet miidafaa edebilecegini iddia 
edemez, Fa kat biiyiik bir devletin do• -
tundan ziyade gizli dii1manlan var:l1r. 
Biiyiik devlet, taarruza ugnyan kiir,uk 
devletin bir miktar askeri ve5aite malik 
olma51 ve bunlan iyi kullanmaSJ takdirin
de bir tehlikeye maruz kalm•~ olur: hte 
en zaYJf devletift itimod edece&i fey, bu 
tehlike prensipidir ve bu prensipe gi;re 
miidafaasm• ten•ik etmelidir, 

GENERAL NIESSEL 

Ta,koprii panay1r1 kapand1 
Kastamonu 8 (a,a.) - 2 birincite~rin

de a~Jian ve bir haftadu devam etmekte 
olan T a~koprii panaym bugiin kapan • 
mlfllr. Panayu hareketli ge<;mi1tir. Son 
zamanlarda kilosu yirmi kuru~a karlar 
dii;mii! bulunan kendir pana)'lr miinase
betile otuz kuru,a kadar yiik•elmistir. 
Miistahsil bu yiikseli1ten ~ok memnun -
dur. 

Tren ~arpl§masl tahkikah 
lzmir 8 (a.a,) - Diin Develi ile Cu· 

maovaSJ arasmda vuku bulan tren ~;arpt~
maSJ SJrasmda par~alanan vagonlann sa
YJSI alb oldugu tespit edilmi1tir. Kazamn 
vukuunda mes'uliyeti olanlann meydana 
~·kanlmasJ i~in tahkikata devam edilmek
tedir. Y olcular arasmda yaraSJ pek hafif 
olan alii ki1i vard1r. 

Bu ac1 soze fazla bir~ey ilavesine Iii· 
zum gormiiy~;~rum. Sadece kadir~inas ola• 
hm, diyorum. 

lstanbul tramvaylan bir ecnebi ,irkct 
tarafmdan idare edilirken birinci derece· 
de malul gazilere ve onlara refakat eden 
askerlere iki ki1ilik hirer paso vermi1ti. Bu 
pasolar, nihayet k~rk kadard1. Tram\·ay 
ldaresi, milli ve resmi bir miiesseseve 
ge~tikten sonra, pasolann sayJSJ pek hak· 
h olarak makul b1r hadde indirildigi za· 
man, ilk i1 olarak bu malul gazilerin pa
solan geri ahnd1. Vatan ugrunda go;de
rini, bacaklarm1 kaybetmi1 olan bu kah
ramanlar, $imdi tramvaylarda kendileri· 
ne refakat edenlerin de biletlerini alma k 
mecburiyetindedirler. Bu hal kar!JSmd.t 
F ransada, harb malUllerine, bir~ok ka
nuni yard1mbrdan ba,ka nakil vaSJtala· 
rmda, hatta tiyatrolarda ayn yerler tah• 
sis edildigini du~iinerek biiyuk ac1 duy• 
dum. Pasolar tahdid ve tevzi edilirken 
ilkonce dii,iiniilecek olanlar, bu kuk ka· 
dar harb malulii idi. 0 kahraman kor ve 
kotiiriimler dururken hi~bir saglam ve 
ayhkh yurdda,a paso verilmemeliydi. 

Bu elemli vaziyet kar,JSJnda da fazla 
soze liizum gormiiyor. sadece, kadirsinas 
olahm, diye tekrarhyorum. E vet, kadir· 
1inas olalun, 

Ablukada 
devrinin 

Napolyon 
ihyas1 

IBCllmaka,eclen devaml 
DenizaltJ gemisi ticaret sefinelerinin mu• 
ayenesile fazla me1gul olamayacak, bO)'• 
le yaparsa kendi varhgm1 tehlikeye ko· 
yacak bir harb silah•du. Bu 1artlar i~in
de ilan ve tatbik edilmek istenilecek bir 
abluka, Napolyon'un kara abluka5J ka
dar bile makul olamamakla beraber 
meydan verece~i haks1z taarruzlardan 
dolaYJ diinya efkannda Almanya aley• 
hine hakh oldugu kadar kuvvetli yeni bir 
cereyan uyand~rmak mahzurunu da haiz
dir. 

lngiliz - FranSJz mii~terek deniz ablu
kasma mukabil Almanyamn bitaraflara 
da 1amil olacak surette tevsian tatbik et• 
mek istedigi ahluk.mn 191 7 deniza II! 
harbindeki kay ,JsJ?. ve 1arts1z 1ekle dogru 
tereddi etmesinden korkulmahdu, ve 
unutmamahdlf ki msanhgm efkanumu· 
miyesi milletlerarall miinasebetlerinin bil
hassa harb ve 1iddet ,ekillerine kar11 ha
kem olmak kuvve• ve kudretini bugiin de 
kaybetmil degildir. Nihayet milletlerara
sJ hukuku insanhgu: bu hakemliginde lm
lasa olunabilir. 

Baz1 milletler 1u veya bu sebeblerden 
dolaYJ yekdigerile harb haline ge~mi,ler
dir diye bu harb haricinde bulunan mil
letlere hayall har~.m etmek hakk1 kimse
de yoktur. 

Alman denizah harbinin mf harb 
noktasmdan, yani muhaSJm kar;1 tarafa 
zarar vermek ba k.mmdan nekadar mii
essir olacag1 maliom degildir. Ve bu gay
ret yalmz muharibler arasmda kald·k~a 
soylenecek fazla s:'z de yoktur. Halbuki 
denizalt1 harbinin kay1ds1z ve ~arts1z ola• 
rak bitaraflan miiteessir ve mutazarm et
mesi ortaya yepyeni bir mesele ~1karmak· 
tan ba.,ka birsey' ya•avamaz. 

YUNUS NADI 
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Satzlmzyan adam 
Orhan Rahml CHk~e 

Ova yorgun ve s1cak... Kubbe al~al
rnl~ gibi gorUnUyor. Kafam, gogdemin Us
tiinde ag1r bir kiil~e haline gelmi~ ... Da
ha U~ saat gidecektim. Vakitsiz yola ~~k
manm ezasm1 ~ekiyordum i~te... Ogle 
vaktinin dal s1cag1nda neredeyse gUne~ 
~arpacakll beni ... GozUmUn alabildigi ka
dar mesafenin i~inde, ~ah~an tek adam 
yok... S,g,rlarile golgeliklere ~ekilmi~ ... 
U~yiiz metre ilerideki boysuz, cUce kl
},kh karaagacm altlna s1gmmaga karar 
verdim. Altmda bir adam oturuyordu. 
Y amba1mda da bir harman vard1. Ken
dimi buraya zor attlm. Oturan adam! 
tanJdJm. Burada koy muallimligi yaptl
i•m vakil onunla dost olmu1tuk. Beni go
riince hemen dogruldu ve harman1n oldu
gu tara fa dogru bir bak11 f~rlatarak: 

- Ho1 geldin evlad - dedi • Hangi 
riizo:ar buralara getirdi seni I 

Ve, uzattlglm elimi, kuru, tahtalajMI! 
ki avucunun i~ine ald1. YUzUme bakt1, 

ilave etti: 
-Gel, 1oyle otur ... ;iu ke~eyi altma 

al temizdir, korkma .. . 
Ve kendi kendine konu1ur gibi de

vam etti: 
.. - II y1l oldu de mi (degil mi?)!.. 
Oyle ya, benim san k1srak yeni dogur
mustu. <;:ay yUziindeki harnanlanm da 
o y1l yanmljh ... 

Karjlma oturdu. Belindeki ku1agm a
rahgmdan bir sigara paketi ~1kard1. U
zath : 

- Ben i~emiyon gayri ... Solugan ol
mu5um ... Ne yaparsm, ihtiyarhk ... 

Gene, ilk defaki gibi harman tarafma 
bakb. Ben de gayriihtiyari oraya bakllm. 
Dogen tahta<~ dikilmi1. golgesinde boy
dan boya biri yabyor ve elindeki kitab1 
kan1tmyordu. 

Kosedayl ( muhatabtm) ben sormadan 
onu ban a tamth: 

- Benim oglan... Hani o vakit orta 
mektebe giden Mehmed yok mu, i1te o ... 
Okudu amma, '"Pill! ... 

Mbbadm1 anlayamam!jhm. Kosed~y1, 
poayretleri bo5a ~1km1j bir adamm yanJ· 
!I ve icceki'i ile k1saca izah etti: 

- Biz okuyamad1k, cahil kaldtk, Ha
di bari jU oglan adam olsun» dedim. ls
lanbullara gadar (kadar) gitti. Be! ytl 
orda galdt (kaldt) kendini bir gtza kap
hrm~<. Evlenmi!. ~tktJ, geldi. Sonra bo
zustular. 0 gitti bir yana, oglan da bura-
l>rda llaldt ... Ne oldu, nettile• bildigim 
·rk vallaha ... Soramayon da ... Dedikle,-i-

ni •nl•vorsam sakahm dokiil iin! 
Bu mada, ta ileriden bir ses duyuldu: 
- Kosedayt! daynn!. 
- Ne var Oleeeeen! .. 
- S nin •!••Iii ~e1timan ( dejtiban, ktr 

lw1·risi) gotUrUp gider. 
Kosrdayt, mihaniki bir 1ekilde dogrul

du: 
-Sen otur, dedi, ben hincik (5imdi) 

gelirim ... 

Ve cevab beklemeden uzakla!tl. Etra· 
f•ma. tepemdeki agaca bakttm ... Agacm 
alt dallarmtn ara'lna SJkt!hnlrnl! kitablar 
vardt. !ki tane.ini ~ektim. Birisi Andre 
Jid'in franmca bir eseri. obiirii Tiirk e
debiyah hakkmda bir etiiddii ... Eserlerin 
:nuhtelif yerlerinde kur5un kalemle yapJI
mtl ~·kmtJ!ar, 1ayam dikkat miilahazatar 
ve tenkidler vard1. 

Gayriihtiyari Kosedaymm ogluna dog
ru yiiriidiim... A yak seslerimi duyunca 
cogruldu. Eminim ki, demindenb<ri be
nim viicudUmden ve geli1imden haber
dar degildi. Gozgoze o;eldik. 

Gii1.I bir gencdi. Gozlerinin kenarla
n ve ka~larile hafif tertib bir orla Asyah
YI andmyordu. Aim genis ve muntazam· 
dt. Fa kat biitUn hissini. bUtiin heyecanmt 
ka vbetmi! bir in san gibi idi... Kuru bir 
sesle: 

- Hos o;eldiniz! 

Edebt roman : 43 

- Bunu laf olsun dtye, soyledim. T a
biidir ki ben N uru severim. tercih ederim. 
0 kadar samimi. do•t bir haliniz var ki, 
•izinle hi~bir di·~uncemi saklamadan a
~tkGa konu1acagtm. Emin olunuz hantme
fendi, o k1za kar11 c;ok ba1ka hisler bes
lemekteyim. Onu gordiigiim zaman dun
yavt unutuyorum. Derhal beni teshir e· 
diyor, adeta biiyii!Uyor. Y oksa ba1ka tiir· 
Iii biitiin bana yaphklanna tahammiil et· 
me me imkan mt vard1? Mesela bakm, o 
aram1zda gec;en son hadiseden sonra ken· 
cit ini ilk defa enelki gece bir yerde gor· 
dum. N a 51! h yecanland•gtmt anlatamam. 

ltsuh kw ve bab>•nu adeta ba,undan 
•epetlcdim. Bin dereden su getirdim, ni
hayet kalk1p ~it,iler, ne yapttgtml bilmt· 
yordum ki ... Y alnt£ bir jey istiyordum: 
Nura yakla~ma'<. onunla konujmak ... Ml
mh k1za, Ley!~ya gelince o zavalhya da 
acJmtyor degildim. Bana 1imdiden kocast 
nazarile baki)'Or. Oyle seviyor ki .. Emin 
olun, eger hayatmdan N ur gec;memi! ol-

- Sizi rahats1z etmi1 olm1yaytm? 
Dedim. N e giildii, ne baj!Dl salladt. 

Gene ayni sesle ktsaca cevab verdi: 
- Estagfurullah ... 
- Bcni tamyabildiniz mi? 
Bana dogru yUriidU: 
- Agacm altmda oturahm. Evet. Zan 

nediyorum; vaktile bizim koyde muallim
diniz. 

0 kadar isteksiz ve ktsa cevab veriyor· 
du ki, in<anm sua! sormak ve kendisine 
yakla1mak cesaretini kmyordu. Sanki bu
nu kasden yaptyor ve kendisile alakadar 
olmakhgtm• telkine ~ah5tyordu. Koseda
ymm dedigi gibi, miivazenesi hakikaten 
yanbozuk olsa gerekti. 

~"'"' 
Bir hafta sonra ayni noktada onu yal-

mz buldum. Biraz hasta ve teselliye muh
lac gibi idi. Elimi SJkan ellerinde, fazb
ca bir hararet vard1. Gozlerinde bir bu
lantkltk seziliyordu. 

Nihayet, k!Sa k1sa anlattt: 
- Edebiyat F akiiltesinin ikinci Slntn· 

na g~rni!tim ki, babamm bUtiin serveti 
de gitmi1ti. Daha dogrusu, benim tahsi
lime yardtm edecek vaziyeti kalmarnljh. 
Bu hal, benim i~in ~ok agtrd!. Benim gibi 
bir koy ~ocu~nun Edebiyat F akiiltesin
de ne i•i olabilecegini belki sorabilirler ... 
Fa kat ;,eslek intihabmda yaradth!!IDIZI 
nazan itibara almak mecburiyetinde degil 
miyiz?. Ben, koylii oldugum, topraklar 
iGinde yeti5tigim halde, mese!a YUksek 
Ziraa t mektebine gidemezdim. <;:iinkii i
~im, istidadtm, temayiillerim ve zevkim 
buna maniydi ve binaenaleyh hi~bir leY 
olamaz, hi~bir 1ey yapamazdtm. Halbu
ki edebiyat kin yalmz ruhi bir zevk ve 
kabiliyet degil, bir kafa hamhgtm bile 
vard1. Ne ~are ki, babamm vaziyeti, be
ni yolun ba,langJcmda buak1yordu. Ish· 
rabtmt anlatamam. Ayni F akiiltede, 1s
tanbullu, zengin bir manifatura !Uccan
nm k12ile tant!tyordum. Onun bana kar
!1 olan dostlugunda, ~ok derin noktalar 
da seziyordum. Benim koylii oldugumu 
biliyordu. Kendime i1 bulmak, hem i5e, 
hem de F akiilteye devam etmek mecbu
riyetinde idim. 1stanbullu bir talebe i~in 
kolayca ba,anlabilen bu 1ekil, benim i~in 
cpeyce gii~liikler gosteriyordu. Siizana 
{ad1 bu idi) vaziyetimi a~bm, mektebi ter
ketmek tshrab ve 1zltrannda bulundugu
mu soyl•dim. <;:ok samimi, c;ok hararetli: 

- Kat'iyen • dedi • bahama .Oyle
rim, sana kii~iik bir i5 bulur. Bu l<adar 
emege yaz1k degil mi?. Hem ben ~ahsan 
da buna kat'iyen razt olamam ... <;iinkii ... 

Siizana muvafakat cevab1 verdim. A
dam olmak, biiyiik fedakarhklara bagh
dtr. Kald1 ki, ben, fedakiirhk yapm1yor, 
bir icabt yerine getiriyordum... Cemiyel 
v~ aile i~inde devam eden bayai!Jcasma, 
fakat mahirane riya oyunlarml da dU1iin· 

medim ... 
Zaten SUzanm bendeki inhbalan da 

fena degildi. BabaSt, mUthi! bir adamd1. 
Ana!! da beni, gozliiklerinin albndan pek 
ho1a gidecek tekilde seyretmiyor~u. F •· 
kat bir tanecik ktzlannm saadetJ . na~t: 
na yiiziime gUIUyorlardt. Bana venlen '!1 

dikkatle yapmaga ~aht!YOrdum. M~a~Jrn, 
yetmi! lira idi. R~~detti~, ~trk hrdsmt 
a)d,m. Gordiigiim 1110 degen, ~ncak bu 
kadardt. Kendimi, satmak istem1yordum. 

