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Ademi tecavüz paktının Sovyetler tarafından feshinden sonra 

ovyet-Fin ihtilifı hid bir şekle girdi 
· Aırt· u · lk 

, 

Finlandiyanın fek ümidi 

Ordusunda 
Sovyet Radyosunun spikerı 

Fin erkanını 

Kuduz 
köpekler! ·\ 

-
..... 

Diye tavsıfe baş;adı J 
l\!oskova 29 - Fin hükumeti · ~ -""·~~ 

Mar<'oaı Mannerhelm 

nin Sovyet notasına verdiği cevap 
üzerine Sovret hariciye komiserı 
Molotof da dün, Finlandiyanır 

Moskova elçisine bir cevap tevd 
etmiştir. Bu ce,·ap üç kısımdaı 
mürekkeptir: 

llk kısımda, Sovyet hükılmetı 
Finlandiya notasında, taarruz ha. 
re.ketinin inkar edilmiş olması. 

efkarı umurniyeyi hataya sevket· 
· (Devama 4 Jmcüde.l 

er ıı berla y n.nı ü h i rn 
,evanatta bulundu\ 
l\9annz başvekııı dDyor ki: ; 

Bu harbe hangi milletlerin iştirak edecekleri ve bun.arm lehimizde mı, 
harbe girecekleri henuz malQm 
degıldir 

Mukabelebilmisil 
4 kanunuevvelde başlıyor 

lrıgiliz Krah harbin devamına karşı 
fevkalade tahsisatın kabulünü istedi 

ltılıha 21) - Avam kamara- malarını teırıt'nni ederek bitirınl§· 
t~e~·~~fet partisi liderlerin- tir. 
ıı..~ gııı. suallerine cevap ve- Kral Avam kamarasını 

b .. ~'§Vekili Çembcrlayn, 
.~ t açtı 

)aıııı ~en bir muhasara 
~ h1t- dı.~nı, denizleroo ise 

\~~lh~~cadele devo.:n etti -
\' ~tır. 
... ~~ııra Alman ihracatına 
-,.,el:u lllnbargoya. temM e -
~ §Öyle demiştir: 
\~~aya karşı alınan mu
~' U tedbiri bitaraflar i

J,ondra. 29 - Çok.tandır gizli tu
lulan hazırlıklardan aonra kral, 
dün nutkunu bi1zat okuyarak par-
lamentoyu açmıştır. 1 Şimal Denizinin bel<~llerinden 

Kral saraydan parllmentoya bU- yapamadıkları sJyleniyor. 
~k ve ananevi merasimle gelmig- Almanya mallarının 

bir bombadrman tayyatt11l 

ambargo hakkındaki kararnameyi 
neııretmiştir. Buna nazaran Alman 

malı yüklU gemiler, 4 klnunuev -
vclden itibaren müttefik donanma. 

tir. müsaderesi 
Ancak 10 dakika silren celsede 1 d 29 n ·· k • 

A>D ra, - un çı an resmı 
~~q ve belki zararlı o

~!'h.:. bı.Uttefiklerin orta .. 
~~ için cebir ve kuv -
\.tızı ~lıklan mücadelede bi
~ "ı~ bazı fodakilrlıklara 

kral nutkunu metin bir 21esle oku-
gazete, Alman ihracatına konan 

mnş ve gu cümlelerle bitirmiştir: (Devamı 4 üncüde) 

~~d 1ilııındır. 
Ceb~llbcrt Avrupa ilzerine 
~iet 'Ye kuvvet politikasına 
~ hft. d ~eıınek istiyoruz. 
~' ~0lin:va kurmak için har
~,.- ~ lttu. Kurulacak yeni 
.~L lri."lfn • • 

Şu saatte büyilk bir mesuliyet 
altında bulunuyorsunuz. Eminim ki 
milletin kararma tercüman ola -
caksmız. Tasvibinize arzedilecek 
olan tedbirler, milletimin hayrı na
mına ve istihdaf ettiğimiz gayeye 
varmak için ittihazı müııavtrlerim 
tarafından zanırt görülen tedbir • 
lcrdir. 

Gizli celse meselesi ~ h rtni şlındıden tes -
• ~ Ctn erken, hem de ma- J.ondra, 28 - Dolaşan rivayet. 
~eceğt h.~bin ne kadar mUd Jere göre, iki muhali! grupun is -

el'itı hıltnmediği gibi han- tediği gizli ce!se parllmentonun 
\ ~· · · bu harbe i§tirak c - bu haftaki içtimala?mdan birinde 

