
SON 

~'1- ~\SAYI: 2762 20 BllUNC1TEŞR1N - 1939 CUMA İLAN tşLERt: Tet 20335 

Tecavüze karşı koymak için 
lngiltere ve Fransa ile ittifakımız 
her tarafta iyi karşılandı 
ltltüf@lk HAROCDVE VIE:KüLü 
Hiç bir devlet Bir Sovqet torpidosile 
Q/eyhine değildir Bugün geldi 
""05 k 0 V 8 Şükrü Saracoğlunu getiren torpidoya bir Sovyet 
lttif akı gayri r.ı üsait ve torpidosu d~h.a refakat .e~m~kteydi 

~.~ aleyhinde bulmadı Harıcıye Vekılımızle .Mol~tof 
~ .. ~°,:;~·.·r~~n - AMnkosakroavdaadanimbziladlai-. mahnfilinde, gayrimfuıait bir şe- sa m i m 1 t e 1 g raf 1 ar t e at 1 e tt ı I e r 
'il 4 .. "' kilde karşılanmamıştır. Sovyet 

Moskova t~lı ~a~!r:~~;d~:~il~::~ ::;:~~.'e!111;::::a:ı:)~h~ı:a~~~:~ M o L o T o F d( vecclh bir nokta görmemektedir. 

~.~:&e_&ertPe.rcii_" ler~aris, 20 - İngiltere ve Fran- " müzakerelerinin 
~"~ ııa hilkiımetleri Türkiyenin Sov - Moskova temasının ananevı t h . . 
~Jti yet Rusya ile an'ancvi dostluğu- e .. ! !" 1 
~ nu muhafaza ve idame etmek hu- dostlug-u takviye effig-ini bildirdi 

< Denmı 4 üncüde> Almanyada 
AHALi 

~ÜBAOELESi 
~~· ı 
gi}~ honlarca insanı 
~lb la öldürmekten 

Y ,~, ette ehvenC.::r 
lf1tıtı: HASAN KUMÇA YI 

•• ~" h 
;:; llıilyo tldotıarı haricindeki bir 'tan 11 Alınan azlığmı büyük 
~ 'ı:ıı hudutları içerslno al· 

1~ıı1, tnıı vermı,. Estonya, 
ı. ""lle11 '1bı 1'UçUk B&lhk mem· 
"\ ı.. ndeJd 
ı~ ~did AlmıuıJsr npurlar. 
~~t. bi;n Ahnanyaya nakledl· 
"'lletı :~l' tal'n.rtaıı n erlln h'1· 

OSkova ile müzakereye ı 
(Devamı 4: üncüde) 

Bir aya yakın bir zamandanbc- misiyle limarumıza gelmiştir . . M 1 ri Sovyct R~da bulunan Ha. Moskova torpidosu refakatin _ . areşa riciyc Vekilimiz Şükrü Saracoğ· de bulunan diğer bir torpido ile u"mı•tsı•zıı•k 
• lu bugün saat 12 de Sovyet Rus. beraber saat 11,30 a doğru Bo-

çakmak Sim~i'~ı~;ı~k;ueri yanm Moskova isimli hup gc- . (Dev .... 4 üncUdo) doğurm UŞ 
Fransız ve İngiHz içlerinden biri taarruza J An ketn ~) 

-- "-2 ~ 2*•-.-ı ... 

Generalleri şerefine 
ziyafet verdi 

Ankara, 19 (A. A.) - Genel 
kurmay başkanı mare§al FC\'Zi 
çakmak tarafından dün saat 13,5 
da §chir lokantasında mlı!afirlcri
nıiz İngiliz ııark ordwıu komuta-

... 
ugrarsa 

Yardıma 
koşacaklar 

m orgeneral Vavell, Fransız şark Finlandiya Reisicumhu-
ordusu komutanı orgeneral Vey • " ll h .. . 
ga.nd şerefine bir öğle yemeği ve- ru A a a guvenıyo• 
ri.lmi§tir. f ruz" diyor 

(Dcumr 4 üncüde) (Yazıı;ı 8 Uocüdc) 

Medeni Kanunda tadilat faydalı mıdır? 

Boşanmayı kolaylaştırmak 
boşananları arttırmayacak 

bil3kis azaltacaktır ! 
Avukat irfa n Emin boşanmak arzusunu 
gösterenlerin ana ve babalarından müsaa .. :.! 
almak mecb:~dyctine tabi tutulmalarını mah· 

zurlu buluyor 
Yeni hazırlanan bir liiyınaya ...,...,... ___ ....,,....,..._ 

göre boşanma işlerinde bazı ko .. 

)aylıklar gösterilmesi düşünUlü .. 

yor. Gazetelcrirr.iz bu layiha. 

ya göre iki tnrafın da rizası olur 

sa, başka sebeb aranmaksızrn bo 

şanma kararının verileceğini bil• 
diriyorlardr. Tanınmış avukatları. 

mızdan İrfan Eminin bu hususta 

fikirlerini anlamak için Sirkeci 

palastaki yazıhanesine gittim. İyi 

bir tesadüf eseri olarak yazıha

nesinde iki kadın vardr. Bu ka -
dınlar boşanma işleri i~in İrfan 

(IJCLIU/111 5 İtici 1 1 /bııltat İrfan F.min 

l ............................ . 

Dün geceki 
zelzele 

Pazar gününde'D itibaren: --------------
VAKiT 6azetesin~e 

Kan konuşuyor 
Çok içli blr a.~k ve lııı.rb romanı 

Yazan 
1K.·ADIRCAN K~.FL.l_ ......... , ............... , 

lstanbullulaı- epey 
korku ve heyecan 

geçirdiler 
Dün gece şehrimizde çok şiddet· 

•li bir zelzele olmuş, bütün ~hir 
(Devamı 1 üncüde)' 

Fon Papenin hareketi 
bununla alakadar 

görülüyor 

Bulgaristan 
Balkan antanhna 
girmek üzere mi 

Bertin, 19 (A. .A.) - .Alman 
ajansı bildiriyor: 

lyi malümat alan ma.hfüler, 
Almanyanm Ankara bUyUk elçi.si 
Von Papcnin rapor vermek Uze
re Berlinc çağrıldığını tcyid et • 
mcktcdirlcr. 

İngiliz ve Fransız 
gazetelerine göre 
Londra, 20 - Bazı İngiliz \'l 

Fransız gazeteleri .ı\lmaııyanın 

Ankara elçisi fon Papcnin Berli· 
ne harekctile Türk - Sovyet mU

zakcrclcrinin ncticelenmcm.esini 
biribiriylc aliıkadar sörmcktedir • 
kr. Deyli Telcgraf gnzetesinın 

Ifopenhag muhabiri ~öyle yazı

yor: 

.. Hnrici siyasette \'C Alman 
diplomasisinde husule gelen de -
~işikliklcr, Alman hariciye neza
retinde iıcilen yeni bir toplantı 

yapılm:ısını icab cttirmlştir. 
IIitlcrin von .r.lbbentropa olan 

itimadı ı;imdi pek sarsılmıştır.,, 
Türkiycnin harici siyru:cti do • 

layısile, Berlinde. LUyük ':lir me
rarct ve limitsizlik hissedilmek -
tedir. 

Berli :ı gayri memnun ! 
Timcs gazct<'sinin diplomatik 

muhabiri diyor ki: 
"Türk - Sovyet müUlkereleri • 

nin inkıtar sebebi maliimdur~Ye
(D~c) 



akıt 
\ un Us, dün Ankarnd:ı imzalan· 

• ş olan Türkiye - İngiltere ve 
·• :ınsa k:ırşı1ıklı l'nrdım paktınd:ın 
ı.ıhsederek üç ınemleeklin daha 

,.:ecen ilkbııhıırda lıöyle bir pakt ü
zerinde anlaşmış \'e karşılıklı be • 
:\'ıınatta lıulunulmuş olduğunu kny • 
dediyor. lılub:ırrir, hu karşılıklı he· 
yanatl:ırı teyit ve tevsik edecek o • 
lnıı rcsıııl mu:ıhedcnin nihayet im • 
zalnnmı'j olm:ı ı fikirlerde rne,·cut 
olabilecek şüphe ve tcrcdıliilled iz:ı· 
le etmiş hulunduğunu işaret ederek 
hu anlnşnınların bugüıı harp saha _ 
sı haricinde bulunan Akdenizde harp 
macerasını lınrekcte setirebilccck 
olanlara ı.ar~ı alınmış ihtiyati bir 
tedbir di) c lcllıkkl olunmasını kıı.r· 
uecllyor ve şöyle diyor: 

"Hükumet, T!irk - lngilil ve Fr:ın 
sız yardım muahede ini imza eder· 
ken ne y:ıptı(iını rıek iyi biliyor. 
Yapıl.ın şey teca,·üzlere karşı haynti 
mcnf.ı:ıllcrfn müdafaasıdır ,.c büy· 
le tcc \\ üzleri önlemek için lemin 
eıtigı ) ardım ,.c müıııharctten do _ 
layı kendisini tebrik ve Akdeniz 
mıntakasında bir tecavüz hareketi· 
ne J,arşı koymnk yolundn nldıAı ,·:ı· 
zifede kendisini teşci etmek bizim 
ıçin vicdani ve mill lıir vazifedir. 

''Türk milleti illmalla bıış1nda 
lultuj:'lu lıiiküme!irı verdi.!U karar -
lardnki isnbete kani olduğu icin i -
cabında kendisine uüşen ,·aziCe~i 
tereddütsüz yııp:ıc:ığını bütün clh:ıo 
bilir." 

:Ulus 
Fnlih Rı~4-Atııy, ,dün imzalanan 

Türk _ İııgil1z ve Frnnsız anıa~ma
sı hnkkında bugünkü "Ulus"· da 
yazdığı lıaşmnkalede ezcümle şöyle 
~emeli.ledir: 

"Geçen mayıstnnl.ıeri üç müttefik 
tınısınan cereyan eden milzakereler· 
le .siyasi diğer r:jimJcrl tcsbit olu
iıaıı on beş senelik lıu üç taraflı 
ı:nn:ı.hede dün ıık~aıu sn:.ıt 18,30 dıı 

Hariciye Vekfıletinde Türkiye na -
:mıiıa 1naşvekil Doktor Refik Say • 
<ıam, lngUlere namına Büyük Elci 
~i~_!latchbull • IIugessen ve Frıın· 
h ;.namınn Büyük Elçi Rene l\las • 
slgU:,t:ırafından imza edilmiştir. 
Mayıs deklarasyonu hükümlerini 

takviye, teşmil ve tasrih eden mu -
ııhede anetni bugünkü nüshamızda 
oeşrolunmu.5hır. Herkes bizi mülle· 
!lklerlmize ve müllefiklerirııizi bize 
lı:ığlıyan-taahhüllerl taCsiliılile öğ • 
Teneceklir. 

Bu, yüksek bir sulh ve emniyet 
:vesikasıdır: Onun iıuzasıııı, üç mil_ 
Jet kndar, Ynkın Şark ve Balkanlar 
ve umumiyetle b:ırış Alemi derin 
btr sedncle karşıl:ıyııcnktır. Ileyan
nıımelere olüu~u gilıi ittiruk mıınlıc
~esine de h!ikfru olan ruh hiç kim· 
:;eye karşı her türlü tecavüz kosdin· 
~en tamamen fırt olmnk ,·c nıunlı:ı. 
~itan sulh ,.e emnb et sayesine hiz
ımet etmektir. nu mu:ılıedenin üç 
ldC\·let ıırasındn nasıl bir telakki Jş
;tirakile nktetlilmiş oldıığunu RÖSIC· 

.ren G ıncı maddeyi burada tekrar 
'ı::Oiyoruz: 

"Bu ıuuııhede hiçbir devlet ııley
Jıine müteveccih değildir. Trc:l\'üzc 
karşı koymak için lüzum hasıl olur. 
&'l, Türkiye, Prans:ı \'C Birleşik 
;Krallığa kar~ılıklı bir :\'ardım ve mu 

,:z:abnrct temin eylemektedir." 
Bundan lıaşka iki numar:ılı proto

kol, muahedeyi imzn eden Türkiye· 
)lin sulh fikri kadar dostlukl:ınna 

11e kadar sadık kaldığını göstermek· 
ledir: Türkiye • lngll!ere _ Fransa 
rnıiahedesi, bu protokol lıükmüne 
söre, Türkiyenin Sovyet Sosynlist 
cümhuriyetleri Htilındı ile müsellôlı 
blrjhliliıfa ~ürüklenmesini intaç ve· 
ya mucip olacak bir lı:ırekcte onu 
icbar edemez. 

Bugün . iki müttefikimiz Polony:ı· 
ya ~arşı !ö!lerini tutmak için hıırp 
bilinde . bulunmaktadırlar. Bütün 
roemlekcUer, henüz Avrupanıo bir 
kısmına fnhis:ır eden hu h:ırbln 

Yaznıı: Nn:lhe Muhiddin 
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- Şapkn il.ı olun !mnz babıı .. An· 
nesi hiddetılnerek 1 oc:ısına sordu: 

- Akıl kühyası grne ne yumurtla· 
'dı'l 

Veysi ust:ı ş:ıpknsını çıkararıık: . 
- Hiç· dedi -
Biraz sonra l,'aybr, pastalar ctrı. 

b'lWdı. Zeynep göz ucile anasına 

habasına b:ıkıyordu: Babası her 
yudumda derin bir ooh çekiyor, 
annesi cJe nnıik nnzik kaşıkla fin. 
candan aldığı sıcak ç:ıyın üstüne 
üfleyerek içiyordu. Kız dayanamı
ynralı: . derh:ıl - yanlarınıı koştu: 

~·~ 
geııi~leme ve muınt tehlikesi karşı • 
sında endişe Te·1stırap duymııktn _ 
dırlar. Emniyet ve nizamın korun· 
masından başka bir emeli olmıvan
lar Türkiye ile Jııgiltcrc ve Fr~nsıı 
ar:ısındnki hu emniyet \'C nizam nh· 
dine J.iyık olduğu kıyıııet ve ehem -
mi)eli \•ermekte ır.rr.rldüt etmh·e 

~kay~~; .e~!Pn~:~ Parti teşkilatında yeni Türkçe 
saat rötar yaptı 1sı·mıer kultanılmıyacak 

"Etrüsk" tipi vapurlardan "Ka· • 
deş" ilk yolcu seferini lzmire yap -
mı~tı. Vapur dün lzmirden lima · 
nımıza avdet etmiş ve dönü5 se -
ferinde üç saat gecikme olmuştur. 
Dün sat on ikide limanımıza gel
mesi icap ederken saat üçte gelen 
"Kadeş" in bu gecikmesine sebep 
yolda makinesinde bir finza olma· 

ı:eklenlir. · • 
lllif:ık muıılıedeıııizlc herhangi 

bir bııhrana karşı mm ııkk:ıt bir ted 
hlr almış bulunuyoruz. Türkiyenln 
emniyeti ve onunla hirleşen İngiliz 
\"e Fransız emniyet ve menfaatleri 
ve bu menfaatlerin rsasen muhafaza 
ve müdafaasına münhasır olduğu i· 
dn barış nizamı için ıızıın ınüd • 
detll bir teminnt \'Ücuılc gelirmiş 
oluyonız. 

llükümeli, cihnıı sulhü ve millet· 
lcr hürriyeti idenlilc tnm bir uygun 
luk ıırzeden Türkircnin nıiJll emni
yeti hakkında elıle etmiş olduğu 
yüksek muvl\Jfokıyelinden rlol:ın 
tebrik eıleriz. 

Bu sıruıla ~lilli :)cfiıııizin Liiyiik. 
ııdı şüphesiz en derin l:ünnetlc bü· 
lıin ·utand:ışlarınıızın dilinde ve 
gönlünde dol~ıyor. 

Türklerle, İngiliz n~ Fransızların 
hiribirlerine k:ırşı lıcsll'l!ıcktc ol • 
dukları se,·gi, daimi, sevgi ve iti· 
matlın derin ve şümullü ifadesi 
olan ittifak bnğlle takviye edilml' 
ve hiç şüphesi;: clıcdileşlirilrnişlir. 

Eser millctlcrinıiz Ye insaniyet i· 
cin faydalı 'l"C lıayırlıılır. Tarih o • 
nun \iicut bulmasına cnlış:ıııt:ırın 

h:ıtırasıııa d:ıiıno. lıiirınct edcrektir." 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cnhlt Yalçın, lJUffiiııkü 

mn1'alesinde trenin Ernıruınn ul:ış· 

nı:ısından bahsetmekle n şöyle de· 
mek!edir: 

"Vnktile şimendifer programı ve 

siyasellınizin Jktısadl bazı mülaha· 
z:ıl:ırla aleyhinde hulunnıuc; bir k:ı· 
lem sahibi sıfatile bugün ~ siyase· 
tin muvolfakıyetini dııha büyük bir 
hararet ve samimfycllc olkışlam:ıyı 
,·azi!c bilirim. \'atanın hııyır ve se
JilmcUne taalluk eden işlerde 'fürk· 
ler için aynı noktada d:ıinıa birleş
mek hiç değişmez lıir şiar teşkil et· 
melidir." 

Cwnhuriyet 
Yunus ~adi, Türk - lnsiliı ve 

ı~rnnsız illir:ıkındnn lıabsctıll;i hu • 
günkü mak:ıleşiııdc mu:ıhedcnin ba· 
riz 1ki karakterini ~öyle kaydetmek 

tedir: 

"1 - Muahede lılc bir devlete 
karşt olnııyarnk yalnız ledafili ma
hiyettedir. 2 - Bu ınuahedenin l:ı· 
zaınun etıil:i Jıiikiinılcr ıır:ısında 

Türkiyenin hu yiizdcn hüyük şim:ıl 
komşumuz So,•ycl Husyrı ile rnüsel· 
lillı bir ih!lliıfn f;llınck mcclmrlye· 
tinde knlınıyac:ığına d·ıir snrih bir 
ihtiraz ka) di konulmuştur." 

Muallimler arasında 
nakil ve tayinler 

Üsküdar Kız Enstitüsü muallim -
!erinden Hnlıln :ı)·ni enstitü miidür 
ınuavinliRine, füıthköy Kız Enstitü· 
sü munllimlerinden i\te\''uıle nrnt 
enstitü müdür mua,·inliğine, lstan· 
lıul Akşam mz Sanat mektebi mu -
nlliınlerinden Atiye aynı mektep 
müdür muavinliğine, Burım Akşam 

Sanat mektebi munlliınlerinden Na. 
dire aynı mektep müdür mun\'inli -
i:iine, Kaclıköy Enstitlisn çicek, mo
rla muallimi Nebile E~cn Kııılıkör 

Akşam I<ız Sıınnt meklchi mOdQr 
muavinlll!lne, Erzurum lisesi heden 
terbiyesi rmınllimi T:ılısin Tağnıac 
Ank:ıra 1n5nal Usla mektelıi müdflr 
muavinliğine, ncıktnn Alime Afyon 
lisesi kimya ınuallimllt;ine, hınnbul 
Sanııt mektebinden Yusıır Demir • 
ınan Diyarbakır Sanat mektebine, 
Milli ?.Hicl:ıfaa Yekiılcli Sıhh:ıt işleri 
dairesinden doktor llnlki Kayman 
Anknr:ı Ticaret lisesi doktorluğuna 
tayin eclilmişlcrılir. 

sıdır. 

Diğer taraf tan bir buçuk aydır 
tamirde olan "Trak'' vapuru bu • 
gün öğleden sonra tstinyeden li • 
mana gelecek ve yarın bir buçukta 
Mudanya seferine çıkacaktır. Sus 
vapuru da ha\'Uz1ar.mnk üzere bu· 
günlerde lstinyeye çekilecektir. 

-<>-
Trakyanın zirai kalkın
ması programı için 

içtimalar 
lstnnbul ve Trakyanın zirai kal

kıwnası programının tatbikı için 

alınacak tedbirleri konu§mak ti • 
zere Yeşilklly tohum ıe!nh istruı

yonu, BUyükdere meyva fidan • 
lığı ve Maltepe tUtiln ISlnh istas
yomında İstanbul ziraat müdürü 

ve Trakya ziraııt müdürlerinin 
iştirakiyle yapılan toplantılardıın 

ııonra dUn de Halkalı ziraat mek
tebinde bir toplantı yapılmıştır. 

