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Diğer taraftan italya ile Sovvetler arasında 
~os ovada Balkanlar 
'n e esigöıU~ülüvornı~~ 

. hlülaknttıın ene! Hltlcrle . l\Iusolinl · arasında Ü ilk tnüsifaha. . 

~ Da~imar~ · Bü-lün taflmmlere 
~ q v~pui'u rağmen 
.!-· Qıl t p ı 11 e n d 1· Finlandiyaya ilk 
~"llll yardımı İsveç yapmış! 
1-tı ıleltt ta, 22 (A 
lı:ı~."-tı ltıotör1u ·.n1·>. - Aljer is
h~ antikte b anunarkıı. vapu-
'ııı ~ç ~ftnd~r Alman tahtel-

(Yazm 4 üncüdf! ' 

Gördes 

RUS • JAPON ADEMiTECAVUZ 
PAKTI BEKLENEBiliR 

Delgrad. 21 (A. A.) - Politika 
gazetesinin Berlin muhabiri Ber
linde, :Moskova, Bcrlin ve Roma a
rasında, pek yakında Uç taraflr bir 
anlaşma yapılmasına intizar edil -
diğini haber vermektedir. 
· Stokholmden gelen haberler, 
:Molotofun paskalyada Berllne gi
d~ceğini bildirdiği gibi SovyP.tlerin 
Berlin elçi.si Şuvarlzov'un Mosko
vaya gitmesi de Almanya tarafın
dan yeni bazı diploma:;i hareket
lerine bir işaret teliı.kki olunmak
tadır. · 

Şvartzov'un Alman ve Sovyct 
ricali arasında yakında vukua ge
lecek bir görüşme meselesini mU
zakere için Moskovaya gittiği sa
nılmaktadır. 

Bazı bitaraf müşahitler ise G<). 

ring ve Ribentropun da Moskova 
ya 1tldcce~ ~öylemektodir. 

Telegraf J!azetesinin Berlin mu
habiri de, Almanya Sovyetler Bir
liği ve ltalyanm, yeni Avropanm 
kuruluşu bahsinde, ya.kında müş -
terek bir beyanname n~redecekle. 

(Devamı 4 üncüde) 

'Fransa kabinesi 

Yunan. altta l·u~o lav atletleri bo saT)aJi Slrliccl gannda 

~alkan Kros şampiyonası 
Yunan ve Yugoslav 
bu sabah şehrimize 

atletler i 
geldiler 

Pazar gilnü şehrimizde yapıla- Dr. Adnan HUn tarafından istikbal 
cak olan Balkan .kros .şampiyona- cd~, Edime sporcularından ve 
sına iştirak edecek Yunan ve Yu- halktan mürekkeb kala.balık bir 
goslav atletleri bugünkü konvan- kiltle kendilerini şiddetle alkışla
siyonel trenile gelmi§lcrdir. DU§Ur. Bu kar§ıla,'jDla, iki menıle· 

Misafir kafileler, hududumuza ket dostluğunun bUyülı: ve samimi 
girdikleri andan itibaren samimi bir tezahUrU ueklini almıştır. 

R ve hararetli tezalıUrlerle karşılaş. Karaağaçtan bu kafileyle bir-e lJ n on un sonuna mı:şlard.ır. Bu dost sporculardan liktc Pityona. giden trene oradan 
Yugoslav takunı Karnağaçta TUrk Yunan atletleri de iltihak etmiş ve 

kadar •tı•yed•=YD~• Reıs veklu • I" <~·h• 4 
üncüde! 

lıarbe devam azmi M'llent ıMverg,. ı . ayı a~ı'd. 
Fransa efkarıumiyesini tatmin etti 1 e ~o ısın~ verı 1 

ve kabine · iyi karşılandı Memur ve ~us~ahdemlerın vasıtasız 
Fransız kabinesi ı 

Pari"> 22 (Hususi ) - Bugün ııııat 
15 de mcbu.san ve Ayan mec:esıerl hu
zuruna çıkacak olan Pol Reyno ka. 
blnesi dUn resmen ıu §ekilde tcoek -
kül etmiştir: 

· Beşvekll ve hariciye nazırı Reyno, 
Bqvekll muavini Şötan. Mllll mUda.. 
!$. nazırı Daladye, bahr~·c nazırı 
K.&mpenııf; hava nazırı Enak, Tesll. 
bat nazırı Dotrl, Adliye nazırı Sero, 
Frosar, Maarif nazın Saro, MUstem-

nazın Lamurö, !stihbarat nazırı 
Frösar Maa.rit nazın Çaro. :MUslem· 
lekAt 'nazırı Ma~del, Ticaret nazırı 
Roien, Nafıa nazın Dö :Monzl, tı n~-

::ı1:0::~tr~:~:·:ı~~ı~:,eJ~!:~~ vergı lerı artllrıllyor 
n Köy, Ziraat nazırı Tclye, Sıhhat 

nazın Ero, Tekaüt nazırı Rlviyer, 
Abluka nazın Mone. 

Reyno kabinesi Uc;Uncll Cumhur! • 
yetin 107 ncl ve te§rli devrenin altın. 
cı kablnesidir. 

Kabine 22 nazır \'e J.3 mUstc§ardan 
mUte.,,"Ckkll olı.ıp·dokuz O.yan azası, 22 
si mebus, ikisi parlAmento h&rlcl ol. 
malt üzere mecmuan Sl5 azadıin mUte 
şekklH:llr. 

(Devamı 4 Üncüde) 

Yükleme ve bo
şaltma ışleri 

Nakliye vergisi birinci mevkide yüzde 
de yedi buçuk ve üçüncüde yüzde beş 

olması düşünülmüştür 

on ikinci· 
nisbetinde 

(Yazısı 2 ncide) 

-• 
~ lt ~ltflta 1 . torpillenmiş ve 
Va~ a;vbolınu~~nde dnlgnlar ara
le b l'U.n nıu ur. 
e it ltad;c.~~ebatında.'l üç ki-

lıeyelô.nı 
4000 nüfuslu ıehir her an yeni bir tehlike içinde 

Sabıh vinç tesisatı ve 
büyük bir antrepo 

yapılacak 

"Tarih tekerrürden ibarettir" sözü boş bir iddia olarak telakki 
edilebilir mi? Her gün karşılnştığnnız birçok hfıdlseler bundan sene
lerce evvel de görülmUş, o günkü nesiller üzerinde tesirler yapmış, 
münakaşaları davet etmişti. Yanın asır, çeyrek asır evvelki gazete 
kolleksiyonları karı§tmhrsa bunlarn birçok misal bulunur. <llan 'k• o mUştur. 

\tcı ı ı D . Putu anınıarka 
\e 1""()nıı 
ı- ~cıto ra, 22 
J 11.tıııl'tınl islttııc~· A.) - Iüking 
~r 2 da bı.ı111n deki Danimarka 
~tıta ~ ııaat ~nl~rdan sağ ko.
tı~ "arı Urtanbnı 1nız.de kaldıktan ıı~ltıı ~lal'tn. h' kş ardır. Bunlar, 
"il 1 o lllU ır aç sa • ~11. llfiJa. retteb nıvcde bat-
~a11 ~ klar ,...

8 
attan birçoğu -

tıi~ lnıi le . nasında öldug·u ·· 
t .... er . rdır n 
" ~ Cl}ı • l'i t>~t>n etten .. 
~ ba '('in ııa1ı RUn~l1endiğine gö
~ alllnı da batan .~koçya sa'hil

t{'ıoa lll'Jta " ıunsk isrnhıd~
~l,tır .. hırı ta-!1Puru bir Alman 
'<l~ı •• ut:,ns ...... ınaan t . ...:r. k, birk orpıllen _ 
Q ~ Ur~t aç Saniyed~ ~t-
'ia. ltaı teb:ıttan . 
~ ~: eon! k~ 36 saat su

l>'bohxıı ... t Urlaıoılmı§Ur. 
-.. ur~ 

· Gördesliler hükumetin 
yardım elini bek~ıyor 

.... 
" Gördes köprü.sil T 

Devlet limanları işletmesi umum 
müdürltiğUnün yeni ~ene bütçesi 
tamamen lıazırlanmıştır. Bütçede 
yeni inşaat ve tesisat için mühim 
paralar ayrılmıştır. 940 senesinde, 
memleket sahillerindeki bütün 
mevcut iskelelerin tamiri ve yeni 
iskeleler inşası için 900 bin lira 
sarfedilecektir. 300 bin lira sarfi
le de 6 tane büyük ve cer kuvve-
ti çok fazla romorkör yaptınla -

, caktrr. Bunların Ka.srmpaşa fnb • 
ıika havuzlarında inşaları muhte
meldir. Bunlardan başka Topha
nede polis beşinci şube müdür!Uğil 
karşuımda 290 bin lira sarflle ye
ni bir antrepo inşa edilecektir • 
Vapurlardan yükleme ve boşalt • 
ma işlerini süratleştirmek için de 
200 hin lira sarfile sabrh bir du
ba. üzerinde bil~ bir vinç teai-
Jaq yapıla.caktir. ı 

Esk ı ler ne diyorlardı ? 
bıı~lığı altında. ha rtada IW defadan az olmamak üzere n<"ıırlnJ 
diişündüğünniz mak:ılelerl işte hu diiışünreylc topladık. Bu :rn· 
zıl:lr ~azetc sütunlan ar:ı<1ında lml:\rıık kltab halinde ncşredi1. 
medii;i lclıı meçhul kalmı<ı, fakat lılr ~ünlük ömürden sonra 
unutulup ~ltmeğe lüyıl• olmıyan kıymetli makalelerdir. 