t hn~ değil 1 ir. akdedilecoktir. Ancak bu celsenin 
~ llteıı.h Yeli teıımll etmek ve tarihi meçhuldi:r. 
~h~~a alarmda mUsavi bir Muhalefet paıtlleıinin mühim -
~ '?'\ etnıek lilzınıdır." mat meselelerindf" hükfUnetl gld • 
~~~~Ş\'t>kl! i nutkunu, bu detle t enkit etmek i~tedikleH, fa
~cıı, kuracakların 1914 knt umumi mcnfor-lleri nazarı dik 

<laha bahtiyar çık - kate alarak bunu aleni celaelerdc 

Bulgaristanlı Türkler hakkındaki neşriyattmız geç de 

olsa nıhayet bir akis uyandırdı 

1ürklere ayrı 

mu.ı.mele 
gapmıqorlarmış ! 
F k t Tekziote ya'nız as'.<erı a a işlere temas edıliyo 

·şkenceden bahıs y.JK ••• 
Bulgaristanlı Türklerin manı~ §ikayetlcri üzerine yaptığırr,ı.ı 

kaldıkları fena muameleler ve neşriyat nihayet Sofya hükumc
tazyiklcr hakkında alakalıların (Dc,·anıı 3 üncüde) 

-.. 
Köprünün kabaran kaldımnların~ düzeltenler Ye tf~n kal<lmmlar 

Gazi köpriisi\oi\n 
tahtaları şişi i 

Arızaların düz~ltilmesim, köorüvü 
başka türlü tesellüm edemiyeceğıni 

Belediye müteahhide bildirdi 
Cumhuriyet bayramında par • . ~ Şimdilik köprüden yalnız yaya 

·1ak bir surette açılı' merasimi ya- ıeçilebilir. Müteahhifün mühen -
pılan Haliçteki Gaziköprüsü talı- disleri köprü tahtalarındaki bo -

taları ,son yağmurlar yüzünden ıuk1uklan tamirle ~ğraııycrlar 
tekrar bozulmuı vo şi,miıtir. ve iki ltaftaya kadar eksiklikleri 

tamamlanabileceğini, o zaman 
Belediye köprünün henüz kati köprüden nakil vasıtalarının da 

kabul muamelesini yapmamı§ ve geçebileceğini iddia ediyorlar. 

ancak bu arızalar tekrarına mey· Belediye, açıldığı zamandan -
dan verilmiyccek §ekilde düzel- beri bir ay geçtiği halde bir türli.i 
tildikten sonra köprüyü t:s::!'iim düzelemeyen ve bir çok hal:lı §İ· 
edebileceğini alakadar mütcahhi- kayctlere yol açan bu köprü iıi-
i e bildirmiştir. ni esaslı surette incelemektedir. 

so~ OAKiKA 

lngiliz harp 
ıremi'Si batmamış 

Londra, 29 ( A.A.) - iyi ma u· ı olan haberden maksat. · Alman a· 
mat almakta olan m:ı!ıafil. 10.0:x> rın bu gem· 1 nerede bulunduğ:ı
ton hacmind~ki bir ln~iliz kruva· nu öğrenm~k arzulan olduğ.ın~ 
zörünün batmı~ olduğuna daır hatırlatmaktadrılar. 

Almanlar tarahn:lan v~;ıen ha· 
ber hakkında ademi :nalil.mat be· 
yan etmektedir. 

Ayni mahafil, Alman rajyo>u· 
1 

nun evvela bir İngiliz muhribinin 
batını~ olduğunu haber vermiş. 
müteakiben batan geminin bır 

kruvazör oldu~runu söylemiştir. 
Ingiliz bahriye mahafili. Al· 

pç;ou+vv++vvovvocNVV04' 

AN KARADA 
ONBEŞ GüN 
Röportajı 

yapan mantarın, böyle bir hab~ri ortaya 
atmaktan, mak atları. Lon::lramn 
lngiliz harp ~e'llisinin n:!.rel? h~- Sabİ tl ALACAM 1 
lunduğunu gosterece!< bır te!rnp ' 
neşretmesi nctice3ini isti'1nl et· .- ! 
mek olduğu mütaleasmdadır. U ı .ar es.den .tibeıren • 

Bu mahafil. \'aktile Almın'ar 1 HAB~<I stt unlarında j 
tarafından Ark Royal tayyare ge· } 
misinin baltıiı suretinde verilmiş ·•••ı11ı·e·t.,jll]••-.••······ ·•· 



::::a::ı ,p m:::ı= 
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'llo.r 
vay arda mevki 

a kı l{aldırılmahdır ı 

1 

Yazan: H. DALKILIÇ 1 
B tITtlN dünyala blrrok wnumi yerler ve '\'Usıtnlar vardır ki, ! 

mc'W ıo.rwnı mu ı:ıfaza ederler: Tiyatrolar, slnemruar, ,,._ i 
ııurlar, trenler gibi. 

ı•:ıranu:ı. 'C;) a keyfinize göro bir tiyatroda. blrlncl veya ikinci 
mc\ldo girebilir, bir \"apuıun lillts \'cy:ı. üçüncü me\ künde 5eyahat 
edersiniz. 

~;ılmt bu i'nrlt nc:ıro bir sınıf n.ynh~'11lm ifadesi mlcllrT 
Aslfı. 
A nupanm blr ~k memleketlerinde kati takyidlere ve kaidele

re tubl o!mak mecburiyetinde tutuln.n yalnız talebedir. 
l':ı.lnız tnlel.ıedir ki, mesela, kat:ycn blıinci me,·Idlo seyahat e- f 

demezler, tiyatrolarda talebeye mahsus ayaktn. durula('.ak yerde ti- 5 
yntroyu se) rctmcye mecburdurbr. E 

i Dunun lıarielnde hiç ldmse hlç bir sınıf i'arlunn tiibl dcğlldlr. İ 
llo ~)clır.umz umumi )erlerde me\'ld farkı yapıtını n. bu ucuz· • 

luk temini l~in y:ıpılmı,,tır. Sonnı. diki.tat olunursa, mevld farkı ka· f 
bul edilmiş yerler ya c~lence yerleri, ya istfrnlınte bUyllk ihtiyaç : 
olıı.n 'npur ve tren yolcuhıhlan geçirilen '\'asıtnlardrr. i 

Fakat clllnynnm lıiç bir ycrlnrlc, bir schıin bUtün Juılkına mah. i 
sus umumi un.kil \'nsıt:ıl:ırmda mevki tarın lrullnnıllllAlllJı;tır. Mcse- i 
m. hlç bir ş"hlrde, hnttü f ı.tnnbulcla. blrlncl mc\'ld otoblis, ikinci me\'- İ 
ld otoblis diye bir fSCY yoktur. ! 

Jlnlbukl t tnnbuldn birinci meYkl yanl lüks trnmvny, ikinci mev
ki trnmvny Mla '':ır. 

nu, şilphesiz. o mnnh !mnnnıtorJnl;ınon oltııldnrdıı kalmı~ 
son tcrrkcslc'llr. Ne gnrip'lr ki tr:ınwn ·Inrm dünyanın hiç bir yelin
de görülmemiş işlienccli k~lab:ılı1roılan. Jdfn.yetsizllğlnilen. yeni 
tnım\•:ıv nrnb:ılnn lnıllnnılmnsı lm~tünsızlı~'lndan bahsedl!lp durduk-

• Ç3, hiç kirns~, tr:ımvnylnnmızd:ıld mcvld farlnnm bu buhranın fi. 
i mlllerlnden biri olduı::onu söylc:memlcıtir. 
! Trc.ımııyfanmızd~ birfncl. ll:inel fnrkt knldmlmat•, '\'ariı'l:ıtt:n.n 
E '•~:vN: bir ~"Y lm~·b,.dllmemcsl l<'Jn bu salıte ,.e oyıp olan farktan i 
1 .\ı ~·ı t-:ı'!wny h"•t:ınmn ~or•attılmnsmılnn tsttrndo düsünülmclldlr. ! 
E S:ı:.-..=ı1·hronrzdnM hu nnti-dl"Molmı.t larmrzı - ye l 1 aretl ıı.rtılı 1 
f in~' ·ı-... 1 1" 7-n"l"'"'"rı bir bııvnktır. 1 ....................................................... .._..... ....... ___ ............. .___.. 

Vakıt 
Asım Us, son zamanlarda gnz<?

telerde mlinalta§a mevzuu olan 
''Yanlış ltitap" mescle:::inln mUsta· 
kil grup reisi Rana Tarhnnm ver -
diği blr takrirle Meclise intikal e
derek bir hlikumet meselesi oldu -
ğunu kaydederek bu işin bllhnssa 
iki noktadan tetkik olunabileceği
ni f!'aret ediyor: 

"l - Yanlış denen kitap mek
tep talebelerinin ellerine verilmez
den evvel resmi 'bir tetkikten geç
miş olduğuna göre Maarif Vckfile
tinc alt bir mesullyet vnr mıdır?" 

Muharrir, bu meselenin matbua· 
ta akslne vesile veren kitabın, 
Mustafa Nihadın kitabmm yeni bir 
eser değil, dört scncdenberl tale • 
benin elinde bir eser olduğuna gö
re, ortnda idnrf bir mesuliyct bu
lunduğu knbul edilse bile bunun 
geçmiş senelerden müdevver bir 
mesullyet olduğunu, ve bunun da 
Maarif Vekilinden ziyade kitabı 
tetkike memur mUtchassmlnrn te -
veccilh etmcru icap edeceğini. yan
lı;ılık iddia eden !onan Habibin bu 
iddinlnnn c;oğund:ı bizzat kendisinin 
yanıldı~ ve kendi kitnbmda da 
hatalnr bulunduğu gibi şimdi k<S -
tülediği Mustafa Nibadın eserini 
yine mekteplerde okutulan ken -
di kitabında sena bile etmiş oldu
f;'Un un meydana çıkanldığmr, an
c:ık bunların umumiyetle bir inkı
lap knsırgasmm zaruretleri içinde 
vücud bulmus olduklnrt gözönUn • 
do bulunduğunu yazıyor ve 
ikinci nokta otnrak ııhata
nrn yalnrz edebjyat kitaplarında 
olup olmadığı noktasının tetkikin. 
de Vekaletin hassas bulunması lil
zumunu tebarüz ettiriyor. 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi, mfittcfiklerle Al· 

manya arasmda.ld knn.ırlıklr abluka 
gayretlerinin tıpkı Napolyon dev-

rlndcld İngiliz - Fransız karşılıklı 
denizden karaya ve karadan deni • 
ze yapılan abluka eekline girmek 
Uzere oldu/;'Ullu kaydederek bfta -
rafların mutazamr olduktan bu
günkU vwyetln ıslahı için millet
ler arasında tesblt edllm1ş olan 
mayn kullnnma şart ve hllkfunle
rlnin tekrar hftklm kılmmasma çn
lışmalan icap edeceğlnl tebarllz et
tiriyor. 

YeniSal>Ah 
.. 

Hüseyin Cıı.hit Yalçın, "Dünya.
nm Efendisi Millet" ba§lıkh ma • 
kalesinde, Almanlann işgalden 
sonra Varşovada almanca bir ga -
zete tesis ettiklerini ve bu gazete 
sayfalanndnn Leh milletini terbiye 
ederek onlara Cermen kavminin 
yilksekliğlni, kudst vazifelerini öğ
rettiklerini ltaydederek Almanların 
kendilerini efendJ, Amir ve Mkim 
dUşUndilklerlnl, mağliıp olan ka
vimlerin ise uşak ve paydar olma
ğa gayri !Ayık sayıldığını, c;UnkU 
bu efendilik vnzif'csinin ırklarına 
Allnh tarafından verilmiş olduğu -
na kani bulunduklnrmı yazıyor ve 
Val'§ovada çıkan yeni gazetenin 
mıı.knlelerinden bu zihniyeti teba
rUz ettiren parçalar naklediyor. 

Tan 
M. Zekeriya. Sertel, bugUnkil 

mn.kalesindo torpil harbinin tesir -
leri ve neticelerini tetkik etmek -
tedir. 

Muhanir, denizlerde görlllcn teh
like üzerlne bitnraflann ticnretlc
rinl karnya çevimıek mecburiye -
tinde knlacaklarmı vo uzun bir 
harbi devam ettirebilmek için müt 
tc!iklerln deniz emniyet ve hllki
mlyetlni temine mecbur oldukla -
rmı kaydederek denizlerin torpil 
tehlikesinden kurtulduğu gUn Al -
mnnlnrm bu yeni silfıhlan da el -
!erinden alınmış olacağını yazmak
tadır. 

~uın . ll m:li3 ; 
- Ne istiyomın? Niçin beni 

uyandırdın? 

Zeynep içeri doğru yürüyerek: 
-- Geldim .. Bırak beni iÇ€ri gi

receğim! 

- İçeri giremezsin! 
Yaznn: Nezihe MUHiDDiN - Gireceğim! lçerde bir kadın 

- 49 var! 
- O mu? O bir eğlence .. Daha - Giremezsin içeri. Evet içerde 

doğrusu bir tuzak.. bir kadın varl Ne yapacaksın! 
Mınltılar daha mahrem daha Zeynep derin bir nefes aldı: 

yavas gelmcğe ba~lamış, Zeynep - N'e işi var o kadının benim 
uğuldayan kulaklarile artık İ§ite· odamda? 
mez olmuşta. Son kal::...'1 kuvvetile - O kadın dedeğin bizim kum· 
kapının topuzunu tutarak sarstı! panyanm artistidir. Beraber rol 
lçerden ses sada kesildi. Kapı kar ezberliyorduk. 
§ısına heybetli bir kale duvarı gi· - Hayır sevişiyordunuz! 

bi dikildi. Z.eynep bu sefer iki - Evet SC\işiyorduk! :Ne yapa· 
yumruğuyla çürük tahtaya v•ı a· caksm? Sen benim kanın değilsin 
rak barrınyordu: ki.. ne karı~ıyorsun? 

- Aç kapıyı .. ~ kapıyı lhsan! - Karından fazla yerim var. 
Yoksa kırnnm! Sana her şeyimi \>erdim .. Seni se. 

Hızlı ve hiddetli ayak s~erin· \'İyorum. O kadını şimdi kolun· 
den sonra kapı şiddetle açılarak 1 dan tutup sokağa atacağım. 
Ihsan dışan çıktı: - Yavaş gel.. Odanın kirasını 
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~,,fff.---~-------------
E g e denizinde yabancı 
bir denizaltı görüldü 

Dumlupınar 1ıvapurlara ihtiyatıi! izdiham· 
vapuru dav~a~n:ıaı.arı 1 h3disesi 

karaya l. Bo!~~!~~I Baba· 

:Haq,ata da)} 

Notlar ~ 
iZMlR'de çıkan~: 

İmralı önünde 
oturdu 

Tekird:ığından l\ludnny:ı.ya si· kale arasında bandı· 
deıı Dumlupıııar vapuru dün aL:- !i rası anla•ılamıyan bir 

ikinci ağır ceza şahitlerin 
dinlenilmesini bitırcli 

Şahitlerin ifadesine gö
re kabahat halkta ş:ım İmr:ıh odası önünde karaya 'ı' 

oturmuştur. Gemlikte bulunan Sus •:i denizalb gemısı gö
''npuru kazayı hııber alınca derhal rüldü'ü alakadarlara: 
vaka yerine sitmf~ Ye Dumhıpına· .i bildirilmi-.tir. : 

muasmm UkteŞriJl tıtıı )~ 
Cahlt Tanyol'un bana hl: cS 

Dolmabnhce sarayı önünde on dığı mektuba bu sUtull~ ~ 

rın yolcularını almıştır. -:ı: 

Gemi kurtarma idaresi Dumlupı· ::.· • İstanbul mıntaka li