Son toplantı bugün orman fa.. 

kültesinde yapılacaktır. 

Sovyet konsolosu 
Sovyetlerin fstan-bul konso

losu dün belediyeye gelerek va
li ve belediye reisini ziyaret et. 
.mi,tir. 

-0--

Vapurlarımız Radosa 
uğrayacaklar 

Bir müddet i!Sin tatil edilen is.. 
lkenderun•vapur uferlori tekrar 
başladıktan sonra, Türk vapurla
rının Radosa uğramalarına mü. 
Gcİ:le olumnamrştı. 

Dün Velciletten DenizyoJları. 

na bildirildiğine göre, vapurları

mız artık Radosa uğrayabilecek. 

terdir . 

Çorumda petrol 
bulundu 

Çorum, 19 (A. A.) - Yapıl • 
makta olan cezaevi temel hafri -
yatında petrole tesadüf edilm~
tir. Vilayet bu ifile yakmdan ala
kadar olarak bir mütehassmm he. 

:men celbi için müracı:.at etmiştir. 

Damarın zengin olduğu tahmin e
dilmektedir. 

--0--

Bir katil on beş seneye 
mahkum oldu 

tJ~ sene evvel Beyazıdda, Ye. 
niçeriler caddesinde "Yıldız., o
telinin müsteciri İbrahim Bos _ 
ta.-ı<:ryı tabancayla öldüren kira. 
cısı otel sahibinin oğlu tbrahimin 
birinci ağır cezadaki muhakemesi 
bitirilmiş, on beş sene müddet -
le hapse, beş bin lira lda ölüm 
tazminatı ödemesine karar veril. 
mi§tir. 

- Anneciğim, ç:ıyın üsHine ür - - Oh olsıın • dl;rc nisbel verdi • 
lemck ayıptır. san:t <in zehir oldu y!l I 

\'t>ysi ustanın karısı hu Iınrekcli- * cı ,,. 

ni ;pek kibar, pek n:ııik bulurken Aratlıın iki sene gel,'ti. Zeynep 
kızının itirnzı karşısında bu sefer daha süzelleşip geli~ti. ~(n5raf o 
adamakıllı çatıldı: : ' nislıette ziynılrfeşti. işler ise bir 

- Ay artık nefes :ılnı:ığı da sen· tiirlü yoluna giremi~ordıı. Veysi 
den mi öğreneceğiz'? tliyc hızlıca n~ı:ı çok sıkışmıştı. o gfınlerdc Top. 
söylenirken henüz :ığzına aldığı çny k:ıpı ch·arrnda host:ın işleten lıiirük 
genizinc kaçtı. Tıkıııı:ı tıknna ök - ve bekfır lmrrleşi YnrlssiT. ülrliiltii i· 
sfırUrken: çin bostanile üç oılalı e\'i t:ıırdcşi • 

- Bir dnmlııcık <:ayı hana relılr ne kaldı. Çok ı;liçlükle ynşıynn ih • 
ettin. Allalıtnn lıul inşallah. tiynr adam bir. ıaraft:ın ölı.isiine :ıit, 

Kavga ıı:ıınrı dikkati crlbeder - l:ırken öblir tnrartaıı dn kurtuluşu _ 
ken Vey i ust:ı: na se\"lniyordu. Bir hafta sonra ka· 

- Arnaıı kulun olnyuıı sus - diye rısını ve kızını knr:ırmdnn lı:ıber -
ynlrnrdı - herkes bize b:ıkıyor. d:ır etti: 

l\nrısı öksürürken lıilyfık bir yu- - Arlık Topkapıyn tnşınıyorur. 
duınla çayından içen Veysi mtu • dedi - bizim snn:ıl p:ıra .getirmi· 
gene derin lıir ooh salıverince kır. yor. Bırakacağım bu nankör i~i.. 
bu sefer bab:ısına: Şimdiden sonra toprnkla calışn·cn _ 

- Aman baba _ dedi - çııy icer- ~ım. All:ıh isterse bire yiiı ıılır in. 
kl'n oolı diye bağırılmaz. s:ın .• Ev <\a kirasıi .. Giil gibi geçi· 
Radın yaşarnu, gözlerini silerek nir gideriz. 

apışıp kalan koc:ısın:ı: Zeyneiıiıı" bütün neşesi kaçmışİı: 

Üye yerine aza, saylav 
yerine nizamname 

Parti genel Sf'.kretcrliği eski 
nizamnamede kabul edilen te§ki
liit isimlcı-indcn bazılarını değiş

tirmiş ve bunu bir tamimle vi_ 

!ayetlere bildirmiştir. 

Ta.mime göre Uye yerine aza, 
adııy yerine namzet, pnrti öğlloiı 

yerino parti tcııkilatı, gcnba~kur 
yerine genel b2ı;knnlık divanı, 

gen yön kurul yerine umumi ida

re heyeti, il, 11çe, kamun, ocak, 

yönkurulları yerine vilft.yet, kaza, 
nahiye, ocak idare heyetleri, par 
tikur yerine parti divanı, saylav 

yerine mebus, tUzUk yerine ni -

zamname, sekreter yerine katib, 

bakan yerine vekil, başbakan ye
rine ba~\'ekil, başsekretcr yeri _ 

ne ba.şkatib, iın'ar yerine memur, 
hizmet adnmı yerine müstahdem, 
kamutay yerine Büyük Millet 
Meclisi, onurkur yel'ine hayf'iyet 

divanı. yasav yerine inzıbat, çe • 
kim yerine istifa kelimeleri kul ~ 
lanılacak tır. 

--<>---
Demir çubukla 

ba~ından yaraladı 
Beykozda oturan Mehmet, ar

kadaşı Ramil Kılıçla iş yüzünden 
kavga etmiş, kavga sonunda Ka
milin b~ına vurduğu bir demir 
çubukla ağrr surette yaralanmış~ 
trr. 

--<>--
At çiftesile di~lcri 

döküldü 
Cinci ahırlannda amele Şük -

rünUn su verdiği nt dizginlerini 

koptra.ı:ak c.Undon lrnrtulmu", alt( 
çenesine savurdugu bir t.l!tc lıe 

ağzını parçalamıştır. Şükrünün 

bütUn di5leri dökUlmüştUr. 
---<>-

Cumhuriyet bayra~ın
da Ankaracla buluna

cak izciler 
Mekteplerde cumhuriyet bny -

rrunı için yapılan hazırlıklar de. 
vam etmektedir. Maarif vekale

ti Ankarada.ki meras.ime ne milt
tard& izci i.5tirak edeceğini tes -
bit et.mlıjtir. 

Bayramda Ankarada. 2612 izci 
bulunacak. bunun 1968 i muhte • 
lü vilayetlerden, 644 ü de Anka
radan olacaktır. Her mekteb 48 
ki!)ilik taknn gönderecektir. 

Kabahati ezilenlerde 
bulan şoför 

Karaköy rıhtımında Niko ve 
Hatice adın-da iki kişiyi çiğneye. 
rck öldüren şoför İsanın ikinci 
ağır cezada muhakemesine baş -
lanılınıştır. 

Mevkuf şoför: 
"- Ben seyrüsefer nizamları. 

na uygun hareket ettim. Kabahat 
yolun kenarına oturarak ezilen • 
lerdedir.,, demiştir. 

Gelecek celsede şahitler din -
lenileccktir. 

- Yıı ben 1 - diye ac1klı ııcıklı 
sordu • Ben ne yapacağım. Mektep 
ne olacak? 

- Mektep yetişir. :\IAşallah !renk 
çede üstüne gelir yok .. Artık ev kıı
ılı nı olur~ıın. 

\'eysi Efendi bir kısmetin çıknr 
t'I"' hark ~:ılıibi olursun demek i~ter 
sil>i susıu. Veysi ustanın karısı bu 
işe çok sevinmişti. 

- Oh - diyordu _ hu pis yerden 
J.:urlıılncağu:. Milslümnn mahallt'si -
ııe taşınncnltız. Zaten oraların eski· 
siyim. l\on.u komşuma kaYuşacaAım. 

Zeynep kestirip ntıı: 
- Hen ölürüm de mektelıinmden 

:ıyrılınaın ! 
Fakat bu sefer nazını çektireme

cli. Babası kararından clönrmeuli: 
- Kızım • dedi - nafile inııd et_ 

ıne. Oraları açık kırlar .• Kendine O· 

rad:ı da :ırknclnş lııılıır un .. Hem de 
tebdili lıa\'n rıiersin. 

r.ir hnrtn sonra .rcrlr~tiklcri kü • 
çük evde Zeynep nğlanıakt:ın h:ırııb 

yerine mebus, 
ilah .. denilecek 

tüzülC 

Kocasını 
zehirlemiye 

ka,kmış 
Silivrili bir kadın ağır 

cezaya verildi 
Silivride Havva adında bir 

kadın, iddiaya göre başkasına 

varmak maksadiyle kocası Hasan 
kahyayı öklürmek üzere yediği 

yoğurda zehir karıştrrmı~. fakat 
Hasan kahya vaktinde farkına 

vararak ölümden kurtulmuş ve 
Havva da yakalanarak ağırceza 

mahkemesine verilmi§tir. 
Suçlu k:ıdın dünkü muhakeme. 

sinde. su;unu inkar etmi~. yo
ğurtta civa mUrekkebatı ile mU. 
him miktarda zehir bulunduğu 

yolundaki rapora da ''haberim 
yok, ben koymıdım .. , demi§tir • 

Muhakeme, kocasının dinlcnil 
mcsi için başk1 bir güne bırakıl
mr~tır . 

lhtikarla mücadele 
komisyonunun faaliyeti 

1htikarla mücadele komiS)'Nl'U 

çalışmalarına devam etmektedir. 
Komisyon dün öğleden sonra. ti
caret müdürlügündc toplanmıf, 

gece ge!: vakte kadar çıvı ve 
karpit tüccarların1 dinlemiştir. 

-0--

Piyasada Sömikok 
bulmak zorlastı 

Bazı tüccarların ellerindeki 
kömürleri salclamalan yüzünden 
piya~ada tömikok b-.ılunamamak
tadır. 

Bu ay sonunda Zon-guldaktan 
gelecek mühir.ı miktarda sömi • 
kok ihtiyacı kısmen önliyecektir. 

---<>---
Küçiik Nurettin 

menfaatine konser 
Şehir tiyatrosundan kUçlik Nu

reddin menfaa.tine önümtizdeki 

salı günü alqjamr sa.ııt yirmi bir. 
de Fransız tiyatrosunda büyük 
bir konser veıilecektir. 
Mcv~imin bu ilk konseri nyni 

zamanda üç artistin konseri rna
hlyctindt> olacaktır. ı.-erdi fon 
Ştat.<;!r piyano, Ali Sez.in keman, 
A\Tupadı:ın yeni dönen Münir 
Ceyhan ta~annl konseri verecek· 
lerdir. Biletler Fran~ız tiyatrosu 
gi.c;csind~n \'Crilm<'ktcrlir. Tale -

beye de tenzilıi. t yapılacaktır. 

---<>-
Orman yangını 

Bodrum, 19 (A. A.) - Bugün 
öğleden ~nrn Milag - Bodrum 
yolu üzerinde \'C Mene~ çukuru 
mevkiindeki ormanlarda yangrn 

çıkmrştır. Yangının söndiirül -
mcsi için icııb eden tedbirler a. -
lmmıştır, 

oluyordu. Geceleri bostana karşı nc
tı~ı pr.ncrresiııden l.:ırlnnı, tenha 
barahelere solgun bir ylizle bııkıın 

romantik aya kar~ı daü~sılah bir 
sesle: 

l\nıı el il fa k'ön rev e nıorlö 
Sr. pıır lonalan s~ p11r tııjur 

romnnsını hem .ağlıyor, hem söylil
yordıı. 

Zeynebln günden silne zarına • 
yıp .solduRunu gören boha'ı onu 
yeni muhitine rıtı,ıırmak icin dört 
gözle keder ıla~ıtıcı v:ıknlıır bekli· 
yordu. 

Dlr ramazan giiııü seviner~k eve 
geldi. Somurtkan ~ıır:ıth Zel·nebe: 

- Kızım - dedi - sanıı bir müJ
denı ''ar. Çınarlı knhtenin karşısın· 
deki lıüyük konak yok mu? Sahibi 
eski p:ışalardandır. Gönülsüz din -
rlar bir in~:ındır. Bu gün kahveye 
lı:ılıer gönrlcrıniş lıi z:i iftara çağı_ 

rıyor. Kızları torıınları var. İlla se
ni iııtiyorl:ırmış. ~ 

(DM·amr Yor)' 
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Notlar ~~ 
;::;eu 

T E\'F1K f'ikret münoka;siV ~~·b 
ıa devam ediyor. Çııb11~ ~U 

kapanmaması da şüphesiı. dab0 f huı....t.~ 
fikir teatisine lıizmct cd1• ;';ı:u 
Fakat söylenen sözlerin rD 'kt 
biraı ohun aydınlık setircce~tl 'aııı. 
bilakis zihinleri karıştırıyor. ~16 l'l~"l:ıda! 
lıi Plkret'in dlnsiı olup oını• ılır. 
meselesi. tıl' 

Fjkrcl'c hücum edenler onu 
hassa dinsizliği dolayıslle 5e,·ıııl 
diklerini itiraf etmivorl:ır anıl! 
dafaa edenler, kend.ileri mülltid , 
salar dahi, onu dindar gösterıt1 iY' ·~o 
çalışıyorlnr. Bilmem nedendir' ~~ 
de dinsiılik h;ilfı lıir ayıp :;a)·ıl11 ~t 
Hemen hiç kimse inanmadıaır.; ~l~j 
cıkcu sü~ Jeyip yuzma~a cc~ıır~ ,.ıiO 
demiyor. Halbuki Ticdan 11nrrıl Ur. 
bulunan lıir ruenılekctıeyiı; !JU ~ ~ ıo S 
riyetlen niçin istifade etmek 

1 
' 

mı~·orlar? ıJ 
.Abdullah Cevdel'in de, ı;enı:rısf 

de yazdığı bir münacat Te;rıı • Jıl ıı.:..· 
göstererek, mümin olduğunu ıs '<illi) 

t ~' kalkmışlardı. Abdullah Ce\"dc, , 
leri ile de, yazıları ile ele, dıll ~ ~Ilı 
olmadığını itiraf ederdi .• 'için .,1' 
nu sııklaroıığa kalkıyoruT.1 ııf. 

Tevfik Fikret de hiç şüP 
1 

'), 

dinsizdi. "Sabah ezanı", "Ilntıl11~r: ~I 
sfbi manzumeleri sır! tasvirfd1 

nandı~ıoa aslıl delalet edc~C~~ ı 
manzumeler dini bir vectl lC ıı;-
yaıılmış değildir. Baynn sa ıt 
Zekeriya'oın yaptı~ı ı;:i!Ji, oııJ:ırı '~~:' 
ri sürerek: "Fikret b:ız:ın irı•;, ~ 
hazan inanm:ızdı" hilkmilnil çı 
mak caiz olamaz. 1 "c~lllc 

"Bir kudret-i külliye var, ııl<' \'ctj. 
münezzeh" mı5rağına gelince 0·ı< d lı 
ha eı;ashdır; cüukü Fikrct'iıı L·~-t :t t 
ri bir mauzumeslnde de#il, ııı t t 
!arını söylemek için yazdıEd , •h 
manromededir. :Fakat bir kıl ~ 
külli11e'nin vnr ol<luAun:ı intı 11 ıı" 
semavl dinlerin Allah'ınn inııı! 
deöildir. Fikret onu kabul cl~ıı 
((ini Tari/ıi Kadlm'inde sarıı J tr 
söylemiştir. Bu itirafı, llalük'ıt~I , tt 

teri'nin birçok yerlerinde l> P, ~ 
da J.ahildir. Onlnn aranııyııc~ ~ 
Rübabı şlluste'nin ba~ında~i r,,fi) ~ 
altına yazdıfjı .satırlar kfılı =.. f ~~ 
hür, ,·icdanı hür, irfanı hur . 
şairim" diyor. •'Vicdanı hür'"1~ ı 
nüıı manası üıcrinde tere t6 ~ 
imk6n yoktur. Fikret: ''J,ibCr.~ IJı 1 

con<1cience = \'icd:ın hurr1
111rt \4 

terkibinin m:ına.,ını elbette .tı 11~ 
ve bilerek kullanmıştır. hC11, 
dinsiı olduğunu süylüyor, s:ı1'~ 
yor, hem de dinsizliğin bir 'ıııl 
snyıldısı zamanda yııpı)•or: ,ııJ 
ise, ,•icdrı n lıürril'cll r.anıa~;,! 
onu dindar göı-.termcğc kall:1~ 
Garip bir şey!... tıl' 

Tc\'lik Fikrct'i birçok scbCJıf' 
severim: dinsizlil!i de lııı seb 
den biridir. ~ı 

$ • • ti 
A ŞIYA~'ı nihayet htnubU1~,r" 

lediycsi satın :ı lnı ı~a lı11 
vermiş. Onu Amerikalıların 11ccJ~ 
b:ııı kiınselerc adeta lıir 

11
41 

gibi gözüktü. fü~in? nnJıYa~ ~'~Itır 
notıerl Collegc idaresi o e,·~, r, l 

alsaydı kaldırıp Amerika.)'3 ııV~~ l r. 
türccekti? Elhetle bir mürt! ııe41l 1 

koyacak ,.e belki de şehre. 1111 (. ~d 
edecekti. Bizim se\·cliğimf:ı, ıscrı;f' S 
iftihar etliğimiı bir ~nirin .ı\~0ıı1~ tr 
lılar t:ırafıııdnn da .scvilnıcsı, ı1'ıl ~ .1 d:ın hürmet görmesi bizi rıı~,P ~. 
cdecrk bir hfıl drğil midir? ,;ı:.ı~ tı 
titizlikler ~östcri:roruz. AfllC 6Sı/ 'ti 
lnrın bir Tü:-k şairine ııl!il•ll ~ıi ~ ~i~ 
ıııelcrine sevinmemiz liıZ~Jll cC~ ı: 
<le onlara bu kabilden ııır 1,-t ~ 
ile mukabele ederdik, dah• Ç 

!urdu. ~k 
Sarııllal1 • 

~I r 
Berlin - iatanbul hıt. 

ı • I 
sefer erı .. 9 

Berlin - Viyan& - Belgrs.6 ~ it ~ 
ya - İstanbul hava. .seferle l '4 
leten Lufthanaa A1JnBJ1 ba~~ ; 
lan id~i, seferlere ~, c 
ba.şla.nacagmt gümrilkl~r i g!l~ 
ne bildirmiş ve Ye.şilkl:iYdO 1 ~· 1t 
!µk muayenesinin yapıırıı:ıS11' 
tr...- " ...... .. 
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Gemimiz kesif bir ' SiS 

~nasıl imzalandı? • 
Çeviren 

EFDAL 

NOGIAN 

• ••••••v~ 

içinde düdük çalara k 
ilerliyordu 

. ~~~DA:. 
~ttler Qinel a3aruıma göre, Sov -
~\ e askert müzahereti ta-
tlı~~ eden tekliflerde bulun-
~~. 
~-%et· . 
"J~·eu i aJansı tasrih ediyor ki, 
\aıı~a er birliği gerek Mogolis. 
~l\ .bgerek Sinkianda daimi gar 
lııaıı g 11.!tıııdunnak ve Çinin şi • 
h~~biainı Bolşeviklegtirmek 

ıı. ~ıl.atetn.işıerdir. 
~~ llıber1aYn ile zevcesi, dün 
ta l'cnıe ~. 
~da guıde Buk.ingham sa• 

ıııı.. ktalrn misafiri olmuşlar-

"~ ilqeıı 
6 

erika or-dusu 462 bin kl-
t~~IJ:. r~ bin kiı2iye iblağ edile • 
~~\~b titçe komlııyonu bunun i
l~ 0~den tahsisatı blr mil -

~~-a-_., tahnıin eylemektedir. 
~lt ~l'Q. otoı:nobilleri amili tet
~14o~ fabrikalarına kabul et
~lh-. llll lllÜhendisine yol ver. 