Biz bunlardan, zaman ve hadiselere uygun olanlarmr, • muharrirleri 
ölmüş makaleleri merhumların bUyUk ruhlarından özilr diliyerek ha· 
yatta o?an muharrirlerin de bazı tndilüll tabii ve zaruri göreceklerini 
funld ederek - ifadelerinin ağrr ktmmlarmr kelime tadillerile bugUn 
anlaşılacak bir şekle sokup iktibas edeceğiz, Bu suretle yeni nesil 
eski muharrirleri eserleriyle yakından ve daha i~i taruyabilmek 
iınkanlarmr da elde edece'klerdlr. 

Pek yakında neşre başhyoruz 
1111111•-~lmıııııllllllllllm 
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Kral Pozol, önünde mızraklı kırk nefer ve pe~in
de birçok bağaj olduğu halde Jigliyo ile Takni
nin arasında, paytahtın ın yolunda ilerliyordu. 

Bundan sonra ayağa kalktı ve 
bir rob dö şambr giydi. 

Evet, Jigliyonun hakkı vardı, 
Pozol artık bundan şüphe etmi -
yordu: Hayatında sükCınet can 
6lknıtısına, istirahat bıkkınlığl, 
günün her saatinin biribirine ben· 
zemesi melankoliye yakla~mıştı. 

Bu oda. iyi tetkik edilirse. ~:face 
usanç veren biı dekordu. İstihale. 
lerini alaka ile taki}.I ettiğini san· 
dığı şu ufuk onun için çoktan de· 
ğişi klığini i<aybetmitti. Trirem gü· 
ıel bir yerdi, kralır. yapa~ğı ge -
ıinti, be!deniimejik eğlenceler ba· 
kınundan zengin o.acağa benzi
yordu. 

Pozol işte böylece, saadetin ta· 
rHini hadiselere uyarak değiştir • 
mek sanatını gayet iyi bilmekt:?y· 
di. 

Taksinin, yanına dramatik bir 
§ekilde girişi, düşilncelerıni kesti. 
Baş harem.ı::;as.ı, talebi kabuı 

edilmediği takdirde derhal dı~an 

çıknıaj'a :ıazır olmak ister gıbi, 

kapı oııünde durdu ve bir ültıma· 
touı l.i .. ı.ı..ıa: 

- Majeste, dedi, bir sual bir 
tek sual: Ben elan sa. ay na.mı 

mıyım? 

l'ozol cevap verdi: 
- Anlıyama:lım. 
- TaMıh edeyım: Ben Jigliyo 

namındaki adamın 2..'lliri miyim, 
arka_aşı mı, yokra madunu mu,. 
yum? 

Pozol oc silkti: 

- Bunun imkanı yok. 
- Niçin? 
- Bu deli~:anlınm prensiplerile 

benimkiler arasında mutlak bir a· 
demi imtizaç var. lkimizden biri· 
nin çekilmesi lazım. l\lajeste, bu 
işte kuroon gidecek olanın isminin 
ağzınızdan çıkmasını bekliyorum. 

Kral, bir kibrit çakıp cigara 
}a~ctı. Birkaç dakika sessizce ci -
sara içti, sonra: 

- O ha'de, dedi, mesele çok 
basit. Sıra ile kumanda ed~rsiniz. 

Taksi scğuk bir tavırla: 
- Ya! dedi. 
- Gütıü paylaşırsınız· Gece 

yansından öğ'eye kadar, Taksi, siz 
hakim vaziyette olursunuz. Bu sa· 
at1er zaten sizi gö-er· ;·m sa· 
atler do~tum. l.Jy:,uma \ e icap e • 

P l T , •. , ] ' ,. ozo , a.:sı ı.: . :! yonıırı 

ief akatinde yola çıkmıştı 

Yeni emn i '/et 
niüaür muavını 

Dün geldi ve bu sab3.h 
vazffesine başladı 

Epey milddettlr İstanbul emni
yet mUdilr muavinll~lni vckaleter. 
ifa etmekte olan Çankaya kayma
kamı Daniş, vekalet mUddetinJ 
ikmal ettiğ inden diln asli vs z'fesl
ne b:ı.şlamıili Uzcre Anl:araya. ha
reket etmiş vo r.:-~ • ... ar!::ı1ıışlar 

ve ltendisinf sevenler tarafından 
uğurlnrunıştır, 

Diğer taraftan İstanbul emni
yet müdür muavl-ıliğine tayin e
dilmiş o!nn İzmir emniyet mUdUrü 
Salfı.haddin de diln şchr'mlzo gel
mlş ve bu sabahtan itibaren yeni 
vazifoolne ba<;lamrştır. Kendlsi:ıin 
llti"a'dvle İstanbul zabıt ası kıy . 
metli bir limlr kazıınmış olmal:ta 
dır; tebrik eder ve muvaffakıyet.. 
ler diler·z. 

Türk vapurları 
1-lariçte bulu::ıanlara 
derh:ıl dönmebri 

bildir Heli 
TUrk bayrıı~ını ta~ı~an 150 ton• 

IAtod.ıın yukarı makineli deniz vıuıı. 

talıırının ccnebl llmıınıııra seterln!ı. 

hu~;uıl müsaadeye ~bl tutuımaıı 

hakltındakl kararname diln liman re 
l~ llğlne bile.Hı ilmiştir. 

Halen TUrk karasulan harlc!ndı 

bulunan bu kabil deniz vıısıtııı:ırınııı 

yüklerini boşaltır boşa•tmaz derha 
herh:ıııgl bir 'l'Urk llma:ıına dönme 
!eri kıırarn:ımc bUkUmlcrln..:en bu 
tundu~ için dUn bu katf c gemlleı 

tesbit edllcrck sahiplerine tebl gaita 
bulunulmuştur. Bunııırın m iktarı 9 
dur. Hep:ıl de şllepUr ve Altdenlzde 
bulunmalttadırlo.r. 

Badema bu gibi gemilere mUsaadı 
vermek, için Ilınan rcJsll~inde b.r ko 
misyon kurulmu,tur. 

----o----- Böyle bir sual varid de~iJ 
Taksi. Biraz sonra ha. ~:.:t ~:!:!ce

iiz· Yanımda ondan ve sizden 
başka kimseyi götürmi}-. .. c.ğim. 
lk1:>1 ek yanımda olduğu ve emri· 
nıe tabi hulun:luğu halde mü~avir 
lerim::ien birinin ôtekine teıevvu • 
kunu ne gaye ilP. kabul ede}·im? 

derse zevklerime na::aret edersiniz ~ o o 
Si .. den sonra öğ'ecen ge:.:2~·arı • • ( 1 Um 

- Majeste hareket edece~iz, 

fakat henüz hareket etmedik. Ma· 
je::;tenin merasim ve al~yişten net 
reti ne kadar fazla olursa olsun 
harekeleri bazı hazırlıkları ve bu· 
ra:la bulunmayış!arı da bazı ihti. 
yat tedbirl.:rini icap ettirir. Hal· 
bukı mevzubahs o!an delikanlı. 

büyük bir işgüzarlıkla, sizin arzu· 
larınızdan ilham aldığı iddiasını 

ileri sürüp tenim aldığım tedbirle. 

sına kadar halefiniz bana reh':er · 
lik yapar ve ar-ularmu ilham e • 
der. 

Bu suretle her türlü hatır kırma 
iht:mal'erini uza!~ a~tıran bir hal 
şekli bulduğ:Jmu ~.anıyorum. 

Taksi s~lf.m ve.~rek derhal çık· 
tı. 

Üç saat sonra kral Pozol. önün. 
-:le mrz aklı kırk ne!er ve p?şin :Ie 

birç:--!< bağa1 olduğu ha1 :1~ Jigli · 
yo ile Ta!{sinin a ·a-mda. ilk defa 
ola·ak paytahtmın yolunda ilcr!i • 
yordu. 

ri fena gôrüyor ve başka tedbirler -------------
tek il ediyor. 

!\laje.;te!erinden soruyorum: Al· l 
dığım te:lbirleri hiçe indiren ve ı 
§eı efimi yaralıvan bu tavrı takın· 
mağa ~a!ahiyeti var mıdır? 