narı kurtarmak için lıizım olan ha- man reisliği Ege deni· 

bir kişinin ölümile neticelenen iz· verdim. Genç meslekıaş ~~ 
dihanı hlıdisesinin istinabe şahitle· nuşmayı severim; dniıtı~et ~ 
ri dfin de ikinci ağır ceza mahke· mayız amn zarar yok: ııır 11• 

mcsindc dinlenilmiştir. mllbndeleslnden mubakkııl' " 

nrhkları :yapmış, Bursa bclediyeı;i 

de Sus vapuru ile gelecek kıu:ıııecle· ·.: zine çıkacak vapurla
Jeri Bursaya getirmek üzere )lu· :. nn ve diğer vesaitin 
d:ınyn~'tl otobilsler söndennlştlr. 

: ihtiyatlı davranması 

Dünkü celsede şımdi Corum nll- tice çıkması ıaznn geıınct;;;r' ~ 
liiUndc bulunnn eski emniyet mü· Mektubu okuduktan 8 ~:J 
dilrü Salih Kılıç ile BoşvekAlet ar- mua.nm öteki yazılnruıa cı:r ~ 
şiv dairesi şefi eski emniyet mildür söylemcğo hacet yok, ~..ır 
muavini Kamran da hazır bulun· olduğu gibi bilhassa 1'or~;, 
mu~lnrdır. okudum. Nesir gözuınU aıe ~~ --o--

On bir geminin 
miinakasası 

lnglltereye ısınıırlanııcak on bir 
geminin münakasa müddeti yarın 
bitecek, şc!.rimizde bir komisyon 
toplanarak muhtelif İngiliz firma· 
Jarı tnrafınd:ın ileri sürülen teklir· 
!eri tetkik edecektir. 

--o-

tki artist tahsillerini 
bitirmek üzere Alman
yaya gönderilmelerini 

istediler 
Dcrlin ve Viyana konservatuvar· 

lnrındn tahsilde iken lıarb vaziyeti 
üzerine memleketimize dönen ar· 
tist Semiha, İhsan \'e Münir dün 
belediyeye müraca:ıt ederek, Maarif 
vckfılelinin ynptı~ı gibi tah!!lller!· 
nin ikmali için tekr:ır Avrupaya 
gönderilmelerini istemişlerdir. 

Artistler nkst t:ıkdlrdc maaş b~· 
lnnmnsmı jJerl stinnii~lerdlr. 

-<>--
Nafia vekili Ankaraya 

gitti 
Milli Müdafaa Vekili 

şehrimizde 
Birkaç gündür şehrimizde bulu· 

nan Narin ,·ekili Ali Fuat Cebcsoy 
dün akşamki trenle Ankornrn dön· 
müştür. 

Çon:ıkknle, Balıkesir ve ıli~er ba.· 
zı mıntakal:ırd:ı lerti~lcr<le Lulunan 
Milll müdafaa vekili Naci Tınaz 
da dün şehrimize gelmiş, nli ve 
belediye reisi LOHi Kırdıırlıı parti 
müretı!şl Fikret Sılayı ziyaret et· 

İ için kendilerine tebli- f 
i . i gat yapmışbr. l ............ - .. ... ............ 

Hakem Heye
tinin kararı 
iki tarafa da bıldirildi 

Karara göre hazine 770 
bin lira ödiyccek 

Mıılôm olduğu üzere Solih Kılıç yor: hlkD.ye olsun, ıııak~ ır 
ile Kı\mrnn lbımselen inzıbat ted· r mensur yazıların çoğu ~U}-ol'' r 
birlerini :yerinde almıynrak ve I zumsuz §Cylerle doldU ıer ..ı. 
kontrollerini tam yapmıyarok ölil- san o IUzumsnz eeY gffeı' 
me sebcb olmak ve vazlCclerini ih· ra.sında asıl alaka t' ;f 
mal etmek suçundnn mnznundurlar. lecek sözleri de bulı1l~ı ~ 

ilk dinlenilen şııhit Beşiktaş nıer luk çekiyor. Her ne ıse·....,0~~ kez dmiri Lutfi Erdoğan şunlnn ·ı..-.1Co', 
söylemişUr: meleri okudum. Cahil ifi ı/ 
"- O gece kııdromuzun dörtte iki §lirinden boşlannıa.k d~~ 

biri saray dahilinde ve haricinde ''Beğenmezsem belki Jı:~ııt· 'I 
vnıiredeydl. Atlı polislerin ahaliyi beğenmem, bu da ayıp ~; 
dnlhtmnsı emrini kimin verdialni hele mUnekkld dJyo ~ f:':.İ 
bilmem • .A.tlıırın halkı ezdiğini de insan, bir yazıyı okurke~, dıse~ 
sörmedim. FnkL. kargıışaldh ahali- kelerini unutabilmelldi~~ Jı~~ 

h i 1 i :ıı §UndUm, Fakat bütün , .. ..clll ; 
Ankara, 29 - Jülyfis Berker ~lr• nin 1 das ctt §ini ve ııt ara öne yetime rağmen o iki ııı~~/ 

keti ile hazine arasında Kayseri - batırdıklarını sl'!·lediler. ho3lanamadmı. Fena ıııı. t Jl'Y 
Ulukışla ve Kütahya • Tavşanlı Ezilme sırasında ben mua~·ede d lddi ed fakll ( 

salonunda ı'dı'm. Cümle kapısı mil· nu 8 a emem, J.t 
demiryollarının inşasından dolayı ran allrden değil ıeflYJ 

teadd :ı defolar "çıldı, kapandı. Bir '" •"1e>' '~ ortaya (ıkan ihtilürı Cenencde tel • .. Rlfat Çamurdan'ın -., 61JJ 
kik eden hakem · cyetinln kararı aralık kapının kapanmıısını Boy isimli manzumesinden )'~ ~· ... 
dün Emli'ık ve Eytn-ı bankasındu KAmran ile ben tensip ettik. kadnr da hoşlanamıı~·tr ) I 
hakem heyetinı· ki delc:cmlz Yu- Sıılih Kılıc \'İIAyetle ııdşın nakli fik'in §lirlerinde dahi b oıır& ~ 
suf Kemalin lıuZl ·~.Hl iki tnrnr:ı merasimini lınzırla~on ~omi~)·on yokken bunca seneden tıclt~e O 
da ıebll~ edilmiştir. ictlmnındaydı. Sonrn o da gelerek lan taklid eden mnn.zUıtln> o1 

J\arara göre ~irl-!c!lin r 1\ükfimet1- nız~enc bltıltıhlar oltla.,, '" "' nililı: aramak haylı garı ıco; ~ 
mi:jen istcrli~I beş 1 .ilyon liralık Di~er şahitler de vokada kimse- ''Neyleyim ?" clnslndcn ttoiJı~ 
ta1mlnat taleht redde.d .. ui5, fakııt nln sucu olmadığını, knrgaşalı~ı a· yazmak bizde artık pe1'ttoıı'ııfl 
hım madiklerdcl-1 mctalibatı kabul hıılinin mcyılana getirdiğini li'ızım· iş oldu; blr iki cild şiir ~~f' 
edilerek hazinenin 7i0 bin kü~ttr gelen bütün tertibatın :ılınmış ol· delikanlı onların nıUk ıJ,tdsf>~ 
lira ödemesi kararlaştırılnııştır. duğunu söylerıişler, mahkeme de yazıveriyor; Rifat çaınW-ı!l~ 

--o-- ş:ıhltler bittiğinden istinabe evrakı· !rinde de bu cinsten ~ 

S • •k k 1 d nı İzmit nğıreez:ı mahkemesine sön mellik var. Manmafib o . ')'J 
Oml O satı§ ann & dermek üzere milddelumumilli'~e bir mısra beni durdurdU• "~ 

yolsuzluk görüldü teslim edilme sine karar vermiştir. bir sır gibi gelir giderle~~~ 
Buna teşebbüs edenler -o-- ondan sonraki mısnılııt 6111>~ 

cezalandmlacaklar Ölüme sebebiyet rl bozuyor; blitun ]OtJı}'l r6~ 
Sömikok satı~ları üzerinde tel· Mah1ceme yerinde bir keşfe Yıllar bir sır gibi getir~~ 

kikler yapan heledlye iktısot ınü· lüzum gördü Ayrılık zor olur çeki~eıt .ı"I 
d" J""il b h'l ı ıı ı Gönlllme yayılan ince ııt'' , 

ur Ut; aıı ı c ere mutto o • Fatihte hususi otomobili ile bir Ondan bir batna kms!Jl• ~,1 
muş, bü)ilk depo sahiplerinin fazla kadını çlEııılycrck ölümüne sebcb rsJ1' <V 

miştlr. kazanmak hırsile Sönıikoku bele· olan operatör Orhanın asliye dör- Sizde de bunu bir ta (,lııl~/ 
--o- diyenin flyalile doArudan doAruy:ı düncü ceza ınahkemes!ndckl duruş dunuz gibl bir hiS P?Y<i:if tf?' I 

Dikili felaketzedelerine tüccara sattıklarını, bunların da mnsınn dün de devam olunmuştur. mu? Hayır, başka hıç ~I.; 

Yardım perakende ola:- .k h:ılka belediye Ölen kadının Fatihte oturan Sı· mede bu satırları göflll ~._t ')!_ 
narhından fazla~ .. -rrıPklcrini an· dıko adındıı bir dul oldu~u anlaşıl· lan bececililı:, ınllU ede ıi ~~ 

Ere~li, 29 <A.A.) - Kaymaka ı t b 1 daJlbt ı1-. ,., 
amı) ır. mış, kız kardeşi Bahire de m<lhke· yanınm aş angıem rd''""' <!<! 

mın ve Kızılay kurumunun t,..,.b- A d k. f k t t ·ı ""-!~..: ;ı;... d -" !>"' 7 -r- ra a ı ar op ancı ı c pera• me•·c mürac:ı:ıt ederek doktordan §ııc ~ ın ÇOe;un a. li" 1 _..ı, .. 
bfislerlle Dikili felAketzedelerlne '· d · , ı 1 kt d J ıa d ğiJ bA .... er CJ' .-en ecı arasın·.a pay aşı ma a ır. 2500 lira tazminat istcmlclir. mısra r e • ......, · dil ç 
kazamız halkının ve memurların n bhü d 1 • ·ad ti " i 1 d t · haliil -' una teşc s e en erın şı c e Mahkeme, dün belediye mühen- r er a e a ııen ·l'f Y, 
yardımı bin yGı on ııekiı liraya ha cezalandırılmaları kararlaştırılmış· yor cJi) ff. 
llğ olmuştur. Teberruat:ı harareUe disleri ile ndliye doktoru F.nver tİhan 1Ieri'nin adın.1 ~ A; ~ 
de,·nm edilnıektcdir. tır. Karanı şahit olorok dinlemiş, ~ e· d b' k rd arıııfW•~tılf llJ 

rinde l:eşif yopm:ığn karar ,·ere· ar ır nç ye e g }liÇ "A 
Dikilide relfıkctıedeler fçin ya Ot il . t fti . ka.t itiraf ede)'im ld ,,:,tP'lıd 

pılmııkta olan paviyonlann inşaah e enn e şme rck muh:ıkeınc3. ba~ka lılr süne bı· hatmmda kalmaınJŞtı• d~-" 
ilerlemiş ve bir kısım blnalann ca· başlandı rakınıştır. okuduğum "Kaybolın~ sı>Jı f>' 
lıları örtülmüştür. Kızılay mfifettiş Belediye sıhhat milfettişlerl bu· -o--- le değil. "Perde" islınli : 
leri hususi ev ynptıranlar• yapıla· günden itibaren Beyo~Ia otellerinin 1 Polonya konıoloıu snıı olduğu gibi alrY' , f 
cnk para yardımı fşlerile mahallin- J tarifelerini ve temizliAini tcrti,e Polonya konsolosu dün vali ve ~~· 

Bir gizll dudak tftret
1
e --~~ ele me:sgnl olmakt:ıdırlnr. başlamışlardır. belediye reisini ziyaret etmiştir. Bilmem ki Iaı.ranlık ll~dl~ •* .- IWtJj]iEIJmrnı•lll:l]lfiE!ilt.mı•• .. Hülyama çıkaıı her ~ 

Bir sırra koşar son-'IUS" f!!_' 
ben veriyorum! 

- Ben de §imdi karakola gidi· 
yorum .. Bütün olanları anlataca· 
ğım! Sizi hapislere attıracağım! 

lhsanın kolu şiddetle havaya 
kalktı: 

- Şırakk!.. Şırrakk!! 

Gözlerinden a~ saçan iki müt. 
hiş yıldımn ... iki katil tokatla Zey 
nep dü~üp bayılırken Ihsan hay· 
kırıyordu: 

- Ne olacak .. şıllık bahçıvan 
km!! 

Yazın sonlarına doğru güneşli 
bir giln. Eski bir kamyon ı\nado
lunun ıssız uuınan yollarında sal
lana sallana ilerliyordu. lçinde 
dört erke.l.;:, beş kadın ve bir takım 
gadp eşyalar vardı: Barük eski 
bir sandık, iplere sarılmış kirli 
ve yırtık ketm \"e soluk kadife ku. 
maş tomarları, ince ve Üzerleri ka 
ba kaba boyalı tahtaperdeler v~1a 
ire .. Bu, İhsan Nacinin turneye 

çıkan seyyar tiyatro kumpanya- dmla şakalaşırken gördü~ zaman 
srydı. Bindikleri kamyonun eski· hırçınlaşmaktan gene kendini ala. 
liğine, eşy.alanrun hırtı pırblığma mryordu. Buna bir türlü ahşama· 
rağmen pek neşeli görünüyorlar- mıştı. Onun bin bir y\iz karasile 
dr. Selma oynak bir sesle bir halk karışrnr~ suratında, ince ve asil 
şarkısı söylüyor, Sami basım Zey bir artist çehresi anyarak Mli onu 
nebin dizine yaslamış gözlerini seviyordu. Yaşamak icabı, daha 
kırprştınyordu ve Zeynep dizleri. doğrusu Ihsan Naciden ayrılmak 
ne dayanan bu başı artık itmi- korkusile beraber yasadığı bu in· 
yordu. Yalnız İhsan Naci oynak sanların bütün iğrenç ahlak kai· 
sesli Selmanm omuzuna başını delerine, hayat prensiplerine u~·
koyduğu zaman gene dudakları muştu. Onlarla beraber ıı;ıyor, 

titriyor ve yüzünün rengi soluyor gülüyor, oynuyordu, yalnız güzel 
du. ve dolgun küçük yüzü beyzlleş· 

Zeynep artık alışmıştı. Baıan miş, parlak teni solmuş, iri cilalı 
yon~un ve takatsiz boş bulduğu siyah gözlerine koyu ve sonsuz 
bir 1·ere uzanıyor, uyandığı za- bir gecenin karanlığı dolmuştu. 
man yanınd~ bazan İhsanı, bazan Haydarpaşadan sabahın ~in
Samiyi. baıan başka bir erkeği de yola çıkmışlardı. Saat bire yak· 
buluyordu. Aylardanberi hep be· laşıyordu. Kamyon sarsılarak dur 
raber geniş bir otel cxiasmda, ya- du. Bazan piyeslerinde rol alan 
but oyun oynadıkları bir kahve· şoför teklifsizce: 
nin üstünde yatıp kalkıyorlardı. - Haydi inin çocuklar • dedi • 
Aralarında bütün teklifler sıyrıl· frende biraz bozukluk var. Tamir 
m.ıw. Y.alnrz lhsam başka bir ka· J edeceğim. 

lluhun geceden döodil~~ 
Son beJde uyur kalbl ıı 1~cı , 
Bir bes~ solur penocıe 8~_J 
Korkuyla. ~ker perdesi ~J 

et~· 
Elbette, bunda. ~ ~ 

var; fakat sadece bir d ~~· fT.r 
