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sa s 

· aatın lbornbanun RnfüD&küyDe 
/(fşi öldü, 60 dan fazla yaralı var. Bitlerin muavini 
lies'in de ölenler arasında bulunduğu bildiriii1Jor 

Be.rlin, suikastı· . 
l11giltere·nin hazrrla
~ığını iddia ediyor 
\:"lsıla.r aaatli bom.ba.yı, içtimaın yapıldığı binanın üst ·katındaki bir 
' koJmuflar. Suikastçıların izini haber vereceklere yarım milyon 

mark mükafat verilecek ~:ıoımcls .•• 

Sulh 
1

·eşebbüsüne rağmer. ~abıta ölenlerin 
isim ferini ~ Alnıanya 
bildirmiyor 
Paris radyosu sui
kasiı Alman gizli 
pohsinin tertip ettiği 

\ HOLANDA HUDUDUNDA 

iddiasında •.. 
Paris, 9 - Dün akpm Hitlc~ 

re karşı bir suikast te~ebbüsü ya· 
pılmış, fakat suikastçiler Hitleri 
öldürmeğc muvaffak olamamış· 

(Denmı 4: üocüd~) 

~~·~R-ib_e_n-tr_o_p-un~-,-Y-u_g_os-l~ada Türk· 

~ 1~kardeşi bu sabah lerin seyatiatlerine 
ti Şehrimize geldi tekrar müsaade edildi 
• e>l..... Al · ·· • . Al ~, ~ .. •ı man tıca ret mu§a vırı manyanın 

\lbadelclere tekr ar ba~lamak istediği
ni söyledi 

... 

Yasağın kaldırılmasın dan sonra bu sabah ge
len ilk kafile orada Türklere ayrı muamele yapıl

madığuu tebarüz ettiri yorlar 

Bulgar dostlarımız Yugos!avya
dan ders alsınlar ! 

Avrupada. harbin çıktığı gün • 1 tan fazla askeri tedbirlerin kal -
denberi. diğer birçok bitaraf mcm dınlmasma başlanmıştır. 

leketler gibi Yugoslavya.da da 1 Bu ara.da yo:culuk hakkında 

askeri tedbirler alınmış \'C bu va- konulan fevkalade kayıtlar da il · 

ziyct dol:ıytsiln askcılik !;ağında 

bulunanların memleket dL,:ına 

seyahatleri yasak edilmi~ti. 

8on günlerde \'aziycttc görükn 
sa!ah alametleri ve bilhıı:uwı !tal· 

(Dcrnmı 8 ünC'ütlc) 

ı:ıoJunda zc\'d .!erJ~f'. <;P.~ında Al - y:ı. i!P. Yunanistan arumda ya • 

Bir lngiliz 
tahtelbahiri battı 

1llall s .... forct aıl.ittte.Ş&rı görulti) or. l pılan anla.~ma derhal Yugo15lavya 
- '.Yaıın;ı 3 iincihie) da teeir!ni göetcrmiş ve mwtat .. .(Yaaaı 4: incide). 

1 

25 Fırka 
tahşid etti 

Çemberlayn bugün Avam kamarasında , 

suf h teklifinden bahsedecek 
~':m:;, 9 - Belçika ve Holanda 

,ıu.~ .1 Ulcri sulh teşebbüsünde 

bulunmakla bcra~r kendilerini 
tehlikede his:ederek a:c1ıklan as· 
keri tedbirleri süratie takviyeye 
ba~lanu~lardır. 

Gerek Holandada gerek Belçi· 
kada halk memleketin emniyeti 
ve bitaraflığı mütemadi bir teh· 1 
di t altında bulunduğuna kanidir. 1 

Holanda memltketin birkaç 
mıntakac:ınt bilhassa suya boğ· 
muş ve diğer bazı mıntakalarda 

örfi idare ilan etmi~tir. 

Belçika yabancı tayyarelerin 
kendi topraklan üzerinden sık sık 
uçmaları neticc5inde telaşa dü5· 
rnekted:r . 

Hülara her iki milletin ternen· 
nileri ve ümitleri hükQmdarlan· 

nm yaptıkları tc~bbfüe bağlı bu· 
lunuyor. 
Holanda hududunda 
tahıidat 
lngilizcc Deyli Ek~pres gazete

sinin Ho1anda muhabiri tarafın· 

nm yardrmı vukubulursa Belçika 
mn ne \·aziyet alacağını sonnu,

(Devamı • öne!We) 

Staja çağırılan 
ihtiyatlar terhic: 

ediliyor 
Çağrılan talebeler de 
A vrupada tahsillerine 

devam edecekler 
Vekiller heyetinin kararname

sile eyh1lün sekizinde kırk be~ 

günlük staj için . ilah altına alı. 

nan ihtiyat sınıOar, a~keri talim 
lcri gönnü~ olduklarından bupla· 
rm terhisleri hükumetçe takarrü 
etmiş ,.e buna dair Vel~ilkr heyet 
karan alakadar ,·ekaiete bildiri\ 
miştir. 

Bundan başka Avrupada tah 
silde bulunurlarken son hadi9C!E: 
üzerine memlekete ça&rrılnuş olan 
talebeler de tahsillerini bitirmelc 

dan duyulan bazı rivayetlere na· ri için tekrar .ı\vrupaya gönderile· 
zaran Alman>·a Betçikaya gayri ceklerclir. Bu husustaki VekiJ!e, 
resmi olarak bir müraeaatte bu- heyeti kararı da Maarif, Dahili· 
luIUJN§ ve lncilis ta~nin ve Maliye vek~letlerine w o·· 
1 loluıda illerinden uçmalarına ı al!k:ıdar ınakamlarn tebii2 0!1,1. -
ııM9ıınMt kmislftia ~- ınupur, 
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1 Hükometin hayat pahalılığı anketi 1 

1 
Yazan: H. DALKILIÇ 1 

H UK.TJMF.700.l, hayat pa.ha lılığı h&kkında bUt\ln ~ltlrlerl- ! 

1 
mfzdf'ld llıct:ısat direktörlükleri anısmdn resmi bir nnket ~tı. 1 

: 

Hrıyat pahahbğl olup olmadıI,•nn, ·nııa)1 mahsullerimlzin maliyet ı· 
ve sa~ fiyatı durumla.nnı ve tcdbtrleri sonıyor. lktıs.'\t \'ekiUctt· 

i mfzfıı hayat paJıshlığı oıesclcsinl geniş kn.drosHe ele ıılmak istedi- 11 

'

i ğinl vo hilkümlcrlnl bllhııssa hakiki mütnlnr, haldhi aramalar üze- 1 
rlne lmmıali e.mcllnde olduğunu anlryonız. 

Fllhahika. bu sUtunda sık sılt tekrnr ettiğiml:l gibi, ita). t pa

halılığı mesele.-;i dar kadrosu lçlndc bir ı;eltrt \eya bir istihsal ve 
ya i tlhfük mıntaknsmı, fa.kut ~cniş ı.adrm;u iı;lndc yalnız lktı. at 
VekiUetl değil, bUtUıı vckületlerlmizin n.henl;ll ve tcrl..ibi çalıjına 'e 
gayrct.ıerlnl ktlhanı fl<len bir ~vlct isidir. Ru~iin 'J'iirkiyf'de bnh· 
ran h:Llindc bir ha)at pa.fıft.Iılığı yoktur. 

Fakat muhtelif şehirler, ~lrlcr u kMabalar, kasa.balar ,. 
köyJer, muhtelif lstfh al ve lstihlik mmtakalan a.rasmdald gayri
tabii fiya.t farklarmı sadeee gözüniine almnk bu ı,in anormal bir da· 
J"llDU1a. olduğuna derhal anlamaya kifldir. Türldyc şclürlerinde 

yekpare ve tnbti ni•.bt-tlcrc ir<'a cdllmi~ Wr fiyııt stnndft:-diZAAynnu 

ya.ratıunıyonız. 

1 
1 
i 
ı 

1 
i 
1 

füstah il \'e mUııtellllki de aynı zamanıl:\ konıyan normal hir 
maliyet ve sahs fiyat birliği, 

Bu ideale doğru ı;lclerkcn b!Um attle, fakat ~ok pra1 fü zann t
tl&imlz 11 her şcldrdc daimi pıı.:r.nrlann t~'ik 'f' llıcfası m~csinf 
hatlrla.tınz. 

Seyyar pay.arlar her tjehrlmizde her gün muayyen semtlertlc 

kuralmalulır. B11 hiç olmazsa .}iyeeek istJhliUdmizde bir U<'U7.1uk 

müdıtfans.ıdır. Rilba.c;sa köylüyü \'C ehlrtcrin geni~ halk ta.hn.Jaı.la· 
rmı, ynnl hem müstahslH. bt•m müstchllld tatmin ccllclrlir. 

Gıda maddelerinde hayat ncur.Juğunun da bir iimilidlr. Z1ra ha 

par.arlar, tnutanssıtlan ortadan lıaldmul bir nevt t'er~t halk 
kooperattflerinden bafka bir şey dejildlr. 

Bu mnd bcledlyelcrfs hlm:r.ycsiftde teı,rik ve hwsi ohuıamıııc 

mı? lkttsat mUdürlülderlnc bu c!hcffn 90mfmMmd." da fayda ymc· 
mudur! 

ı----··-·-------····-, .. _____ _ 

Vakit 
AsUll Us, "Sulh tııvauutu., bet~· 

lıklı mnknlcsindc., Belçika kralı ile 
Holnnda krııliı;esfnin mfilterckcn 
~ ııptıklnrı ulh tarnssuıu teklifin ı 
etkik etmekte, bn teklifin, iki ta· 
rafın sulh şnrtlarındıı bir deilişik· 
lık olmııdıiııntl göre, m~ıın ııcUcc 
' rreceği şııphcsiz olduğunu hy
dcylenıektcaır.-

Muharrir, asıl mühim olan nok
tanın Bclciku ve Holand3yı b ı kk
life sevkcden sebeb ve lıissı~ıılla 
:ırannrnsrnı işaret ederek Ucldkn 
'e Holıındn hadutlnr>t1dnki Alman 
tı:ıhşıdııtını memleketleri jçin tch1ı· 
kelı gören iki hükOmdarın ocvmi· 

~anc o~ n bıle bir ıullı ıavassutıı yap 
mağı hem mllletlerin't ve hem de 

cihan cfkfirıummniycsine knrşı bir 
va.ıife addettiklerini telıarilz t!llıri-
1or. ıUım lJs, bu tnvn .suttn Al· 

anya tnrofınd:ın gelen sizli bir 
.tdlduio de müessir olıııut bulun· 
lMSl ihlrmalini'"'lc:aydederek şöyle 
~ 

''Bun.unla beraber: iyle de olsa,. 
h6yle de olsa.va"yet deRifıniş ol· 
muz. Netice daima a)'Dldır. 

ltıller, f.ehistooı 1'Pl etUldea 
'iOlll .. soylectiği Dau.zlg nuUrinıda 

dı · r memleketler n. beraber Del
çı.ka ve;;Ho~aııı lililıırafhldan

na da ıbfinnet ~elini temin et
mişti. HA~· Alman devlet re
' ' nfn kolidi~'"Ue ?er.dili temi· 
~ııı:ın .,_.'kl!DW emii.•fle 'bir ke

re dölta bozmak aibi ~ır istikame-
• dölirtı &idi.YOi'. NaaJC5tıf BdÇib 

ılc K'o-.:ua"11arı> sahası olması 

tıı.rib1 JllUbdderıııtla önüne gcril
ı.- bir. carurcti gibi g{ıroiüyor.,, 

~eni Sabah 
Huseyin Cahil Yalçı.ıı, ••füf'k -

Jıısı iz • Fraıısız ittifak muahede· 
namesi., başlıklı makalesinde, nıı
yitk Mitlct Meclisinin dün 1'ürk • 
laglliz ve Fransız rnwıbedenamc

sin · itlıfnkln kabul ctmij olduAun:ı 
i§ar9t ederek bunun ·ı iirk cumhu· 
riycti lçhı en büyuk s.ıyo l lıir 
muvaffakiyet olduğunu kııydcdiyor 
ve diyor ki: 

"T.lirki1cnin bit lıır giırultuyc 
prumo buaknııy:ıcağıoı, her adı· 

mını hem kendi menfaatlerini tlfi· 
şDmnck, hcıu mcdenb,.lin ve lıc~e
riyeUn en )iiksck prcnsiıılcrilc bu 
mcufaatlori telif eylemek surclılc 
:ıunı:ıktnu. seri ,kn.lmı.) ne asını rını· 
:r t ı~b t elmi~Ur. Diın nü) uk Mıl· 
lct Meclisinde nıu.ıhc len;ımcnın 

ı ıtifa!dıı ve nlkışlarl:ı k:ıbul edıl· 
ııesınin nınn:ısı budur. fuohcılc· 
ınmo son zamanların en ınu:ıı.znrn 

, l' hayırlı lıir sivn~l n!.di<lir . ., 

dikini monuwbnhs ederek Harici· 
ye vekilimizin Mccfütekl iuıhatını 
ve nıüteakıbcn lı:ıtiı>lcrin içlen co
şan heyecanı ifade edl~Jcıini tah· 
lil ediyor ve kaJlıden gelen btt di· 
n:ımik. lcımhüratın sonunda tasdii.: 
edilen itılfok muaheılesini parJıık 

bir i<ıtfkba) b~klcd;~.q~ ~eh;\~ .el· 
liri yor. 

Tan 
M. Zekcri:ıra Serle). "Sulh olııhilir 

mi?,. b:ışlıklı ınnkale.indr, tehlıkl'· 
ııin knpılnrına cl:ıy:ıııdığını gören 
Delçika 'e Holıınd:rnııı ınuşteı·ck 
sulh tnva,sııhı teklif ııi ınc\'7.llU· 

balıs ederek bunun • .. uclıleriııi orı-
1::ıtıyor Ye Ycryüziiııd~ tlıı ı~ ı) . ıı.ı) 

l:ışmık ıhlı:> .ıcınılo oları ele' Jetler 
lıuhınduLça harbin önüne ıw·ml'I. 
mu.ukuıı olıınııyocıı ını ,.e hunun 
için de bugün sulh yııpıuu •n imkrın 
bulunmadı ını kaydediyor. 

Dahiliye vekili 
Elitzığdn 

BMıııııt. 8 (A.A.) - D&Mliye 
Vektii Fe.ik ôztnık dün buraya 
grimi§ ?e Y ~t1 iııta.._qyonundn 

Dördllncli Umumi Mil!e'ltiş ve.kili 
Saip Örge ile valimiz. Yiliıyct er· l 
kim n halk mlimoosillc.ri tnrn -

1 
tmdaıı brftlanmıftır. 

Dah$11ye VekUi şerefine gece 
Hal~ bir zi~·afet \•erilmiş -
tir. 

Yaz.an: Nezihe MUHiDDIN 

- 32 
-Sonra? 
- Sonra; hep boyle sevap iş 

leyenler gibi o da çi'e inı do!d\lnı· 
yor. 
- Nerc.'<ic? 
- tlç aydır ko<l~te. 

.., "* * 
Seans ba,ladıktan onra blr J:ö· 

ŞC)le ç~,ılcrek ~ e lı rtmi !=-e~ reder 
Ze\'Tl"P arkada .ma. 

I lep gan~ .. ıer im go terı· 
yor. Dünk~ı film d >0yle hir ~~Y 
di. 