~ 1> Sory d 
-oın,c-- ,a aki Romanya elçiliği, 
~~~ahi:ı. l!J~ -ilınetinin Romen top 
~~l'ılı bulunan bütlin Leh 

ı ~lııiıe t Alxnanya. ve Rusyaya 
~bltarar vermiş olduğu hak

f ~lıı~ıı.~ Bulgar gazeteleri ta
~ıal'a~ lleşredilen ''aztları kat'i 

'l'alanıa.nıaktadrr. 

Ziraat Vekilimiz 
ı .~ ... ~Oskovada 
~; ~ıaltı.t bil~~'. lg (A.A.) - Tas 
1' ~~ ltıyor : 

~cltııc~ct .~tısya ziraat sergısını 
. Cltjli M llzere Türkiye Ziraat 
l.'ldc 'lll tıhlis Erk.men refaka-

~~ ~tclt\. :hı.ıs Şükrü Esmer,. Sadri 

l t~lıaı:rirc Cevat lliken ile kadın 
' ~ haıd Suad Derviş bulundu. 

f) °''ata. e 18 teşrinievvelde Mos. 
t' v Ck·ı gclrnistir 
~· ı '1 

• İs ~ · dl tr "cif .tasyonda, ziraat ko. 
1, tUğ· 11ı Vasin, hariciye ko-

P, ~'' 'llıc~ı Protokol şefi Barkof, 
~ ~~~tlc eketlerle kültürel müna 

ıı: ~~ltrıor, r'l'" ce'.11iyeti reis Vekili 
.~ ~ İia}'d Urkiye büyük elçisi 

·dn ~ tara~: Aktay ve elçilik er. 
fJ 

1 
dan karşılanmıştır. 

~·~· ~ 

~~ l:l<ır kabinesi-
lf, ~ tlin istif ası 
ıl ~" 'l'lel · ı tı. mı el vaziyetin 

~. a~ık 
('l~tt\l Zamanında 

l',, ekette der in bir 
~l' t . 

~ esır yaptı 
~~ Ya, 19 "'' 'ı b·ı . (A.A.) - Bulgar y-, ea. 1 d.ıri... . 

ı- 0' 't '1\>ekil ~~r · 
1ıılf 'r 11.ao l<.oseivanof bugün sa-
cıl1;. ~a ta.kd~a kabinenin istifas1nı 
ııı:lıı taı · 1

!'n etın=stir. 
$~1 tıl' lStir- ' 
1 

~a 1 hUk• •ct}r kabul etmiş ve 
~~~ ~i~· Cari ill~;.~:ı~. te§ekkülüne ka. 
Jır ı ı. § erın .. ..

1 
. . 

e~ 1 Ud· ıtabine . goru mesıne şan. 
1 ~,. !,\ •trrıııti nın devam eylemesini 

cfl r >l()f r. 
o•'ı~ ~~r Ya, ı 9 
ı11~ 1 bııı

1lldcnb • (A.A.) ·- 1934 se-
~ ~tb_ · erı ikt'd .. 11c, \il ''tı ""ft ~.. . ı ar mevkunde 

ri~~,ı' t fa~. h oseıvanof kabinesinin 
~I~ ~~~'.tıı.iıc1 abcr~, bu istifanın bey-
'' ıj ı ıı; b Vazıy f cıı' ~4~ 1.tlııtıd. ._ e tn fevkalade na. 

1 ~,; ~ ı~ lldan ~ 1lgu ibir zamanda vu
ı dcti~.olayı bütün memleket 

'f~v o-1 -. -uır t . 
~·· ~ c ı.: csır hasıl etmiştir. 
~ac· aman 

1 
bit 1"'aıı.Of ına kadar müstafi 

~ ~ lılillQtlla. Un halefi hakkında hiç 
ı 11. ltıct t Yoktur M'" t r· h" ;;· -.,4 • car· . . us a ı u. 

• ., ~c ~ Ccli1ttıi1 ı~Ierin tedvirine me. 
· ~~ ~ U1teıll'ıct':1r. Siyasi mahfeller. 

)'' }{.. lll' s 

~
r~ t•ı:. {)gci'l 0 n seneler zarfın. 
ı->" "'c" arı.of t ı ~- ·• Siy arafmdan takip 

-ral\ asetc d 
"...,' ~ CcJiJ .... ,_ evam edeuği 

dVIY \ Cb «•Catted' 
" ~ • ~, . ra..ıı.'Ya ır. 
ı:ııı ~~e ~I trıec}isi, 28 O:>irinci 

anacaktır. " 

Muahede Parti Grupunda 
tasvip edildi ittifakla 

- Körf ezdcn dı~n doğru akan J 
bu akıntı ne olacak? diye haykır. 

dı: : 
- Suların ne süratle çe!dldiğini 

biliyor musun? Bak! Bir çanlı şa
mandıranm hemen hemen üze -
rinde>·iz! Görüyor musun? '.f )IU 
nasıl değiştiriyorlar! 

Başvekilimiz 
imzadan 

ile Franstz ve İngil iz büyük elçileri 
sonra mühim nutuklar söylediler Sisin arasından ~ir çanın ma • 

temli sesi işitildi. Kılavuz kaptan 
şimdi dümeni büyük bir süratle 
alabanda ediyordu. Evvela tam ö. 
nümüzden ~ibi gelen çan sesi şim
di yanımızdan gelmeğe başlamıştı. 
Bizim düdüğümüz de kısık kısık 
ötüyordu. Ara sıra, sisin içinden 
b:ı.~ka düdük sesleri de işitiyor • 
duk. 

Ankara, 20 - Türk - İngiliz • 
Fransız muahedesi dün akşam im 
zalanmıştır. 

Parti grupunda 
Daha evvel parti meclis gru

pu saat on dörtte toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip kür 
siye gelen başvekil Dr. Refik 
Saydam, daha evvel yapılmış o
lan deklirasyonle.rm hükümleri -
ne tevfikan Fransa ve lngiltero 
hükümetlerile imza edilmek üze_ 
re bazrrlanmış olan mütekabil 
yardım paktı projesinden grup 
umumi heyetini teferrilatile bir -
likte haberdar ederek icab eden 
hususlar hakkında izahatta. bu -
!unmuş ve bu paktnı hükumetçe 
imzası için parti grup heyetinin 
tssviiıini istemiştir. 

Rirasetçe hlikfımetin bu talebi 
reye konuldukta grup umumi he
yeti keyfiyeti uzun alkııılarla vo 
ittifakla kabul etmiştir, 

İmza merasimi 
Parti müstakil grupu da toplan 

mış ve projeyi tasvib etmiştir. 

Böylece parti meclis grupundan 
ve müstakil gruptan ~asvib kara
rı alındrktan sonra muahede ak. 
şam saat on sekiz buçukta hari
c.iye vekii.letinde imza edilmiştir. 

Merasime başvekil Dr. Refik 
Saydam riyaset etmiştir. Başve

kilin sağında Fransız büyük elçi
si solunda da İngiltere büyük el
çi.si yer almı[;I bulunuyordu. 
Fransız büyük elçisinin yanında 

Fransanm şark orduları kuman • 
danı orgeneral Veygand ve onun 
yanında lngilterenin şark ordusu 
komutanı orgeneral Vevel otur -
muştu. İngiltere büyük elçisinin 
yanında mareşal Fevzi Çakmak 
ve onun yanında da orgeneral A
sım Gündüz yer almıştı. Başve • 
kilin yanıbaşında hariciye genel 
sekr~tcri Numan Menemencioğ -
lu bulunuyordu. Büyük salonda 
ayrıca hariciye yüksek memurl:ı._ 
rı İngiliz ve Fransız büyük elçi -
tikleri erkanı, İngiliz ve Fransız 
generallerinin maiyetlerindeki su 
baylar, Türk subayları ve Tilrk, 
Fransız, İngiliz gazetecileri var
dı. 

:M:uahedenin imzasını müteakip 
Başvekil Dr. Refik Saydam ve 
Fransız, İngiliz büyük elçileri im
zalanan muahedenin büyük ehem 
rniyetini tebarüz ettiren kı.sa nu. 
tuklar söylemişler ve üç devlet 
anısındaki samimi ic:blıli;;ınhı is
tihdaf ettıği sulhün ı;~refine k:ı.

dehlerini kaldtrnuşlardır. 

N utuldar 
Ba~vekil Doktor Refik Sayda

mın nutku: 
''- Türkiye, Fransa ve Bü

yük Britanya arasında mevcut 
ve menfaat birliğini gösteren bu 
mühim vesik:ıyı imza etmekle 
fevkaliide bahtiyarım. 

Mesai arkadaştm ve dostum 
Saracoğlunun uzun· süren gaybu
beti bu vesikada onun imzası ye. 
rine benim imzamın bulunmasım 
in-taç etmiştir. Bunldan büyük bir 
şeref duyuyorum. Ancak bu ese. 
rin hakiki amillerini teb:il etmek 
ve bu münasebeti, Ha.riciye Ve_ 
kilinin adım siz Bay büyük elçi
lerin adlariyle birlikte müşterek 
mesainiz: için hakiki bir şükran 
duyğusu içinde anmak hususun
daki vazifemi unutmiyorum.,, 

Fransa büyük elçisi M. Mas. 
siglinin nutku: 