değil, b313ka bir ~ef. b~~ I 
çekten hoşuma gıttı. ~ ~ 
İlhan 1Ieri'nln §iirl ~Jdl ~ 
i,;'lnl; elime geçerse ~ 
yeniden, bana bu Jll tJEl ~ f 
ham ettiği muhnbbe ,,.1f 
ğmı... datl ~~ 

''Aruz öldü... Bun ,, dl~ t 
rıu:la uür yazılını:z!·fşte ~;! 
kulakları çmlasm···· ttol'' 
~alr daha. aruzun öyl~ , r. 1' 
ölmiyeceğini fsbst cdı)~~ ~ 

~ufll ·/el 
-Ş-. k-.-h--. - tııt1 9P 

ır etı ayrıye '1' .;c. 
rinde değişikb ifesııı~ 
Şirkelihn~'Tife kış tıl'ıııeJ:I~ 

!ebelerle muallimlerin ı11i11' 
. ·çın 

tişmelerini temın ı r' 
i;işiklikler yapmıştır. ·ıiJıP 

• dC0 ! Tarife nyın birın 
bike baş\an:ıcdktır. 



H A .B E R - Akpm Postası 

lngiliz tayyareleri Alman üsleri üzerinde 

iin de bir hayli g.emi battı 
lsveç hükumeti Almanyayı protesto etti 

~ 1_1~künıcti, Konadada1 
~C:ın lıir inıııarntorluk ~ 

'· erkczi ilıdnsı lıusıısuı1 1 

Dahiliye Vekili Uğrayacağı 
Almanyadan 

zararları 
istiyecek 

1 muştur. lsYeç bu sebepten dolayı Adanada dİ Kkate A,·ııstrnlYa ve veni Faris, 28 (Hususi) - Karadaki 

11 ' 11erı ile hi-r itil:ır- nk· ' harp faaliyeti Ml3. durgunluğunu 
a.: 1 r. 

11 
° ~ııış olchıi;ıınu bil· muhafaza etmektedir. Buna mu • 
u ılılıifıınmc ınulıte· kabil denizde mayn harbi bütün 

ı.are ncşredilecektir. 
rıerald . - eiddetile başlamış bulunmaktadır. 

11 1o1nzelesıne gorc, G h 
u azi flolisiııin şefi gc- arp cep esınde 
Şehr· 

il) 111 hnzı ınnhallclc· Garpta cephenin bazı noktala -
an isyanlar esnasında' 

den· · ızındrki Aınrrika 

1 
~klınıanda ıı, Filipin 

1 
Anıerika filosunu 

ıu harın :O.lan i ilce li tlc·' 
ınin gidcceğıni lıildir·1 

, nnda hafü keşif kolları ve topçu 
faaliyeti olmuştur. 

Moscllein şarkında Almanların 

akşam üzeri bir ileri Fransız mcv
' ziine karşı yaptıkları hareket her 
zamankinden baska bir şekilde ol-

a ile s· 1
1 muştur. Bir bölükle yapılan bu 

t ıaın arasınıla bir 
t t'is Cllı" l . 1• n ·, }hareket Fransız mevziine ka,...ı 
~t rnış ır. u su·.; ... 

1 
°~an Bangkokn iki' bir saat süren fevkalade şiddetli 

:\'.leeektir. Oradan ela' !bir topçu ateşinden sonra yapıl • 
Olıı lne\'Cllt olduğun·\ rmIJtır. Alman askerleri siperlerin

k ~:ı~ A vnıpay:ı sekiz' ' den çıkarken Fransız mevzlleri 
nııınkun olııcaktır. 1 • b" • 

llıakıııı . yenı ır topç11 ateşı karşısında kal-
ıatının ne hır Po· ı 

1 ne de ,. 1 h' mıştır. Almanlar mevzilerin etra -
6rıı arşo,•ac a mu , ,~ .. . 

et teşkil etmek fikrin r,ına duman obuslerı atmışlardır. 
~~laşılıyor. Alrıınnların~ j,ôyle ki, kalın duman tabakaları 

e la k:ırljı ileride bir~ ~Fransız mevzilerini tccrid etmiştir. 
/llukR'"emet nu,·e ini •Fakat bu nevi hareketin su mah-

tt Celc olnn bütün unsur•' t .. . "_ . 
l'tıckıı ~ıuru vardır: Ruz~arın tesırıle bu 

k r. 'd 1 !lrtıüniı;t ıınrtisi uınumt l ' uman ar Fransız mevziini Alman 
'ı. harp esnasında meın1 \lardan gizlemietir. Mllsademe mit
~de:a~kcrlikten' firar el-~.. ralyöz ve tabancalarla cereyan et
r'~t'~ ile .. _cıivanıharpçe. lmiş ve Almanlar bekledikleri nc
e 'c hutıın mallarının tticeyi elde edememişlerdir. 
~ llıııhkiım olmuştur. D . l d h 
~ aıöı 1 · i 35 1 . enız er e arp 

ttıı • )C l'rını e . >ın _ • 
trınc ~ ii7.dc 10 zam~ Almanlara gorc Alman denızal-

lt :ıu ~Urel)c Jıütiin film~' f tı gemilerinden \'e tayyarelerinden 
el Uiir:ııınıık tehlikesi ,korkan lngiltt>re, şimal denizini 
'en · ı · l'l · ı · ~ , ıç ınap c< ı mış ır. :ve §İmal anlantfğim bura1arda iS • 
~a rn" h d • ' un asır ır. tediği gibi hareke.t et.mekte ole,ıı, 

t' . d k. tAlman deniz kuvvetlerine teslime 
4 ını 1 z e 1 mecbur kalmıştır. 
tfl Amiral Marschall'ın kumandası a V U ti ar altındaki Alman deniz kuvvetleri 
1'Yr l ~Allantik denizinin şimalinde Feroe 

kt;t( am arını tadası ile Grocınland adası arasın -

~- a.dılar da keşif cevelanı yapmıştır. Bu 
~ll\ıtluk, hem ltal• l .. kuvvet İzlanda adası civarında ln
~ otlukJarında ka• 'giliz Ravalpindi muavin kru\·azö -

ı ttırni yapıldı 1 
rüne tesadüf ve kısa bir müsade-

•ki ArnaHıtlar düıı A·ı ._meden sonra bu gemi)i batırmı§ -

11~e!arr.t hinasınıla top:J ,tır. Derhal tahlisiye işine başlan • 
lı :'likilıllcrinin 2i in-! mış ise de milrettcbattan ancak 
nu nıerasinıle :kulla-; 126 kişi kurtanbbilmiştir. 

~ A~ri:ıvutluk Iıiikiımc·i Batınlan gemiler 

1
·A1\ota, pren~ <.:clAl,. Şimal Atlasında bir Alman tah -

lfı!(~:urrahmaıı, meclis! 1 telbahiri tarafından torpillenen 1 
~ s t, ınuh:ıfı7. kııınan~ Slizdcrldt petrol · · · 26 t 1 

tlllıan ılc '\ t"'ızt-ı "I : gcmısının ay-. ınu e-, 1f k t' 
1 1 i t ası a ı surette mah\'olmuş te -
nı unmuş· , • . . 

a lakkı edılmektcdir. 

ltııe·~~t~a. bir nutuk ı.ôyle-, 2.500 ton hacmindt>ki ve Uskmo-
ta~1 ınıııt lı:ı~ rantın hir uth adındaki Jngiliz vapuru, bat -
~ oldu~unu anlatmış mıştır. 25 kişıdcn ikıct olan mü -

~ra~nı·a .\rna' ut nıil~I. ~rettebatından 22 I lrurtarılmı tır. 
ıı 1h ınarşı çalınmış Ye • • • • ş 

it\· .alet \:Cri!ml~ıir. 1ngılız sahılınde maync çarparak 
/ 1de rnrrasinı 'konsolos· batan lsvrç "Gustavc Rentcr" 
llıJ:ı el t l . . . b"' u ''"J:ı . a yapılmıştır. pc ro gernısının ut n mtiretteba-
~t l.:ı lıalyan konsolos·ı tı kurtarılm·ııtır. 
le ı\rı1anıt ıı\illi tıayra·l İ . 

1 1 lıi.· resmi kabul ya-• kı Alman vapuru yaka· 
:~n bıışkonsolosu ltaı-' landı 
nı.1 ıa, rııkları ile süsle· Fransız harp gemileri tarafın-lıt 1 ı 
~~I e lıazı .\rn:" ııltnrın dan Almanların 6000 tonluk Tri-
~ ıııuı l'lnıiştir. 1 600 1 k ~ r 
t 'nlo\Iuğun ,1 ~ilnıiyen ses ve 4 tonu - Santa e yük 

~ k rıın'tltl.ı tıulıın:ın kralı vapurları açık denizde müsadere 
ıc;~~iı;eye tebrik telgraf·, \ve Fransız limanlarına s~\'kedil. 

r. mişlerdir. 

Bir karakol gemisi de emtia 

1 
ve yolcu yüklü bir bitaraf gemiyi . 
yakalamı~. Mar:;ilya limanına 

1
getirmistir. Milliveti Alman olan \ . . 

~f ... yolcular hük(ımztin emrine amade 
t..'t'l a.ret erkanı tutulacaklardır. 

uğrıyacağı zayiat için ta1..minat l deiier bı"r nutuk 
istemek hakkın1 da mahfuz tut. ::, 

muştur. •• 1 d · 
Natinaonal Tidende gazetesinin SQ y e 1 ~ 

Berlin muhabiri, Faslsterbo sahi· Atlana, 28 (A.:\) _ Dahiliye 
linde marn tarlası \'Ücuda getiril· Vekilimiz Faik öztrak, dün de 
rne i üzerine İsveç tarafından va· 
ki olan protestoya dair olara!.: ver 
diği bir haberde, Almanyanm 
1sveçe karşı, uzlaşmak i ·temez bir 
vaziyet takındı~ını ve İsveç kara· 
sularını dört mil yerine üç mil o· 
]arak tesbitte hak iddia ettiğini 

söylemektedir. 

lsveç maynleri topluyor 
lsveı; mayn toplama gemileri, 

tetkiklerine devam elmi;ı, öğleden 
önce vilayeti, komutanlığı, partiyi 
ve belediyeyi ziyaret eylemiştir. 
Bu ziyaretler iade olunmu§tur. 

Vekil, şehrimiz orta tedrisat 
müesseselerini de gezmiş, talebe i
le meşgul olmuş, Seyhan kazaları 
kaymakamlarının yaptığı bir top
lantıya da riyaset ederek kayma
kamlarla idari meseleler üzerinde 

dün öğleden sonraya Kadasund' görUşmilşler ve kendilerine başa-
un Isveç sahilleri boyunca, bura· rılacak işler hakkında direktifler 

larda karaya oturmuş 23 Alman 
mayni bulmuşlardır. 

vermişlerdir. Akşam saat 20 de 
Seyhan Halk Partisi reisliği tara -
fından I<'aik Öztrak şerefine bir ıs,·eç mayn tarama gemileri, 

maynları toplamakta ve bunları' ziyafet verilmiştir. 
1 

zarar ,·ermiyecek hale getirmeğe \'EKİi, ztl"AFJ<;TTE şu XUT-
çalıı:maktadır. 

Karaya rnran maynlarm sayısı 
KU S()\'U~MlŞTtR: 

- Sevgili Adanada bana gös-
mütemadiyen artmaktadır. Son, terdiğiniz çok samimi kabulden 
fırtına e~na;;.ında 20 mayn Texel dol " h · · t kkü d · . . . . a,, ı epınıze eşe r e erım. 

adası sahıllerınde, ıkı mayn Hel-1 Seyahatim memleketi, bt>nim \'e-
der dalga k1ranı yakınında ve 4 1 kaletime tevdi edilen işler noktai 
mayn da Am terdam cİ\·annda 

Zandvadt da karaya vurmuştur. 
Venduyne dalga kıranı yakının 

da şiddetle karaya vuran bir sahih' 

mayn i!1filak etmi~ civar ederin 

nazarından tetkik maksadına müs
tenit idi. Beni en çok meşgul ede
cek yerlerden biri de ııilplıesiz A
danadır. 

Adana tabiatın kendisine ibzal 
kapılarını. pencerelerini ve dam· etliği bitmez Uikenmcz nimet ve 
larınr yıkmıştır.. Ilasarat mühim· mazhariyetlerle yurdun çok kud
tir. retli bir parçasr olmakla kalmaz, 

Seferler tadıl edıldi 
Maynlcr dolayı~ile Danimarka 

ile Bornhom adası arasında seysü· 

sefain tatil olunm~tur. 
Maynlerin tehdidine maruz bu; 

lunan deniz yolunun yerine kıs
men kaim olacak olan Kopenhag • 
Bronkhom adası ha\'a hattının a. 
çıh~ resmi yapılmı~tır. 

Şiddetli fırtına. maynleri Jut· 
landın garp sahillerine getirmekte 
devam ediyor, bu hal, Danimarka~ 
donanmasını denizi bu tehlikeden• 
kurtarmak için sarfetmekte oldu-, 
ğu me"aiyi iki misline çıkarmağa 
mcchur etmektedir. 

Ingilız tayyareleri Alman
ya üzerınde 
Londra, 29 - İngiliz hava ne· 

zaretinin tebliğine göre şimal de· 
nizine mayn do~mekte olan Al· 
man tayyarelerini ara~tırmağa çı
kan İngiliz harp tayyareleri ~imalı 
denizinde Borkum Alm:ın üssül. 
harckc.•i civarında üç Alman tay
yaresine rast1ıyara'~ h:!:n o:ılara 

hem de Alman ü · ülharekc.;ine hü 
cüm etmişlerdir. İngiliz tayyare
leri, Almanların şid:letli ate~ine 

rağmen vazifelerini ikmalden son· 
ra sa~ ve salim dönm:J5lcrdir. 

Aynı haberi Berlın nasıl 

veriyor 

aynı zamanda istiklaline merbuli -
yetinin en kuvvetli delillerini gös-

. termiş olmak itibarile de ayrıca a
lakayı celbeder. Yüksek mefhum
lar için kahır çekmesini ve tehli -
keye katlanmasını bilen insanlar, 
bunların kıymetini takdir eden in
sanlardır. Bu itibarla Adanayı ka
ra günlerin çalışma ve fedakarlık 
arkadaşı olarak ayrıca takdir et -
mek ve se\'mek borcumdur. 

B14ımıızda bulunmasından dai -
ma iftihar duyduğumuz büyük Şef, 
her vesile· ile güvenilecek en bü -
yük kmrvetin milli vifak olduğunu 
söylilyor. Ben Adanayı daha bil
meden evvel kendisinde tasa\'\'ur 
ettiğim güzelliklerin ziyadt>sile 
mevcut olduğunu bu 7Jyaretimde 
gördüm. Adananın kahraman ve 
çalışkan halkının şuurlu, iılr~kli 

ve hesaplı gayrNleri ümitlerimi -
zin en kısa bir zamanda tahakkuk 
edeceğinin en emin zımanıdır. A
dananın feyiı:li istikbali için kade
himi kaldırır ve hepinizin sıhhatine 
içerim." 

Vekil, Adana Halkcvindeki mu
allimlı>r toplantısında da bir nutuk 
söylemiş, genç muallimlere mem -
leket uğrunda çalışmalarını, mil -
Jetin kendilerinden beklediği hiz
meti fazlasilc yapmalarını söyle 
miştir. 

Berli11 29 • 28. 29 gece i Jngiliz mal denizine inmeye mecbur oL 
tayyareleri ~imali garbi istikame· mu~tur. Deniz dalgalı olduğu için 
tinde Alman t!)prakları üzerinde bu tayyareye malwolmu5 nazarile 
bir kere daha uçmağa te~bbü:; et· bakılabilir. 

mişler fakat bu te~cbbüs akim kal Be'çıka kralının teftişleri 