Cumhuriyet - Bu ~ınemalmia çıtkırıkhm 
h _, .. filrn!e~ ::-01•'.'llez. Bun 1a hep hıp.;ıı 

N rtfr ?(adi, n;o ... noı;fi mıt"k:ıll'' n· . , , • 
le J ur • in ıl z. ~e Fr.rn~ıı. ı.ıaı.;· 1 .ıay<i ! ·~e'.ı ... , ' .a,lı .. r o~. 
tuun Buyuk .Millet Mecliunde ta&· , nar. Fena mı ben apa.5 kadınları 

~~ ""~·-""'~~" 
Tayyare Evdeki eşyayı Piyasada 

mühendisliği için eskiciye satmışlar memnuniyet 
Mühendis mektebinde 
açılacak !Ubeye bil' 
Amerikalı getiriliyor 
Ylik.sek mUhendis m9kteblnde 

açılmMı kıı.rarlo.şunlan a~ro di -

nami şubesine, kendi te&'li:J ettiği 

hava Unlvcrsitesindc on dokuz 
eenodenbcri profesörlük yapan 
bir Amerlkah gctirtileceirt.ir. 

Profesör tekllfi memnuniyetle 

kabul etti,,~i bildirmiştir. Tedrl -
sata 3nümUzdoki eene batta.o.da -
calt, ismi, "Gök Üni\'cl'lriteef" lto -

nacaktır. 

Gök Univcnütcsi mesunla.n 
yüksek kabiliyette tayyare ma -
hendisleri olarak yctLscc~ktir. 

Divri.kteki gök orta mektebine 
kaydolmak tizcre yüzlorcc genç 
koşmaktadır. 

--<>-
Y~ilköyden 

gönderilen tohumlar 
Yeşilköy Tohum Islah istasyo. 

nu son bir ay znrfında İstanbul, 

Trakya, Balıkesir, Bunı.a, ve gar· 
bi Anadolu vilayetlerindeki çift
çilere, yükat'k cvuftı.ki devlet 
tohum1anndan 230.000 kilo da. 
ğıtmt§tır • 

---0-

Ayaıofya bahçeainde 
Bizans müzeai 

Ayasofya bahçesinde Bisans 
eşerlcrinde.n mürekkep açrk bir 
müze tesis edilmni dütünülmek.. 
tedir. Bdediyc, müzeler iıdue • 
sinin müracaatı üzerine tube1t. 
re bir tamim yaparak tchrin muh 
telif semtlerinde bulunan, ıriitun, 
sütunbe§lığı gibi eııki eeerlerin
tcs:bitini i~te:mi§tir . 

Karadenizde fırtma 
Karadeııi%de bü:küm ·eütcn fır

tma yürinden genWıerin eder. 
leri taahhüre uğramaktadır. Ka.. 
radenizden limanımıza gel~dt 

vapurlar birer gün gccikerC.:( 
gelecektir . 

--0-

Mi!Ii piys.ngQnun ilk 
keşidcsi 

Milli piyangonun ilk k~si 
ayın on birinci günii saat onda 

gen~ Asri sinemasmda yaprlaealı: 
tır. 

Piyanco kırk bin numara ü
zerine tertip olunmuıtur . 

--0-

Be"!ikta.ş -T akainı otebü 
ücreti indiriliyor 

Uzun zamandanbcri pahahlılt 

söyler.ip duran tramvay idaresine 
ait B~tkt.f - Taksim otobüs üc. 
retlerir.de belediye arhk tcnrilat 
yaprnağa karar vermi~r. 

Yeni fiyatlar bir kas güne ka. 
dar tesbit edilecektir. 

salon kadmlanna değişmem. 
~ Bertim de hoşuma gidiyor 

ama ben dramları da scyenm. 
- Arasıra komi:diler ~. ck'am· 

lar da gösterilir. 
Zeynep hayatın<Jan 30!'1 de-rece 
mernnundu.Gundüzlerı o kadar de 
ğilse de 2 gecedir epeyce program 

satmağa. muvaffak olmu~tu. Al
dığı parayı Liliye gösterdi. J>ışkin 
arkadaşı ona "'ene nac:ihatlerini 
tı>krarladı: 

Kadın!ar program almazlar .. 
Alanları çok nadirdir. Ilatta pa:-a 
\'em1eğe lıazır·a.uırı koca'arırıın 

ellerini bile tutanları gördüm. Sen 
dcdı•:m gibi heı:han"i bir erkeğe 
program uzatmadan e~cl gözleri
nin içine şöyle dc:in derin tatlı 
tatlı güHı\ er.Be<; verecek<;<' ınulla· 
ka on bec; \erir . 

Gece nm ına r~ı.kın C\ lcrirıc 

donünce g~lırken <ı ldıkları birka~ 

.... dO\·İçı .. ~ le acc • yedıkten son 
ra ham :.ınm:ı~ lk. l::ıJı:ar. Lı:ı 

Zeynebe kcn<li dbi !erinden bitini 

Yakalanan hırsızlar 
dörder seneye mahkUm 

oldular 
Bomontide Ü!;::ıilô.h§örlcr soka· 

ğmda oturan Jilbertinln sayfiye -
ye t.aşlnmasını fırsat bilen Teo -
logos ile Va.sil ndmda iki~ 
eve anc '1t3r uydıı nırak girmış!cr 
v-e her sabah :ıokaktan geçen Ya
hudi wicilero c~ya satmaya baş

lamışll\rdtr. 

Komşulardan bıri tarafından 

!arkedilen bu gayritabii \.-ariyet 

ll.2ııerlne iş polise aksetmiş \'e ~uç· 
lular da asliye ikinci ceza ma.h -

kemealne verilmişlerdir. Mahke
me, suçluların suçuırn sa.bit gör • 
müş, dün her ikisini de dörder se
ne birer a)' hapBc mahkfım etmiı::

tlr. 

Sömikok fiyatları 
Belediye zam teklifini 

kabul etti 
Hükiımet son defa sömikok .fi· 

yatlarmı on beş buçuk lira.ya in· 
dirmİl}, belediye de buna dört li· 
ra 3-irmi beş kuruş nalı:liyo ücreti 
illi.Ye et:mi§ti. l•'akat kömür tüc -
carlan belediyeye müracaat ede
rek nakliye masraflarının arttı -
ğından bahsetmi§ler ve belediye 
iktıs:ıt mUdürHlğü de s<sınikokun 
yirmi bir lira bej kunı.'a sahlma· 
sma mllıınadc etmi§tir. 

Ancak, b:rar daimi encümen 
tıı.nüındnn tıuıdlk edilin;e fiyat • 

lnr artacaktır. 
-0---

Kahve stoku 
Memleketin iki buçuk 
aylık ihtiyacına yetecek 

ihracat tacirleri aevki
yata hazırlanıyorlar 
Milli bankalarınuzm, yeni itı. 

racat kararnamesi üzerine tüc· 
cat'lanmıza evrak mukabili avans 
vcrmeğe ba~aması Fıyasa.mızda 

büyük bir memnuniyet tevtit et. 
m:ııir • 

İhracat tüccarlanmız sevkiya. 
ta ba~lamak üzere ~azrrhklara 

giri~mişlerdir. 

-<>--

Tedavülden kaldınla
cak ufak paralar 

Kanunen tedavülden k.allı:ma· 
sı liizmıgelen eski 5 kurutluk, 
100 paralık ve 40 para.hklardan 
hallon elinde elan mü:him bir 
miktar kal.tığı için hök6mct 
butılarm klnunu$2ni ayı nihayc. 
tine Jcadar tamamiyle toplanılma. 
aına karar venniıtir. 

-0--

Hava Kurumunun 
aleni teşekkürü 

Müte\·eff& Bay Dtnid KaMı • 
T(lft\m. ~illa ithafcn allM 
tarafmdan avUkat Bay ,Jaber e
liyle Tttrk Hav. Kunımlle Km -

Jay Kanımuna (aoG) 1191' Hn. tc.. 
berrü cdilml,ıir. 

Hava Kanunu ba cömertte-
• 

bentte alenen. te ekidir eanek 
fçta 1:aV'll.'\"'1tumUYU ı1<'& 4"f-.ekte· 
dlr. 

' Parti namına bir tavzih 
\ 

Anka?ıl, 8 (A.A.) - İJltanbul -
da 1ııt.iklil caddesindo 26 numa. • 
rah binada Halk Opereti namı 
ile faaliyette bulunan Mulenruj 
mU~sesinin Cumhuriyet Halk 
Paıııtbü il.e tlü<.,ıbir ıali.kuı oana • 1 

Hükumetin :Brezilya kahve dtğmr tavzihe Anadolu Ajan61 
şirketinin mu.kavelesini yen.ile. mezundur. 

memesi. kahve ticaretini tama.mi· 
le serbest bir tekle sokmll!tur. 

tstcmhulda bulunan yirmiye 
yakın toptancı kahve tikcarları j 

TEŞEKKÜR 
ve Brezilya kahve sirk eti de kah. 1 V datile bizi matemlere ga.r.kc
vc ithal ederek ee~e iş göre- ! den Meziyetin uzun haatalığın<W 
bileceklerdir. hnc1'sbi sık sık yokJayan, cena. 

zcsinde bulunan, ebcdı gaybube. 
tini d:.ıyup da telgraf, mektup, te. 
lefonla ve antrfü.! ile veya çc. 
lenk gön:!erm:k suretiyle taı:iyct 
eden muhterem :iostlarımıza, at<. 
ralıanuza ve matbuatımıza teşek
kür ederiz. 

Şimdilik toptancı tüccarın elin. 
de on yedi, on sekiz: bin suvat 
kahve at~u vardır. Bu stok mem 
leketimizin iki busuk aylık ihti. 
yacı olduğundan yeni siparişler 

gelinciye ka.dar kahve buhranı 

başg&tenniyeccktir. 

Sirkeci önü 
temizleniyor 

Sit'keci rıhtımının gümrük 
<:!cpe>su a~ki demir ve zen. 
cir mczarlrğmın tcmizlenil~si
ne ba~a.nmı§tır. İcap ederse di. 
namit de kııllanılacağından mc
raki:be c)l;d(atli devrarvnalan bil· 
dm~r. 

g;ydir<ii Ve mütema<11yen böbür. 
lcniyordu: 

- ~imdi bizım sevdalıyı ~öre· 
cticsin ... ldmbilir ne sitemler ede- 1 
cek! Zavallı birkaç kadeh de içti 
nü kendini kaybeder. Omuzumda 
hıi~iir hunrri.ır ağlar. 

iki arlt.-ıda§ bara gırdikleri za. 
man etrafa goz gez:din.'11 Lıli usul
ca: 

- Daha ~ehnomi~! - dedı. 

Halbuki 7..cynep Lilinin ~~ıkını 
kapıda beklerken bulacakl<1rmı 

zanııetmişti, Biraz daha ilerliye· 
rek ıenkli \C yaldı. lı tahte perde • 
lede ayrılmış locaların önlerine 
gelince Lili ~ap53rı bir yüzle keke· 
ledı: 

- Burada! ş.e,·ki bura<la! Bac;· 
~ kadınl:-ı! 

- Ba~l.a kadınla mı?!! 

-- Yavaş ~ylc .. Aldmn1. Celi 
Lili edalı b·r aza n~tlc kcndj,.ini 

a;ıbna gö tcrclikten mra Zeyne
bin kolunu çekerek yürfü:lü.Şe,·ki. 

Tedavisi için ellerinden geleni, 
hatta muhali yapan müdavi dok. 
torlara. koneültaayona gelen 
yerli ve ecnebi profcsörl~rc, Or. 
taköv Şifa. Yurdunun 9ahibi dok. 
tor Aıım Onur'a ve m~tıeSenin 
bütün mcnsubinine ve bilhassa 
profesör Akil Mubtar'a, doktor 
El-rem Şerife ve doktor Bayan 
iffet Onur'a sonııuz: ~ükran ve 
mennetlcriı:ııiri bildiririz. 

Valideıi 
Lamia Cüribula 

Z~ei 
Vala NUl'edclin Vi-Nu 

nin oturduğu locanın üst tarafın
da giittl sanşn bir eri-:ek yapayal· 
111z etrafına bakınıyordu. Yeni 
gelmi~ bir ecr.ebiye benziyen bu 
genç adamla derhal Lilinin gözle· 
ri birleşti. Gülü5tülcr. Bu bir da. 
yetti. Lili hiç tf'klif beklemeden 
mac:aya geçip Zeyneple beraber o 
turdula(. Genç ecnebi onları gü
le>r yiide karşıladı. Bir fabrikaya 
ustaba51 olarak yeni geldiğini söy 
lcdi. Bir Alman genciydi. Yaimz· 
hktan kurtuldulu için sevindiği 
belliydi. Derhal bira ısmarladı. 

l !emen masalarında neşe havası 
do'.~ğa başladı. Lili kendini 
ne çabuk toplamıştı.! Zeynep bu. 
na hayret ediyordu. Şakalan, şar
kıları bütün ~nn dikkatini üzer· 
!erine toplamıştı. Genç adam mü. 1 

temadiren dan~iyordu. Fakat 
daha çok Lili ile anlaşmışlardı. 
Locadan bir ka::.ırnı yeli gibı hrh 
yo:'l::ır, girdaplar y.:ıparak dan 
saha~ında dönüyorlardı. Lili ara 

~ Atayı dinle' 
~ve Atayı 

Halka yakla§lnak ~ 
k&ynaşnak daha çok ~ 

''ade mUDe\'\'erlero te'f 

den bir \"aliiffldlr. ~-i 
mün~"Verlcrlmiz ne kin ' 
lerlni \'C ne yapuaklaf'111 

kendi dimağJannda ı,.ıct. 
rUr eWrmell ,.e ootarr ı
fmdan ~ kabili ıuısJııl 
kabul bir hale gettrrucl1 
cak ondan sonra ortar
dır. 

Tüooar, mlJletin enıe~ 
tiıal kmnetle~ck jçill 

ve T.eıd..ına emniyet oıU 
emniyete liyakat göl'tertl' 

reken adamdrr. 

Bir mJlletin si~ 11111 

tında mc\'ld sahibi otabil 

onun lhUyacmı müş&ııad0 ; 
kuctr.,tinl takdirde tblif" 
olmak birlnM ~arttll'· 

Bliyük tıad~lcr, fi}d 

)iik lnkrlaplar yapar. 

Okuyup yatı 
kurslan 

Parti mühim bir 
verdi 

Ankara, 8 (A.A.) -
yet Halle Partisi bu k~ d" 
de her Halkevindc o, JilU , 

k':ıı ve ihtiyacına göre. 
okuyup yazma kursları •• 

nı bütUn tCfikllitnıa 

Bu ku1"8lanı. 18 y 
rr, okuma ya.mm buıııi1 
ve erkek vatand~taı' t 
Maarif Vekaıe.tini.n ~ 
t.epleri programına uygtı" 
kilde okutulacakttr. 

Bu kurslara dcv&Jll 

fakir olan 1arm o"lc1.lftl& 
·ıı 

lcri Halkcvlerincc tc(11.l 
cektir. 

Cumhuriyet Halk par rd 
hemmiyetlc ümhıdc du. 
takibcttiği bu tefJ~U~l 
bir yurt ihtiyacını l<l'r!l 

§tiph e~iz:dir. 

sıra pek ziyade sar~ o1Ö 
lac:ılan ~vkinin hırSlJ b 

~ ~ '( 
~i ror daha coc:\.'"Un bı 

• yn l ~ 
yeni kavalyesine S(}kll u. 

