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Yunanistanıa ıtalya dostluk 
ettiler notaları teati 

ltalyan 
s 11.ota~ında 
lllh siyasetine ıtalyanın şiddetle 

' ~ğlı bulunduğu bildiriliyor 

~ 1 Yunan ~-
~ illLYANIN Başvekil.inin 
~UNANiSTANLA Atina,~~-~.!U~~tcr mu· 

d,J habiri bildiriyor: 

ANLAŞMASI 
Bugün ltalya ile Yunanistan 

hükfuneti arasında, iki memleket 
bağlarının takviyesi hedefini gü -

ll-1.kanlarda sulh den bazı notalar teati edilmiştir. 
t-y il • k Teati edilen mektuplar 
;\" ea e mı, yo aa Atina, 3 - ltalya ile Yunanis -
'Uıaniatanı Türki- tan arasınQa do6t1uğun takviye 

)eden ayırmak hul- ve tarsini için Atina ve Roma hQ· 

~~aile mi yapılmak- ktlmetlerinin teati ettikleri nokta· 

HolHndamn ~bnanyanm bir lsUJ1 Jiaftbtme geçm~ı thtlmalhıl dü!}!bıers ml!tnle1ieUn teUır.e,. lllU'az mm.f:U:alanaCla ~rft ldarr 
lı&a ~ dla yumıştık. Resimde Hollandanm, lcabmda 1emeelle n altmda INnkıJw.k olu Jmmmdaa bir &rUI ~ girillüyor 

~ "41ldır? . lar, bu sabahki Yunan gazetele -:::il: HASAN KUMÇA Yl rinde ~ştir. lki hükamet 

' nı.ıe. :ttaıya l'nnuls arasında teati. edilen bu notalar, 
~ '11. aclem.ttecavtiz mukavele.. (D..-mr 4 lncflcle) 

Almanyanın 1 Bulgaristan Türkleri 
komşularında • • . 

~ teklif &tmı,tl Ttlrk. S ltaatu maabedeBI macıl· 
~ l111ıaa htlkOmetl bu tekil.f 
,~ 1'iirJdyenln noktalııaza· 
~ ~ Te dertaaı tuYlh ona
~ ltQgullkil haberlere göre. 

Bir İtalyan 
gazetesi 

endişe arttı acınacak hır . haldedır 

ile Ymıanlstan &1"8.'Jmda 

Belçika ve Jıviçre 

yeniden tedbir aldılar 
Ordmnuzun kuv-vet ve Brtikael, s - Belçikada hudud 

kudretinden bahsediyor civarında Wn ve bir istill tetı-
'---- (Denmı 4: llncilcle) (Y- 1 81M61e) 

iMHA 
41-iARBi 
~aın Kamarasında Almanyaya hava 
~ları yapılmasından bahsedildi 
~I~ 3 (A.A.) - Dün sivil MorrilOn ,ezcümle demiştir ki: 
' ita nıcscicsi hakkında A. ''- Hitlerin şunu bilme~i la
~ trlarasında cereyan eden zundır ki, Alman bombardıman 

Cfclcr csnasınQa ~rt .(De\·amı 4 üııclide) 
·~ 

didine maruz olan yerler tahliye 
edilmittir. :e.ı tahliye, l:ı.ti;att 

bir tedbirdir. 

l.Yiçrenin vaziyeti ve 
kararlan 
Bern, 2 (A. A..) R6yter ajansı 

bildiriyor: 

Hllkflmet tara.fmdaıı kabul edL 
len iki kararname, lsviçre arazisi
nin bir kısmının bir müstevli ta· 
ratmda.n ilgal edilmem ihtimali 
bulunduğunu g&termekt.edir. 

Bu ka.rarn.a.melerden biri, böyle 
bir hal vukuunda hal.km ne gibi 

haklan ve mecburiyetleri olaca • 
ğmı zikretmekte, ikinci karama.. 

me de, hududa fazla y&km. amal 
ve tica.rl mnesseseleriı:ı. yer de -

ğiotirmeleri hususundaki kanuni 

meselelere mUteallik bulunmak _ 
tadır. 

Bernde bu kararlar manidar 
olmakla beraber, bunlardan tell-

3& dllomeğe mahal olmad.Jğr aöy
leıımektedlr. 

Sofya hükumetinin mükerrer dostluk teminat.na 
Türklere 

.., 
ragmen 

azalmamış, 
yapılan tazyık siyaseti 
bilakis artmışhr. 

Taş sevkedilen amele taburlarına kırmağa 
münevver Türkler seçiliyor 

Bulgaristanda ağustos ayında 40 yaşına kadar olan piyadelerle, lere kal)I olan siyasetleri dfipMn
bazı sınıfların silah altına alınma- 55 yaşına kadar istihkaaı, mitral- c:a bir hal akn~. Türlderi ııi • 
sından sonra orada yaşıyan bir yöz, motörlü kıtalara mensup o - Hh~ ~ mahwdu 
milyon kardeşi.nize karşı olan si - lanları sefer~ hale ko,arak an - bıılrDU§ olacaklardır ki, Kırcaali 
yaset tamamiyle değişmiştir. Bul- sınn hududa yakın bir havaliye ! ve Deliorman bavalisinden topla -
garların eylül ayında da 20 den sevketmelcri üzerine oradaki Türk 1 dıklan 6.<XX> kadar Tiirkü Balp-

rist.ının ınnlftlif mmtakalarma 

A ek d •ıA h l ~enıdkigündeBulp
merı a a ·sı a , ~~::zı:~araıae:~ 

ı' dırmaya meda emıifl';ıdiı. 

ambargosu kati : ~=.:::.:.~cıım: 
1 smdan seçieıı ba 6.000 ~ 

olarak kitldırıldı 1 başka cahil ~ı::~h~i~~7· 
İngiltere ve F ransaya daha şimdiden 

-B-ir-no-kt-a -- 800 tayyare günderilecek 1 
Loadra. 3 - Amerika lyan 1181 reye karwr ııl2 re,18 bl>ul 

Ribentrop 
Bu ay içinde 

MOSKOVAYA Talebe tramvayları 
ve hocalar 

Meldıeltlerta tedriuta erlLm 
b&flı7a!ıljmelertnJ tekteye atrat
rnam&k için Webeyl mektebine 

• vakUDde 1'e&aoUımek lscre tnm. 
ı 
f , .• ,. aerYlaleri yapıldı: dlyeoek 
1 yok. Fakat bocalar d~\lnttldll 

mil r Ba711". Banaa dllfbttımecll· 
ğbı1 bize l&hld olduğumu bir iti· 
rlise göeterdi. Dersine yeUşmek 

için talebe tramnyma binen bil' 
muallim. bllet~l tarafmdan zorla 
indirilmek istendi. Biletçi haksız 
mıydı! Hayır. O öyle emir al. 

(Devamı 4- ftncftde) 

mecHshıden 80nra mebuaıl mee.. etnıiftir. 1 

lW de si1J.h ambargoeunun b.ldı- Mebuean ve l)lml -· Fı 1 mu 
nlma.sma dair kanun llyftıamm (ne.- ' ._...> 

Bir lngiliz mali .. grupunun mumes~ 

sili şehrimizde 
"Ankarada yapacağı.nız tem.11 ılıw Tirlilyeye 

pek büyük menfaatler temin edecelcti.Y,. ji'yor 
(T .... ,......, 

GiDECEK 
Alrııan gazetdeıri .. biz 
Rududaa ukeri ,_,.. 

dm,, beldemedilr4f· 
diyorlar 

Lrufra. S - SWali idi$._• 
isttöbanne ~ Al.maıJn lmlıc: • 
re DUD1 'V'Ol1 Rl>entrop blı • ı • 
çinde "9tct ... obr.* ...... 
~ gMwı& ~ ramr b• 
~ bt•ı••Ata. 

OJll;e 4 ftnr!lıJei 
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inkılabın milli filosotu... ·ı 
Yazan . H. UALKILIÇ 

M
lLı..ET.LERİ!'4 baJ;;ı.Lmda sanııtkiirlarw, :fUosoflarm \'e inkı.. ı 

ı lipçıla.rw tam \'e ja§l1acak bir a.lıengl va.nlır: i 
1 .uır cemiyette dcği[Jme devrı..-slnl ilk sıınatkarlıı.r se:ı:cl'ler n i 
!: oalaı- ruhlardn eski)i yıkar, yeninin ~tiyakııu hayk.ınrlar. FIIQ- E 

1 

ı;ofiar bu ~tiyakı ki \e yenl rcalitckrlc multa.)esC ederek yeni: 
fikir terkipli ri haline koyarlar. 

1 

1 
1 

Büyük lnkılibcılnr da bu tcrldbleri rcallt<•lere tahvil ederler. 
Türk nıllletinln tarihi tcl<iınıül eyrlnde Ziyıı Goluılıı eleyince 

bu tariW tc..<,IL'li dü üwııeılcu onu tam anlamak ka.lıll değildir. 

Ziyıı Göka1ıı, 1'4-''flk 1'1kretlerin t~rennllıne ba~ladıkbrı oemlyel 
dcğf.smest, yul lnlalip ~yaklarmı e;ezinUlerdca fikir rn toori 
!ilstemlcrine tah,il etml:t milli filosortur. O Türkün milli şuuru 

içinde azami kemal lmki.ıılarmı aramı • muhtelif lnkl,af sistemle.. 
rini, ti mebdclerinden c.a sonlanııa kııdar kritik etm~. lıatti ha
yalluc kadar yUriimli yaratıcı mütefl'kkirimizdir. :t~ğer Gökalpta 
ayni zamanda büyük realiteleri anlama :r.ekfl ı gibi büyük bir ira
de de olsaydı. belki. teorik slstcmlf'.rlnJ bluat h:ıktkatl~nneyf 

de bapra.blllr ve büyük bir inkılapçı da olabilirdi. 
Fakat ba bilytlk yaratıcJ irade ancak Mnstafa Kemalde dor 

mu tur. Atatiirltt6r ki, büyük 'J'tirk sanatJdirlanıu'iı rüyasmı ve 
bliyük Türk filosofunun 1ekimlil ~1-.fomlf'rhıi reallt<'l<'rC tah\il e
debllmı,tfr. 

Zahiren Te\fik 1'"'lkretlerln, Ziya Gökalplann 'e Atatürklerin .. 
özlediği lnkdiplar arasında buıı bir ayniyet yok gibi görlin\ir. 
Fakat, hakikatte, lnkılip hıza realite olabilmek için imkan'lrzhk ,.e 
ın.yaı paylamn terkcde ede nlhAyet Atatürk'Un debalı iradesinde 
manam ve milmktln bir hakikat olabllml~tlr. Onnn içindir ki bu 
gthlk1l tn1nllbm her zerresinde Ziya Gölrn.lp \'ardır. 

Yakıt 
.A.wn Uı;, .. J ur.lo) eni.u .be) nclrui

lel vuiyeU" baolıklı makalesinde, 
Milll Şef lnönUnün nulkwıda bil -
hassa Turkiycnin vaziyetini tarir ve 
taSTir eden kısımların en yüksek 
pirlerden ziyade ruhlara nvk Tcr
.dJAini kaydederek böylece Ankarn 
.ınlaşmalıırındıın sonra I'ürkh•eoio 
esasen malum olan vaziyeti n ha
• el siyasetinin devlet reisi tarafın
dan daha berruk bir tarzda irade 
edildiğini yazıyor. • 

lubarrir, bugüıı ltalyauın harp 
ç nde otan Almanya Ue ıecavüsl 
c tedafüi ittifakı olduğu halde hf

ı.ıraflık mm etmlı, bulunduAnnu, 
u:ılbuki Tilrkiycnin sadece tedafüi 
mahiyette olarak Akdeniz ve Dnl
kanlar mıntaka.sında İngiltere ve: 
Fransa ile birlikte sulhii garnnti 
etmiş olması bazı memleketler na
zarında 1'firkiyeyi bitarafiıktan ~ık
mış gibi göstermesinin doğru ola -
ınıyacnğını tcburüz ettiriyor. 

Cumhuriyet 
Nadir Nadi, ''Avrupa 'ie .:Sovyct 

Husya" baollklı makalesinde, So• -
yet llaş"ekili .Molotorun yüksek 
Sovyet meclisinde irad ettiği nul -
lrun mııhtelif memlekeUerde uyan
dırdığı akisleri gözden geçiriyor. 

Muha11rir, nutkun Tfi.rkiycyc ln· 
allUk eden Jusmı için şöyle diyor: 

uır kule Gılıı diındik durduğu cüm
lesini alarak bjr iki çizgi içinde 
vücude getirilen bu levhanın Tilrk 
milletinin vnzl}etini bütün clha -
nın g6ıüönünde tccessilm ettirdiği
ni kaydediyor. 

Muharrir, Cumhurreisiıniziıı i -
rad ellii}l nlltl.-un h:ırici siyasetimi
zi hiç bir tereddüt 'e ibhama ma· 
h:ıl bırnkmıyacuk surette izah et -
ınlş oldu&;unu, Türkiycnin şimdiki 
h:ırp dene inde Ua etliği sulh ve 
sükun rolünü takdir edcmiyerek 
yanlı~ ıersirlere kalkanlann, bCis
nüniyetlen malımıım dclilseler, Is -
met lnönünün hu sözlerinden son
ra arlık hakikati göreceklerini :r.an
nettiğini ynzarok Türk - lngillz ve 
Fransız anlaşmasının gayesini ve 
lıu anlaşmalara tck:ıddüm eden Av
rupa vekayiini anlatıyor -.e: 

''E~er Türkiye korkaklık ve şa,. 
kınlık irindc ..-akıt kıı:;betseydi, 
hııgfin mfic;takil Tinlkonl:ır yoktn" 
diyor. 

Belediye teşkilat 
kanunu projesi etrafın
da mütalaa toplanıyor 

Dahiliye vekilloil yeni hazırla
makta olduğa belediye t~k.llltı 

kanunu hakkında vilayet ve bele.. 
diyelerden müt.alea ııordurmuştu. 

lst.anbul vilAyeU sorgu ilzcrlne 
keyfiyeti §Ubelere • bildirmigtir. 
Gelecek mUtalealar merkezde t~ 
kil edilecek bir komisyon tn.ra. -
fmdan tetkik edildikten sonra ve 
kalete bildirilecektir. 

Bu DllinMebetle şehrimizde bu
lunan dahiliye vekaleti mahalli 
işler umum mUdUru RUkneddln, 
dUo vali ve belediye reisi Lutfi 
Kırdan Ziyaret etmiştir. 
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İDARE EVİ: ıstaııııı. AAWi ~ 
Oç yaşında 

çocuk 
bir 1 T rakyada artezıyen 

faaliyeti 
,.. y-:· '::ı ··~ı:::, ~ han 

Mangal üzerine 
dü!erek yandı 

Kasımp~ada KUçUk Peyale 
mahallesinde oturan .Mustafanın 

Uç yıı.şmdaki çocuğu Salahaddin. 
dün ann~i evde bulunmadığı hir 
srrada mangala düşmüş, kurt.a _ 
raca.k kimse bulunmadığı için ya 
nnrak ölmüştür. 

Çocuğun c~edi uefncdilmi~ . 

müddeiumumilikçe tahkikata bit!; 

lanmıştır. 