mıştır. Briiksrl 29 - Resmen bilcliril-

1ngiliz tayyarelerinden biri şı- diğine göre kral Leop::>ld O.;tanda ____________________ ......::.___;____: 

s 

Türklere ayn muame:e yap
mıymlarmış ! 

. . (Ba~. lara~ı _ı lndtle) . j hükümeti bu ncşriyatımıza karşı 
tının nazarı dıkkatını celbetmış ne riiyeccktir ? •• 
bulunuyor. Biraz geç olsa da Biz, Bulgar hükümetinden o • 
böyle bir aıalcayı uyandırabildi • lan hakiki vakaların tekzibini 
gımız ıçın memnunuz. Ajans değil, hadiselerin tekrarına mey
bu hususta dün şu telgrafı ver - dan verilmemesini, Bulgaristanlı 

miştir. Türklere komşuluk ve dostlu~ 
Sofya, 28 (A.A.) - Bulgaris münasebetlerine uygun bir şekil 

tandaki Türk ahalinin tahammül de muamele yapılmasını bekliyo
edilmez bir vaziyette bulunduğu 
na, askere alınan Türklerin taş 
kırmaya ve ağaç kesmeye mecbur 
edildiklerine, Bulgar hükumeti
nin Türkleri, mallarını tasfiye 
etmelerine bile meydan vermede., 
tardettiğine dair olarak Türk 
matbuatında intişar eden haber
ler, harbiye nazareti tarafından 

neşredilen bir tebliğde, katiyen 
tekzip edilmektedir. 

Tebliğde, Bulgaristanda otu -
ran Türklerin, Bulgar vatanda~ı 
sıfatile bütün haklarından. istifcl
de ettikleri ve Türklerle diğer 
ahali arasında hiç bir fark göze • 
tilmediği tasrih edilmektedir. 
Türklere, bütün Bulgar vatan · 
daşların ifasile mükellef oldukları 
şeylerden başka mecburiyet yük· 
lenmemektedir." 

Memleketimize iltica etmeğe 

mecbur olan Bulgaristanlı Türk· 
lerin ifadelerine istinat eden ha
diseler ve kuvvetli deliller karşı· 
sında Bulgar harbiye nezaretinin 
resmi tekzibinin manası ne olabi
leceğini takdir etmek güç değil -
dir. 

Dikkate şayan olan bir n':>kta 
da, Bulgar hükumetinin bu teb -
liğinde daha ziyade askere alınan 
Türklerin vaziyetine temas etme· 
si, gazetemizde günlerce yazdığı
mız işkence vakalarını tamamile 
mcskfıt geçmesidir. 

Diğer taraftan Bulgaristandan 
gelen Türk muhacirlerin Jilcayet· 
!eri devam ediyor. Zulüm işkence 
ve sürgüne uğrayan zavallı yurt
taşlarımızın birkaçının isimlerini 
neşretmek Bulgar tekzibinin ma· 
hiyetini anlatmağa kafidir. 

1 - Eskizağrada Türk münev
verlerinden Çeşmeci oğlu Halil 
işinden alınarak emniyet müdür
lüğünde hapsedilmiş, birçok iş -
kencelerden sonra Bela İslatina 
kasabasına sürülmüş, kendisine 
bu muamelenin neden yapıldığı 
bile bildirilmemiştir. 
Eskizağrada himayesiz kalan a

ilesi birtakım tazyiklere maruz 
bırakılarak malları ellerinden a -
lınmıştır. Halil, sürgünden kur • 
tulabilmek için memleketi terke 
mecbur olmuştur. 

2 - İslimiye kasabası halkın -
dan Saraç zade Alibey oğlu Ha • 
Jit, çiftliğinde meşgul bulunuğu 

sırada oradan kaldırılarak Tete • 
vene kasabasına sürülmüştür. 

3 - Türk gazetelerini okumak 
Bulgaristanda bir suç sayılıyor. 

Bununla itham edilen fslimiye 
halkından Mehmet Cemal de 
tevkif edilmiş ve tazyik altına 

alınmıştır. İsimleri bizce mahfuz 
olan daha bir çok Türkler tevkif 
edilmiş ve aylarca karakollarda, 
hapiShanelerde dayak atılarak SÜ· 

rün-dürülmüslerdir. Acaba Bu' ~ar 

yaptı~ı ziyaret \'e teftişlerin ma· 
nidar bir \0e;he \'erm~~ do~ru de· 
~ildir. Bu kralın her zamanki tef 
tişlerinden biridir. A kcri karar· 

gahları gezen kral. maynlerin ka. 
raya Yurdukları noktaları da do· 
laşmıştır. 

ru?.. 

Bulgar hükfımctinin neşriyatı· 
mızla alakadar olmasını. hiç ol
mazsa bundan sonra Türklere iyi 
muamele edileceğine bir işaret 

olarak telakki etmek isteriz ve 
malumatları haricinde yapıldığı

na kani olduğumuz zulüm ve iş
kencelere tevessül edenlerin ce • 
zalandmlmalarını temin için ar
zu edilirseı Bulgar Türklerin-den 
kimlere ve ne gibi muameleler 
yapıldığını da ayrı ayrı, liste 
halinde neşrcdebileceğimizi de 
bildirmeyi faydalı görürüz. 

Parti Meclis 
Grubu 

Dün toplana1·ak Yalvaç 
deri fabrikasını 

konuştu 
Ankara - Parti Meclis l;rupu 

t.liin Jlılıııı L:nıııın riy.ıst•liııılc lop
Jaıııııış, Ue3 koı deri fabrikasıııın 

lıalilııııır v.17.ll clı 'e 'ı' .ıh .ıçla 'akli 
le le~•~ edilen ve M:rııı:ı) cı.inin lıü

yük lıir kısmına :->i.ııııcrlıaıık\·a ışti· 

rak olun:ın deri f:ılırikasının bu· 
gün işlclılı}ıckı.izın iıtıl lııtulnı:ısı 

~elıelıi lkıisnl ,·ekili tararınd:ııı i· 
z:ıh edılrııiş \"C bırçok hatipler sôı 

nlarnk fohrik:ıların işlcdıklcri ıpti· 

ılai ııı:ıddl'lcr iizeri ıııle ıııiilnlealar 

.scrdelınişlcrtlir. 

Xelicetle takrir nıulılc\ i~ atının 

koıııisyontl:ı esaslı lıir şekilde tel· 
kiki için Yerilen tnkrir kalıul olu
narak celsc~·c nihayet 'erılmiştir. 

Kızına tecavüz 
mu etmiş 7 

Mahkeme tevkif kararı 
verdi 

<,:enılıerlil.ışla Kürkc;illcr t-0kağın· 
da otur:ın llakırcılanla hez imalıil· 
h:ıncsinıle aıııı:lc ~lchıııct ~ubaşı, 
üı. k11.1 14 yaşıııda Xccileye leca\ üz 
su~·uı11lnn ) al.nlnnııııs, ndJirc3 e tes· 
lirıı rt:ilıııi~lir. 

Bunun kulıyeıı do~ı·ıı olıııııılığını 

ısrarl:ı iddia etll'n ?ılehmet Subaşı 
Sultaıuılınıct birinci sulh ceza ınah 
kt-nıt·ı.iııe 'erilmiş ,·e hnkkıııı.la tev· 
kif ıniizekkercsi kesilmiştir. Tahki· 
I.."lıt tlerinlc~lirilıncktcdir. 

--0--

Hayri Uğur cenazesi 
büyük bir kalabalıkla 

kaldırıldı 
İstanbul umumi meclisi daimil 

encümeni azasından Hayri Uğur, 
dün akşam üzeri birdenbire öl· 

mü~tür. 

llalük, kibar, çalr~kan ve iyilik 
5e\'er bir ins:ın olarak tanınan 

merhumun cenaze:-i bu sabah La· 
leli aparlımanları karşısındaki 

apart:manından h""aldırılmış. ccna 
ze namazı ı\ksarayda \'alde cami· 
inde kılındıktan sonra Edirneka· 
pı ~ehıtli~ıne defnedilmi~tir. 

Cenaze mera imi çok hazin ol· 
muş, tabutu yüzlerce oto:nobil ta. 
kip etmiştir. 

Deniz kurdu 
Yazımızın çoklu~· ın~lan konama· 
mıştır. Ozür dileriz. 

•""' \'ekilimizle 
1 

Esirler 
t •l'-r yapıyor 73 nazi esiri de bir lskoçya ti· 
a~kılj ~uııni 1'oıı~·uoğlu .. . mamna çıkarılmıştır. Bunlar, bir 

x 34 SON MACERALARB: un 
~ ııra ~lnı:ııı ı;efareli ınüs~ ~Alman tahtelhahiri ile bir Alman 

ııc· l\ru1 'e iktisadi mü- yük gemi -inin, kurtarılan tayiala
t~rı 1/ kabul etmiş, bir. • n olup bir üse:a kampına se\'kc-
~1tiıı aı.1.1 sürilşnıüştür. 'dilmi!;lerdir 
1 1~ a c ı.:urc lııı nıiiliikat11 • ~ • 
hır rilıtııı.tla 1 cııi esnslaı- lsveç Almanyayı protesto 

lıca \ tt• otrıı 1 ret anlaşması ak• e ı 

'~arıı~r olan ilı7.:ırl temas· ls,·eı; hükumeti. Almanların L-
'e~ıt' · . \'eç kara sularında \"C 4 mil mu-
r,11 1 Nnznıi Topı,:11oğl11 
ı~r }oııa tiıtiiıı ıııü~ıalısil rabbaı saha:h ml}'n ta rbl:ın vJ-

l nıtht.ılıo;ıllcre lıir hi cuda getirmelc:i:ı'i:!"1 d::>ları dün 
taktır. Bertin nczdınde p.ole.,to:la bulun 



Çemberlaynın n~~~u 
(Baş taralı l lnclde> rüşmüş olduğu tah011 

.. f111ıı;' 

,. Fin ihtilafı h8.d bir şekil aldı Sovyet 
(Baştarah 1 incide) 

1ck arzusundan başka şekilde ı· 
zrıh edilemiyeceğini söylemekte-

dir. 
İkinci kısımda, Sovyctlcr, kıta· 

:ltı Sovyct hududundan 25 kilo
metre geri çekmekten imtina olun 
masmı, Finlftndiyamn, Leningra· 
dı ordunun yakın tehdidi altın· 
da tutmak hususundaki arzusuna 
delil telakki etmektedirler. 

Sovyet cevabının üçüncü kıs
mında kıtaatm kıcınır azamını Le
ningrad karş1c;ında tahşit eden 
Finl!lndiya hükOmetinin bu suret 
le Sovyet ittihadına karşı ademi 
tecavüz paktı ile telifi kabil ol
mıyan hasmane bir harekette bu-
1 undu~u beyan olunmaktadır. 

1\folotofun bu cevabından anla
c:ıldığma göre, Sovyet Rusya. Fn· 
15.ndiya ile aralarında bulunan a. 
cimti tecavüz pakhm artık tanı· 
mı.M-ıkta'lır 

Orduda izinler kaldırıldı 
Diğer taraftan Leningrad mm

takası askeri kumandanı mezuni
yetleri ilga ettiği gibi mezun bu-
1 unanlann 24 saat içinde kıtalan 
basında bulunmalarını emretmiş, 
Baltık filosu kumandanı da ayni 
şekilde hareket etmiştir. So\'yet 
hava kuvvetleri Leningrad civarın 
da büyük manevralann:ı devam 
etmektedirler. 

Jüzamuada mukabele ede
cekler 
Leningrad kıtaatına venlen ta· 

limat arn ında Finlftndiya tahri
katı tekerrür ettiği takdirde der
hal ateslc mukabeleye geçilmesi 
de vardır. Lcningrad ch'annda 
mühim tank ve tayyare kuvvetleri 
tahsit edilmekte olduğu da bildi
rilmektedir. 

Moskovada Finlfmdiyaya karşı 
günden güne, hattft saatten saate 
haşmane bir hava cc;mektedir. 
So\•yet radyosu spikeri Finlandi
ya aleyhindeki ha•;ayı anlattığı 
c:ırada Sovyet Rusyanın sabrının 
tiıkendii(ini bildinniştir. 

Çarpışmalar başladı mı 
Vaziyet bu merkezde olunca, 

çarpışmaların başlamış bulundu· 
ğunu tahmin etmek mümkün ola· 
bilir. Nitekim Havas ajansının 

bildirdiğine göre Moskova radyo· 
su, Fin • Sovyet hududunda Fin. 
landiya tarafından yeni tahrikAta 
tevessül edildiğini, Moskova saa
tile geceyansı haber vennistir. 

~ 

Bu habere göre, 28 teşrinisani· 
de saat 17 de Ribetchi ve Srendni 
§Chirlcri arasında, bcs Finlô.ndira 
askerinden mürekkep bir kafile, 
Sovret müfrezesine ateş açmıştır. 

Bu askerlerden üçü tevkif cdil
mis ve iki tüf ekle bir rovelver mü· 
sadere olunmuştur. Diğer taraftan 
saat 18 de Finlandiya arazi~inde 
Sovyet arazi ine beş el tüfek atıl· 
mıştrr. 

Leningrad erkanı harbiyesi de 
Vidliki mıntakasındaki Finlandi
ra topçusunun Sovyct arazisine i· 
ki top attığını \'e hududu geçmek 
teşebbüsünde bulunan Finlandiya 
piyade gruplarının Sovyet kıtaatı 
tarafından açılan mitralyöz ateşi
le püskültüldiiğünü tebliğ etm~k
tedir. 

Mosko\•a radyo u hudut muha· 
fız müfrezelerinin derhal tak,·iw 
edildiğini haber veriyor. . 

Finlandiva hudurl ha
diselerini tekzip ediyor 

Roma, 29 (A.A.) - Bu sabah
ki gazeteler, birinci sayfalarında 
neşrettikleri makalelerle Sovvct 
- Finlandiya ademi tecavüz p;k
tmın Moskova tarafından feshi 
üzerine tshaddüı; eden vaziyetin 
vahametini açık bi rşekil~e kay
detmektedirler. Aynı zamanda 
yeni hudut hlidiselcri vukubuldu· 
ğuna dair olan Moskova haberle
rile Finlandiyanın bu husustaki 
sarih tekzibini de neşretmekte -
dirlcr. 

Messagero gazetesi. Sovyet 
matbuatı ile askeri kumandanlı -
ğmın Finlandiyaya karşı takın

dıkları tehditkar vaziyeti tebarüz 
ettirmektedir. 

Fin) andiya muhafı:ı:larını 
Sovyetler mi ahp 
götürmüşler 
llelsinki, 29 (A.A.) - Ha,as 

ajansından: 

Finlandiya kabinesi, Husya -
FinHmdiya ademi tecavüz misa. 
kmı fesheden Sovyet notasını tet· 
kik etmek üzere evvelki gece bir 
toplantı yapmı~tır. Finlandiyanın 
cevabı, bugün Moskovaya gönde
rilecektir. 

Finlandiya mahafilinde Mosko· 
va radyosunun evvelki gece yeni 
birtakım hadiselerden bahsetmesi
nin tam bir tahrik olduğu beyan 
edilmektedir. 

Bu mahafil, Sovyet kıtaatının 

, FinUindiyalr muhafızları alıp gö· --
Fransız muharrirlerinden Sacha Guitry'nin 

kaleminden hayat alan meşhur 

KADRiL 
Fram;3;1un en bü~ ük bir ti~'atrosundıı. tam 1 l ay alkış \C 

takdır topladı. Sinema aleminin sönmez yrldızlan 