Vakit gece yans111ı 
Yeni bir \·alsten 50Jl 
ba5ım genç Almanın Offl 
yırarak elele ıocaıarınıı 
Fakat Şevkinin locaSl 
ra isitildi bir saniye sorı:,, 

• ·1· 11ı·· 
3şk içeri dalarak Lı 1 

dan ~ti: aııs 
- Gcl buraya, n ef11 
Alman şaşmnıştı. 1'I :ı 

"t .... "'' dini t()J>lıyarak mu ~ 
karşı kadmr miidaf a3Y3 

• 

dı. Gözü kızı~ş ol.an ; 
nebi ustabaşırı bir dıf'SC 
le ayağa kalktığı ye.re 

11 
rcrek J ... ilinin kolunu çclC ı. 
nun cdivordu. Kızlar . p 
haykırınca ~enç Alr113 1' 

k
. . .-.hur 

kalktı ve Şev ının uv _.~ 
J.tll' 

hızla çekerek kacl'"1 
( f)M _,.ıı 



~~~~ 
ili i ın. 

\ Udaf.ıa hıılk komiseri 
Oro,·1 b· 1 of, rlliıı söylccli8i 

hır ~ene içinde varılan 
a·ı ı ııeb 1 ::ıınıış, kızıloıdıınun 
ır" , • uz cuırr.11~ 'c vukun 

Ol n h· 
t tk .. tllsclcrı tlikkktlc 

h· ~ c rn ııl ı ) :ıl.l.az lnıh:n· 
•tlıle ··· ı . ·ı r

1 
ı.oz erıne nı ıayct 

r ~enııı yı•n i Paris IHı) iik 
llt t.naJd 1 ıuı;ılı Cmn phcll 

•ıı •alat einuşı.r. 
~Şehrinin g0!.>e!{indc, 

bı 1 ıerik:ı ı.a,·n kump:ın· 
il· . 

Itır .1 oııuııuc Lıir lıuıııba 
'. 1 «'lrıat \ o'•iur Polise 
Uı~ · ' 

r. a\tın failleri komu· 

Oteı11 • 
~lııı. Ptk O) uııl.ırrn.ı dair 
bır~ 1 lcşckkiilleri ınümes· 

l'ıııık kıe k:ır:ırl:ır ittih:ızı i· 
' ıııtrııc,i ınııkıırn•r Jı:ıl· 

1
· 0:ıu AJ,ııan) .. ııııı ı:ılc· 

• '~! nh211ini tehir etmiş· 

\'ana d • it t ııgı im tlcıılııı c fn· 
tn iş · llı(it ur. Bıından 11 sene 

tib il\ indir:ıın :ırıfesindc 

'~' 0 tta Kıaler.ıı ıi~tunclc ' 
• 

11 tııııı ıırtlııılı!.!Jr görü· 

ll)a h 
•ııcıa .arbiye ıı:ızırı eylül 
rı sılAı1 Kllınd ~:ığrıl.ın 

ltrıı 11 
H h.~.· .. 1.s:ıııidcn ili· 

rıı' 1 emrini vermiştir. 
11}· ka, Hclçikn, Finliincli· 
~a ~ ı · on l'Ç, lı.vcç murah· ,,s; tre rniiş:ıhitlcri Ko· 

ili ı, ı teşrinisani t:ırilılc· 
81 111 ) ti (" •• .. .. 1 b ş :ır ır. ıoruşu en 

.. a.'llflık hakl:ırın:ı nil· 

li 
l lı:ı.. . • ·ı 

~ıı ıcı) c ncznrclı ı c 
ita: 1 ·ondrn elçisi :ırasın· 
k, tı.ıııınn hir nol:ı ile i· 
ıı ft .ısınd:ıkl tlc:ırct mn

tr 1
1 

\c tcdi)c şartlarının 
1 

• 1 b' •k • ~ını km ııı Cl en ır 
1
' 11.ınnıu)t ur. 

edildi 
Karar ittifakla verildi 

' 

ve alk ış larla karşılandı 
A.ıkara, 9 - Büyük Millet 

r.!ecl: .. i di::-ı Dckt::r Maz'.1ar Ger. 
menin riyase.inJe topl:ınarak 

Türkiye - Fram:a • İngihere ara

sında Ankarada imzalan.ın üç ta
ıadı ı .... dnc.eı~n .. 1 tas .. ıki hak. 

kındaki kanun Hiyihnsını müza
kere 'e tas\ ip etr.11ştir. 

Celsenin açılmasını ır.üteakip 

Kastamonu mebusluğuna seçilen 
Rauf Orbay ve Urfa mt:buslugu. 
na seçilen Razı Soyeri.1 indhap 
mazbatası tasvip olunmuş ve her 
ikisi de and içmi~lerdir. 

Mu~la mebusu Dr. Hüseyin 
Avni Lrca.;ıın vefat ettiğine dair 

olan başvekalet tez:kere.i okuna· 
rak bir dakika aya!cta sükut e. 
dilmek suretiyle müteveffanın 

hatırası taziz edilmiş ve bunu 
takiben de hariciye ve milli mü
dafaa muhtelit encümeni reisi 

gene:al Cem.ıl Mersinli kfasüye 
gelere1c lı:.i::ti'ırr.etçe meclise tevdi 
edilmiş olan Tü:ckiye, Fransa 

ve İngiltere aras:rlJa münakit 
üç taraflı muahedenin meclisin 
aldığı k:ırara tevfikan hariciye ve 

milli müdafaa e::cümenlerince 
müstacelen tetkik edilerek müt. 

tefikan tasvip olunduğun:ı bildir 
miş ve müstacelen müzakeresi· 
ni istemiştir. 

Hari~4ye Veki!i;lin beyanatı 
Meclis bu talebi tasvip ettiğin. 

den alln~lar arasında kürsüye 
gelen Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoglu ezcümle şu beya:ıatta bu 
lun:nuş~:ı,.: 

"- Ar,.adaşlar, 

Altı yedi aycl:-nl:eri, parti gru 

pu içtiır..alarıncıı, elbirliği ile ça
lışar.a::C vücı Ja getirdiğimiz· eser 

Tür:<iye ile Fransa ve İngiltere 
devletleri ara:ıında 19 teşrinicv. 

vel t~rfainde, irr.za edil:::ıiş olan 
l:r.ı üçlü yardr:r.ıl3.ş:na muahedesi 
ve mcrb:ıtatları, Millet Vekil. 
lerinin son ve res.'lli tasvibini al
r:ıa '; için, buçün yüksek huzu. 
nınuza gcl-n:ş bl•knl!yor. 

Bir tsr:ıfüm si.:lcrle difcr ta
rr..ftan I•'ransız \'C İngiliz cl::vlet -
lerllc yııpılnn nhe!:!di \'C anlayıı;Jı 

''e muv:ızi çalI';r.ıı:lar Uç dı>vleti, 

dünya tRrihinin e 0 ash bir dönüm 
ncktası teşkil edecek olan bu 
üçlü yardımla."ma mua~ıctl~i i · 
çinje sözleri, ı;erefleri ve imzala· 
:ile b~r!c.1t:ı ~i. 

Klın ne dersn desin, bn mııahe
de :mlh:ı hf!.·'iırrlir v~ tam'Ulıen 

hli'lnünh·et cs"ri !lr. Ve bunclan 
sonra üç clevlntın sulh için çalış

maları daha ıııUctsir V.:! ::ı:i:::clr 

ol&.:...!:t:r. 
:C::ı ı>.minün 1 i bu U""i n-ı.:::hc

d0. mi!lct'.r.-~z iclıı, rejimi gibi, 
rrr,.ıı .. ; ~·ı i. ı;"fi ~ibi, uğur:u bir 
muc~es:ı oıl'caktır,'' 

H a r i c i y c V<>kilim:::in 
s.k .,.!: ve s.üı kli cl!tı 1lar, bravo 

s~'c:::l:ı !. .. n-::! .. n .. :ı bu i; .ı :ıı:n.ııı 

tft':'' "" "'· -ft""ı-r Gö'.:cr (Konya) 
Muhidr·;n Bııh:ı Prrs (K:ı-s), }fa

lı! llıent '! (lzmir) sö:ı: r.Im·rlq,r 

\'C rnuahedenin chnmmiyetini te· 
bari.iz ettirmi§lerdir. 

Mustakil grup reisinin nutku 
Parti müstakil grup vekili Ali 

l~ana Tarhan da söz alarak §Un
ları sö:,·Jcmiştir: 

Salahiyetli tetkiklerinize 
sunu'an muahedenin ba~lıca ka -
ratcristik noktaları şunlardır: 

1 - Tamamiyle tedaftii mahi· 
yettı>dir. Başkaları ile de sulhü 
takviye için anlaşmalar akdine 
mani teşkil etmez, 

2 _ Müddet, bugünün hadise
lerine maksur değildir, 

3 - Komşumuz Sovyct hükü
metine karşı takip etmekten ay -
rılmadığımız dostluk siyasetini 
mahfuz tutmaktadır. 

.Muhterem arkada.şiar, bu esas
lar hiç l:imsenin yurdunda gözü 
ol.'llıyan, gayesi huzur ve sükün 
içinde inkişaf ile medeniyete hiz
met etmekten ibaret bulunan ve 
fakat yurdun korunması husus -
sunda gaflet ve ihmali aslii. tecviz 
etrniycn Cumhuriyet Türkiye.si -
nin ana siyasetine uygundur. Bun 
dan dolayı Cumhuriyet Halk Par
tisı mtistakil grupu bu muahede· 
yi lüzumlu ve müessir bir emni
yet tedbiri olarak tasvib ve tak -
dir ile karşılar (bravo sesleri, al
kr§lar)" 

Bu mUzakcrcnin sonunda ka • 
nun açık reye konularak 360 rey· 
ve mevcudun Jttüakile kabul o • 
!unmuş ve bu netice Meclisin sü
rekli nlkışları ile karşılanmıştır. 

Meclis, gelecek toplantısını i . 
kincitcşrinin 20 inci pazartcııi gü
nU yapacaktır. 

Sinema artisti 

A'bert Prejan 
F re.nsız cephesinde 

maktul dtiştü 
bveçeten bildirildi~ine göre, 

garp cephesinde ta)•yarc müla

zimliği eden meşhur Fransız si
nema artisti A lbert Prejan. garp 
cephesinde ke§İf u~jl:ın yapar. 
ken, A!~nlar tarafından ateş e. 
dil 4 re!• Uü§ür:.Hmü~tür . 

Kenı:iisi si..,ema Uemin~e bü· 
yü1.; muvaffa'cryetler kazanmış 

değerli bir san 'atkardı. "Paris 
D<>'Tlları Altında,. adır.<la çevir
ciiği film bilhassa meşhurdu . 

5ehr · ,,.... i ~~ r-elen Çel;
mi:hPnr1bleri 

Fski ÇeJ:oslovakyanın en mü -
hirn sanayi r.!üesseselerinin ba • 
ş;,!.:a bulunan iki Ç~ r.ıühcndisi 
bugünkü konvıı..~ironcl trenile 
~chri'T:!zn gel::"'işlerdir. 

nunlar iki ay cn·el Alranya 
d:ın bc;t·klarını. Ç<'kosl'.:ıvakyanın 

nçlık ve fc.ıa idare yüzündc.n ya • 
şnn!"'1:>Z bir h:ıle gelrlii:ini, Çek 
mı.inı.;vvcr ve iş ndarnia. ının ha • 
yatlarını temin ic;in diiny:ının her 
t;ırnfına rla&ılrnak rncccuriyclin -
de kaldıklarını, kendilerinin bura
rlı-n lr~.," ,.:,ın.-,.k fal>ri'>a i!;lcrin
dc çalışac:ıklnrını .söylemiıo'erdir. 

Yugos·avyadaki 
Türklerin seya. 
t .. d 1 ,la ıne musaa e 

edlldı 
(Baştarafı 1 İncide) 

ga edilmiş, seyahat etmek, iste -
yenlere serbesti temin olunmuş • 
tur. 

Memnuiyet zamanında n::kerlik 
vaziyeti yüzünden memleketimiz.:: 
gelf'miycn Yugoslavyadaki yurt· 
daşlnrımızdan 20 kişilik ilk karne 
bugün konvan<Jiyonel trcnile şeh -
rirnize gelmiştir. 

Binlerce Yugoslavyalı Türk de, 
bu rnüsaadeden istifade için gay
rimenkul mallarını satarak sc -
yahat hazırlıklarına başlamışlar

dır. 

Ancak Yugoslavya Türklerinin 
memleketimize nakline dair iki 
hükumet arasında yapılan anlaş -
ma henüz tatbik mevküne ko -
nulmu§ olmadığından şimdilik bu
raya geleceklerin pasaportları 

muhacir olarak değil, sadece mi • 
safir k.aydiyle vize edilmektedir. 

Bu itibarla hükumetimizin yar
dınıile gelecek fakir halk, bu se
yahat mUsaadesinden istifade e • 
dememektedir. Gelen Yugol!~:ıv • 
yalı Türkler, memleketimize ka • 
vuştukları için büyük bir sevinç 
içindedirler. 

llk kafile mensupları, bir mu -
harririmize ııu izahatı '\"ermişler • 
dir: 

- Birkaç gün evvelisine kadar 
11 yqından lSO yqına Qdar er -
keklere pasaport verilmediğinden 
uzun müddcttenberi istediğimiz 

halde yola çıkmak mümkün ol • 
mamıştır. 

Yugoslavya idaresinden bir şi
kiy<'timiz yoktur. Aııkerlik hiz -
metlerinde T ilrklerle diğer un -
surlar arasında hiç bir fark gö • 
zclilmemiş, gerek hudutlar<;taki 
istihkam inşaatında, gerek asker
lik talimlerinde hepsine aynı şe • 
kilde muamele yapılml§tır. 

Muayyen talim devresinden 
sonra asker terhis ediliyor. Yiye
cek boldur. Yugoslavyanın her 
tarafında sükunet hüküm silrmek
tedir. 

Ancak i~sizlik yüzünden sıkıntı 
ç"kiyordu!c. Tür::iyeyc gelişimi -
zin ba~hca sebebi budur. Artık 

Yugoslav hükiımNi, seyahat hu • 
susundaki gUçlüklcri kaldırmış 

ve bila!tis kolaylık göstermcğc 

başlamıştır. 

Yugoslavya Türklerinin r,oğu 

çirtı;ilikle meşguldür. Fakat ver· 
~ilerin ağırlığı gcçinmcğe imkan 
bıra!:marna!c:.adır. 

2:1 lir:ıdan fazla parayı memle· 
ket dı~ına çıkarmağa izin veril • 
metli:}indcn bütün paramızı eşya -
ya çevirerek getirdik. Daha bir
c;ok vdnndaelnrımız gelmek ar -
zusundadırlar. Ancak tarla ve ev

lerini satmak için §İmdilik yerle· 
rinde lrnlmışlıırdır." 
Yugoslavyalı Türklerin gıızete-

mi::" vcrtli!:lcri izahatı 
Ilulgar!stanh yurttnşlarımıza iş

kence dcrccr:ıir.P \'aran eziyetler 
yaptıkları hakkında mütevali ~i -

x O N li~ AC IE RA l!.. A R O: 2 1 

-19 -·~·,,............. 
va.a n Ca ~ıil san dığır~ı bu '··.~ a r 

• 
Çev•re n 

IEP'DAL 

HOGIA ' 

tanın kamarası en bü} ~ .. 
ediblerin, ali~ler in 
eserleriyle doluy ~ u ! 

O sırada Ku:-t Larsc:ı ile Hender. 
sen dümen dolabının yanında du 
ruyorlar \ '.! aralarında konu.uyur 