~ 

Torununu 

öldüren kadın 
Mahkemede kızı da 

aleyhine şahadet etti 
Birkaç ay evvel Tarlabaşında 

altı aylık torununu, gizlice sünır 
otu içirerek öldüren Emorfiya a-
dmdaki ihtiyar kadının muhake _ 
meeine dün de birinci ağırccza 
mahke.mesindP. devam edihn~tlr, 

Emorfiya, kızt Efıııatratya.nın Şc 
hab admdll birisinden gayrimeı -
nı olarak kazandığı çocuğu ta -
anı.milden ve kasten öldUrdUğU an 
lıışılarak idam edilmesi talebiyle 
mahkemeye sevked.Jlmioti. DünkU 
celaeda çocuğun ana.aıyla babuı 

eahld ola.rak dinleıilmit ve ihti. 
yar kadmr itham etmiflerdir. 

Efaatratya demiştir ki: 
"- Çocuğum bir mUslUnwı _ 

dan doğduğu için anam bunu 
hum.edemiyor ve mü~madiyen 
aokağa atmamı veya darülaceze
ye vermemi slSylUyordu. 

Çoc\,lğa sürur olunu anam içir. 
mJetir. Vaka günü çocuk birden
bire ha.atalandı, mütemadiyen 
ka.n. kusuyordu. Yat.akta. da l!Ü -

nır bu.lMJJIJıı.ıı. :vardı. .Annem bir 
şey olmadığını .söyledi. Çocuk 
doktora götürürken öldü.,. 

Şebab da ayni ifadede bulun. 
muş ve muhakeme diğer gahlt • 
ler i!:ln başka bir güne hıra.kıl -
ml§trr. 

Sokakta 
bulunan para 

açma idare • , 2431~ 
nı.. _ _ : ~ 
T .................. -..... ,.. ~...,. ,.,.,. ""' 

ıeı ... ._ ''"' --- •• \ ············~····~ı=ı·· : ABONE ŞARTL. 1 
1 Tltl!rt (cMtl f 
1 Sn~t•• tAO Kr. 111.00 ""'J 
1 • aJblı ._,, .. ı.ıo • 
1 • eytıla "L(l<I • ...:s • 
• t •9'111. u • ı.ıs ;. 

----------~ 
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Resim serıgsı r 
tLl\J'.t:::)HlNL.'\ oluı: biri,. r;~. 

sanati tarihinde şüphesıı ti.. 
hiın l>ir 8İill olarak ku) dcdi!CC \'! 
tir: o gün Aııkura'dı:ı ilk .. pcıl 

1 Besim ve Heykel sergisi" 11~ır 
Çocuk)ar artu . .,._ efr11(1ntla sev:ıı:;lc oynuycr:lar .. 

~..,_-.- Bunu sadece hü.kümeliıı, san°1
1 ~ ianruızı hiınııyc arzusunun yen ol· 

tezahürü diye karşılamnk do~rııel J 
ıuaz: resmi sersi açmıık hiikU1u 1 • 

ı>ıınatk.Arları, cemiyet boyatın111

0,) :.aslı bir sııııfı olarul.'. kutıul eli ol 
onlara itimadını alenen bıJdir tle 
demektir. Şimdiye kodıır .~~10 
bizde reslm Ye heykel ~:ınntl: ııılt 
yetişmesine ç:ılışıyordu; rcssı;1 rın ,.c hcykellra~ların cı>ericrfı " 

Edime (Hususi) - Lülebur
gaz ıehrinde arteziyen dahil 134 
metrede fışkırdı. Bundan sonra 
bUtün arteziyenlerin sularını şe. 
beke halinde tehir halkına ver • 
mek ve tevzi etmek işine giri§ile
cektir. 

Şehrin asfaltı üzerinde kurula· 

ca.k yeni mahalle bu suya dayana 

caktır. Lüleburgaz merkez ve 

köylerinde ve çifliklerindc fışkı-

ran arteziycn sulan tam on 'yedL 
dir . 

Köy öğretmen okulu ve Baba
eski merkez arteriycnleri de 
fışkırmak üzeredir. Devlet Demir 
yollarında Seyitler istasyonunda 
olduğu gibi Uzunköprü istasyo
nunda da arteziycn fışkırmıştır. 

Malkaranın Karaağıhnda lin. 
yit sondajları yapılırken zengin 
bir su fışkırmış ve bu arteziycn 
köye hediye edilmiştir. 

• • 1 b•• 
sergıdc topluması, o sergı) sıl 
J,iliııiıı ve maarif vckılinln Jıll >" • 
ile uçması ıırlık sanııtl.{ırJ~rııı }lt' • 
li~tiğinc inandığını gosl~ı·ır. b'1~ı 
mi sergi a~·ıın bükıimctın lcr 
'•Ben bu saunlk:irlarm mcslc'- • 

Jı> 

B • d 1 1 de crlJob olduklarını kabul c ıııl" 1 z en m a a 1 p ruın, siz de onlara ltiıuod cdr 
sıniz" demesidir. 118~' 

Bu ilk sergideki escrlerdeJl. ıtfl 

A 1 S t k sedecelı: ucl;ilim; gerçi :ı.cnd• l' manyaya a m a kime \'C anlııyışırua göre süıC (S 

yıı cirkin lıuhlu~um tnblol:ır ~t • . t. B 1 k 1 1 fakat bu hususta söz söylcıudC u-ıı' 
1 S 1 Ye n a a n 1 a r <liıııde biç bir saifıbiyct gör~ıtıl 

rum. Yani resmi ancak kc0 sııl1 
aıılıırım ve hükümlerimin ı11c 

Muhtelif Balkanlı tacirlerin İstanbul pİyaaasile yetini kabul edemem. .eır • 
temasa girişmelerinin sebebi etrafında bazı Bu sergi müııasebctilc hiv ~ıı 

n·vayetler çıktı hesiz çok şeyler söylenecrk. iilt <' 
caktır. Dört s:ınnlk!l.rn nıükıl rı~ 

Avrupada harb çıktığı günden.. 1 ğmdan bu mcmlcketo ihracat.muz rlldl: hakem heyetine "''ıır 
beri ıchrlmir.c birçok Balkanlı tamamlylc durmu§ bulunuyor. intihubına cllıctte itirnz cdcrıl~ıet 
tacirler gelmittir. Halbuki Balkan memleketlerile lunncaktır. Zannederim scr''ı 

Dün konvansiyonelle bir Bul - ara.muda mc~~ut ticaret mukave- en büyük foy<lıılnrınılan ııir .~ 
gar deri 

0
Jiiccan, .iki Yugoslav Jel · 'bu eoal k ti ibne , böyle ınünakcışalara selıcl.ı otııı ce' 

en ·• 6 e eJ!O,, ı.y~ Hc'-·etin lıfiküınlcrindc ne der. 
fabrika.törü gelml3tir. Mk olmrya.n mnhsullerim.izin gön kııdar haklı olduğunu ancok ı~ 

SöylcndJğin~ göre, muhtelif ılerilmcslno müsaittir. gösterir~ fakat nıünnkn5:ıtnr11

1; 
Balkan memleketleri tacirlerinin İ§te bazı Balkanlı tacirler bu zuh ,.e canlılık gelirrucsl "1\tı ıl 
İstanbul plyamı!lylc böyle çok 1'11- vaziyetten istifade etmek istiye - duğunu hepimiz biliriz. zatcıı ~" 
.kı ve hara.retli surette tem.asa gi· rek memlekctlmlT.dcn mahsul top- kArat, çoğu zaman, bir lşar~!·, ~ı< 

J k b l ilk k flat 
bir tavsiye dcltil, bir sırnıııı. ,...c~ 

riamelorinin sebebi 1'Udur: ama ve un an ;> se ~ d ı'r " ~· . - rinde munakaşaya avel ı · ~~ı, 
Al.manya Balkan memleketle - J.arla kend'. mcmleketlennd~~ Al. edeyim, hlc bir resim eseri l'.~ f)~ 

rinden ihraç edilebilecek bütü.o manyayıı ıhraç etmek niyetinde- dıı hüküm vermek islcmcfll• ~ıı 
mahaullere ta.lib çı:kmt§tır. Fakat dlrler. Alô.kalıların, §imdiye ka _ ·rursut Zalm'in, ikiuci nıO 11ıat 
bunla.rm hepsi, Almanyanm ihtL dar hiç almadıktan bir tak.tm ip-- kazanan Ercluaı'ına nasıl ',1~r" 

' 
. ı - ı· ııC' 

yaçlarmı kargılıyamamnktadır. tidai maddelerimize istekli vazi - yım scvınç e, gon u.m. 0 t 4 

Eg-lence yerlerın" de b~ktıru· hakem be,·ctının ,,, Tiirkiye ile Almanya al'll3mda yele geçmeleri de bunu tcyid ot.. · J ıııııı 

h b bcğcumektc yanılmamış 0 el 
ovarda ir mü.ıteri heniiz yeni a.nl~ma >·apılmadt.. mcktcdir. hükmünü zurnanın da t:ısdil: 

y-.ıkalandı Sabıkalı ı"ki hırsız Ş h• M l" • d b• sini çok isterim. ~,ı· e lr ec ISm en 1r Şurasını da memnuui)·ctlC rıi (I' 
Son günlerde Beyoğlu.nda.ki ei- yakalandı istifa detmellylz: bu ilk aerside "' ~ 

lence yerlerinde lUzum.suz yere 15 yqmda, fakıı.t birçok ısabı- Şehir meclisi azaamdan ve Beyoğ_ sim, eskl'den çok dab:ı bil~rııf 
ı;ok para sa.rfedcn ve bir kom.is- ka sahibi Şaban adındaki hrrmz lu halkevi rcl& Ekrem Tur ayni yer almış. Ressamlarıınu: ;\dtl1ıı' 
yoncunun yanında. kltib oldufu çocuk dUn gece Vefada seyyar sa zamanda clcktrik ve tramvay l nın en son cereyaolıırınu ı.• ~ 

bile, )·eni cereyanlarına al6 ... ıı11 ., 
anlaşılan Necati admda bir gc.nı; tıcı .Mecldin evine gjrm.ia, öte b<'. daresinin murakıbı. Ethem Akif O dl •oıv ,. 

teriyorlar. yle zanne >. dtll 
yakalanınıe, üzerinde 300 Ura pa.. ri çalarken yakalanm~tır. de bqhekimidir. Türk ressamları, şairleriıuıı 

1
• or 

·ıtr · · ra bulunmuştur. Bundan bqka aabikalı hırsız - Vekllet bunlann her tki vıızj. muharrlrlerimlzde~ çok ı Jl•ıı, 
Necati bu parayı Beyoğlu cad- lardıı.n Servet de Ta.kııılmde ma- !eyi birden ifa edemlyeceklerbil !arın birtakım cskıliklcrc bdc ~ , 

desinde bulduğunu söylemiştir. halleblci Mabudun evini ı90yar • mayıp yeni endi~elcr peşin ıetl' 
bildlrdlğlnden Elem Akif Helıir malarına belki de sıın°~ oıl, 

Paranın birkaç ııy evvel Beyoi- ken cürmllmeşhud halinde yaka.· 1 
meclisinden, daimi encllmc.ne sc _ memleketimizde bir nnnncs ret• 

lu caddesinde para dU.,Uren ar • lannu.,tır. ması yardım edb·or. •'Baı~.n 
ti.st ŞevkJye}'e ait olduğu zanne. 1 Her iki hırsız da adliyeye tes. çilen Ekrem Tur da elektrik ida. ı.:etin de olurmuş ha]"lrlısı. ~ti 
dilmekteidfl'. f lim edilmiştir. resinden iltffa. edeceklerdir. Nurullah 

"EvvelA şunu s~yliyeblllriz ki, 
bu nutkun Tikklyeye ait olan kıs
mı, lçlnde yaşadığımız şartlara na. 
za.ran bir dereceye kadar ururl 
sayılabilse de, Rus dostu münevver 
Türk muhitlerinde epeyce bir tees 
ailr uyandırmıştır. Tilrk - İngiliz -
Fransız anlaşması bfthsJode muh -
terem Başvekil Mololofun, bu an -
laşmayı, do:ıtumuz Sovyet Rusyayn 
ait menfaatleri de ihmal etmemek 
sarctilc sırf emniyet ve sulh ideal -
leri utrunda yapmış oldu~umuı 

daha iyi tnkdlr etmesini ve biç ol
mazsa hidlseyi meclis huzunında 
daha az sinirli bir lisanla izah el -
mesini temenni ederdik. Milll re -
jimlerle yaşıt olan 1.'ürlı: - Rus <lost
luğunun, bir an hile bulanmnksızıo 
daima dııha parlak devirlere uluş -
mnsını özleyenler için bu tec'S!ilrü 
fazla bulmamak lllzımdır." 

..... T BE.R,'I ' EıDEBI R.OMANI • : * "'-- H A B E R ' 1 ıN E D 

dı~ atmış. bir. kuı ;ibi ~ 
mi§ti. Tesadüf ettiği bet ttJ. ~ 
dan gülOmsüyor, TopkaP1 tit1""
raktık1anm hatırına bile ge~ 
istemiyordu. Masa nstnne ~ 
tirdiği mektup kAfiydi: !t ~ 
bundan sonra kendi kend1~ 1 
mak istedilini yazmıştı... ıJ 

Nadir Nndl, bundan sonra Sov -
yet Başvekilinin nutkunun muhte -
ur memleketlerdeki tefsirlerini ve 
nlci'ilerinl 1ı:avdetml'ktedfr. 

Tan 
M. Zekcriu Sertel, Dünya Sl)a -

setinde Türkiyenin vaılyeUni an -
latmaktudır. 

Muharrir. Cumhurrcisimiıın Mıl
let Meclisinde irud ettiği nutuktnn 
rıarcalar alaruk Tiirk - İngiliz ''e 
Fransız anlaşmasının g:ıyc •e he -
dcflcrioi \•e hükQmetimi:dn harici 
,fyaselioi iz.ıh ediyor. 

Yeni Sabah 
Hföıeyfn Cahil Yal.çın, "Milli Se· 

fin ,,_,.. ._..tltl 11t11l:nleslndt', 
flci'1ie9Rlhunımuzon irad ettikleri 

ıkta•, TDt~ milletinin Büyük 
'' · •t fı!e,.H!f ~trafıncb sarsılmaz 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
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da kuvafüre gideriz .• Hangi arti!l
tin saçlarını beğeniyorsun? 

- Hepsinin. 

- Olmaz .. Birini ~eli. Ka~-
lannr, saçlarını ona göre yaptırma 
lı. Dur bakayım cana hangisi gi
der? 

Eli manalı manalı gözlerini sü· 
ıerek güldü. 