SUzandan memnundum. Bana kar!• 
do d Ill /'w• J kalbile hareket e 1yor u. • 

F akUlteyi beraberce bitirdik ve evlen• 
dik... Baba51, hayahma istikamet ;erin· 
ceye kadar yamnda c;altjmakhgtml teklif 
etti. Zaruret de bunu gosteriyordu. lki se
ne, c;ok iyi ge~indik ... Baham iki~e bir 
mektubunda bizi ~gmyordu. Nthayet 
Siizana teklif ettim. Sevincle, ellerini ~tr
parak kabul etti. 0 dakikada, mes'ud ol
dugumu hi,.ettim. Siizan. 

- Anadolu • diyordu • koyler, daglar, 

Yazan : Perlde Celli 

saydt, 1imdiye kadar bu k1zla muhakkak 
c;oktan ev lenmi! Lulunacakttm. Bu izdivac 
belki bUyUk bir a5k izdivact olmtyacakhr. 
Fa kat bana bir ;ok maddi imkanlar ver• 
mektedir. Mt•trh k1z muazzam bir serve
te maliktir. A~tk soylemek laz•mdtr ki he
niiz istikbalini yapmarnt! gene bir adam 
ic;in bu oldukca ca1ib bir 1eydir. 

Bu son sozle•• •oylerken gozleri parla
rnl!h. $ahende Hamm mahzun bir ta·m 
alarak dudak\anm biiktU: 

- Ama Nur, onun a~h .. 

Ve birdenbir~ canlamp dogrularak: 
-Hem Nur fakir bir k•z degildir ki 

dedi. Sonra emin Lir servete malik. An
nesi her1eyi olrlugu gibi muhafaza etrri1. 
Eger onunla evl er.in eniz, tek ba~mtza bir 
evin hakimi, aile reisi olaeaksm1z 
demektir. BUtiin •alahiyet sizde olacak. 
Halbuki obUr t .. rafta oyle mi? Yalmz 
Nuru dii~iinerek degil, ben kendi hesnbt
ma da bu izdiv•c• size tavsiye etmezdim. 
Bir kerc M1ml, k1zm bir babas1 var. Bu 

vadilerde ~upman mehtablar ... ilah .• 
Nihayet koye geldik... Buradaki rea· 

lite, altt senedenberi ni1anh, zevc ve zev
ce olarak bizi baghyan miinasebetin ne 
kadar da ~iiriik oldugunu bize gosterdi. 

Bizi istasyondan koye gotiiren otomo
bil, yan yolda kaldt. Y aya gidecektik. 
Y ol bozuktu.... SUzamn sivri ok~eli is
karpinleri bu yolda i1lemiyordu. MUte· 
bessim bir mukavemetle yiirUmege ~ah!l· 
yordu. Ans!Zln bir c;obankopegi bize sal
dud!. Siizan, miithi! bir c;>ghk ataralc kac;
mak istedi. Fakat ayaklan dola!tl ve yu
varlandl. Burnunun iistiinde, ~aktllann 
a~lli!J bir yara belirdi. Ben kopege saldtr· 

rntjllffi. lki gene ~oban ko1arak geldiler ... 
Bir kahkaha atlllar: 

- Bizim Kosedaymm Mehmed gel· 
mi~ ... Y anmda bir de gan (kadm) var I. 

SUzan burnunu sil~rek hiddetle on • 
lara bakh. Di,Ierinin arasmdan: 

- Pislerl 
Dedi. Kopekler gitmi,lerdi. Ben, bi

zim tamdtk ~obanlarla iki kelime konu~
mak istedim. SUzan, yan aglayarak ve 
sert sert beni c;ekti. Kaye vard!k. Bizim 
Slgtrlar eve giriyorlard1. Babarmn hayale
ti kaptda duruyordu ... 

- hte - dedim - babaml 
Siizan luzgmdt. tlk inllhalan fena ol-

mu!lu: 
-A • dedi • sahi mi? 
- T abii - dedim • i1te o ... 
Ve, bahama seslendim. Baham, ne ol-

dugunu bilemedi: . . 
- Hele 1iikiir Mehmedtm be! • dedt • 

Hele tiikiir gelebildin... _ 
Kanm di1lerini glenda ttl ... Y emek ye

medi Rahats1zhgm1 ve hararetini bahan_e 
etti, bize aynlan odaya c;ekildi Yere sen· 
len yataklara baktyordu. Yanma !ak~a: 
!'P· onun hiddetini, yad1rgama h!Slennl 
tatmin edecek oldum. Ba!lnl, hakaretle 
~evirdi ve elinin tersile «gil» der gibi bir ,. -
i~arel yapb. . 

Ana ve babam1 begenmiyordu. Bemm 
yurdurnun hayatmdan, koku~~nd~n, her 

1eyi var eden yoklugundan Jgremyordu. 
Miinaka!a biiyiidU ve bana: 

- Rica ederim • dedi • Mazinize ve 
topragm1za o kadar bagh iseniz mesele 

yoktur. 
Deli gibi oldurn. Verecegim cevab1 

verdim. Karjlhgml bana, kopiirmU!, za· 
lim ve kanctk bir ruhun biitiin aguhgile 
verdi: = Biraz da yedi senelik mazinizi dii
tliniin ... Nihayet bana ve benim aileme 
olan minnet borcunuzu hesablaym... Ce
binizdeki diploma, sizin kendi mahmz el
sa bile onda benim hamladtglm bir im· 
kanm ve benim gosterdigim bir alakamn 
da hissesi vardtr. 

lyilikler ba11rna ~arp1hyo~du ve ben 
diplomasile, hayab ve her 1ey1 satin ah?,· 
mti bir in san vaziyetine dii1iiyordurn. Su
zan, yalan da .Oylemiyordu .. Ses c;tkar· 
madtm ve giin dogduktan buaz sonr~, 
jandarma karakolunun telefonu vaSitasJ· 
le bir otomobil getirttim. Bahama, ana
rna goriinmeden c;tkllk, tehre geldik. Bi
letini aldtm ve sonra cebimdeki diploma· 
yt sekiz parc;aya yutarak : 

- Almtz, • dedim • $eref ve namu
sum iizerine yemin ederim ki, onun sure
tini c;tkartmlyacagtm. Ban~. ve~d~giniz 
yUkselme imkanlanndan kat tyen tsllfade 
etmiyecegim.' Koyiime doniiyorum. ?r~
larda, mektebe gittigim ilk giinlerdekt gt· 
hi, sadece topragm adamt olarak kalaca-

g!JD, I k d" d" ld Ve, onu selam tyara on urn, ge tm. 
Oc; sene var ki, 1ehre bile gitmedim. Hiir
riyetimle sefaletimi yugurarak ya!IYOrum. 
Bana miisaade edin, c;iinkii stgulara su 
verecegim. 

Orhan Rahmi Gohce 

adamm ba1tmza bela olup giiniin birinde 
kanmzla aramz: bozup bozrruyacagt rna· 
liim degil. Belki de izdivacdan sonra sizi 
ahp memleketlerine gotUrmek isteyecek
lerdir. DU1iiniin yabancl bir muhit, tam
madtgtmz, sizden olm1yan insanlar ... Evet, 
belki muazzam saraylar, konfor, serve!, 
her 1ey, falrat bi.i:iin bunlann i~inde bir 
ko,ede 51gmb bir mahliik gibi kalac~ks1· 
mz. Daima kavinpederinizin eline baka
caksmlz. Bu elin sonradan kaparup, cii
merdligini kaybetmi} ecegini size kim te· 
min edebilir? 

Gene adam birdenbire dii1iin<eli bir 
hal alrnl!lt. Bu !ozlerin tesirinde <aldtgl 
belli idi. Dalgm dalgm: 

- Hakkm•z var, diye mmldan~t. 
$ahende Hamm hararetle deva11 ctti: 
- Ben sizin yerinizde olsam, ohiir ta-

rafta Nur gibi giizel, zengin. her chetien 
miikemmel, ii•telik de alaka duycL~um, 
sevdigim bir lnz olmasa bile gene evlen · 
mek i~in elimi o Mtstrh ktza, Ltylaya 
uzatmazdtm. Hem •onra onlar ne kadar 
ktskanc olurlar biliyor musunuz? Si2e goz 
a~brmtyacagma eminim. Hele babau na
SI! tahakkUme, iistelik sizi ha
kir giirmeye ba;layacaktu kimbilir. Simdi 
iltifat ediyor, yuziiniize gUliiyorsa b.t kt
ZIDin bir kere size tutulmu1 olmasndan 

Greta Garbo ta§ID 
( Bu aksamki pro50'am) 

Tilrklye Radyodl!ilzyon Postalan 
DALGA t1ZUNLUGU 

------- 1639 m. 183 Kc& 120 Kw. 

isv~li yddrz 
daha 

Holivudun giiriiltiilii muhl'tm' de T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kc& 20 KW. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca 20 KW· 

fazla ya,ayamryacagmi anladJgl 
« Y oka • Lorna» ya ka~h • • 

1~m 

12,30 program ve memleket saa.t ayan - 12,3·'> 
ajans ve meteoroloji haberleri .. 12,50 TUrk 
mUzlk! !Pl.) • 13,30·14 mUzlk !k&n§tk prog • 
ram ~ Pl.) *' 18 program - 18.05 memleket sa
at aya.n, aja118 ve meteorolojl haberlerl .. 1S,25 
mUzik (radyo caz orkestr8Sl) .. 10 konu!Jma • 
1D,15 Tilrk mUzlitl. !;alanlar: Veclhe, Ru,<en 
Kam, Cevdet Kazan, Re~ad Erer. 1 - Oku .. 
yan: Melek Tokg6z. 1 - KUrdilihlcazklr pe_,re· 
vi. 2 - Kemant Sabak: KtlrdJlihlcazklr p.rla 
<Cllgmca .. v~tlk). 3 - Bedrlye H()fgOr: KUr • 
dilihicazklr l}&l'lu (Kararan sularda). 4 - Ne· 
flse: KUrdlllhlcazkAr §arlo: !Severtm her gil• 
zell), 5 - Osman Nihad: KUrdUihtcazk:Ar 4ar .. 
Ia !OOzUmden gltmlyor). 2 - Okuyan: Badl 
H()fSCs. 1 • Zekl Arlt: Arak ,arlo (Mlzrabl bl· 
rak). 2 - SalAhaddtn Pmar: HUzzam tarkl 
(Bilmem ntye slnemdekJ yAre). 3 - UdJ Hasan: 

Holivuddan yazdtyor: 

Greta Garbo bu yaz iptidasmda Palm 
Springs plajma gitmi1ti. <;:ok yorgun ve si
nirleri de bozuk oldugu i~in adamak1lh bir 
~ekilde istirahat etmek istiyordu. Fa kat 
giinler ge~ip SJcaklar fazlala!ltk~a ora· 
nm da mondain bir me~ire yeri haline gel
digini goriince e1yalannt lopladt, diinya· 
ntn en Slcak mmtakaSl me1hur «Oliim va· 

disi» nin cenubu garbisinde «Victor Vil
le» e kadar uzand1. BuraS! ~olde bir va· 
ha gibidir. Kov-boy'lann merkezidir. 

Biitiin dayamkh delikanhlar oraya rene· 
berlik elmege gelirler. Erkekli kadmh ge
nii 1apkalar giymi1, boyunlarma k1rmtz1 
mrndiller dolarDI! insan kalabahg1 onun 

~ok ho1una gitti. Kendt i5lerile son derec~ 
me1gul olan bu saf adamlar siyah bir ~ift 
gozliikle yUziiniin cazibesini zafa ugrat· 

rn11, uzun boylu ince kadma dikkat etme
ge vakil bile bulamamtllardt. hte Greta· 
nm memnun oldugu cihet bilhassa kendi
sine kar11 gosterilen bu lakaydi idi. 

Y amndakiler bUyiik san' atkara biraz 
daha ileri gitmegi tavsiye ettiler. Bu su· 

retle onu Victor Ville' den 8 kilometre 1i· 

malde «Yoka • Lorna» ya gotUrdUler. 

Y old a dikenli vah1i nebatlar arabantn te· 

kerleklerinden daha yiikseklere kadar boy 
uzaltyorlardt. Bu oriiinal koyde bir Ienis 

kortu ve sulanm arteziyen kuyusundan a· 
Ian bir de yiizme havuzu vard1. tleride 

ta ufuklara kadar diimdiiz bir saha uza· 
n1yordu. 

Greta hemen bir koy evi kiraladJ. Ni

no:ka filmine ba,Iamazdan evvel orada 

bir ay kadar kald1. Geceleri, ak1am ye· 

meginden sonra han! hart! yanan ocagm 

kar!lsma uzamyor, sa kin ve miisterih din

leniyordu. Malum ya, c;ollerde giindiizle· 

rin ~ok SJcak olmalanna mukabil geceleri 

miithi1 serinler. 1sve~li artist ogleden ev· 

vel ve sonra muayyen zamanlarda oku· 
yor, orgii oriiyor, baz.an da bo,luga baka
ralc tahayyiilata dahyor. Hie; kimse tara· 

fmdan taciz edilmiyen gene kadm kendi 

kendine miitemadiyen: 

- Sehirde ya1ayamam, 

boyle yerler paklar I 
Soziinii tekrar etmektedir. 

beni ancak 

Greta Ho· 

livudda film c;evirmege geldigi zaman M. 

G. M. 1irketinin stiidyo civannda kendisi-. ............................................... , .......... . 
c EVLENME ) 

Emekli istihkam albay1 tbrahim Er
kermamn km Bedia ile Kadtkiiy Cum
huriyet Miiddeiumumisi Nazif Ba~ann 
nildihlan ge~en cuma giinii Kad1koy 
Evlenme salonunda iki tarafm akraba 
ve dastlarmdan bir~ok yiiksek §ahsi • 
yetlerin huzuru ve Dahiliye Vekaleti 
miiste§an saym Nazi£ Ergin ve Mersin 
Niifus miidU'l'ii Rii§tii Aksuyun §ahid -
liklerile kaza kaymakam1 Canib tara • 
fmdan icra kllmm1~tlr. Yeni evlilere 
mes'ud ve iyi giinler temenni ederiz. 

Greta'nm Yoka-Lomada 
~ckilmi~ bir resmi 

re tahsis ettigi dairede oturmakta ve 111 
bitince hemen « Y oka • Lama» sma don· 
m•ktedir. 

Htlzzam ~rio (Ak~m ltyuyorken). 4. .. Saded
dln Kaynak: HUz;zam §arkl CErzurumda ba~ 
olmaz). a - Okuyan: Radife Erten. 1 - H~lrn 
Bey: Bestenlglr ~&rio (Ka~ma mecburundan 

ey ahu). 2- HUsnU: BestentgAr §arkl COok sUr .. 
medl ge~tJ). 3 • Evl~ oark1: <~ahane gOzler .,... 
han e). 4 - Halk tUrkUsU: <Hatlcem ~lanru ta• 
ramt~). 5 ·Halt UlskllsU: !Ekln ektlm ~Ollcre)• 
20,15 kontl.$ma - 20,30 TUrk mUzttt (faml he
yet!) • 21,15 mUzilc (kUcilk orkestra: f>e!: Neclb 
A.,km) .. 22 ajans_ zlraat, esham .. tahvUA.t, 
kamblyo - nukud borsas1 (flat) - 22 20 mUzik 
(k.UcUk orkestra- yukandaJd progratiun de .. 
vamt) - 22.::1-l mUzik (cazband .. Pl.) .. 23,2:5 • 
2:l,::IO yannkl program ve kapatu§. 