la.Jı. Ge ... :.:ı Conson dümendey
di. Ben ıe•r::ıin rüz~5r ü ·tü ta:-a
f ına doğru yürürken Consonun 
başile bir işaret yaptığını gördüm; 
buııu sela.11 :-a.1dım. Haıbul.i za· 
vaııı c:..ıaı:1 beııım küıu rüzgarın 

gc:d·~i i:sti:~c.metten ak i taraftan 
dc:ıizc c:l:i!·m~memi işaret etmek 

i:stiyormuş. 1~arctin mahiyetini 
yanlış anlaclıQım için Kurt !..ar.en 
ile l Iender-:enin yanından geçe~ 

rek elıı,1.ı~!d ka!)ın m:ınte\·iy:ıtını 
nizgarü3tü parmaklığından deni
::~ ~~:ılttır.1. I'iiz:;:ir bütün kü!ü 
e,·,·c!fı 'tenim ü tüme, sonra da 

Henderscn ile kurt La:-we:ıin Ü tii· 
ne fırlattı. Kurt Larsenin külü 
yem<!-.ile bana bir tekme indirme· 
·i bir oldu. Tıpkı bir sokak kôpe. 
ği gibi tekmelenmiştim. Tekme· 
nin bu kadar can yakabileceğini 

katiyen tahmin edemezdim. Muh· 
temel bir ikinci darbeden kaçına· 
rak kamaranın kapısına yarı bay. 
gın dayandım. Birdenbire baş:m 

dönmeğe başladı. tık defa olarak 
deniz tutuyordu. Geminin yan ta· 
rafına güçlükle gidebildim. Kurt 
Larsen elbisesindeki külü silkerek 
Hendersen!e olan mükfılemcsine 
de,·~:n etmi~ti. Bütün ,·aziyeti 
ba5taraftan ~eyrcden Yuhansen. 
pi liği temizlemeleri için kıça iki 
tayfa yolladı. 

.'.Aradan birkaç saat geçmişti 
ki büsbütün başka bir ~ürprizle 
karşıla5tım. Ahçının emrile Kurt 
Larsenin kamarasını düzeltmcğe 
yatağını yapmağa gitmiştim. Ya
tağının başucundaki raf kitaplar 

la doluydu. Kitaplara göz atınca 

hayretten ağzım açık kaldı. Ara
larında Şakispir, Tenison, Edgar 

Poc gibi damların eserleri \'ardı. 
Bu meyanda ilmi e5erler de yok 
değıldi. Hem de Tyndall, Proctor 

Dar•in gibi adamların eserleri! 
!\1eşhur alimler tarafından yazıl 
mış cild cild a~tronomi ,.e fizik 

kfıyrtlcr aldığımız Bulgar kom • 
şularımız •:.ır ·t ~' okumalıdırlar. 

Bulgarlar iı;in, bıı yazıda mcmle • 
kc~lcrind~ yaş· :·an L'ı.o;;anlara na • 
sıl muamcıe ::apılnc.ağı hususun • 
da almacck bircok dersler ,·ardır. 

Yugorı,l\'ynda bulunan Türklere, 
tıpkı diğer unsurlar gibi silah tev
di edilip m•ı mnl askeri talimler 
yaptırılırkı>n, Bulgaristanda as -
ker diye toplan:ın zavallı yurtta§· 
l:ırımız bnznn ö!Umle neticelenen 
n~ır hizr:ıct!erde kullanılıyor. ba
taklıklara ve ormanlara sevkedile
rek. bir insanın takat ve gUcU 
fevkinde angarye işlerle eziliyor -
!ar. 

n.csmi id:ırenin bu tazyiklerini 
nümune olarak gözönünde tutan 
Bulgar halkı da yerli Türklere 
elinden gelen fenr muameleleri 
yapmaktan geri kalmıyor. 

Dul,;arl:ır, y:ıln:z bizim dc!1il, 
bütün medeni dünya cfkln umu
mi.resinin bu vaziyet karşı:;·nda 

duyduğu hn lcdı tceı<sür ve infial -
lrri h "!l'l hl\ kı>tarak hattı h~r0 • 

kctlcrini düze.itmek mecburiyetin
dedirler. 

ki ta plan, ~letcalf'ın ır~şhur 1 n 

gilizce grameri karşımda sıra sı· 
ra duruyordu. Bu kitapları ge
minin kaptanı diye tanıdığım o 
adamla bir tiırlü telif edemedi01, 
halla onun unları doğru durüst 
okuyabileceğinden dahi emin de 
ğildim. La!.in yatağı yaptığım 

mada battaniyelerin arasında 
Browningin bir eserine tesadüf 
edince durakladım. Kitaptaki ba 
zı yazıların altına kurşun kalemi
le çizgiler çizilmişti. Kitabı elim
de e\·irip çevirirken içinden yere 
bir kağıt parçası düştü. Bu ka
ğıt parçasında bir takım hendesi 
hatlar çizili, anhyamadığrm he
saplar yazılıydı. 

Demek bu mLithiş ad:un cahil 
dL-ğildi. Halbuki gö tcrdiği \'ah
~et \'C gaddarlıkla adam onun ka 
ra bir cahil olduğu kanaatine va
rıyordu. O, derhal gözümde bit 
muamma olarak canlan<lı. Tabi
atinin ş:ı ,·cya bu tarah gayet aşi 
kardı; lakin bunları adam bir 
kül olarak bir araya getirdiği za. 
man şa~myordu. Lisanının pü
rüzsuz doğruluğuna zaten dıkkat 
etmiştim. Pek nadiren lisan yan
lışı yapıyordu. Bittabi gemiciler 
re avcrlarla konu~urken, belki on 
!arın anlama seviyesine inm~k i
çin kötü, basit bir lisan konu5u
yor Ye bir sürü yanlı5lar yapıyor 
du. Lfıkin benimle şimdiye kadar 
yaptıih kr:sa muha\•ercler gayet 
sarih ve doğru bir lisanla yapıl· 
mıştı. 

Ribentropun 
kardeşi şehrimizde 

Almanyanm Ankara büyük el· 
çiliği ticarrt J,o:ı eyesi M. Jenke 
zevcesile birlikte bu sabahki 
Semplon ekspresilc şehrimize gel· 
miştir. 

l\1. Jenkenin refikac:ı, Alman 
hariciye nazırı Fon Hibentçopun 
hem)residir. Zayıf, uzWl boylu, 

sarı~ın bir kadın olan Madam 
Jenkeııin yüzün, biraderi fon Ri· 
bent:-opa çok benzemektedir. 

Kendi i, Sirkeci garında Alman 
sefaret erkanı tarafından karşı· 

lanmış ve dün akşam Münihte 
Hitlere kar~ı tertip olunan suikast 
hakkında efarcte gelen malumatı 
bildirilmiştir. 

Bundan çok müteessir ve mü· 
tehcyyiç olan Hibentropun hemşL 
re i, Almanyaya dair muahrriri· 
mizin sorduklarına cc\'ap \'ermek 
ı tem~miş, hatta hüviyetini gizle· 

meğe çalışarak süratlc bir otomo
bile cinmiş \'C doğruca Ayac:paşa· 

da!d konsolo5luk binac::ma gitmiş· 

tir. Bu ak5am zevci 1\.1. Jenke 
ile birlıkte Ankaraya gidecektir. 

.\iman ticaret konsc) esi, muhar 
ririmızc ~unları söylemi~tir: 

- Türkiye ile e kisi gibi tica· 
ret mü:rn}cb~tlerine girişmek isti. 
yoruz. Bu ma!,satla reni bir an· 
la~ma yapılacaktır. l\1üzakerclere 
yakında Ankarada başlanma ı 

muhtemeldir. Bunun iı;in ayrıca 

bir heyet ge!ccek değildir. 
Almanya, Türkiye ile ticari 

münase')etlere çok ehemmiyet veı 
mektedir ve bunun biran evvel 
ba~lama~ını beklemckteiir. Bu· 
nun yapılmaması için hiçbir ~e· 

beb yoktur. Almanya sa!<in 'ı 
nomlal bir haldedir. Ekcr:omi' 
işlerimiz iri gidiyor. Harbin kb' 
bir zamanda biteceği hiç umulm· 
yor. Maamafih ne kadar sürec~:
ni tayin etmek tmkAmrzdrr; lc:1 
naatindeyim.,. 
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•• • suikas 
(Ba~tarnfı 1 İncide) 

ı. :.ı tr. Ge~ haberlere gi)re al. 
h olü ve altmıştan fazla yaralı 

,ardır. ö~ler arasr~<la Hitlerin 'ı 
muavini Rndolf HC$m de bu. 
Jundujtu ooykniyoı . 

Hadisenin tafsilatı 1 
Hadise ctralmda muhtclıf 

membalati3cı.n şu tafsilfit almnuş. 1 
tn: 

Hitlcr.bir müddet kalmak ii. 
ı;occ Münihc gitmişti. Orada Na
zi partisinin ilk teşckkü1ii sıra. 

lanıı.Qa toplandıkları birahanede 
bir içtima tertip edilmiş, Hitler 
Ot?r.a<ııa bir nutuk söylemiştir. 

Vamnda Nazi şeflerinden Hes. 
ve..aöbcls de bulunuyordu. 

Jiiticr. :nutkunu tahmin eı:lildi
ğ!Lftden daha kısa bir zaman<la 
bitinniş ve salondan çıkıp git. 

• · • O gittikten !biraz sonra 
halk Galonu tahliye ederken müt. 

~bir 1:nfiliik olmuştur. 
~ıritaanc binası yrkıl1TUşsa da 

ı · sönmemiş ve bu sayede 
:r.ldnt3, ölü1eri '\'C yaralıları çar
s«bıik kaldırmağa muvaffak ol· 
muştur. 

Y:mıhlac arasında dört te ka
dın -vardır. 

Zabıta kuvvetleri, lderiıal cı. 

vardaki yon.o kcs:mş, ctomo -
bineri ,arabaları ve yolcuları sı

kı 'bir lko:ntrola tabi tutmuştur. 
Bu sa1:ııah şehir, normal man -

zaı:asım arzetmckteycli. Ölenle
rin Jdmler ollduğu malOm cleğil
dfr. 

Zabıta, suikaet faillerini araş. 
tırmaktndır. Bunları haber ve
recek olanlara 500.000 mark mti· 
kafat vaadcdilmiştlr . 

Zabıta, fcl!iket kurbanlarının, 

isimlerini bildirmekten imtina 
c•,:lemektedir. 

.... 
Ayarlı bomba 
Radyo haberlerine göre, M ii. 

nth inftla:kr, lbirahanenin yukan
sıı~daki ufak bir odaya .konulmus, 
olan ayaı-Jr -bir bombanın patla. 
ması neticesinde vukua gelmiştir. 

Suikastı müteakip Bedin ile 
Munih ara~mda telefon mükale
mesi kcsilmi.,. ir. Hadise Alman
Yada büyük heyecan uyandırmış
tır. 

Harptenberi üçüncü suikast 
Bazı müşUit!er de bu infil&k 

n.etkeRindC "Ya.iıudilcr aleyhinOe 
c;()'k da1m: şiddetli todbiflcr alın
ması mulıLemeb-bl&hındu.,~ müta

laasnu serd-Obncktcdirlcr. 

Hı! suiknst, haMin ibaşlangı -
< · ndıı.nberi Almanya.da; tertip cdi

, flUilrnstlcrin 'Ü~Üaildür. Bi· 

rıncısı Berl4ııde havıı. WJJum ka • ı 

ra.r&ahmda, ikinciııl de polL~ mli • 

dunycti bin:ısmdl\ vultııl111lıı.lı ı 

infilAklardzr. 1 

He! öldu mü? 
h.ri.'1 9 (A.A.) - H va."I ajıuı 

sının Am!'terdn.m<lnki muh:~hirin -
den 

MUnlhten gelen \'e lakal teey -
yüd C'tmeyeıı h berlerde l-!tıdoll 

Homn infıllik yih:ilndPn telef o -
lanlar meyanında bu:ur:duğu bil -
dirilmı-kt!Xlir. 

llu mllnıı..cıebetlc Hesin bugün 
bir nutuk söylemesi mukarrer ol· 
duğu, fııknt gccP. bu nutkun söy • 
lenmosinden sıırfınaz&r edilmiş 

olduğunun ilun ı•<lildiği hl\tırlntıl

maktadır. 

İngıltere ıttiham edıliyor 1 
Londra, 9 ( A.A.) - !ngUt.cre, 

Hitlerc karşı yaprlm~ olan sul -
ka.sdde suç ortaklığı ile itham c -
dilmcktedir. 

"12 Uhrblatt'' (Saat 12 ga• 
zetesi) diyor ki: 

"Ru suikastte İngiliz gizli ser -
vlsinin eli olduğu muhakkaktır." 

Yan rf.'smi Deutschcr Dienst 
diyor ki: 

"Bu te§ebbilsun milşevvikleri, 

gizli bir servisin ıı.janlandır ve on
ların arkasrnda rnuharibler bulun
maktadır." 

Bizzat Alman radyosu şöyle di
yor: 

"Bu gızli servisin mensup oldu
ğu memleket - 1ngilterc -. bu SP· 

fer devletin dilfµnanlannn kn.l'§ı 

çok giddetli tedbirler nlacıı.ğunız -
dn.n emin olabilir." 

Berlin radyosunun neıriyatı 

Bedin 9 - Berlin radyosu bu 
sabahki neşriyatında hül~saten 
~unları söylenü,tir: 

"Hitler nutkunu sôyledikten 
sonra ani olarak Berline dönme
ye karar vermiş ve hemen istasyo
na hareket etmistir. Ilitlerin hare· 
ketinden yanm saat sonra toplan
tı salonunda bir infilak olmu,tur. 
Bu infilak netice inde G ki~i m
mil,. 60 kişi yaralanmıştır. 

Bu hadise Münih ve Berlinde, 
büyük bir heyecan ve nefretle 1 

karşılanrmjtır. Bu hadisenin ln
giliıler tarafından tertip edilmiş 

bulunduğuna bizce şüphe yoktur. 
Bundan sonra Almanya hiçbir 
mazeret dinlaniyeook ve harekete 
geçecektir. Bu hadiseden ronr~ 
parolamız, bi3dcn olmıyanlar hı-
2im dilşmanımudır. 

Tekrar söylüyoruz, bütün dün
va bilmelidir ki Almanya Hitler, 
iıitıcr ele Almanya dernektir. 

1 

SA nmqızLlKJ,A JH:KLNN'ZN 
BiR Ftl .. '1 
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~lALiBABA'ntn 

Mi R ASI· 
(Türkçe 

1 sözlü) 
Senenin Cll fıoı, <'n C~~ll 

, ı: oo kahkaha.I ı ntmi 
RU .\ K~AMDAX iTiBAREN 

SAKARYA 
Sinemasında 

lıwıdaıı ~ra duşmanJarımıza 1t· 