"- Bay başvekil; 
İmza edilen anlaşmaların şü

mulünü o kadar mükemmel ııa. 
delerle tarif ettiniz ki, hakikat 

1 derinden biri taarruza 

uğrarsa 

Yardıma 

~~~~a~~~u~~~ I 
ru "Allaha güveniyo

ruz" d iyor 
Stokholm, 20 - Şimal rnem!e • 

ketlerinin mümessilleri dünkü gJ -1 
rüşmelerden sonra radyo ile neı - 1 

redilcn hitabeler yapmışlardır. 
lsveç, Norveç ye Daniın:ı.rka 

Kralları hitabelerindc şimal mem -
leketlerinin ban:ş içinde ve hür ya· 
şamak istediklerini ve buna bina
en aralarmdan birinin bu hakkma 
hiçbir halel getirilmesini arzu et
mediklerini bildirmişlerdir. 

Finlandiya Reisicumhuru, mem
leketine yapılan müzaheretten do -
layı minnettarlığım bildirmiş ve 
istiklalini müdafaaya amade olan 

ı Finlandiyanın haklı dayasmı mu -
zaffer kılması için Allaha gÜ\'Cn -
di~ini söylemiştir. 

Dört şimal memleketinin hari -
ciye nazırı dün öğleden sonra mü
za :(crelerini bitirmişlerdir. 

Dört şimal m~mlcketinden biri 
taarruza uğrarsa di;{crleri yardıma 
ko~acaklardır. Non·cç hükumdi 
Finlandiya ile olan şimal hudu -
dunda ~im:.li:l::n bazı tedbirler al
m:ı.!c~a::l::r. 

Sovyct!er 
çağı rd11ar 

mur::ıhha~ 

Londra, 19 (A.A.)"- Roma rad
yosu tarafından ne~redilen bir 
habere göre, 8oyyet hükumeti, Fin 
landiya murahl-ıas heyeti reisi 
Pa1sikivi'nin :ı\1o~kovaya acilen 
avdetini istemiştir. 
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te buna ilave edecek bir şeyim 
yoktur. İngiliz - Fransız • Türk 
muahedesi bir hüsnüniyet, man. 
tık ve dürürstlük eseridir. 

İngiliz _ Fransız - Türk ittifa. 
kını temhir eden ve bu suretle 
üç memleketin samimt teşriki me 
saisinde yeni bir devre açan bu_ 
gün büyük bir gündür. 

Ekselanslarının Türkiyenin 
menfaatlerini gözönünde tut _ 
maktan hiçbir an hali kalauy3.n 
a~·k görüşlerini ve ekselans bay 
S:ıracoğlunun cesur, azimkar ve 
'1alisane hattı hareketini tazimi: 
ya<letmekliğime müsaadenizi ri. 
ca ederim. 

Bu tazim ayni zamanda bütün 
mesai ~rkadaşlarınıza ve b:lh;:ı.s
sa bunların en mümtazı olan rk. 
selam~ Numan Menemencioğluna 
J:ı raddir. 

Keza, Türk ordusunun yiil:_ 
sek ve muhterem şefini içim;--:de 
~örmek bahtiyarlığından bilis • 

. tifa:ie, onun şahsında Türkiye 
Cumhuriyetinin şanlı ordust•nu 
sclamJamaklığıma müsaadenizi 
rica ederim.,. 

İngiltere büyük elçisinin nut_ 
ku: 

" B u münasebetle bir çok . ~ey 
~öyleyebilirim, fakat üç hükumet 
arasrndaki anlaşma o kadar srkı. 
dır ki, aramızda birimiz tarafın -

dan söylenecek sözler diğerleri 
tarafmdan da pekala söylene • 
bilir. 

Yanımdaki adam yine konuş • 
ır.:ığa başlamıştı: 

- Bak bu bir feribot düdiiğü di 
yordu. Şu ötekini duyuyor mu
sun? Yelkenlinin birinden boru ça 
lıyorlar, aman yelkenli dikkat et 
burası sana göre değil! Hah! Işte 
birinin kuyruğu stlnştı! 

Feribot arka arkaya düdük çaL 
mağa başlamıştı. Yelkenlinin ağız
la çalınan borusu ise korku yay 
garaları çıkarıyordu. Telaşlı dil • 
düklerin arkası kesilince kırmızı 

yüzlü adam: 
-Bak! dedi, şimdi artık biribir 

!erine iltifatlar saçarak yollarını 

bulmağa çalışıyorlar. 
Yüzü parlıyor, düdüklerin ve 

boruların dilini konuşulan lisana 
tercüme ederken gözleri heyecan. 
dan yanıyordu. 

- Şu şimdi öten sitim düdüğü 
idi. Şu kurbağa yutmuş gibi bo -
ğuk boğuk öten de galiba blr sillm 

bot. Körfezin ağzından akıntıya 

karşı gidiyor. 

.Sanki çıldmnış gibi ani bir te .. 
hevvürle ötmeğe başlayan ince, 
keskin bir düdük sesi tam ileri • 
mizden ve pek yakınımızdan gel· 
meğe başlamıştı. Martinezin ma· 
kine dairesine kumanda götüren 

Buna binaen, birçok şeyler 

söylcmeği zait bulurum .. Zira siz, 
cay başvekil ve Fransız arkada. çanı işitildi. Vapururnuzun yanın -
şım tarafından ifar::Ie edilen hissi- daki kocaman çarklar bir an için 
yat benim hissiyatımın o kadar durdu; sonra tekrar dönmeğe baş -
aynıdır ki buna ilave edecek hiç ladı. tnce, keskin düdük, kocaman 
bir şeyim yoktur. cana.varların kükremeleri arasmda 

Söylediğiniz nazikane söz • öten ufak bir ağustos böceği sesi 
lerden dolayı çok minnettarım v~ gibi daha yandan gelmeğe başladı 
bu kadar dürüst mesai arkadaş. ve gitgide uzaklaştı. İzahat almak 
lan ve dostlarla çalışmı§ olmak için refikimin yüzüne baktrm. 
imtiyazına mazhar bulunduğum.. - Bacaksız istimbotlardan bi
dan dolayı pek ziyaqe müftehir ri daha! dedi. Sonra, hiddetle ila
olduğumu bildirmek isterim. Bi- ve etti: 

tirdiğimiz işin muazzam bir kıy_ _Hani batırsaydık hoşuma gL 
n:eti olduğunu hissediyorum ve decekti pis! Her yere girip çıkar • 
bunu yalnız üç memleketin de. lar, işi büsbütün karıştırırlar. San 
ğil ayni zamanda ümit ederim ki ki faydaları nedir ki? Her önüne 
bütün dünyanın nefine olarak in- gelen eşek bunlardan birine kap -
şa edilecek olan bir bina.nm te. tan olur, sağa sola düdük çalarak 
mel taşı olarak telakki cyliyo. denizin altını üstüne getirir. Ken
rum. eli kendilerini muhafazadan aciz -

Biz, modern Türkiyenin bani- <lirler. Bütün dünyanın onları 
si olan büyük şefiniz tarafından korumasını isterler! Adamm yolu -
tasavvur edilmiş ve ana hatları na çıkarlar zırt zırt düdük çalar-
şi :.ıo~!d mümtaz reisicumhurinuz ı ı ' ' 

ı ar. 
tarafından takip edilmiş ve cl:li. Onun bu beklenmedik hiddeti 

Iecek olan politikaya devam ey_ hoşuma gitmişti. O tuhaf bacak -
ledik. larile gövertede aşağı yukarı gc-

Mcmleketinizin mütemadi re- zinirken sisi düşünmeğe başlamış-
fahr için samimi temennileri trm. Si.s bence pek romantikti, O, 
mi arzeder ve kadehimi Türkiye uçsuz, bucaksız bir esrarın buz 
cumhuriyetinin refahına ve Tür!< bir gölge'3i gibi, fml fırıl dönen 
ordusunun şerefine kaldırırım. ,, bir toprak parçasının üzerine çö-

küyor, sanki delicesine ~allşmak 

için telin edilmiş insanlar birer 
kıvtlcmı zerresi gibi bu esrar per .. 
desi içinden tahta. ve çelik atları• 
nı sürüyorlar, önlerini görmedik ., 
leri bu gayri meriyet içinde sağı 
solu yoklıyarak yollarını bulmağa 
çalı~ıyorlar; ylireklerinl kararsız

lık ve korku bürürken hay huyla, 
çan ve düdük seslerile biribirine 
ilimat aşılamağa çalışıyorlardı. 

Refikimin sesi beni hülyamdan 
uyandırdı: 

- Bak, bak! diyordu. Birisi üs· r 

tümüze doğru geliyor! Hem de 
hızlı geliyor. Biz.im düdüğümiizü 

duymuyor galiba. Rüzgar aksi is· 
tikamette. 

Rlizgar tam üstümüze doğru e· 
siyordu. Mechul Yapurun düdüğü. 
nü kolayca ~idcbiliyordum. ses 
tam ilerimizden ve "biraz yanımız• 
dan geliyordu. Yeni arkadaşıma. 

sordum: 
- Feribot mu? 
Gülerek başile tasdik etti: 
- Bizimkiler 

başladTlar. 

tel8.şlanmağa. 

Dönerek kaptan köşküne bak .. 
tnn. Kaptan başını ve omuzlarını 
kaptan köşkünden dışarı çıkart .. 
mış, sanki srrf irade kuyvetiyle 
sisi yırtacakmış gibi büyük bir 
dikkatle ileri bakıyordu. Yüzü, 
şimdi parmaklığa dayanarak aynı 
dikkat.le bu görilnmiyen tehlike .. 
ye doğru bakan refik.imin yüzü gi
bi endişeliydi, 

İşte tam bu sırada her şey akla 
sığmaz bir silratle olup bitti. Sis, 
sanki bir küskü ile yarılıyormuş 

gibi yarılıp içinden bir istimbotun 
baş ta.rafı çıkmıştı. Bulunduğum 

yerden onun kaptan köşkünü ve 
oradan beyaz sakallı bir adamın 
sarktığını görüyordum. Bu ada
mın üstünde lacivert bahriye el • 
bisesl vardı; temiz pak giyinmiş· 
ti. Onun sükunetini hiç unutmu .. 
yorum. O anda onun sükfuıeti 

müthieti. O, arlık kadere boyun 
eğmiş, onunla elele yürüyordu. 
Durduğu yerden bize sakin, vazi
yeti ölçen bir göz gezdirdi. Bizim 
kılavuzumuz hiddetten bembeyaz 
kesilmiş yü.zile: 

- Beyendin mi yaptığını? di
ye bağırdığı vakrt aldrrmadı bile. 

:Kırmızı yüzlü adam: 
- Biı!- yere yapış, sakm elleri

ni bırakma! 
(Dc,·aım var) 

İzmirde yeni tayya r e 
istasyonu 

İzmir, 19 (A. A.) - Hava 
yolları İzlnirde yeni bir istasyon 
tesisine karar vermiş ve bu iş i
çin Karşıyaka civarında küçük 
Çiğli köyüne ya.km bir saha. in
tihab olunmuştur. Arazi hazineye 
ait olduğundan istimlak muame • 
lesi de süratle yapılabilecektir. 

Yeni istasyon, hava yolaıluğunu 
şehre yakınlığı itibariyle daha 
kolaylaştırmış olacakttr. 

ACI BtR ÖLÜM 
JJnlı:ıınız ve biiyük lı:ıbnın Doklar 

Fu:ı t Süreyya (Paş:ı) lsfcndil ar oğ
lu mcnılekelinc Ye mensup olcluı;u 

ıloklorluk camiası na kırk küsur yıl
lık ,·erimli ve cllirüst bir hizmrt -
ten sonra dün sahalı ansızın üldii. 

Ccn:ızcsi bugün saat 10,30 cl:ı K:ı

d ı köyüııclc Ccvizliklc Şifa sokrı~ı n. 
ela ki cı i :ıdcıı kaldırılarak Kadıköy 

bkclcsinılcn saat 10,45 de kaJ:;acak 
lııısıı\i vnpurl:ı nr~iktaş:ı geçirile -
n·k Ur5ikta5 r:uııiinıle n:ım:ııı kı -
lınıJıkl:ın :-;onrn \':ıhy:ı Efendi kab
rislaııııııl.ıki :ıilc ıııclfeniııc defne -
tlilcccklir. 

.lliilırndis mı müteahhit 
Rudret bf cndi'garoğlu 

Alpııllıı Seker Falıriknsı 
Miidiirii 

Falin lskendiımroğ[u 
Torunu 

.1/ımet bf endiyarovla . , 



Garptaki muharebelerin 
.ilk· kısmı bitti 

İngiltere ve Fransa 
ile ittifakımız 

<Baş tarafı 1 incide) 
Fransız topçusu diln sabah ım· 

at 10 da Perl - Sehndorf·yolunu 
ve Perl civarını bombardıman et. 
mi; lir. 

Lüksemburgdan alınan haber -
lerde Mosel nehri sularının yük· 
selmiş ve tuğyanların başlamış 

olduğu bildirilmektedir. Alman -
lar, Lüksemburg hududu karşı _ 

sında Slgfrid hattını faaliyetle 
takviye etmektedirjcr. Almanlar, 
derin siperler kazmakta ve muaz
zam tel örgüler vücuda getirmek 
tedirlcr. Almanlar, her türlü yan 
gm tehlikesine m!i.ni olmak için 
binlerce ağacı da kesmektedirler. 

Havas ajansı Fransızlardan bir 
c;:ok esir alındığı hakkındaki Al· 
man tebliğlerini yalanlamakta -
dır. Bu ajansa göre Almanlar 
ancak küçük karakolların geri çe. 
kilmesl üzrrine yerlerini kaybe -
den veya yaralanan on kadar c· 
sir alabilmişlerdir, 

Hadiselerin 
tefsiri 

(lla, tararı 1 lnC'lde) 
glre.rrk 'Ukraynadald Alman :ız

JJklnrm ı ıla bu "ııretle Almanyaya 
gctinnl'k yolumla.ılır. Bu usul, 
yıınn M:ıcaristıı.na, l'ugo Iavyaya, 
Romanyaya. tatbll< olunacaktır. 

Bun:ı. mukabil Almanlnr kendi 
mcnılcketlcrfndeld yahudilcrl ,.e 
tlli;cr ynbancı a:dıldan hudutları 

lı:uicine ı;ılmrnınk, bunları I..e. 
hicfancln \'licud:ı gcUriltcek kü· 

~ilk tnmııon Jıükiımeto nnnek 
1 tlyor. 
ımıcr huı1utlan hııri ·imlelı.I Al

man n7.lıklı:ınnı fnmamcn kendi 
lıuchıflıı.rı lı;ersiue almağıı karar 
\'Crdikteıı onm artık İngtitcre 

\

0 0 rransnya karşı sllilh ,·aoııta.'\1-

nı terketrnemcl;te ısrarına alili 
crme>z. Zira silahı terketmemek 
bu~ilrıf.il Avrupa meılC'nlyctinl ta. 
r.ıruıwn lahrib etmekten ba;:ka 
l.ılr ne!ice \'erml'z. Ve lmnd:m Al· 
manlılc nil!ayctsiz zararlara mu
knbil hiçbir fa~ da görc.mcı:. 

Almanya bu hakikntf iılrak tt
tiği ı,,r\Jn f:İmc11 ilrLhl:ı işg:ı 1 ettiği 
yNlcri tnlıliyc efmrlc \"C beynel. 
milel bir ı,~al nitmıla Ultlerin 
diişünılliğü nlıall mlilıadelcsinin 

tatbikma gfri-."Jlıck esa. .. ı ü.ı:erlne 

hir umumi sulh tekllf edccel.1ir 
\"C Anupa sulhli :ıncak hiiylc bir 
teklif üzerine tnlıakkuk ctlct'rk· 
tir. l\lllletıerin ya;;;amak h:ıklu 

namına milyonlarca in am ı:.ilah

h öldilrmektcn e nh:ıli mübade
lesiyle y<'rlerlmlcn ~-urdlıı.rmrl:ın 

uz:ıltlaı5fımıak elbette clı\'enılir. 

HASAN KUMÇ.~ 1'I 

Alman tebliğleri 
Alman menbalarmdan 

haberlere göre Alman 
verilen 

yüksek 
kumanda heyetinin tebllğl, .. garb 
deki muharebenin ilk kısmının 

hitama ermiş., olduğunu bildir· 
mektcdir. 

Tebliğde, şu cihet ilave edili _ 

yor: 
"Sar nehri ile Hornsbach -

Bitch yolu arasında Alman 1.ıtna
tı, henüz Almnn toprağında bu -
lunnn düııman mUfrez~lorinc hü • 
cum etmiı,ler ve kısa bir muhare
beden sonra bu müfrezeleri hu

duda ve hududun öt.fsine kadar 
pUsklirtmü§lerdir. 

Cephenin diğer kısm:ıl:ırında 

ancak mevzii topçu fa& !iyeli ve is 
tikı:ıaf kollarının harekatı göı-ül -

müıilür. 

Bazı noktalarda di:şmanla '})İr 

müddet temas kaybedilmiftir. 
Çünkü mUtearnz Alman müfreze. 
led, hududu geçmi~lerdir .. , 

Berlinde neşredilen resmi bir 
istatistik, harbin bidayelind<.'nberi 
12 si İngiliz olmak üzere GO düş
man tayyaresinin garb cephesin· 
de düşürülmüş olduğunu bildir -
mektedir, 

Bu aym 17 ıııine kadar Alman_ 
larm garb cephesinde \•ğradıkla
rı zayiat, 196 maktul, 356 yaralı 

ve 114 kayıptan ibarettir. 
25 Fransı7. zabitile 66 ı Fran -

sız neferi t>sir edilmiştir. 

Hava kuvvetleri ~in faaliyeti 
Londra, 20 - 1ngiliz tayyare

leri çarşamba geced Almnnya • 
nın şimali garbfsinde muvaffnkı -
yelle ke§if uçuşları yapmışlardır. 
Bu tayyareler, hedeflerini elde 
ettikten sonra hiçbir kazaya uğ -
ramadan avdet etmiı:!crdlr. 

Dünkü zefzele 
( Ba.s tarafı 1 lnC'i<le) 

halkını teıas ve her~::anla ratak· • 
larından fırlatmı~tır. 

Kandilli rasath~ın'.!>inden aldı • 
ğımız ma!Cımata gö-e, . amntı ge. 
ce tam saat 23 ü :i3 da'dka 10 sa. 
niye geçe vukubulmı:şLır. l\Ierkez 
ü::ıtü 1.,tanbula 1 O kilometre uzak
ta tahmin edilmeh1e::lir. 

Müteakiben üç mat zarf mda 
bazı zelzeleler daha kaydedilmişse 
de bunlar ,eol\: hafif geçmiıtir. 

Bergamada 
İzmir, 1 (A.A.) - Bu gece Ber 

gamada zarar vermeyen bir zelze
le olmu~tur. 

İne gölde 
İnegöl, 19 - Bu gece saat 23 ü 

25 geçe 40 saniye süren çok şid • 
detli bir zelzele olmuş, halk so _ 
kaklara fırlamıştır. 

Ha arat olup olmadığı henüz 
tesbit edilmemi;tir. 

Pek yakında Türk artistlerinin şaheserini göreceksiniz ' 

Ba~ Rollerde: 

MUNtR NUREDDiN - HAzr.'1 • FERiHA TEVFiK • BEH

ZAT - HALiDE - MUAMMER - SUA VI - GULSEREN 

lmI::::m.ı:!:::~~m::::lllllll:lm:l'ml .... mDZEDJI .... ~ 

(na, tarah 1 ln r,ıle) f 
cu.'•undald karar ve niyetini ta _ 
mamile takdir ve tasvib ediyor - 1 

la~ J 
Avam kamarasında 

Londra, 20 - Türk • Fransız ı 

v e I n g i l i z a n l a ş m a la· 
r ı n ı n Ankarada imza~ını 

müteakip, Çcmbcrlayn doktor l~e
fik Saydama hu~u.;i bir telgraf çe
kerek iyi temenni ve tebriklerini 
bildirmiştir. 

IJün A\·am Kamarac.ında Çem • 
berlayn Ankarada Türk - Fransız • 
İngiliz anla~ma::ınıın ımza:.ıııı alkış 

lar arasında hail~r \'ermit~ir. 
1 ~i muhalefeti namına söz alan 

Atllee, bu anlaşmanın uzun müJ· 
det devamı Ye lngilterenin Türki -
yeye karşı olan da5tluğunun art· 
masını ümit ve temennisini gö:; • 

tcrmiş \'C hararetle aikıJanmr~tır. 
(,,':emberlayn, \"e Atlleden 5<>nra 

liberal muhalefeti namına söz alan 
Ilarris de Ankara anla;malarının 
irnza~ı münasebeti!e hüküm?lİ tel>
rik etmi •• Ye ezcümle demitşir ki: 

" Harptcn'.leri Türkiyenin 
sanat, medeniyet ve iktısadi inki • 
ş:ıf sahalarında muazzam terakki -
ler başaran bir memleket oldu~u 
bilhassa kayde şayandır. Türki • 
renin beynelmilel kanun, nizam ve 
f(!ref \'C vekar için olan bu müca· 
delede bizimle birlikte bulunması 
bilhassa haz \erici bir şeydir.'' 
Çemberlaynın sözleri 
Çemberlaynin Avam Kamara • 

ınd:ıki beyanatı ~udur: 

"Geçen mayısın 21 inde Türki
ye ve İngiltere hükumetlerinin u • 
zun müddetli ve kar§ıhklı mahi • 
rette bir anlaşma 3.kdi için muta· 
bık kaldıklarını ve buna inlizaren 
iki !ıükumetin bazı ahvalde te~irli 
bir su:-clte teşriki mesaiye ve el • 
!erinden gelen muavenet ve müza· 
hercti biribirlerir.e yapmaya ama
de bulunduklarını beyan etmiş ol

duklarını bildinnit~im. Sonradan 
bu anlaşmanın Türkiye, Fransa 
ve İngiltere arasında üç taraflı bir 
an:a~ma ~eklini alma;:,ı kararlaş -
tırılmıştır. 

1\Iüzakereler 12 mayhtanberi 
de\·am ctmis olmakla beraber hiç· 
bir zaman hiçbir mühim görüş ih
lilaima maruz kalınmamış (alkış· 

lar) ve baştan nihayete kadar kar