RA~ID RIZA 
E. SADI TEK 
T!YATROSU 

Bu gece fi skiidar 
Hale sinemasmda 

fivEYBABAM 
V odvil 3 perde 

Annelik §efkat ve a§kl ile giizel bir macerac1ya kar~J besledigi 
&§k ve ihtirasJ arasmda kalm1~ bir kadm ... 

Biiyiik ve kibar alemin vekayii hazJrasJDJ tasvir eden bir roman 
Liiks kadm1 m1 ? ... Anne ve zevcemi ? ... 

i§te bunlar; GEORGES OHNET'in biiyiik romam 

ANA KALB • 
I 

( Serge Pan1ne ) 
fllmlnfn mevzuunu te,kll etmektedlr. Pek yak1nda 

5 U M E R sinemas1nda 
Sinemac1hk tarihinin albn bir sahifesi 

- Fransada 50 sinemada birden ve tam bir sezon miitemadiyen gosterilen, 
- F rans1z .•inema ileminia bugiioe kadar vllcucle getirdigi en biiyiik f&heser 

EMIL ZOLA'n1n olmez eseri : 
Jean Gabin ve Simone Simon'un 

emsalslz fllml : 

HAYVANLA8AN iNSAN 
Bu Per,embe ak,ammdan lllbaren 

L A L E Sinemasmda 

GULNAZ SULTAN 
Tiirk~e Sozlii - Tiirk~e ~arkd1 

GHzler kama,t1r1c1 dekorlar l~lnde canland•r•lan 
1001 gece masallarmm en muhte,eml 

toooo lerce flgUran ••• Mllyonlar sartlle vUcude 
gelml' a'k ve lhtlraslar fllml 

Pek yakmda TAKSIM Sfnemasmda 

DUnya slnemaclllgiRIR :;iAHESERI 

MARIE ANTOINETTE 
MELEK ve tPEK Sinemalar1nda 

Omidin iistiinde bir muvaffakiyetle devam ediyor. Seanslar : 1.30 • 4 - 6.30 • 9 da 

ileri gelmektedir. Tahii maksaru sizi el
den ka~trmamak. Fa kat bir de nikah1 yap· 
h m1? On dan S<Jnra degi~ip degi,miyeee
gini Allah bilir. Hem ben sizin dost~a ku
lagtntZl da biihyim: Evet, 1imdi Nur si
zi ~ok seviyor, iistiiniize dii1iiyor ama, 
nihayet onun da sabrmm bir derecesi var
dtr. Bir gUn bak&rsm!Z «aman sen de>> de
mil, sutml size ~evirivermi,. 0 zaman pi~
man olsamz bile i1 i1ten ge~mi1 bulunur 
Hele IU malard:t gene bir aile doktoru 
da onlarm evi~e pek Stk girip c;tkmaya 
ba,ladJ. Ben bu adar01 tanmm. Hi~ de 
yabana ahlacak Lir insan degildir. Onnn 
i~in size goziiniizii a9lJanlZl tavsiye ede
nm. 

Mehmed Miinifin yiizii buru,mujtu. 
Ofkeyle burnu kiSilarak, zoraki bir tebes· 
sUmle· 

- Evvelki gece Giilistanda yanmd'l 
gordugiim adam clacak, dedi. Y anagm· 
do IJir yara izi vard1. Uzun boylu, hv
gacl tavtrh bir ~ey ... 

,Sahende Hamm ba1ini sallad1: 
- Her halde o olacak. Nuru elde el· 

mek i~in yapmad1gmt b~rakmtyormu!. 
Eger Nuru hakikaten ~eviyor, menfaatle
rinize biraz eh~mmiyet veriyorsamz, ar~ 
ttk !U Mts~rh ktz hikayesine bir mhayct 
verip derhal Nura avdet etmenizin tam 

zamamdtr, zannediyorum. 
Gene adam bu seter telaltm gizleme· 

di. Yerinde duramtyarak ayaga kalktt. 
Ellerini ugujturtlyordu: 

- Size nastl te1ekkiir edecegimi bilmi
yorum hammefcndi. Beni ikaz ettiniz. 
N asihatlerinizden i'tifade edeeegim. Za
ten bu ~seleyi boyle a~tk, ilk konu!IU· 
gum kimse siz;iniz. Simdiye kadar en va
km arkadaslanma bile ac;tlamamt1hm. 'tn
sanlar kolay anla!tlmJyor. Diijrnanlanm 
oyle c;ok f<i ... 

Durdu. Bir •n dii1iindii. Sonra gozleri 
hafif bir endise bulutu ic;inde, gene kadma 
yakla1arak tereddiidle j<iyle dedi: 

- Yalmz bir mcsele var. Nur herhal
de size evvelcc hahsetmi1tir. Annesi bir 
zamanlar, Nuflm Leni sevdigini duyduP,u 
zaman c;ok klZtnl! ve k1zma derhal benim
le alakaSlDI kesme~ini soylemi,ti. Son za
manlara kadar Nurla hep korka korka 
bu!u,urduk. T ab1idir ki N aciye Hamm 
,imdi izdivaca da rnani olmak i~in elin
den geleni yapacakttr. 

$ahende Hantm ~ok ~eyler bildigini 
anlatmak ister gibi giildii: 

- Hayn, her ~eyin bir zamam vard~r. 
$imdi Nurun onnesinin eskisi gibi bu ;,. 
divaca muhalcfet etmiyecegine eminim. 
Hem N ur sizi sevdil:ten sonra, mesele 

yok demektir. Annesiniri ~amaSJ ko
lay. Size Nurun yakm bir dostu oldugu• 
mu soylemi1tim. BiitUn arzum ikinizin bir· 
Ie,ip mes'ud olmamzdtr. $imdi beni iyi 
dinleyiniz. lzdivac ic;in tekrar Nurla ko
nu,up, fikir almaya, beklemeye hi~ liizum 
yok. N urun sizi sevdigine mademki emin· 
siniz. Bu size hareketlerinizde en biiyuk 
salahiyeti vennek i~in kafidir. Y apacagt• 
DIZ 1ey !U olmaitdtr: Derhal Nurun 
annesine gideceksiniz. K1zile birbirinizi 
naSI! sevdiginizi .Oyleyeceksiniz. «Bu ala
kay! daima bo)'le rizli devam ettirmeye 
arhk ikimizin de tahammiilii kalmamt!
ltr. KlZlmzla evlenmek istiyorum, bize 
mani olmaytDJZ)) diyeceksiniz. Belki ev
vela kadmcagt7. biraz kopiiriip bzar. Fa
kat c;abuk yum~ayacagma eminim. Biitiin 
analar boyledir. Evladlanmn bazt kii~iik 
hatdlan onlar ic;in en biiyiik Jshrablara yo! 
a~ar, fakat o hdar c;abuk da affederler 
kit 

Mehmed Miinif garib bir heyecan i~in• 
de hemen derhal gidecekmi1 gibi kapty;o 
bakh. $ahende Hamm derin bir nefes al
dt. Onun bu kadar ~e.buk yola gelecrgini 
tasavvur etmemi,ti. $arb soyler gibi ne~ 
eli, lath bir sesle devam etti: 

(ArkaSI var) 
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leh hududunda h8diseler IBQ4tarat• 1 fnel aahf!edel I zetesinin helsinki muhabirinin bildirdigi- r 

Sovyetler H ariciye N aztrtm tsrarla ne gore Sovyetler Litvanyadan, bu mem-
iltiyorlar leketi Almanyadan aynan hudud bo • U'AKL 

Var~ovadaki ingiliz el~isi, Polonyada bulunan 
Alman ekalliyetine mezalim yapildigi hakkmdaki 

uydurma haberleri tekzib ediyor 

(~Ce_m--:-b_er_lay~n_' in_H_it_le_r' e___:y!....._a!-pt..:!..rgr_s_on_t_ek_lif_) 

Stokholm 8 (a.a.) - Sovyet hiiku • yunda istihkamlar yaparak bir nevi M,.. t 

meti Finlandiya Hariciye Nazmnm ginot hath viicude getirmek hakkmt is • 
Moskova'ya gelmesinde !Srar ettnektedir. temektedirler. Bundan maada Litvanya
Siyasi mii~ahidlerin kanaatine gore, bu nm dar sahilinde bir deniz iissii tesis et • 
davetin manast Sovyetler Birliginin ken- mek ve Almanyanm Memel'deki yeni is
disine ve Finlandiyaya aid siyasi mese • tihkamlarma 20 kilometrelik bir mesafe
lelerin hallini istedigidir. de sahil miidafaa istihkamlan in1a etmek 

Heniiz teeyyiid etmiyen bir habere istemektedirler. 

• 

gore Sovyetler Birligi Aland adalanmn H ava iisleri tesisi 
Var~ovadaki ingili:. el~isi Sir Kennard
dan Hariciye N{IZITJ Lord Hali!akia 

Var$ova, 26 agustos 1939 
(Tclgraf) 
I - Alman hududunda diin yeniden 

miiteaddid hadiseler cereyan etti. 
2 - Polonyah hudud devriyeleri 

Sarki Prusya hududundan bir kilometre 
mesafede Pe!ta civarmda Almanlara te
sadiif etmi1tir. 

3 - Alman ~et~leri ayni zamanda 
miiteaddid defalar Silizya hududunu da 
tecaviiz ederek hudud ve giimriik muha· 
f1zlarma el bomhalan atmt1lar ve mit
ralyozlerle ate! etnli$lerdir. Polonyahlar 
Berlin nezdinde 1iddetli protestoda bu
lunmu!lardu. 

4 - Gazeta Polska miilhem oldugu 
anla!1lan bugiinkii ba1makalesinde bun
lann hadiseden daha vahim mahiyeti haiz 
oldugunu tebariiz ettiriyor. Muntazam 
orduya aid silahlarl~ miicehhez askeri te
~ekkiiller tarafmclan dogrudan dogruya 
tecaviizler yaptkhgl anla!tlmaktadtr. 

5 - Hadiseler, tecaviiz hareketinin 
dogrudan dogruya Almanya tarafmdan 
yaptldtgmt ispat ctmektedir. 

6 - Hariciye Nezareti, iiniformah 
bir Alman miifrezesinin hududu tecaviiz 
ederek bir Polonyahy! oldiirdiigiinii ve 
hir digerini yaralad1gmt beyan ediyor.» 

*** 

Saygt!arla 
Kennard 

Sir Kennard' dan, H ariciye N aztri 
Lord H,1lifaks'a 

r 
Var~ova, 26 agustos 1939 

(Telgra.Q 
Hariciye Nez~reti Lodz' de ve Bie!g,. 

ko' da ahiren yi!'mi dort Alma run katle
dildigine dair Hitler tarafmdan Franstz 
~l~isine vaki clan beyanall kat'i surette 
tekzib ettnektedir. Bu hikaye tamamen 
astl ve esastan ar:dir.» 

Saygtlarla 
Kennard 

luklar izale edileb;]ir. 
Bir miitareke kabil olursa, bu miiddet 

zarfmda tarafeynin noktai nazarlarile 
ekalliyetler mesele<i retkik edilir ve Al
manya ile Lehistan arasmda dogrudan 
dogruya miizakNelere ba,lamak imkam 
temin edilmi1 olur. (!ki taraf faydah ad
dederse bitaraf bir mutavasSLt kendilerine 
yard 1m edebilir.) 

tahkim edilmiyecegine dair teminat iste
mekte ve Letonya ile Estonyadan yap • 
ltgt 1ekilde bazt arazi taleblerinde bulun· 
maktadtr. Sovyetler Finlandiyadan Crons 
tadt'm miidafaaSI i~in elzem adaettikleri 
Hogland adasmt istemektedirler. 

I htiyatlar levkalild e talim 
devresine !lagtrtltyor 

Bern 8 (a.a.) -Helinski' den Alman 
istihbarat biirosuna bildiriliyor: 

Harbiye Nezareti !U tebligi ne1retmi!· 
tir: 

Ancak, 1unu da beyan edeyim ki, bu 
gibi mii.zakerelere ba,lanabilmesi i~in, 
elde ed!lecek anla1mamn diger devletler 
tarafmdan garar.ti edilecegi daha evvel· 
den belli olmahdtr. lngiliz hiikilmeti, ar· Bit~raf!tgm miidafaa~IDI takviye et • 
zu edildi'gi t kd" d b k"ld b" mek luzumu has!l oldugundan ihtiyatlar 

a If e u 1e 1 e tr garan· -' k I'd b" 1. d . 
tiye miizaherete haztr olacakttr Tev a a e lr ta lm evresme ~agmlmt! • 

"u dak "k d A h b. .. .. lard1r. Kt~lalarda kalabahga mil.ni ol • 
'-' I a a vrupayt ar e gottire- k · · "h · 1 b" k k ] 

cek ola f l'k t" ·· .. .. l b"l k b · rna t~m 1 hyat ann tr 1smt oy erde 
n e a e n onunu a a 1 ece ·r hk" . l . d k ll I k ka bir b 1 d • . . f d . "' ta tmat 11 enn e u ant aca llr. 
~are u am a tgtml tltra e erun. I t l . . 

M "Il tl · k dd . ave!l gaze e ermm ne,riyati 
I e enn mu a erahm 1dare eden- S kh I 8 lerin hareketi insaniyet i~in vahim netice· d 1 to ~-md (a.?) .-SMoskova'ya bir 

ler tevlid edecegine nazaran, ekselansmt· t e ef" dgon F~rjesd.l~m ovyetler Birligi 
zm maruzaltmt kemali ehemmiyetle tar· 1 ara dm. an f .m an lyaya yapLlan teklif • 
tarak t tk"k d •· · ·· "d d . ere atr te malta bulunan lsve~ gazetele-

e I e ecegm; Uml e enm.» . s tl s· ,... . F" I d" k * * * n ovye er tr 1gmm m an IYaya ii· 

Var~ova'daki '/ugiliz biiyiik el~isi 
Kennard'dnt! Hariciye Naz1n 

Lord Halifakia 

~iik Balhk devletleri gibi muamele et • 

Var~ova, 23 agustos 1939 

Sir mek niyetinde olacagmt zannettniyorlar 
ve boyle bir hath hareketin ya{ruz biitiin 
1ima! memleketlerinde degil, ayni za • 
manda 1imal memleketlerine kar11 sem • 
pati besleyen Amerika gibi deniza1m 
memleketlerde de en 1iddetli aksiilamel
lerle karjtlanacagmt yaz1yorlar. 
Ruaya haberleri~ 

(Telgraf) 
I - Tahkikat1ma nazaran, Alman 

ekalliyetine kar~l Lehistana atfedilen 
mezalim tamamen as!lstz degilse bile son 
derece mubali1ga edilmi1tir. 

2 - Polonya makama!tmn vaziyeti 
kontrol edemiyecek hale geldigine dair 
ortada hi~ilir emare yoktur. Var1ova'da 
oldugu gibi, memleketin her taraftnda 
tam siikunet hiikiim siiriiyor. 

3 - Bu nevi iddialar, ge~en sene 
<;eko-Slovakyada tatbik edilen nazi pro
paganda silahlarLdtr. 

4 - Buna mukabil bilhassa marttan 
itibaren, Almanlann halk1 yekdigeri a· 
leyhine tahrike ~ah,ttklan muhakkakllr. 
Bu suretle tu gayelerin elde edilecegi 

Almanlar endi,e ediyorlar 
Amsterdam 8 ( a.a.) - Sovyetler Bir

ligi taraf1ndan Balhk denizinde elde edi
len muvaffakiyetlerin Almanyayt endi • 
1eye dii1iirdiigii Alman gazetelerinin ver
digi kan11k izahattan anla!tlmaktadtr. 