man verdimıiyeccltiz ... 

Pari" radyosu Alman gizli 
poıisım ıtham ediyor 
J'arı.·, (f<adyo) - Dün akşam

kı uıka..ıtta dikkate ~yan nokta· 
,n r vardır. Ev\ elcc l le:ısın diın 
ak ·anı değil bugurı ak~m uzcri 
ııuulk ~;üylı; eceğı ılan t.'<lılmıştı. 

ll;ılt>ukı topıantı dün ak~m ya. 
pılmış "e lless yerine Hıtler mı
tuk soylemıştir. l ler sene yapılan 
bu toplantı hu u i mahiyette o· 
!urdu. Bu sene Hıtlenn nutku 
radvo ile nc~redilmi_.tir. 

ıiütün bu vekayi f.uikastm C".cs· 
tapo tarafından tcrtıp t>di mış o,
ması ihtimallerini km \'ctlcndiri
yor. Gestapo Bolscvıklcrle anlaş. 
maya taraftar olmıyanları yakala
m:lk )çın bıiyük biı tı rtıp yapmış 

ur. 
Şehrimize gelen malümat 
Münihte Nasyonal Sosyalist 

Partisinin ilk teşekkülü .7.atnan -

larında toplandrkları binada Hit. 
ler dünkü nutkWlu söyledikten 
ve hareket ettikten takriben beş 
dakika kadar sonra Alman milli 
marşı çalınırken hıncahınç dolu 
olan salonda birdenbire dehşetli 

bir bomba patlamıştır . 
Hitlere karşı tertip olunan bu 

suikast neticeeinlie altı kişi öl
müş, altmıştan .fazla da yaralan· 
mıştır. 

Ne bu hususta, ne suikasti tertip 
edenler ve n-c de yakalananlar He 
sin öliimü ve hadisenin diğer 

kurbanları hakkında henüz ma
lUm:ıt gelmediği Alman scfare 
tinden bildirilmektedir. 

Hitlerin oatku 
Bertin. g - Hltler dUn .Mllnilı

te söylediği bir nutukla İngiltere
yi ild. y1lz.lllIUklo ilhanı etmekte -
<lir: !mparatorluğunu .süngü ile 
konmıuv olan tngiltcı·c, şimdi 
karnı doyınıı., oldıığundnn, in86n
Iığm. bir rehberi olarak ortaya. 
çıkıyor. Bizzat kendi ta.hak.kümiı 
altında bulunan milleUere hiç bir 
hürriyet.: vermezken diğer mHlt!t -
lerin hürriyet.ini müdafaa etmek 
iddiasındadır. 

llitler diyor Jtl: 

"- lngilt.are es.ki uwllerine 
a\·det cwyor. Fnknt Almanya bu
gün o :zamanki Almanya değildir. 
Bugün onu idare edenler o zomnn 
siperlerde buluıunu§ olanlaı--Jır 

ve bu millet de harp S-Onnı.sı oov
rini YQ.Şaml§ olan millettir. Ver -
Sfl}' diktasını tııkip ed\?%1 iki sene 
içinde AlmMyada sefaletten ken
dini öldürenlerin sayısı, Vilson 
prensiplerinin müdafii Amerika -
lıJann bi.i(üu harp müddetince 
uğradıkları zayiattan fnzln ol -
mustur. 

lki cephOOe lıiree.ıı harp ettiği. 
miz .zaman ne-gibrneticeler elde 
('Clebtleccğımiıi göstermiştik. Hu
gün ancak tE:k bir cephemiz var
dır. Ve bu cephede muvaffak ola 
cağ.muza katiyeıı eminiz. 

Bir nasyonal ~yali t olarak 
büıun duııytı muvacehesmdc lck
rar cdiyoruır .. Her ŞC\0 ınümkun

dür. '1 eslim ohtuk a la. Eğer ba
na harbın he ki ü~ nt.' ~urt.'t.~g; 

sövlcnir.ıe CC\abım şudur: lfaı 
bi~ müddeti ehemmiyetsiz<lir. A, 
manya teslım olmıyacaktır. 

Bana diyorlar ki, lngilteıc u\r 
senelik bır harbe lıazırlarunış hu· 
lunuıor. lILgilterenin harp ilan et
tiği günü mareşal Göringe beş <;e· 

nelik harp hazırlığı ) apmac;ını 
emrettim. l larbin tx-s sene surece j 
ğini za:ınetti~.m için de~•L Faka t 
beş :.ent'de te'>lim olam} acagımııı j 
go ... termek için 'nptım. T('k Ol'" 

lzınm irade~i a trnd·ı topltınmı" 

>lan 80 milyonluk bir milletin ne· 
',, muktedir okluğunu ishal ede. 
~~ım. Yap.ıc:.ığımız fedaknrlıklar 
ı::~f'r. EIK·ınmtyet ı ) okluı. h'11 
olan uferdır. I'la.zıı lıklurmuz ı;a

,·esindc bu harbi 1914 t.!kinden 
detha kolaylıkla idare edece&rtz. O 
zaman Almanya körO körüne har-

ın 

Varın, Buyük: At.atürltiln bi. 
rınci ölüm ytldöniimüdür. Bu 
münasebe1lc yann bütün mem
leket Hatkevlerin1::lc, mektepler 

•• •• nu 
de Ebedi Şefin hatırası anıl.aıcrlK, 
cm alsiz kahramanlıkları ya.<le· 
rlilecekti r . 

Şehrimizde, .Münonü lJa~.: 

.. ~ 
ı 

eras~" vinde yapılacak 111 ul JV 
Lutfi Kırdarla. 1sta.tl'b 0ır 
nt lıaz:ıı bulunacaklar ,vl 

M crasımc Atat urkilı' ı 

Hollanda hududunda 
Alman tahşidatı 

. . saat ~.,J. te intikal cttıgı JlllY, 
cioku:ı: beş J::CÇC baş~ ti! 
tipler ·-1cciz ifadelere# 
tabc iraı:i ederek .A~ 1 

yatınT, başardığt 

anlatacaklardlr. j,s!tlcl 
Bunu müteakip te .......ı 

(Ilaşta.rafı 1 in,·itlc) 
tur. Belçika kC'za Lükscmburga 
bu ~kılde hıı yardım yapıldığı 

ıakcİirde nasıl hir vaziyet takma. 
cağım hil<linneğe de davet eclil· 
mış. 

I.>eyli .Ekspres muhabiri flavc 
C(liyör: 

"Almanyanm Holandaya ya
pacağı yarclım Holandada hava 
usleri lcsısin<leıı \'l' \ alcn 1 lolan
da hududunda tah;;ıt edilmiş bu
lunan 25 fırkanın yardımım te· 
minden ibarettir.,, 

Mukabil askeri hazırlıklar 

Belçika a~eri hazırlığına hara
retle devam ediyor. 

Belçika askeri makamalı, bir 
çok kimselerin ~ilah altına alm. 
masına teşebbüs ctmış ve 1andar
malar ev ev dola~arak bunları 
toplamıştır. Btilün umumi ve hu
su i nakil \'a<;ıtalarr. bilha:>sa şi

mal mıntaka.ında, müsadere edil 
miştir. ~lüsadereden maksat, as
kere davet edilmiş olanların nak. 
lidir. 

1htiyaç halinde umumi sefer· 
berlik ilam için bütün tedbirlerin 
ittihaz cdilm1~ o1dUğu be\~n olun
maktadır. 

Liege'i Anverse bağlıyan ve 
Belçika - Holanda hududunun 
büyük bir kısmı boyunca imtidat 
eden Albert kanalının sağ sahi
li üzeriooe birçok kıtaat tah~it 

edilmi~tir. Bu kıtaat, mühim mik· ı 

tarda top bataryalarına \'e oto· 
rnatik silü.hlara maliktir. 

Holandad.an gelen haberler, 
bütün cenup mıntakasmda ve Al. 
man hududu boyunda müdafaa 
tertibatının arttmlmııı olduğunu 
ve diğer birçok feyezan mmtaka-

Bir ingiliz tah'el 
baruri battı 

Loudra, 9 (A.A.); - Stefani a· 
jammdan: 

Çörçil, dün Avam kamarsında 
Ox.Iay adındaki İngiliz taht.elba
hirinin bir infilak nelkesinde 
mah\·olmuş olduğunu söylemiştir. 

Bu infil~. belki de bir kaza neti
cesinde vukua gelmi_ştir. Fakat a
ınirallık, lıu dakikada bu husus 
lıakkmda mal\lmat vermeği mli. 
ııa<.ip glinnemektedir. 

lan ıhda~ edıl~kte bufun<h.~umı 
bıl<lirmektedir. 

Sulh teşebbüsü muvaffak 
olacak mı ? 
Londra. ~) - Hoiaııda ve Bclçi 

ka tarafından yapılan sulh tekli· 
fi büyük bir <tlaka uyandmnıştır. 
Bununla beraber teklifin umulan 
neticeyi, yani sulhu getireceğine 
inananlar pek azdır. 

Berlinden alınan haberlcn' gii
re, Alman hükumet merkezinin 
I !ol.anda ve Belçika hükümdarla
rının sulh lehine yaptıkları tekli
fe karşı ilk ak~ülameli, tehditler
le malidir. lki bitaraf memleket, 
İngiliz abluka ma kolayca ba~ 
iğmiş olmakla itham edilmekte. 
dir. 

Bununla beraber Timesin ..ı\ms
tcrdam muhabiri, Belçika kralı 

I...eopold ile llolanda kraliçesi Vil 
helminanin sulh tava-:>:>utunda 
bulunurken bu tavas.utun ciddi 

bir tarzda ~azarı ilıbarn alınaca
ğını ümit için bir çok kuvvetli se
beblere i tinat ettikleri mütalea· 
sındadır. 

Ümit yok 
1..ondra. ''C Parısle blitün gaze

teler, Fraruı:ı. ve Jngiltererlin Bel
c;ika ve Holarıdanm..&ıllh teklifini 

dikkatle tetkik etmiş olduklannı, 
ancak bıı teklifin mfisbct bir ne
tice-ye iktiran etmesinin pe'k az 

ihtimali olduğunu, zira iki g-arp 
devletinin sulh nkcti için asgari 
şartlarını evvelce ileri slirmUş bu

lunduklarını ve herhangi bir se -
bepten dolayr evvelu: Yf'rml'i ol -

duklart karar,.ı:tr. rifat etmeleri 
imkanı mevcut olmedığını beyan 
<ıtmektedlrleı·. 

Polonya ,.e Çekos:o..,.ılkya arazi 
ı:.irin Alman işgalir.öcn tahlisi ve 
yeni tecavüzler )'apılmıyacağına. 

dair Ahnan) a t:ırnfrndan yeni ve 

.. '..:: .. otuı•-
nUnün, Atatur~u.ı• tttlr 
sebctiyle millete neşr ~ 
yannamc okunac.alc . 'lt. I 
Jilete Atatürk abid~ 
çelenk konacaktır. i>#~ 

tinivcrsitede de ~ 
fal proğramı hazır ôJ 
rrn üniversite sal~ ; 
bir toplantı yapılaca ~# 
hatipler birer nutuk 

!erdir. __.Aı 
- "111'~· 

tarih garantiler ,·~t'\·&JI 
dovlct.lcrini'1 dr.rmt') 

oldukları şaxUaıdt.ndrt· Jı. ~ 
Ma.ama.fih ı..ondr3 uı· 

dlin Belçika. \'C }folsil~ 
dan gönderil 'n sulh ı:ıı ~ 
kik etmiştir. Bu :nı;::.d 
verilmeden evvel F ~ 
motiylc istişareler )·~P J.\'Y 

Çenıberlaynm bugtıl1 ~ 
mara.srnda. bu sulh tefeJ6V 
den b:ıhsctmesi :mubteıı'I 

Berline göre ~ ~ 
Diğer taraftan A . .ı\)l' , . auv· ~ 

tınm umumi kanatıti ııı tir 
çilen ve Holandanrn eu ~s' 
İngiltere ye Frans~ff'~ 
reketi dolayısi!C' mtI' 
yacaJı.tır. ..A 
• • net'' 

.\1atbuatm umunıı 

le hula.sa edilebilir: ~ 
• b' ta,•9!5'l Her:hangı ır ı;t1ll• 

yeti her ne oJursıı. ~~ 
re ı-rodedeeaktir. . b~ t 
lıcdefi Almanyayı iJ11 \'e11' 

Berlindcn haber i{ıııl 
göte Hitler sulh teı<l ~ 
lnrak La Haydan k(l.11,., tJ 
derilen telgrafı t~' ~ 
tır. ~!> 

Alman hariciye n lif Jı,) 
re yapılan sulh tt•'k . 1 rl 
t.-fsirdP. bulunnı~da.J1 .., 

. ·rıo~ 
müzakerenin 11e~1ot'S1Jj.J1l!I . 
mcktcd.ir. :ttllk&t ;ser ~ti 
m.n.hfilleri müzakercn~~ 
n~ticry~ 

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

::::::=·--

. . . ~l 
t.taş, Uış, i~ezle, Grıp, RomatııJe' 

Nevra! ii, }(' ınklık ve bütün a ;;.'"darıJUZ' bi~f 
keser. İcabında giinde 3 kaşe a.h1:,,;tıi~· 

Her yerde pullu kutuları ısrarla ıst ti, 
····~·· -.:~~ .... :e;ı·=-ın:~ .... ... ı .ı. • :ı:: . .ı;; .. .-..,.:ı:..... :::: 

M 'k. L.l Muhlı· • Sabahaddin ele 1·~:.,_f'1 uıı ·ı ve $ar.K.1 ar: 0 
• l n ;~ 

Bu cumartesi mabne er rJİı 
11
f 

ve iPE sinemalarmıla ~ 
l~tt rilm rıyni r.anı<i~ 17.MtRDE EI,HAMRı\ sinem~mda na ~iiıetert 



l, a C"\ 1ıı w•· d · 

lki Almana gelmelerini eliyle 
işaret ederek koridora fırladı. Ge· 
çerken mutiak kapısına vurmak 
suretile Ş:ırlc haber verdi ve <lı~ 
rı çıktı. 

Içeriden bır çığlık koptu. Bir 
pencere açıklı ve gen; kıı bekçile
rin bulundukları binaya doğru a· 
yazı çıktı~ kadar bağırdı: 

-lmdat! 
Vastenhut otomobili garajdan 

çıkarmıştı. Hay.~ arabaya atladı, 
eski casusu ite:ek onun yerine dı· 
rcksiyon başına geçti. Üç Alman 
da arabanın arka tarafına atla. 
mış!ardı. Alsa~li otomobili hare· 
ket ettirdi ve bahçenin demir ka· 
pı mı kapalı bultlu. 

lçeri girdikle:i zaman kapıyı 
~çık bırakmağt unutmu~!ardı. Bu 
nutkanlık arılara ~ok pahalıy~ 
mal olabilirdi. Şarl ve Almanlar· 
dan diğer biri kapıyı açular. Ar
ı.alarmda bir motör sesi ge!iyor· 
du. Haym ga; a l:::a~tı. lki Alman 
g~ç1ken otorr.:>bi!e at'adı. 

Ilaym d·;;~u fa sola saptı. Co•Jr· 
lx!voie ve Pu' ~aux istikamctir.de 