GAnn1; MORLAY • SACllA OUtTRY - JACQTTEl..tı>a: 

J>I~LUBAO'in kudrcttcrindcn yaratılan 

KADRiL 
Fransız sinemacılığının en büyük bir zaferi, Fransız zevkinin 

en canlı bir misalidir. Bu şaheseri 

Yarın ak§amdan itibaren 

LALE'de 
Gömıiye hazırlan:nız. Numaralı biletler şimdiden satılmak 

_ tadır. lııiveten: Renkli MlKEY ve METRO JURNAL. 
• ..... Tel. 43595 ~ • 

türmüş olduklarım ve bunların 
yann .Finlandiyalılann muhayyel 
tecavüzlerinin bir delili olarnk gö$ 
terileceklerini be}·an etm~~<te:lir· 

ler. 
Ademi teca\'üz mı akının SO\·

yetler tarafından fe-:.hi d:>layı<>ile 
Finlandiyalı hudut muhafızları. 

~eflerinden hududdan bir miktar 
geri çekilmek emrini almışlardır. 

Nota ültimatom değil 
Hoskorn. 29 (A.A.) - Ha\'ns 

Ajansındı..n : 
Finlandiyalılar maha.fili, r1nlan

cliyn notnsmn Sovyetler tarafın -
dan verilmiş olan cevabın Ultima
tom mahiyetinde olmadığı müta -
!nasında bulunmakta iseler de dip
lomasi mahafil, 1"inlandiya - So\'· 
yet Rusya ademi tecavüz misakı -
nm Sovyetler tarafından fcahcdil
meslnin tela§ uyandıracak mahi -
ycttc olduğunu beyan etmektedir
ler. 

Finlandiyalılar mahafili, ndc:ıni 

tccavfü; misakmm 21 ikincikanun 
1932 tarihinde üç 5Pne için imza 
edilmiş olduğunu, her iki senede 
bir zımni olarak t<'cdit l'dileblle -
ceğini ''e feahcdilebilmNıi için al
tı ay evvel malümat ,·erilmesi muk 
tezi bulunduğunu beyan etmekte -
dirler. 

Bu mahafil, vaktinden evvel ya
pılmrş olan bu feshin harbten fe
ragati natık olan 27 ağustos 1938 
tarihli Paris misakı ile girişilmiş o
lan taahhUUcıi tahdit veya ilga 
edemiyeceğine işaret etmektedir -
ler. 

.Akid taraflar, zikri geçen misak 
ile aralarında zuhur edecek bUtUn 
ibtilliların hallini bir uzlqma ko
misyonuna havale etmeği kabul et
mi§lerdir. 

Diplomasi nıahafili, :Molotofun 
notasmm Sovyetlcrin bütün şarkt 
Baltığa Mkinı olmak niyetinde ol
duklarını lsbat etmekte bulundu -
ğu mütalla.tsmdadır. 

Bu mabafil, Sovyet ·ıotaııında 

ileri silrülmü!3 olan bu -delillerin 
bilhassa dahllde propagandayı is -
tihdaf etmekte olduğunu illve et
mektedirler. 
Şi :fdet son haddıni buldu 
Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet 

radyosunun Finlandiya aleyhin· 
deki propagandası, bu sabah şid
detinin son badine varmıstır. Bu 
sabahki ilk emisyonda !Ielsinki 
hükOmeti erkanı "kuduz köpek· 
ler,. diye tavsif edilmişlerdir. 

Speaker, şunları ita.ve etmiştir: 
Baltıktaki kız:ıl donanmanın 

bahriyelileri ve Sovyet tayyareci· 
leri, deli FinlA.ndiyalılara kati bir 
ders Yermek için kendilerine veri
lecek olan emri sabırsızlıkla bekle 
mektedirler. Sovyet milleti, hilkO.
metin Sovyet _ Finlılııdiya ademi 
tecavüz misakını feshetmek ka
rarını ittifakla tasvip etm~kte:Iir. 

Bundan başka Sovyet ra:iyosu, 
bir amele mitinginde kabul edil· 
miş olan bir karar suretinin met· 
nini de okumuştur. Bunda söyle 
denilmektedir: 

Sovyet askerlerinin Finlandiya 
haydutları tarafından akıtılmış o· 
lan kanlarının intikamı alınacak· 
tır. 

Finlandiya kuvvetine 
dayanacak 
llelsinki, 29 ( A.A.) - Diplo. 

mesai rnahafili, Finl!ndiya nota ı 

ll!fıill!!iiil!!lll!!rnl!!lllll!l!l!!illHlliiliilliDm~ 
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mn Sovyctler tarafından reddedil 
mesindcn \ "e l\1osko,•a hükumetin
ce Sovyet Husya - Finlandiya 
ademi tecavüz misakının fe ho
lunma-:.ından S'"•rn Finlfındiya 
nııı emniyet \'C i:stiklali için bir 
tek garanti kalmıştır. O da, bu ı 
küçük milletin mü cilalı kuwet
leridir. 

Finlandiya ·ordu u, i); techiz 
edilmiş 7 fırkadan mürekkep olup 
Lagoda gölü ile FinHl.ndiya körf e. 
zi ara:,ındaki daimi istihkamların 
himaye.;i altında bulunmaktadır. 
Bu istihkamlara Mannerheim hat 
tı denilmektedir. Mannerheim, 
Finlandiyanın askeri şefi olan 
mareşal yeni Finlandiya devleti
nin ~iyaseten yeniden te,~ekkülün· 
cknberi ordunun ba~kum:rndanı 
ve Finlfındiya yı.iksek harp mec
lisinin reisidir. 

~lanncrheim. Finlandiyanm 
1918·20 deki istiklal harbi esnasın 
da memleketini -,vyct i tilasın· 
dan kurtamıış ve bütün mesaisini 
memleketini a keri bakımdan tah
kim ctmeğe hasretmiştir. Manner· 
heim hattı, bir Sovyet istilası için 
hemen hemen yegane tarik olan 
yolu kapatmaktadır. 

Mareşal :Manncrheim'a "Fin
landiyanın taçsız kralı., iin\'anı 

verilmektedir. Mumaileyh elinde 
modem ve iyi talim görmüş bir 
ordu vardır. Kendisi, halihazırda 
bundan 20 sene evvel olduğu gibi, 
istiklalini müdafaa ctmeğe azmeL 
miş müsellah bir milletin başında 
bulurunaktadır. 

ln~iliz gazeteleri vaziyeti 
vahim görüyor 
Londra, 29 - Dünkü ve bugtin· 

kü gazeteler, Fin-Sovyet vazi.. 
yetini vahim görmekte oldukları
nı kaydetmektedirler. 

Ingiliz matbuatına göre, Rus
ların ileri sürdüğü sebebler Al. 
manlann müteaddit tecavüz ha· 
reketlerinden evvel ileri sürmüş 
oldukları sebeblerc pek ziyade 
benzemektedir. Bunlann loymet 
ve hüsnü niyetine inanmağa im. 
kan yoktur. 

DUn Lord Halifaks, Sovyetle
rin Londra sefirini, sefirin ar
zusu üzerine kabul etmlşUr. Fin 
Sovyet meselesinin konuşuldu

ğu tahmin edilmektedir. 

Almanya Finlandiya 
gemilerini müsadere etmiş 
Helsinki, 28 (A. A.) -Alman. 

yanın Finlandiyaya karşı takı

nıp, Baltıkdaki Finlandiya ge
milerini müsadere etmesi ve Fin 
landiyanın Baltık haricine yapa. 
cağı ihracat için istifade edebi· 
lcceği yegane yol olan Falsterlo 
cenubunda.ki geçidi 25 tcşrinisa
nide kapatması şeklinde meyda_ 
na koyduğu gayri dostane tavır 
Finlandiya. matbuatı tarafın

dan ciddi f)Urettc tenkid edilmek 
tedir. 
Diğer tarafdan Sovyetlcrin 

Finlandiyadan vaki olan istek· 
!erinde, Almanya tarafından ma
nevi müzaheret görmeleri, li
beral organı olan Samamait ta. 
rafından, Almanya. için bir za
ruret şeklinde tefsir ediliyor. 
Bu gazete, Almanyanın, Sov
yetler ittihadı ile olan anlaşma
sını bu suretle tebarüz ettirmek 
zaruretinde bulunduğunu, aksi 
takdirde, Sovyctlerin, garb dev• 
!etleriyle, bir blok yapmak teh
didinde bulunduğunu söylemek. 
tedir. 

Almanya tavassutta 
bulunmamış 
Bertin, 28 (A. A.) - Bazı ec

nebi gazetelerde intir.ıar eden ve 
Almanyanın tavassutta bulun
mak Uzere Moskova ve Helsinki 
hükümetlerinc bir teklif yap • 

mış olduğu şeklinde olan haber, 
resmen tekzib edilmektedir. 

lnr tarafından te\·kif edilecektir. <lir. Görüşme, uzun 
5t~ 811l · rıo .,, 

Müsadere olunacak mallar devlet Yan re-mi bır ·ıı<Jt 
hesabına kullanılncnk v<'ya mu - nun ,·üzde 25 nisbCU ·.rni!t~ - n ı;:-ı 
haraza c<lilcc:c>ktir. mevacldını \·c Alma ;:ı tatb 

Al 1 H 11 d .. · d ı "t"ıı .... ana · man arın o an a uze- tı\'a e en >U u 1
" e}\tedıf· 

rine tazyiki dileceğini tac;rih etJll ;\lflll 
Anı::.terdam, 29 Ablukanın Fransa ile 1 ngil~ert• ııarıfıl' 

h • . ı rnıc: zn'.! 
şiddetlenmesi üzerine Aimanyanın 
Holanda üz:erindeki wyıkı da art-

' l.ırmasındo..n endhıc edilmektedir. 

Fransa parlamentosu dn 
açılıyor 
Parfs, 29 - Fransız pnrlılmen -

tosu yıınn krş içtimıılnrına başlı -
yacaktır. Bugünkü gazeteler bu iç
tima hakkında tefsirlerle doludur. 

atta van ıc; en • -"\ 
J " le tll" 

ihracına mani olnı'.1 
da bulunmaktadrrlaf· .,Ot 

Gemiler n~r;:li 
kontrol edıl ) ,,,,,./. 

( ,,.,.. ...ıı 
Londra, 29 iıtC p.ı· 

mallannın müsadcrt~t ~ 
lik kararnameye aıe g 
notta mücehhizlert ' · 

İngiliz kralı başvekili mütefikler arafın~ JJ• 
kabul etti Dover, Dunkerque ıcoııucJ 

Londra, 29 (A.A.) - Kral, esis edilmiş ol~e'\11'if 
dün akşam başvekil Çembcrlaynı rinden birinde . 'f,°fl 

. ta"iye edilmektedir· 
Bukin·gharn sarayında kabul et - .... hııt 
miştir. ler, Akdeniz veyQ.>-

Amerikan sefiri müteveccihen yo~t, ·~ 
Malta, Hayfa, Po · ~1tııt CJI~ 

Fransız başvekilile tank, Marsilya "'e!b etffF 

görüştü tavakkuf etmeleri '" 
Pari<:, 29 (A.A.) - Daladyc, dir. ~c 

dün Amerikan sefirini kabul et· Bu limanlarda ıce ~,r, 
miştir. :Mumaileyh ile menşei Al· ı tevakkuf etmeYetl ~ ·çtıı b 
man olan mallara konulacak am. lelerinin muayeııeSl 1 e~Ji.: 
bargonun tatbikatı, hakkında gö· bir limana sevJcedileC 1 

sabah ge Alman-Sovyet rBu 
iktisadi yolcu la~ . ") .. 

münasebah 
Almanları tatmin 

etmiyor 
Amsterdam; 28 (A. A.) -Ha· 

vas ajansı bildiriyor: 
Alman.So\jet iktısadi müna

scbatı, Berlinin istediği ııckilde 
bir tekamül göstermemektedir. 
Bitaraf müşahidlcrin fikrine gö· 
re, Alman zımamdarlan maha· 
filinde, müzakerelerin ve tatbi. 
katın yavaşlığı inkisar uyan
dırmaktadır. Alman büyük crk3. 
nı harbiyesi maha.filindeki ha
yal sukfıtu daha büyüktür. Sa.. 
na)i muhitlerinde de sabırsızlık 
hüküm sürmektedir ve matbu
atta çıkan bazı yazılar, Alman 
firmalarını, Sovyet Rusyaya a. 
jan ve mümessil göndermek hu 
susunda isticalden tevakkiye da. 
vet etmektedir. 

Avrupa trenl.e:'...Ait• 
intizama girm~',' _ .. tl 

Bugünkü kon~~ı 
7.10 da, ekspres 9.1eıııl 
miştir. Muhtelif ~oıı~ 
hududlannda. sılO ge'?" 
layısiyle bu kadsl' 
ruri sayılıyor. ııJ&l' 

Fakat, gelen yolc 
giine azalıyor, ıcoıı oJ.cll 
beş, ekspresle ll. Y . 
tir. dJJJ 1P 

Ekspres yoıcuJal111&ftl"' 
sit olarak JraJc8. gi ~ 

Almanya. hesab~eJ ~~ 
dan mal tedarik tır !~..&' 
bir' Yugoslav ,,e .... J ;P~ 
cir, şarkta. iş yıl~ 4tı b 
ki Isveçli mühelldiS ~ 
konvansiyonelin ge 
lar arasındadır· sıJC ~ 

Son zamanıardı:t. ~ 
)lya giden DoYÇ~1tı e 
rü Vaytman bU~
şehrimize ge1Jniş1i; 

Bu seyahatin, {&. rOI• 

Amerika harbe kurulan bir ~::yı~, 
allkadar olduğU ,,ıı1 

• 
gırerse 

Diktatörlük teessüs 
eder 

Colfax, (Kaliforniyıı) ,28 (A. 
A.) - Eski Amerika cumhurrei
si Hoover irad etmiş olduğu bir 
nutukda, Amerikanın Avrupa 
harbine girmesi takdirinde oto. 
matik surette Amerika.da hüriyc. 
tin ortadan kalkacağını ve dikta
törlüğün teessüs edeceğini söyle. 

30 T aleb8ı.et 
D.. k 1ı3re una şanı ) 

Harb dolayısiY1e ~.,.;, 
tahsil · • .. .-.ndS. r:. 

ennı , .... -a··ııctl ~IOI 
memleketimiz~ . 0

bil' ~·...1 
mizden 30 ki~Jc .~el Ş 
akşamki konvaJlSl ıııulı~,ıd 
tekrar A vrupaJUil t e~..ıc 
leketlerine baJ'Cıce JJY 

Bunlar anısındB
gidenler de vardlt'· .,,pi 

ate'-" 
Hoover, şu sözleri ilave etmir.ı- Meşhur tayY 1,.&~· tir: • AirrıaJJ ~ıt.~ 

miştir. 

Bütün diktatörler, evvela mil. . kaçıı? .) .,,,,. J" ... 
let tarafından intihab olunurlar. Berlin, 28 (A· A ~ 
Amerikan milletin akıl ve hikmet bancı gazeteleri_11 oıdl)V 1 
dairesinde hareket etmesi ve he. kaçtığını söyteını;c )1\~ıı~ 
yccana kapılarak başka bir har- hur Alman taJY3 UP )"""~ 
be girmekten imtina eylemesi za Messerschırıitt. d gsıet~of 
rureti hiç bir zaman bugünkii zetecilerle .AlP1:ıııf)1l'1J 
kadar 6iddet)j hissedilmemiştir. toplantılarında 

r·········· 
ı DiKKAT 

1 Son 
Gazetesmdc okudukıarınııı 
bugün sabah gazetelerinde 
gördünüz! 