Denizyollarında yapılan 

Suiıstimal 
Dün iki memur tevkif 

olun~u Pozol söyleı .di: 
- Gene mi bir ihtilaf! Een bu. 1 Denlzyolları U:ıreslnde b!letıer ve 

dirı .. J .ınları · zerinde uzun mUddct
na ka~ışmıyacağım. tenten yapıldığı anlaşılan aullstimal 

Bu d:!lika:ılı benimle konu~tu. halrkındakı tahkikat bitmiş ve dlln · 
l\Ia!ml dü~ünerı ze!d bir g~nç. O • Uç memurla beraber dosyıı adliyeye 
nunla ist•şa~eden ken::limi mahrum 1 verllml,tır. 
bıra.kmı) acağım. ı Bunlar Denlzyol!an klşe memurlıı-

. T ı · · · · ti · · rından S:ı.l~hadc.l ı, lsmet ve tasnif 
~.<sı. sızın ~e,zıye erı~ız ·•~r ' memuru Rasimdir. DördUncu sorgu 

ve kım ·e bunu ın.:flr etm•yor. Sız M.klmllğl tarafından yapılan ıstıc • 
hoşa gitmiyen. fakat lüzumlu biri· vapıarı neticesinde S:ıltı.haddln ve ts. 
sinız ve işinize :r.~ni o u- masını met haklarında tevki! mUzekkeresı 

jstem:!m· Bi~a~;-a~eyh ihti'fıfı dost 1 kesııere!< tevkif olunmuşııır, Rasim 
~ hal t..- · .. _, , 'ht' serbest bırakılmı~tır. HM!ııede daha 
~~ . ve ı11:n•m mu4a ,aama 1 ı. bazı altı.kad:ırların mevcut olması 
yaç olma::ian ar.mızda muta':ık çok muhtemel g6ruımekte ve tahld • 
katm:ığ3 gay:-et :din. kata devıım olunmaktadır. 

Sovyet Rusyadan hu<lu. 
har:cinc çıkarıldı 

Almanya:lan kaçan Çek'crtıcn mU 
rcltltcp 21 kl_ılllk bir muıtecl kaf!le .. 
dün akşam Sovyet tnndıı alı Svo.net. 
ya vapurile şehrimize gelml, tlr. 
MUltecııer arasında gcn.ç bir k.adıı 

da vardır. 
ÖğrcnJIJim'ze göre, bu kaflle men 

sup::ırı Polonyanm lş0ııll Uzerlne Ruı:ı 

ya; a ııt: ca etmlglcr ve oradıı blı 

mUdJet tev:df edl!dfüten sonra si) B · 

al mUltccl vazlyet.nde oldukları na • 
z:ırı dlkl:ate alınıırak hudut hal"icl. 
ne çıltıırılmışlardır. 

Du:;ünlerdc Rusyadıın çıltıırılanlaı 

yalnız Çek mUltccilcrlndcn ibaret de 
ğlld.r. 

Eski Pontos Rumlarından 200 klşl 
ilk bir grup ve Kııradenlz sahlllerı 

halkından sekiz Türk de uzun mUd • 
det Rusynda kalmıı olmalarına rıığ • 

men l~leı inden çıkarılarak memleke 
U terke mecbur edllml~lerdlr. Bunlar 
da Svanetya vnpurlle gelmişlerdir. 

Türk yolcular lstanbula çıkmııtar 
dlZcrlerl transit olaı·ak Yuruıolstaoıı 

gitmek Uzere vapurda kalmı;ılardır. 
-~-·.>- ---

Balkanları dolaşan 
Japonyanın Moskova 
sefareti katibi geldi 
Jnponyanın Moskova sefareti k! . 

tlbl, mahiyeti malQm olmıyan bir va. 
zlfe ile Dnlkanlarua doıa.,tıktıın ıon · 
ra bu sabahki semplon cksprcstle ııeh · 

rlm ze gelml~tlr. 
Japon diplomatı, kendislle görüşen 

bir muhnrrlrlmlze ismini bile &öyle • 
mele istememiş, sadece bu akşam An. 
karaya gideceg:nı, orada blrltaı;: sa 
at kalıp tekrar B:ılkanlara d6nece~ 
nl ifade etml:itlr. Bu uzun seyahat· 
sırf gezinti maksadlle yaptığını da 
il~ ve eylemıctır. 

Yeni vergi ıayihası 
Mille Meclisine vertld 

emur va müs~ah ~em:erin vas1las!2 
vargıları arUınlıyor 

Nakliye vergisi birinci mevkide yüzde on ikinci
de yedi buiu~c ve üçüncüde yüzde lıeş nisbefnde 

olması c!ü;tünülmü§tÜr 

An!mro. 2~ - YcnJ ver,,.'le r r 
.alt kanun projesi Bilyilk Milbt 

leclisine verilmiştir. Proje nlfı . 
·alı cncUmenlere !Vdl cdilmi~tir 

Maliye veldllnin Mccli"'n bu 
;ünkU toplantısında sez nl:ırak bı· 
:lyih:ıların daha kısa bir zamandr 

•ctki!tl ile nıznnn:"ve alınması 1-
"ln muhtelit bir encÜm" · • ... -''':'~ 
'ıcre~ini teklif edeceği n.nlaşrlmak 
tadır. 

L5.yih:ının cncümc:ılcrde tadil 
bre uğraması mü:nkü'1 ol ::u [!un. 
dan muhteviyatı üzerinde al1l:a 
ar rraka:nbr §im1iden malfımat 

vermel:ten içtin:ıb ed: r görü, 
'l1e'.:t:dir.. S ı z a :ı hzb:rler 
ba~ı vergilerde tezyi::li i:tfüdaı 
e: e.1 yeni 15yihaclal;i hül.i;ml ft rin 
mü::ellefl:ri en az m.i.'tee:::r ede 
ce!• şe~:ilde hazırl:n 1ı~ını teyit 
e ~m . kteclir. Avrul"'adıl:i harp hal: 
dolay·sile gü"Tirük v:ır:dJtının a · 
ıal :r.ası yüzünden alınmaz na Z"' 

ruret ha::ııl ol:ın bu t:: rlbirlerir 
~imdiki fevkaiade ahvalin dev:ı. 

•mm mü ha~ır ol:ı.ca!!ı da il.:lvr 
ediliyor. Bu scbebled!r ki ır:uht~ 
lif vergiler<le arttırrr<ılar b:r ıa 
yihada toplan'Tlış ve bunun pren. 
sip ol:ırak (fevka15de var:dat) 
a .:d:dilm:si muvafık r,örilh i1ş ' ür 

Yeni 15.yihada sırai ve ticari 
te~.l)bbüsler erbabından alın~n 

kaza'1Ç vergitile ş:l:er ve gl:koz 
dan alın:ın istihl'.ik vernfrinc ı:: · 
"Tlil:tar za -:nme ·:ı::-el:tc:.lir. Me 
mur ve miistah:lemler:n y:m · 
11°zm: t erb:b·n ·n riT di tabi oldt• 
~'l va~ıt.,s · z vergiler arttırıhr.al: 

ta, sadece hava mücln.'aa vcr"'İ'"
0 

iki mfoline crkarılrra!:t:ıdır. v:ı 
h:ı1:il :n yeni vi'r: d:ı.t bütçesinde bı 
vergihre t:l:abül e 'en vnri 
'at tahminl~ri, yapılması M::::li 
se te~:lif edil::n teyidlere göre 
hazırl·nnııştı. 

Diğer t:ı.raft:?.n .-H ğım rr·:te .... 
mim malft-ata ,,.öre mı•htelif re 
simlcrde yapıkn t:zyi~l:re dai 

Bas n Biı h~i 
ha s vel dıvanı 

Hakkı Konyalının vazi· 
yetini teıkik e~ti 

Anl•ara, 21 (A. A.) - BMrn 
3irli~I yüksek haysiyet divanı bu 
1Un Ankarada Ulus mUe~seseııbı • 
deki yerinde birinci toplantısını 
yapmıştır. 

Div:ı.n reisliğine Necib Ali Kil · 
nfi:t:ı seçilmi~ ve lc;timn"la Net'med· 
elin S:ıdalt, Nafi Atuf. Hnl!l Ni'•ad 
Iloztepe, tcm:v'z mahkemesi aza • 
sınd:ı.n Fuat 'Tuğcu, Devlet Şfırası 
az:ı.sından Avn1 Türel ve matbuat 
umum mUdilril Salim GUndoğan 
bulunmuştur. 

Heyet lstanbul Basın mıntıı.kası 
idare hey etinin İbrahim Hakkı 
Konyalının m<'ıslrkten ihracı hak • 
kmdaki talebi üzerine tetkikata 
başlamış ve bu hususta deliHl ve 
vesaikin celbine karar vermiştir. 

--- -<t----

Albay Şültrü Kanatlı 
terfi et~i 

Hatay vlldyetlndekl kıtalanmızm 

kı.:mondanı Albny ŞUkrU Knnatlı tuğ. 

baylığa terfi etmiştir, TUrk ordusu 
nuo bu de~erll uzvunu tebrik ederiz 

olm:ık üzere Maliye Vek5.letir.{ıe 
yeni bızı layihalar da hazı~an 
mal:tatlır. Şu günlerde :r.feclice 
veril.cel;tir. Bunlardan b:ri n:ıl:li. 
yat vergis'ne yapıla ~ak zamlar<: 
'airdir. N"l:liye vergi::n: va :-- ıla: 
~a:nl•nn b:riııci mevkilerde yüz 
oc on, il:inci :1e yfü:tle yedi buguk 
üçüncüde yü:de beş n:ı: b~tindc 
olır.ası tl!c:ıvvur ed'lnıi"!ir. Eazı 

inhisar m:ıdde'erine ya'lılacak 
z:ımlar da ayrıc:ı te:ıpit cüilmek 
tedir. 