ile:-ledi. R:htır ı:ı çı~~mca ga:ı:a ha\::· 
tı ve bir daha ayağını kaldTimadı. 
Otomob~l yıldmm g;l>i gidiyordu. 

Har~~ L ed !i bir dakil.a olmuş. 
lıiçcin ağzını açmamıc:tı. Bir<kn 
Şarl haykııdı: 

- Biz<ien Jaha sü.atli , yetişi. 
yor. 

Haym ba mı çevirme~~iıin şur· 
du: 

- Süratli Ll<J.n ne? 
- Bekçilerin otomobili... 
Sol tara! camı iki kurşun isabe 

tile parça p:ı.rça oimu tu. Tabanca 
sesıni motl)~Ü l gürültüsü yüzün· 
den durmamıılaıdı. 

HABER - Aksam Postam 

llınllı ı; laıııla dunyanıo en e!'ikı ın,.,.ntarı arı&sınuıı 

-45- )'a:cın: L. liuıch 

af) )01lını ,·ah~ıler arasında srclrmit bir Alınan seyyab1 

J<adın ince beyaz Ağaçtan 

deşierııe kanıma 
Halbuki kendim<lcn geçer geç-, 

mez .:;artlıp kapandığım ağ:ıç ka· 
iırun Uımne tamamile abanmı· 
şun. Ağacın dalları \'Ücudwnun ! 
ağırlığı altmda biribirine geçmiş, 
Bahuranganm dişleri dalları ara· 
~ma sıkışmı~ım. O vakit dehşet 
içinde kalan Bahuranga incecik 
beyaz dii}i ellerile vücudumu ısır
mı~tr. O vakit Bahuranga kanı· 

ma. tıpkı sokulan bfr an gibi ka
mnıa bfrde:ıbire bir mayi. Yücu· 
dundan ~rettiği bir u arc fış· 
kırtnuştı. 

B:ıhuranganm şüphesiz ölüm 
tchlikcsil~ kanıma ~lttığı bu 
usare bir yıldırım gibi bütün vü
cudumu dolas-mış ve beni arı üıe· 
rinde hiç görülmemi5 garip kim· 
yasının tesiri altında brra:kmı,tı. 
Şuurum. tamamile ba~ bir su· 
rett.c tekrar canlandı, fakat bu Ş\l" 
ur gayet garip, silik, mutat haya· 
hmııdaki uyanıklığa ac;la benze· 
miyen bir şekildeydi. 

Kendimi biliyordum. Fakat !· 
det:ı derin bir uykudan \'C tama· 
mile bambaşka bir alem, bambaş
ka bir kfünat içinde birdenbire 
uyanmt§ gibiydim. 

Sanki dimağım tamamHe tersi· 
ne donmü~tü. Kendimi bir mayi 
bir ~ua gibi gayet hafif ve seyyal 
hi setmekteydim. Maamafih son 
derece has~s·a5mış muhakeme 
kuvvetim müthiş bir sürat ve ge· 
ni~liklc İflemektcydi. Kendime ge· 
lir gelmez hissettiğim bu haHkuli· 
de değiı;ikliği, kendimi şua gibi 
hafif YC ~yyal hissedişimi derin 
bir hayretle tel~kki ed;yor ve 
müthiş bir telaş içinde cehennemi 
bir surette düşünüyordum: 

Acaba Bahurangamn beyaz ve 
ine.dk cfitieri arMmde kamına 

bo,altltğı ıı..:;are bilmeditimiı ga· 
rip kimya~le birdenbire vü.cudu· 
mu değiştirmiş ve beni bir mayi, 
~·ahut bir şua veya ihtizaz yığım· 
na mı kalbetmişti? 
Etrafımdaki kainatı Meta pelte 

leşmiı. §effaf bir h2llde görüyor
dum. Beni ihata eden eşyada ~an· 
ki hiçbir siklet, bir ağırlık yoktu. 
Bütün dünya, yıkhzlar ,.e fezanın 
her tarafım biranda görebiliyor
dum.! Acab:ı ben de Balıuranga· 
nm vücuduma zerkettiği kimyevi 
maddenin tcsirile hakiki ki.inatm 

bir mayi akıtmışh 
kimyasına mı karışmı_ştım? Zira 
ucsuz bucaksız mesafeleri bu ka· 
dar berrak ve maniasız görmek 
kabil miydi? Sanki kainat bir u· 
cundan diğer ucuna kadar içi ay· 
dınlık cisimlerden mürekkepti! 
Fakat bu aydınlık bir §İmşek ay· 
dmlığma benziyordu.! 

Yerimde şa~lon bir halde ufak 
bir kımıldanma hareketinde bulu· 
nur bulunmaz, biranda, yıldızla· 

nn bünyeleri içinden geçerek kai· 
natm öbür ucuna kadar gidiyor· 
dum! 

Gözümün önünde milyonlarca 
kilometre uzaklığında görünen bu 
ş.effaf mcsafe!eri yerimde bir kı
mıldama ile bir saniyede katetmiş 
bulunuyordum! 

Hayretle etrafıma bakıyordum. 
Boşlukta muazzam yıldızların 

etrafında, bulanmış bir deniz dibi 
milyonlarca garip hayvanlar 
uçuşmakta, yümnekteydiler ! 

Bunlar rnünkeiir hatlar, uzun 
Ye donuk ~yalı ~!erden mürek· 
kep şualar ve §effaf, a,cayip acayip 
~kinerde mahIOklarch! 

Ktinaın bir §\la denizinden 
ibaret olduğunu hayretlerle gör
mekteyim. Bu denizin içinde kı· 
vılcımlar gibi muhtelif renklerde 
yüz milyonlarca türlü türlü mah
lllkat uçu.,up etrafa fı§lmmaktay· 
dıl 

Acaba arz merinde gayet kaba 
kabplannı gördü~iiz cisimle
rin, bütün kainatta, hakiki ve esi· 
ıi hüviyetlerini, birer şua kml
ammdan ibaret olan hakiki bün· 
yeltrini mi görmekteydim? 

Bu namütcnabt ve §iqek ay
dınUğile aY<imlanmıl paa dsQ.. 
!erinde ise Bahurangaıun o batüıı 
hüviyetime yayıimış garip, bayıl
tıcr, madeni kokuslına benıiyen 
bir koku intişar etmekteydi . 

Neredeydim? Ne oluyordum? 
Eski, abştığımız dünyayı kayıp 
mı etmiştim? 

Onüınde milyarlarca ve içiçe 
gt>nis ve hayali daireler halinde a· 
çılıp namütenahiliğile uzanan bu 
klinat manzarasr önünde bütün 
varlığıma harikulade bir heye· 
can, uM bir raşe dolmaktaydı. 

(Devamı nr) 

Haftada dört Almaı ı 
denizaltısı batırılıyor 
Garp cephesinde harekat keşif 

kolları faaliyetine münhasır kalıyor 
Londra, 9 - Garp cephesinde 

normal topçu düellosu ve ke§if 
kollan faaliyeti olmuştur. Büyük 
ha.rekat yoktur. 

Evvelki gün, İngiltere, İskoçya 
ve Almanya sahilleri açıklarmda 
İngiliz ha.va kuvvetlerlle Alman 
tayyareleri arasrnda çarpıgma.Jar 
olmuştur. 

İngiltereden hiçbir kayıp yok • 
tur. İki Alman tayyaresinin düş
tüğü kuvvetle tahmin olunmak -
tadır. 

ÇörçiJin verdiği izahat 

Avam Ksmara.smda deniz ha.re
litı hakkında bcyaııa.tta bulunan 
İngiliz bahriye naZl?'I Çörçil, bü -
yük mikyasta harbin ancak de • 
Dizlerde yapılmakta olduğun• 

söylcmlttir. 
fnguterenin uğradığı zayiatın 

derhal bildirildiğini beyan eden 
Çörçil, bazı rakamlar vermiştir. 

Harbin ildnd ayında İngiltere 
72 bin tonil!to kaybetmiştir ki, 
ilk aya n.i8betle yilzde elliden da
ha udır. Buna mukabil İngiltere 
Almanyadan 52 bin tonilatoluk 
geml mileadcre etmiştir. 

Denizaltlarm& k&l'§I açılan mu 
cadcleden bahseden Çörçil hafta
da iki ili dört Alman deniza.Jt.let
nm ba.tınldığnu aöylemekle he.ld
kattcn de aşağı bir rakam zikret
tiğini bildirmiD ve sözlerine §C>y -
le devam etmiştir: 

"- Fazla nikbinliğe kapılmr -
yalun. Bu harp esnaamda hlııj bir 
devre olmıyacaktır ki. denizler 
tamamiyle emniyet altında bulwı 
aun. Fa.kat yine bir devir gelmi
yecektir ki, müttefikler denizler-

Y ıqro.lavyamn Ankara 
elçisi Belgrada niçin 

gitti? 
Belfrad, 8 (A.A.) - Yugos

Ja:vyanın Ankara elçisinin Belg -
radd& bulunduğunun siyasi mü -
zakerelerle alikadar olduğuna 

dair bazı ecnebi gazetelerde çıkan 
haberler s&Jlbiycttar mahafilce 
tekzib olunmaktadır. 

Elçi, geçenlerde ölen anneeinln 
cenaze merasiminde bulunmak ü· 
zere Belgrada gelmiştir. 

deki i§leıini yürütmeye devam 
edemctılnler." 

Amerikadan silah 
sevki yatı 
Amerikanın lngilterey,e gön -

dereceği tayyarelerin ilk b.flleııri 
Nevyorktan hareket et.miotir. tn
gilte.renln Aınerikaya evvelıce lli
pa.ıiş etnılş olduğu 456 tayyare 
§ubata kadar İngilterey.e geJ:miş 

olacalctrr. 

Ne".·:york, San gazetesi yuıyor: 
Mlittefikler, Amorlkaden aatm 

aldıkları malzemeyi A1m.an dem ~ 

zaltı ve tayyarelerine rağmen. 

kafileler halinde nakle rnuvatfak 
olnbilcceklordir. 

Finlandiyada 

tabii hayat 
Müzakerelerin müsait 

bir safhaya girdiği 
anlaşılıyor 

Paris, 9 - Helsinkiden alman 
malQrnata nazaran Firililndiya 
hükQmetinin Moskovadaki mu
rahhaslarına gönderdiği yeni tali
matr Finlilndiya reisicumhuru 
tasvip etmi~tir .. 

Son Moskova konUŞtnalannda 
bir müzakere esası bulunabildiği 
için anlaşmanın ihtiva edcc.eği 

nok1:a.lar müzakerelere tekrar ba~· 
}andığı vakit tesbit olunacaktır. 

Moskovada bulunan Finlarxli
ya maliye nazırı Tanntt Helsiıı 
ki ile uzun bir telef on muhavere· 
sinde bulunmuştur. Haber ~iı 

diğine göre, maliye nazın Sovyct. 
Finl~iya görüşmelerinin deva 
mı için bulunan yeni esaslar hak
kında hükfunetinc maltlmat ver· 
mi~ir. 

Merkezi hükUıneti tahli)lle arı 
kimseler evlerine dönmektedirler. 

· Mekteplerden bir çoğu önümüz_ 
deki pazartesi günü tekrar açıla· 
caktır. Hclsinki tabii haline avdet 
etmekte ise de pencereleri muha· 
faza için konulan kum torbalan 
henüz kaldmlmanuştır. Geceleri 
sokaklar karanlıktır. Bu da göAe· 
riyor ki Moskova görü,meleri be. 
nüz kati bir neticeye bağtanmı~ 

değildir. 

Uskumru mu, ·pa--anıut mu? 
Stokholmda çıkan Demokraten 

gazetesine göre Finli.ndiya, Han· 
gooede bir Rus üs~nün teessüsü· 
ne mani olmak için azamı feda· 
k5.rlıklarr yapmaktan çekinme
mi§tir. Finlandiya bunun ıçm 
Karelide yeni tavizlerde bulundu· 
ğu gıbi Kronstadte önündeki a· 
dalar grupunu da Rusyaya terle.et 
mere mu\•afakat göstermi§tir. 

Yazan: or. G. A. 
uskumru ayni miktarda palamut balığının a.-ıcak uçte ikisi 
kadar besler. Palamutun hemen her vakit uskumruda.n ucuz 
oldu{;unu da hcsaha katınca palamutun ne kadar bereketli gı· 
da olduğu meydana çıkar. 

Vitamin balonundan palamut balığı • yılan baiığından 
sonra - balıkların en zengin olanıdır. A vitamininden yüzde 
ııou ölçü getirdikten başka D vitamininden 2500 ölçü nr. 

dığinden bahkyağı yerini tutar. Eski zaman Romalılannın 
vitaminleri bilmedikleri halde palamutbalığı~dan salça yaptrra 
rak onu yemeklerine karıttırmaları, şüphesiz, bu balığın kuv
vet verdiğini te<:rübeleriyle anlamış olmalarından ileri eel • 
mişti. Palamutun vitaminden bu kadar zengin olmasına karşı

lık uskumruda vitamin bulunduğundan şimdiye kadar hiç bir 
haber çılanamı!tır . 

Madenler bakımından uak.ımru, vakıa, daha üstün çıJcar. 
Palamutta yalnız iki ttirlü maden bulunduğu halde uskumru 
da, altı çeşit maden bulunmuştur. Çelik madeni uskumruda 
Palamuttakinden daha az olmakla beraber yanında manga • 
nez bulunduğundan i~e yarayacağı fÜphe9izdir. Halbuki pa· 
lamutta çelik yalnız kalır. 

Us.kumrunun madenleri daha cokça olması palamutun 
bereketli vitaminleri vanında ona büyük bir üstünlük verdire
mezse de ir.sarı ııtı.kumrunun lezzetini palamutun lezzetine 
tercih edebilir 

O halde en doğrusu hem u&kumnıdan, hem palamuttan 
~'f Uskumru lc:uct 1.ıakımınrlan belki palamtıttan Ü!ltiin o. yemektir. İkisi de bizim halis yerli malımudrr. Etin pahaya 

' !eb•lirsc de. iki.oinin faydaları ımı'(ayese edilirse ıt5knmru hay- çrlctığı zamanlilrda boka bulunarak imdadımıza yeti'1rler. 

' ' ( -: " • , •• ' ' , • j 

Gikte lı."uvımtil olmryaıı mflle61e· 
rlo ya.cı1yrı.b!imekrl giçleomJI ol
duiunu lıugün düa iyi ulem&B 
buhrn11yoruı.. Mllli ha'\-"aalli-a 