Saat on bire yaklaşmıştı. Gü 
neşli bir mayıs günüydü. Zizi dilk 
kanJann camek:lnlannda teşhir e
dilmiş parlak renkli ~vsim ku -
ma~lanru, cici ve zarifeşyalan has 
retle seyrederek sinemaya dofru 

Zeyncbin saçlarım ~yle bir iki yürüyorlardı. Şık, süslü kadınla 
Ben de çok memnunum.. parmak darbesile düzelttikten !o<>n nn ve avare erkeklerin dolaştığı 

Hem sen ne kadar güze1l~işsin ra birdenbire haykırdı: Beyoğlu caddesi sepet sepet me -
Zeynep? - Sen tıpkı Klodet Kolbere ben nek~lcr, :.ünbüller, lfüelerden tü-

Zeynep itiraz etti: ziyorsunl ten ferahlı ve ya~mak 1.evki tat-
- Bana da artık Zeynep deme. - Sahi mi?! tıran bahar kokusile doluydu. 
- Ya ne diyeyim? - Sahi ya .. Kendini hiç aynada Zeyncbin neşe ve ümitle pembe • 
Genç kız biraz düşündü: görmedin mi? leşen yüzünde genç ve ~krak bir 

Zizi nasıl? - Farkında değilim. tebessüm parlıyordu. Lili, med -
- Giizell Çok- gü,ıel artik ben - Sen ondan da gilzelsin. Hem halinde birçok artistlerin resimle-

de sana hep Zizi derim. daha körp"..sin. ri bulunan bir rerde durarak: 
lki kız sevinç!~ <>pilştüler. Vaf· Zeynep biraz kmı.rdı. Eli de\'am - t~te bura·ı, dedi. Sonra ar-

tiz merasimi de böyle yapıldı. etti: kadaşının yeni kuvafürden çık -
Eli tuvaletini bitirmi ... ti. Zcyne· - Ben ayda inemadan kırk el mış saçlanna bir göz atarak: 

bin elini tutarak: li lira çıkanyorum .. Sen belki da· - Bu i~ hiç güç olmıyacak. di-
- Haydi önc.e Şuradaki sittçüye J ha fazla kazanırsın .. Ama bu, bu ye ilt,·c etti. Sen çok güzelsin. Bl-

gidip karmmm doyuralım .. Sonra kadarla kalmaz. 
1 

rlm patron d:ı çok çapkındır. 

7.eynep tereddütsüz sordu: 
- Patron genç mi? 
- Pinpon ama, gözü hdll çöp-

1 ükte ... 
Gülü§tüler ... 
Yamn saat sonra sinemadan 

gülüşe gülUşe çıkarlarken Lili: 
- Ben sana demedim mi, diyor

du. Artık sen de bugünden sonra 
altmış lira aylıklı bir mm. Son
rası çabuk gelecektir. Keyfine 
bak. 

- Senin sayende oldu Lilici -
ğim. Nasıl teşekkür edeceğimi bil
miyorum sana. 

Lili huvardaca elini salladı: 
- Adam sende, ne yaptım san

ki.. Hem sen kendi güıelliline te
şekkür et. Eğer kırk beşlik bir ka
kavan getirse~·dinı, patron beni 
kapı dışarı dehlerdi. 

Kolkola girmişlerdi. Zeynep 
mesuttu. Hayat birdenbire onun 
için değişmişti, Çekti~i sıkınhla -
rın hep~ini birden ba~ından kal -

kadqmm kolunu sıktı: dO""~ 
- Dalgın dalgın deli' ,,. 

yorsun, yoksa memnun 
sin? t/I 

Zeynep arkada§Ulın ~ 
tün kalbile gülerek: . ·rıı1 ti 

- Memnun değil ınıY1 ff1 
savvur edemiye~ kada! ~ 
sudum .. Utanmasam oyıuf' ~ 

- ()yleyae gel seninle ,Jeıi? 
Mecidiye köyüne kadar 

Zeynep itiraz etti: bJ~ıl~ 
- Böyle güıe1 yerler ~~ 

da k5ye gidilir mi hiç? atf1 
df'n bıktım I.ili... ~l 

(De'f~1 " 



Sovyet 111üza
releri kesildi 

:::---------------

te lraı naibi, parllmentoyu 
•-~~~unda, ezcllmle Jrakın 
-..Uz - Fransız miltekabıl 
•tının imzasını memnu • 

....._ kartaJadatını söJlemıştir. 
.,. Pakt, Tilrkiyenin islik -

tnıln bakmasını milmkiln 
., .. .,.....,._,_ demiıtir. 

Almanya" ismindeki ratl· 
• Touuaint yortusu ari-

lliUerin hatasına kurban 
-MNa. Almanların hatırasına 
::-u bir mesaj neırederek 

ki: "Ölillerimizin intika -
tak nazı rejiminin enkazı 
aidatımız takdirde tatmin 

Olacaıız." 
•daları reisi Guezon, 

Pllipin adalarının bitaraf 
llllllt bir konferansın itli· 

teklifinde bulunmuıtur. 
r ajansının, resmi Çek 
dan aldılı bir habere 
cumartesi gilnil Prqdfl 

iden nui aleybtan teza -
~esinde ölen ve kaybolan 

·~ildir. Pilsen Te Tabor te· 
de Alman polisi n S. S. 
tçılara ateı açmıılardır. 

llllktan henilz ma16m de -

den ıelen 'H Sovyetler 
Milletler <:emiyeUnden 

ne dair olan haber Lond
aefareUnce teyit edil -

helaki Beoatik maden -
.... _ •. eden AhDan mlltehas -
'""'lllca dört zensln maden 

q • mncudun 242 
'- tntannda olduluna Ter
~rda blldirmiflerdir. 
hnın timdikl lsUhsalltı 

-... bin tondan ibaretUr. 1111-
l\omanyadan Almanya -
yapılmasının muvafık 

-.UCeaıne yU'IDlflardır. 

-nkü Avrupa 
olcuları 

koavanliyonel treni ae
ebpres on buçukta 

S ov ye U er Stokholmun 20 mil 
mesalesine kadar geleceklermiş 

istedikleri bir Finler Sovyetlerin 
limanı mayın tarlasile kapadı 
Amsterdam, 2 (A. A.) - Hel

ainkiden Telegraf gazetesine bil· 
dirildiğine göre Sovyet • Finlan.. 
diya mtızakereleri inkıta& uğra -
DllfUr. 

Bu sabah M:oakovaya gelen 
Finlandiya heyeti hariciye komL 
aerliğiyle temasa gelmeye bey -
hude yere uğrqmqtır, M:olotofla 
Stallnin yüksek Sovyet mecliai i· 
le meuuı olduldan ve binaena • 
leyh bugün görütmeye lmkln ol. 
madığı Finlandiya heyetine bildi
rilırıiltir. 

Alınan tedbir 

Talepleri laveç için 
tehlikeli görüyorlar 
Stokhoim, 2 (A. A.) - BUtUn 

İsveç gazeteleri Ruayanm Finlan. 
diyadan yaptığı talepleri tetkik 
etmekte ve bu taleplerden bazı
larının kat'iyyen kabul edilemez.. 
liğini müttefikan kaydeylemekte
dir, 

Bu kabul edilemez taleplerin 
bqlıcası Hangoe veya Perkkala· 
da bir UssU bahri tea1al ile Fin. 
landiya ile Ladoga gölU arasın. 

da Korelinin askerlikten tecridi-
dir. 

Gazetelere nazaran Rusya Fin. 
landiyanın bUtUn müdafaa teıki
lltmı sıkı bir kontrole tlbl tut-

Bir İtalyan 
gazetesi 

Ordumuzun kuvvet ve 
kudretinden bahsediyor 

Roma, 2 - Stampa gueteai, 
TUrkiyenin askeri kuvveti hak. 
kında uzun bir makale netretmlt
tir. :Makalede, Türk ordusunun 
son zamanlarda çok kuvvetlendi
ğinden, hava kuvvetlerinin arttı. 
nimakta olduğundan bahıedlldik 
ten sonra, bUytlk devletler leva
zım temin ettikleri takdirde Türk 
ordusunun bir kat daha mUkem· 
melleşeceği kaydolunmaktadır. 

Bu makalenin hulAasmı Roma 
radyosu neıretmışUr. 

Milli Şefin nutku nuıl 
kaqılancb? 
Roma, 2 (A. A.) - Türkiye 

ReLsicumhuru lamet lnönllnlln 
nutkuna genif bir yer ayıran t. 
talyan gazeteleri, biUıaaaa TUrkL 
yenin harbe karıpıamak husu -
aundaki azmini ifade eden kwm. 

Kopenhag, 2 (A. A.) - Danl. 
marka mHnakalit nezaretinin bir 
tebliğine göre, Finlandiya körfe
zinin ağzında Hin olup Sovyet
ler bJrllğlnin Finlandiyadan ken. 
dialne verilmesini istediği Hangö J 
limanına maynler konmqtur. 

mak istemektedir. Bundan bq • 
ka Rusların StokholmUn 20 mil lan ehemmiyetle kaydeylemüte-

ötesine yerleşmeleri laveç için de • ~-· - - - - -----
bir tehlikedir. 

Bir lngiliz mali 
•• grupunun mumes-

sili şelırimizde 
·~Ae..._.. ...,...,.Pnız temaalar• ..... llıılMM 

pek büyük menfaatler temin edecektir" 
Kliıt paralanmm basan To

maa de I&rue mllellle8e8i eatl u· 
mum! mlldllrtl il. lıforilon bu sa
bahki aemplon elr.lpl9ile eehrl.. 
mise gelmit ve dofruca Park o. 
tele gltmlftlr. 

il. lıfomon bir muharririmize 
fQlllarl eöylemlftlr: 
··- Bu defald pllflm, Tomu 

de la rue mlleaeeaeaiyle ıl•kadar 

değildir, Bt1yllk bir lngUis malt 

Takas yolu ile kahve 
idhali serbest 

Ankara, 2 (A. A.) - Buıtın. 
kt1 İcra Vekilleri Heyeti, 1.11. 
1939 tarihinde müddeti biten 
Bre&ilya kahve elrketi mukave
leeinbı tecdid edilmemesine ve 
prek kllrlnc anlapnalan ile ahdi 1 
takas htlkt1mleri ve gerek 2-7005 

numaralı kararnamenin ' 11Dct1 
maddesi htlkllmleri dahlllade o • 
larak taba yolu ile kahve itha. 
linin tamamen 1erbeat bırakılma. 

ama karar vermlftir. Halen mem 
lekette mevcut kahve ıtoku 

dört aylık ihtiyacı kartılıyacak 

derecededir. 
---0-

Dahiliye Vekili Hataya 
gidecek 

Ankara, 12 - Bugtınlerde bir 

tetkik ıeyabatine çıkacak olan 

dahiliye vekili Faik Oztrak bu 

arada Hataya da uinyacaktır. 

ve iktısadl grupunun mUmesslll 
olarak Türkiye hllkflmetinin da • 
veti üzerine geliyorum. Burada 
bir iki gUıı kaldıktan aonra An
karaya giderek htlkillnetle temas· 
1ara b&flıyacaimı- Size limdlllk 
fazla izahat veremiyecefim. Yal
nız ıu kadar aöyllyebllirim ki 
Ankarada yapacağımız temaslar 
TUrkiyeye pek bUyllk menfaatler 
temin edecektir.,, 

Gönüllü haıtabakıcı 
kura lan 

Ankara nUmune haatanealndekl 
kızılay gönUllU haatabakıcı kur -
sunda dünden itibaren derslere 
baılanmııtır. Kursa elll kadın 

yazılmqtır. 

Vekiller Heyeti dün 
toplandı 

Ankara, 2 (A.A.) icra Vekil-
leri heyeti bugün saat 16 da Baş· 
vekil Dr. Refik Saydamın riyase
tinde mutat toplantısım yapmış 

ve ruznamesinde bulunan madde
leri tezekkür etmiştir. 

---0-

lhtikarla mücadele 
faaliyeti 

lhtiklrla mücadele komisyonu 
kalay, deri, soba aaçlan ve soba 
borulan Uaerinde hi.saediien flat 
pahalılığı etrafmda tetkiklere b8.I 
lamq, bazı tUccarlan dlnlemfttlr. 

General Fon Friçi 
öldürenler idam edildi 

Btlkre1o 2 (A. A.) - IUSyter 
ajansı bildiriyor : 

Bllkretfn iyi haber alan mah· 
filleri Vareovaclald Alman orduau 
b&lkumandam fon Frlçl &ldllren 
Ug aakelin geçen hafta idam edil. 
diklerini söylemektedirler. 

Ay.al mahamde..Wdia edildiğine 
... • • -.. 8' .. • s ••• ~ 
çin, harpte dqD bir IAlikaat ne
ticesinde öldUğU haberlerini te • 
yid etmektedir. 

Milli Şefin nutku 
etrafında 

Nazi partiıinin 
gazeteıi neler yazıyor? 

Berlln, 22 (A. A.) - D. N. B. 
" Völ.ldfer Beobahter,, p.seteal 
Türkiye Relaicumhuru lamet t. 
nönllnlln nutkunu mevsubaıı. ede. 
rek TUrklyenin harb dıpıda ka
lacağı ve ancak hayati menfaat. 
lerine tecavüz ettifl takdirde llll
ha aanlacafını ifade eden kıaım· 
lan tebarilz etUrdlkten IOllra dl. 
yor ki: 

Her ne de olsa bu, Türkiye. 
nin İngiltere ve Franaayla paktı 
imzalamakta dllftllğU ıllpbell bir 
vaziyeti değiftiremez. 

Ebedi Şefimizin 
habrasını taziz 

• • 
meraaımı 

Ebedi Şef Atatilrlriln ölUm yıl 
dönilmUne teaadilf eden cuma 
günü 18bah dokuzda yapıla 

cak matem meralimi baldunda 
Halkevleri tarafından yapılan 

proeram b i t m i ı t i r. Vali 
ve belediye reili ile İstanbul ko. 
mutam Eminönü Hallı:ninde, 

kaymakamlar da diler Halkev
leri!lde bulunacaklardır. 

DENiZ KÜHDU 
LOIHIOn 

• 
Çeviren 

&PDAL 
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Güvertedeki yirmi 
korku ile kaptana 

bakıyorlardı 
Yuhansen a~dakileri ça-

lnmak üzere ortadan kaybolduğu 
suada iki gemici kaptanın emri 
üzerine ölüyü lombar kaJ>aiımn 
üzerine yatımuşlardı. Gövertenin 
her iki yanında, baş aşağı çevril
miş filikaların göverteye bağlı ol
duklan görülüyordu. Birkaç kişi 
lombar kaJ>aiıru, üzerindeki kor. 
kunç yüküyle beraber kaldırmış · 
lar, rügar altına götürerek orada, 
ölünün ayaklan denize doğru u -
zanmış bir vaziyette filikalann 
üzerine bırakmışlardı. Olünün a
yaklarına aşçının aşağıdan getir. 
dili kömür çuvalı bağlanmıştı. 

Deniz üzeıindeki tedfin mera · 
simlerinin büyük bir vakar için
de yapılan, insana huşu verici bi
rer hldise olduklanm zanneder • 
dim. Halbuki göıümün önünde 
cereyan eden bu tedfin merasimile 
tam bir sukut haylle uğradım. 

Arkadaşlan tarafından "duman" 
diye çaimlan ufak tefek, kara 
gözlü bir ava etrafındakilere, kü· 
fürlerle comertçesine zenginleşmiş. 
açık saçık hikayeler anlatıyordu. 

Onu halkalayan avcılardan arada 
bir, o sırada bana tıpkı kurt ulu
ması hissini veren kahkahalar 
yükseliyordu. Gemiciler kıç taraf
ta toplanmışlardı. Aşağıdan gelen 
gecıe nöbetçilerinden bazısı uyku. 
lu uykulu gözlerini oluşturuyor 
lar, aralannda fısıltılarla konuşu
yorlardı. Yüzlerinde üzüntü ifa
desi vardı. Böyle bir ka~nm 
kumandası altında böyle IUJD' t 
le başlayan bir yolculuğun ileri· 
sinden endite ettikleri hepsinin 
yüzlerinden okunuyordu. Ara, sı-

fa '1'1111! ~-- ........ ~ 
yorlarclı. Bu bakqlanndan, on. 
dan çekindiklerini anlayordum. 