~ılıklı bir itimat havası içinde 
cereyan eylemitşir. (Alkışlar) ::\1u· 
ahedenin metni üzerinde anla~ma 
üç hafta ewcl hasıl olmuşsa da 
imza İngiliz ve Fransız hükumet
lerinin mm·afakatlerile talik edil · 
miştir. Zira Türkiye hükumeti, 
Türkiye Hariciye Vekilinin ~fos • 
kova ziyaretinin Türkiye ile Sov· 
retler Birli~i arasında da mu,·azi 
bir muahede akdine müncer ola -

bileceğini ümit etrni~ti. 
Saracoğlunun Mo.:;kcvada yap • 

tığı müzakereler şimdilik inkıtaa 

uğra..ıııştır. 

Türkiye hükfımeti, kendisine 

yapılan bazı teklifleri daha evvel 
bir t;ıra(tan Türkiye ve diğer ta • 
raftan İngiltere ve Fransa ile iti • 
laf edilmi~ olan nokt.ılarla telif 
edilemiyeceğini hükmetmiştir. 

(Alkışlar) . 
Bununla beraber, bem Mosko

va ve hem de Ankara Türkiyenln 
Sovyot hükümetile münasebetle -
rinin geçmi§tO olduğu gibi dost. 
hık esaslarına dayanmakla bcr :. 
devam olduğunu bildirmişler • 
dir. (Alkışlar) Bu arada Türkiye 
hükumeti Türk - İngiliz - J<'ran. 

ksim 35 Kişilik saz h eyeti - 40 kişilik koro • 20 kişilik mehter takımı· 

nm iıtinıkiylc ıarkın füsunkar ııüzeJlikleri içiBde canlandınlnn 
1001 gece masall::\rının en güzeli 

Sinemasında Gülnaz Sultan Bu ünden itibaren 
• 

nci Hafta1 Türkçe sözlü - Türkçe şarkıh 
-------------------------------~~------~--

sız paktuım imzumı artık cecik
tirmemeye karar vermiştir ve mu 
ahedenin yanın saat evvel An· 
.arada imza. edilmiş olduğunu 

1eclisc haber vermekle bahtiyar 
bulunuyorum. (Ş~ddetli alkışlar) 

Bu muahedenln metni yarın 

mebusların emrine amade bulu _ 
nacaktır. 

Muabedenin en az 15 sene için 
muteber olması gösteriyor ki, an
laı;ma §imdiki fcvknl:Lde ahvalde 
münhasır muvakkat bir taahhüt 
de~il, ala.kadar üç hükümctin u· 
zun müddetli bir teşriki mesai 
politikası takibine azmetmiş ol -
duklanna kuvvetle ı~hadet edün 
bir vesikadır. Miiznkereleriıı 

me~'ut bir neticeye vardığını ve 
milleti hakkında çok büyük hüı
met ve meziyetleri ve seciye.si 

hakkında hayranlık \'C takdi. hıs 
teri beslC'dif,imiz bir memleketle 
sıkı ve samimi mlinasebetleriır~!::.i 
temhir eylemiı:ı oldu&umu:ı:u öc"; • 
rcnmenin meclis için biiyük ıı:r 

memnuniyeti mucib olaca~nı il -
~It e>diyorum. (Alkı~lar) 

Londrada me~nuniyet 
Londra, 19 (A. A.) - İngil:Z 

parlamento ve diplomasi mahfil
lerinde ve büttin f nı;iltere ef::ü
rı umumiycsindc il<; taraflı Anka· 
ra muahedesinin imnsı şevk vo 
heyrcan derecesine varan bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bütiln ııahsiyetler. bu vesika _ 
nın tamamen tedafüi olan mahi
yetini billııuısa tebarüz ettirmek· 
tedirlcr. Muahede, Türk - Sovrct 
müzak~relerindcn ço:C daha ev • 
ve! hazırlanmış olan proto:rnlıın 
da gösterdiği veçhi!~, Sovyetler 
birliği aleyhine mUtevcccih oJmn. 

dığı gibi, Türkiye ile mukarrer 

metni burada iyi ka11Jılnnacnk o
lan İtalya aleyhine do mütevec
cih değildir. 

Amerikan siyasi mahfel
lerinin müta leası 

Vauington, 19 (A. A.) - Türk 
İngiliz - Fransız anlaşmasının im· 
zası Amerika siyasi mahfillerinde 
müttefikler için ır.ühim bir dip • 
lomatik muvaffakıyet olarak te -
lakki edilmektedir. Vaşingtonda 
zannedildiğine göre, anla!Jmanın 
ilk tesiri !talyan bitaraflığını tah
kim ve bu suretle milttefikleri 
Akdenizde mühim bir endişeden 
kurtarmak olacaktır. 

(tm:r.a merasimi ta rı.ilah 3 ün· 
cü, muahcdonin metni 6 mcı say
tal:ınmızdadır ) 

Maraşal Çakmak 
(Ba, tarafı 1 iııcide) 

Yemekte, milli müdafaa vekili 
general Naci Tınaz, genel kur -
may ikinci başkanı orgeneral A
sım Gündüz ile kor ve tümgene -
raller ve hariciye erkanr i:) mi. 
safirlerimizin maiyetleri ve mih -
mandadan davetli bulunuyorlar -
dı. İngiliz ve Fransız büyük elçi
lerilo elçilik müstc~arları ve atn
şemiliterleri de :ı:iyafctte hazır 

bulunmuşlardır. 

İngiJiz elçisinin ziyafeti 
Ankıı.ra, 19 (A. A.) - !ngil. 

tere büyUk elçisi Sir Hughes 
.Montgomerry Knatchbull - Hu
gesscn bu ak§am general V ey -
gand ve general Vavell ilo TUrk 
askeri şefleri şerefine bir ziyafet 
vermijjtlr. Ziyafette Başvekll Dr. 
Refik Saydam, genel kurmay ba.~ 
kanı mareşal Fevzi Çakmak, milli 
müdafaa vekili Naci Tınaz, Türk 
ordusu erkinr ve misafir gene -
rallerln maiyetlerindcn başka ha 
riciye umumi katibi Numan Me. 
nemencloğlu, Fransa bUyük elçi
s i, hariciye vekaleti ve Frım~a ve 
fnglltt-re ~r-farctl"ri rrk!nr ve il" 

la!ferniliterlcri ha~r bulunmu~ -
hrilrr. 

Moskova muzakereleri 
ve Almanlar 

(Ba,, tarafı 1 incide) 
nl Sovyet teklifleri Türk.iyenln 
İngiltere ve Fransa ile giri§mlş 
olduğu taahhütlerin tamam.ile ter 
ki değilse de bunların geniş bir 
nispet dahilinde tadilini tazam -
mun ediyordu. Türkler ~ayanı 

takdir bir dlirüstl ile geçen mayıs
ta Sovyctlcrln de maliimatı dalıL 
linde tevessül ettikleri siyaseti 
terkctmektcn imlina l!yleınişler • 
<lir. Bu yeni tekliflerin tefcrrüatı 
malum değildir. Fakat bunların 

Almanlarla son yaptıkları anlaş -
mnya istinat ettiği znııncdiliyor.,. 

Ankaramn sarahatla ifade edi
len azmi, Petit journalln, Jour 
ve Cevre ve di~er Paris gazete. 
terinin hepsi tarafınC:an büyük 

Lir takdirle karşılanmı§tır. 

Di~er taraftan, Yon Papenin 
alelacele hare~eti, Türkiye üze. 

rin<lcki Alman tazyi'<inin tam a
bmeti gibi telakki euilmegte. 

dir,., 

Romaya göre 
Roma, 19 (A.A.) - Rus· 

Türk müıakerckrinin inkitaı. Ro 
ma diplomasi malıafilinin müta. 

leasına göre, A\ rupa sahasınd1 

'·li•·ii~< ehemmiyeti haiz bir hadL 
:;e teşkil etmektedir. Bu vakıanın 

!ari!l manası Ankara hükfımcti
ni:ı fngiJterc ile Fransaya verdiği 

söze sad•k kalmak kararında oldu 
ğıı ve Türkiyenin, Sovyct _ AL 

man nfüuz dairesine kaymaktan 
uzak bulunduğudur. 

Nihayet, bu mıılıafit, Mo<:kova 

müzakerelerinin inkhaı ile Von 
Papcnin Ankaradan müstacelen 
s~rıine hareketi ar~sınca bir mü_ 
nasehet görmektec.iirler. 

Bulgaristan ve Balkan 
antantı 

+ 

Bükreş 19 (A.A) Siyasi ve ldiplo. 
matik mahafilde "'Türkiyenin ulvi 
sükQneti,. cümlesi sıksık işitilmek 

te ve bu mahafillcr, Türklerin, 

bütün gün konuşup dinlemesini 

ve sonunda sadece "hayır,, de. 
mcsini bildikl:rini söylemekte -
dirler. 

Saracoğlu - Gafenko mülaka • 
tının tehir edilmesi gay;t tabii te. 
ld.kki olunmaktadır. Fakat ya_ 

kında bir mülakatın vukubulma.. 
sı ve buna, Gafenko ile Bulgar 

başvekili arasında yapılacak gö
rüşmenin takaddüm etmesi bek _ 

lenmcktedir . 

Balkan antantı memleketleri 
salahi°yettar mahafillcri, Bulga~ 
ristanın antanta iştiraki kencfr~i 

için faydalı olacağı mütaleaaında
dırlar. 

Şimdiye kadar Bulgaristanı 
Balkan antantına iştirak ettirmek 
üzere yapılan teşebbüsler akim 

kalmı~ ve bu akamet, Bulgarista. 

nın Romanyay:ı karşı olan arazi 
taleplcrint.len mütevellit bulun. 
muştu. 

Bulgaristanın, Almanya veya 
Sovyet Rusya yardımı ib bu is
teklerinden bazılarını elde ede_ 

bileceği fakat bunu· istiklali ba. 

hasına yapmış olacağı söylen -
mcktedir. 

Jtalyanın idare.si altında 
Balkan bloku ? 

Belgrad, 19 (A.A.) - Siyasi 
mahafilde, İtalyanın idaresi altın 
da bir Balkan blokunun teşkiline 
intizar edilmektedir. Balkan 

memleketleri arasında bir elbirli. 

ği temini için siyasi müzakereler 
cereyan ettiği söyleniliyor. Bul 

garistanla Türkiye arasında bir 
elbirliği bilhassa arzu eı:lilmck -
tedir. 

BeJgrada göre 
Londra, 19 (A.A.)' -Röyter 

ajansı bildi riyor: 

Daily Telgraf gazetesinin Bel

grad muhabiri yazıyor : 

Sovyet tekliflerinin reddi şek_ 

lin·de tezahür eden Türkiycnin 

hasıl olan umumi kan-aal ,bıı 
yede Balkan devletleri ttS~~! 
nün, geni§ mikyasta ku~· 

diği merkezindedir • __,J , 

Hariciye Vekili.~1 

bugün qeld!,. 
(B:ı..5 tarafı 1 inrl . 

ğazdan girmiş ve Bcylerbt)' 

çıklarına geldiği zaman 21 , 
toı h şehri selamlamıştır· 
atılırken torp~:lolar ayni za~ 
Türk bayrağı çekmlşlerdir: 

A r ~ı Bu sırada vali Lut ı 1 
İstanbul kumandanı geııcr' 
lis Bıvıktay, Emniyet tf.~ 
Muzaffer ve üniversite r' 
Cemil Bil sel Sakarya lll0 t

0 
• 

Hariciye V ckilimizi haınil b 
nan torpicloyu Ortaköy a~ıJ; 
da kar ılamışlardır. 

Motör, torp~dolan, pol~P 
çc sarayı önlerine kadar tll~1 

mi~. b
0

urada Moııkova torl'1 

na yanaşmıştır. Vıdi ve Y~1 
kil:r torpidoya çıkara!< . 
ye Vekilimize hoş gcldif1l~, 
mişlcr ve Şükrii Sarncoğhl ı · 
rabcr gdcn Sovyct y;:ı 

1 

Ankara Biiyiik elçisi Trcıı 
sclamlamı~lardır. 

Torpidolar Dolmabahce ( 

lannda demirlemi~Jcr ve bif_1 
det sonra Hariciye Ve1'' ı 
Scvvet cicisi ve diğer y ... rıı"' 
lcr!; beraber Sakarya ıtıC! 
lıinnıis ve Tophane rıhtııt'1'" . s ,_ .... ]\'t"j 
mış~ır. a ... arya motoru 
torpidosundan ayrılırl<cn tO 
lar 2 l pare top at1rak ll' 
V rkilimizi tı~urlamışlardıt'· 

Tophane rıhtımın-ela ıta· 
Vekilimizi karoılamak u:eft 
k:!a asker, bir, müfreze poliı 

~ 
zır bulunuyordu. Ayrıca :t 
kolonisine mensup 50 kişil1 

(o 

kafile de rıhtımda yer ııl 
Bu sabah Ankaral:ian gele11 

manya sefiri Stoykn ile r.oı;: 
konsolosu da Hariciye :;t' _, 
karşılayanlar ara!ında bt1l• 

yorlardı. 

Şükrü Saracoğlıı gayet , 

bir çehreyle motörden rıh11ıfı 
mış ve kendisini kar~ıla)'afr 
ellerini sıktıktan sonra ~: 
bille doğru Parkotelc gitf111~ 1 ,,, 

Bu sırada rıhtımda ve ~ı 
ı-1ıır 

toplanan binlerce halk ,1 
Vekilimize büyük tezahurııt 
mıslardrr. ö' 

• Hariciye Vekilimiı 5 

R 
.• jlt 

usyanın Ankara elçısı ıs 

raber bu akşam eksprese~' c1 
cak hususi vagonla p,rıfcll 
hareket edecektir . t · ·~ı r 

İki Sovyet torpido!U 1 

1. "" ımanrmızda kalacaklar 
mül:ldet içinde gemi zabitaıt, f 
efradına müteaddit ziyafeti' 

rilccektir • 

Tea ti edılen telgraflı~ 
Paris 20 - Moskovııda.Jl rı· 

rlldiğine göre Türkiye jf~(1 
Vekili ŞUkrll Sıı.racoğlıı, . ~ f 
Başvekil ve Hariciye ]to#~ 
Uolotofn çektiği bir tel. ıf 
Sovyet toprağını terkcttiS'i ~t 
da Sovyet ricali bUkiırııcııııl ~ 
gördüğü samimi hUsnU 1'9 .tJ' 
misafirperverlikten dola)'1 tt )!~ 
kürlerini bildirdikten soıırt' ~J 
kovada gördüğü dostane tJl' 6' 
ve ihtimamm iki menıtc1'~fı ~ 
tane münMebetıerirıin ,vı 4~ 
samimiyeti ve ıs1k1I1ğı ~ı6~ 
daha tebarüz ettirdiğini ,'1-JV' 
ve Sovyet hilki'lmetfne teŞıt 
le.tinin iblA.ğmı rlca ettıl~~~ ~ 

Sovyet bqvekil ve be.ti cJ 
miseri Molotof, ŞUkrÜ ~ ~f' 
luna çektiği cevabt tel ttJSi <' 

riciye vekilimi7.ln tzbıır c tfr
siyata teşekkür ettikteıı ış cı 
Mos.kovada cereyan etltl ~'" 

Jlll•• 
teatil efklrm Sovyet ri 4 

' nll' Tilrkiye arasındaki ıın :ı rtl 
lıığu dahil ziyııde tnk'·j]~dR 
ni görmekle bahUYa! 

0 

zo 



la -6-
da, ~I ~ri baaıklannm aramı 
~ak ~ başlannı omuzuna 
tı~ . vucudu üzıerinde kendile
~ bulan Mazür annenin üç 
~ştu. u_ Yav:ı~ iterek doğrul
\ tü .~~1:.rını o~ştura $~tu
t<lı~~unun sebebini anlam$ 

}:' •uu. 
l'ansuaz· 

'ÇQk : 
rı t ... ,_. nca ederim, dedi, şunla. 
~ın ed'. 
'Ça ınu:. 
A!nı~ıs_acağım. 

ft:ıda d la.ndannalarmm yanla -
ili alıp uran büyük bir su binliği· 

...... a·ı~tkadarına uzattı :: 
~1 ar, sinirli kadınla sen 
ı;lfi geı o). Sunu suratına dük, 
~ , aı;ıı I'lleıse suratına iki tokat 
~nuır. Haydi bakalım. 

brdı: P olanca kuvvetiyle ba -
...... 
b u'unı 'lr . 

td~ek ~~ık §aşkmhktan istifade 
...... li e o~e başladı: 
~a- Pın.iı çıldırdınız mı? Al -
rı ~b·ı~nıın gibi bir topalı gay. 
fl~'l a~~ tedavi bir kalp ha tal~ğı 
lerı n ada~ım Bilları ve hele sız-

l'ııdc ~P·tnlar? Hepinizin pe -
ar dflı beş tane çocuk var. Bun 

b ;uruırnak . 
ueııi ıs ter. 
~ru ç;ılıstınnak i terlerdi. i~ 
htııl ~~~ alıkorlardı. Halbuki 
~d 

1 
.tırınağa asla muvaffak 

ı. ı cı.r 
~}'d'ı .. 
:ı " sakın olun vann. öbür {'ra , • 
'tarta n~da olacağız. 

p. tnukabele etti: 

r ... v ::ır .ıra gitmek sanki hoş 
..... rn : Orada ne yapacağız? 
' ~n ıtıi? Sen gene e;;kısı gibi 

ıınlarda - . S . , ttınd surtersın. cnın va • 
~JJ;;,} 0 la.nlar için i~"iz kalmak 

~t Yo' 1're . ~. merak etme! 
~~raknın hareketindenberi ilk defa 
~ ı rnc v~&0nda gülüşmeler o!du. 
"' Aın:1' Çt'kmıyacağını anlayan 
tı!Q,~, n Jilndarmas1, ne konu • 
"t.\t:. ~~un farkında olmadan ~ül 
'ıırfa( ıllar, hasta~-ı teskine mu-
~ba ()lnıu§tu. 
-.... 1{1- devam etti: 
~ ~'di Yatın, uyuyun. Fran
~ h baht olacak değilsiniz. 
~ t~t'S l:i!iyor ki, sizler çok 
~:1a:ın la:ınızın ağımdan lok· 
"tırıı.:ı 1 ~~kıp a<:kerleıimize, esir· 
' C Ve d' •rııtııza r ıniz. Hain dü .. man -
~le b ~arşı gururla mukave • 
ltııey, u Unduğunuzu da orada 
l-ab:ı n Yok. 

t ı . rtı'l k 11 . . . 
?!,. ıne d u andığı, tabır ızzetı 
·ı.ılarınd 0ku:-ıan Alman jandar -
' \V an biri söv lendi: 
-.... Se a~ los? • 

"ıı.1 ita~ u ! Sc/ıln/m Sit Wohl 
ı iııct ın:ıı Sic ~ .. i~s. beitiF! (1) 
~llııct .. ". <>yle hakimane bir eda 
ııı:~ ha!·0Yle karar vermiş bir a · 
lq~ S\ı~·~rdı ki. Alman jandar· 
Jıı.Pı ın1 ağı sırtına gelen vagon 

;r"ar1~ hl an kapamağı ihtiyata 
-.... 1 tıldu 

ti lay,r · 
htı• baka 1 uyuyun. Size orada 
~~ lınu}~lar. ize bunu borçlu 
~illa Öde ar. Fransa borçlarını 
~"· r. Hepinize hayırlı ge • 

ı~Sözler t ••. 
~' teçr e:ınm gösterdi.. He -
ıı.._~ ~·o 1

• Zavallı muhacirler 
VJ.:es te ~gundular. Biraz sonra 
ıt ~'tan "rar Uykuya daldı .. 
~iltı~aı Uzanmıştı. Labart i
~ tla.n b~ .Mazur annenin çocuk· 
~°Ordu ~ Uzanmış, horul horul 

• bakt enç kız, gece manza -

'\:~ ~rn~ çıkmıştı ve dı -
\ !l'\~ht ı. Kar altındaki 

~ba apJa Pınl pınl parhyor-
Q rt ôks .. d 

~ti, bir ltt" Ur ü. Fransuaz ona 
\'a.va!lto ... ınnettarhk hissi duy • 

"' ~·· ~'A ı:.estendi · 
l'°llaııısyc; labart • t -
....._ \ endise ·ı . 

tl~ '~la tına_~ ı e sordu: 
1stı zeı, bir şe}' mi var, 

....... lı mısınız? 
~ qaYır s· 

dirrı. • ııe teşekkür etmek 
...... \r 
~· aıire · l'atıs mı Yaptun 
~ Uaz • 

1ıa ~·ttı bu ' ~aınarniyle uyanık 
, 

1','1Yku ~Jde .sornuyacağı bir 
~ı~ l?iirın Ser~ı haliyle sormak 

~1 · edı: 
<.; 't~\'ö 

il·d.ı \'e Labart, siz kim iniz? 
Sen!; kıza baktı. Sert 

.N&IJ.Jedeo: Fet.IU l'.ARDL') 

çrilresinin ifade!i mah%Unla,tı: 

- Ben mi matmazel? Ben Qgüst 
Labartım... Ukab1m da Zigoto ... 

Bu~ canbaıhanesindc soytarıy -
dım. 

11 

SlVlL ESlR 

25 llkktinun 1915 

Fransuaz, ne zaman uyandığım 
kestiremiyordu. Etrahnda ne ol -
duğunu birdenbire anhyamadı. 

Rüyasında ke- :i~ini bir zelzele· 
nin merkezinde görmüştü. Sonra 
yerinden kaldınldığım ,.e çılgınca 
koşturulduğunu, bir yerden a~ağı
ya kaydığını his~etmi~ti. 

Kendine geldiği ıaman \'aıiyeti 
kavradı: "Tayyareler bizi bombar 
dıman ediyorlar" 

• 
Pek yakınlarda bombalar pat

lıyor. tayyare dafi toplan \'e miL 
ralyözler havayı tarıyorlardı. 

Fransuaz kendisini küçük bir or 
man kenarında, dik bir yoku;un 
alt tarafında yere yatırılmıs bul -
du. Kendisi!~ gökyüzü ara :ı:1da 
bir vücut \'ardı. Genç kızın bütün 
vücm.:-:.ınu bu vücut örtmü~tü. iti· 
kat ona temas etmiyordu. 

Fransuaz silkindi ,.c aya~a kalk· 
tı. Boynuna kaçan kar parçalan 
eridi \'e buzlu su halinde ırtrnclan 

a~ağıya indi. Genç kız ancak o za· 
man tamamiyle kendıne geldi. 

Labart ona bakarak gülümsü -
yordu. Gündüz ı-;ı~ında, Fransu· 
az onun ilk t.<thmıninden daha 
ııcnç old~unu aıılJdı. Otuz ya~ın
dan pek fazla değıldi. 

- Sizi kucağımda ta~ıdım. Öyle 
denn bir uykuya dalmı~tmız ki... 

Ozür dilermi~ ~ibi bir hali \'ar
dı ve sükuneti genç kıza bir emni· 
yet .fli • \eriyordu. 

Otuz metre kadar ötede ve yo
ku~un yukarsında tren durmuştu. 
Çocuk, kadın, erkek \'e Alman as-

kerleri kendilerini hattın kenarın