* Nevruz dolavısile İran t eba 
:ı :; 'le İran m~!~te!Ji t:ıle!.c:;i clfü 
lr:ın kcn:;oloshancı:i,... e gider~! 
hus :ı si surette t~bril:5tta bulun 
muşlar-:ır. l\Ier~cim yapılma:rıı~ 
tır. 

, • Vali Lfıtli I~ırdar tlsl:üdar 
tra:nv:ıy nın va:iycfaıi te~kik e 
decek o:an l:omi::yona iştir<ı'; v. 
b:ızı mes:ıil h:ı!:l:ında ve':at:tl : rl 
te:naslart:ı bulunmak üzere ya 
!:- nd:ı Ar brnya gidecel;tir. 

ı::Eeıe::i; c bu yıl Florya p15 
jıntla evvcl:e mev::ut 

0

k:ıbin ~lerc 
ılaveten 60 l:ı:ıJine c;~b i :-~a:;ın:ı 
ka ar vcrm·§~ir. Yeni kab:ncb 
pl.Jnda gö:ıtcr;Jen ye ·i otelin al 
tında yapılaca!: ve 50 bin lir:ıyc: 
~ı 1: a c al: tı r. 

• Dol a' ''hçe st:dın:n r.rnl::ı 
vel:si C:ün v.ııli tuafm.:.ın imz;. 
e•'il:ni~tir. Müt~:ıhhit Abciül' adir 
on gfüı ic_:inde buradaki lıir.a en 
l:azını yık p kal.'ırarak staciyu 
mun in~asına b:ı:lnn:ıcal:tır. 

• N.ırosma,iyeden Cağ'alcğlu. 
na ve bura ·an Yerebata-ıa giden 
yolun a-f ... lt olarck in~sına ha 
?:rn ·a b~)a ac.,l:tır. 

Yine bu ynz iri •de Ycnioosta 
'1a e mcy;h 1"1: Ş:ı'1p:'ılevi cad 
lesi asfalt cl:ır:ık in~a edikcek 
t:r. 

• Yeni Tü: l:· Y ı·n:ı, ticaret ve 
tediye anlnş-rası dünden )tihrcn 
mcfr·ete g:rmiş~ir. 

* Türk 1i "" an'arı arasm,•a kö 
mür nal:liyatı navlun tarifcs:n·n 
koyd!.lğu yeni fiyatların tatbikin: 
dünden itibaren b:ışhnmıştır. 

• Ye::likulede Kazhçeş:nede 
Hüseyin Çetin adında bidnin de· 
niz ker.arın 'a karoya çekilmi~ ve 
tersine çevrilmiş b:r kayı'!ın al. 
tında Baisc isi:r.li beş vaşlannda 
bir kıza tec3vüz~ je~:bbils ettiği 
iddia edilmiş ve ltendisi adliyeye 
verilerek tevkif olunmuştur. 

• Yeni c!eniz mahsülleri kanu 
nu projesi ır.ünascbetile Ankaraya 
giden balıkçılar heyeti şehrimize 
dönmüştür. İstanbulda bu kanu • 
nı.:n neşrini müteakip mod~rn bir 
balıkhane yapıbc;ktır. 

* İstanbul deftardar muavini 
Bchcet Ankara tefterdarhğına 

ve onun yerine de belediye muha· 
sebe müdürlerinden Vahit tayin 
edil-riştir. 

• Şarköydc kuduz bir köpek 
tarafından ıs•rılan Mehmet is. 
minde bir köylü bu sabah jan· 
darma muhafazası altında şehri· 

mize getirilmiştir. 

-
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Bir dağ 
ıh ye ayrı~dı 

r.1udanyada 41 .!:/ 
• I·"' dönümlük ar~zı ,.,., 

'ıddetlı 
~ 1 .IJ 

ze'ze erer o 0 
G 

E~likcs:r, 21 (A.A·) ~ 
,;en baftal;;i sJre::ll y:ı ... 11~ 
•e fırtınalar yi.lzunde~ ı:ııt'I 
tepenin Kon!;:u:: .. ,·c çu yı 
ıır köyleıiııde b::ızı c,·ıer b• 
mış \'c bir daJ ete~ in e 11ı nan Çayır lröyUoe .;ece tı. r 
·a:r da_,clnn taş ve to,ı r:.ı·;ıı 
;ahırı dUşme:,e bcşla~.1 ·!l t 
uı.llc, korku lclnde k01tır· 
•etmc.,: e mecbur knlııı 1~ •1:ı 

Uu esnada on lrnd:ır c,
1

6 
lu\ r ı arı yı t ı lmı.,t ır. 1\. ıı 
;nrında :•I cla.., ın d:ı ort~
:ıtı:ıuı . ı görUlmüştJı'. \~1 ~ 
en :ı crh:ıl vilayet nı:ıltC ı 

"1 
ı erJar cclilı.'l . ş, \'ali ınu .. ,.ı ı 
ı nfia mUhen cl13! :?ri ıct•j0ı:: 
ıUd ise mııhnlllndc bl!J 1$ 

ardır. KöyUn bazı e,·ıer 
e et tiril nı istir. , 

r.IUDANl'ADA nın rV\;f~ı 
10 llİN LİI!A z.u:M: l ~f. 
C · 21 ( :\ A ) - ıtııd' ars:ı, ı . • ·~ 

rıın lşı:. 1ar 1.:öyiln:le vu:ruase-
1 

·aymn.sı 4CO dönlimdcn lb!lrC il. 
.:ılr arazi parçasmı kfunlleP 
ra uı';ratmıŞ_tır. Zarar mi>;! 
ıo.o .. o lirm~an fazla oıduğJ 
di!iyor. e.' .f Devrun etoekte olan il 
önlemek için lcabeden ıed 
bışvurulmuştur. ~ 

GÜf.lÜŞilANE VE KAr::Jl .. 
DA ZELZt!;LEW•,,., V 

G:ııııu~an .. , ~ı (A.J\.) 
1 

e 6 

..aat 17 ve 22 de iki s:ıı.ı >,} r 
. t 24 te Uç saniye ve b0 .~ııı r 
.U O ta da Uç ı niye dC~ıııı~ 
len şld J etll zelzeıeıer1t ~s~. tur. Aynı saatte Kcl1' ıııdd', 
Jındn ua gUrUltillil çolt 'ı-Jlls5 
il bir zelzele olmuştur· 0 
toktur. ııJ Jt 

24 snnttenberl def11
11 J(, 

kar ve fırtına yuzuode ı1$'c 
makta olan Kc.p ve tı 
Jasıarı kapanmıştır. ~tlJI' 6 

İki gündür burada ısoo....-

vıı.m etmektedir. ' • • • ,. o~ 
Ih.raht. ııı-, 21 (A-~·>er ıS O' 

saat 17,30 da hafi(, dl~ ğfıl ',ı 
de cenuptan şimale dO 0ıııı ~ 
rUltUlU \'"e orta şiddette rsıot 
ilzer0 şiddetli iki yer 6~ 
olmuştur. Hasar yoltlU • :I'.~ 

tı·'S 
Yumurta fiyatlar• 

düştü? el'~ 
Yumurta tiyRtıan d~ 4~ p 

Bir mUddet evvel lbr&Ç tlY~ır'>" tf 
olaıı 14'0 !ık çift aandıl< ~ tıtıtıl IJ)~J 
dar dUşmUştllr, Bunun 60 ıııı~. 
catçılar arasında b1rU1' l)J ti.A 
hakkındaki muamclen!ıı !:eıııe~~ 
ret vekAleUnce lntaÇ Cl>"jj 
gören ltalyan ıacırıertıılP rııı,1'1"~ 
her hıılta biraz dalı• ~ 12ııı• 1 
ruccar arasında birlik bU 11 

_ ,,,J 
Jnll~.,,.. 

dan bu teşebblls kısınen v 
nıu:ı ve tlyatlıır dllşDl~tll~s,eer 

Fakat bunun uzun sıırııı 
b. l g6rUlmektedlr. cSıl' ~ 

ltalyaya dllıi de 1700 sa.O 
ta ihraç olunmuıtur. ___.,.,... 