Kurt Larsen lombar kapağına 
doinı yürüdüğü sırada bütün 
şapkalar çıkarıldı. Gözlerimi etra· 
fımdakileri:ı üzerinde gezdirdiın. 
Hepsi yirmi kip idiler. Dümen -
deki gemici ile ben de sayılacak 
olursak tam yirmi iki kişi idik. 
Bu sabıh, ufuk Aleminde kimbilir 
kaç hafta veya ay geçirecektim. 
Onun için benim o sıradaki bu 
tecessüsüm affedilebilirdi.Gemiciler 
umumiyet itibarile İngiliz ve İs
kandinavyalı idiler. l ri yüzlerinde 
zeki ifedesi yok gibi idi. Avcıla. 
nn yüzleri ise keskin çizgileri ve 
bap boş ihtiraslann damgaları 
ile daha kuvvetli ve daha delişik 
idi. Garip deli.imi, ilk nazarı dik" 
katiml celbeden 14!Y Kurt Larse
nin yüzünde onların gibi fena bir 
ifade bulunmayışı idi.Onun hututu 

ya gömmüş, gemi doğrulduiu va. 
kıt bize doğru akan sular ayakla
nmızı ıslatmıştı. Birdenbire §i<L 
detli bir yağmur boşanmış, iri 
taneler, dolu imiş gibi y\izümüzil 
yakmağa başlamıştı. Yağmur ge
çince Kurt Larsen göverte,ııin yük
selip alçalmasına uyarak sallanan 
adamlarına hitap etti: 

- Düarun yalnız bir kısmım 

hatırlayorum, dedi, o da şu: .. Ve 
ceset denize atılacaktır." Atın de.. 
nize bitsin gitsin. 
Susmuştu. Seremoninin bu ka· 

dar kısa oluşu lombar kapağını 

tutan gemicileri şaşırttnış olmalı 

idi ki hareketsiz duruyorlardı. 
Kurt Larsen onlara top gibi gür 

ledi: 
- Kaldırsanıza kapağın ucunu 

sersem herifler! Sağır mısmu? 
Gemiciler bu sözler üzerine lom 

bar kapağını acınacak bir tellşla 
kaldırdılar. Olü, kapağın üstünden 
kayarak, sanki denize atılan bir 
köpek leşi imiş gibi suya daldL 
Ayafında ba2lı olan taş kömür o. 
nu aşalı çekmiş, o herifi manzara 
gözden silinmişti. 

Kurt Larsen yeni tayin eltili 
ikinci kaptana dönerek: 

- Yuhansen, dedi. Herkes ıö
vertede kalsın. Gabiye y.elkenleri
le fuloklan mayna et. Dikkat 
et, kanşmam sonra. Elini bulaş -
tınnışken maystra yelkenini de 
camadana wr. Lodos dQğusun 
dan sıkı bir hava geliyor! 

(Devamı var) 

veçhiyesinde hiyanet ve gaddarlık ------------

tan eser yoktu. Evet. hatlar yok Altı aylık maaş 
delildi; fakat bunlar karar ve 
sebat çizgileriydi .. Onunki a"·l yoklamaları 
samimi bir yüzdü. ikinci bir 'c.. .. 
tehaddils etmemiş olsaydı, biraz latanbal Defterdarbjnadan: 
evel kamarota reva görülen mua. Mütekaidi dul ve yetimlerin •· 
meleyi böyle bir yüzden beklemi· un dikkatine: 
yecek, adeta göılerimden şQphe 1 - Bil\trnum zat maaflan u. 
edecektim. hipl~rinin ikinci altı ayhk yok.. 

Kuvvetli salnakJar, gemiyi ada. lamalan 6 - 11 - 939 tarihinde 
makıllı yana yatırıyor, rOzgAr çar- baıhyacak ve 25. 11. 939 tarihin. 
mıhlann arasından geçerken ıs- de bitecektir . 
lıklar çalıyordu. Avalar yelken. 2 - Yoklamalar her gUn aaat 
lere endieeli nazarlar atmala baş- dokmdan 12 ye ve 13 ten 17 ye 
lamı§lardı. Sıkı bir sağnak gemi. kadar devam edecektir . 
nin rüzglr altı parmaklıklarını su- 3 - Zat maaılan sahipleri fo. 

x 9 un SON MACE AALARI: 15 
toğraflı nüfuı cüzdanları ile ree 
senetlerini ve birer tane yeni çe
kilmit fotograflannı ve malul o 
lanlar maluliyet raporlannı yok. 
lama ilmübaberledyle birlikte: 
bizzat getirip ibraz etmeie mec
burdprlar. 

4 - 25. 11. 939 tarihine ka
dar yoklamaya gelmiyenlerin m 
ameleleri ancak umumi maaı tev 
ziatından ıonra yapıkbllecektlr. 

Allkadaranın buna care men 
ıup olduklan cah:ı!ldUr161'1ıari.., 
derhal müracattlan • 
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Sovyetlerin Kars 
ve Ardahanı 

ısledikleri yalandır 

Bulgaristan Türkleri 
acınacak bir halde 

Molotof un nutkunun (Bl'lş larl\Cr 1 İncide) duğunu SÜ) li) c::eğ'ı bir taamül 
b · d Türklere dokuııulmamı"lır. Yarı haline c;ddiğinden hu <;eferki le-

iZ en bahıs kısmının ~forber hir halele bulu;an Bulga şebhü,;tcn mü--bet bir netice bek -

tam metni anlaşıldı 1 ristanda ,;i\ah altına alman fakir lenmcmektedir. 

Ankara, 2 (A.A.) - Sovyctler ailelere, hlikunıetin \'C harbiye ne- Bulgari--tanda ra~ıy<ın Türk te-
birliği komiserleri medisi ve ha-1 zaretinin <'mrile, belcdiyder mad- baası Türk \e Yahudilerden ha
riciye komiseri Molotof tarafın. J di rar<lımda bulunmaya m:~bur zıları da hudut harici edilmı~lcr -
dan irat olunan nutkun Türkiye· tutulmu~larsa da Rult!ar Lahııye - dir. Gazetemize yapılan ~ikiıyet -
ye ait kısımları tam olarak aşağı- tindeki Türklerin böyle hir yar - 1 !erden anla~ıldı~ına l:iire. :\lake -

drrnd~rı mu,tefit oldukları rriirül- 1 donya Bulgari-.;tanınclan \·e zengin ya dercedilmiştir. ,, ,., 
• T ·· k l n"'miştir. Bu \.'ii7.den ''ÜZl<'rk, bin· Türklerden Nazmi, ani olarak bir · ürkiye ile olan muza ere e.. "- _ , 

rin mahiyeti hakkında, ecnebi lede Türk aik"i çoluk. ç<Kuk pe - gece evinden alınmış \'e hududu -
ınemleketlerde birçok masaUar i--an aç ve ..;efil bir halt• dü..;mü-:- muza kadar l:("elirildiktcn ~onra 

ııeşrolıımmuştur. Bu masallardan le;di;. Hcııçp<>r sınıfına m~n.;u~ bırakılmı<:tır. t\auni, btanbula 
bazısında Sovyetler ittihadının kiiylü Türklerden hirçcıklarrrı~ 1 ırelmiş ,.e buradaı: E~ki?ehrc ak -
Kars ve Erdehan mıntakalarmın Bulgarlar c;;ilah teslim etmeğe em-

1 

rabaları yanına g:ıtmıtşır. 

:-endisine iadesi talebinde bulun. niyet elmt'<lik1cri için hunlara Samakof kasaha"-ında ya~ıyal' 
· Lomı:az denilen 'e \'arna kaza"ı Türk tebaa~ı ,.e keH•..,ıe tüccarı muş olduğunu tahmin edilebıle· 

Amerikanın si.ah 
ambar~osu 
(Baş tarafı 1 İncide) 

rnhhaslarr bu sabah müst<>rck bir 
toplantı yaparak bilnraflık knn11_ 
nunun kat'i metnini hazıl'lamıya 
başlamışlardır. 

Bitaraflık kanununun bu suret 
le değiştirilmesi nPticrsindı' tn -
giltereylc Fransa Amnikndan 
serbestçe siliıh ve mühimmat mü· 

bayaa cdC'bileceklt•rdir. 
Almanyanın da silah almasına 

bunları kendi gf'milf'riylc lıı.!iıına_ 

sr ~artiylc kanunen hiçbir milll i 
yoksa da deniz hilkimivı>ti miit_ 

tefiklcrdc olduğundan fiilf'n Al
manya silah alıımıyacaklır. 

İngiltere ve Jı'ransa sipııri~lr
rini daha evvelden vcnnişll•ı·dir. 
A \'ustralya da fngiltcreye gön -
dc>rmek üzere dt'rhal yüz tnyya· 
r<' ve üç torpil o muhribi sipaı i:ı 

' imha harbi 
tay}'areleri geniş mikyasta İn -
giltere üzerine akınlar yaptıklan 
takdirde Almanya üzerine ayni 
suretle İngiliz tayyareleri de 
akınlar yapacaklardır. Hava mü· 

<lafa teşkilatı Almanları ağır 

zayiata uğratacaktır. Birkaç 

tayyare geçmeğe muvaffak ola -
rak bize kadar irası zarar edebi
lirse de biz de derhal Almanyaya 
mukabele etmekte gccikmiyece_ 
ğiz. 

Düş-nan ne yaparsa yapsın İn· 

giliz milletinin sinirlerini sarsa. 
maz. Milletin maneviyatı daima 
yi.iksek kalacaktır. Bu gibi yeisle 
yapılan hareketlerin neticesi Al
manyaya pek pahalıya malolabi
lir. 

teşekküllerinden gelen pek genç 
çocuklardır. Bu hadise, geçen 
harp ile, Almanya askerlik hiz
metinin ihyası arasındaki mü:l
det zarfın.da askerlik çağma gi. 
renlerin askeri terbiye noksa. 
nını teyit eclen bir noktadır. 

Bır Alman gemisı battı 
~e,•york, 2 (.\.A .) - Ne\·york 
Time-. gazeıe.;inin muhabiri hil-

cliri yor: 

Friedrich i:-mindeki Alman pet
rol \'apun.ı Caraibes denizinde İn
gilizlerin Dispaten kru\'azörü ta -
rafmdan rakalanmı~tır. 

dahilinde buluıı;ı n bir bataklıkta l\ leh met i~minde bir Türk ele dil~· ceği yazılmaktadır. Bunun bir 
kere--te \(' dalYlnrclan odun ta~,ıttı- gece C\Ye! aile<;i, çoluk çocu~u ha-alan ve uydurma haber olduğu- "' 
rılmaktaclır. berdar edilmek-.izin i~inin ba~ın · 

edecektir. ı 

für milyar dolarlık sipariş 

Böyle bir mütekabil imha har· 
bine başlamak delilikten başka 

bir şey değildir. Hitler, Göring 
ve arka-:faşlannın bir hava har_ 

Alman vapuruna kruyazördcn 
..,iJalılı bir müfreze geldiği zaman, 
Alman \'apurunun kaptanı ~u ka
paklarını açtırdı~ıı:m bildirmiş Ye 
bıraz sonra da \apupr, içindeki 
10.000 'arı! petrol ile birlikte baL
mı,;frr. 

u söyleyeceğiz. 
~ .. n rru·· ı-lerdr. I'lılırarı· ... tandf\n dan alınarak hududa ~etirilmis \'C Filhakika mevzuu bahsolan ~" "' ' '- :> "' • • 

nesele Karadeniz ve B-Oğazlara 1 ~eçerek n:cm'cketirni7.c gelen ~:ol- ı\Tehmet İ4anbula gclmi~tir. 
cul· nn \' ne anlattıklan ıa rr re ''Bulgar dostlarımız·• Türkkn :nünhasrr mütekabil bir müzahe- •1 • 1 < • 1 ,.,,o • 

ret kt kt·a· s tl ·t Bukar tebaası Turklcrin bır ~ehir karşı gösterdikleri deh~t hareket pa ının a ı ır. ovye er ı - •w • 

t ihad b ld kd 1 ak b' den dı~er bır schre scvahal ede - lerinde o derece ileri gitmiş bulunu 
ı u yo a a o unac ır . . . · .. :. . . 

akt k d . · h" b. k't Al bılmclerı emnıyet mudurlerının hu rorlar ki, ·Sof yadaki kon!-Olo,;ha -, ın en ısme ıç ır va ı - . .. . ~ 

(na 'l .. 11 • 1 b" "htı•ıAf su"ı mu.;adesınc brrakılnnştır. l\.a- ncınizde i<atip \ Turadı sabah otel-nya ı e muse a 1 ır ı a a . 
cevk d k h k 1 1 satalarda yaşIYan esnaf Türkler - den çıkıp vazifesi başına gclırkcn 
~ e ece are et ere yo açma . · . , k 
ma h . l'k . h r :i den bırçoklart dukkanlarım kapa- te\·ki( etmi~ler ve ailesinin, ·on -

sı ve arp t~ 1 esı a m e k b · · d k ı t A ~oıo .. ve sefirimizin prote,tolarını Ka d · d 1 .. . d d ma mec urın~tın e ·a mı:;; ır. -
ra enız ev enf?rın en rna ut · · J l ·· k dı· nl"mOO"ll hududumuza kadar 

1 d 1 l . h r· lts \·erı-. \'Oktur \"C Bu ~ar ar Tur - '- '-') mayan ev et ere aıt arp se ı- • ' • . . • . . . 
1 . . B • . . .k. 1 Ak esnaftan alış,·erı~ etmemektedır. getırdikten ::.onra trene bındırmı~ 

ne eruıın ogazıçı tarı ıy e - · 1 l~d· ·· .l • J d. 
d . . .. . . Rı.itt.in hu rapılcııı tazyık \(." er \C ~ ımeye gonucrmı-: er ır. 
enıze geçmelerıne Turkiyenın . .. . . . 1 d · · d k l 
.. . •. . zulmun en frcıındcn bırısı de ~u- !\tura ın aılc-..ı ora a ·a mı~ ,.e ... e-

rnusaade etmıyecegıne daır S<>V- • . • 1 .. . r· . . . b"t. bb'" ·ı . 4 k' 
dur kı bır caç Tıırkun hır ara va ırımızın u un te~e u~ en a ım Jet Rusyanın teminata malik bu- ' . · l ' 

1 . . . ı::elerek konuşma..,ı bırçok yerk•rdc ka mıştır. 
unması fıkrındedır. k d'I . · T .. ki ·r·· k. n··t·· 1 d ki b. T·· . . .•. . yasa c ı mıştır. ur ere ur ·ı - u un m yaz ı ·arımız ıze 

bu . u~kiye, S~vyetler B~rhgının \·eden gündcrikn mektup , e ~a - ~elen 'iikarctlerin yüzde biridir. 
ıkı maddesıni reddetmış ve bu · . . , . 

zeteler verı lm<'mektedır. ( ıazdecı- En son Yerilen haberlere güre. 
su.~etle paktın imzasını gayri lik eden birkaç Türk münen-cri şehrimizde üniversite ve yükc;ek 

mumkün krlmıştrr. de muhtelif ,.e meçhul mahallere mekteplerde okuyan 50 kadar Bul 
.. Sovyet - Türk müzakereleri süraüne ıı;finderilmis,lerdir. Bun - gari~tanlı \'C Bulgar tebaası Türk 
LJır kt kd. ·· 1 ~ 
1 pa a ıne muncer 0 muş lardan bazıları pasaportları clle-
oulunmakla beraber, hiç ol- rine Yerilerek muayvcn hir miid -
~lzsa bizi alakadar eden muhte- det zarfında Bulga.ri!;taııı terke 
lif bir çok siyasi meselelere te- mecbur edilmi~lerclir. E~ki \'akıf
mas imkanrnr vermiştir. Bugün_ !ar müdürü \'C ~Flihenin ıminc,·vcr 
k•i be 1 ·ı 1 . • . l yne mı e sıyası vazıyette Türklerinden \ahdet I lafız Cev • 
bi;ıoimle mümısebetleri ciddi bir det ile Varnalı kitapı;ı .\bdullah 
ehemmiyeti haiz olan devletlerin ı bunlar ara ın<ladır. Bu iki Türk 
hakiki çehresini ve siyastini ta- tstanbula g(•lmi5 bulunuyorlar. 
nımak çok lüzumlu bir şeydir. Sofva ~dirimiz Sc' ki Beri.erin 

Gerek Moskova görüşmelerin_ Bulga.ristan Tlirkl~riııc y<ıpılmak· 
den ve gerek Türk hükumetinin ta devam ohın:rn mezalime niha
siyaset sahasındaki son efalin- yet verilınc'i hakkında Bul~;ır lıii· 
den sonra bugün Türkiye hüku. kumeti ne:M:lindc tcşehhüsl<·rc gi-
metinin kendi mukadderatını ri<;Li<Tini ele diın v:.ızmı.:;tık. Mna · h ... - ' 

arhe iştirak eden Avrupa dev· mafih, her zaman olduğu gıhi So!-
letl · y ~ 
. erı grupuna baglamagı ter- yadaki yi.ık-;ek J3ul~ar mak;ıınatı 

c~h ettiği mall'ımdur. Türkiye hürle bir taz) ik -.;j~ a etinden ha
hukiımcti. Al manyaya karşr iki bcrdar olmadıklarını \ c Hulg.ır -
aydanberi harp halinde bulu - !arın Türkin• \C Tiırklcrc do"l ol

nan İngiltere ve Fransa ile karşı_ =====·========== 
lıklı bir müzaheret paktr akdet- tikbalde dahi serbest bulundurma 
ıniştir. 