~ ~ ~ zannediliyor: 
/ngiliz Ba$Vekili C:emberlayn'den Alman A- Alman:vada harb ruhu ihdas et· 

Kolnische Zeitung Sovyetler Birligile 
Estonya ve Letonya arasmda imza edi • 
len muahedelerden maksad Balt1k sahi
linin Sovyetler Birligine kar11 yaptlacak 
bir taarruzun hareket noktast olma~ma 
mani olmak oldugunu yazmaktad1r. Bu 
gazete Sovyetler Birliginin Aland adala
nnm tahkimatmdan korkmast i~in orta • 
da bir sebeb kalmadl{(mi ~iinkii bu }eni 
muahedeleri imza ettigini ilave eylemek
tedir. Simdi Sovyetler Birliginin bu hu
susta endi1eleri zail olmu1tur. 

Litvanya haberleri 

devlet reisi Hitler' e k me , 
Loodra, 22 agustos 1939 B - Haricdeki efkariumumiye.n te-

Ekselans, '· sir altmda btrakmak; 
Ekselansmtz, lngiltere hiikilmeti tara • 

fmdan ittihaz edilen ve matbuatla radyo C - Lehistana' kar1i tecaviiz haznla-

vasttasile bu ak~am ilan edilen tedbirler- mak. 
den haberdar olmu•tur. 5 - Son iki gayenin elde edilemedigi 

lngiliz hiikilmetinin fikrine gore, AI- anla1tlmaktad1r. 
manyada yaptlmakta olan askeri hareket• 6 - Lehist~ndaki Alman ekalliyeti
lerle Alman • Sovyet paktmm akdi iize• nin miktarca hi~bir mmtakada yiizde on 
nne baz1 Berlin mehafilinde lngilterenm nispetini tecaviiz etmedigine gore, AI • 
arttk Lehistana yardtm etmiyecegi ileri manyanm ekalliyet meselesini bahane o
siiriilmesi iizerine mevzuubahis tedbirlcri larak kulland1iit muhakkakttr. 
almak mecburiyeti h4 s1] olmu1tur. Bun- 7 - Hitler'in harbe karar verdigi tak· 
dan daha biiyiik bir bata tasavvur edile· dirde yegane gayesinin Polonya istiklali
mez. Sovyet • Alman paktmm mahiyeti ni tahrib ettnekten ibaret oldugunu hadi
ne olursa olsun lngiliz hiikumetinin Le- seler ispat ediyor. 
histana kar11 deruhde ettigi ve miitead- 8 - Alman ekalliyeti hakkmda Hit· 
did defalar resrr,er. ve alenen ilan eyle- ler'in iddialarmm as!lstz oldugunu ispat 
digi taahhiidleri asia ihlal edemez. 1ngil- etmek i~in elinden geleni yapmasmt Ha
terenin 1914 te vaziyetini sarahaten ilan riciye N azmndan marla rica edecegim. 
etmi1 olsaydt biiyiik felaketin zuhur et- Saygtlarla 
merni1 olacagt iddia edilmi1ti. Bu iddia- Kennard 
mn ne derece hakh oldugu me1kiik ol • • ( Dcvam edecek) 
mak I a be r a her, in gi! i z h ii k um eti, bu se· ,...,~....,,....--.,._ """'"""'"""""""""""""""""" 
fer bu nevi feci suitefehhiime mahal bt
rakmamaya kar3r vermi1tir. Bu maksad
la, lngiliz hiikurneti, icabmda emrinde 
bulunan biitlin k•Jvvetleri derhal istimale 
kat'i karar vermi1 ve buna hazlrlanmt5hr. 
Bir defa patl~yan ha•bin muhtelif ce~he· 
Jerde elde edilecek muvaffakiyetler hila· 
fma olarak ~abu~ bitccegini zannetmek 
~ok tehlikeli bir hayaldir. 

Vaziyetimizi bu suretle a~tk~a tespit 
ettikten so ora, t • .g:]iz ve Alman m!llet
leri arasmda vuku bulacak bir harbin en 
biiyiik felaket te~kil edecegine 1ansa;, 
kani oldugumu size tekrarlamak isterim. 
Ne Alman, ne d• !ngiliz milletinin harb 
istemedigi muhal.al-br. Bundan maada 
Almanya ile Leh1stan arasmda kuvvPt is
lima! etmeden halledilmiyecek hi~bir me
sele mevcud olmad. ~;m zannediyorurtl. 
Ancak her1qden evvel miizakerc1ete 
ba1lamak imkan•m temin edebilecek olan 
itimad havastm tekrar yaratmak laz1mdtr. 

Otedenberi oldugu gibi her zaman 
miizakere tmkanlamu temin eden vaziyet 
ihdasma yard1m etmege daima haztr bu· 
lunuyoruz. Bu •uretle bizi ve sizi a[aka
dar eden meseleler de dahil olmak iizere 
miistakbel bevn•1milel miinasebata dair 
di i(er miihim me,eleler de tetkik ve mi.i 
za• Ne edilebilir. 

Miizakereier• mani olan zorluklar de
vam ettik~e bug:inkii gerginlik d•vam 
ed .cektir. Matbuat miinaka,alarile talt
rikata nihayet vermek suretile iki ta'" fm 
llostereceii:i hiisnimivet sayesinde bu zor-

<;ocugunu dii§iirdii 
Bursa (Hususi) - Orhanelinin Pire

beyler koyiinden -5akir kanst Nesibenin 
bostan beklemekte iken bostanda zorla 
hayvanlannJ yaymak istiyen ayni koyden 
Said oglu Mehmed ile aralannda ~tkan 
kavgada Mehmed, Nesibeyi sopa ile dov
mii! ve bunun neticesi olarak Nesibe ii~ 
ayhk hamile bulundugu ~ocugunu dii~iir
mii!tiir. Mehmed, evrakile adliyeye ve
rilmi1tir. ---Buraamn imar plam 

Bursa (Hususi) - Bursamn unar 
plamm yapmayt taahhiid eden 1ehircilik 
miitehasSISt Prost'la temas ve bu planm 
yap1lmasma bir an evvel ba~lanmastm 
temin etmek iizere Belediye reisimiz N e
!et Kiper lstanbula gittni1tir. 

Bursanm yaptlmast geciken imar plam 
yiiziinden in1aat geri kalmakta ve hatta 
burada bina yapttracak olanlar sermaye· 
lerini ba1ka yere naklettnektedirler. Bu
nun i~in planm siiratle yaptlmast icab et· 
mektedir. 

Bir randevucu yakalandt 
Biiyiik Parmakkaptda , Hayat apart!· 

mamndaki 3 numarah dairede bir miid
dettenberi randevuculuk yapan F oto is
mindeki kadmm evine diin zab1ta tara
fmdan bir baskm yaptlm11 ve evde baz1 
uygunsuz kimseler bulunmu1tur. Su~lu 
kadm bugiin Adliyeye verilecektir. 

Murahhatt heyet Moskovada 
Moskova, 8 (a.a.) - Litvanya mu

rahhas heyeti, Kaunas' a yaphgl k1sa bir 
seyahatten donen Hariciye Nazm Urb
sys, Ba1vekil muavini Rizanskos ve Lit
vanya ordusu kumandam General Rasti
kis'ten miirekkeb olarak 7 ilkte1rinde 
Moskovaya gelmi1tir. Heyete bir ~ok mii
tehasstslar refakat etmr.ktedir. T ayyare 
meydam Sovyet ve Lit vanya bayraklari· 
le donat1lml!lt· 

Sovyetlerin taleb ettigi haklar 
Kaunas 8 ( a.a.) - Tasrih edildigine 

gore, Sovyet hiikumeti, Litvanya arazl· 
sinde biri sahil boyunda olmak iizere iki 
tayyare iissii tesis hakktm isteyecektir. 
Sovyetler bundan ba1ka bugiin kullantl· 
mamakta olan Liepaj~ • Romiski demir • 
yolu iizerinde serbest transit imkanmt ve 
ayni zamand Niyemen nehri yolile tran· 
sit olarak kereste nakliyat1 hakkmt da ta· 
leb edecektir. 

Buna mukabil Vilno 1ehrinin 1imal 
mmtakasmda bulunan yirmiye yakm ko· 
yiin Litvanyah ahalisi, anavatana gitmek 
hususunda serbest buak1lacakttr. 

Moskovada bulunan Litvanya Hari -
ciye Nazm Urbsys saat 22 de Molotof· 
Ia gorii1ecektir. 

Ecnebi mahfillerinde si:iylendigine gO
re, Sovyet hiikumeti, biiyiik bir itimadla 
Almanyanm 1imdi harekete ge~ecek bir 
vaziyette bulunmamasmdan istifade ede
rek Sovyetler Birligi veya himayesine al
dtgl milletlerden biri biiyiik bir devletin 
taarruzuna ugradtiit veya tehdidine ma
ruz kald1g1 takdirde hi~ olmazsa Sovyet 
ordusunun Litvanya topraklanndan ge~
mesini temine ~ah1acakttr. 

Sovyetler Birligi belki de Alman • Lit
vanya hududu boyunda garnizon halin
de ktt'alar bulundurmak ve bu hududu 
takviye etmek hakkmt istiyecektir. 

Ecnebi mii1ahidler Sovyetler Birligi -
nin Memel'in Almanlar tarafmdan i,ga· 
line iyi bir gozle bakmadtg!DI ve bugiin 
belki de Memel civannda askeri bir iis 
tesis etmek suretile Almanyanm bu il.ri 
postastru zararsiZ bir hale getirmek iste
di~ini bevan etmektedirler. 

Sahilde miidalaa istihkilmlart 
infa edeceklermif! 

Amsterdam 8 (a.a.) - Telegraf ga· 

Diger cihetten K1Z11ordu Litvanyanm 
garbmda ve cenubunda hava iisleri tesis 
ettnek istemektedir. Sovyetler herhalde 

Letonyamn garb sahilinde asgari 70 ki -
lometre geni1liginde bir arazi par~as1 i!" 
gal edeceklerdir. Gelecek hafta ba!laya· 

cak olan askeri miizakereler neticesinde 
bu sahamn i1galine ba,lanacakhr. Eston
ya, Litvanya ve Letoqyadaki Sovyet ktt· 

alannm mevcudu bu memleketlerden her 
birinin miisellah kuvvetlerinin mevcudu • 
nu kat kat ge~ecektir. 

Sovyetler Birligi bu tedbirlerin biiyiik 
bir devlet tarafmdan yaptlacak tecaviiz
lere kar11 mukavemeti kolayla1hrmak mak 
sadile almdtgmt a~1k~a bildirmekte ise 

de Sovyet matbuah Balhk denizinde 
Sovyetlere kar11 gelecek devletin ismini 
zikrettnemektedir. 

Litvanyaya terkedilecek arazi 
Moskova 8 (a.a.) - Sovyetler Bir • 

liginin Litvanyaya Vilna civarmda bazt 
arazi par~lan terkedecegine dair ecne· 
bi membalanndan verilen haberler tekzib 
edilmemekte, fakat Litvanyamn bu ht·,
susta yap1lacak teklifleri reddetmesi 

miimkiin goriilmektedir. Mevzuu bahso
lan arazi pek fakir oldugundan Litvanya 
i~in bir yiik te1kil edecektir. 

Memelde Alman tahkimat i,leri 
durdu 

Kaunas 8 (a.a.) - Almanyanm Me· 
mel limamnda yapmakta bulundugu tah
kimat i1lerini tatil ettigi haber verilmek
tedir. 

Eatonya haberleri' 

Sovyetlerin ifgal etmek i.tedikleri 
yerler 

Moskova 8 ( a.a.) - Dola1an bir ha· 
here gore, Sovyetler Birligi, Estonyadan 
iki talebde da ha bulunmu!lardrr. Sov • 
yetler Estonya topraklarmda iki noktay1 
daha i1gal ettnek istemektedirler. lki 
memleket arasmda imza edilen muahede 
de Sovyetler Birliginin Estonyada tesis 

edecegi bir deniz iissii ile bir hava iis•ii • 
niin yerleri miitekabil bir muvafakatle 
tespit edilecegi tasrih olunmaktadtr. 

M uahedede Sovyet ktt' alarmm bu iis
lere deniz yolile gidecekleri zikredilmek
tedir. Halbuki Sovyetler 1imdi soylendi • 

gine gore, k1t'alann Estonya topraklann
dan ge~mek suretile bu iislere gitmelerini 
istemektedirler. 

Hiikumet, Sovyet taleblerine 
kaTfl mukavemet ediyor 

Stokholm 8 (a.a.) - Tallin'den Af· 
tonbladet gazetesine gonderilen bir ha
bere gore, Estonya, Sovyetler Birliginin 
biliihare yapttgl daha 1iimullii taleblere 
kar11 mukavemet gostermektedir. Eston
ya, Sovyet • Estonya muahedesine riayet 
edilmesinde tsrar ettnektedir. 

Bu gazete Sovyetler Birliginin Osel ve 
Dago adalarile Estonya sahillerindeki ikt 
limanm tamamile kendilerine terkedilme

sini istedikleri zannedildigini ilave eyle • 
mektedir. Sovyetler, ayni gazeteye gore, 

Estonyanm merkezine ve cenubuna as • 
keri postalar ikamesi projesini yeniden ele 
alm111ardir. 

Letonya haberleri 

Alman Ekalliyeti gidiyor 
Riga, 8 (a.a.) - Gazeteler biiyi.ik 

ba,hklarla Alman ekalliyetinin derhal Le
tonyayl terkederek Almanyaya gidecegi
ni yazmaktad1r. 

Hiikiimet miiaaade ediyor 
Roma, 8 (Hususi) - Rigadan bildi

rildigine gore, bu memlekette bulunan 
Alman sefiri Letonyada bulunan Alman

larm mcmleketlerine avdeti i~n Letonya 
hiikumetinin miisaadesini istemi1tir. 

Riga hiikumeti, buna miimanaat etmi
yecegini, ancak bu Almanlarm hakk1 hi
yarmt kullanmalan laz1m geldigini bildir
mi!tir. 

Biikre§te kabine tadili 
tayialari 

duyulunca yapdacak 
stgmaga veya mahzene ~ekilmek, gaz maskesi 
yahud o hizmeti yapan hususi aletleri kullanmakbr 

Tehlike diidiigii ~ey, 

T ehlike diidiigiinii duyar duymaz, te
la, ettneyiniz. Dii1man u~klan hedefleri 
iistiinde u~arken ilk bombayt attnctya ka
dar heniiz be1, on dakika vaktiniz vardtr. 
Eger d11andan goriinecek bir vaziyette 
bulunuyorsa hemen lamban!Zl sondiirii • 
niiz, yahud iistiine bir kiig1d ge~iriniz. 

lpklan sondiiriilmii! bir 1ehri u~aklar 
vuramaz. Pencereleri, i~ kaptlan kapayt· 
mz. Gaz maskenizi takmtz. Birka~ yor
gan, battaniye, biraz yiyecek, i~ecek, bir 
ceb elektrik feneri Yanm1zda bulunsun. 
Sonra evde stiitnak yaphgmtz mahzene, 
eger yoksa, civarmtzda bulunan stgmaga 
gidiniz. Giderken ko!lDaytmz. 