~ .•'!' 
. b.l I" stiğl 

Otomo ı a r ~C1'~ 
buhranı ihtiın~~çt~ 
Uzun mUddettcnberl 1112e61" 

n otomobil tAsU~ ıc ıV1~ 
bazı marka otomobtUeıill bıııı "' v• .r ır 
bulunıımaınağn başıe.ınıŞ ırııtjl)r ,/ 
zerine !Astık ldlılll edeI> :ıı~tıııtl~, 
Ticaret VekD.lcU. te~r ıoPpll"' 
bq koııtröl6r!Uğünde b. ı~ f 
parak 15Uratıe aıJllJllııs:,ır. çı.:; 
tedbirler! tc:ıblt etınl;;lef t g-sı '°' 
raftan her tUrlU vaz!YC ot ·• ' 

ti ~de . ~,jl'I" 
alınarak meınleke rn ~, 
lAatJii 1maU ~ıı. d , 



ava 

J,onrlra, 22 (Hu11ııo;i) - Alman
ların Skapaflov'a karşr hücumla
rına bir mukabele olmıı.k Üzt're 
yirmi mart gece.si Silt adasındaki 
üslerine yapılan hava akınlarından 
11onra tayyare hnrbinin ı;iddctlene
ccği ümit edilmektedir. Silt adası
na ~·:ıpılan hücumu 30 tayyarenin 
idare ettif,i sövleniyorsa d:ı bu 
tıtyyıırclerin miktıırı dliyn yakın
dır. Akını hava hıırckıitı kumand:t
nı Staton idare etmiştir. Kuman
dan, cvYelce yapılan keflif uçuşla
rından sonra 1ngilir. tayyarelerinin 
araziyi çok i~·i bildikll'rini söyle -
miş ve ~u tafsilatı vermiştir: 

"Evvela, ada üzer'ndc yirmi da
kikalık bir uçuş yaparak, maiye
timdeki tayyarelere hedeflı'ri gös
termek için bir para~iitle bir fişek 
attım. Bunun üzerine bombarclr
man ba"ladı. Tayyarclerimir., ada
dan u:ı:ııktıı. olan bir yere ınralan
mış nöbet bekliyordu. Bunlıırd:rn 

hiri ilerleyip, bombalarını attı~ct::ı.n 
sonra ?>a.şka biri ilerliyor ve n~ ni 
işi yapıyordu. Harekat <t'l!'l tın:ı !::~

dar bu şekilde idare edildi . ., 
Staton, Almanların niçin avcı 

tayyareleri çıkarmadı~dnrma dair 
sorulan ımale ~u cevabı vermi.~tir: 

"Almanlar gece uçuşu yapmak
tan korkuyorlar. Onun i<;in 1n~iliz 
gemilerine taarruz ettikçe de bu 
işi gündüzden yapıyor ve ort.'\IIk 
kararmadan geri dönmiye ehem -
mi.ret veriyorlar .. , 

AU I AN T.\ YY,\RELERt 
Şt;TLAXD ÜZJ;RtNDJ~ UÇTU 

Londra, 21 (A.A.) - Hava 
nezaretinin bildirdiğine göre bu
gün öğleden biraz sonra düşman 
tayyareleri Şetland adalan üze
rinden uçmuşlardır. Tehlike işa
reti ve sonra da tayyareler geç
miştir. 

İşaret düşman hava kuvvetleri.. 
nin görünüşünden bir kaç dakika 
içinde vecilmiştir. 

Gece de Alman tayyareleri !n
gilterenin cenub sahillerinde uç
muşlar; ve sahil yakınına beyaz 
ve turuncu renklerde şarapnf"ller 
atmıı-lardır. ln!!'ili:ı: avcı tayyare -
IC'ri düşmanı bütün gece aramış
tır. 

t)Ç BlT.\ R \F Gf;!\11 IIAS.\la 
UGIUDI 

lıonılı·n, !!l (.\ .• \ .) - İ ngiliz 
Amfrallığı Alman hava kuv
velleri tarafından l skoua sa
hilleri açık l ar ı nda harp gemi
lerinin refakatinde ~iden \'a
purlara yapılaıı taarruz h ak
kında izahat vererek diyor ki : 

Bu taarruzda Uç bitaraf ge
mi hafifç-e hasara u f; raruıştır . 
Bu gemi ler şunlardn: 

1267 tonluk Si\'inta rnırnru , 
bir bomba ile hasara uğramış 
\"e tayfası tarafından tr!rkedil
miştir . Bu tayfa diğer lıir Nor
,·eç vapuru tarafından kurta
rılmrştır. 

159!.I tonluk Utklippan rn
puruna bir yangın bombası isa
bet etmiştir. 

720 ton luk Tora E lise Yapu
runa da keza bir bomba clliş
müş, fakat hasarın derecesi 
tesblt edilememiştir. 

Kafilc:re re fa kat eden harp 
gemllerlnin dafi ateşlerile bir 
Alman bombardıman tayya
resi hasara uğ"ram ıştır. Kafile
ye refakat İngiliz tayyareleri
n in ateşlerile dp cli~r>r birka~ 

Alman tayyaresi yaralanmış 

ve bu tayyareler dağı tılmıştır 

HOLL ANDA tiZERtNDJ~ UÇAN 
TAYYARf;Llt:R 

AmstPrclam, 21 - lki Al-·q 
avcı tayyaresi bu sabah Limborg
da Alman hududuna kadar birka<.: 
kilom<>tre mf'MfC'de bulunan C:e -
nep isminde' ki kiiı;ii k Jloll:ıntla 
fiPhri lizPrİn<ll' 11<'mnqlArthr 

AmstPrflam, 21 - Şimal deni
z.inde, dört Alman tayyareci, bir 
Hollıında vapuru t:ırafmdaı1 kur -
lanlmıştır. Bunlar. 1ngilh1Pr ta
rafından düşürülen bir tayyarenin 
mürettebatı olup, bir subıty ve üç 
yar .. ubaydan mürckkt'ptir. Ta~·ya
rccilPrdC'n ikisi yar:ıhdrr. 

U t :\·nt :!'\RUFG ~··:n11tNnı~Rt 
U.\~.\RAT 

K opcnhag, 21 (A.A. ) - Sylt 
adası civarından gelen haberlere 
göre, adayı karaya bağlayan 

H indenburg seddi mühim surette 
h asara uğramış ve bu set üzerin
d e bulunan dört hava dafi batarya 
kulesi ortadan kaybolmuştur. 

D:\Xt~f.\RKA Ht'm·:· 'ETt 
PROTF.STO l :TTt 

T<orır,•hna, 21 ( A .A.) - Res
men bildirildiğine !!'Öre, DanL 
m;ırka hükumeti. Silt hücumla. 
rı esırnsında, İ ngiliz tayyarele -
rinin Danimarka üzerinde u~uş
larını Ye Danimarka garp sa -
hillerinin bzr noktal3rmr ve ez.. 
elimle Hilrnilsland'ı ve bir Da . 
nimarka askeri mevıiini bom -
b:ırdıman edi~lerini İngiliz hü. 
kfımeti nezdinde protesto ede -
ccktir. 

Bulgar 
başvekili 

Dünkü MccEs 
nlÜza kercler ;n tlc 

f ürk -Bulgar dost
luğundan b 3hsetti 

Sol yn, !!L ( .\ .. \ .) - Krala 
, erilct:ek cevap ıçın rapı lan 
rıı Uza kereler esııasınd a Ha ri<"i
ye Nazın B. Popo[ süz alarak 
ezcümle demiştir ki: 

Harici siyasette vazifemiz. 
harbin dı.~ında. kalma!~ için 
bütün g":ıyretlerinıizi sarfecle
rek bu harbin neticesi ne olur
sa olsun Bul~aristanı korumak 
Ye müttefiklerini mUdafaa et· 
mek olmalıdır. 

Dıs sivasctimiz barış ve mil
letler' aı:asında. anlaşma tilkU
sUne sadık kalmış Ye bu siya
set bize komşularımızla ve heı 
şeydrn ön~e kardeş Yu~Mlav
Ya ve kcndi.ıile claha l 925 de 
dostluk mnahcdcsl imzalaılığı
mız dost Türkirc ile ınUoase
bctlerimlzi ıslah imkılnınr ver-
miştir. 

Bu dostluk mııahedesi mil
letimizin kendisi le m llşterek 
menfaatlerimiz olan TUrk mil
letine karşı hissiyatmı aksettir 
mektodir. 

Sovyetler Finlô.ndigaga 
geni teklif /er mi yaptı? 

Isveç-Fin ittifakı 
Sovyetler ve Almanya 

tarafından iyi l<arşılanmadı 
Stokholm, 21 (A.A.) - Slok

holm Tidn"ngenin Moskova muha
biri yazıyor: 

Sovyetlerle ~foskovadaki J.'in he
yetinin ilk içtimaında, Ruslar son 
muahede ile kenrl;sinc terkedilen 
hududu b:ızr nob.talarda gznişlet -
mck t::ı.~an·urund:ı olduklarını ih -

sas etmişlcrdır. Finler bu yeni is
tekleri kabul edeceklerini bildir -
mektcdirler. 

Stokh olm - Sovvet - Fin ba· 
rısından sonra Fin İıükumetinin 
is~eç ve Norveçle bir ittifak akdi 
için yaptı~r teşebbüsler Mosl:o
vada müsamaha ile karşılanmı~ 
ve bizzat Molctcf da l:" ı kanaate 
iştirak etmiştir. Sovyetlere göre 
ise yapılacak bir ittifak taMamen 
tedafüi mahiyeti haiz olı.:p, hiç 
bir memleket aleyhine mütevec -
cih değildir. Buna binaen Sovyet 
tefsir tarzı kabul edilemez. 