daki yokuştan bırakarak düşe kal -
ka a~ağıya kayı}·orlardı. Karlar 

içinde bazan kayboluyorlar, sonra 

tekTar ortaya çıkıyorlar ve ancak 

a~açlara gelince tutunarak dura _ 

biliyorlardı. Tren bo)anmı5tı. Hat 

ta lokomotifte bile kirn~ler yok
tu. 

Fran uaz sordu: 
- Nerl'deyiz? 

(1) - l'atınrz ııe i?\iııiz de gt4 -
ıel riiyalar görünüz! 

R A B E R - Aksam Postam 
sc:z:: 

Hinrli'l[tanda dünyanın en P.c;kf in'l[anları arasında 

- 28 - Yazan: L. Busch 
35 yılını \'ahşiler ara~ınıia geçirmi~ bır \iman ~eyyahı 

insan hakikafte nebafla hayvanın 
bı r halitasından başka 

bir şey de ğ i lmiş ! ? 
Demek oluryor ki eğer Mrf ne· ı mah!Ukların hiç de iftihar edile · 

bat olarak kalsaydık, biz de, arz cek mahluklar değill Hatta, doğ· 

üzerinde bu şekilde in~nlar olacak · ru;unu söyliyeyim mi? Eğer bun.. 
tık! \ar hakikaten iddıa ettiğin gibi ın-

Sonra bu garip mahluklara hala ::.an iseler. -.enin yarattı~rın ın5an
~a~kın ve tiksinmi~ bir halde bak· lar ise. bunları derhal oldürmelı · 
tığımı görünce: 

- Bunlar. adeta, bir neVl ana 
.;ıhminde \akıt:-ıı du;:müş, takat 
:. a~amakta u an dü~muş çocuklar 
~ibidir! dedi. Muhakkak kı ana 
!rnrnında in,anın lt!~kküh.ı muh· 
telit devirlerindt: durdurulup da 
oradan itibaren büyutG\ebi\c:.eler 
böyle bir in~an tohumundan yi.ız. 

!erce ve zahiren biribirine hiç ben· 
zemiyen garip ve korkum; mahluk 
!ar meydana gelecektir! 

Bıri tamamıle bir k:ıbu-, ağacı 

denilebılecek şekilde, diğeri bir 
istakoz - kurbağa biçiminde olan 
bu garip mahlukları gözlerime i _ 
nanmaksızın ~yrediyor, aynı za· 
manda deh~tlı bir hayretle düşü
nüyordum: 

- l~te mademki dünyanın hiç 
bir tarafında görülmemiş bu mah
luklar gözümün önündeydi, şu 
anda hiçbir korku veya sarho~luk 
tdri altmc!:ı değildim, o hald<.' 
Buha·Rutinin t:'aburanga dedi~i 

o beyaı kadın bir hakikatti!.. 
Eğer bunlar bu Hindli sihirba · 

zın Hindistan ormanlarında ele ge 
çirdi~i birtakım garip mahluklar _ 
dan ibaret idirse neden şimdiye 

kadar bütün arz üzerini karış ka -
rış ardmış olan hayvanat ve neba
tat alimlerince bulunamamışlar -
dr. . 

Sonra bu mahlüklar hakikaten 
niçin ht'm nebata, hem hayvana 
benziyorlardı? 

Daha garibi şuradaydr ki Buha
Ruti üstelik bunlann insan olduk
lannı da söylüyordu! 

Filvaki bunlardan kurbağa ,ek. 
linde olanı hakikate.n yeni doğmuş 
bir çocuk gibi bağırmıyor mırdı? 

lnsam asla bu şekilde tasawur 
etmemiş olduğum için önümde 
dişli dallarını biribirine takmla · 
tarak vuran, diğeri olduğu yerde 
mütemadiyen titremekte olan bu 
mah!Uklara tüylerim ürpermi~ bir 
halde bakryordum. 

Buha-utiye ~ayriihtiyart bir 
tiksinme ile: 

- Buha-Ruti! dedim. Senin bu 

,ın! Ben senin yerinde ol ~am ya 

pacağım şey bu olurdu! .. 
Baha.R'Jti bir and~ yüıündC' 1 

muthış bir hayret par.ayarak yu . , 
ziıme baktı: 

- Niçin' 
1 lıye mrrıldandı. Nefretle sar -

ııarak: 

- - Niçin olacak? dedım. Bu da· 
h<t sorulur mu? Jruanırı bu k;.ı • 
dar rezil, korkunç, çirkin, müs _ 
tekreh, acayıp bir hayvan olma · 
ını hiç bir insan kabul ede:nez! 
Buha-Ruti. yine o ~luk sırtlan 1 

rrülü~ile güldü: 

- Sen insan dediğin mahlukun 
hakikatini bilmiyorsun! dedi. I n· 
san hakikatte nebatla havvanın .,. 
bir halitasından başka bir ~r de. 
ğildir! Eğer insanın arza mah!=US 
olan bu dış şeklini alıncaya kadar 
ne kadar müstekreh nebat ve hay
van ~killeri geçirdiğini bilsen iğ
renir ve deh~te düşerdin! .. 

Biz, bu gördüğün arz insanları 
taaffün ctmi~ bir rahimdeki bir 
kurt parçasından başka bir §l'Y de· 
ğiliz! Bu kurt önce gayet küçük 
deniz nebatlarının şekillerini ge · 
çirir!. Sonra kurt olur. Kurt, so _ 
lucan ve nihayet beyaz bir yılan 
haline geçer! .. J~te hazım cihazı · 
mız bir çın~ıraklı yılanın aynıdır! 
Aynen yı!an gibi yer, şi~er ve haz
meder! Onun gibi halka halka kıv 
ranrr, hareket eder! Karnımızın i· 
çinde kendi kendine hareket edip 
durur, yediğimiz gıdaları kendi 
kendine bu s11retle hazmeder!. 

Kemiklerimiz, yani bu koca i · 
keletimiz, etleri büyüyünce sırtın. 
daki kireçli kabuğu içinde kalmı_ş 
bir istridye kabuğundan başka bir 
~ey değildir!.. 

Biz milyonlarca küçük hayvanın 
grup grup bir araya gelm•ş olma · 
sından ba~ka bir şey drğ'iliz! 

1\Iilyarlarca mercanlar bir araya 
gelip na ıl kocaman bir mercan 
adası meydana getirirorsa biz de 
böyle milyarlarc:t küçük hayvan -
cıkların \'e nebatcıklann yürüyen, 
yiyen, dü~iinen adalarıyız! 

(Devamı ,·ar) 

B~. ~!!t!~! ıün~a2!~~ Harp ve dav is kupası 
cak futbol maçları §Unlardır: 

Tak im stadı: 

Fenerbahçe • Süleymaniye 
BeyoğlW5por - Anadnluhi~ıır 

Topkapı - lstMbul.ırpör 

Şer~f stadı : 

DavutpıLlja - Galatagcnçler 
Betilı:ta§ - Altmtuğ 

Galata.saray • Beykoz 

Kadıköy !\tadı: 

Veta - Hilal 
Karagümrük - Fener~,lmaz 

Süleyman iye tadı : 

Alemdar - Beylerbeyi 
Anadolu - Altrnordu 

Yeni Yıldız • Ortaköy 

Beyogluspor - Şışli 
karşılaşması 

Norlur gazetesi tarafından ko
nulan kupa için geçen cumartesi 
aqamı çarpJ:§arak berabere ka -
lan Ş~li - Beyoğluspor taknnları 

bu kupa için önümüıo·.deki hafta_ 
lnrıiıl bir puar 8l\bahı Taksim 
stadmd11. bir maç yapacaklardır. 

A vrupada harp hava ı esedur· ı vis kupası maçlarına iştirak etmiş
~un, beynelmilel spor temasları tir. En fazla muvaffak olan millet 
bu badireden hiç müteessir olma- l lerin başmda Birleşik Amerika 
dan de\'am edip duruyor. lngilte· hükUnıetleri gelmektedir. Ameri. 
re. Fransa ve Almanya diğer kom- kahlar ~imdiye kadar bu kupayı 
~ularilc ve Amerika ile daima muh tam 13 defa kazanmış ve bundan 
telif spor sahalannda karşılaşı- maada 9 kere de Amerika kıtası 

yorlar. Mesel~ Davis kupası maç· galebesi temin etmişlerdir. Arne· 
lan 1\ \'rupanın \'e diğer kıtaların rikalar bu kupa için ~imdiye ka· 
her köşesinde oynanıyor, Alman- dar 81 maç yapmış ve bundan 61 
lar Macaristan ve Yugo tavya ile ni kazanmıştır. 
atleti7m, yüzme ve futbol müc:aba lkinci olarak. halihaıtrda Oavis 
kalan tertip ediyorlar, pazar gü· kupa~ını muhafaza etmekte olan 
nü Alman - Yugoslav milli takım· Av11str:ılya gelmektedir. Avust· 
!arının futbol karşılaşması icra e- ralyahlar da bugüne kadar 8 de • 
diliyor. Bütün bunlar bu muaz· fa kupayı almış ye 7 kere de kıta 
uım devletlerin büyük ve halın şampiyonu olmu~lardır. Oynadık
~yılır -.iyasi gürültülerden dahi lan 72 maçtan 53 nü kazarunışlar
sarsılmıyan spor organizasyonla- dır. 

nnın gıptaya şayan tecelli ·idir. Üçüncü İngilteredir ve 1939 sc· 
1900 sene inde ortaya konulan nesine kadar yaptığı 77 m~çtan 52 

Da,·is kupası 40 ~neye karip bir sini kazanmış ve 9 defa kupayı 

I ıamandanberi gittikçe artan bir a· muhafaza etmiştir. İngiltere 2 de. 

' 

laka ile zamanımızın en mühim ve ra da Avrupa kıtası üm·anını al
en entere"an beynelmilel hir spor mıstır. Di~er muvaffak olmuş mil 

ı hareketi olmu;tıır. Şimdiye kadar Jetler ~ırajle Fransa ve Almanya· 
muhtelif tarihlerde 42 millet Da- dır. Almanya şimdiye kadar Da-

' 

Medeni Kanunda tadilat faydah:ıa~~ 

Boşanmayı kolaylaş ı 
bn:ananları arttırmayac k 

bil3kis azaltacaktır! 
Avukat trfan Emin boşanmak arzusunu 
göıtercnlerin ana ve babalarından müsaade 
alma!~ mecburiyetine tabı tutulmalarını mah-

zurlu buluyor 
(l;a~ tarafı ı ta<'idf!J. bağlıdır. Şüphesiz bu noktada da 

Emin~ gelmiı;lerdı. İrfan Emin ha husus[ kıymeti haiz pratik çarfr 
na dedı ki ' le.r dilşilnillebillr. Sırası dllştiik • 
"- Rcşıd olan ve ihtiyarını. çe dii.şilncelerimi bildirdiğim için 

sahib bu lunan iki ~i ka.nuneı; o.nlnrı tckrard:ı fayda görmfiyo -
mPmnu olmıyan mukavele yap - rum. !şin en mühim tarafı, çocuk 
mara muktrdır oldukları gibi, meseleleridir. Gazete havndisle • 
gene kar§ılıklı riı.a ile o muka -
\'l'leyi hflzmaya saJ:\hiyettardll' . 
HukUkun bu ana kaidesi y&lnl% 
hoı:>anm" me\'ZUUndA iıoti!!na ile 
kı..rşııanmaktadır. Sebl)bi ~e aile 
hulrnkıınun <ıtcdrnhı>ri semavi e. 
sıısıarılan miıllıem ol ma.r•ıdır. Kar 
şılrJt.lı riza~·l4 kıymet wren yeni 
layiha bu bakımdan laik cumhu· 
rıyf:tım11Jn umdcler-ine uygun bu· 
Junmaktadır. Yalnız kanun layi
hu~ının gazetede okuduğum şek
line ı;öre vaziyet gene birc:ok 
yanhşlıklara ve miişküllere mey
dan verecektir. Mesela 25 yaşını 
doldurmıyan tarafların ana ve bn 
balannm rizası aranmaktadır. 

Reşid olan adamı yeniden velayet 
ve va.sayet altına atan bu millfi.· 
hazaya iştirak etmek kabil de -
ğildir. Çilnkü çok defa boşanmak 
sebebleri kayınbaba ile kayna • 
na tarafından gelmf'ktedir. 

Öyle davalar bilirim ki, karı 

ve koca ano. ve babalarının elin
de oyuncak haline gelmiş ve bü
tiln rolleri onların göeterdiği a -
vukat namına yapılan veki.letna. 
meyi imzaya münha.•nr kalmıştır. 
Bu şerait dahilinde ana ve baba 
yuvanın en bcrba.t yıkıcılarıdır. O
nun için kanunu medeninin re§.id 

tanıdığı kimselerin tasarru!larma 

müdahale eden kaydı umumi kai
delere uygun bulmam. 
• Ana ve babası olnuyanla.r hak
kında no yapılacağı truırih edil • 
memiştir. 

132 inci maddenin tadil teklifi 
ise karmnkan~ıktır. Temyiz ma.h 

kemeııi şimdiye kadar bu madde 
üzerinde salim bir içtihat tesia 
edememiştir. 

Yeni şekilse işi bfüıbütün lta -
rıştıracaktrr. Binaenaleyh mad -
delerin metni üzerinde iyice ça -
hşmak lftztmgelir kanaatindeyim. 

Tek tnrafü bo~anma talepleri _ 
ne gelince, her mukavelenin fNı
hi davasında olduğu gibi tabiati
le kanuni §artlann tahakkukuna 

Ceza landınlan 
futbolcular 

Alemdar k!Ubünden 1891 alcil 
sayılı Abdürrahman Kalyon iki 

ay, Silleymaniye klübünden 6S2 
sicil sayılı İbrahim Suptun iki 
ay, Altınordu kliıbUnden GS:! sicil 
sayılı Ekrem Ali Eke iki ay. 

Yukarda adlan, soy adlan, 
klUplcri ve bölge ııicil sayıları ya 
zılı bulunan idmancılara iştirak 

ettikleri müsabakalardaki suiha -
reketlerinden dolayı hizalarında 

yazılı mUddetlcr için geçici mü -
sabal<a boykotu eczaları \'erilmiş· 
tir. 

Tebliğ t~rihi olan lS. 10-1939 
tarihinden itibaren klüplerinin ve 
hakemlerin bu futbolcUlerl ceza 
ümüddeti içinde mUsabakalara iş
tirak ettirm~meleri lüzumu teb -
!iğ olunur. 

vis kupasını hiç kazanmamıştır. 

Yalnız 6 kere A:\'rupa kıtası ünva. 
nını almıştır. 

Sirasi all\'aldeki uygunsuzluğa 
rai!mcn bu sene de Davis kupa ı 

maçlarına 21 millet iştirak etmek-. 

rinde buna dair izahata tesadüf 

edenıc<lim. Temenni olunur ki bu 
hu. .. ust.& dl\ tatbiki mahiye ti hai:& 
sağlam e"...aslar kcnulmuı;ı olsun. 

lrfan Emin'e bu kanundan son
ra boşanmaların çoğnlrp, çoğalmı. 

ya cağını ROrdum: 
- Evvelce, dedi, yaptığıma 

bazı konuşmalard.ı. do. söylediğim 
veçhile kanunun gösterdiği mliş

killata rağmen o müşkülatla mti· 
tenaslp olarak boşanma davaları .. 
nm artmış olm::ı.sı bizi bir bakmı. 
dan bir psikoloji mevzuuna gc Ur
mekt edi r. Her nedense insanlar 
mencdiJen şeye haris oluyorlar, 
Meseli'ı. bir hastaya perhiz tavsiye 
etseniz öınrUnde bir defa yememiş 
olsa bile şalgam aramaya kalk.ar. 
lşto boşanmadaki müşkUlat da 
halkı böyle menfi haprislere doğ
ru sürUkltiyor. Öyle aileler :;'Ör

düm ki çek~e, didişe bo~andık -
tan sonra serbest bir ııekilde mü. 
nasebetleıini idame etmişlerdir. 

Ben bu hadiseyi ~aret ettiğim 
ruhi sebebe atfetmekte ve taraf
lar iradelerine eabib oldukça. bo
§8.nDlanrn belki de azalac:ığma ih 

timnl vermektcl im. 

İrfan Emind~r !\9A~ A '11Jtş.t 
liidayet Aydcml i gördüm. O, bu 
kanunun aleyhi• ic: 

- Bu, dedi • k Amerikanva
ri bir şey. ili n koca kavga 

ettikten sonra l .. i aynlnlon de: 
lcr ve doğru mahkemeye. Hal 
buki bir boşanrı a davası ne ka • 
dar uzarsa, bcr c o kadar iyidir. 
Çilnkfi barı§mr 1 1 ihtimali var -
drr. Bir yuvan· ) ıkılmnsı çok ko 
!aydır, zor olar ~y o yuvayı tek
rar kurmaktır . .3u kanun kabul 
edilir edilmez 1 o~nnmnlar da fcv 
kalade artacaktır. Ben bu kana -
att~yim. Birçok erkekler çama. 
şır de~tirir gibi kadın değişti

receklerdir. 
Koca."!ından ayrılmak fçfn ay • 

!ardır uğraşan bir kadın da: 
- Ah, diyor, şu kanun tatbik 

edilse de ben d~ şu heriften kur
tul!am ! Hınzır adam, metresi ile 
yaşıyor. Fakat mahkeme hala 
bo~anma kararını Yermedi, belki 
banşırmnız., diyorlar. 

Kadri Kayabal 

Dolandırıcılığı 

şekercilikten daha 
karlı bulmuş 

Geçenlerde başkasmm elbise6İ. 
ni kurnazlıkla dolandıran ve bu 
elbiseyle nikahlanan Şekerci Av
ram dün Evdoksiya, Maryam ve 
sair bazr kimseleri dolandrnnak 
suçuyla yen-iden yakalanarak bi. 
rinci sulh ccta mahkemesi tara_ 
fından tevkif edilmiştir . 

İddiaya göre Avram son kur
banlarını, Avrupada akrabaları 

bulunanlardan seçmiş ,onlara: 
"- Busün·kü vapurla geHiler. 

demiştir. Fakat 810 kuruş pasa. 
port masrafı jsten.diği için vere. 
miyor ve dışarıya çıkamıyorlar. 
Bana verin, götüreyim.., liemiş 
ve alıp sıvrş:r.rştır • 

tc ve en kuvvetli namzet olarak 
gene Birl~ik Amcn"ka hükQİnet
leri ile Avustralya zikredilmekte-
dir_ ' 

Sıµzt ERLER 
• 



5 HA B:-E.ıR-.~'.AkşamJ~ostası 

f ürk !Buqiinünr. Hteselesi 

Stalin'in 
~' t< 

- lngiliz - F raAsı-z 

uahedesinin · 
"'" 

resmı 
Ankara, 19 (A.A.) - Türkiye 

Cumhuriyeti, Büyük Britanya 
Krallığı ve Fransa Cumhuriyeti 
arasında bu akşam imzalanan 
muahede metni aşağıdadır: 

Türk.iye Reisicumhuru, Fransa 
Reisicumhuru ve .Majeste BUyük 
Britanya, İrlanda. ve denizaşırı 

İngiliz ülkeleri Kralı, Hindistan 
lmpnratoru "Bilyük Britnnya vo 
Şimali 1rlando. Birleşik Krallığı 

için,, 
Milli emniyetlerinin menfaati 

iktizası mütekabil mahiyette bir 
muahede akdini ve tecavüze mu_ 
kavemet iı;in yekdiğerin-c k1rşı
lıklr yardım temin evlemeği arzu 
ettiklerinden, murahhas olarak, 

Fransa Reisicumhuru: 
Büyük elçi ve fcvkalfide mu

rııhhas lejyon dönör nişanınm 
komandör rütbesini haiz Bay 
Rene Massigli'yi: 

Majeste Büyük Britanya, Ir
landa ve deniz aşın İngiliz ülke. 
leri kralı. Hindistan imparatoru 
"Büyük Britanya ve şimali Man
da Birleşik Krallığı için.,, 

Büyük elçi ve fevkalade murah
has Sir Hughe Montgomery'yi; 

Türkiye Cumhurreisi: 
Basvekil ve Hariciye Vekaleti 

Vekili, İstanbul Mebusu Bay Dr. 
Refik Sayıaam·ı; 

Tayin etmişler ve bu murah
haslar, usulüne muvafık görül
len saldhiyetnamelerini teati et
tikten sonra aşağıdaki hususatı 
kararlaştırnuşlardır: 

MADDE-1 
Türkiyeye karşı bir Avrupa 

devleti tarafından vaki bir teca_ 
vüz neticesinde Türkiye bu dev
letle muhasamata giriştiği tak_ 
dirde, Fransa ve Birleşik Kral· 
!ık fiilen Türkiye hükumetiyle 
teşriki mesai edecekler ve ona 
yediiktidarlarmda olan bütün 
yardım ve bütün müzaharcti ya
pacaklardır. 

MADDE - 2 
1 - Bir Avrupa devleti tara

fından vaki olup Akdeniz mınta_ 
kasında Fransa ve Birleşik Kral
lığın tutncakb.'"I bir harbe mün. 
cer olan bir tecavüz hareketi ha. 
linde Türkiye fiilen Fransa ve 
Birleşik Krallık ile tesriki mesai 
edecek ve onlara yediiktidann .. 
da olan bütün yardım ve bütün 
müzahareti yapacaktır. 

2 - Bir Avrupa devleti tara_ 
frnd'ln v::ıki olun Akdeniz mınta· 
kasında Türkiyenin tutulacağı bir 
harbe müncer olan bir tecavüz 
hareketi halinde Fransa ve Bir
leşil: Krall:k fiilen Türkiye ile 
tesriki m<"S"t edecekler ve ona 
yediiktidarlarında olan bütün 
yardım ve bütün müzahareti ya
pacaklardır. 

MADDE - 3 
Fransa ve Birleşik krallık ta

rafından 13 Nisan 1939 tarihli 
beyannameleriyle Yunanistan ve 
Romanyaya verilen garantiler 
meriyet mevkiinde kaldığı müd
detçe bu iki ~arantiden biri vay:ı 
diğeri hasebiyle Fransa ve Bir
leşik krallık mubasamata giriş