Aparhmanlarm pek yiiksek olrmyan 
katlan, stiitnak mahzenlerden daha em
niyetlidir. Mahzenler, her nekadar bom
balardan miiteessir olmazlarsa da, zehirli 
gazlere kar11 a~1kt1lar. 0 katlardaki bir 
odayt bo1alttnah, Slgmak yapmahdtr. ·-DI,anda bulunuyorsamz, herhalde 
maskenizi yammzda bulundurmag1 unut
maytmz. Maskeniz yok, hava bombardl
mamna tutuldunuz. T ramvayda veya o
tobiiste bulunuyorsamz, ininiz. Kendi o

tomobilinizde iseniz resmi nakil vasttalan
na engel olmamak i~in otomobili hemen 
g.raja btrakmtz. 

Eger be1 on metreden uzakta degilse, 
naod olursa olsun hemen e>inize ka~ma
ga ~balamaymtz, yakmda bulunan Lir 
stgmaga giriniz. Stgmak dolmussa, bir 
ba1kasma gidiniz. Y olda giderken bom
ba dii1erse hemen yiiziistii yere yattmz. 
Zehirli gazler i~inde kahrsamz agZIDIZl, 
Lurnunuzu tslak bir mendille ttkaymtz. 

...... ~ 

Stgmaga girdiniz. Kaptlart ve hava 
rr,enfezlerini tuttnaytmz. Miimkiin oldu
gu kadar az konu1unuz ve az hareket e
diniz. Civarda bir bomba patlamadtk~a 
ve son tehlike diidiigii ~almad1k~a mas -
kenizi takmaym1z. Ve diidiik, u~ak hii
cumunun bittigini bildirinciye kadar mas
keyi ~1karmaym1z. Stgmagm kapt ve pen
cerelerine ts!ak ~ar1aflar asarak koruma 
kabiliyetini kuvvetlendiriniz. 

·~~ 

yerine kuru kum ahntz, su ile yalmz tu· 
tu1an tahtalan siindiiriiniiz. Her evde bi
raz kum bulunmahd1r. <;eyrek mikab 

metre kum, 12 murabba metrelik bir ~ab 
alb di:i1emesini iki santimetre kalmhgmda 
bir kum tabakasile orter. 

*** 
Ne stgmaiitmz var, ne maskeniz1 Ne 

yapmah, o hal de} Birdenbire bir hom • 
bardtmana ugra!Dll bir halk. Ka~mak 
imkans1z. StgmakSIZ, maskesiz. Her yan• 
dan zehirli gazler sar!Dll. Bu hal, kor• 
kuncdur. 

Gat sava11 1915 te ba!lam1111. Aylar· 
In siperlerde gazli tadil edici kabonat di:i 
sud, hindyagt, nikel tuzlan ve saire gibi 
maddelerle tslalllmtl tamponlar kullan• 

d1lar. Bu tamponlar agza ve buruna bag• 
!aria tutturuluyordu. ilk hiicumlarda sivil 
halk da bu tamponlan kulland1lar. 

Klasik maskelerin siizg..;lerinde de 
gliserine kattlmt~ oksid do zenk. perman• 
IS" nat do potasium, odun kiimiirii, gazleri 
cmen ince bir komiir tozu tabakast iirot• 
ropine batm!mt~ ince bir tiilbend ve niha· 
yet, arsin denilen ve insant aglatarak ve 

akmtarak maskeyi ahnaga mecbur eden 

tozlan tutacak hususi bir tertib bulundu. 
Zehirli gazlerden korunmak i~in •iz de 

bi:iyle bir siizgec yapabilirsiniz. 
Biiyiik bir mendil almtz. Bunun iistiine 

iuce bir idrofil pamuk par~a"' yerle~tiri· 
niz. Pamugun iistiine 1 - Birkat hipo· 
siilfit do sud, 2 - Bir kat karbonat do 

sud, 3 - Kahn bir kat ince toz haline 
getirilmi1 agackomiirii, birinci kompresin 
iistiine idrofil pamugun bir k1sm1 mendil 
katlanarak burunla agza konmah ve ba1m 
otkasma diigumlenmelidir. Tesirini arltr· 
mak i~in ikinci kompresin iizerine iirotro· 
pin mahlulile (yanm bardak suya 10 

:<ram) tslattlmtl bir gaz kompresi orttnek 
de faydahdu. 

Tampon ag1zdayken miimkiin olabil
digi kadar agu nefes almah ki havadaki 
7ehirli maddeler tadil olunacak kadar va· 

k1• bulunsun ve aj!lzdaki tlkac onlan ah· 
koysun. Gozlerinizi korumak i~in bir o

tomobil gozliigii takmtz. 
Dr. R1u9fJklu Hakkt 

12 aeneye mahkUm oldu 
Bursa (Hususi) - lnegolde bir hay• 

Mahzene s1gmdmtz, iyi amma, dii1 • 
manm ziyadece miktarda kii~iik yangm 
bombalan attnasmdan korkulur. Bunlar 
hafiftir, lakin ~allyt deler, ge~er ve ~al:l 
do1emesini tutu1turur. Bundan dolay1 ilk 
tchlike diidiigii ~almadan once ~all altm
da yanabilecek ne varsa . hepsini kaldlf
mahdtr. Bunlar yaptlmazsa, yangm 1oyle van ahm sahmt meselesinden ~tkan l:av• 
bi:iyle vasttalarla onii almam1yacak bir gada cambaz Latif admda biri, pazar yeo. 
htzla ortahg1 sarar. Stgmd1gm1z mahzen- rinde <;altt koyiinden Hasan ~avu1u bt· 
den ~tkmaga mecbur olur ve sokakta ka- ~aklayarak oldiirmii1tii. Bu cinayetin a• 
hrsamz, r•t1altt do~emesini, hi~ olmazsa, d 1 h k b" r- gtrceza a gorii en mu a emesi 1ttni~, 
iki santimetre kalmhiimda bir kum taba· camboz Latifin bu su~u hafif bir tahrik 
kasile i:irttnek laztmd1r. Boyle yaptlmaz-
sa dii1en bomba do1emeyi deler ve altka· neticesi i1ledigi kanaatine vanldtgmdan 
ta kadar p;iderek yakar, ytkar. katil 12 sene agtr hapse mahkilm edilmi~-

Diisen hombanm iistiine ve etrafma •u tir. 

C Giizel bir koy konag1 
------------~~---~ 

' .· 

Biikre1 8 (a.a.) - Milli Ri:inesans 
partisi dt1mda kalan bazt siyaset adam • 
larile son giinlerde yar-tlan gorii1meler, 
kabinenin tadili ve hatta biitiin temayiil- ' 
lerin yer alacaiit yeni bir hiikumetin IC~· 
kil edilecegi hakkmda 1ayialara yo! a~ • 
maktad1r. 

Yeni~ehir (Husnsi) - Koylcr;mizde ko:vliiniin yeni ve giizel <'vlere olan 
ihtiyact kadat kiiy i$lerini goren kiiy heyetinin de modern kiiy konaklarma 
malik olmasmt elbet giinill ister. hte bu ihtiyact C.uyan Yeni~ehirin Siiylemi~ 
koyii, kiiyliiniin madni ve manevi yardJmlarile be$ bin kiisur liraya malolan 
biiyiik ve kiibik bir kiiy konajit yaphrmt$1tr. Giinderdigim resim Yeni$ehir 
ile inegol $OSe~i iizednd" olan Soylemi~ kiiyiiniin :.reni kona~ru ve muhtamu 
gostermektedir. 

Simdiye kadar yalmz yoklamalar ya· 
Ptldtiil anla~1hyor, 
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Miittefiklerin muvafakati almmad1kca ... Muharebe • • vaZiyeb 

R I e d•t•k b• lh (Baf tarat• 1 fncl sahffede) 

UZVe t §lffi I I If SU riy~;~:~n~~~~:::~i:uf~~~~y~~h~~: ~~: 
t kl•f• d b I k renthol'da kaydedilmi1tir. e I In e u unmtyaca Top~u. ezciimle a!ltr top~u faaliyeti 

Mozel bolgesinde bilhassa 1iddetli ol • 

(Bilftarat• 1 fncl sahffede) 

~· alaka gostererek Reisicumhurun tavas
sutta bulunmagt kabul ~tmesi laztm gelcli
gini beyan etmi1tir. Hitler'in Ruzvelt'in 
tavassutunu istemegi dii1undiigiine clair ve
rilen haber siyasi mahfillercle itimaclsJz
!tkla kar,tlanmt!tlr. Siiylencligine gore in· 
firaclctlar bile Hitler'in talebi iizerine Re
isicumhurun miiclahale etmesine itiraz et
mekteclirler. <;:iinkii bunlar evvela Al
manya lehincle te1ebbiise ge~ilmi1 olmak
la itham eclilmekten korkmaktachrlar. Son 
ra cia sulh davast i~in olsa bile Amerika· 
nm Avrupa i1lerine kan1masmt bir an
ane olarak tecviz etmemektedirler. Hari
ciye Nezaretinin etrafmda bulunanlar, 
Fransa ve lngilterenin muvafakati alm
macltk~a Ruzvelt'in tavassutu meVl.uu 
bahsolamtyacagtm saldamamaktadtrlar. 
Diger cihetten Reisicumhur !imcliclen a· 
kamete mahkum olan bir rniizakereye ta
vassut etmek ve hakiki bir sulh tesisi i~in 
degil de saclece bir m(itareke temini i~in 
Hitler'in tertib ettigi boyle bir manevra
ya alet olmak istememektedir. Amerikan 
efkan umumiyesi Hitler'in nutkunu ,id
detle tenkid etmekte ve bu nutkun Nazi 
nazariyelerile miittefiklerin nazariyeleri
nin telifi kabil olmac!Jgma bir deli! te1kil 
ettigini beyan eylemekteclir. Hitler'e go
re sulh Alman haklannm ve ihtiyaclan
nm her 1eye takaddiim ettiginin biitiin mil
letler tarafmclan tanmmastm ve Alman ta
hakkiimii altmcla herkesin gerek kencli ar
zusile, gerekse kuvvetle bayun egmesi de
mektir. Walter Lippmann, Uzak1arktaki 
vaziyetin Amerikaya clonanmasmm biiyijk 
bir ktsmml Biiyiik Okyanusta bulundur· 
mak mecburiyetini tahmil ettigini ve Af
rika sahillerincle miistemleke isteyen Al
manyanm biitiin Amerika milletleri i~in 
1914 clekinclen daha biiyiik bir tehlike 
te1kil ettigini soylemi1tir. Ayan azasmclan 
ekseriyeti Fran sa ile lngilterenili muva
fakati olmacltk~a ve clevamh bir sulhun te
melleri attlmadtk~ Ruzvelt'in miida!la
le etmemesi taraftandtr. Bunlara gvre 
Hitler'in teklifi bitarafhk kanunu miiza
kereleri iizerincle hicbir tesir husule getir
miyecektir. Y almz Utah Demokrat 5.ya
mndan Thomas Reisicumhurun miiclaha
lesi araftanclu. 

Almanlartn ufurdugu balon 
J;:lyclepark, 8 (a.a.) - Hitler'in Ruz

'flt tarahndan yaptlacak bir tavassutu 
kabul eclecegine clair Berlinden bir haber 
verilmesi i.izerine Ruzvelt'in bu haberi tef
sir etmek istecligini bilclirmesi ic;in Bey~z 
Saraya salahiyet verilmi1tir Ruzvelt'in 
etrahndakiler fU beyanatta bulunmakta
dtrlar : 

«- Bunun manas1 1uclur: Ruzvelt. 
Almanya cliplomasi yolile resmen bir lek
lifte bulunmacltkya gazetelerin bildirdigi 
Ahnan teklifini nazan dikkate almtyacak
ttr. Bu teklif meselesinin Rmvelt'in muh
lemel tasavvurlarmt anlamak maksaclile 
Alman propaganda te!kilall tarafmclan u
<urulmu1 bir halon olclugu siyasi mahfil
lercle ,;;ylenmekterlir. 

T ekliller kabul edilmiyor 
Paris, 8 (a.a.) - Fransacla hiikim a

lan kanaat Hitler'in nutkunun vaziyette 
Lir clegifiklik husule getirmediiii merke
zindeclir. lntransigea~t agzetesi ak~am 
matbuatmm kanaatini hulasa ederek ilk 
sayfasmt kamilen i1gal eden bajltgmda 
~yle yazmaktadtr: 

«Hitler'in nutku, lnsiltere ve F ransa 
tarafmclan verilen karan hi~bir suretle cle
i!istiremez.» 

Bu gazete ba,makalesincle Paris ile 
Lonclramn Fiihrer'in tekliflerini tetkik e
cleceklerini, fakat bunlarclan hic;birinin 
hbul eclilmiyecegi muhakkak olclugunu, 
Avrupamn tecaviizlerclen kurtanlmas1 ];!
z•m qelclii>;ini yazmatacltr. 
Sulh dostunun mukabelesi: Hayrr 

Lonclra, 8 (a.a.) - Sunday Times 
p;azete<incle Scrutator. en biiyiik sulh dos
lunun bile Alman tekliflerine bir «haym> 
Ia mukabele eclecegini yazmaktadtr. ln
Filiz matl>uatmm kanaatini hulasa ed~n 
Sunday Dispatsch gazetesi diyor ki: 

«Hitler herkesin belkedigi sulh plamm 
bilclirmi1tir. Bu plan, sulhun yakla,llgt
na clair en uf"k b;• Ul'licli bile ihtiva ~t
memektedir. Biz !ngilterede uzun bir 
ho•be ha"r olahm.» 

Paris 8 (a.a.) - Hitlerin nutkundnn 
24 saat sonra cia efkan umumiye mezkiir 
nutkun yeni hic;bir ~ey getirmecligi husu
'nnclaki kanaalini muhafaza eylemekte
dir. Hitlerin sozlerinin mufassal bir tab
lili de ispat ecliyor ki, F ranstz • lngiliz 
bran baktmmdan vaziyet asia clegi!me
mi~tir. 

Bund,n ba~ka Hitlerin sozde sulh tek
liflerini iblag etmek uzere beyhucle yere 
bir mutavasSlt ara~ttrm11 oldugu intibat 
kuvvetlenmijtir. 