Diğer taraftan Alrranyada, si
m~l memleketleri arac;ında c'erpiı:; 
edilen ittifak hususunda Sovyet
ler Birliğinin noktai nazarına iş
tirak etmiştir. 

VA T1KAN NE DOŞONOYOR? 

Va tikan, 21 Osservatre 
Ro"mano gazetesi, Sovyetler Bir· 

da çalıştığını, Fin - Sovyet mu
ahedesinin akdinden dokuz gün 
sonra tamamen teyit etmektedir. 

YENi FlNLANDlYA 
KABi NESi 

H eJsinki, 21 ( A .A. ) - Fir:Ian· 
diya matbuatı kabinenin istifası 

hakkındaki şayiaları teyit etmek
tdir. Yeni hükumet derhal te
şekkül edecek ve parlamento da 
27 martta i~timaa davet oluna
caktır. 

HARPT E A LMANLAR 
TAYYARE YARDIMI 

YAPMIŞ 

Moıkova, 2 1 - Finlandiya 
harbi esnasında, Almanyanın, 
Sovyctkr Birliğine 300 avcı ve 
b;}mbardıman t ayyaresi verdiği 

söy lenmekted · r. 

Alnıanyaya satı!an 
Romen petrol 

şirk eti 
Avar.'1 Kamarasında bir 

istizc-.ha sebep oldu 
li ğinin Skandinavya devletlerı L1ındrıı, 2 1 (A.A.) - "Fornky Rou 
arasında tedafüi bir ittifak yap • maneskn." petrol şiı ketinin Almanya 
malarına mani olmasını Sovyct- tarafından satın alınışı bu~n Avam 

ı Kamarasında mc,·zubahsolmu{tur. lerin, Avrupa ~ima linde yayr ma 
:. Bu hu11ustıı sorulan bir suale ce _ 

arzusuna yeni bir delil gibi gör. \"llP veren iktıaacll harp nazırı Kros 
mektedir. deml~Ur ki: 

Papalığın naşiri efkarı olan bu İngiltere hlllt Ometı bu ~irkeli ııa · 
gazete diyor ki: . tın alma meselesini uzun uzadı)'lt tet 

Moskova hiikômet inin vazıye kik ettikten ııonra lscnllen fiyatı şlr -
t i, Sovyetler Birli~inin arzusumı ketin verimıte mütenıuılp petrol an • 
yalnız Finliindiyada zorla kabul ıa·mMında verllınc~l drrpl~ eılllt'n 
ettirmekle iktifa etmeyip, !sve~c J nılUıtr<la uir §ey temin ecJeııılye -

v~ Norvcce müskülat çıkarmaya cektlr. 

3 
!S 

·············-······················································ ........ _ N O T ...... 
ı •• i 
1Ustad Halit 1 

Ziga Uşaklıgil' el 
BU mllh•tin ılil Aiİ7.Ctıi~ine yaratıcı 7el.:l\.o;mı H' ömrünü nkfetntl_ş 

o!an ıi ..,:ad HaUd Ziya UNlkJıı..ril, bir müddett<'nberl. gramer -re 
imla m<''«•k•·i tiıerlndc thi~iinü~lt>rini neşrediyor. 

Muhtert-nı ediıl, <"Ol. r cybi "~ tcYa7ulu bir konuşuş üslubu J.'llllaıı
ma.<;ma raı;mrıı , bu mc-sclrnin ha lli için terkibi bir sl~tcm kurm&kta
d ı r. 

Türk dil inin bu bü~·ük 'ila.ıın.tkin, bu hamıc ... inin hiçbir yerde he
niiz bir a;.ı., u~·andırmanu,, olmasıııı, l}Üphesl.ı:, ne doğru olduğu \"eh
milr. ne fle kült iir me.,el<'mizin kaclrl>"iunda hüyle bir me-.ele ka.bul e
dilnıt'mi ') o lma.,ına atfrtmirccc•k k:ular ) lik'lC'k idrak sahlhldlrler. Ben 
ı:ı~nrdiyorunı hl, farl lıfn f.;ıcrn ı glynı i5 b:ışlarla konu~nıo.k Jıiirriyett
nC', h iirr.ıet dur~umıı.ı: daima bir pa.r<"a. <.'n~el olacaktır. Nitekim mnh· 
t-ercm ü.,ta·I el a ilmi nnınri)·r<'illkte objektif bir dUş\inüs füı!Ubnndan 
ziynclC' ıihııi ifiptların lıal: i nıi~·cti derhal brlirmektC'dir. Ye bu <'kıııe
riya da hiı~·k<lir. !\les<'la Türkl;r<'de hf>ll<i e n ı:;iiıel siir ııiiylemt~ olan 
Yah;.·a K"ın:>I .,füi nazariyede en ff'na. far lf etml~ olnn adamdır. 

tlstaıl Halid Ziya, en elii. ;.."ramf'r , .e ~C'ntaks tabi rin i yerine 
( .. arf) \"C ( ııahh) krlinıl.'lerinin 7.e\ kimiz(' cJaha on~un ~CJdiğh•Je r<(ize 
~nni':'tir ki, bu ı?.iinkii ruhunıuıl:ı krndi 1ihni itiyatlnn ara.,mdJ\.ki me
safr,YI, )'a lnı;ı: bu lf~a ctnıl) e ki fayet cd<'<'<'k kcdar hatalrdrr. lhnr , 
mııhtt>r<"m iiı.;f:ul, lıu~lin hhe ~arı> dillerin in ıcıtrlahlan Arap ,.e 1~ 
ı<.tıln '' lnnndan ılalı a. yakm gc>lmt-kteılir ' r gel<'<'C'kti r. 

{'.,facJ a rapça kelinıC'Jrri ) "PU f p7: rm ız f:ıı. fafaf(uz Ct-tiğfmb; gihl 
yaınr:-ık ıll.'iJstirmr)·c nl' hakkm1rL oldu;nnu c;onı:ror. 

P.l r mlllC't haldo. iiı.;fad. ninat Arım dilinin <li~Pr mllletlerln l<eli
mf'I C'r i rıl r.iiliin<" denll"r<'k mikTMfa clP~<ıtirdiSni unutuyor gfhfsln lT~ 
n .. tı11lım11: inıla ml"IC'l<"-inln halli lı:in llprl sürcllli!,ii na.zariyelerle, m&
... eH. hii1iin <lillmi:1ln (kom<;-\1.,mm ku~ 11 <ıt) ':'"klindn acaip bir lmlii. 
nı:rnmrrıa <i. İİriild C'nd l _i: in l ' P ~·aırmTT.m e11l\I )·anya dör:<liiğiinü gördijğü 
hnldr lııı~·rf"t t>tmP.rnf'klC'clir. 

Anln .. •hyor ki, ılll me<.f'l<'ln inln mutlııl•n hir a1>'\ılı-mi m~cle!!l ol
• flııbınu itlclla Nknler H " bn mC''IO"' 
! IP.lPrin :ı l;.aclrml"h: h '1 11Pılifmiye • 'ZP• 'Ti_~4 .. IJ .. Ç 
! <'<'finl iinr ~Ür<"nln hnklıclırJ~r. c:TL, .{./u.ı.Nı.tı 
: ························-······················.................. ............ . ...... 

Gördes heyelô.nı 
4000 nüfuslu şehir her an yeni bir tehlike içinde 

Gördesliler hükumetin 
yardım elini beklıyor 

GiirdC"_, (Hu.-.u<ıi) - Gördeste Gürdesi başka. bir yere kaldırır • 
vukua gelen heyelanı oldukça bil- ken yapılacak yeni ~ehrfa bugtinün 
dirmiş ve hükı'.'ımctin bu işle pek ihtiyaçlarmr karşılıyabilecek bir 
yakından alil.kadar olarak müte- halde olması lazımdır. Havası, su
hassısları felaket mmtaka.smı tel- yu, kanali.7.asyonu, evleri, bahçe
kike memur ettiğini de evvelce ha- leri, meydanları, parkları, etra -
bcr verınişlil<. fmdaki şehir ve köylere olan mer-

Gelen mühendisler; heyelan sa- keziyeti, velhasıl her şe)ile yeni 
ha!!ını görmil~ler, buralarda birçok l:;ir Gördes kı•-ma.k hem hüklıme -
etildlcr yapmışlard ır. N et icede tf"h tin ve hem de halkın işleri bakt
lilcenin çok büyük olduğu anlaşıl- mmdan ön planda gelmelidir. Bu
mıştır. nun için de bir şehircilik mütehM-
Beş mahallenin üçil lamamlle ısısının mahallinde tetkikat yap • 

"e diğer mahalleler de kısmen ma.c;ı \'e şehir olabilecek yeri inti
heyelan sahası içinde kalmakta, h:ıb ryleme!li zarureti vardır. 