tikleri takdirde Türkiye fiilen 
Fransa ve Birleşik krallık ile teş
riki mesai edecek ve onlara yed
' liiktidann:ia olan bütün yardım 
ve bütün müzahareti yapacaktır: 

MADDE - 4 
Fransa ve Birleşik krallık, bL 

rine veya diğerine karşı ikinci ve 
üçüncü maddeler hükümleri ma
halli tatbik bulmaksmn bir 
Avrupa devleti tarafmdan vaki 
bir tecavüz neticesinde, bu dev· 
Jetle muhasamata girdikleri tak
dirde yüksek akid taraflar derhal 
istişarede bulunacaklardır. Ancak 
şurası mukarrerdir ki, Türkiye 
böyle bir ihtimalde Fransa ve 
Birl~ik krallık hrkkında hiç de
ğilse hayrıhahane bir bitaraflrk 
muhafaza edecektir. 

MADDE - 5 
Yukarıdaki üçüncil maddenin 

hükümlerine halel gelmemek üze_ 
re; 

1 - İstiklal veya bitaraflığının 
bir te<:avüze karşı muhafazasına 
yardım edilmesi. bizzat kendi 
muvafakatiyle, yüksek akid hüku
metlerden biri t?.rafından taahhüt 
edilca llir Avrupa devl etine diğer 
bk J\~ ~C\ ~~ tarafından ,.;:
cavt!• Ytıtmuncta : 

2 - Gere!: oir Avrupa devleti 
tarafmr:lan ika edilen ve diğer bir 1 

metni 
Avrupa devleti aleyhine müte. 
veccih bulunmakla beraber yük
sek akid taraflardan biri hüku
metinin fikrince ken<li emniyeti i
çin bir tehdit te~kil eden bir te
cavüz halinde; 

Yüksek akid taraflar müessir 
görülecek her müşterek hareke
te teşebbüs etmek üzere derhal 
istişarede bulunacaklardır. 

MADDE - 6 
Bu muahede hiç bir devlet a

leyhine müteveccih değildir. 
Hedefi tecavü?.c karşıkoymak 
için. lüzum hasıl olursa. 'T'ürkL 
yeye, Fransaya ve B!rl<'::Sik kraL 
hğn. karşrhkh bir yardım ve 
müzaheret temin eylemektedir. 

l\IADDE - 7 
Bu muahcdcnin hiikümleri 

Türkiye ile diğer iki •"~it taraf-
tan her biri arasında iki ta • 
raflı taahhüt olarak ta mute. 
berdir. 

MADDE-8 
Yüksek akit taraflar bu mu .. 

ahedenin tatbiki ne~icesi ola
rak muhasamata g-irişmiş bu. 
lunurlarsa. anrak müşterek bir 
mutabakatla mütareke veya 
sulh muahedesi aktedeccklcr. 
dir. 

MADDE- 9 
Bu muahede tasdik edilecek 

ve tasdiknameler mi!mkün olan 
silratıe ve aynı ?..amanda An
karada tevdi olunacaktır. Mua. 
hede tasdiknamelerin bu tevdi 
tarihinde merivcte {?'İrecektir. 

Bu muahede on beş senelik 
bir müddet için aktedilmiştir. 
Yüksek akit taraflardan hiç bL 
ri muahedeye nihayet vermek 
arzusunda olduğunu mf'zku..
müddetin inkrzasmdan altı ay 
evvel diğer iki tarafa tebliğ et
mezse muahede beş seMlik ye_ 
ni bir müddet için kendiliğin. 
den temdit edilmiş· bulunacak 
ve böylece devam edip gidecek
tir. 
Aşağıda imzalar• bulunan 

murahhaslar işbu muahedeyi, 
muhtevi olduğu hükümleri tas. 
diken imza etmi!jler ve mühür_ 
lem işlerdir. 

Ankarada. üç nüsha olarak 
1939 senesi tlkteşrininin on do
kuzunda vapılmıştır. • 

Protokol 
NO: 1 

Aşağr-Oa imzaları bulunan mu
rahhaslar, bugünkü tarihli mua
hedeyi imzasından itibaren meri
yete koymak hususunda kendi 
hükumetlerinin mut"abık bulun
duklarını müşahaie ederler. 

İşbu protokol, Fransa, Birleşik 
krallık ve Türkiye arasında bu. 
günkü tarihle aktedilen muahe
denin ayrılmaz bir cüzü olarad: 
telakki edilecektir. 

Ankarada üç nüsha olarak, 19 
İlkteşrin 1939 da yaprlmıştır. 

Protokol 
N0:2 

Sovyet Rusya garp cephesinde Al- r;;ru~ın< ı 
manyanın yıpranmasını bekliyor Herkesin zihnini me~· 

. :ril.si~t aulhunun ne olduğunu \ olmuştur. Evvela ,art.ık Av us - g u t e d e n d ö rt ş eh 1 r \~ 
bılirsıruz. turya, Çar Aleksanderı Avrupada T 

Eylau ve Fridland muharebe- Napolyona karşı bir alet olarak Avruııaua bugün herkesiıı zih· !ardı. Letonlarla Estonlar ti' 
}erinden sonra Napolyonla Rus kullanamıyacaktı. Sonra, Fransa nini mcııgul eden dört şehir var: Cennnn Şövalyelerinin, 13sl ~ 
imparatoru Aleksander biribirle. Vargam seferinde hem kanını, Kaunas, n.!ga, Tallin ve Hclsinki. Baronlarının nüfuzu aıtınd~ J.ii' b 
rine yakla~tılar. İki imparator, hem parasınr kaybetmişti. Bunlar sırnsiyJe, Litvanyn, Leton Lih·anya köylülerine ise h~~ .. 
Niemen nehri üzerindeki bir sal_ Şimdi Ağustos ayındanberi ya, Eslonya ve l<'inlan _ te Leh Derebeyleri hıiki.nldİ· \ 
da buluştular. Aleksander: Stalinin siyasetini takip edelim. diyanın merkezi, ayni za- mz Finler Çar idaresi aıtııııı ıtJ 

- Ben de İngilizlerden sizin Bu ~iyasetin esası ne? Şu: mıında Ilus.raıım gurp diinyasr- büyiik Dlikıılık o!nrak ge(~ 
kadar nefret ediyorum, ldedi. Sovyetler Birliğinin arazısını na a~ıbn IH'nc"relC'ridir. Bunların Muh:ar bir idar~~·e ~ipti,c~~ 

Napolyon da: azami dereceye !fıkarmak ve kuv- Hiçbiri ele ı .cncerelcrin yeni sa · parlamentosu, gumruk te,. 
_ öyleyse, sulh olduk demek.. vetiııi azami ıderecede fazlalaştır. hibi kim olacak bilC'mr.zlcr. hatta ordusu bile vardı. rl' 

tir, cevabını verdi. mak. Bu seneye kadar bu <lort hükü- nu suretle Finlandiya, kCııJ' ~· 
Görüşmeler çok samimi oldu. Bir tarihte, 1919 da Macaris- met nıcrke::i lıııkkm•la ço~umuz sanayii ile ~u yollarından ~ "~ 

İkisi de kendisini ötekine beğen- tan bir Bolşevik cumhuriyeti idi. bir şey bilmezdik. Yalnız. J·:~ton· y:ıt hususunda gördüğü yard e Ilı 
dirmek arzusun<la idi. Bununla Macaristan, Sovyetler Birliğiyle yanın yumurtasını, Ll'tonyanm refahını temin edebildi ,.c ıır ~ı:. 
beraber ihtirasları değişmiş lele_ hemhudut bulunuyordu. Bunun tereyağını. Litvanyanm <la do~uz baııma inki~af etti. Halbuki:; :<ad 
ğildi, fakat bunu ikisi de biribL için Macaristan Sosyalist Cumhu sucuğunu sabah le; in kalwaltımız üç Baltık memleketi taıııd~ 
rinden saklıyordu. riyeti Sovyetler Birliği federas_ arasında görürdük. · Çarlığın menfaatine kullanıl ./' 

Aleksanlder, Avrupada husule yonuna girememişti. Fakat, erte- Tienrctle uğraştı sak biliriz ki Vakııı. Litvanya bilha."'-'IS 
Finlanrliya kereste ihracatı ile istihsalat itibariyle zengin 

gelen değişiklikleri, yani Prusya- si seneki harpte Lehistan mağ_ b·ır rol memlC'kcttı'. Fakat Leton•'IJ. dünya ticaretinr;o mühim J 
nın mağlübiyet ve inhidamım ka_ lüp olsaydı, Rusya sadece bir e_ ~'' 

oynar. Bunlardan başka, Baltık Estonvrı Tius fmparatorlU!i~ 
bul etti; Napolyonun meydana yalet almakla kalmıyacak, lıütün · 8 ç 

devletleri, ln:;iltero ile ticaret ticaretini kendi lim:ı.nların ..ı 
çıkardığı bir şey olan ve Lehista_ Lehistan, daha sonra Litvanya, clt 

anlaşmalnrr hulunmaı;ınrı ve bu m~~lerdi, Leton ve I<Aton ş 
nr tekrar canlandıran Varşova Romanya, Macaristan, hatt5. Al- suretle ın ..... ı'Jtnrc 1 • · • s .1 • • k" f ctıııl' ., ~· on arın en ıyı rı anayı eşmış, ın ışa 

büyük dükalrğınr, Rendeki Prus- manya bile Sosyalist Sovyet Cum mUşlcrisi olmasına rağmen bize Tallin vaktiyle Rusyan111 
ya eyaletleri zararına olarak huriyetleri Birliğine girecekti. şimal mC'mleketlerinin sisleri ara- mühim gemi inşa şehri jdi. ) 
Vestfalya krallığmm teessüsünü Avrupada bu plan az kalsın sında ~örünür. Estonyada Kralnholm 15ebı1~ 
tanıdr. tatbik olunuyordu. Fakat harpte Bu~iin bizi hepsi aynı cepheden dünyanın en büyük pamul< {J 

Aleksander Türkiye ile kendi Lehistan galip geldi. aliikadar etmek)~ beraber. bu kaları vardı. Ri~adıı. da SJ d 

arasında Napolyonun, Napolyon d M k b'l dört memleketin biribirindcn çok işçi çalışan 370 fabrika buıuıı 1920 en sonra os ova ı-
da İngilterenin tavassutunu ka. 
bul etti. Bu tavassutlar akim 
kaldığı takdirde iki imparatorlu_ 
ğun biribiriyle müttefik olacağı 

da kararlaştırılmıştı. 
Avrupa efkanumumiyesi için 

Tilsitt sulhu Avrupamn parça. 
lamşı demekti: Fransa garb, 
Rusya da şark tarafını alıyordu. 

Muahede 8 Temmuz 1807 de 
imzalanmıştı. Ancak bir müddet 
devam etti, zira Napolyon tspan. 
ya seferi gibi çrlgmca bir hare_ 
kette bulunarak bu sulha niha
yet verdi. 

1809 da Çarın Finlandiyayı 

işgal ettiğini görüyoruz. Ayni se
ne İstanbulu almak istediğbi 

söylüyor ve Avusturyayı tekrar 
harbe teşvik ediyor ve harbe gi_ 
rerek kendini dövdürüyor. O za
man Çar, Avusturyayı bırakıyor 
ve kendisi için daha iyi bir fırsat 
bekliyor . 

Bu fırsat 1811 ide ortaya çıkı_ 

yor. Çar kurnazlıkla Napolyonu 
harbe sürüklüyor. Napolyo:ı 

Ru!lya seferine çıkıyor ve sonun 
ba~langıcı başlıyor. 

üç sene sonra Aleksander, Pa
rise girmiş ve Viyana konferan_ 
sında kararlara kendisi hakim ol
muştur . 

Tarih tekerrür ediyor. Bugün. 
kü Rusya dünkü Ruf.yadan baş
ka bir şey değildir. 

hassa ÇinBe, Dış Mogolistand.:ı 

ve Sinkyangda faaliyet gösterdi_ 
ler. Sovyctler bütün Çini hakimi
yetleri altına almak istiyorlardı. 

Fakat, Çinlilerin milliyetçilikleri 
ile karşılaştılar. Bu milliyetçi Çin 
liler, Rus silahları ile Japonlara 
karşı harbetmekle beraber Mos
kova karşısın-da ,da istiklallerini 
muhafa:za ettiler . 

1935 de Sovyetlerin garba 
döndüklerini görüyoruz . Ham
burg ve Viyanadaki teşebbüsleri 
boşa çıkmıştı. Bunun üzerine bir 
İspanyol macerasına, daha doğ
rusu bir İspanyol - Fransız ma. 
cerasına atıldılar. Bu te!?ebbüs 
evvela muvaffak olur gibi görü:ı 
dü. Fakat 1936 da, ldaha son
ra 193 7 den 1939 a ]:;'ldar muvaf_ 
fakryetsizlikle neticelendi. 

Bu sefer, Rusya mukabil dar_ 
be hazırlamış bulunuyor: Ma
demki Fransa ile ispanya, Al -
manya ile İtalya üzerine saldır_ 
madı, bugün Almanyayı · Fransa 
ile İngiltere üzerine saldırtmak 
istiyor . 

Bunun için Rusya Alrnanyaya 
ittifak teklif etti ve kabul etme-
diği takdirde ked:lisinin Faris 
ve Londra ile birleşmekte gecik. 
miyeccğini de anlattı. Ağustos 

sonunda Almanya Lehistanı çan. 
tada. keklik gibi görüyordu. 

farklı hususiyetleri vardır. Fin
landiyanın ecnubundaki üç mem
leket: Litvanya, Lctonyn ve Es
tonya, üçü bir arada 65 bin mil 
murabbaı bir saha işgal eder. 
Halbuki Finlandiya tekbaama 
149 - 806 mil murabbardır. 

Litvanyada okuyup yazma bil· 
meyenlerin miktarı çok fazladır. 

Finlandiyada ise maarif çok ileri 
dir ve orta tedrisat müesseMlcri, 
yüzde itibar.ile, lngilterenin iki 
mislidir. 

Finlandiya ile Estonya sade 
Protestandrr, Lctonya protestan 
olmakla beraber Katolik ekalli-
yeti \•ardır, 
Katoliktir. 

LitYanya ise sade 

Nihayet, Litnmya ile Letonya 
idare itibarile korı oratif dikta-
törlüktür, Estonya Liberal mahi-
vettl' bir direktörliikle idare olu-. . 
nur. Finlandiya ise tamamiyle 
demokratik bir cumhuriyettir. 

*** 
Gördüğünüz gibi, bu dört mem

leket arnıtmda çok büyük fark· 
lar Yar. Fakat bugün dördünü de 
meşgul eden mesele aynıdır. 

1014 den evvel bütün buraları 
H.usyanmdı. Ondolcuzuncu asrın 

başlarında Rus i~tiliı.sı Ealtrğa 

doğru uzanırken bu dört mcmlc
kl't i de idaresi altına almıı;tı. 

Bununla bC'raber, Çarın idaresi 
altında da Dallık memlckctlcri 
eski bünyelerini dC'vam ettiriyor-

yordu. 

$ • * rt 
Tiusya 1918 de bütün bU .ff 

ginlikleri kaybetmişti, Prole~ 
ihtilalinden sonra bütün ans,.:d 
milliyet hisleri yükselmiş ,·e ı: 
Baltık memleketi kendi isti!C1 

rini kazanmıştır, 
Rusya için ikinci bir ka)'ll' 

bu memleketlerin, yeni idıırt 
itibarile Sovyctlere benıeın 
olmalarıdır. Dört memJrl{tt 
beş sene zarfında kendi. idare 

rini muhafa:r.a etm4'lcr, )"il' 

Finlandiya fa.şist bir devlet 
mak tehlikesini atlatmıştır.;, ' 

Rusya bugün ihtilalden J 
ki devri hatırlıyor ve von 1 
Gollz ordusunun Letonyadıı1' t 
ferini, Yudcniçin Lcningrııd ııt1 
pılarına kadar gelmesini unıı.ı? ,., 
yor. Lcningraddan ancak · 
otuz mil uzaktaki noktnıarıtl• 

• d ·ı o nı ostu Almanynnın bı c 
0 

ı 

başkl\ bir yabancmm eline 
mesini istemiyor. ..,ıJ 

(Daily ./ 
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Aşağıtda imzalan bulunan ve 
usulüne tevfikan bu hususta sa_ 
Hi.hiyettar kılınmış olan murah
haslar Fransa, Birleşik krallık ve 
Türkiye arasındaki muahedeyi 
imza ettikleri sırada bervechia ti 
h'ususta mutabık kalrnıslardır. Büyük ve geniş bir memleket 

Yukarıda 'adı geçen , muahede olması, esasen her şeye malik bu_ 
mucibin<:e Tiirkh·e tarafından a- lunmasr, ka~uk ve daha bazı 
lınmış olan taahhütler bu mem- cüz

0i ı:eylerden maada hiçbir şey 
leketin Sovyet sosyalist cumhu- ithal etmeksizin kcn<li kendini 

Esasen Almanya başka türlü 
hareket edemezdi. Zira, Rusya
nın Fransa v~ İngiltere ile ittifa_ 
kı şarkta ve sarsılmaz bir sulh 
cephesinin kurulmasına müsaade 
etmek olacJktı. 

kalryor. HALK OPERETİ. c() ' 

riyetleri ittihaıdı ile müsellah bir b · 
ihtilafa sürüklenmesini intac ve_ eslemıye ve fabrikalannr işlet-
va mucip olacak bir hareket; onu miye muktd:lir olması gibi kuv_ Bu anlaşmanın neticesi olarak 
icbar edemivecektir. vetlere dayanarak Rusya hadise- Lehistan taksim edildi. Alman • 

İşbu protokol Fran;;t, Birleşik !eri bekleyebilir • )ar Lehleri mağlUp etmek için 
krallık ve Türlcive ara,.mda bu- Bugün Alrr.anya ile 1807 de çok şey s.:rfettilcr, Ruslar bir 
günkü tari!ıle akhlttn:"ln mı:a- N 1 apo yonla olduğn gibi anlaş. ş~y harca:nadıkr. Fakat el:le e-
hedenin ayrılmaz bir cüzü olarak 1 
tela,· ki ohın:ıc~ktır. ma halindedir. Maksadı sadece dilen mal ikiye taksim edildi. Pet 

Ankarada ür r.thb ohrak:, 19 tamamiyle taahhüt altına girmek rol kuyuları da Rm:lara geçti ve 
11kteşrin 193'.> t:ıri':ind: yapıl- sizin, bugünkü muvakkat mütte- Ruslar üstelik bir ele Romanya 
~tır. fik, en müthiş bir çıkmaza girin_ ve Rumen petrolları yolunu da 

A·i~;da~inemastl: ~'.,';;, ~:~~~k :;:::::.::~,~~· gn~~: Aı;~~~:y:::::~ı;~~:d.n "'"'" 
1811 dckı ı;ıbı Rusya gene müt_ Çar Alcksander Finlandiyayı al. 

ar e .tn 1yor 1 rl · .. · d . • d 

1 
H h •d• Bılhassa 1809 da Çar Aleksan- I Moskova<la Von Ribbcntropla 
Al M · · erın manevrası uzerın e ısrar 1'11zalanan anla~m~ an sonra da 

tın ab:ıt 1 et:ne!ı: istiyorum. Çar, Avustur. ~usya derhal Estonyaya el attı. 
Yeni Neşriyat 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 251 inci eayrsı 

çıktı. Bu ktiltür \'C sanat gazr.te_ 
ıılnt okuyueularrmıza tavsiye ede
riz. 

yayı harbe girmeye teşvik etmiş- 1 Bir hafta sonra da Lctonya ile 
ti. Avusturya galip gelseydi ge_ T ,itvanya da ayni vaziyete düş
ne askerini dökmiyecekti. Hun- 1 Bu~iin de Finlan' liyadan bahso
dan emin olabiliriz. l lunuyor. Tıpkı Tilsitt mu3hede_ 
. Fakat Avu<;turyanrn galibiye_ 1 sinden sonr .. "irinci Aleks~n.-i~rin 
tınden kazanrı olmanıısmıı mu- yaptığı git(. 
kabil, mağllıbiyetinden faydası Dumınla beraber, sulh meselesi 

Almanyanın sulha ihtiyacı var. 
Lehistanda aldığı yerleri muha.. 
faza etmek istiyor. Fakat İngiliz 
- Fransızlar buna razı değil, Rus 
ya d3. bunu esasen pek istemez. 
Rusyanın menkati Almanyanın 

denizde ve garp cephesinde çar. 
pışmasında ve oilhassa yrpranma
sındadır. Alman~•anın barpta 
yıpranması ne kadar uzun sürer. 
se Rusya o isbette şarkta veya 
hiç olmazsa Daltrkta serbest ha. 
reket edebilecektir. 

Diğer taraftan, Moskova da , 
Berlinin garpta sulh yaparsa şar
ka dönmesinden korkulmakta. 
dır .Zira ne de olsa, Hitler "Me_ 
in Kampf .. ında şöyle yazmıştır: 

'Fransa ile Almanyanrn mü -
cadelesi yeni kıymetler doğura -
maz. Böyle bir \arpışmaya AL 
ma milleti, ancak bu h:.rb1 ken. 
disine zaruri olan genişleme im
kanların1 başka yerde temin ede • 
bilecekse razı olabilir.,, 

(La Tr-ibun P. iles Nalions) 

Bu akşam 9 da (Zır dcl1~: ~ 
zan: Yusuf Süruri, yakınd ı:ııı 
dmlarm beğendiği), ytı .. 
Yesari 

1 
Selimiye Askeri sa~~; 

. ma Komisyonu ~ 
Selimi ye tiim lıirlikJeril~ 11,ı 1 

paşa !ôiiel h:ıst:ı.ne~iııin ih~·~ ~,r 
470 ton marinlaYc kömüru ~pilrı 
zarf ımılile 1'.!-10·939 ı;~c ~' 
itibaren onlıc:·ş J:Ün miid<l~~sillıı1 
ck~iltmeye konmuştur. l~ <~ıl 