Bunu yapmakla, Türkiye tam 
ıhtivatkar bitaraflık siyasetini 
İterek ,inkişaf etmekte olan Av_ 

rupa harbinin mahrckinc dahil 
olmuştur. 

Ken:ii harp sahalarına. müm . 
kün olduğu kadaı fazl;ı bitaraf 
rnemJeket çekmek aı zıısun-da hu· 
lunan İngiltere ve Fransa bun _ 1 

dan memnun bulunuyorlar. 

Türkiye acaba bir gıin, bu hare 
ketine esef etmiyecek midir? 

(Mecliste muhtelif hareketler.). 

yı ve bitaraflık siyasetini idame 
ettirmek smetiylc yalnız harbi 
körüklememckk kalmıyarak hi· 

!akis sulhu iade etmek için mev
cut temayüle iştirak cylcmcği 

tercih etmektedir . 

Biz eminiz ki Sovyctler ittiha

dının, zaafa ugramaclan, takip el. 
tiği sulh siyrıseti istikbal için ela· 
ha iyi vaadlarla dolııcfur. Biz hu 
siyaseti Kaı adenfa havzasında 
da, gerek Sovyctler ittihadının 

ve gerek onunla dost olan mem. 
leketler menfaatinin !uzum gö;;· 
terdi~i şekilde tamamen tah~klcu 
kunu temin edeceğimize em.in ola 
rak takip edeccgi7.. 

genci, bu "ene tatil aylarını ge 
çirmek üzere gittikleri Bulgariştan 
dan ı:ehrimize gelememi<:lerdir. 

Bulgarlar hu gençlerin pasaport 
lanm ellerinden almışlar \'e hudut 
haricine çıkarmıyacaklarını bil -
dirmi~lerdir. ~e kadar yazıktır 

ki. <:enclerdenb~ri ruh: ek mektep
lerimizde talı,,ilde bulunan bu 

1 Türk ~cnçlerinin tahsilleri yarıda 
katacak ,.e istikballeri malwola -
caktır. Buna ra~mcn Bulgarlar 
§chrimiıdc okuyan Rulgar mille -
tinden gençlere hudut haricine çık 
maların<l Ye sd1rimize gelmelerine 
müsaade f'Clilmiş \'e Bulgar lale -
beler şehrimize gdmişlerdir 

(Bu mevzu üzerinde yeni malf.ı
m:ıt aldıkça tafo;;ilfıt \'ermekte de· 
'am edece~iz) 

Ribentrop 
(Baştnrah 1 İncide) 

I )iğer taraftan hu raya gelen ha· 
berlerc göre, Almanyanın l\1os -
kova 'diri \on ~ıılenbC'rg ::'\1o:;ko -
\'adan Berline harekl't etmit-ıir. 

~l'fir han:kctin<len c'\ ycJ l\1oloto -
fıı ıiy:m'l rderck :-;(111 ııutkundan 

dola) ı .-\lnı:ııı hiiklımctinin tcı;ek -
kliılerini hıldinni~tir. 

Bunul<ı h<>raher gelen haherler
cl<'n nazi Alınanların Molotofun 
nutki1c büyük bir hayal inkisarı -
na uğradıkları anla~ılıyor. ı\lman 
ı::-azetcleri: "Biz zaten Rusyadan 
a..;keri yardım beklemiyorduk ki" 
mealinde yazılarla bu havayı iza -
leye çalışıyorlar. 

Vaşington, 3 (A. A.) Silah 
ihracatma konan ambargo ilga e_ 
dildiği takdirde Amerikan fahri _ 
kaları müttefikler tarafındnn ıs -
marlanmış olan 800 tııyyıırcnin 

büyiık bir kısmını sevkcdc·hilc 
cc>k mr.vkide bulunarnklardır. 

Hükumet mahfellcrindc ge>IP -
cek haftalar zarfında A vrupn 
devletleri tarafından Amcriknya 
yapılacak sipıı.rislcrin bedeli 1 

milyar dolar olarak tahmin edil
mektedir. 

Vı!nada 
Yahudilere eziyet 

Paris, 3 - Alınan menbala_ 
undan gelen haberlere göre Vil
nada dün genı: Polonyalılarla ya_ 
hudiler arasında şiddetli çarpış -
malar olmu!}, polis birçok tevki· 
fat yapmıştır. 

Dün gece lıfrdenbirı• kn-k k:ı. 

dn.r Sovyet tankı Vilııaya gc•l_ 
miştir. l\"için olduğu bilinmiyor. 
İki saat C\'\·el Litvanya kıtaatı 
ı;chirdc yahudileı· aleyhine niiına
yişler oldu~u için ılf'vriyn gf':ı:i _ 
yordu. Yahudilere evlerinde bil<• 
l{'ca \'Ü:t edilmiştir. 

Vilna ve Kaunasdaki yahudi 
cemaatleri Lilvanyrı hükCıınetinP. 

müracaat otmi<?krdir. 

r alebe t raınvaylan 
ve hocalar 

(Baştarafı 1 incide) 
mu~tı ; aldığı emri :reriıw ~<·tiri_ 

yordu. 

Talebenin mektebe 'nl,tinclc 

~itmt'Si müı:-külatı lıaHetmcı. Mu

allim gcl<'m<') iııc<' d<'r' yaı)anıaz. 

T:ılcb<-yk birlikte ho<'anın tla dü. 
siiniilmC'si !Uzınulır. 

Bunun halli ele ıwk ba ... lttir: 
Her mcktch. lıo<'n. ... ınn hir ISıV;ıt 

'erir. nu kağıdı hamil lıııl mıaıı

larrn talebe traım l\;\·ları;\·la m<'k
teblerirıe ~illc>bilmc•k 'nlil.hi~·pfiui 

hai1. olac.aklarr t rııınl\a~ idnr<-si 
nıütlürlüğü tnrafnıclan bllct<:llere 

bildirilir. Bu, kc>nıli-.ine hoC'a 'lL 

... ii 'crec<'kh•rin talt>b<' 1 ram\ n~·

lanua binmclerinc milni olncaJ:'l 

;.:ibi, ho<'a ... r Yaktinılc y<-ti~cmi) cıı 
... mırtarın boş kalma.,rnın ılıı iin ii
ııe _ı:c('l:'r; münazaa fara. tram\ ay 

durdurulmalarma, poll... ('nğ-ırıl_ 

ma.la.rma SN) ('cl,cr. 

Biz yalnız komsumuwn harici 
siyastindeki yeni ;ezahüratı göx 
0nünde tutarak hfidiselerin inkL 
şafınr dikkatle takip etmek va
zifesile mükellefiz. Eğer Tı.irkL 
Ye hükumeti, simdi ellerini bir 
dereceye kadar bağlamıs ve mu 

harip <levletler zümrelerinden 
hir tarafın maruz bulunabileceği 
tehlikelerin ağırlığım kendi üze. 
rine almağa muvafakat etmiş ise. 
Pek sarihtir ki deruhte ettiği mes 
UÜycti her halde müdrik bulun -

maktadır. Fakat bu tarzı ha~eket 
Sovyetler ittihadı tarafından ta_ 
kip olunan harici siyaset hattı 
değildir. 

ANADOLU AJANSININ 

NOTU: ·----------·!·1-·· 
25 telgraftan miirekkep olan l I ş aı, k n li'il A B D O LV E H A p, 

Molotofıın nutkıı elimize maale· $ ~ 1 1 n 
sef geç ve noksan olarak gelmiş- es ~ra n 
tir. Bu arada Türkiyeden bahis 
iki telgraftan biri hiç alınmamış 
ve diğeri noksan olduğu bilinm'= 
den dünkü bültenlerimizle n-csro-

Mestedici bir müzik .. · Gaşyedici bülbül nağ
meleri ... Lahuti sesler ve hazin bir aşk ile dolu 

B eyaz Gül 
. O '-t lrf I~ Ruııyaya ha- kıın bize ait olan aksamı vekale. 

rıci siyaeettnde pek çok muvaf. 
fakıyct1~r tMnln etmiştir . 

lunmuştur. Beyanattaki noksan. 
hk yaptığımız kontrol neticesin· . 
de anlaşı1dığından Hariciye Ve- 1 

kaletine müracaat edilerek nut- Türkçe sözlü - Arapça şarkılı müstesna filmi 

İstanbul sayın sinema meraklılarına en büyük ı 
bayram hediyesi olacaktır. 

Sovyetler ittihadı ellerini is_ 

te gelen metinle itmam edilmi~. 
heyeti umumiyesi tekrar neşro-
~nmu~u~ Q --~ ......................... .. 

bine başladıkları ve biiyük şehir 

krle halkının imhası siyasetini 
t.:kip ettikleri takdirde bizim de 
a vni suretle hareket ederek İn

glfö: mfııetini zafere götürünci_ 
ye kadar mücadeleye devam e· 
deceğimizi bilmelerini isterim.,, 

Garp cephesinde faaliyet 
Paris, 3 - Garp cephesinde 

Almanlar, ufak taarruzlar için 
hücum taburlarını gitgide daha 
fazla kullanmakta:lırlar. 

Bu mütehassıs efradın mevcu 

diyeti, bazı ecnebi müşahitleri 

hataya dti5i.irnıüş ve Alman taar-
1 ruzunun başhdığı zannım u. 
yandırmıştır. Halbuki böyle bir 
şey yoktur . 

Cephede arasıra Alman hü· 
cum taburlarının malıam taarnı:! 
!arla ihlci.l ettikleri bir si.ikfmet 
hüküm sürmektedir. Son def::ı 

tutulan Alman e~irkrinin büyük 
bir ekseriyeti, Hitlerci gençlik 

1H""'d· l . · a ıse erın 

1------------------,tef siri 

, lı:ınrlanıın 

~Oll 

(.Ha';>larafı 1 incide) 

atlPıııilt•<'.n\ üı nıul•a. 

sl\fhıısıııa gll'ıniştlr. 

nu:.:ilıı rııııkan~kıılıı metni n<";t·4'-
el İ J <'l'Cld İ r, 

&jalyanm 1.'ürJ,i)'l"ılcıı ayrı ol:ı. 

mk l.'unnnislanla. bir a-.'t•milN·:ı
' iiz n\ukaYclc~i alulctnwl< ı .. tc>me
..,ı, saclcee llall.nnlıırcl:ı bir sulh 

'e ı.iil<İııı de\ ı·i a<:mak İ<:in nıiılir:' 

l"ol.sa bi>~ le bir mulmn•lc ilı• 

\'unıuıist:ını TiirkiJ·etlt•rı ayırmak 

ye ondan sonra İtalyanın h<'gl:'

mon) ll'-il altıncJa bir Ilnll<uıılnr 

Ilirli~i fikriui tahaldml• cttirınc~<' 
('alı-:;muk i~·in mİllir? Bu noktalar 

iizcriııdc• ';ıİmtlilili. durınağa mahal 
;roktm·. nu dhcti hfıtlisclC"rin 

mü'itakb(•1 inldı,nfln.rnuL bır::ı.l<mnk 

daha doğrudur. 

Anc•ak İtalya ile \ una.ııi-.taıı 

ara,ında hı1zrı·lannıı ıul('ınit<-ca' iiz 
muahedesi hnlılunda TiirklyC"nln 
tasvib ';ıekJinde wrdi~i cernbın 

bn~ünkli beyıwlnıikl Jıiicli"ıt'l<'r 

nra..,mda. hıt"ıll"i bir manası bu
Iundujl;una i.,a.ret ctın<-k la'l:ımdır. 

Zira :\Iusolirıiııiıı or~arıı oları 

Giomale ırttalia bu cl<-fa inHnla

nan Tiirk - 1n~iliz _ Ji'ı·an"7. ımk 
tından bahs('(lcrl,t>ıı. bu mualwdc•_ 
niıı bn.,ıanıı;ıçla ıtalyanm Ilalknn
larıla. g-eııişlenıc siya.setini tut
mak maksadmı istihdıı{ ettiğini, 

bundun sonra. Akd<-nlz sta.Hiko•m
nu bozarak 1ll'ıızi almak ~ayt•siııc 
ıloğro istikamct alılığırıı ltldin. et_ 
ıni';ıti. hte Türl<l~·t•nin itnlyan -

"\."unıın aclt'mitcC'ııxiiı 11aktına kar. 
t>r ~üstenliği sempati lta.lyan .ı:a
zetcsinin bu tarztlnki n<--,riya.tına 

fiili bir tckzib tcşl•il eder. italyan 

~nzrtelerinin nc';ıriyatı 'c Giorna
le ll'Halia'nm ne~ri) atı kastrn 
iltizam edilmi., bir hata <>seri de_ 

ğils<• hadiselerle mPr<lnna c:ıkıın 
l"~ Tiirklre sf~ a,o;ctlnfn diirilstlü_ 
Aiinii c,ö .. teren bir hnklkıtti itiraf 
etmeleri bcıklenlr. 

HASA' IW:\l('.\YI 

Çemberlaynın nut'rn 
Londra, :; İ ngilız ila'.;'\ ekilı 

dün ı\' am Kamarasında mu tal 
haftalık nutkunu söyli yerek harp 
vaziyeti hakl~ında izahat \ermi-:-. 
Britanya lmparatorlu~uııu Le~kil 
eden bütün de\'letlerin harp kara -
rında İngiltere ile müttehid ol 
duklarını tebarüz cttirmit<:ir. 