2000 haneden ancak birkaç yliz Yeni çehrin yeri bu suretle ta.
bina sağlama çıkmaktadır. Bundan yin edildikten sonra en mUhim 
bir müddet CYvel yıkılan yirmi ve rncsPle inşaat işi olacaktır. Bu şclı
talıliye ettirilen yirmi evden baş- ri tam:uniyle halkın kurması im
ka daha birçok e\'lerin de boşal- kansızdır. E'·lcri tehlikeden nis • 
tılması takarrür etmiş bulunmak- pelen uzakta kalanlar birdenbire 
tadır. Jlükümct. her lürlü in~ant bu nakli kabul edemivecckler ev. 
ve tamiratı rneneylemiştir. Artık !eri yrkılacaklars:ı. or~da krn

1

dilc
bund:ın sonra şimdiki yerde bir rine tck;ar bir yuYa kuramıya
tc>k c;iYİ hile çn.kıl:ımıyncnktır. Ye- caklnrdır. Şimdi Rçıkta duranlar 
ti.ine ç:ıre şehri başka bi~ gösterilecek yeni yerde başlarnu 
yere ııa!deylemektir. Böyle bir sokacak birer klübe yapsalar dahi 
nakilse ner<'ye? Ne zaman? Nasıl lıu yine mıı.tlubu temin ctmi~ ol • 
ve ne g-ibi şartlar altında yapıla- mryac:ıktır. Bu suretle haşlrya.cak 
bilecel;tir? J~tc bu i5tifhamlara inşaat gayri sıhhi şeraiti hayati
bur:-ün ccrnb \'l"'rilemcmcktedir ! ye gösterecek, ayııi 7..amanda iler-

Gördcs, Yunan işgali zamanında de kunılacak yeni şehrin çirkin 
t:ımamilc yıkılmı~. t<'k bir ev da- bir manr.arasmı teşkil Pdccektir. 
hi kalmamıştı. Böyle bir fırsatla Bıır:dan başka şimdiki r.cmiyP.t ha
şPhı in cs!ii yerinde kurulmamaı:ıı ~ah bozulacak ,.c şehir k~ndili • 
için, o ıo:ama.nlar b1rcok tcşC'bbUs- j!in<lcn iki, hattiı üçe bölünmüş o
lcr ynp:lmı" ,.e lırvelanın mc\'(:ll- !araktır. füiylc bir lıalsc hem dev
diveti de ihbar edilmişti. !stanbul Jetin hem de halkm işlerini zor. 
Ü~İ\'N'."İlcsindrn gelen jeoloji pro- la!ihracaktır. Bugün için tchlikn 
f<"sörlcri ve bu işin mlitehas.ı:ıısları görmeyip <'_,,ki evlerindo oturmak 
yine bu sahada fenni tetkiklerde istiyenlf~ r de yine bir gün bu 8.fe
bulunmuşlar ve nafia vekili bay tin tehlike~i karşısmd:ı. perişan dü
Srrrı merhum da gelip va:ı:i~·<'ti şe eekll.'rdir. Ne tarafından bakı _ 
mahallinde rnilşahcde etmişlerdi. lacak olursa vaziyet elim bir tab
HPrhalde bir mahzur görülememiş lo halinde kırşım11.a <;ıkmakt.adtr. 
olacak ki, §ehrin ) ine eski yerin- n_~it~n b~ mahzurları önlemek için 
de inşasına müsaade edilmisti. O hukumctın bu icıe müdahale etme
giinden bugüne kadar b"rçok sı- si, dnha clo~rusu yeni Gönle.sin bir 
kıntılı ve iizüntülü çalışmalardan dcvlrt fıji olarak rnUtalea edilme5 i 
sonra halk kendisine barınacak icnb etmektedir. 1şte o zamandır 
bir yuva kurabilmiş ve yeniden ki; hem civarda nümune te~il e
bir şehir meydana gelm!.,.ti. Ne dPbile<'ek bir cumhuriyet ~ehri ku
ç~ re ki ; tabiat Gördc51ilerin yüzü- rulacak ve hem de Görd~liler ha
nü güldürmemiş, heyelan içten içe yatlarını t'min \'C müstPrih olarak 
G~irdesi kı>m'rerek kunılan bu a- de"am etlirmi!l olacaklardır. 
bi ıc,•i rnnhvl.'''ll'me>k ıçın en a- Bugiinkti vazh·et cidden YÜiek
rnan!"ız ı-iıid0tile hükmünü icra et- ler acısıdır. Halk. büyük bir endi
mü~tir. Şimdi. felaket koca bir ae içinde günlerini geçirmektedir. 
memleketi tehdirl Ptmf'kteclir. Bıı O'ıırciukları evin bir anda vok o
dehşctin artık önlC'nf'miyec<'fd an- labileceği korkusu memlcke.tin lı? 
Jaşılmır'ır. Ha7.iilr \'aoılan hatanın hayatrnd:ı ,.e umumt ahenginde 
acısını bugün halk havatile, ıınra- · büyük tesirler yapmaktadır. Şim
!<ile, malil cekme ktedir. Biz, dün- di 4000 nüfuslu bir şehir bile bile. 
den 'ziyade bur:ünü düşünü\'Or ve göre güre ölümle karşI karşıya 
yeni kurulacak Gi.irdcı:ı hakkında bulunmaktadır. Yıkılmış evler, ya
konuıomak Lo;tiyoruz. rılmrş dm·arlar, çökmüş çatılar, i-

Yeni Görd!!s nerede kurulabi- kiye t.ölünmüş bir toprak ),ğın1 
lir? yarm gelecek felaketin büyüklü • 

Gelen miihendisleıin, heyelan o- ğünii şimdidr!n ihbar <'ylemekte ve 
lan dağın arkasını mün:-..,ib bulduk- Gördeııliler de çaresizlik içinde te
ları söylenmekted:r. Bura.c;ı, tch- veklı:üllc bekleşmektedirler. Bu ya
lik~ mmtakasmın hemen civan sa- r:ı~·a bir ilaç buluntna.'K 4.000 ki
yı lmakta, da~lık, ini.«li, yoku~ltt şlnln hayalını kurtaracaktır. En 
bir yer olarak lıiliıımcktedir. İkin- ufak lıir ihmal büyük bir fecaatin 
ci bir yanlı~lığa düşmemek i<;in (Lutfen uıvl-n ......:..:..:_, 
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~ıPtX:i \ l!!!!!!!B!!·!!-!!!•EBB!!!!!!!!M!!m!la!l!!!Mlm~ 
Amerikadan Fransaya Japonya 

gönüllü geliyor . Çine imtivazlı . 
mıntakaları ıatle 

Ne\yorJc, 22 (.\. A.) - Scyy:ı.r hr .. danc ~oförü olarak gönüllil 
yazılan 40 Amcrikalıd:ın milrcklt~b ilk grup, 23 mnıita Manhaton 
vapuru ile J!'ran!:sya hareket cdecel<tir. 

Esld Belçika Başvekili Amer ·katlan döndü 
Llzbon, 22 (A. A.) - Eski Bt:1çi!tn Ifaşvekili Vmı Zclıuıd, IWp

per tayyaresile Ameril:11an ı;elıni~t:r. 

Siyasi Arap mahfeller
0

nde mühim bir hadise 
KadUs, :0:2 (A. A.) - Suudi Arab:stanla Kovcyt pı-ensJlğf ara

smdn aktedilen dostluk ve iyi konı~duk muaheded sly:uıt Arab mah
filleıinde bi.ivUk bir meınnuniye!le karşılanmıştır. 

Bu mahflllcrde tecavüz t~;;ı".>bUJledna ka.r§ı Arab me::ıleketleri
nin i:?birliği çerçcves'nc giren bu h:\dıaenin ehcmmlyti tebarUz etti
rilmektedir. 

Sovyetler Norveçten üs İstcmemiçler 
Parls, 22 (A. A.) - Norveç sefareti, Moskova hilHi.metinin her

hangi bir Norveç llrnanmda serbest mL'1takalar istcdJğine da.fr veri
len habeTi tekzib etmiştir. 

Oçüzlü · t'f aK müzakereleri 
( Baqfarafı 1 inc::fo) 

rl fikrindedir. Bu b~yanna.moycı 
göre, yeni Avrup:ınm kııru'u~·1 , hu 
üç devletin iıfarcsi altında cet"
yan edncektir. 