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tt: ''§imdilik tel&şa Hl· 
~ dh·e düşündü ... Yannı 

DlUı beni tevkif etme-
oı , ~ yarın da tevkif et· 

, S k katt bir delil arı· 
~u halde birkaç gün. belki 

\'hafta daha burada kala· 
· alnıı dikkatli bulunmak 

. harekete geçmemek §art 
ve iöıü dört açmalı.,. 

-~ 1916, rarımnb~ 
~ tnerkez kumandanlığı· 

li Yttle saat dokuzda ge
~aYrn, 1eceki yorgunluğu 
~ • o sabah saat sekizden 

başına gitti ve ale!Acele 
~ l<.l~efremon ile görüşmek 

"'l[jte rnüsaade tezkeresi 

-~.Kolonelin imzasını da 

llıadııcça işgal altındaki 
~ da idari teşkilat tekem· 

)Of ~ muhtelif İ§ bölüm· 
~llYordu. Sen Korenten· 

salahiyetini Fransızlar 
S\tiistimal etmesini bele. 

llıliteaddit defalar şikayet 
~ne, aslında iyi blr a· 
\ lllerkez kumandanı ad· 

~.~btta kuvvetlerinin sal~· 
ili a"' . ~·rmıştı. 

~er ve maznunlar zabıta 
~ dolayısile Hayma aitti. 
~ llde merkez kumandan 
~nesne kışlanın inzıbat 

\tardı. Buna mukabil 
§ehir hapishanesine 

~ve bunlara kanşma· 
~ salahiyeti yoktu. 

&tbeble, Fransuazla gö
için sahte vesika ha· 

d,}llecbur kalmıştı. 
d~ ancak sekiz olmuştu. 

~"'Mil çıkmağa bazırlanır
~".'deki nöbetçinin selim 

&oran. Biri geliyordu. 
andı. Dıvardaki cephe 

tetkike koyuldu. 
G.ı .. ~ biri topuklannı vu· 
~ .. ~dönüp baktı: 
~ Qıisiniz ŞmiL Bravo azi· 
llııı?&eldiniz. Gece iyi uyu· 

~"aha karşı üç buçukta 
~ ~ fon Ştroberg ile bı· 
\'thıınuştı. Şmitin yüzü 

ifa ~orgundu. Tmş olma· 
~\la ~ olmasına rağ
ıı.~ kaputu yoktu ve 
~ ıtün evvel geldiği za· 
'ıtaltna~ elbiseler vardı. Ak· 
~ırberinin alıp eve gö· 

~ köpeği de yanında 

' ~ teferruattan millazi· 
evine dönmediği an· 

~ liaYm gülerek: 
~la, dedi. Geceleyin e. 
t • IŞsiniz galiba! 
~r etmek istedi. Anla· 
~ kelime kekeledi. 

~· d~ ~e sus~. . 
~ 1 evınıze gidıp bır ban· 
~~ ,Ve elbise değiştiriniz. 
,)~leye kadar gelmeseniz 
~· 

~Ur ederim. Yorgun de 
Yardım etmeğe bazı. 

Ilı 
\ ~ Slkıntrsım belli et· 
~\laffak oldu. Bir gün 
~en ıibi Şmitin o gün de 

~Yrılmıyacalı anlaşı· 
'bunn kurtulmağa çalış. 

• 1" u açığa vurm:ık teh· 
~~ aka_t geceyi fon Ştrober 
~ lteçırctiğinin bilinmesi 
~e(a]~lSlrtınıştı? 
~ ~. haydi i~ başına öy. 

~~basına geçti ve 
lll YildönümU §en· 

~ ~~acaıc inzıbati ted. 
\~. iti işile meşgul olma· 

s;~ b~Yle iki saat çalıştı· 
~ bir~ ~sker kordonu, şu· 
~ ~tü Jandarma. Şu ma. 
~ ltfi ~fer yasağı, siviller 
ll.l'aJt sıne atılsın: hayır o
·ıq Sa~n, §u hat daha iyi.. 
'ttlıı t ıarfmda, belki de 
~i~~ohnra kurşuna dizile

alde. Hayın bu se-

Nakleden: FethJ KARO~ 

m işle alakadar oluyor gibi gö. 
ründü ve hiı; §Uphesız Hafm i~n 
oır ıdam mü!re.ıesi düşünen Sınıt 
hislerini belıi etmemeğe muvaHak 
oldu. 

Nihayet Haym: 

H A B E R - Ak.am Posta.: 

HınıJıstunda duoyauıo en eskı ıoıtanlan 11rasıoda 
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- Oldu sanının, dedi, ne der
iniz? 

- Ben de o kanaatteyim. 
lki adam birkaç saniye ko~

mak ızın ve gözlerinin if adesını 
gızlemeğe lüzum görmeksizm ba 
kı~tı. Hayın gözlerindekı mahıun 
bır istihza ifadesini gizlememiş, 
hasmının gözlerinde de kindar bir 
hayranlık okumuştu. Bu ancak biı 
kaç saniye sürdü. 

Kabile erkekleri birçok garip süslerle 
birıbirlerine daha üstün görünmeğe çahyşıor 

Zira bir kadını ')\dürmek bütün 1 Vahşi hayvan postları, püskü\· 
kabile erkeklerini öldürmek de· ler, yabani horoz ye tavus lilyleri, 
mektirl kollara ve bacakl:ıra takılan 

Bu kabilede en şaştığım şeyler- halkalar bu erkeklerin başlıca 
den birini de erkeklerin ya~adık· 
lan ters ha}·at icabı olarak bir ne
vi kadm hissiyatına yuvarlanmış 
olmaları teşkil etti. Bir karlın ft 
deta cariye gibi birçok erkekler 
alabildiği için erkekler bir ne\i 
kadın ortaklar vaziyetinde kah· 
yorlar. Bu hal onları kadın kadar 
kıskanç hale getirmiş. 

süslerini t~!cil ediyor. 
Oyle ya, hemen hepsi bir tipte 

olan kabile erkeklerini biribirin· 
den farklı kılacak bu süslerden 
başka ne olabilir? 

(Dünkü aayıdan devam) 1 Bir ses -- kavga etmek için 
Erkek - Bu ne salatası öyle? sinemaya gelmenize lUzum yor 
Kadın - Salata değil a camm. tu. 

Yemeğimizi çarçabuk bitirmek Diğer bir ses - Evinizde kal-

Ştrobergin mahmuzları kori. 
dorda şıkırdadı. Yüzbaşı yazıha· 
nenin kapısını açtı. Onun da ge· 
ce uyumadığı bellıydi. Her zaman 
lfil<ayt olduğu halde bugUn o da 
llayma karşı fevkalade mültefit 
davrandı. 

- Bonjur, dedi. Şimdiden işe 
başlamı~mız. Bugün raporlar ba· 
na verilecek. Kolonel grip olmuş. 
Yani gene romatizmalan tutmuş, 
(akat bermutat bunun söylenmesi 
hoşuna gitmiyor. Bütün günü is. 
tirahat edecek. Maamafih akşam· 
ki merasime riyaset edeceğini u· 
rnuyor. 

Haymı:n endişesi arttı. Merkez 
kumandanlığının havasında o gün 
bir fevkaHidelik vardı. Hayın böy 
le fevkaladeliklere )ahit olduğunu 
hatınlyordu. Kendi kendine ''Ko
lonelin gene siyasi hastalığı tuttu,, 
dedi. 

Filhakika kont fon Niderstof 
vazifesinde canını sıkacak bir müş 
külit çıktı mı bir bahane ile evi. 
ne kapanır, angaryeyi ba,kalarına 

bırakırdı. Mülhim Kompars mer 
kez kumandanlığı mensupları a· 
rasmda bir casus bulunduğunu id· 
dia ettiği zaman da öyle yapmı~· 
ıı. (n 
Hayın vaziyeti kavradı ve ge. 

celeyin kendisi gittikten sonra 
Şmit şüphelerini Ştroberge açmış 

olacaktı. Yilzbaşı da uyanır uyan· 
maz işi kolonele anlatmıştı. Tela· 
şa düşen merkez kumandanı bu· 
nun üzerine işe kendisi karışma. 
mak için evine çekilmişti. 

Ştroberg Haymın odasında bir 
kaç dakika kaldıktan sonra çıkrp 
gitti. 

Hayın: 
- Şmit dedi, stvil eslrler ara· 

sında görülen firar vakalanna 
dair şu dosyayı siz lQtfen tetkik 
ediniz. Ben de bu i~ üzerinde çalı· 
şacağım. 

(De\-amı var) 
(1) Hl11al allındo,. 1omamnda 

Vakıa bizim zahiren erkek M· 
kimiyeti altmda olan cemiyetleri· 
mızde erkek de kıskançtır. Hatta. 
çok defa da erkeklerimiz kadınlar 
jan daha kıskançurlar. Fakat bi· 
zim cemiyetlerimizde erkeğin kıs· 
kançlığı zalimcedir. Çünkü erkek 
çok defa bu hissini en şiddetli şe
kilde izhar etmekte perva göster-

mez. 
Kadınlarunız ise erkeğin hfilfr 

miyet hakları altında kıskançlıkla 
rını daha mahkıim bir şekilde iz· 
har edebilir. lşte bu kabilede er. 
keklerin hakim kıskançlığı yok· 
tur. Bu cihette kadınlaşmışlar. 
Erkekler ko:1lan olduğu kadın· 
dan ziyade biribirlerini kıskanı· 

yorlar. 
Onun için erkekler sUsleM1eye 

mecbur oluyorlar. 
Esasen bu hal gösteriyor ki 

süslenmenin menşei her ne kadaı 
insan ruhunda tabii olarak mev. 
cut ise de bu hissi en çok besli 
yen kıskançlıktır! Hakikaten bu 
nokta çok garip bir şey. Süslenme 
yi, sırf hoşa gitmek. yani hod· 
kamlık duygumuzun bir tatmin ve 
tezahürü şekli addederiz. 

Halbuki kıskançlığın bu işte 
çok büyük bir rolü olduğunu bu 
kabilede kadın vaziyetinde kalmış 
erkeklerde en iptidai şekilde gör· 
mek kabil oluyor. 

Bunun içindir ki kabile erkek1e 
ri birçok garip süslerle biribirleri. 
ne daha üstün göriinmeğe çalışı 

yorlar. 

Bu kabilede ortak kocalar ara. 
sında gerek biribirlerini kıskan· 
mak, gerek biribirlerine daha üs· 
tün olmak ve gerek ait oldukları 
kadının daha ço!c hoşuna gitmek 
için durup dinlemez, ebedi bir 
mücadele vardır. Bu mücadele çok 
de[a kanlı cinayetler ve ölümlerle 
'Ji tmektedir. 
Vakıa burada kadın öldürmek 

cinayetlerin en müthişidir ve na· 
dir görülür, nadir cüret edilen bir 
5eydir. 

Fakat erkeklerin biribirlerini 
öldürmeleri her vakit görülen şey. 
'erdir. 

Zira erkeğin esasen bir kıymeti 
yoktur! Diğer garip cihet: 

Bu kabile esasen kadın kabilesi 
olduğu ve kadınlar hftkim olduğu 
halde kabilede kadın az. Erkekle· 
rin miktarı kadınların 3·4 misli! 

Yani erkekler kahir bir ekseri· 
yet teşkil ettikleri halde bu ka :im 
boyunduruğun:ian silkinmeyi akıl 
ıanna bile getirmiyorlar! Ka:bnm 
hu nadirliğinin sımnı pek anlaya. 
rnadım. 

Nasıl oluyor da k:dm b'Jra1ı 
1ilediği hilküm sürdU~. en nazlı 
mahlO.k olduğu, her ı;ey onun i 
rin yapılmış bulunduğu haMr 
':adın erkekten daha az? fhtima' 
'd )m çocuğu böyle ka~ilelerde da· 
ı,a az dünyaya geliyor. 

Fakat bunun sı'Tlnı tamami!C' 
nlamak kabil değil. 

Bu vazh·et şü!)ieslz kahile er· 
1'eklerini fena ve müsait olmıvar 
~ir durumda bulunduruyor. Zirn 
':ıir defa azlığından d':)'ayı da ka 
'imm kıym~ti f"vka'ft1e artıyor. 

(Devamı var) 

:n:::r::::::::::::: i!i! !ii:!:::::::i!iiiii! iii 
:::::::::::::=::::a •••• -················- .... 

........... ~!!!!!!J!·•··· 9!9-.! ...... . ::: .............................. an. . ..... . 
:::::::.-.::::-.. .. ::::: m::- ::::-.: 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma izma 
Nevralji, kınklık ve bütiin ı- rmlannızı der 
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Hayırlı bir hayır cemiyeti! 
Pariste çıkan "Figaro,. gazete3inin geçen 

günkü nüshasında şöyle bir hava:iis vardı: 
•'Madam la Markiz dö Polinyak ''asker 

yuvası,. ismile bir hayır tqekkülü vücuda 
getirmiş, general ]orjun zevcesi bu teşekkü
lün rei.sliğini kabul etmiştir. 

Bu hayır cemiyeti, atq htıtfara gerisinde 
istirahatte bulunan askerlerin ihtiyaçlarına 
göre hareket eden kadınlardan müteşekkil 

ekip!.eri sinesinde toplamaktadır.,. 

A~çıba§I (Soğan soyarken) - Şu 
gaz maskesini icat edenden Allah razı 

olsun 1. -Fransız karikatürü-

Gene fransızca bir mizah mecmuası bu 
fıkradaki yanlış manaya gelen ifaje sakat· 
hğile ~yle alay ediyor: 

için bütün yemekleri bir tabağa 
dolduruverdim: Biraz ıstakoz, 

bir parça rozbif, biraz fasulye, 
peynir, biraz da tatlı .. 

Erkek - Ala 1 Bunların Mpsi 
fasulyenin suyu isinde ha 1. 
Kadın - Ne de çok dırlaru· 

yorsun, yarabbi t Gel, ben yedim 
bile! .. Sen de yesene c:ı'ltm, ye 1. 

Erkek - Yeni şapkan olduğu 
vakit bakıyorum, bana karşı sok 
iyi hareket ediyorsun.. Ne ya. 
zık ki, sana her gün yeni bir şap· 
ka alamıyorum!. 
Kadın - Masrafsız bir kadm .. 
Erkek - Hakikaten öyle .... . 

Günde yalnız on beş lira ile .. . 
(Giderler ... ) 

IKtNCl PERDE 
(Bir ıinemanın karanlık aalo

nunda.. Sinema boıaJmıttır.) 
Kadın ve erkek - Pardon ha· 

yım .. Pardon bayan .. 
N asırırra basılan bir seyircinin 

sesi - Ayyyy ! .. 
Kadın - Pardon, bay 1 İatiyc. 

rek yapmadım. .. 
Ses - Bir de istiyerek yapman 

kalmıştı! .. 
Erkek (Kamına) - Hakika· 

ten garip bir laf söyledin .. 
Kadın - Herkes böyle söyler. 
Baıka bir ses - LQtfen, cvve· 

la oturun, mUnakapnm M>nra 
yapanınız .. 

Kadın - Oturduk ya! .. 
lkind ses (geniş blr nefes ala· 

rak) - Çok §Ükürl. 
Erkek - Hiç olmazsa bu 'e.. 

kilde başkalan bize mecburen 
dikkat ederler. 

Kadın - Kabahat sende ... Ye· 
mek münakaşası yüzünden geç 
kaldık .. 

Erkek - Şimdi bu eksikti 1 E