Lord Halilaksın nutku 
Londra, 3 ( \ .. \.) Loıdlaı 

Kamara..;ında yapılan müıakclcr 

esna~ında Lord Halifaks, ~ullıa 

yaklaşmak için yapılaca'< her tc -
şebüsün e:-;a:;ı, itimat o'.ma,ı la -
um.geldiğini söylemiş \c demi~tir 
ki: 

- Şimdiki AloUln hükumetinin 
ortadan kaldırdığı ilimadııı yeni -
den tees~üs etmesi lazım lır. nu 

' itımacl, Alman milleti tarafından 

yeniden tesis edilebilir. Bunun 
nasıl tahakkuk edebileceğini dü -
~iinmek bize dcii;il, .\imanlara dü
şer. 

!Yunanistan iiaiya 
münasebatı 

(Ba'5tarafı 1 incide) 
Balkanlarda ... ulh \'e sükunu tak · 
'iye edici mahiyettedir. 

Yunan Ba;;Yckili l\letak:::a-,,, l~ 

lt·~rıııievvelde İtalya ~efarethanc -
sine giinderdi!ti bir mektupta Yu
nan hükümetinin .\rna•utluk -
Yunan hududundaki !talya asker
lerini ı.:eri çekmek için Roma hü -
klımetı tarafnıdan \·erilen karar -
dan çok mütehas..;is olduğunu Ye 
Yunan hükumetince derhal aynı 
tedbir ittihaz edildi~ini kaydettik 
ten sonra Yunanistanın !';tılh siya
<:etinc devam etmek ve beynelmi -
ld vazıyetin inkişafile iki hükf.ı -
ınet :ırasında her sahada mü~mir 
ve emniyetli bir teşriki mesai te -
min etmek niyeit.inde bulunduğu -
nu \'e 1928 senesinde Yunani stan 
ile !talya arasında akledilmiş dost 
ltık, ademi tecavüz ve hakemlik 
paktma bağlı olduğunu beyan c -
diyor. 

Atinadaki İtalyan sefareti Yu -
nan hariciye nezaretine gönderdi -
iti ce\'abi notada !talyanın da Yu
nanistan tarafından izhar edilen 

bu his~iyata tamamile it~irak et -
ti~ini, sulh siyasetine şiddetle mer 
but bulunduğunu \·c iki hükumet 
ara!'mda her sahada daha müsbel 
\ 'C daha verimli bir teşriki mesai 
lemin etmek emelinde .bulundu -
,l{unu bildirmiştir. 

lta)yan gazetelerinin 
neşriyatı 

Roma, 3 (A.A.) Bu sabah çr .. 
kan gazeteler, ilk sayfalamıda 1 -
talya ile Yunanistan arasında te· 
ati edilen notaların metnini bü -
yük harflerle neşretmekte ve koy· 

duldan başlıklarda iki memleketin 
dostluğunu, sulh siyasetine devan; 
etmek ve aralarındaki işbirli~n: 

kuvctlendimıek hususundaki ar · 
zularmı tebarüz ettirmektedirler. 



HA B E,R - Ak~m Po!tUI 

Boşanmayı kolay~aşhrmaiı mı? 
altlll llS1111f1 1111111111111111111111111111111111tllllllllllll1111kltl ı lllIIM 

-~o- Boşanmaktan hiç korkmayalım, -40-
Uındı~tarıda dUD.)SDıu cu c-.kı ını.anları Mr.ı.ıııJı 

l'a:a11: L.. IJuıch 

bir ancaıc iki pan:nağile 
· adaına dikte etmek 

r ~~er! Teşkilat si· 
be vermez acaba? 

Ü4\'t ett· de 1 : 

d~ükleri var· 
.... ~~"'-ıklı adamsınız, 

~ .. ~ ~lk oluverirler' 
-~· . terı ·.Sakayı bırakın, 

kaya gayet kolayca _gireceksiniz, 
yani biz ona göre ortahğc haı:ır -
!ayacağız, bu tal~dirde §3,hitleriniz 
de eğer biraz zeka varsa sizden 
şüpheleneceklerdir. Yahut fahri • 
kayı hakikaten soyanmşcasma \'C 

hakiki şerait dahilinde iş görecek 
siniz, bu takdirde ise ... 

Uç adam bakıştı. Gayar düşün
celi bir tavırla: 

35 yılıoı Yahşiler ııra,ında 8l'<:•rrı1ış bır Almoo seyyahı 

Tufan nesli insanlar Hindıstanın 
Ctnubundakı ormanlarda yaşıyor 

Buha • Huti tufan insanlarını ba.ka da hiçbır şey kaımanuştı. 
nt>r<.'de gôrebileccğimi anlattı. Bu ..3u ormanlar geceler in--anını ra· 
aralık hfı.la hayret ettiğim derin bir ,ıat bırakmaya karar \'erdim. 

korkunç olan 
evlenmelerın azalm&sJd11 ~ 

Tabii olmıyarak kurulan yuvaları d ağıldıhtan 
sonra kadın ve erkeklerin ba~ka etlerle mesud 

yuvalar kurdukları görülmü~tür· 
1" hır katibe verme· 

. akat anlaşılan ter-
~.kabiliyette ka· 
Qıi Küçınuş. haM 

· .Kadınları bilirsi· 
iş Onlann harcı 

- Silah kullanmak icap ede • 
cek. dedi. 

Kolon"l de tasdik etti: 
- Evet. 

U}ku scrsem!iği halinde olan Hint· ı Bana, ) eryüzünde ilk defa alış· 
1i uşağımı da çağırdı. Ona gidile· tığıınıı ve hakıkatinc inandığımız 
cek yeri, tufan insanlarının bu· kaınattan bil:.bütün başka bir k~· 
gün yasadığı ormanları tarif etti. inatın heyecanını tattırmış olan 

Bu insanlara sıl Hindistanın bu ihtiyar Hintliye içimde derin 
c:enub kı .. mında yaşamaktaydılar. bir miıuıettarlık duygusu vardı. 
Buha - Rutinin iddiasına göre bun Onun için, hiçbir şey söyleme
lar Hindistana ilk zamanlarda scy den, iğilip, ı:imdi bir cenaze elleri 
ltln adasından, daha doğrusu o za gibi buruşup porsumuş olan kuru 
man bir kıta olan Seylan kıtasın· ellerini öptüm. 

ismaıl Hakkı Baltacıoğlu projeyi, 
bir noktası müstesna. alk ışlayor 

Patatesli bifteği bitirinceye ka· 
dar bir şey konu~madılar. Sükutu 
ilk bozan l Iaym oldu. Btiyük bir 
ciddiyetle: 

- Casusluk rnü'}kül bir meslek 
tir. Bir)Ok tehlikelerle doludur ve 
hassas ruhlular için çok defa a -
zap verici olur. 

Giıldiılcr. Alsa:-h devanı etti: 
- Bana itimat. edin ~f. 
- ltimat etmekten başka ne ya 

pıyorum ki? Hem boyuna i5ten 
bahsetmekle canımı sıkıyorsunuz. 
Yemekte olsun başımızı dinlemi • 
}'ecclanıyiz? Gene ba~larsanız size 
ceza veririm. 

* * * 
Te~kilfıt şefinin ismi hiç bir as-

keri salnamede yoktu. Kö~kü ci -
varında hiç askerl üniforma ile gö

otomobil rünmemişti. Mütevazı. çok mün -
zevt fakat nazik bir büyük memur 
olarak tanmmaktaydc. Dört hiz -
metkarı seçilirken dillerini tutma· 
lan ve birer bekçi köpeği kadar 
sadık olmaları meziyetleri esas a
lınmıştı. 

Bütün bu sebepler yüzünden 
kötkün sakinleri civarda gezip do
la§lllakta oldukça büyük bir ser • 
bestl kazanıyorlardı. Haym o gün 
öiledcn !Onra uzun bir gezinti yap 
mak suretile bundan istifade etti. 
Versaya kadar gitti. 

Fransuaz Vlllar aldmdan çık -
mıyordu. Genç kızın hatıraSI ona 
tenha yollarda değil, Versay şeh· 
rinin kalabalık sokaklarında da 
refakat etti. Hayın bu hedefsiz ve 
faydasız fakat tath hulyaya ken -
disini kaptımu~tı. Bu, onun için 
bir fevkaladelikti, maceralı haya 
tında §imdiye kadar bö}1e şeyler
le ~ olmamıştı. 

(Devamı var) 

a· Merhum Fethi 
Tahsin için mevlot 

lllliU spor klübU umumi klUb. 
llğlııden: 

KlUbUmilzün kurucuları ve i
darecileri a.rasmdn mUmt.a.z yeri 
olan memleketimizin değerli avu
katlarından kıymetli bUyüğUınUz 
Fethl Be.earanın aziz ruhuna it· 
haf edilmek üzere :5.11 .... 1939 pa. 
zar gllnü ErenköyUnde istasyon 
~umıda Zihnipqa camlinde öğ 
le nama.zmı mütealdb lırfevlld o-
kwıacağından merhumu sevenle .... 
rin bu dln1 meruime lütfen lfti
raklerl :rica olunur. 

dan geçmişler. Buh:ı - Ruti benim bu Hintli in· 
Sonradan Hindistamn diğer ka· ianlara mahsus minnettarlık teza· 

vimleri tarafmdan sürüle sürüle hürümden derin surette mütehas· 
cenubi Hindistanın kuş uçmaz, sis olmuştu. Gözlerimin içine şirn· 
kervan geçmez, en vahşi ormanları di feri sönmüş, ~deta buruşmuş 

na kadar tıkılmışlardı. Onların ya· gözlerile ve derin bir kederle baktı. 
§adıkları ve Buha - Rutinin (Gua Sonra işitilmiyecek kadar yor· 
la - Çanga) yani (cehennem or· gun ve tatsız bir sesle: 
manian) dediği ormanlara ise hiç - Beyaz adam! .. dedi. Hakikat 
bir Hintli yaklaşmaya bile cesa· teri aramak için dünya yuzune 
ret edemiyordu. çıkışın seni çok uygunlaştırnuc;tır. 

Buha - Ruti bunun sebebini i· Evet, bu hareketin mukaddestir. 
zah etmedi. Yalruz esrarengiz ve Tıpkı bizim Hint peygamberleri
dch~t dolu bir yüzle: nin yaptıkları gibi sen de hakikat· 

- Bu ormanlara hiç bir insan leri aramak için yeryüzünde dqla· 
ayak basamaz! Tesadüfen yolu şıyorsun! Fakat, beyaz adam, sen· 
düşmüş olanlardan hiç kimse geri den dileğim biriciktir.. Bahuran· 
dönmemiştir! Dönenler de çıldır- gaya fenalık etmireccksin! 
mışlardır. Onun için bu ormanlar Hintli bunu, yani şu (sabah ça· 
da deli olunacak şeyler olduğu şa· nı) burcundan getirdiği ağaç kadı 
yi olmuştur! Hiç kimse buralara na bir fenahğım dokunmaması di· 
yanasamaz! demekle iktifa etti. leğlni o kadar aa ve yalvaran bir 

Ben ise kendi hesabıma gerek sesle söylemişti ki ~iddetle müte
cenubi Afrikada, gerek Mel!nez- essir oldum. 

Ben, hfilft., bu garip Hintlinin 
bunda niçin ısrar ettiğini hir türlü 
anlamıyordum. Onun bu garip his· 
sini tamamile gönlünden çıkarmak 
için kati bir şekilde: 

- sen hiç metak etme. muhte" 
rem Buha • Ruti.. Bahurangayı 

bir daha hiç görmiyeceğime sana 
söz veriyorum! 

ya, Polanezya ve geme Awstral· 
ya adala: mda yerlilerin böyle a· 
foroz ettikleri ve hiçbir insanm 
glremiyeceğini söyledikleri birçok 
yerlere girmekte tereddüt etme
miştim. Onun için yerlilerin bu 
deh§etlerini daha 901' cin ve peri 
gibi batıl itikatlara atfediyordum. 
Esasen, insan ayağı basmıyan yer 
lerde insanların ~ındaki 
tezat kadar insanı cezbedecek ne 
vardır? Buha - Ruti aa bir gülüşle yü· 

Buha - Ruti tufandan evvelki in züme baktı. Zayıf parmaklarile 
sanlar hakkında bundan faıla iza· elimi sıkıyordu. Porsumuş ve ka· 

lm <ludaklan anlaşılmaz bir şey· 
hat vermedi. ~ten vakit de peki· ler mınldarur gibi kımıldamaktay· 
lerlemtş, belki hayatında uzun za- dıl 8 . dakik · ff t 
mandanberi hiç konuşmamıı olan . ar. ır a sonra, g:ınp ın 
H . tı· sın· b h b""t- lı, hortlamış bir mumya tekrar 

ın ı ır az emen u un gece d'" .. ·b· ~ . . mezanna onuyormuş gı ı agır 

uzun uzadıya ve denn bır heye· ı b"ta b" ·· ·· ·· 1 ü '"kl 
1 k lmakt dol 

ve ı p ır yuruyuş c s ru ene 
can a onuşmuş o an ayı .n .... m.1 ~ 
,ad ta d dr. ti Suru.1'. ene a~açlann arasından kay 
a e !IOn ereoe yorgun uşm ş· bo 1 "tt• 
t

.. u up gı ı . 
u. 

Buha • Rutinin yüzü şimdi yüz 
yaşında cıln; bir ihtiyarın yüztl 
gibi derin buruşukluklar içinde 
porsumuş. gece parlak mehtap al· 
tında fosfor yanan iki çukur gibi 

(Devamı \V) 

es P o r-;.1·--. 
-~-- ·····-··-·-··· 

garip madenl alevler kaynayan göz H k I 
lerinin sanki artık feri sönmeye a em ücret eri 
başlamış gibiydi. 

Bu Hitlinin bana gözlerde par
layan insan zek.Asımn en müthiş 
örneği gibi müthiş bir tesir yapmış 
olan parıltılı ve madMll gözleri 
§imdi Adeta Anı! gözleri gibi do· 
nuk bir hal almıştı. 
Karşımdaki insanın birdenbire bir 
gece hayaleti gibi porsUl'\IP ~nen 

Yüksek komite Ş!mdıye 
kadar verılen tazminatı 

fazla gördü 

•----------.. ı bu garip ~şikliğindcki sebebi 
derhal anlamakta gecikmemiıtim. 

Hakem itlerini resen idare e
den ''YUkaek hakem komltesl,, 
!atanbul mmtakasmm tesblt etti
ği on Ura ta.zmlnatı fazla gör
mllf ve bu teklifi reddederek beı 
Ura tediyesine karar vermiştir. 

Alemdar Sineması Zira mehtap sönmeye başlamış, 
vakit sabaha yaklqmıştı. 

Mari Antuvanet Sanki yalnız ay ziyası altında 
Dünya haavdiıleri son derece büyük bir hayatiyet ve 

._ ___ ._ _______ _. cevavliyet bulan Hintli, ay ziyası 

zayıflar zayıflamaz bir rüya gibi 
m:ıaam: sönüyordu. 