]0ur gazetesi divor ki: 
«Bu uzun miidafaanamecle bir hu•usi

yet nazan dikkatimizi celbetmi1tir.: Bize 

tek, feci bir tarzda tek ba1ma kalm11 bir muftur. Malum oldugu iizere bu bo!ge
insan gosteriyor. Bitaraflar nutukta en u- de Frans•z k1taab eyluliin ilk haftalan 
fak emniyet hissini verecek hi~bir soz bu- zarfmda Alman topragmda alb kilo -
lamamtjlarclu. ltalya Hariciye Nazm metre kaclar ilerlemi,lerclir ki, bu vaziyet 
Kont Ciano, nutuktan evvel ka~ml!tlr. Alman kumancla heyetini encli1eye dti -
Amerika Reisicumhuru Ruzvelt, nutuk- jiirmii,tiir. Zira Almanlann bu bolgecle 
tan sonra... Hitler, arkasmcla 1ahlanmli 1leri himaye tertiban yoktur ve Alman 
gender ve bagmnak hakk1n1 haiz o!tru- topl<usunun bu bolgecleki hararetli faali
yan ihtiyarlarclan miirekkeb bir milletle yeti de bunclan ileri gelse gerektir. 
cliinva iizerincle yalruz kalrnlfbr.» Alman clevriyelerinin miitemacli faa • 

Excelsior ~yle yaz1yor: liyetlerine sahne olan Obrenthal ~<•kmtl • 
«Hitlerin nutkuncla yeni bir yenilik st, Alman orclusunu da pek ziyacle iz'a~ 

varcln. 0 da Moskovanm kullanagelcligi etmektedir. Bu noktanm miisaicl vaziyeti 
bir ibaredir: Cuya Fransa ve lngiltere dolaytsile, mevzi i1gal eclenler gerek 
Almanyaya bir kapitalist harbi yapmak· Blies ovast istikametincle banya, gerek 
tacltr. Dogrusu bu her tiirlii haddi a1 • dogrudan clogruya Deux-Ports'e kar11 
maktaclu. Hususile ki, Almanya, <;:ekos- 1imale ve gerekse Pirnasens miiclafaa 
lovakyayt, Polonyayt, Avusturyayt il - hatlanna kar1• 1ark rjhetine taarruzlarcla 
hak etmis, bu memleketlerin altm mev • bulunabilecek vaziyette bulunmaktadtr • 
cudiinii ~usaclere etmi1 ve bitaraflardan lar. 
cia para vermeksizin iptidai maclcleler ko- Bundan ba1ka salahiyetli Frans1z as • 

Franst:r. ga:r.etelerine gore... keri mahfillerincle bilhassa kaydediliyor 
parmakta bulunclugu bir suacla bunu ki, cliin F rans1z istik1af tayyarelerinin clii

soyliiyor. 1iiriildiigii hakkmdaki Alman tebligi ~ok 
Hitlerin nutku karjtsmcla diger mem- mubalagahcltr. Zira cliin cliifen tek 

leketlerin intibat neclir} Franstz tayyaresi, Bonn bolgesincle clii1en 
Petit Journal gazetesi bunu foyle hu • tayyare olmujtur. 

lasa ediyor: 
«Rusya, kat'i olarak Balttkta yerle~- $imali Hollandadan duyulan top 

mi~tir. Rumanya bir tecaviize kar~• icab sesleri 
eden biitiin tedbirleri inkisaf ettiriyar. Amsterdam 8 (a.a.) - Bu sabah sa-
ftalyanm clostu olan Yugoslavya ve Ma- at II de 1imali Holanclaclan 1iddetli bir 
caristan teclafiii bir anla1ma akdine ha- to~u ate1i cluyulmuitur. Birkal< dakika 
ztrlamyor. Almanyaya miicavir olan bi- siiren bu ate1 Yrieslancl aclalarmm 1ar • 
taraf memleketler kunclak~1 kom~ularma kmdan geliyordu. 
kar11 askeri tedbirlerini kuvvetlendiriyar- Miittelikler hava iiatiinliigiinii elde 
lar. Hitlerin teminat1 b;taraflarm teyak - edecekler 
kuzunu arllrml!ttr.» Paris 8 (a.a.) - Dun, General Ca-

Oeuvre gazetesi de !U neticeye van • melin ve Vuillemin'le lngiliz askeri lef-

yor: Jeri arasmcla vuku bulan toplanttya i~ti-
«Hitler, bizi si:izle, vaiclle elde edece- rak etmi1 bulunan lngiliz hava mare1ah 

gini mi zannecliyor} A vusturyaya, <;:e • 
koslovakyaya ve Palonyaya riavet ede- Sir Cyril Newall, miittefiklerin arasm • 
cegini yemin etmi1 olan Hitler, FransaYl da i1 birligi yaparak yakmda 3000 lay· 
cia, topraklarma dokunmtYacagma clair yare kullanabileceklerini soylemi, ve ke
yemin etmekle inandnacak nu samyor? 1if, ave! ve bombarcltman tayyarelerin • 
Amerikada btiaralltk mii:r.akereleri den miirekkeb lngiliz filolamun Fransa-

Va1ington, 8 ( a.a.) _ Ayan Meclisi- ya ge~mi1 olclugunu ve bun! an takiben 
nin Demokrat azast Pittman'm i1tirakile diger filolarm cia gonclerilecegini ve miit
bir i~tima akclederek bitarafhk muzakere- tefiklerin hava iistiinliigiinii elcle eclecek
leri esnasmcla ittihaz edecekleri hath ha- lerini ilave etmi1tir. 
reketi gorii,mii,lerdir. 1-c;tima• mutenlo.\:. Franstz hatlartna 1inen 'Alman 
Pittman, Hava ajanstna beyanatta bulu- tayyaresi 
narak 1unlan soylemi1tir: Parts 8 (a.a.) - Bir Alman tayya-

«- Miizakereler ileriledik<;e enciimen 
resi gorii1 1artlannm fenaltgt yiiziinden 

projesi lehinde rey verenlerin miktan ~o- yanh1hkla Fransiz hatlanna inmi1tir. Pi
galmaktaclu. Amerika halL bu teklifin 
kabulii laztm geldigine zannadersem iMn- lot, FranslZ askerlerinin etrafm1 aldtgmt 
mt1hr. Y eni bir miihlet istenmesi i~in hi~- goriince hayret etmi1tir. Tayyare ile ra -
bir sebeb yoktur. Niha1 karann gelecek kibleri esir eclilmijlerclir. 
haftanm sonundan evvel verilecegini ii- F ranst:r. tebliii 
mid ecliyorum. Celecek hafta Ayan mec- Paris 8 (a.a.) - Resmi teblig: 
lisinde soz soylemek i~in kaycleclilen ha- Gece sakin ge~mi,tir. Sarrabruken CJ-
tiblerin miktan on clordii bulmu1tur. varmda clii1manm ke1if kollan top~umu-

Japon gazetelerinin nefriya~l· zun ate1ile geri piiskiirtiilmii1tiir. 
Tokyo, 8 (a.a.) - Tokyodakt Ja- 'H¥-

pon ve ecnebi gazeteleri Hitler'in ban1 
teklifinin F ransa ile lngiltere tarafmdan 
kabulu mii1kiil alclugunu yaztyorlar. 

J apon Advertiser gazetesi: 
<<Alman teklifinin tamir kabul etmez 

zan, bu teklifin kencli banj ve emniyet 
telakkisini muzaffer k1lmak ve mi.ittefik
lerin ba1ka bir telakkide olmalanm kabul 
etmiyen bir clevletten sadtr olmasmclaclu. 
Fransa ve !ngiltere, Alman tekliflerini 
redcleclerken kendi ban~ pragramlanm i
lan edebilirler.» diyor. 

Asahi $imbun gazmsi, Hitler t~klifi
nin mi.ittefikler tarafmdan kabul edtlece· 
ge benzemedigini bilcliriyor: . 

Miyako Simbun gazeteSI de, Htller 
!•rtlarma gore bir ban~m t;-lmanyanm 
F ranslZ ve lngiliz 1erefi aleyhme tam bu 
zaferi demek olacagtnt yaztyor. 

Ho,umimbun gazetesi, miittefikler Hit
ler 'in beynelmilel konfetans vasttasile Av: 
rupa vaziyetinin kurtanlmasl hakkmdakt 
teklifini kabul ettikleri takdirde bunun Al
manya icin muhakkak bir avantaj te~kil 
eclece~ini bilclirmektedir. 

Rusyanm yeni Roma sefiri 
Moskova 8 (a.a.) - Yiiksek Sovyet 

medisi Gorelkin 'i Rom a sefirligine tayin 
etmi,tir. 

Methur bir operator iildU 
Newhaven 8 (a.a.) - «Connecticut» 

Beyinde yapttgt fevkalacle ameliyatlarla 
1ohret kazanm•f olan biiyiik operator Her
vey Williams olmu,tiir. 

Fransada tevkif edilen ko
miinist meb'uslar 

Paris, 8 (a.a.) - Tevkif edilen ko
miinist meb'uslarm aclecli 26 dtr. Bunlar
clan dokuzu Pariste, digerleri eyaletler
d~ tevkif edilmi,lerclir. 

Halk Opereti 
Bu ak~am 9 da 

(Bu hesahda 
yoktu) 

Fiatlar: 50. 35, 25 

Paris 8 (a.a.) - 8 te~rinievvel ak~am 
tebligi: 

Mozel • Moselle-in dogu bolgesincle 
dii~manm yapllgt ~lkt~lar piiskiirtiilmuf • 
tiir. 

Salui-Sarre Louis-nin cenubuncla ve 
cenub bat1smcla kar~thkh top~u faaliyeti 
olmu1tur. 

Alman tebliii 
Berlin 8 (a.a.) - Resmi teblig: 
Dun, Garbda her iki tarafm top~u 

kuvvetleri de faaliyette bulunmu,lardtr. 
Gece miinfericl topu~u ate1i yaptlmt~llr. 

~arkta Alman ktt'alan tespit edilen 
plan mucibince Alman • Sovyet huclucl 

hattma clogru daha ziyacle ilerilemi!ler
dir. 

Var10vamn cenubu 1ark1sinde Kock 
civannda 17,000 Polonya askeri teslim 
olmu1tur. Elimize 20 tapla bir miktar 
cepane ge~mi1tir. 

Alman piyadesi de Faaliyete gefli 
Paris 8 (a.a.) «Havas» Agtr top~u

nun ii~ giin clevam eden bombarcltmamn
clan sonra, Alman piyadesi de Mozel 
bolgesinde faaliyete ge~mi1 ve biribirini 
miiteaktb baskmlarcla bulunmujtur. 

Bunlar kii~iik ve mevzii hareketlercle 
az askerle yapiimt! ve mitralyoz atesile 
kolayca piiskiirti.ilmii, olmakla beraber, 
olcluk~a !iclcletli bombardtmanlarclan son
ra yaptlmtl olclugu i~in mabacl1 a~tga' 

vunnak itibarile enteresan bulunmakta • 
dtr. 

Alman tiiccarlarrnrn korkuau 
Zurih 8 (a.a.) - Bitarafhgt sayesin

de, italyanm bilhassa cenubi Amerika 
piyasasmcla elcle ettigi fayclalardan dala
yt, Alman ihracat~tlarmm endi!e etmekte 
bulunduklan Almanyadan bildirilmek· 
tedir. Alman ti.iccarlan, muharebe devam 
ettigi takclircle kendilerinin bu piyasabr
clan uzakla,tmlmalanndan korkmakta • 
dtrlar. Alman ticaret oclas1, vaziyeti tet
kik etmek iizere cenubi Amerikaya mii
tehasstslar gi:indermege karar vermi1tir. 

10 uncu Balkan 

oyunlar1 
.CBa1 tarat• 1 fncl sahlfede) 

400 metre 
Coren (Tiirk) 50.8, Sitratakos (Yu

nan) 51. Kara Yorgos (Yunan) 51,6, 
Markovi~ (Yugoslav) 51.7. 

1500 metre 
Yelkopulos 4.6.6, Ko1ir (Yugoslav) 

4.6.8, Rtza Maksud 4.7.6, Maratopu
los (Yunan). 

Rtza Maksucl 3 tur geride gitti, son 300 
metrede.ba1a ge~ti. Stkt bir miicaclelecl~n 
sonra ii~ metre farkla ii~lincii oldu. 

Yunan diski 
I · Silas (Yunan) 39.2, 2 - Fleros 

(Yunan). 3 · Firlapevi~ (Yugoslav), 
4 • Arat (Tiirk) 35.62 ... 

Ofadrm 
Palaniyotis (Yunan) 14.29, Falister 

(Rumen), Mayrakis (Yunan), Abclur· 
rahman (Tiirk) 13.71... 

Cirid alma 
Markotic; (Yugoslav) 63.30, Papas 

(Yunan), Mavzer (Yugoslav), Manca
las (Yunan) ... 

S111k atlama 
Tanos (Yunan) 3.92. Yeni Balkan 

rekoru, Travlos (Yunan), Muhiddin 
(Tiirk) 3.60 ... 

1 4 X 100 bayrak 
I • Yugoslav taktml, 2 • Rumanya ta

kmu, 3 • Yunan takum, 4 • Ti!rk tam1m1 
(44.6) 

Maraton 
Kiryakiclis (Yunan) 2,52,7, Praga· 

zoz (Yunan), Ali (Rumen), Ali 
(Ti.irk) ... 

Sevki abandane etti. 
Bu yan1a kadar bizden I sayi ileride 

clan Rumenleri Alinin clorcliinciiliigii ka
zanmasile elcle eclilen bir ile kapat
llk. Rumenlerin bir birincili~ine kar1• 3 
birincilik elde ettigimiz ic;in 34 puv~n al
dttbnuz halde 3 iincii saytldtk. 

Kazananlara bizzat Kral tarafmclan 
kupalar verilcli. 

F.lde edilen puvanlar 1unlarcltr: 
Yunanistan: 112, Yugoslavya:: 60, 

Tiirkiye: 34, Rumanya 34 ... 

Yugoslav teklifi 
(Ba§ tarat• 1 Inc! saltlfede) 

teleri Rumanya • Macar munasebetleri 
haklunda llir Macar resmi tebligi ne,redi
yorlar. Cazeteler, bu hususta Yugaslnv
ya tarafmdan oynanan tavassut roliinii 
tebariiz ettirmektedirler. Belgradm yaptl
gt yahftlrma hareketi, yalmz Macar- Ru
men miinasebetlerine miinhas1r kalmamak
ta. Magger Nemzet gazetesine nazaran, 
ayni zamancla Biikre~ ile Sofya ara$tn
daki miinasebetlere de jamil bulunmakta
dtr. 

0~ devlet bir ademi teeavii% 
pakh mt im:r.alayacaklar? 

Buclapef!e, 8 (a.a.) - Zannedilcligi
ne gore Macaristanla Rumanya ve Yu
goslavya arasmda yak;ncla bir ademi te· 
caviiz paktile bu memleketlercleki ekal
liyetler hakktnda bir pakt imza eclilecek· 
tir. 

lyi haber alan mahfillercle siiyl~ncligi
ne gore, Avrupamn bu k1smmcla clevamh 
bir i1 birligi temini i~;in alakadar mem
lcketler arasmclaki cliplomatik temas Slkl 
bir jekilde devam ederektir. 

Resm! mahfillercle biiyiik bir ihtiyatla 
hareket eclilmekte ve hacliselerin memnu
niyete fayan bir seyir takib ettigi beyan 
edilmekteclir. 

Rumen siyasi mahlilleri ne 
diifiiniiyor ? 

Biikref, 8 (a.a.) - Siyasi mahfillercle 
Yugoslavyamn te1ebbusii iizerine Maca
ristanla Rumanya arasmcla bir i1 birligi 
iimicl olunmakta ve bu i1 birliginin Ru
manyanm siyasetinde bir cleiii1iklik husu
le getirmiyecegi ilave edilmekteclir. Sar
ki A vrupamn Alman tehclicline ve Sov
vet miiclahalesine maruz kalmasl iizerine 
boyle bir yakla1manm bir an evvel temi
ni liizumu hissedilcligi soylenmekteclir. 

Son haftalar zarnnda Budape,te hii
kumeti Biikre1 hi.ikumetine kar1• biiyiik 
bir hiisnii niyet gostermi1tir. 

Mii1terek tehlikenin Avrupanm merke
zinde ve 1arkmda bulunan bir ka~< mem
leketin daha grup halincle toplanmastm 
intac eclebilecegi soylenmekte ve bu su
retle viicude gelecek sulh cephesinin mu,
terck hareketi sayesinde arazi statukosu
nun muhafaza eclilebilecegi ilave olun
ma ktacltr. 

Macarlarla Rumenler taahhiid 
ettiler 

Belgracl, 8 (a.a.) - Avala aianSl, 
Macar - Rumen hucludunclaki kttaat mev
cuclunun azalttlmast hakkmclaki tebligin 
metnini nejretmekteclir. Macaristan ile 
Rumanya arasmcla akdedilen anla1ma 
mucibince, iki memleket, Macar - Rumen 
hucludunun iki tarafmcla bulunan as!<er 
mevcuclunu ayni zamanda azaltmayt Ia· 
ahhiid etmislerclir. 

!*0!! 
Lik ma~lann1n 
ikinci haftas1 

istanbul lik ma~lanmn ikinci hafta,t o
yunlan cliin muhtelif sahalarda yaptlml!· 
llr. 