ve daha erken gelseydin.. Yeni 
şapkam göstereceksin diye rezil 
oluyoruz; Herkes bize küfredi· 
yor ... 
Kadın - Sus canımt işitme • 

sinleri .. 
Erkek (Kızarak) - Metelik 

bile vermem, varsınlar işitsinkr 1. 
Kalabalıkta girdiğimize çok 
memnun oldum. Kimse ppka· 
nı görmedi. . 

Kadın - Rica ederim, bağır

ma, herkesi kendimize güldüre
ceksin .. 

Zigfird hatbnda bir 
tahtelbahir battı 

Paris, 24 - Havas ajansı bildiriyor: 

"Fıkrayı okuyan birçok askerler bu lıaki. 
katen hayırlı hayır cemiyetile çok olôkadar 
olduklarını bildirerek hayır cemiyeti azası 

bayanlarla ne suretle tanışacaklarını sordu
lar. Hepsine verdilimiz cevapta cemiyetin 
reisesi madam La markiz dö Polinyaka tnii· 
racaat ederek ondan maltlmat istemelerini 
bildirdik.,, 

- Affedersiniz koloneJ. bu beygirin 
lıir cambazhancden müsadere edildiğini 

'bilmiyorduk .. 

Tokyo, Riyo dö Janeyro, Guatmala, Os
lo, Helsinki ve Amsterdam yoluyla Al· 
manyadan alınan haberlere göre Siegfried 
hattı üzerinde bir Alman denizaltı gemisi 
batmışur. 

Tahtelbahir, feyezan dolayrsile su altın. 
da kalan isti\1k8.mlar arasında muvasalayı 

temin maksadite Kiel'den getirilmişti. Bir 
,. tanka çarparak battı~ tahmin ediliyor. 

Tarif 
Ç.OCuk sordu: 
- Beynelmilel konferans nedir baba? O

rada ne yaparlar? 
- Gelecek içtimaın nerede ve ne zaman 

toplanacağını tayin etmek üzere yapılan 

içtimaa derler oğlum. Yapılan i.§ de bu söy~ 
lecliğimden ibarettir. 

- İngiliz karikatürü -

Ben değil onlar! 
Londrada iki ay kaldıktan sonra dön· 

müştü. Bir arkadaşı: 
- lngilizcen iyi değildir, dedi, Londrada 

ingilizcenle mü~ill~ta u~amışsmdır. 
Cevap verdi: 
- lngili.ıcemlen ben d~l İngilizler müş· 

h'iillta uVcdJlarl 

saydınız daha iyi olurdu. 
Kadın - Gördün mü yaptığını 
Erkek - Sen yerinde rahat 

otursana, Mütemadiyen ne sal -
lanıp duruyorsun?. 

Kadın - Görmek için uğraıı. 
yorum. önümde duran, kilise di· 
reği gibi ... 

Erkek - Yer değiştir .. Yanın
daki yer boş ... 

Kadın - Güzel t Haydi oraya 
geçelim .. 

Erkek - Ben yerimden kımıl• 
damam .. Burası çok iyi .• 

Kadm - O halde ben yalıus 
gidiyorum.. Allahaısmarladık ı. .. 

Erkek - Güle, güle 1. 
Kadın - Hakikaten burası 

çok daha iyi • 
Bir ses - Susacak mısınız?., 

Sesinizden bir şey işitemiyoruz ... 
Diğer bir ses - Çok doğru .. , 

Sonra, bayan, ppkanızı çıkarmak 
JQtfunda bulunur musUll'UZ? Gör. 
meme mini oluyor .. 

Kadın - Şapkam mı mini olu· 
yor?. 

Evvelki ses - Şu ha~ 
ıey .. Şapka mı yoksa başka bir 
ıey mi, bilmiyorum .. 

Kadın - (Sesin geldiği tara
fa) - Şapkam ne diye görmeni· 
ze mani olsun?. 

Aynı ses - Ben elli kunlfU o 
dikili ta§ı seyretmek için ve~. 
dim .. 
Kadın - Dikilitaş mı? 
Erkek (Kadına) '- Artık, ben 

de rica ediyorum, çıkarıver şunu. 
Kadın - işte çıkarıyorum. Ne 

yazık ... 
Erkek - Uzülme .. Sana dikkat 

etmelerini istiyordun ... Halk 1e • 

ni doya doya seyretti. 
Kadın - Aramızdaki bot yere 

koyuyorum .. 
Erkek - Ha şöyle, bravo!. 

•, (Bir ka~ <la!:ikaı.·, ıiüunet) 

Bir ses - Allaha şükür, kan 
koca sustular!. 

Kadın - Siz biraz nezaketli o
lunuz .. 

Diğer bir ses - Çok §~Ür ai· 
nemadakilerin hiçbiri onlar gibi 
değil ... 

Kadın - Murad!. 
Erkek - Ne oluyor gene?. 
Kadın - Sinirlerim tutacak. ... 

Gel yamma otur ... 
Erkek - Noden ?. 
Kadın - Yaptıklanru görmU. 

yor muyum, zanncdiyonıun ?. 
Erkek - Sen sıldırdm mr, a· 

yol?. 
Kadın - Yanındaki kadından 

uzaklaşmak, yanıma gelmek iste· 
miyorsun değil mi?. 

Erkek - Ben mi? Muhakkak 
sen hastasın kızım!. 

Bir ses - işte gene ba§ladılarl 
Kadın (sesin geldiği tarafa )

Patla 1 (Er~eğe): Murad, emre • 
diyorum yanıma gel!.. 

Erkek - Ne oldu sana bugUn. 
Kadın - Yanıma gelmiyecek 
.. ' mısın •. 
Erkek - Geliyorum. (yakla.. 

şır ,oturur) Oh! .•• 
Kadın - Ne var?. 
Erkek - Şapkanın üstüne o· 

turdum ... 
Kadın - Ahi (Bayılır, seyirci· 

ler şikayet ederler. Erl<ek, bade· 
mclerin yardımiyle onu bir taksi. 
ye bindirir.) 

(OÇONCO PERDE) 
(Evlerinde) 

Erkek - Bu akşam iyi vakit 
geçirdik ... 
Kadın - Bırak beni l Seni gör 

lerim görmesin .. Bana kartı pik 
•\cdansızca hareket ettm! • 

Erkek - Ben mi?. 
Kadın - Evet, ecn 1 Evvel! 

"Lutfcn sayfa11 çmriniz,, 
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Si'las-Erzurum DemiryoltJ 

isf1k razı tahvilleri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 

Hankasından 

'= 
s ~ 
~ Her Akşam Alatur~'< a il 
- T .. k M .k. . • 

iveni knd•o: (Ke~~i) ALI cıvı~~!iyan~)S:n. FAIZE.1 il (Cümbüş) KAVALALI ME HMED. (Klarnet) SALiH YA-~ 
~ MAN. 

~ (Başokuyucu) MUZEYYEN ve arkadaşları 
~ SABAHAT ve KEMAL CU RSES. 

~ Cüııdliz yemeklerinde Bn. Faize Ergini pi yano ile dinliye-~ 

~ ıım~mnımınıt'ılıııııııııııüElllillllıtıııım~nım~ı ~ll!lllllıı~~ıı~ıı::ıın!~ırr-!I 

~hıh·ınıınen lıedeli 15433 lir:ı olan muhtelif kc~ki, zııııhn Yesnlr<' 
15·1-1!140 pazarlc'ii giinii s:ınt \rı,:rn d:ı kap:ılı ı:ırf ımılile Anknrndn ill:ırc 
lıiııa~ııııln saıııı alınne:ıktır. 

Bu i~e girrnrk i~tiyr.ıılcrin ( 11~ı7,ı8ı lirıılık 11111\·nkknt lcıniıınt ıle kn
rııınıın lııyin ctti[:li \'C~iknlnrı ,.e ıe:.Jiflerini ayni giin snııl H,30 n kadar 
komi ~roıı reisliğine \'C'rınel<'ri limnııl ı r. 

T raş bıçakları geloi 
Şarrııarıırlr.r p:ırnsı1 olnr:ık .\ııknrıııl:ı ııı:ıfıcmc d:ıirc'i'.ıclr .. ll:t\ ıl.ır 

pa~nda leselliiııı ve ~e"k şcfliğintlcn d:ığıtıl:ıcnktır. (!Hi17) 

Ve daıma pıyasamızda mevcut olacaktır 
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Tlyat r oDar ve 
sı nemalar 

il 
ŞEHiR TİYATROSU 

Komedi Kısmı: 

Bugün gtindiiz 14 le 

Çocuk Tiyatrosu 

Gece! 20.30 da: Kan Kardeşleri 

I>mnı Kısrııı: 20.30 da: ŞEYT.\N 

mmımıı iıALK OPERETi 
Bıı Akşam Eski 
Çağlıyanda saat 

21 de: Göniil Be· 
lası. Yazan: Yusuf 

Surüri. 
Mu:r:ik: Karlo KnpuçeJli 

-0-

ALEMDAR sınamasında 
ALLAHIN CENNETi 

beni mahcup etmelerine meydan 
verdin .. 

E.rkek - Ama şikayetlerinde 
haklıydılar ... 

Kadın - Sonra yanındakine 

yaptığın alçaklıklar!. 

Erkek - Alçaklık mı?. 

Kadın - Ya, benden intikam 
almak için şapkamın üstüne otur
mana ne demeli?. 

Erkek - Senden intikam mı? 
Fakat şapkana hiçbir şey olma· 
dı. Şapkacıya gönder, düzeltiver. 
sin ... 

Kadın - Ne zannettin? Şapka· 
cım eski şapkaları mı tamir edi
yor?. 

Erkek - Peki, ne yapalım? Ö· 

lelim mi? Nllayet... Başka bir 1 

şapka al.. I 
Kadın - Başka şapka mı? Oh ı 

ıevgiHm!. (ay nuna sarılır) Ben 

18.0U: Progranı. 18.0j· 
:ıtcmlcekt .sıı:ıt ııııyrı, Ajnııs ve nıe· 

ıeoroloji habcrlerı. 18.25: Türk mü 
ı.iği: (Fasıl heyeti). 19.25: Koıııış- ı 
ınn (Dış politika hıidiselcri). l!l.40: 
Tiirk ıniiziği: Çalıınlnr: Fııhire Fcr
saıı, Cevdet Çağl:ı, \'ecilıe, Şerif lı.:-
li, Hefik Fers:ııı. Okuyan: Scınalıal 

Ozdenscs. 1 - llicnzkar pcşrc\'İ. 
2 - Osman ~ihat - llicaıkıir ~nr· 
kı: (Ellere uzaktan hak). 3 - Arif 
Bey - Suzinak ş:ırkı: (Çekme ele
mi). 4 - ArH Bey - Suz.ınıık şar

kı: (Pnııusuna ermek) . 5 - Cevdet 

Ça~la - Keman taksimi. G - ~lünir 
.:-;ureltin - Suziı k şarkı: (Durma· 
dan aylar geçer). 7 - il. Mehınet
Suzinak şarkı: (Vfıdcyleınişlin ey 

peri.) 20.05: Türk Miiziği: (II:ılk 

Tiirkülcri. Çıılıın: S:ıı.li Yaver Aın
ın:ııı. Okııynnlıır: Azize Töır.m, 

Mahmut Karındaş. 20.:W: Tem ~il 

20.50: Konuşrıııı. (ll:ıftalık po'll! 
kulmu). 21.10: 1\lüzik (Ri~useti

r.urnlııır Bandosu - Şef: Ihsan 
Künçer). 1 - Br)'k Al: Türk Zafer 
ın:ırşı: 2 - Adolr Schreiner: Yakın 
ruhlar (KH>rnellcr için konser). 
3 - F. Schubcrl: Rosnınunde ( U
vertıır) . 4 - F. Cnsadcsııs: Mistrııl· 
in bir şarkısı). 5 - J. S. Bach: 
Toccala ve ı.·uguc (Re Minör) 22.00 
Memleket snn< n) arı, Aj:ıns h:ıberfc. 

ri; zirn:ıt, Cshaııı - Tahvilüt, kam· 
hiyo _nukut borsası (Fiy:ıt). 22.20 
Serbest sanı. 22.30: Müzik OpcrC'l
lcr - Pi.) 23.00: ~lüzik (Cazlıaııd 
Pi.) 23.25n3.30: Yorıııki ıırosrıııı 

\'C kııpıınış. 

Yatak, yemek ve çalışma 1 
odalarile salon takımları 

••elha"ıl her nevi mobilyalar: 

1\·izeler ve kristal takımları 

BAKER CESKI HA YDE:-\) 

::nnğnzalarında teşhir edil 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Ban.kası 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zlrat ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Ilankasmrla kumbaralı ve ihbarsız tnsarru·r 
hesaplarında en az 50 liras ı bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşağıdaki piti.na göre ikramiyeler 
dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 

" 4 
" 

250 
" 

1,000 
" 40 

" 100 
" 

4,000 
" 100 

" 
50 

" 
5,000 

" 120 
" 

40 
" 

4,800 
" 160 

" 
20 

" 
3,200 

" 
Dtl\1\AT: Hesaplnrındaki paralar bir sene içinde 50 

·ıra.dan aşağı dUşınlycnlcrc ikramiye çıktığı takdirde % 20 
tnzlaslle verilecektir. 

ıı· 
28/ :i \"C t :>/ 12/ to:H tal'İh \ C 216;J, 20ll JI t 

maralı kanunl:u • m u dhin<•t• ihracına salfahi>'c 

' cl'ilcn \ e gc•Jfrl t ıuııumf'ıı ~İ\'lls - Erznruııı 1~ 
miryoluıııııı inşnsma t a h s is o lunan yüzde 7 geliri 
Shas - Erzurum i stikı·nzııun 2 0 sened e ıtC~: 
ıııc .... rut 4.:> ın ib .. o n llrnlık altıncı t eı·tihlnin J; M . ~ ı 

muamele 1 :>/ 12 / l !>:lU akşnmı ni hayet bulıll' 
ut· 

üzere 2.)/ 1 ı / 1 o:ıo ı;ıthnhıııt1an it ibaren bn7l n111JŞ ~ 

'J'nlniller hlinıili ııc m u harrer olup beheri "'ı 
, c :;oo lira itihıui kıymette hirlik \ 'C 2 ;; lik oınr• 
iki kııpiirc ny rılm ışt ı r. 

1 
Bn tall\ i ller u m u m i ' c ıniilhak l>ütçcıcrl 

. ' idar e o l ıınnn daire \'C uı üe scselcrce ,·ilfıyet ıuı"' ~ 
si idn r elcrl , .c l~clc<liyelcrcc ynpılacnk ıniiza)'~ 
\ e m\iıuı..k nsn , .e muka\'cl clerdc t e m inat oınr 1' 
' c hnziılC<'e sat ılııı ış ' c sntıl1H·ak o la n milli cıııtı 
bedellerinin t c<l i , c::.i ndc lınsa bas kabu l oJııf1,,.. 

~ • • }e' 
cnkl arı gihl gerek tall\'il ve gerek kupon boocl.,r' 
r i de tnh\'illcıin ta m amen itf1'sma kadar her tiJ 

lii , ·cr.g:i , .e re~imdcn ınnnr bul nnıı<.'aklardır. ıt 

Tnh\'illerln ihraç finti yii:r.de {);') olarak t csll 
9 

cclihn i:;-tir. \'ani 20 lirnlık birlik tah,·il bedeli 
1 

\ ' C :mo liralık 2;; lik tah vil bedeli el e 475 Hra.d''' 
I\nyıt muamelesi TiirkJyo Cumhuriyet. Mer1'f~ 
Türkiye Cumhuri~·etl Z ira.at, Tiirkiyc tş, ı;nılı . 
,·c I~ytnm, H alk, Tiirk Tica ret, Belediyeler Jl"~. 
kaları ile Sümer, J~tlbankln...,.ı.n rafından icra celi 4 

nıekte<lir. I.>i~eı• hnnk aln.r vnsıtasiylc de b u hıtı;ıı
temin ohmabiliı·. ı 

Sel'lna ye \ 'C t nsarru rtaı· ını e n emin \ 'O eıı ı.:0 .. 
~clir getire n &ah n lard n i7letmek lstiycnle r e Jtt'i, 
fiyet n r7. \ 'C im kısa · ·uskl'iııstyon müddeti zarfııtt .• 
bankalara ınüracnntlarmm kendi m e nfa a tl eri ıı 
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