Sesi bile artık işitilmeyecek de
reoede. bitap bir halde çıkmaktay· 
dı. 

~~~' Nezle, Grip, Romatizma, 
,~ lrlcJılc Ye bütün airJlanmZI derhal 
"')~rl <:e.bında günde 3 kase alınabilir 

uİ ı>ullu kutuları 111rarla İ•teyiniz. 

Onun zek!SI ve ldinatı içinde 
geçirdi~m müthiş gecenin niha· 
yete ermekte olduğunu hissettim. 
Artık güneşin doğrudan doğruya 
değil, ay vasrtasile akseden mün· 
akis ziyasmda yaşıyabilen ve tepe 
den tırnağa zckMan başka bir şey 
olmıyan bu garip Hintliden. sabah 
güne§! yaklaştığı için, artık bir 
hayır olaımyacafmı görüyordum. . . 

Yeni kabul edilen şekle göre, 
birinci küme maçlarında hakemle. 
re be§, yan hakemlerine iki. i. 
kinci kilme maçlarında hakeme 
üç, yan hakemi.ne bir lira verile. 
cektir. Bu miktarlar üzerinden 
kesilecek vergiler de heaab edi
lecek olursa hakem tazıninatlan
nın kesile keaile ne kadar güdUk 
bir vaziyet alacağını tahmin &Uç 
değildir. ~larm ehemmiyeti, 
topladığı ha.stlat, gözönünde tutu· 
la.ca.k olunsa tesbit edilen para. 
nın sar!edllen eforla nispet kabul 
etmez vaziyeti kolayca meydana I 
çıkm11 olacakbr. 
Dünyanın her yerinde çok 

yWuıek bir ücretle hakemlik ya. 
pıtmakta olduğu hesab edilerek 
ıaten hiç mesabesinde ola ııı.. 
kem tazminatının makul bir had· 

İctimaiyatçı ve muharrir is · 
ma\1 Hakkı Baltacıoğlunun me
deni kknundaki tadilat hakkında 
ne düşündüğünü yazıyoruz: 

İsmail Hakkı Baltacıoğlunun 

sade ve muntazam odasındayım 
ve onu dinliyorum: 
"önce bu tadilltın büyük ehem. 
uni;.•etini ig.aret etmek isterim. 
Biri biri ite karı koca olarak ya
şamak isteyen iki tarafı kanun 
kuvvetile ayırmamak esasen hak· 
sızhktır. Bugünkü ailenin en 
mühim karekteristiklerinden biri 
karı ile kocanın evlenmek ve ay· 
rılmak ht ;>usundaki tam isklali· 
dir. Demokrasinin tabiatına uy
gun- olan ahlaki durum yalnız bu
dur. Bu durwnu bozan her ka. 
nun maddesi hukuki zihniyete 
aykırıdır. 

Yapılacak tadilat ile bir anor. 
mali ortadan kalkacaktır. Henüz 
yirmi beş yaşını bulmıyan kan 
koca için bu hürriyetin cbcvey. 
nin nzasiyle takyit edilmesine a
leyhtarım. Bu temayül, hukuki 
vicdanmµzı rencide eden antide. 
mokratik bir ıeydir. Yirmi beş 

yaıına henüz varmayan kan, ya
hut koca, ya resittir, ya değildir. 
Reşit ise vesayete muhtaç değil. 

dir, reıit değilse kenıdi rızasiyle 

evlenmiı oJıunıuıdı. 

Bu temayül tezatlar içindedir 
ve ilgası düşünUlcn kanun mad
desi zihn1yctinin yeni bir şekilde 
devam etmek istediğini gösteri. 
yor. 
Boşanma hakkında milletimi

zin ahlaki ve hukuki vicdanına 

uygun olmıyan kanun maddeleri. 
nin varlığı bopnma hadisesine 
kar.ıı duyduğumuz ıuunsuz bir 
mukavemetten ileri geliyor. (Y3 
bopmnala.r çoğalırsa?) diyoruz. 

Halbuki ne gayri tabii evlen· 
melerden, ne de gayri tabii aite 
hayatını:lan cemiyet için fayda 
beklenmemelidir, bilakis zarar 
vardır. Gayri tabii aile müesse
selerinin esaıı sevgi ve iş bölUmü 
değil, yalmz riya, aldatma. fu. 
huıtur. Bu derece çlirük bir yu. 
vada yetiıen çocuklarda da ahl&
kt phsiyet beklenmemelidir. 
Böyleıi aile değil, bir cehennem. 
dir. 

Bopnmaktan hiç korkmıyalım. 
asıl korkunç olan evlenmelerin 

Galatasar av . 

Beşiktaş maçı 
Gelecek hafta Taks4n ııt.admda 

yaptlmıun mukarrer olan Galata· 
aaray • Be§iktaş maçı çıkan mali 
bir ilıtllAf yüzünden Şeref sta • 
dmda yapılacaktır. 

Bu haftaki lik 
maçlar. 

Bu Mfta yat .ıacak futbol lil 
müsabakaları flunlardır: 
TAKSİM STADINDA: 
Ortaköy - Demirspor 
Fenerbahçe - Vefa 
Beylerbeyi - Kale 
ŞEREF STADINDA: 
Alemdar - Şigli 
Hilal - Kasnn\')aşa 
Beşiktaş - SUJeymaniye 
KADIKÖY STADil\"DA: 
Gruatasaray - Topkaı)J 
~11ko7 - 1stanbulspor 
SULEYMANtYE STADIN. 

DA~ 
Karagi1mıi1k - Anadoluhisar ""--· ..__ .3-•--

azalmasrdır. Tabii olmıyarak ku· 
rutan yuvaların dağıldıktan son. 
da kadın ve erkeklerin baıka et
lerle yeni ve meıut yuvalar kur
dukları görülmektedir. 

Kadın ve erkek geçimsizliğin 
kolayca boşamnıya varacağını 

bilmelidirler. O zaman geçinmek 
imkanını daha çok bulurlar. 

Eğer bu geçim imkanı bulun -
mazsa kolayca ayrılmak suretiyle 
cenıiyetlerinc hizmet etmiş olur
lar . 

Milli örflere uy"mayan kanun. 
lar da kendi başlanna inhiW 1-
mili olurlar. Patriyarhal aile 
devrinde yaıamıyoruz ki evlen • 
me gibi yalnız kadmla erkeği U.. 
gilen-direbilecek olan tahai bir 
hayat i~inde babanın reyi mutA 
olabilsin . 

Arap ve İslam medeniyetinin 
tesiri altında kaldığı devirleri 
müstesna, tarihte Türk ailesi da. 
ima kadınla erkeğe ayni bak ve 
hürriyet yerini veren milaavatıçı 

aite tipi olarak yaşamıştır. Kaııu· 
nu medeniyi tatbik eden Avrupa 
milletleri modern ailenio tarihi 
menşei olarak Cermen aiteem= 
gösterirler. Cermen ailesi Patri
yarhal aileye z:ıd olan müqvat;ı 
bir aile tipidir. Halbuki aile mü. 
savatçılrğımn mutlak bir kema. 
le vardığı tarihi cnmuzeç (" ... r
men ailesi değil, eski Tilrk an:
sidir . 

Ti.irk tarihi, babaya mutlak nü. 
fuz ve hakimiyet veren patriyar. 
hal aile tipini hiç tanunanuıtır. 

Yeni yapılacak tadilltta bu 
noktalar göz önünde bulunduru· 
lursa tezatlardan kurtulmuş ve 
milletin ahlaki ve hukuki vieda· 
nma uygun bir aile kanunu elde 
edilmit olur • ., 

Ustada verdiği izahattan dola. 
yı te~ekkilr ederek aynldnn.. 

Kadri KAYABAL 

Hasta memurlann izin 
alma muameleai 

Maliye vekAletl tarafından ~ 
dE'rl' en bir lznhnameye gl5re, me. 
ı.ı-i et almak lstiyen ha.sta me • 
murlann mezuniyetleri, bekleme
~ c tahanımülleri olmadığı andaıı 

itibaren bqlıyacaktır, ÜJtirabn• 
vo tedavi istiyen memurlal'8& me 
ımniyct için rapor istihsaline ka 
dar çnlrgacaklar, iznln tebliği ta... 
.!binde vazifeden aynlaoaktardır. 

•1tremlzl. &;ene kartallanmn: 
i in , göklerdf'n yağacak ölüme 
karşı hb.I koruyacak Kızılay için, 

~ urıtun ;,armkl koruyuculan Y•''
rulamnız l('ln nrf'ccğlz. 

Bizf' ffitttni7.I Türk Ha,·a Ka
runıuna ,·,.rfnb:l dedikleri uman 

Jıl~ tcredc1Ud rdeblllr ml)izT' G6k· 
t~rtr> lıorunmHma teft'lh edebi. 
lcccğfmlz hltblr mesele , .. r mı 
drr! 

Bir gün (<Jeheanem) ta batan·· 
zm tlsttlnde kapdannı ~ 

ellert kollan t.ıl• seyrdman~~ 

lolıl. Mtthl wwwm Pli un 
kili oldatunu s&rm~ lc:bt 
(Fitre) lertmlıt dklere .....r·· 
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N ezaketlerile meşhur olan 

Viyanalılara nezaket 
dersi veriliyor ! 

But ün dünyaca malılmdu ki: 
Avusturyalılar, Almanlar gibi Cer 
men ırkından olmalarına rağmen, 
birçok cihetle:-den biribirlerine ben 
zemezlerdi.. Her hususta "incelik., 
n~ "kalınlık., farkı, bu ayrılıkla· 
nn başında gelirdi. Alman, kaba 
i>ir millet değildi. Fakat Avustur
yalının nezaketi dillerde dolaşırdı. 
1 ki memleketin insanları arasın. 
daki fark gözle görülür bir şe· 
kildeydi. 

:")arı ıpck gibi saçlar, pcnbc ~ul 
~ıbi bir ten, güneş kızılı gibi ya
naklar· Cermen evlatlarının tabii 
renkleriydi.. Ama, Berlinde do
ğan kadının iri elleri, geniş kalça
ları, kalın bacakları ve büyük a
yakları; bu güzellikleri örterdi .. 
Tabiatin, Viyarfalrya verdiği zara 
fetsc kıskanılacak kadar, zevkise
sclime uygun görünüyordu.. Vi· 
yanalı, Berlinliden daha zarif gi. 
yinir, onun kadar haşin olmaz. 
Daha nazik davranır; onun kadar 
sert davranmaroı. Yürüyüşü, gi
yinişi, yiyişi salona, sofraya, soka
~a daha yara~ır. Berlinliler kadar 
aykırı görülmezdi.. Bizzat, Avus· 
turyalı olan Hitler bile galiba, 
ruhen bu millete uyamamış, Al· 
manyaya geçmiş, almanlaşmıştı. 

İşte, cihanşümul bir nezaket ve 
terbiyeye sahip olan, ~t muaşe 
-ette örnek tutulan bu insanların 
paytahtma yerleşen "Alman,,lar 
.imdi Viyanahlara nezaket, ter
bi,e Adabı mua~etin, avama, 
igtidai insanlara mahsus kısmını, 
~. öğretmek iddiasını güdü-
1fırlar .. 

Avrupanm, çarşı ve pazar yerle 
rinde, Lünapark, sergi gibi geniş 
bahçelerinin, baraka, dükkan ve 
paviyon gibi satış kurumlarında 
oparlör tesisatı vardır .. Uzaklarda 
bulunan seyirci, ahct ve görücüyü 
kendi tarafını çekmek için, bu 
makineler vasıtasile avaz avaz ba
ğmrlar, kendi mallanm reklam e.. 
derler .. 

Viyananın şurasını burasını ge
zerken yolum, şehrin en işlek ve 
büyük mağazaların en çok bulun· 
duğu bir caddesine düştü .. Came· 
ktnlan seyrede ede ilerlerken 
böyle bir oparlör vasıtasile bir a- ı 

damın feryad ettiğni 
de duyuyordum .. "Kimbilir hangi ı 

mağazanın reklamıdır,, dü5üncec;i
le söylenen sözleri alıcı kulağile 
~mek aklımdan bile geçmedi. ı 

Yürüdüm geçtim. 

Ertesi gün, yeni devlet teşki

lAtmdan şik!yet eden Viyanah bir 
doetum dedi ki: 

- Tahammül edemediğim şey
lerden biri de: nezaketi ve terbiye. 
· dünyaca meşhur olan Viyanalı· 

lara, memleketi istila. eden Alman 
lann nezaket ve terbiye dersi ver
mesidir .. 

- Ne gibi anlayamadım. 
- Sokaklarda, oparlörlcrle Vf!" 

rilen dersleri dinlemedin mi? 
-Yoo .. 

yakışan mahluklar dı.:ğildir!..,. Da
ha sayayım mı? 

- Haydi canJm; neıret ~enin 

~özlerini bürümü5 te adamlara i!
tıra ediyorsun .. 

- 1nanmaz::.an, gunun bir kaç 
dakikasını feda et tc,gtdip oparlör 
den çıkan hal.aretlcri dıale. 

- Hayret!.. 
- Aman yarabbi! nir gun ge1ip 

de Almanların, A vu llli y:ılılara a. 
dabı muaşeret der i vcrccc1deri:ıı 

kim aklına gctirirclı! .... 
Bunları dinlcı ken dü~ünüyo-

rum. Kendi ırkından bir millete; 
öyle bir millet ki: kapı:;ını açıp 

davul zurna ile tc.riflerini selam
lıyor. Onları kavga"ıı~ <lüvü~süz, 
kan dökmelerine mahal v1;:rmedcn 
yurtlarına sokuyor. Böyle bi':' 
memleketin insanlarına vergi zam 
lan yapıp, nok,an gıdalarla b~sle · 
meğe kalktıkları azmış gibi, üstelik 
izzeti nefislerine de tecavüz ed"r· 
se; kendinden olmıyan, nefret ve 
i~tikrahla kapılarını açmak me~bu 
riyetinde kalan milletlere ·• ... 1er 
yapmazlar. Çeklerle Polonyalıla

rın Allah yardımcısı olsun .. Tan
rı hi~ir kuluna esaret acısmı du
yurma(\m! 

Bizler, müddeti az da olsa, eza· 
sr çok olan "boyun eğme,, fecaat. 
tini bütün zehrile tatmış insanla· 
nz .. Yabancı bir devletin emri 
altında yaşamanın ne demek ol· 
duğunu, Allah bize, bir ders ola
rak gösterdi.. Aklımıza geldikçe M 
ta yüreklerimizi sızlatan bu bel!l
nm, kuvvetsiz milletlerin yeniden 
maruz kaldıklarını düşünrr.ek bi
le, b"na 'ıüzün veriyor.. Dünkü 
hür milletlerin rugün esaret altın
da iniltilerini duymak ne acı .. de
dim a, bunun fecaatini bizim gibi 
çeker· : bilir. 

Şebi yeldgyı mıintccimle mı1-

vakkit ne bilir, 
Mübteiô.yı tama sor kim, gec~ 

ler kaç saat .• 
Vasfi R. ZOBU 

Tnvatırc oar 

1
11~1 il ŞElllR 'flYATROSU 

' llu ak,am 20.30 da: 