kovvct ve hız ,·ermek mnmda 
yız. 

Vat.azım cmniyeU bir.den bol ka
uat ve bol uçucu istiyor. (Pltrc) 
lcrimlzle ba lst.e((e cev&b venhi. 

llrtz. 

(Fitre) lerlrnW Türk Hava Kn. 
runıuna \'ertnckhı üç milli Cemi· 
yetin gayelorlnr. bir anda yudmı 
etmek imtdnını olde etml§ ola · 
cağız. 

~ .:.. 1 b,r ru· .... ~ ı;cc alttd kz.'·r. Bir ker~ intanı cloyurınak balamırıdan. us. tkisi bir.den bulunduğu günlerde ilci9ini bir araya getirerek 
-;·: 

1
• ;·• •• ı' :.ı :nr .ı > · :c • H• ..-11' uı:lin ile 8 yağlı madde verdii:'1 halde pa· piltitisini yapmıya, hatti ikisini de karrtttrarak balık 9ôf"baeı 

Göüen gelecek telıllk.,,. 1ıııuf1 
lyt luwrlıuım.&k mllletta MHtbı 

fcrtlerlnl a)Tı ayn d~ 
bir da,·adır. Bu meTma blcMı 

~ ~~·· t k('- 1 hn ı t bi • i I·~ ,.: rA· '7 ;-v~~e:s~ .. cl·n de !S verit'. Demek ki p;~~e hiç bir mtni ydrtur . '· .. ,. -~-~~------~~~~.~~~~~~·-~~§ ·· • • ''-"""'t ... ) ın bır 1 



Afll.V~~'l!lınıl~ü~Jrr.'tıt~~.t.~ Dünyadaki bütünmiı.letlcrin ~ ,,_,.r .. "lli1ıllıw..veiı:l61ıtiı~i~ım... 
(" ~ lştirak ettiği ve yüz milyonlarca zi:aretçinin ge~ip. gördüğü 1 

Pe,.ı;en1be 9 - 11 0~9 

~~ 1939 Ne W - Y ork cıhan sergısınde ~~ 
5 

Ali MUHiDDif~ HACI 8EKiR ~ - u...: 
12,30 Progrnm 'Ve memleket sa -

at ayarı, 12,35 Ajans ve meteorolo
ji hnlıcrleri, 12,50 Tiirk rnuzıc;ı: 

Yeni şarkılardan mürekkep karışık 
program. Ç:ılanl:ır: Cc,·dct Çağla, 

Has:ın Giir, llamrli Tokay, Şerif 

lçli. Okuyıınlar: Safiye Tokay, Sa
di Ho,ses. 13,30 - 14 Müzik ('Karı
şıJ.: hnfiC müzik J>I.) 18 Proı;r:ım 

18,5 Memleket s:ı:ıt ayarı, ajans ve 
metroroloji lınbcrleri, 18,2!i Müzik 
(Rnı.l)O Caz Orkcstrnsı), 19 l\o -
ııu~ın:ı (Ziraat sa:ıti), 19,15 Türk 
rnüziği (Fa~ıl heyeti), 20,lfı Konuş 
ma (Doktorun snati), :.W,30 Tiirk 

1 

r~ 
Şeker, şekerleme, lokum ve reçelleri büyük b!r rağbet buldu F1 

~~ Merhezi: Bahçehapı, şubeleı·i: Beyoğlu, /(arahöy, Kadıköy f:i. 
g~GNi.,M~'ll'i' llltl!ml~r:ı~ıoınıvııraııa:n;ı.mL'li!l!l!IJ"llMı':ll!i :ıu:m; '.1%llil!!ı:Jl'~ ij if~~~rı~':l"'.'llU QUll~; R~~--fl'l!P!8!11l!illhfüL 
il:;3n~:.ı:.ı.;.,.~sn.;mı~:ilt:ıııııtf.Mitıııı.1ıııı~ı::'llK!ifın..'lllllllııın:~~ımHı~ın!!<'~ıııı·r::ırıı.ır11':üiii .... ~ı::w.ıııı l!IMl •• xbıııı:!~ı.!Rll!!S~~ııınııı~ıjııı.~~ 

Kulağınıza küpe ol.ı.un 

Daima RADl"OLİX; çünkü: 

ırıüzisi, Çal:ınl:ır: Cenlet Çağla, . .:. 
Kemal Niyazi Se~ hun, Vecihe, He- 1 4 
fik Fcrsan. l - Okuyan: Melek ; 
Tokgöz. 1 - Nczahnt - illcaz ,arkı: 
(• ievsimi bah:ır geldi), 2 - Sel. 
Pınar - Hicaz şarkı: (Yüzüm gül
se de kızlar), 3 - Sel. Pınar - Hi
caz türkü: (Şu köyliinün yosmada 
kızı), 4 - Dede - Şehnaz ,arkı: 
(lrlinfıl durmaz su gibi t•l'ar). 
2 - Okuyan: Müzeyyen Sen ar 1 -
Tnl:sim, 2 - Rahmi lley - ~üstear 
şarkı: (Gel ey saki ,arabı tu:elen
dır), J - 7.eki Arif • ~layc ,arkı: 
(Açıldı h:ıhçede güller), • - Sel. 
Pınar - 11Çırnın şarkı: GcccniR ma
temi), 5 - Şiıkril - Hürnın ~arkı: 

(Ay öperken), Ci - Şükrü - B:ıyali 
şa.kı: (Ey serenler). 21,15 Müzik 
(Küçük orkestra - Şef: Necip .A'j-
kın), l - J.uch is Si ede: İlkbahar 
M<'lodi~i, 2 - Arm:ındola: hpıın -
~ol aşk ~nrkm, 3 - ~!ascagni: Kn
vallcrir:ı nu,tik:ın:ı. 4 - I.:ınncr: 

Romantik \:ıh, 5 - .Moussorgsky: 
Jlir güz y:ı51, G - H:ıycln: \':ıradı-

115, i - Tschnikov~l:y: Eldi (Hn
ıin p:ırçıı), 8 - J. Sırauss: Büyük 
\'als. 22 ~kınlel.:et sat :ıyarı, aj:ms 
haberleri; zir:ı:ıt eslı:ım - tah,·i!At. 
J.:amlıiyo - ııukuı borsası (fiy:ıt). 

2:.!.:.!0 Miizik (I\iidik orke~lrn - Yu
k:ırld proı.ıraının ılc"aını), 22,3:> 
miizik {Soli~tler . Pi.), 23 Müzik 
Car.h:ıııcl - Pi.), !:!3,25 - 23,30 Knp:ı-
ll I ş. 

=r. y~~ıroBaır 
ve sfinemauar 

~ımın TIYATHOSU 
Bu ak~ıım 20.30 da 

Tcııetı:ışı Dram Kısmı 
~ER~U~ 

--<>--
Komedi Kısmı: 

Hır .Muhasip Aranıyor 

--o--
llAT.I( OPERETi 
nu :ı kşnın 9 ıl:ı 

SE\'DA OTELi 
Cıır.ııırlrsi 11b:ınıı 

Modern 1'ı;l:ır 1 

Diş doktorlannm bütün ha.sta
lanna söylediği gibi di~leri sadece 
parlatmakla kalmıyarak onları 

mikroplardan, muzir salyal:ırdan 
ve hamızlardan temizleyip çelik 
gibi sağlamlık veren yegane iksir· 
dir. 

Her sabah, öğle ve ak-
~am her yemekten son
ra gün 3 defa dişlerinizi 

RADYOliN 
Di macwı.ile munt4'.aınan 

fırc;-:ılaymn'.. 

. . 
. . · ~ >> . . . . . . . 

Yatak, yemek ve çalışma 1 
odalarile salon takımları 

\' Clha.,ıl her nc\"l mobilyalıır: 
'\'İzcler ve kristal takımbrı 
BAKER (ESKt HA YDE:'\) 

mağazalarınrta teşhir edil· 
--0- i 

RASIT RIZA aıekte \'C her yerden ucuz tt. 
E. SADi TEi\ at ve mUsald şartlarla sa-
'J'IYATHOSt; tılmnktadır. 

Atat ürkün Ebed i.

1 

J1•1H:JMar.:llMll&ı+Mll!ISl4l•E1iWPZll:ll•YliWIZlii~HM*lllll!Iİ. 
yele intik:ılinin 

ikinci ~ene b:ı~· ~ ..... www 
Jaıı • ı ıııfinasr:ı~lile hüyük t:'..ri~~ 1 Or IRFlıf:.1 i(AYRA ~ 
kahr:ım:ınına taı ıııcr Cumıı sunu . • ' 1-\ 1 1 I~ ~ 
ıık~:ınıı temsil verilıniycccktir. • RÖNTGEN MOTEHASSISI [ 

ı~~a:~.~-~1.~SMllZIMGllllR~AWllZ .. llll .. ~·9•~1 il'3ltft .......... ..,,._ 

Bayramda yalnız 

ı K ızılag Gazetesi 
ı Çıkacaktır. 

.ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 
de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 

MÜRACAAT YERLERİ : 

tstanbul<la, Postane karşı.."lmd& XJZ1lay ıııatış bürosu. 
Telefon : 22653 
lstanbulda., rostıuıe arkasındaki sokak 
clesl koşe.si) llAncılık Kollektl! Şirketi. 

Telefon : 2-0094 - 95 

(Ankara Cad-

6·11-939 tarihinde :ıc;ık eksiltme mulile mübayııuı mukarrer iken 
talip c;ıkmama5ı dolayısilc Seri kal:ın 13 kalem muhteJiC demir 1eaz boru
su, manşonu, T. si nsnirc :ıyni uo;ulle yeniden münakasaya çıkarılmı,
tır. Muhammen bedeli 72G,G2 lira ve muv:ıkkat teminatı 5i50 kuruştur. 
~Hinnkasa 16·1 l-939 perşembe günü :ı;:ıat 15 de Sirkecide 9. i,Jetme bin:ı
sınıln A. E. komisyonu tnrafıncl:ın ynpıl:ıc:ıktır. Şartnameler parasız o
larak komisyondan -rerilmcklcdir. (9315) 

~nkara caddesiRin en işJek, en mutelter yerinde 

Kiralık dükkan 
V AKIT matbaası idaresine müracaat 

Ttlrklye Cumhuriyet 
AK T 1 F Lira 

KOM: 
15 MıO sıs M.90tl . .-.-

1s.M<&.SS'T.~ 
Altın: Salt Kl~am 
Banknot • • • 
Ufaklık • . • • 

Dcmilde.1fi Jtuhabir'Jer: 
Altın: Sııfi Kilo~m 61'8 111 
Tiirk Lirası • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm: Safi Kilogram tOOt023~ 

A !tına tahvili kabil serb<>,gt 
döviı.ler • 
Oh'?er dövi7.kır ve bc-rçlu 
Klirine: bakiveleri 

lln::Ütf' trı1millm-j: 

Dcnıhte <.>dilen °nakı :tak. 
dive ka~,lı~ı 
Kanl'run n - ~ medflel1>rine 
t"'·rn;., ... Tfo7.ine tnnfrndan 
,·aki tedi\·nt 

• c: "t:f''["ı riizrlr. nı: 
T'"'l'"İ ı:enct!er . . ' . 

1.465.486,0'1 

ı>M.816,81 

~.:MW.46 

14.0S0.200, 14 

17.926,76 

~.1'>12.253,8:) 

ı .280.186,27 

4.6ıo.rno.o 1 18.7'47.:mo,oı ! 

17.!::07.<iOO.- 1-11.1-tO.~O'i,-

mura111~~:x::11r.1::::ft:!:WWW :: ~ Türbe, Bozkurd Kıraatha-f 

1 A L E M D A ı~ H 1 n::si karş1S1nda eski Klo:l Fa· ı i i H rer sokak No. 8 - 10. Öğleden 
ı: Sn N r:: ~A'I .l.N. ~ 11 :: ı.onra s ten 1 re ı:aaar. 

1 • lGıı. ii ·wu ~ ~ U ;j CiVJi WJQ WifW5f.Wift:::lfar 

T':ıhnm ı·e lahuilıit cii:;il"~': 

1 l)nrulıte rrlilen f'V?'3KT nak-
• ! ,ı;,.",.;" lr:ı,..ı.-•h•'Yı """"l"Yl ,.t> 

\ t-alwilfit itihnri kn·m,,tlı> 

Serhcı::.t P"lı:ım ve t:ı hvi!f t: 
t7.:mı .o J4.!~7 
7.:iC,'l.~.t 7.(;sl ;;;;. l :;s.to~.6:> 

Mari Antuvanet H 
l! 

B Diinv!\ l'iH'\·~· • ..... ı-i U .. ı: 

'"ftlllml-~nı" ......... Almanca dersi 
')sma.A.lt B~nlc&.$.m.dan Serı ve asri HABEt? Mctodiylc 

Ş..-.Jttt Br.\T&r:ml mfir.a.c;obctıle ve mutedil ücretle der almak is 

Osrr.ruılı Be.rık.a.smın G:ı.lata tcy~nltrin .. Almcınca ôt!retmeni, 

A ı•rrıu~1nr: 
H~;-;inc,·e kıı:a , .. , ~,.li avancı 
ıı 'h-ı "" ,-:ı;: •• ; .. u~~·rinc 
TP hvP: t ü~crine 

. . . q:~qf'<ı~ .. ıar 

· ! ..ılıtc:ıf • # • • ' 

;.mn.000.-
1 ~ ').3:J.(\';' 

; .n:-:-.. ..t2 ı .r.c: 1 ~.;;.ı;;. ı -:-; ,us 
ı .:mo.oon,

ı ':' .:w 1 • ! 7 ı. !O 

Koıııııl:ııılık lııılıklcrı ·~·ın 2ıuoııo kılo kuru r:ı,uJ)Clllll J.ıt 
lu ıııiinn .. ::1 a!>ı ~upılacaklır. Zarflar koııııs)oııa :!U ikıııı.:ılcşrın 
ş:ıınba günü saat 1U,3ll ıl:ı verilmiş olac:ıklır. Beher kilosunııP 
ıncn fiyatı ı;; kuruştur. ili, ıeıııinalı 2i00 liradır. lhalc·d aynı ~1 
pıl:ıcaktır. bteJ,tılerııı hdlı giiıı \'C s.ı:ıııc FınılıldııJ:ı koıııul:ırı 
ıılma komisyonunu sclıııclcri. (!J33 l J 

* • • 
K o nı is yon u ın ıız ıl a ınen:ul 5artnnnıcsine göre lfaydarp~Şll·c 

sinin lıııııı :ı ııı iizcri ııuk-;:ııı kısııııları tıunir cllirikcel..lir. )\cŞI. 
l2H lira lU ku. ıı~lu:·. İlk ll'ıniıı:ıtı !H liradır. Pazarlığına :.H !"' 
939 cuma günü sa:ıt 10 ela haşl:ıırncak \'e :ıyni günde i!ıale~ı 
tır. hteklilcrin lıclli giin vc~a:ıttc Fınrlıklıd:ı konıut:rnlık sıı1111 
misyonuna gelmeleri. {9:!08) 

...... 
ihale günü lalilıi çıkııııyıın ıııulıııbcre :ıl:ıyııııl:ı mevcut 11 

-
ne giirc bir \"allık 'fl'ld1111kc11 kl~iz cihazların:ı rııalısııs lıir t:ık• 
ıınzarlıkla :rnııtırıhıcal..tır. ;\iiin:ık:ıs:ı,ııı:ı 1ö i:.incılc5rin !):{!) ~ 
giinii sarıl 1IJ da lın5 l:ınılacnk ve aynı ı::ünı.lc ıhalc~i y:ıpıJ:ıc:ık 1 

lilcrin lıclli giiıı n.• .saallc Fıııdıl.JııJ.ı:,ı,;11uııı11lık ~aıınalııı:ı kV1111 

gelmeleri. (!l3U!JJ 

* * * Komıılaıılığ:ı hıığlı hırlikler için !JUOOO kilo arpa şehrıye.sıllil 
zarfla nıünakıı\:ı~ı ) ;ıpıl.il aktır. Z:ırfhır koıııı~) oıııı :!:'ı ikıncıl 
cumarlc.c;ı ı;ciiııiı .s:ıaı 11 rlc ,-eril mı~ olııcal.ıır. Beher J..iiıısunu 11 

men fiyatı J:i kurıı~ıur. ilk ıenıiırnlı ıoso Jiı·:ırlır. llı:ılr~ı :ı.\ ni ~lirt 
lacaktır. hır~.lih·riıı lıtllı ,.:i111 n- ~:ı:ıllt· Fıııılıl.Jıdu l..onıutıııılı~ 
komisyonun:ı R•·lıııclt·rı. (8Jj8J 

* • * 
Koınutanlııh lı:ığlı hirliklcr içın 240000 kılo makarnanın lı• 

la miiıınka'iıı~ı ~llJHlnl""klır. ZarrlAr komı~'ona 25·11.tC"şrın-9311 e 
gilnü s:ıal 10 ıl:ı \(•rilmış olıraklır. Brher .J.:ilomııun ıııııh:.uııın•0 

17 ktı~ıı~l.ıır. ilk ıc~ııin:ıtı 301iU l~r:ıılır. llı:ılc,ı ayni gıiıııll' )•r~ 
lsteklıll•rın he Ilı ı.:ıın \ c ı;:ınttc hııdıklııl:ı koıııııı:ııılık :-.atıııaln>' 