Kuvvetleri l-iribrine yakm olmiyan ta· 
ktmlar arasmclaki bu ma,lar hemen l>ii
tiin sahalarcla pek az bir seyirci onuncle 
oynanmtjtlr. 

En giizel rna~ Kadtkoycle yaptlmi~ ve 
Be1ikta~la 1stanbulspar arasmclaki rna~ 
haftanm giizel f>Yll~U olmuftur. 

Kad1kiiy lltadr 

Be,ikta,: 3 -latanbulapor: 2 
Kar11hkh hiicumlarla ge~en oyun mii

savi bir 1ekilcle cereyan ecliyordu. Be,ik
tafm biribirini Ia kib eden hiicumlarmtn 
birincle Seref Besikta$JD ilk •aytsml yaptl. 
lstanbulsporu htzlandtran bu saytyt bir 
go! takib etti ve oyun gene berabere va
ziyete gircli.. Devrenin sonlanna dogru 
Be1ikta1 Sabri ve Ibrahim vasttasile hirer 
sayt yaparak clevreyi 3 • I bitirdi. 

lkinci devreye olduk~a siir'atli bir o
yunla baslayan htanbulspor, Be1iktas ka
lecisinin topu e!inden ka~trmasile ikinci 
sayJSIDl yapll. 

Devrenin sonuna kaclar yap1lan miica
deleler neticeyi dei!istirmecli ve ma~ 3 • 2 
Be1iktasm galibtyetile bitti. 

Vela: 6- Siileymaniye: 2 ., 
Vefamn s1b hi.icumlarm1 kesmege c;a

hsan Si.ileymaniye miidafaaSl daha clev
renin basmcla ilstiiste iki go] yedi. Bu va
ziyete ragmen sarsmll ge~irmiyen Siiley
maniye, derhal ik; gal atarak oyunu hera· 
here vaziyete soktu i~e de, Yefamn bir 
go! claha yapmast iizerine devre 3 • 2 
Vefanm lehincle bitti. 

1kinci clevrecle tamamile hakim oyna· 
yan Vefa, iistiiste ii~ saYl claha yaparak 
ma~t 6 . 2 kaz:.ndt. 

Kale: 2 • Yeniy1ldr:r.: 3 
fkinci lik tabmlan arasmdaki bu ma~

ta Y eni Y tlcltz daha hakim bir oyunla 

Kaleyi 3 • 2 maglub etmege muvaffak 
oldu. 

Seref stadi 

Fenerbah!;e: 4. Topkapr: 1 
Gec;en hafta Besikta1tan 12 gol yiyen 

Topkap1, dun F enerbahc;e kar}ISinda mu· 
vaffakiyetli oyn~mt1hr. 

F enerbah~e karstmncla azami mukave
met eclebilmek i~in ~ah1an Topkapt, bi
rinci clevrede tamamen mi.idafaada oy • 
narken, ani bir hucumla oyunun birinci 
say1sm1 yapmt0hr. 

Oyun I • 0 F enerin aleyhine cloniince, 
ciclcli bir 1ekil "lmJj, F enerbah~e beraber
lik ic;in azami gayret sarfma mecbur ol
mujtur. Kii~iik Fikretin ~ahsi bir hiicu· 
rnile F enerbahc;e I • I berabere vaziyete 
gelmi1, oyun bir miiclclet boyle clevam et· 
mi1tir. 

Devrenin sonlarina dogru, tamami!e 
kaleleri ic;ine girnti! olan Topkapthlann 
mukavemeti ktnlm•1 ve ustiiste Ya1ar ve 
Basri vasttasile iki go! yapan F enerbah;e 
clevreyi 3 • I galib olarak bitirmi1tir. 

lkinci clevrecle F enerin claha ziyade 
hakim oynayarak sa~nlaram adedini yii'k
seltecegi zanneclilmi~se de Topkapt mii
dafaastntn, bilhnssa kalecilerinin ~ok gii
zel oynamas1, F enerbah~eyi mii1kiil bir 
vaziyete sokmustur. 

Devrenin orta!annda Topkapt aleyhi
ne verilen bir frikikten Ali Rtza do:dun
cii golii yapmt!, ~ok bozuk bir oyunclan 
sonra ma~ 4 • l F er.erbah~enin galibiye
tile bitmi1tir. 

Beyogluspor: 3 • Fener Yrlmaz: 0 
lkinci lik taktmlan arasmclaki bu mac; 

da bir miiclclet miisa vi kuvvetlerin c;arplf
mast 1eklinde ge~mi1, yava~ yava1 oyuna 
hakim olan Beyogluspor 3 • 0 galib gel
mi!tir. 

Anadolu: 4 • Calalaspor: 3 
Anadolu ile Galataspor arasmclaki bu 

rna~. tahminin fevkincle heyecanh bir !e
kilcle cereyan etmi1tir. 

Her iki taklTDm kar,thkh olarak yap
hklan say1lar ma~1 miitemacliyen hera • 
here vaziyete sokmu,, devrenin sonunda 
bir say1 daha yapan Anaclalu bu ~etin 
ma~tan 4 - 3 galib olarak ~tkm1~hr. 
Taksim stadt 

Karagiimriik: '1 • Altrnordu: 2 
lkinci lik taktmlan arasmdaki ma~m 

ilk devresi 2 • I Altmorclunun maglubi
yetile bitmi~tir. Karagiimriik ~ok hakim 
bir oyunla ma~1 7 · 2 kazanmtfhr. 

Beykoz: 4 • Altmtui: 1 
Oyun tamamile Beykozun hakimiyeti 

altmda ba,lamtf, Alt!ntugun clevamh 
miidafaasma ragmen Beykoz taktml Se
hab ve Kaztmm yaphi\1 ii~ sayt ile dev
reyi 3 - 0 galib bitirimi~tir. 

!kinci devrecle Altmtug nispeten ha -
kim oynam11 ve 11 inci clakikacla penal-

!I Birincite$rin 1939 

•• Profesyonel gure~ 
Miisabakalar, diin An· 
karada 19 Mayts sta· 

dmda yapddt -Ankara 8 (a.a.) - Bugiin 19 mayis 
stadyomunda prafesyonel giire1 miisaba· 

kalart yaptlmt!hr. Havanm ~ok steak ol· 
masma ragmen miisabakalart seyretmek 
iizere staclyomcla muazzam bir merakh 
kiitlesi bulunuyorclu. 

1Jk miisabaka, Edirneli Siileymanla 
Dinarh Ismail arasmcla yaptlclt. Dinarh 
ilk on clakikahk clevreyi hakim olarak bi· 
tirdi. lkinci clevre ba1lar ba1lamaz gene 
Dinarh hakimiyeti ele alclt ve Siileyma· 
m tu1a getirmege muvaffak olclu. 

lkinci giire1. Mancltrah Ahmeclle lz. 
mirli Hi.iseyin arasmda idi. Mancltrah da• 
ha ilk dakikada hasmm• tufa getirmege 
muvaffak olclu ... 

Stra biiyiik giire,lere gelmi,ti: 
ilk miisabaka Molla Mehmeclle Ha • 

be1 Tavari arasmcla idi. Miisabaka ilk 

clakikalarcla teknik ve h.tr~m giire1en 
Molla Mehmeclin tazyiki alt!ncla g~i • 
yordu. Fa kat dakikalar ilerileclik~e Ha• 

be1in tazyikt da artmaga ba,Iadt. Molla. 
Mehmecl kencli oyttnile fena vaziyete 
di.i1tii ve kurtulamtyarak alb clakika ii~ 
saniyede tu~la · maglub oldu. 

Dordiincii gure1: 

Eski 1ampiyon Kara :Ali ile Alman 
Villiman arasmcla idi. Giire~iler halka 
takclim eclilclikten sonra tutu!tular. Ilk 

clevre yekcligerlerini deneme ile ayakta 
gecti. lkinci devre ba,ladtgl vakit Kara 
Ali vakit vakit Almam stkt!tmyordu. AI· 

man bu hiicumlara mincler clt!ma ka~ • 
makla mukabelecle bulunuyordu. AI • 
man pehlivam Villiman, Kara Aliye na• 
zaran siklet~e daha agtrdt. Alinin bi.itiin: 
gayretlerine ragmen tu1lardan kurtulu • 
yor ve miitekabil hiicumlara gec;iyordu, 
Bu fekilcle ikinci clevre de sana ercli. 

Hakem heyeti knk_ clakikahk miicldeti, 
havanm Slcakhgt clolay!Sile ii~ clevrecle 
sona erdirmek i~in birinci ve ikinci dev • 
reyi on clakika olarak kabul ettikten son• 
ra, ii~iincii clevreye ba1lamadan, Alman 
bu clevrenin yaptlmasma razt olma<hgi 
i~;in minderi terketti. Bu suretle Kara Ali 
hiikm'~n galib ilan edilcli. 

Son giire~, Tekirdagli Hiiseyinle Bul• 
gar Dimitro Pan~ef arasmda icli. Tak• 
dim merasimini miiteakib tutu1an guref

~iler, c;etin hiicuml~rla c;arp11maga ba1 • 
ladtlar. Tekirdagli hasmmm kuvvetinl 
ol~miil goriinerek stk slk hiicumlarda bu
lunuyordu. Bu hiicumlar Bulgara fena: 
clakik~lar ya,ahyorclu. T ekirclaglmm bu 

hareketleri seyirciler arasmda ho1 gorii• 

niiyor ve siirekli alkt!lara vesile oluyqrdu, 
Hiiseyin, giire1in neticesini k1Sa bir za • 
manda bitirmek i~in h1r~1n kuvvetile Bul• 
gan yere ahyor ve ayak makasile ~oli 
tehlikeli vaziyete sokuyorclu. N eticede 

kuvvetli olan Bulgar giic;liikle makastan 
kurtulabiliyordu. T ekirclagh, bunu mii· 
teakib hasnum yere ftrlatarak kolayhkla: 
tu1a getirdi. Halk clakikalarca siiren al • 
kr,larile T ekirclaghyt takdir ecliyarlardx. 
T ekirclagh, minderden galib olarak ve 
halk1 selamhyarak aynld1. 

t1clan bir sayt yapmt1tlr. Devrenin 27 nci 
dakikasmcla Beykoz taktmt penalhclan 

bir sayt yaparak mar,t 4 • I kazanml~hr. 
Calatasaray - Hilcil mafl olmaJr 

Hila! taktmt lisans ve Cfyalanm va • 
pura yeti1tiremedigi i~in mac; saatincle sa• 
haya ~tkamamt!ttr. Hakem Refik Os • 
man, Galatasarayt eahaya ~ag.rm11 ve se
remoni yaptlarak Calatasaray galib ilan 
edilmi1tir. 

r~ 

Gece mafi 
Calatasarayla Beyogluspor arasindaki 

gece ma~1 sah ak,aml sa at dokuzcla T ak• 
sim stadmda yaptlacakhr. 

Ankaradaki ma~lar 
Ankara, 8 (a.a.) - Bugiin Jig ma~la

rma 19 MayiS stadyomunda clevam cdil• 
eli. 1Ik ma~ Maskesporla Galatasaray a• 
rasmcla yaptlclt. Ge~en hafta Muhaftz• 
giiciine kar11 I - I berabere kalan Mas• 
kesporlular Galatasaraya kar11 cia giizel 
bir oyun <;lkararak evvela galib vaziyete 
gelmi1lerse de, clevre Galatasaraym attlgl 
bir golle I - I berabere bitmi1tir. 

lkinci devrede Maskespor bir go] da· 
hn atm11, Galatasaray ise buna son daki· 
kalarcla iki golle mukabele eclerek rna~ 
3 • 2 Galatasaray lehine bitmi~tir. 

lkinci miisabaka Genclerbirligile bu se· 
ne lige yeni giren Kmlkale fabrikalarmm 
Birlikspor taklTOI arasmcla icli. Oyuuun 
ilk clakikalarmdan itibaren vaziyete ha· 
kim olan Genclerbirligi birinci clevreyi 2-0 
\'e ma~1 cia 5-1 kazanmakta gii~liik ~ek· 
mecliler. 
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TURK T1CARtT BANKASI A. S. 
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KURULU~ TARIHI 1919 

Tamamen yabnlm11 sennayesi: T • L. B.B08.000 

Merkezi: ANKAR 

Her • neVI muameleleri 

Dahilde ve haricte muhabirleri 

T elgral adreai : 

Umum Pl. iidiirliik : TURKBAMK 

~ubeler : TICARET 

GiLKRiST VOKER VE KSI. L m. Slrkeff 
( Tiirk Antruiti ) 

( Kok ve Maden 
( Ve Aeefttut"-··-,. 

~~ ..,,_,._.ndtl!ftlll 11139 ~den itlbarea. Galatacla 
han ( elkS Kredl Ltol:le ..... ) lldnd 

llln olunur. 

ZiRAAT BA KASI 
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CUMHUR.fn:!r 

eyva iizft 
ink1baz1 defeder, i§tahsizlik, hazimsizlik, §i§kinlik, bulanti, gaze 

kar~r taydasr vardrr. Her yemekten sonra bir tatlr kasror yarrm bardak su icinde kopurterek alrnabilir. 
~i§e 30 iki misli 50 dart misli 80 kr. H A S A N ismine ve markas1na dikkat 

----------------~-------------------------------------------------------------------------------- ---

Gluhzn «tkmczqi . Gczvrczqi (o"kollW Makarna~l. Sczhriyasi . Pirinci . Fiyonqosu. Kuskusu 
$EI<ERLiLERiN VE FAZLA $i$11AHLIK · isTiDADI OLANLAAIW GIDASIDIA • . .. .. . 

TAMIHI'11$ ECZAHAME ECZA DEPOLAAI ILE BUVUI< BAKKALIYELERDE SATIUR . 

UMUM i OEPO : iNGiLiZ KANZUK ECZANESi BEYOGLU_ iSTANBUL 
IZMi R Acentem tz T Ork Ecza deposudu r 

Ele,kirt Malmiidiirliigiinden: 
Ekslltmeye konan .14 a:jal:JdadJr: 
1 - Ele$kirt kazasmda yap1lacak hllk!lmet blnas1 !Df"'atldlr. 
a - 'Ke~f l)eoell 46987 klrlt altJ bin dokuz yiiz seksen yed! llra 86 kuru§. 
3 - Ekslltme 27/10/ 939 cuma gtinll saat on be~te Ele$klrt kazas1 ekslltme 

komlsyonu, Malmiidiirl\i~ odasmda kapah zarf usul\i yapllacaktll". 
4 - iEksiltme §arl.namesl ve buna mtiteferrl evrak ii9 lira bedel mukabllln

de Ele§kirt Malmiidiirlii~ dalreslnden almabUJr. Ve AkJ"I NafJa miidiirlii~de 

goriileblllr. 
5 - Ekslltmeye glrmek i9ln Lsteklllerln 3524 lira 9 kuru§luk muva.kkat temi

nat vermeler! ve Altn Vllayetlnden bu ~ glreblleceklerlne dalr almm~ veslka 
!bra• etmelerl muktazld!r. Bu ves!ka l9ln ekslltmenln yaptlacag,. gllnden en az 
seklz giin •vvel blr lstlda lie lstekl!nln A~rl Vll!yetl makamma miiracaatler!, bu 
miiracaatler! ~lmdlye kadar yaptlklarl benzerl ln!aata aid werl yaptlrml! !da
relerden aldiklart vesikalan raptetmelerl laZlDld!l". Bu miiddet zarfmda veslka 
taleblnde bu•unmiyanlar ekslltmeye glrem!yeceklerdlr. , 

6 - :i:steklller tekllf mel<tublarJru !hale giinti olan 27/10/ 939 cuma 
14 e kadar eks!ltme komlsyonu relsll~ne mak'buz mukablllnde tesllm 
dlr. IPostada vuku bulacak gecikmeler kabul edllmez. 

giinti saat 
edecekler

(8090) 

istikl81 Lisesi Direktorlugunden : 
1 - Onuncu ve on birinci sm1flarda niharl talebe iGin yer yoktur. Diger 

smrllar i~in yatl11 ve yatlSlz, lnz ve erkek talebe kaydma devam 
olunmaktadrr. 