'l n Tepe başı Dram Kısmı: 
1 

Azrail Tatil Yapıyor 
---o-

Komedi Kısmı: Hindistan Cevizi. 
---0---

naşit füıa - E. S:ıdi Tek tiyartrosu 
Edirnedc, Azi7. lşhilcnin Yeni ~ıne
nınsında: ikinci tcm~il ÜVEY 

BABAM. Puartesi: Ü~küdar Halede 
NURBABA 
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HAl.K 0Pfü\ET1 

Bu akşam 9 da Kadınlnrın beğen • 
diği. Yaznn: M. Yesari 

,.--mt·• ·~---.. , 
MUJPE: 

Son Faris Modelleri 

KADIN IPEK'J 
ve her cins fantazi 
Muşambalanmız 

geldiğini sayın 

mü~terilerimize 

memmmiyctlc bildiririz. 

EKSE LSYOR 

H A B E R - Akşam PoS'taaı 

Kapalı eksiltme ilanı 
Kocaeli C· H. Partisi Başkanlığından: 
Kapalı zarfla cbillıneyc konulduğu halde talibi çıkmıyan 46957 lira 

27 kuruş kc,il bedelli İzmit Parti TC Halkevi binuı ikmali inşaatı ~-10-
!l:J9 dan itibaren 15 f(iin daha kapalı eksillmcye konmuştur. Mukuelc, 
eksiltme projeleri ve im işe ait evr:ıkı kcşriye Nafia müdürlüğünde 

göriilcbilir. 
-'lııvnkknt lerııinat 3521 lira 79 kuru~tur. 
lstcklileriıı teklif ıncktupl:ırını ve I'\:ıfiııdan almış oldukları vesika

lara i~ıtnnclen Yiik~ck ~Hihcndis veya ~imar kullanacaklarına dair TUİka 
"e 939 yılına ait ticaret odası kalfılları ve muvakkat teminat mektuplan 
ile birlikle !H 1-!139 ıwrşcııılıc giiııii sanı 1t de kadar lzrnit Halk Parfüi 
ihale komisyonuna ıııürııcaatlnrı Jiır.ımdır. (88!l0) 

1 ıs . Komutanlığ ı Satınaıma Komı syonu ı l fınları 1 
Konıulaıılık birlikleri i~·in şerait ve evsafı dahilıncle 133388 kilo pr.ı. 

sa, ll!J:!:i9 kilo liıh:ına, 475!li kilo ıspannk ayrı ayrı açık eksillme ile satın 
nlıll'ıc:ıktır. 1'111.nrlı~ı 10 ikincltcşrin !l3!l cuma ı:ıiinii snnl 10 da yapılacak
tır. ~luharnmen berlclleri liıhana 1338,88, ısıı:ınak 832,8!!, prasa 2000.82 
liradır. tık teminatları prasa 150,06, ıspanak 62.47, lahananın 100.42 li· 
r:ıılır. isteklilerin belli ı;ün \'C saatte Fındıklııln komutanlık s:ıtın:ılma 
koıııbyoıııııı:ı l{t•lnıclcri. (Ri!lli) 

* * * 
lh:ılc giiııii t:ılilıi çıkııııy:ııı Hayd nrıınşa hastanesi için satın alına. 

cnk olan 4;il) !on kokköıııürü açık eksıltıne ile ihnlcsi 10 ikinciteşrln 939 
cuma ııiinli saat 1 i le yapılııcnklır. ~fuhnnımcn kıymeti 7650 Uradır. llk 
tcnıin:ıtı 57t lir:ıılır. Ş:ırtıınıııcsi hcrgiin koınisyonıla görükhilir. htckli· 
lcrin ilk lcnıinat makbuz \'C)'n ıncklupl:ırilc 2190 ~ayılı kanunda ya7.ılı 

vesikaları le lıcrnl.ıcr ihulc ı:;iinii ihale san tinden bir sa:ıl ev' eline kadnr h
tnnlıul Fındıklı kornıılanlık -;atına! mn kornisYoıııııı:ı gelnıcleri.<lii99) 

* * * 
h'.oıııııtıııılığ.ı h:ığlı hirliklcr için !Hi.000 kilo kırını1.ı ıncrciıııcğin ka-

p:ılı zııdla nıiinnkıısa~ı yııpılrıcaklır. Zarflar komisyona 23/II. Tc:;-rin/!l:l9 
perşembe günü ~aat 10,30 lla \'erilmiş olacaktır. Beher kilosunun mu
hammen fintı 13 kuruştur. ilk teminatı !l3G liradır. İhalesi ayrıı günde ya 
pılacaktır. I.steklilcrin belli gün Te sauttc Fındıklıcla Komutanlık Satı • 
nnlma Komisyonuna gelmeleri. (9121) . 

* * * 
Komutanlık lıirlikleri için 2 ı,ooo kilo zeytin :ıçık eksllımc ile salın 

alınacaktır. ~lün:ıka~asına 22/11. Tcşrin/!l:l9 çarş:ınılıa günü saat 11 de 
h:ı5lnnılııcak Ye aynı güııılc ihnlcsi ynpılac:ıktır. Beher kilosunun 11111· 

hııııımcn f i:ıtı 13 buçuk kıını5tur. ilk tcuıinatı 243 liradır. isteklilerin 
lıclli giiıı ,.e saatte ilk teminat makhuı veya teminat mcktuplarile Fın· 
dıklıda Komutanlık S:ıtınalma Komisyonuna ı.tclmclcri. (9122) 

* * * 
Komutanlığa bağlı birlikler için 200.000 ldlo bulgurun kapalı zarfla 

münakasası yapılacaktır. Zarflar komi!lyona 21/II. Teşrin/!139 Salı günü 
saat 10 da Terilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhammen Ciatı 12 kuruş 
50 santimdir. llk teminatı 1875 liradır. ihalesi aynı günde yapılacaktır. 
isteklilerin belli gün ve ~aalle Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (!1123) 

* * * 
Komutanlığa bağlı birlikler için 58.000 kilo zeytin yağının k:ıpalı 

zarfla ınünakasa~ı yapılacaktır. Zarflar komisyona 22/II. Tcşrin/939 
çarşamba günü saat 10,30 da verilmiş olacaktır. Beher kilosunun mulıam· 
men fiatı <12 kuruştur. ilk teminatı 1827 liradır. lhale!li .aynı günde ya
pılacak tır. isteklilerin belli gün n !laatle Fındıklıda :ır.:omutanhk Satı
nalma Ko1ni~yonuna gelmeleri. (9120 

* ... * 
Komutanlığa ballı birlikler için l·U.000 kilo pllhlık pirincin ka-

palı zarfln miinakasası yapılacaktır. Zarnar komi~yona 23/II. Te~rin/!J:l!) 

perşembe günü saat 11,30 da nrilmiş olacaktır. llk teminatı 2808 lira
clır. İhnlc,i aynı günde yapılacaktır. isteklilerin belli gün Te saatte Fın
clıklı•la Komutanlık Sntınnlma Komisyonuna ıtelmelcri. (!H25) 

* * * 
Komutanlığa beitlı birlikler için 240.000 kilo koru rHulyenin kapalı 

ıarfla münakuası yapılacaktır. Zarflar komis70ııa 18/IL Teşrin/939 

cumartesi gtınıı saat 11 de nrilmiş olaeektır. Beher kilosunun m uharn
mcn 1 riatı 15 kuruştur. l lk teminatı 2700 liradır. İhalesi aynı g\ınde ya
Jıılacaktır. İsteklilerin bclll gün '"e saatte Fındıklıda Komutanlık Satınal
ma Komi,yonuna gelmeleri. (9126) 

* • • 
Komutanlığa bağlı birlikler için 105.000 kilo sabunun kapalı zarfla 

münakasuı yapılacaktır. Zarflar komi,yona 24/Il. Teşrin/939 cuma gfi
nü saat 11 de \'erilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhammen fiatı 28 
kuru,tur. İlk teminatı 2205 lirad ır. lhaleııi aynı günde yapılacaktır. ls
tek111erin belli gün Te !!Hile Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komi!\. 
yonuna gelmeleri. (9127) 

* * * 
İhale günü talibi çıkmıyan birlikler ihtiyacı için 382000 kllo oda n a. 

çık eksiltme ile satın alınacaktır. Par.arlılı 10 ikinciteşrin 939 cuma gü· 
nü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 3820 liradır. İlle teminatı 
287 liradır. ı,teklilerin ilk teminatlarile beraber belli giin Te saatte Fın· 
dıklıda komut:ınlık ~atınalma komisyonuna gelmeleri. (8800) 

1 Askeri Fabrikalar umum MUdUrlUgU ila.nları 1 
Tor 

2 
1 
9 

15 
9,5 

1 
1,5 

2 
2,!i 
3 

Ebdı 

mm. 
mrn 
mm. 
ııım. 

mm. 
1,5 .( mm. 
2 6 mm. 
1 10 mm. 

Büyük caddelere, radyo teş
ki!Atı yapryorlar.. Mikrofonu ser 
kağa nazır bir yere yerleştiren bir 
herif, yoldan geçeıılere avaz <w: z 
bağırıyor: ''Sen mavi blQzlu, be
):<lZ iskarpinli kadın! bu elbisenin 
üstüne kınnızı şapka hiç de ya· 
kışmamış. Üstündeki elbiseye uy. 
ı,tun maviye yakm bir şey giysey
din zok iyi ederdin!.. "Seni Kur· 
;unl elbiseli sarı iskarpinli adam! 
Yolda yürürken etraftakilere çarp 
makta nasrl bir hak görüyorsun .. 
Daima ~ <fan ~~ bu kabalı
~ı yapmak mecburiyetinde kal
maz m L., otf~ret memurunun ih· 
tarına dikat etmiyenler şehir içine 

Tahmin cclilcn bedeli 8200 Jirn olnn miktarı yukarda yazılı ~ekiı 
1 kalem siy:ılı saç 6.11-930 pazartesi günü !!Dal H te Salıpa:r.arında Askerl 

Fabrikalar yollamasındaki sntınalma komisyonun<'a paznrlıkla ihale e
'ı flilcccktir. isteklilerin ilk tcnıinalı olan 615 lir:ıyı herhanıci bir mal mü 

BU 
.. YÜK tlürlüğiine yatırarak makbuı:ıı ve 2490 sayılı kanunun 2,3 üncii maddele. 

. 1 rinılcki n~aiklc o gün ve ~aattc komi~yond:ı bulunm:ıları. (0081) 

El bıse ! Gölcük Deniz Fabrikaları Umum 

m ağ az as 1 ~ı F"h'fü"'" gomi~~~~,~.~~P.~,~~,~~ ~•mc .. ,,,, .. '"torna 
1 GALATA K kö ı islerinde kııllnııılrn:ık üzere tlc "lıeş" ki cem'an on işçiye ihtiyaç rarılır. 
• •••••••--:11a•r•a••Yia. ·S:ın:ıyi ııı~klt·hi mezunları tercihan k:ıl!ul olun:ıcaktır." T:ıl~p ~!anların 

1 
ıtcrck ~eraıll ö~renmck TC gerekse lmtılıan olmnk üzere Gulcuı. Deniz 
Fa!Jrilıı:aları Umum Müclürllığüne miir:ıcaatlnrı. .(90111) 

~-.......... 
Niçin 
yeni 

T okalon Pudrasını 
kullanıyorum 

PRENSES ALLA 
TROUBETSKOY d~or: 

Son Morla .,., ntlp bir colı * renkleri vardır 

* 
Tanıdı{:ım bütün pu~ralar?an 
daha halif ve daha uıcedır. 
Halu ld çic;clclerin nefis koku* 1Unu pere!tiŞ ediyorum. 
Biitün ııün •abit kııldıtını ııör· * düm. Bu sır. yani •Krema kô· 
pütii• hiç bir pudrada yoktur. 
Rüı.ııir ve yatmurda bile teni * taze, nermin ve ııayet se· 
'fimli muhafaza eder. 
Bundan da ha iyi pudra olma• * dıtına kat'iyen eminim. 

----~· Güze ili 0 iPI 

Sırrı Y 
S e lb>ebD 

fa:r.a eden urm 
m8.('UJ1Udıtf· 

" Her sabah, Öğle '"'~ııae S 

R·Jtö'°V O~ 
- -1 ,, 

bütün dilnyada di~e:ıdcr 
Fabrikanın satınıŞd!° ti 
yolardan fa:ı:la }la .Aı) 

6 ve 8 L>.r.18 ~ 1 

1 En son Model Z ~ ıd 
Radyolarını teı::~l\tı' 

AAKER MAGAZA.J) ft fi 

1 
yerden mfisait~iııl81,. 

~nıılmııkt• 

~1--~ 

r .. MüVEZZI ARANIYOR,.J 

1 
ı,ı .. ııbulun her semtinde gazete satacak müTe:ıı.Jler~ rl" 

u:ıkdi teminat TC hfünü abllk vesi kuı şarttır. ı,uyeıı t 'f't 

bul Ankara c:ıdde~i 9!l-1 Adnlrt h:ın Ferdi Selek ilôrı (t 

ro'iıına ncclr mürnraaı. 

İstanbul Elektirik Tramvay ~~ ~~ı 
işletmeleri Umum Müdürlüguo .•. 1ı 

·eP1•1~ 
1 - Muhammen bedeli 18622,<&0 lira tutan Silahtar J ' 

re.ıi binasının ikmaline ait i~lerin yapılmuı kapalı sa 
meye konmuştur. 

2 - Muvalcbt teminat 1396,68 liradır. ed', 
ete )l J 

3 - Eksiltme 11-11-939 cumartesi ,Ont\ saat 11 .11vıı' 
• ekS 
nasın ın beşinci katında toplanacak olan arttırma Te 
nunda yapılacaktır. dl 

4 - Ba işe ait ~rtnameler idarenin lenıım. m~ 
tedarik edilebilir . . dt 1 

·res'' ,t 5 - Teklif m ektuplann1 ~rtnamedeki tarifat ~•1 .kte 5' 
rak Narıa Vek&letinden alınacak ehliyet n sika,ile bı~~ dt (t 

dar yedinci kattaki komhyon kı\tipliğine imıa mnkııbılıtl 
lunması llzımdır. (8971) 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Artı~~ 
Eksiltme Komisyonu Hiyasetl~,ı 

. ııV A 
Ek5iltroenı~,ttt r 
gi tarih -re 

Yapılacak i,in cinsi ve 
mahiyeti 

Keşi! Muvakkat 
bedeli teminat 

mikdarı mikdan 
Lira K. Lira K. ,,. 

:t1· ~ 
Eksiltme 2o. ..aıı / 

Si 1.1- ~ı 
de paıarıe . ıııtP 

Ayuoryıı. müıe~i dış 3H 4 90 258 38 
kapısı iltisalindcld o
danın tamiri, mctrök ru 
dcpofünun yıkılman 
ah,ap çatı yapılma,ı 

de Yükse~ı:ıde
hasebccili#' 

Te:ıaire illcl 

Ayasorya müzesin~le bermucibi ke'ir yııptınJ~cıık :~':oıı~ 
mirnt işleri yukarıda yazılı gün ve saatte açık cksıııırıc. bili ft~ 
bapla.ki keşif ve şartnameleri görmek i~teycnlerin Jstııı'ııcıı ~ 11 ı 
zeleri ·mum )lüuürliiğüııc tamir ,.e inşaat yerini ınntın <P' r 
:;ıındn hıılıınnnların ,\yasofyn Miizcsine talip otanln•11100 ~ı ,~ı 
idarco;inılcıı almıs oldukları miiteahlıitlik ve t ic:ırcl ; pıcr 
muvakkat teminat nı:ıklım:l:ırını hfımilen Yüksek r.ft'k c 
liilind~ki komisyona nıiiracaatları. (90-45) 