~nıı · 1 2S·lO·O:l!I rnmar!C'si J:ll 11 ıı'.t 
ıle .SrlimiYedeki ıünıcn 511 

., 

komi~ynoı~nıl:ı y:ıpılncııkl~~rt'\ 
miıı lıC'ıleli fı8il llr:ı .40 tııt'• I 
ıernin:ıtı 51:> lira :rn 1;urıışrııııfr, 
eksillınenln e-çs:ır YC şnrtlıı jlıf 
nırk istinnler h<'rıdin ve ]" ,:Ofl 
iştirak c

0

ıleceklcrin ele bC~~c'';, 
s:ı:ıttr. komiwonuınur.n 71

111 c)c 
clC'C'eklcrıl i r .. K:- pnlı ekdJl~~ 11p1'' 
rak <'tlC'ceklcr teklif rıll' e ıı.: 
hirliktc ~·<'ni ~ene tirarct \ıı~1 

. nııt'ıı ~~ 
rını YC Jıu ışc :retC'r ,·~ J1 
min:ıt makhm:l:ırını 'Çf. j)t!lıe ~ 
mektııplnrın ı h<'lli e<l~]cn ı.ııd'' 
alinılr.n hir ant cv,•C'JınC ,eırı1j 
mi~~ on tı:ı~k:ınlı):!ına vrr~3o31 
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~ SEKEA HASTAUGI OLAHL~ıRLA FAZLA 
" 

1 
Ameri as 
Yazan:Andre Mourois, 

Glü~ttn cıkm<ıqİ.Gevrtıqİ(b~~lb)Makarnası. Sahrİyasİ. Pirinci. Fİyonqosu. Kuskusu_ 

ıNGILIZ KANZUK ECZEHANESi. Beyoğlu .. İstanbul 
~tb - 5 -
~111 ~ ~al Amerikada yoktur. 

<ikinci mcktub) J ı tst. 
siitniııenizin hatta siz doğmadan ev 
vcl irtikap ettikleri bir hata yü· 
~ünden doğmuş bir hastalık olara~c 
izah ediyor. Eğe:; bu zehir sizi zc. 
hirlememiş ol aydı hay:ıtınız gül· 
lük, gülistaniık olarak sürüp gide· 
cekti. Bu nazariyeden sonra Ame· 
rika ailesi lıu mufassal muanım:ıyı 
açma~a çnhc;ıror. Noussy dö Sa. 
les bu hu:;usta yazdıkları çok eğ· 

f\om01an11ğı Satmaıma Komısyonu ıianları 11 
tçtınıai ananeleri metre· 
adarnıann çatısı altına gir 
ın~ 

1 Ilı ~saade etmzz.llir banke· 
'i ıııver:-ite piofcsöriiııün.bir 
·~ ınetrcsi oldui:,'lı tahakkuk 
~ haı o zatın haysiyetıni 

itbe tta mesleğini ka)'bctmc. 
~olur. Sonra boşanmanm 

kolay olduğu bir mem· 
~ ltıetres tutına~a ne lüz'.lm 
~:ın bu scbebler yüzünden 
~"-a nikahsız birleşmeler 
· ~k kadar az<lır. Amerika· 

" ta~ olarak yaşamayı k:ı~ml 
· ill,'? :·e erkek. b:ızan evlen

' ıkı hayvanı birl~tiren 
~ .., biribirinin \.·anma soku· 

l~:ıcclıdir. 
"Koca-.ile açık kalb!e konuştu~u 

vakit gözleri memnuniyetten par· 
lak bir kadın bilirim. Ameri!m· 
da koca.,ııe açık kalblc konuşmnk 
dC'me:~ zavallı atlama i)!\cnce ede. 
rek bi:çok saatler geçirmek \"eya 
aıle münac:ebetlerinin acınacak ha· v ·ı·a·· J \at bu kısa bir zaman i· lini uzun uzun anlatarak za,·alhyı 

~ ·~ hat1ra2ı bile unutulan can sıkıntısından ölüm derecesi· 
• ~ bir a~k buhranıdır. ne getirmek demektir. Muntazam 
ı~ 11 l:n anlattıkları Nev· fasılalarla geçen bu konuşmalar
~.ırbUyük ~hirler için çok dan kadın o kadar memnundur ki 

\Cı ~Phesiz, fakat Ameri. ' kocasından aynlır ayrılmaz derhal 
tıın büyük kütlelerini teş· bu maceravı arkadaşlarına. hatta 

~i \'e en iyi Fransız aileleri· biribirine ~nlatır: "KocaırJa harl .. 
~ }·en muti, sadık çiftlerin kuli.de bir gece geçirdi!:. Ailemi· 

"dal"uvaıann da sayı!amıya· zin hakiki durumunu an1ıyalım di
t.-r; ~k olduğunu unutma.. ~·e elimizden geleni yaptık. Bu ça· 
, Ctttır, Amerika seyahatle- balama ~ni hiç yıldırmadı.Çünkü 

J'_, ~Ut bir çok ailelerle karşı· bu sayede yu,·amızın $aadeti için 
c!1" r t~ Nevyorkta bile böy· yeni esaslar kurabildii1imi saruyo. 

~\llrnak mümkündür. rum.,. Halbuki kadın bu sözleri 
ıJ- yirmi senedenberi anlatırken kocası uykusuz geçen 

3() erkek ve 30 kadmm bir geceye acıyarak, yorgun bir 
• n alınarak; dedikodular, halde içıni çekmektedir ... 

\re tiyat:o piyeslerile Saadet sevl<itabiisi isimli ese-
aşk maceraları o kadar rimdc ıstırablt his buhranlarında, 

ki macera merakı aşa· meseleyi halletmek ·ve aile saadetL 
r ~her erkek ve her kadın ni devam dtirmck için en i}i ça· 
'cleaı olmuştur. Halbuki renin zevcin sükQtu olduğu nok· 
· hlkim olan \'e bu ce· ta·mda ısrar ettim. Buna erkek 

,.l ~'taracak olan da bu aile- kadın bir çok ok11yucularım itiraz 

~ 'art .,.,,~ etti. Bilhassa kadınlar ... Fakat e-
... 'fıl,~ • •\evvork. - B ••• bu 1 r ~~'lll:\ . J minim ki tanıdı~rım kadının koca. 

Jh:ıle ı.ıümi talibi çıknııyan Haydarpa.şa ha:sı:ıne~i için hizıımu olan 
450 ton kokkömilrü satın alınacaktır. Kapalı znrfla ihalesi 23 birincileşrin 

9lW po1artesı süni.1 saat 11 de yapılacaktır. l\Iııhamnıen kıymeti i425 lira
dır. ilk tcminnlı 557 llrnılır. Şartnamesi hergiin lmın!syondıı görülebilir. 
Jstrklilcriııin ılk teminat makbuz veya mektuplarıle 2400 :sayılı kanunda 
yazılı n:<;ıkal::ırılc bcr:ıher ilı.ıle günü ihale sn:ıtirıılcn en oı bir saat evve
line kader teklif mektuplannın :Fındıklıda komutanlık satınalma kornis
yoııun:ı venneleri. (i980 

* *. 
Koınutnn1Jk birlikleri iı;in 5.000 kilo gaz evsaf ve şeraiti dahilinde 

parnr'.ıkla satın alın:ı~nktır. Pazarlığı 24/Birincileşrin/!)3!) snlı ~ünü s:ıal 
H de ~ apılaca:..tır. lstı:klilcrin belli gün ve !aatte Fındıklıda 1\omııton
lık sntın:ılrna komis3·oııunn geJmeleri. (8677). 

* • • 
Komfayomımıızda mevcut listesi mucibince Komutanlık binnsında 

kurula<.':ık soiıulnr için m:ılzemey~ ihtiyaç vardır. Pazarlık suretilc mu· 
bayaa cılilecek Lu malzemenin pazarhllı 23/Dirinciteşriıı/939 pazartesi 
günli s:ı:ıt lü ıl:ı y:ıpıJ:ıc:ıl;tır. isteklilerin belli gün ve saatle Fındıklıda 
Komutanlık sotıııalına Komisyonuna gelmeleri... .(8678) 

.* :t: * 
Konıut:ınlık birlikleri için şerait ve evsafı dahilinde 14.000 kilo arpa 

şehrıyesi, s2.uoo kilo rnak:ırn:ı. 500 kilo çay, 5000 kilo zeytin tanesi, 20.000 
kilo snhıın ayrı nyrı paz:ırlık1a alınacaktır. Pazarlığı 25/Birincitcşrin/939 
carşarııba güııiı saat 1' de ynpılacaltw·. İsteklilerin belli gün Ye saatte Fın 
dıkhd:ı Komut:ınhk satınalm:ı komisyonuna gelmeleri. (8670>. 

* * ~ 
1\omutanJk birlikleri icin 50.000 kilo sade y:ığ şerait ve evsafı dahi. 

lindo pın:nrhkla satın ahnacaklır. Pazarlığı 24/Birincileşrin/939 ~ah gü
nü ~:ı:ıt 15 de yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Ko
mutanlık sııtınnlma komis:ronnna gelnıclori. (8680), 

latanbul P. T· T. MüdiiTlüğünden: 
İdare bendh"c ihtiyacı ic;in 1000 kilo sicimin alımı açık eksiltmeye 

konulmuştur. 
Eksiltme 8-U-939 tarşarnba saat 15,30 da B. Postahane binası bl• 

rtncl katta P. T. T. ?tlUdürlüf;ü odasında topl:ınac:ık alım stıhm komisyo
nunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedell 82,5 kunı~, hepsinin 825 lira, 
·muvakkat teminat 61 Ura 88 kuruştur • 

İsteklilerin mühürHl nümune ve eksiltme şartnamesini görmek ve 
muvakkat teminallnnnı yatırmak üzere ç:ılı~ma günlerinde mezkür mü 
dilrlilk idarl knlcm lernzıın ktsmına eksiltme gün ve saatinde de 939 sC: 
neıi lçin mntehcr ticııret odası vesikası muvakkat teminat mnkbuzile bir
likte komisyona milrac:ıatl:ın. (8646) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden · 
1 - İdare ihtiyacı için 2500 adet komple daymon pil takımı ac;ık 

eksiltmeye çıkarılmıştır . 
2 - l\luhammen bedel (4250) muvakkat tcmlnııt (318,75)" lira olup 

eksillınesi 2 ikincitıo;şrln 939 perşembe günü saat {16) Ankarada P.T.T. v 'IZdan sonra bana Nous- SI bana hak vermiştir. 
~ ~ .. <zamanımızın bu mem <tldncl mektubun sonu) 

• umum müdürliik binasındaki satınalma komisyonunda yııpılacnktır. 

1
-J \r; l}·ı tanıyan ve bu diyar-

'")' .;- .r.1_ • tıı • '11~-ufu ve zekası saye-
~·i bahsedebilen Fransız,. 

}ada aşk,.a dair bir 
~>1 &etirdi. Noussy clö Sa· 
ı Sıt suretle hülasa edilebi-

' . Aınerikada aşk. tıpkı 
~~ ~İbi milli bir meseledir. 
· ıçtimai birer müessese a ı. 
\'a '_lll ve demokrasinin tam 
,h%~ görmesini ist~r. Bi· 

t tı bu iki müesse~nin teh

............... ~ 
Ağaran 
Saçlara 

3 - İstekliler, muv:ıkkat teminat makbuz, veya banka teminat mek· 
tuhile lcanunr \'csikolarını hamilen mezkQr gün ve sa:ıtte o komisyona 
mtir:ıcaal edeceklerdir • 

4 - Şartnıımeler, Ankara P.T.T. levazım fst:ınbulda P.T.T. Jeva:um 
aJniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

6 Dr. iRFAN ICAYRA u RÖNTGEN MOTEHASSISI 

(4575) (7317) 

ZA Yl - Sürmene nskerlik ~ube • 
sinden 3t3 senesinde aJdığım terhis 

tezkeremi zayi eltim. Yenisini ala -

si karşısın<!a eski Klod Farer ca~ımdan hükmü yoktur. 

:Jt8 doğumlıı Rif at Abbaı 

YENİ PUDRA 
RE KlERi 

önünde 

KADINLARIN 
HAV RE Ti 

*---Sihramiz kolorimetrik 
bir makina vasıtasile 

i.stih~ar edilmektedir 

*------' 
.. 

Pudraya tam teninize en 
uygun rengi veren Kolo
rimetrik yeni bir makine 
icad edilmittir. 

Bu makine sayesinde şimdiye 
kadar görülmemiş emsalsiz bir 
güzellikte yeni pudra renkleri i· 
cad edilmektedir. Bu yeni pudra 
''Su geçmez•• cinsindendir ve yağ· 

~ENiN GOZELLiölNI 
iKt MtSLt ARTTIRIR. 

murlu ve rüzgii.rlı bir havad:ı bile 
sabit durur. Burnunun parlama .. 
sına mani olur. En sıcak bir sa· 
Ionda dans ederken bile teninizin 
tazeliğini ve sevimliliğini muha· 
faza eder. Hemen bugünden bu 
yeni TO KALO N pudrasını tcc • 
rübe ediniz ve her gün biraz da· 
ha genç görününüz. 

Beyııelmllel ;rolcu Te bagaj n:ıkliyatuıa ait olup tına hatta met'i 
D.D./tOC. 

Toros katarlarında uzan yoldan ee)'ahat edecek yolculnrd:ın kısa 
yol ücreti alınması h.akkındaki DJ>. 107 numaralı tnrifelerlen Avrupa 
hattının semplon katarlarında beyaelmilel münasebetler için yolca n 
bagajlara tatbik edilmekle olan muhtelif tcnziUıt lG İkincitcşrin 1939 ta
rihinden itibaren H\ğvedilecektlr. 

Fazla tafsiUlt için istasyonlara müracaat edilmelidir. .(8560). 

* * * 
Beherinin muhammen bedeli 395 Krş. olan 5000 ndet çam telgraf 

direği 1 /11/193!> Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
knrad:ı lı.Jare hinasınıln satın alınacakbr. 

nu işe sim1ck istiyeıılcrin 1481.25 liralık muvakkat teminat ile ka. 
nunun ıarin cıtil!i Yesikaları ve tekliflerini aynı sün s:ıat 14,30 a kadar. 
Komisyon Reisliğine ,·ermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank:ırada Malzeme Dairesinden, Hay· 
darpaşadn Tesellüm n Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8273)ı ~ine razı değildir. b ) 

~ ~h hiçbir suretle orta 
'rı~~a razı olmaz. Daima 
'i~ %te erişmek ister. Bir 

1 
sokak N'l. 8 - 10. öğleden son 
ra 3 teı. ] \'e ıcadar. 

TOrkly«- Cumhuriyet Mt-rlı~z H•nkası 
AKTiF 

14 / 10/ 1939 
P.AS1F. 

~~zl y
1
-==--tc=i __ 

Lira 
15.000..000.-

... ı•• 
r~· I' 
ııf• ,r 
ırı ,, 

~' ~sıl muvaff akiyet için 
~;·varır ~tip de aynen o tarz 

ak.ıyet için çalışır. Bu 
rı • kan ve kocanın aşkta 

ret çarelerini aramaları 
~-~er i~in olduğu gibi bu· 
~~ mütehassrslan var 
~~ zihniyetine 

~~.~ir srm vardır ve 
'C) ~~an öğrenmek ka· 
~ - Amerikanın yirmi 
~ ~k hususunda inan
ır ;ııassıs doktor Freudtir. 
·~ r~dcn C\''\'cl Amerika, 
h'<\.~ bulamadığı aşk mesc. 
· t~tdctnenıektcn doğan de
t!; 1;ab içindeyrli. Fakat 
~~ndc bir nazariye var. 

I~~ ~-b • • 
UJ :-ınızm, anner.:ur: ---

ıaçlarm tabii 
renklerini iade ~der. Ter ve 

yılmnm::ıkla çıkmıu. clalma 
11:ıbit knlır. Kumral \'e siyah 
renkli sıhhi ss~ boyn.land.ır. 

tNGtı.tz KANZUK ECZA .. '"E. 
st UEYOGLU • tSTANBUL 

il!' \ ııO~ -! Mff?M 
ııc''I l.oııılrı< \"C I':ırisin en meşhur fabrikalnrından Selen 

,,, ı ~ nAl'.tı\'lAU i<in d< ••n moda v< Yak"k Fanld 

!f ~· ~~AMSALAR ve MANTOLAR 
1ııd'~. 11 • 

091unda BAKER Mağazalarında 
eır l "'ır 
303' ı ,.trfilıneı.:tc \ ' C gayet müsall ~eralt ve ucur. ri:ıtl:ırl:ı S<ıtılmaln:ı 1 

lılJcr lııhnınedcn cHcl ilıtlyncınııı şimdiden temin edin iz. (1 
•• • 1 • • ...... ., ••• • 4.. • • • J 

Kasa: 
Altın: Safi Klogram 15 600 Sfı6 
Banknot '. • • • 
Ufaklık • . . . • ,. , 

Dahı'"ldcki Muhabirlc1': 
Altın: Safi Kilogram 678 111 
Ttirk Lirası . . . . . . 

Hariçteki MuhabiT16'r: 
Altm: Safi Ki10j?l'3lll 10 010 238 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • . . • • 
Diğer dövizler ve liorçlu 
Klirin~ bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı na1C. 
diye kar§ılJğı .. . • • • 
Kanunun 6 • 8 maddelerine 
tevf füan Hazine tarafından 
vaki tediyat • • • • • 

Scnednf cüzdanı: 
Ticart ~netler . . , • • 

E.~hrrnı ve tah1'-ıüit ciiznanı: 

{ 

Deruhte edilen evrakı nak. · 
.o. divenin l:a~ılığı esham ve 

tahvilat itibar! ktymetle 
Serbest esham ve tahvilftt: 

A ,,,,,,,-:1ar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
altm ve döviz Ü7erine • • 
Tahvilat üzerine , • • • 
HiS!ıe"~tfar , • , • ı , 

Muhtelif • • ı • , , • 

21.802.488.77 
t1.G2-l.536.50 

t.654.701.93 

953.816.81 
28R.OS2 .8(; 

14.080.200.14 

4-300.01 

2.731.286.14 

168.'748.563.-

Lira 

3J.881.727.2:S 

J .242.400.67 

tG.817.88:3.29 

1'7.807.666.- 141.«0.80'7.

ıos.ıoo.531.S:S ıos.ıeo.581.85 

'8.'727.704.97 
7.56!.277.0R 

8.S02.000.
t2.300.6:1 

7 .s.cn .421 .6H 

Ych-i.n 

56.21)1.082.05 

ıo.usı. '148.86 
4:.500.000.-

17.548.574. 79 

i82.0:l:>.843.2:J 

l emnıuz 1938 tarihinden itibaren~ 

Sermaye .. , • ı • 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevkalade • • • • ,,,•"' 
Hususi , , , 

Tedavüldeki Banknot'lar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vıtld 
tediyat • , • 
Deruhte edilen evraliı na.k. 
diye bakivesi , • • • • 
Karşılığı tamamen a1tm olara.lt 
ilaveten tedııville vazedilen • 
Reeskont mukabili ilavten te-
da. vazed. 

Tflrk Lirast Mcuduatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli. 
ring- bakiyeleri • , , • • 
Muhtelif ı , ı , ı ..: ! • 

4.217.184.25 
~:000:000.-

ı~.74S:56S.-

1'1.SM.666.-

141.440.89'1.

ı 7.000.000.-

182.000.000.-

9.731.86 

39.081S.D69 .. <J4 

10.217.13-i.25 

290.«0~9'7.-
27.240.625.tu 

39.088. 701.20 
l00.039A85.65 

Y eh.im 182.035.843..25 
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YENi 
ı\ 

RADYO TiPLERiNi 
KIVANÇLA TAKDil1 EDER 

Her keseye uygun muhtelif çeşit radyo IOzum eder. 

R. C. A. radyolartmn, pahahlara gibi, ucuz fiatlılara dahi, yUk· 

sek kalite itibarile biriblrlerine benze.-ter. 

Veni R. C.A. 1940 NEVVORK modellerı, 
" 

Nev.york1 dünya sergisinde t:eknik, gü-

zellik,· fiat itibarile R. c. A. t: ar i hinde 

kazanılan tekmil rekorları kıran, mu

azzam bir. tnuvaffakiyet elde et:t:iler. 

NEVVO.R 'K serisi radyoları. R.C.A.•nın . . 

$imdiye kadar imal et:tiğı radyo çeşi-

dinin en mütekamilidir. 

Bunlar arasında, icabında elektrik cereyanile lşletilebflir ba· 

taryah yeni bir ahize vardır ki, behemehal büyük bir heye

can tevlit edecektir. 

Bu harikulideJradyoların tecrübestni isteyiniz. Size en uygun 

olamnı ~ehe~~hal seçeceksiniz. 

i>.CA hev~ 5 Hwddi 
5 LAMBALI 

Teknik no1<tai nazardan bir 
şaheserdir . Ebonitten güzel 
bir mahfaza içinde bulunur. 
13. 16, 19, 25, 31 ve 49 me. 
trelik tekmil beynelmilel da l
galarını mükemmel alır . 

Orta ve uzun dalgalarını, ka
bili ictinap olmayan asgari 
pürüz ile alır . 

Peş in Satış Fiyatı T. L 90 
• 

IOUftLA BillDEftLEft 

NEVYORK tipindeki R. C. A. radyoları fevkalade 
güzel. olup, eşsiz b i r randeman verirler. 

Bunlar arasında, her cereyana uyar radyolar bulunduğu 

gibi 1200 saat dayanır batarya takımıle işler NEVYORK 

B tipinde bir modeli vardır . Buna ilave edilebilen 
25, - lira kıymetinde bir mübeddile ile her istendiği 

anda alternatif cereyan ile işletilebilir. 

Bu radyonun 1200 saat dayanır batarya takımıle bera· 

ber peşin satış fiatı 120. - lirad ı r. 

RCA ~~ 6 111-0cidi 
6 LAMBALI 

Ebonitten mahfazası . geniş 
eb'attadır. Yüksek frekans 
bir lambası sayesinde, tek
mil dalgaları daha mükem
mel ahzeder. Bilhassa, 13, 
16, 19, 25. 31 ve 49 metre
lik kısa dalgaları mümkün 
olduğu kadar az oarazitlc 
ahzeder. 

Peşin Satış Fiyatı T. L. 135 

İSTANBUL ANKARA 