nuna ı;:l'lrııclcri, (!ll5i) 

SeHmıye Askeri Satınalma 

Selimiye Tiiıııcn ve Knr:ırleniz lıo~.ızı birliklerile JI;ıyd• ~ 
h:ıstanesiııin ilıtiy:ırı i~·iıı l'\'S:ıf ve şeraiti d~lıilinıle (7i!l.090) 
~en fırın o<hınu \'C' nıcşc odunu kap:ılmırr usulile ek.,illıneYc.ı-0 

Ehiltme'i ~i'-11-!l:l!l p:ııarlc~i giinii ~:ıat 15 le SelimiycrJek1 
1, tınıılnıa konıisyo~ıın<la~ y:ıpıl.ııc:ıktır. T:ıhmin becleli (!ı;,sı> Oll 

kuruşlıır. İlk trının:ıl { 107) lıra <fı3) kurıı,tur. Sıırlnaıııc ııcrlf 1 
yonunrnzıla f(Örfılelıilir. :'\liihlirlii l<'klir ıııd;tuplarilc ilk ıeı~I~ 
nund~ y;ızılı vc~ni_ki ihrh•ıı cdt·r~k olnıı kımalı :arrların ek~• 1.1 1~ 
den hır s:::ıt cn·rlınc k:ıılrır kıımısvoıı lı:ı~kıınl :gın:ı verıııcl<'f 1 

. . ( 

PAS 1 F 
Sermaye • • , ı • 
ihtiyat akçe.!i: 

Adi \•e fevkal~de 
Hususi ' • ' • 

• • • • 1 

Tedavüldeki Ba1tknotlar: 
J:?enıhte edilen evrakı nakdiye 
~anunun 6 - 8 madde!erin tev_ 
fık~n Hazine tarafından vaki 
tedıyat • • • , 

D_eruhte edilen evrakı nak_ 
dıve bakivesi 
~!'-rşıhğı tamame~ a·ıtı~ oİar;k 
ılaveten tedavüle ·ıa:r.edilen . 
Reeskont mukabili ilavten te-
da. vazed. . • • , 

Türk LirC1sı lıfevdıı,atı: 
Alhnn tahvili lrnMI dö,·izlcr 
niifor dö,·fa1Pr ve aıaca.klı I<JL 
rina b'>l\iveleri • ' , • • 
Muhtelif _ . , , • • • 

4.217.lM,~ 
6.0()0.()()(),-

158. 748.568,-

17.307.666,-

ı.ıı .4 !0.897,-

l 7'.000.000,-

:1 Rfl.000.000,- f ~· 
31.s•' 

2.700,0~ 

-ı 1 .!l 1 o .!~32 '';!! 

!ft...r':'!:ilc ,._,; ... <ı~i ve Bc:,·of-
, 1 ... '•a!c .. i. ı :1. H ve 15 IBinei .smine mektupla gaz temııe miı Tskrıntr ··~dr!t 
~lıı ~ g(tnleri kapalı bu. r~caata. 
luna.ca.ktrr. 





Hecşeyde ve her yerde 
O'nu 

,, ,, 
goruvoruz ... 

Yazan: MUZAFFER ESEN 
üzerinden bir a.nı, yahut yüz. yılı 

andıran bir seneg geçti. 10 lkinciteş 
rin gününün bütUn acısı, tıpkı o da· 
kikayı yaşıyormuşuz gibi hala yü· 
reklerimizin üzerinde çöreklenmiş 

duruyor, bir yılın ıstırabla dolu ge. 
çen dakikaları o kadar uzun ki çekti· 
ğimiz acı bir asra sığmıyacak kadar 
büyük görünüyor. 

ratımızı Osmanlı imparatorluğun· 

dan ayı ralım ve başımızın çaresine 
bakalım. 

yeye milstenit, bilakaydü şart mUs
takil yeni bir Türk devleti tesis et
mek!,, 

mutavaat halinde netice l>unun ay· - - Ferit oey hiç oekleme'C1igi l)u er 

Mesafeler uzadıkça görünenler kü 
çülüyor, zaman geçtikçe aramızdan 
ayrılanlaran hatırası yavaş yavaş 

silinirmiş. Bir tabiat kanunu gibi 
öğrendiğimz bu mütearife bugün 
bütün kıymetini kaybetmiştir. O, 
aziz vücudunu göremediğimiz gün· 
denberl gözlerimizde ve kalblerimiz. 
de büyüdü. Hayali gözbebeklerimi· 
zin, hatırası beynimizin hudutları· 

nı çoktan aştı. Şimdi sabah ve ak. 
şam ufukta kanlı bir yara gibi açı
lan kızıllıkta onu göriiyoruz, azim 
ve imanın timsali gibi yürUyen 
Türk ordusunun attığı her adımda 
onu buluyoruz. Yurt topraklarında 
yükselen fen ve sanat ft.bidelerinde 
gene o var. 

Yurda dair sevinçli bir haber işi-
. 

Dudaklarda bu nakarat dolaşır. 

ken memleket büyük sandığı bir e · 
dibinin ağzından şu cümleyi dinli
yor: 

''Yurdu uğrunda. ölenlerin hatı. 
rasından bir temellük hücceti çıka 
rarak, Avrupa devletlerinin insafınn 
müracaat edelim.,, 

Btitün bu kendilerine güvenemi· 
yen, halas çaresini başkalarının 
lutuf ve merhametine sığınmakta 

insanların düşüncesine aykırı ola . 
rak bir halas çaresini dl.işünebilen 

memlekette ancak bir kaç kişi var .. 
Ve bunların başında Atatürk. 

Onun düşüncesini kendi ağzın. 
dan dinliyellm. 

"Bu vaziyet karşısında bir tek 
karar vardı. O da. H&kimiY.eti Milli· 

tince onu anıyoruz: "Ah, Atatürk 1 

de aramızda olmalıydı da bugünü 
görmeliydi." 

Herhangi bir yurt meselesini dü· 
şünürken gene onu hatırlıyoruz: / 
"Acaba Atatürk sağ olsaydı bu me. 
seleye dair ne düşünOr. nasıl bir 
karar verirdi.,, ~ 

Gündelik hayatımızın dönüm 
noktalarını bile ona dair hatıralarla 
tesbit ediyoruz: "Atatürk Çanakka- ' 
lede döğüşürken, hastalanmıştım- · ·, 
Kızım, Atatürkün Anadoluya geç
mesinden biraz evvel doğdu.,, cüm- -
lelerini hergiln konuşurken işitiyor 
ve söylüy.oruz. O, bizim için bir ta. ; 
rih başlangıcıdır. • 

Cün, saat, dakika ve saniye geç-
miyor ki onu düşünmiyetim, ona, 
dair bir hıl.diseyi anmıyalım. Onu 
ve en büyük eserini ... 

En büyük eseri mi? Acaba onun 
en büyük eseri hangisi? O 57 yıllık 
ömrünü fasılasız büyük eserler ya· 
ratmakla geçirdi. Onun her eseri ~ 

en büyük eseridir . 

Onun bütün eserlerinin nasıl biri· 
birine bağlı, bölünmez ve ayrılmaz 
bir bütün teşkil ettiğini anlamak i. • 
çin şu manzaraya.jbakmak k!fidir: 

Mütareke yeni imzalanrvış, Os- r 

manlı padişahlarının tahtında, a
yakları çürümüş, çökmek ÜZ8[e o
lan sandalyesine korkunç ve deje. ~ 
nere bir ihtirasla sarılmış korkak 
bir sultan oturuyor •• Mütareke şart 
larını tahakkuk etirmeğe gelen ga· 
Jip devletler donanması toplarını 

saraya çevirmiş .. Tarihinde yalnız 
şeref kaydetmiş olan Türk ordusu 
mil1ete ve tarihe Çanakkale, Kütül
emmare gibi zaferlerini malettiken 
sonra silahını bırakmağa mecbur e
dilmiş .. Şahsi iğbirarlarını yurdun 
felıl.ketile tatmin edilmiş görmekten 
sevinen birtakım devlet adamlara 
ihtiraslarının zincirlerini ayakların. 
da sürUkliyerek pençeleşiyor •• Yur
du düşünenler bile bu korkunç he
zimet manzarası karşısında kendi· 
lerinden geçmişler, ağızlarda birta. 
kım fikirler gevelenip duruyor 

- lngiliz himayesi istiyelim. 
- Hayır olmaz .. lngilterenin bu 

topraklar Uzerinde ihtirası var .. 
Bize çok bitaraf ve insancı bir dev· 
letin himayesi lrtzım. Amerikan 
mandasından başka kurtuluş yolu 
yoktlM'. 

- Osmanlı devleti tarihi rolünü 
bftrlmJştJr. Binaenaleyh mukadde-

"Esas, Türk milletinin haysiyet
li ve şerefli bir millet olarak yaşa· 

masıdır. Bu esas ancak i::>tiklali tam 
me rnalikiyetle temin olunabilir. 
Ne kadar zengin ve müreffeh olur• 
sa olsun istiklalinden mahrum bir 
millet, beşeriyeti mUtemeddinc mu· 
vacehesinde uşak olmak mcvkiin. 
den yüksek bir muameleye kesbi li· 
yakat edemez .. ,, 

"Bınaenaleyh, ya istiklal, ya ö· 
lüm!,, 

"fate halası hakiki istiyenlerin 
parolası bu olacaktı.,, 

"Biran için bu kararın tatbika· 
tında ademi muvaffakiyete duçar 
olunacağını farzedclim! Ne olacak
tı? Esaret!,. 

"Peki efendim. Diğer kaı·arlar-a. 

nı değil midi? .. 
O, verdiği büyük kararın derhal 

tatbikatına geçti. Bu kararı yapa~il
nıek için lstanbuldan uzaklaşmak, 
Türk milletile başbaşa çalışmak la· 
zımdı, bunun için Atatürk, 15 ına. 
yıs 1919 günü lstanbuldan, Samsu· 
na hareket etti. 

Hareketinden evvel Babıaliye uğ· 
radı. lzmirin Yunanlılar tarafından 
işgali haberi gelmiş, vükelA. meclisi 
içtima halindeydi. Atatürk bu ha· 
beri orada o vakit Nafia nazırı ola. 
rak vükela meclisine dahil Ferit 
beyden öğrendi. 

Ferit bey bu haberi verdikten son 
ra büyük kurtarıcıya: 

- Ne yapalım? diye sordu: 
Kurtarıcının cevabı kısa ve kati· 

dir: 
- Mukavemet 9diniz. 

vaP. karşısında ş.aşırdı kaldı ve: 
- Nasıl mukavemet edelim? 
Cümlesi ağzından bir hayret ifa· 

desi halinde dökUldü. 
Atatürk kararını vermiş, yapaca

ğı işlerin tam ve kati pllnını çoktan 
çizmiştir. Onun için bu suale de tr 
reddUtsUz cevap verebiliyoruz: 

- Burada mukavemet imk1"1 

kalmayınca, oraya, Anadoluya, br 
nim yanıma gelirsiniz. 

Bundan sonra Atatürkün yaptık· 
larım takip edenler onun progra-
mının tahakkukuna doğru mun 
tazam adımlarla yUrUdüğünü gff 
rUrler. O, Erzurum ve Sıvas korr 
grelerini toplamadan evvel Anada. 
luya yaptığı bir tamimde bu bUylllC 
programının ana hatlarım hül!SA 
ediyor: : 

"1 - Vatanın tamamiyeti, :ınille" 
tin istildili tehlikededir. 

2 - Merkezi hükumet üstUne .ı· 
dığı mesuliyct icabını ifa edelll"" 
mektedir. Bu hal milletimizin biçe 
sa.yılması neticesine vanyor. 

3 - Milletin istiklalini gene ıııll
Ietin azmi ve karan kurtaracaktır· 

4 - Vaziyete çare bulmak, uıille' 
tin hak istiyen sesini cihana işitdt" 
mek için her tUrlü tesir ve m~· 
beden azade bir milli heyetin vUcdı
du elzemdir. 

5 -Anadolunun her suretle enıiD 
yeri olan Siva.sta milll bir kongre" 
nln toplanması tekarrur etmigtfr. 

6 - Bımun için tekmil vilAyetıe· 
rin her livasından milletin itimadı· 
na mazhar Uç murahhasın munıJrilıı 
olan süratle yetişmek üzere henıeJl 
yola çıkanlması icap eder. 

7 - Her ihtimale karşı keyfiye
tin mnıt bir sır halinde tutulınfll' 
ve murahhaslann lüzum görUleJl 
mahallerden seyahatlernin mUte" 
nekkiren icrası 18.zımdır.,, 

Bu programın tatbiki yolunda 
Erzurum, ve Sıvas kongresi, BUyttl< 
Millet Meclisi bir merhale teşkil ,. 
der .. 

Bunları anlatırken ınaksadınııı. 
her Türkün hafızasında yaşıyat'I 
istiklal mücadelemizin safhaların• 
çizmek değil, onun bUyük eserinif1 
tam bir bütUn olduı?unu tebarU:ı et' 
tirmektir. 

AtatUrkUn yarattığı eserin büyi.il< 
lüğü, bu hareketin tarihin bir d6' 
nüm noktası anında yapılan ınsl" 
yaki bir hareket olmayışındadır. ın· 
siyakf hareketler, muhtelif zaruret
ler karşısında yapılan parça parqıı. 
inkılA.plardır. MUtebariz vasıflllrı 
devamlı olmayışındadır. . 

Mahmut il. nin teceddüt haınlOS1j 
Tanzimat, 93 ve 324 meşrutiyetı~r 
bir şey yapmak, çatırdayan devfetırı 
yıklımasını biraz daha geciktirnıel< 
için alellcele bulunmuş muvakkat 
tedbirlerdir. Bir ferdin, bir zurrır•· 
nin, bir cemiyetin teşebbUsUnd"1 
çıkmıştır. Fakat Atatürkün yarattı• 
fı yeni devlet bir milletin ruhundat1 
doğmuş bir hareketle meydana çı~· 
mıştır. O söz söylerken sesinde biJ" 
tün Türk milletinin sesini topıarrıa· 
ğı bilmiş, hareketlerinde bUtUn bir 
memleketin kalbinde çarpan irrıaJ1 
ve azimden hız almıştır. 

işte bunun içindir ki o, gün ser, 
tikçe kalblerimizde ve gözbebekler 
mizde birparça daha büyüyerek 'I" 
şıyor, bunun içindir ki teneffUs '~ 
tiğimlz hür ve müstakil Türk ha"' 
sına onun aziz ben'liği karışıyor. v~ 
gene bunun içindir ki bugün MI~ 
Şef lnönünün elinde hızlanarak Y 
rüyen Türk inkılabı ve Türk curr'I" 
huriyeti ebedidir N 

Muzaffer ESE 