2 - !sti.v~nlere ka}'ld 0artlarm1 bildiren tarifname giinderilir. 
, Adres : ;;ehzadeba~l P olis Karakolu arkaoL Telefon: 22534. 

Erzurum Cumhuriyet Halk 

Partisi Ba~kanltg1ndan: 
Kapall zarf usullle ekslltmeye konulan ~: Erzurumda yenlden yap1Imakta olan 

Halkevl b!nasm:n !kmal! 1n~aatld1r. 
1 - Bu i31n b•dell ke$fl ylrml b!n li~ y1lz kirk altl lira dokuz kuru~tur. 
2 - Tallblerm bu l§ln evralo fennlyeslnl Erzurum Part! Ba§kanligmda mii

tef"kkll kom!syonc!a o)myablllrler. 
S - Bu !.!In muvakkat temlnat1 1427 llra 46 kurU$tur. 
4 - !Ekslltme 23/ 10/ 939 pazartesl giinil saat 13 te Erzurum Part! Ba!lkanll

ilmda mutefekkll komlsyonda yapJ.lacaktlr. 
5 - i.steklll<r eksiltme giinllnden sek!z glln evvel VJI:l.yet makaDUna miira

eaatl~ alaeaklarl ves!ka lle 939 yth T!caret Odasma mukayyed bulunduklarma 
dalr ves!kayt dordllncti madede yaZih ekslltme gllniiniin saatlnden blr saat evvel 
tekl!t mektublarlle b!rllkte makbuz mukab!JI kom!syona vermeler! lAzimdtr. Bu 
saatten sonra ver1len mektublar kabul edllmedllil glb1 pootada geclkmeler de ka
bul edllmez. (7989) 

Bir muhasib aran1yor 
Maden i$letmesinde ~al~mak iizere almanca veya fransiZcaya a~ina ve 

askerlikle slakas1 olnnyan bir muhasib araruyor. 
Taliblerin foto.i(raf ve terciimei hallerile tasclikli bonservis suretlerini 

Zonguldakta Maden Komiirii I$1erl T. A. $. adresine gondermeleri. 

Tornac1 aran1yor 
Devlet Demiryollar1 Umum Miidiirliigiinden: 

S1va.s Demlryol atelyeslnde 9al~tmlmak tizere blrlncl smlf ve !kine! smlf 
~otnacJ l§e ~lmacaktu: imtlhanda matlnb evsafta gariilenler tavzlf edllecektlr. 
Imtlhanlar. Izmlrde, Istanbulda, Eskl~ehlrde ve Ankarada yapllaeaktJr. Tallb 
olanlarm .Izmlr ve S!:rkeclde hletme Miidiirlftklerlne, Esklf"hlrde Atelye Miidiir· 
liigiine ve Ankarada Cer Dalres!ne miiraeaat etmelerl lii.Zimdlr. (8125) 

--- - - ---

Ba$, Di$, Aezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kmkhk ve biitiin agrdarmlZl derhalkeser 

lcab1nda gUnde 3 ka,a ahnablllr. 
Her yerde pullu kutular• 1srarla lsteylnlz. --------

Ankara Valiliginden: 
21/9/ 939 T . de kapah zarf usullle eks!ltmlye ll.onulan Etllkte yap1lacak okul 

blnasJ !njaatl !~in tallb ~lkmadJ~mdan 22/9/ 939 tarlhlnden ltlbaren blr ay miid
detle pazar11~a konulmu!tur. Ke!lt bedell (32248) llra (11) kuru~tur. Muvakkat 
temlnat1 12418) llra (61) kuru1tur. i.stekl!lerln muvakkat terolnat mektub veya 
makbuzu, Tlcaret Odas1 veslkasl ve bu 1>1• aid Nafm Mtidiirliigllnden alacaklarl 
fennl ehllyet ves!kalarlle blrl!kte her pazartesl ve perjembe giinler! saat 15 te 
V!lAyet Da!rol Enciimen!ne gelmelert 

Bu 11• ald ke~if ve eartnameYi herglln Nafla Mtidiirl!igiinde goreblleceklerl. 
.(77'72) 

lr Hava taarruzlarma kar~1 korunma kanunu 
MEHMET GORKEY 

1 - I§1klarm sondllriilmosl ve karalttlmast nlzamnamesl, 
2 - Hava taa.rruzlarLJ.a. ka.r§l pa..91t' korunma niza.mnamest ve tallmatnamesl, 
3 - Hava hiicumlarma karfl hayvanlarm korunmas1 hakkmda tallmatname, 
4 - T!caret gerollerlnln gaza karfl korunma.o1 hakkmda nlzamname, 
5 - Hava hiicumlarma kaq1 hayvanlann ve hayvanlardan j:lusule gelen y!yecek 

maddelerlnin korunmasma dalr tallmatname. 
Flat1 : 50 kUfU,, inkll~b Kltabevlnde satll>r. 

Devlet Demiryollari Umum Miidiirliigiinden : 

Memur Ahnacak 
Merkez, tlletmeler ve atelyeler te§kflatmda Lstlhdam edllmek iizera mfisabaka 

lie memur almacaktll". Miisabakaya l!tlrak edeceklerln "''llg,.dakl evsaf1 halz ol
malan 1arttll". 

A - Turk olmak ve Ttirklye Cumhurlyetl t<>.b!lyetlnl hatz bulunmak, 
B - Orta mekteb veya ll.se tahSillnl bltlrml~ olmak, 
C - Azaml 05 ya~mda bulunmak <3!;, ya§ dahl!, 
D - Hiisniihal eshabmdan bulunduguna dalr pollsten musaddak veslka !braz 

ctmek. 
E - idare heklmlerl tarafmdan yaptlaea.l!: slhh l muayenede Devlet Demlr

yol!armda lst!hdama man! b!r hastal!g,. bulunmamak, 
1 - Mllsabakada kazanan orta mekteb mezunlarma 60, llsa.n bllenlere 67 

Il.se mezUnlarma 74 Jira, llsan bllenlere 83 lira ilcret ver llecektlr. 
2 - Mtisabah 16 b!rlnc!te§rin 939 pazartes! giinQ saat 10 da Ankar&da Cer 

dalresinde, i.stanbulda Slrkec!, Haydarpa§a ve izmlrde hletme Mildllrliiklerlnde 
yapllaeaktll'. .... .......... ,.. ....... ~.. ·• ·" 

3 - MUs a baka.ya gireceklertn aramla.n veslkalarta 141 blrtnclte~ 939 cu
martesl giinilne kadar 2 ncl maddede yaztll i§letme Mlidilrlftklerlne miiracaatlerl 
IAZJmdll'. c504!!i (8000) 

Hatay Giimriik Muhafaza Taburunun 

Senelik Erazak ihtiyac Listesi 
Muhammen Muvakkat 

Clnsl Mlktarl be del! temlnat :ihalenln giln thalenln ne 
Kilo Lira K. Lira K. ve saatl suretle yapllacag,. 

t;;eker 3150 945 70 88 16/10/939 10 da A~lk Ekslltme 
Bulgur 15350 1228 92 10 • 11 de • • 
Kuru tasulye 14475 1737 138 29 • 14 te • • 
Merclmek 4975 348 25 25 12 • 15 te • • 
Zeytlnyag,. 2125 850 63 75 17/10/939 10 da • • 
P atates 11900 952 71 40 • 11 de • • 
Plrlnc 87'75 2544 75 190 86 • 14 t e • • 
Kuru s~an 4125 165 12 38 • 15 te • • 
Nohud 8850 531 39 83 18/10/939 10 da • • 
Sadeya~l 3800 3534 265 05 • 11 de • • 
Sa bun 4!25 1237 50 92 81 • 14 te • • 
Saman 135500 2032 50 152 44 • 15 te , , 
Kuru ot 201800 8072 605 40 19/10/939 11 de Kapal1 zarf 
Odun 925500 9255 694 13 > 15 te • , 
Arpa 270000 8505 637 88 , 16 da , > 
Sig!l" etl 55000 9075 680 63 20/10/ 939 11 de > • 
Un 150000 12225 916 88 > 15 te , • 

1 - Ratay Giimrilk Muhafaza taburunun senellk erzak •Un mayts 940 nl
hayetlne kadardlr> lhtlyaci yUkanya ~lkartlnn~ olup yaz111 ·gilnlerde Antakyada 
Gtimrtik Muhafaza Taburu Satmalma Komtsyonunca lhalelerl yapllacaktlr. Bu 
husustakJ sartnameler mezkO.r Komt.syonda. her mman gOriilebBJr . 

2 - Tallb hang! erzaklarm !haleslne glrecekse o erzaklar !~In gerekll t eml
natl muvakkateYI iskenderun Gtimriiklerl Bajmildtirlii~ vezneslne yat1raeak ve 
hang! lha!eye aid oldugunu tem!nat makbuzunda tasrlh ettjrecek ve !hale saat!n
den once Romisyona milracaat edeeektlr. (7939) 

Cim tohumu 
Londrada mer;hur Raynes Park miiessesesinin ekstra ekstra marka 32 

librelik h<•kiki Raygras ~im tohumu Tiirkiyede yalntz miiessesem namma 
gelmir;tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu <;im tohumuhu 
bah~e sahiblerinin, · Belediye ve miiesseselerin tecriibesine amade bu
lunduruyorum. 

4 iincii Vak1f han, 4 iincii kat 18 No.da Bah~e Miman Mevldd Baysal Tel: 23426 

Valn1z 7 gun zarf1nda 

BU SAY ANI HA YRET 
DEGi$iKLiK! 

inan1lacak 
'ey dejjil, diyorsunuz -

BiZZAT TECRUBE 
EOiNiZ 

Ancak bir hafta zarfmda, bin
lerce kadmla.r, biitiin buru§uk
luklarmdan kurtuldular ve b!:r 

~ok sene gencle§tirir. Alimler, 

Yll§ tieriledikc;e buru§uklukla • 
rm meydana geldigini ke§fet -
mi§lerd1T. l;iinkii, ihtiyarladlk· 

c;a cild blrc;ok lnymetli unsur -
lanru kaybeder. Bu unsu.Tlan ia
de ediniz; cild yeniden tazele
§ir ve canlanrr. 

i §te, Viyana tl"niversitesi pro
l esorii Doktor STEJSKAilm 
§ayani hayret ke§fi de budur. 

Gene hayvanlann hiiceyrele • 
r inden istihsal ve cBiOCEL• 

Bayan D. BRAMALLE, bir hafta 
zarfmda tecriibe ettigi bu yeni gii· 
zellik tarZI tedavinin cazib tesirin• 
den hayrette kald1. 

tabtr edilen cildi ihya eden bu 
lnymetli unsur §imdi, pembe 
renkteki Tokalon kreminin ter
kibinde meveuddur. 

Her ak§am yatmazdan evvel 
bu kremi kullaruruz. Siz uyur • 
ken cildinizi besleyip gencle§ -
tirecek ve buru§ukluklartnlZl 
giderecektir. Ancak bir hafta 
zarfmda seneleree gene gorii -
neceksiniz. Giindiizler i<;in yag
siz beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanuuz. S iyah benlerl 
eritir ve ac;tk mesameleri s1k -
la§tl!>r. Birkag giin zarfmda en 
sert ve en esmer bir cildi yu
mu§atlp beyazlatlr. 

DEMiR ve TAHTA FABRiKALARI 
Tiirk Anonim $irketinden : 
~irketimiz Adapazan F abrikalan i\'in birinci s1mf 

Alt1 tesviyeci ile bir elektrik ve 
oksijen kaynakc;1sma ~~:a~~ 

Taliblerin derhal Adapazara Deta fabri kas1 mildiirliigiine miiracaatleri. 

Musiki Gd. Erbalf Haz1rlama Orta 
Okuluna Talebe Ahmyor 

1 - Ankara Rlyasetlcumhur bando heyetl b!nasmdakl Muslkl Gedlkll Erba, 
Hazu·Iama Orto. Okuluna y~t1h ve paras1z olarak talebe almmaga ba~lanmjftll". 

2 - Okulun tahsll derecesl ortadlr. Ayr1ea da .meslekl dersler okutulacakt!l". 
3 - Kayd1 kabul ~artlan : 
A - Be§ smlfll Ilk okulu bltlnnl~ olml<k. 
B - Viicudiinlln te~ekkillfrtt diizgiin ve ahenkl! sthhatl yerlnde olmak. 
C - Ag,.z dl§, parmak te§ekkillAtlan muslkiye elver~ll olmak (dl,lerl tamam, 

aji!Z diizgtin, ellerl t abill. 
D - Kendi.>! ve allesl kusursuz bir ahlak ve sec!ye sahib! olmak. 
E - Terkl tahsil miiddet! lkl seneden fazla olmamak. 
1" - 14 -17 ya§mda olmak ve ya~lara aid boy ve agll"IJkta. bulunmak. 
G - Evvelce giirdii~ti tahsil dereceslnl gaster!:r ~ehadetname veya tasdlknameyt 

halz bulunmak. 
H - Gedlkll okuldan der.ten, vukua tten, saiihk durumlanndan ~lkarllnu§ 

olmamak. 
i - ~eh!rll olmak ve muslklye hevesll bulunmak. 
4 - Bu §artlar> ta~1yan1ar bulunduklarl yerlerln askerllk fUbeler!ne miiracaaf 

edecekler ve nskerllk §Ubelerlnde bulunan asker! lise, orta okullara gedlkl! erb>t~ 
haZirlama orta olrullarma aid kaydJ kabul §artlar! da yazlh, veslkalan tamamlaytp 
lUbe yol!le Ankarada Asker! Llseler Mii!ettl~li~!ne giindereceklerdlr. 

i stldalarda adresler sarlh olacaktll". isteklller 9~nlmad1k~a bulunduklan 
yerlerden harekct etrolyeceklerdlr. 

5 - Kayd! kabul !9!n askerllk ~ubeler!ne miiracaa.t 20 blrlnclte~rln 939 ta-
rlhlne kadar devam edecektlr. (7917) 

' . ' ' .. ; ,.-. ·. / 

RADY.OliN 
_:, .. ". . . ' 

ile SABAH OGLE ve AK~AM 
Her yemekten sonra gUnde 3 defa muntazaman 

dl,lerlnlzi ltr.;alayamz. 

Tiirkiye Biiyiik: Millet Meclisi idare Heyetinden: 
1 - Kapa11 zarf usullle Meells ve mii~temllil.tl kalorlferlerl !9ln Ukl yiizl ton kok 

komiirti satm almacaktJr. 
2 - eartnamesl Meclls Dalre Mtidiirliigtinden bedelslz almab!llr. 
3 - Muvakkat temlnat mlktar1 (390 ii~ yllz doksan) l!rad!l". 
<Temlnat banka mektubu) olaca.ktir. 
4 - Eksiltme 16 blrlnelte~rln 1939 pazartesl giinll saat on be~te Biiyiik Mlllet 

Mecll.sl idare Amlrlerl heyetl odasmda !era kllmacaktll". 
5 - Kapal1 7.arflarm !hale gllnti saat (14) e kadar makbuz mukablllnde tevdl 

edllmesl l~zimdir. 
6 - Tallbler 2490 saytll kanunun 2 ve 3 llncii maddelerlnde yazth veslkalari 

blrllkte getlreceklerdlr, t 7829) 