İ'J'AT,~',\N - SOVYI:T 
:'\lÜZ \l\Er.ın:,ımt 

Nn-york. 2'? - 1''os•-·w~dan re
len h~berlerc göre, !talyanhrh 
So\ yetlcr arnsmrla doğrudan do,-;.
n1 "~ nıllza.ker<>1Pr cr>rı>ynn etmc-1·
teıliı-. Bu mibml~Prelcr e~nıısrnr'la 
Balkan mPııt'leleri mcvzııbıı'hs ol -
duğu glbf, Sovyetlerin t~ 'yay:> 
petrol sevki de komışul:naktadır. 
RUS • JAPOi\- ADE .. tlTECAYÜZ 

l'ı\ KTI 1\1!: 
::\losko\a, 21 (A. A.) - Havas: 
Japon ma'!ıafilinde beyan olun-

Ankara dıl ve 
tarih f akü ilesi 

iiuğunn göre Rus - Japon ticaret 
müzaltcrelcri:-ı:n bu nr sonınıda 11e
ticelonr.1esi muhteme!dir. Mfü:akc
reler ağır ağır ilcrli:;or. Fakat 
Finlıindiva harbi bitmi<ı olduğun -
dan gere< ticaret müzakerelerinin. 
~ert!!t hudut meseleleri üzerinde 
yapılım konullmnlarm rlı>ha sürat
le yilrümesi beklenilebilir. 

Ayni Japon mahııflliııin mütale
:ısma göre, Rusva ile Japonya a
r-:.sm<"a bir ndcmitecav\iz palı:tr ak
dolunruıun da mll!+ebat dc~ldir. 
Fakat bövlo bir ~a.kt aldedilme -

.den CV\·el herhalde Jaoonya Rus
"8. ile JaPonvnnm Asvada allka -
dnr bulunduğu devletler arasmda
kl hu.duthı.nn ht't olarak tesbiti
nl .btlyeeP~ fabi!dir. 

Balkan kros 
• 

şampı vonası 

ailecek 
Dlğcr devletlerin ele 

böyle hareketiı-ıi İ8~iyoı 
Tokyo, 21 (A.A.) - P..ı:.rblyc ne _ 

Z&r<ıti crkAnmd:ın gcne:al llııU:ı bu
giln mcbusan mccll~indc yıı.ptıgı Le~ 

:;t.natta. Jnponyanın Çbe lmtlyazı. 
mmtakaları iade edeceğ.t.i ve dfg-er 
Llevletlcrin de e.ynı l!"tretl.: be.rckctini 
beklecı:ı;inl &ôylenıiıt ve dcrnl:itir kı 
Eğer diğer devletler Jc.pon:,a gibi 

b.~reltot otmezler.::!'3 Japon ve Çln hti
lrO.meUert mü. terelten alınması ica. • 
beden tedbirleri tezekkür eydyccclt
Lcrdir. 

Gcnara.1 Muto. Jo.ponya.ı:ı.m imtiyaz 
!ı nuntakalar meselesini yeni mcrkc. 
zı Çin hUltO.metl tec~sus eder ctrnez 
ele almıı.oı Ul7.ımgeldlği mUt.<11J:lııemda 
bul1.ınnıu.~t11:. 

ı..rnteakitıon mccli.t Ticnçln meu e
slle entema:ıyonel imtlyuzlı rıunta _ 
kal~r meseleıı!..•i mU::ak~re etmek u .. 
Z3rc gizli bir ccl!:c akdetmi{jt!T. 

Hindistanda 
217 kiti tevkif edildi 

Hinthlar islikUU 
is:iyor 

Boınba.y, :aı {.\.A.) - Röyter a .. 
Jımsının blldJrdlfiııe J;"Örc, ewolkl 
gün çıkan isyan netıcuiDde etnıd;lye 
kadar 217 klfi tevkif edlhnf;,&r. 

Keı:nbrlç Untveraitesinde tahsil et. 
m!3 ol&D Hakııar partlal lUert Mas. 
blridi de mevk"..ıll&r araınndadır. Bu· 
nun to.r:\fta.rlan 100 bin kı,ı~ bnllf 
olm&ktadlr. 
Haluıar • partll!npı gayrttaı:u:ı.1 bir 

tik mezunlarını verdi 
Anlmr:ı., 1 ı (Telefonla) - Ankara 
DU, Tarih ve C-0~rafyıı fakUltesi 
;ık mezunlarını vermiştlr. Mükri
me Ynlkr, Saadet Onurm.an, Muh
~in Dcnılr; Emin Çe.krro~lu, Fer
ıııh Saner, Cevad Gilrsoy, Ruhi 
Turhan, Tarık Al5nl mezun olm~ 
lardrr. 

(B tarafı 1 • 'de) teıekklll olduğu na.n ed.Hnı!atır. 
nt mcı Hind kongresinde Gandi de ou be-

ayni ıııa.mlmlyet havası içinde Yu.. ı tta bul t 

POl .. ISTE: 
......wııııııımı.ıımıHlllttllUlllmn 

Belediye kamyonu bir 
kad,nı çiğnedi 

Beyoğlunda Ağahıı:nam cadde
sinde 50 numaralı a'lartnnanda o
turan Scrkis kızr 70 yaRlarmda 
Diirkin dün ak~am Tokatliyan o
teli önünde kar~r tarafa. ~eçerkPn 
Beyoğlu beledlrcsıne ait şoför 
Mustafanm idaresince 105 numa
ralı kamvonuıı nTt•nda bı.ll""'ış, a -
yaklarmdan ynroll\nnrak Bc\'C~hı 
hutanesine kaldırılmııılır. $oför 
~akktnda tahkL<ata başlıı.n."llı.'itrr. 

T oslaşblar ! 
Kasmıp:ışııclıı B<!droodln mııaat

lesinde oturan goför Jt. 1'met Kaya
hanm idaresindeki 1 :5GV nurnarıı h 
otomobille şMClr lJn.<ıan Erkan'nı 
idaresbdekj 2251 numarah ob:mo~ 
btı Galatatla Vovvoia c:ı-:!desind~ 
'!lll'Pışmışlcr, Utis: de hasaro. u~ı·:ı
:nuışlarclır. ı~ct Roflir ha.lrkm-:la tnb
kfka.t yıı.m1maktndrr. 

Bağdacl divanıharbinin 
bir knrarı 

B.-ıtd&t, 21 (A.A,) - Dlvanılıarp 
~•ki mally nazırı RUstem ıra:rdar: 
ISldllren katıl Hllsr.yin Feplyl ld,.n1a 
ıııab~m etmltıtlr. 

!çlerfnde e~kl ma11ye nıızm İbra • 
hlm Kemalinin de bulunduğn cll~er 
be., maznun bcraet eltfri1m~tir. 

meydan bulmn. .. mn s~beb olabile -
eek 11nldedir, İkinci hir Erzincan 
fel!keti.ni gönnemek için şi.'l'ldlden 
ica.b eden tcdbirforin alınması lıl
zmıdır. 

yana unmu§ ur: 
nanfstanda.n aynlmışla.rdtr. · ....... HükQ t , ... rd'..,.imiz <ırt1ar 

Misafir a.tletler, Sirkecl garında mc ,. '6 t:' 
tl tı- fed _, kabuı edllmezee ve bu vaziyette sivil a e JLU• era8yonumuz orgaıu-

at• ı rl d v ,.,_ G AJ" lta.atswtk kararı yemden vertllrse U-z vr c n en amlA ezen, an .,. 
l.ı..11 !Uza ve diğer. b!rçok SMrcula- ~rlıne hJç bir mesullyet 2.l!.m&n1. 

nmız tarafından i'1:ikbal edilmiş Gandlılen sonra Sijz · 8.lıın ~hru 
ve doğruca Tokatliyan oteline g&- Palid!, Hbıdiat&n içit\ t.a.m bil' lsUk .. 
tllrUlmUşlerdlr. lAl lst!yen ve Hlndlatanm h~rrlyet1 • 
H~r ikl taknnd:ı beşer atlet bu- n1n Britanya empe~iıml he hem 

tunmaktadır. ahenk olmadığm.1 bl1diren bir karar 
Yunan atıctlorinden ?-w1kola sureti alm.rnvmu kongreden talebet-

Nitsas askerliği dolayYsllo ııntren- ml§tlr. . 
man yapamadığrrıdm son dakikada Bu karar sureti, b!lyUk bır ekırerl. 
ı;clcmlyec('ğini bildirmlştlr. yetıe tasvip olunmuştur. Yalnız 16 

..... kal"l . i C Trl . delege aleyhte rey vermlı'}tl.r. 
.ı. un.an ı e rcıs . pa.nıs, 

Türkiyede g~sterilen karde~ce ka-
bulden son derece mütehassis ol
!"hı~unu. talmnmm hen şanmiyon
Yuk kazanmn; atletlerden mfirek
keb bulunduğunu, bu defakl Bal
kan şnmpi,·ontuımda da gaHbiyet 
elde edeceklerini kuvvetle ümit 
ctti~ini bir muharririm.izo söyle
m=şür. 

Yu~oslav kafile reisi M. Cerne 
de m•tieeden Umitvar ~ulun<luğu
na ifade etmislir. 

2-Usaffr atletler bu~ sa.at on 
altıda Taks1m dbidesino çelenk 
T:ovaı!aklardır. · 
Yamı sabah kafile reisleri 19-

tnııb"i valisini zivar(lt cdecc·kler -
rHr. Öğleden BOntıı eklnlcr Ileyhc
lladava p'itterek YA~ 1mbnımıı ge
<Cceklet'dir. 

Yarın a.kqa.m saat 19 da BUvU
kadada Aka.sy:ı otelinde Dalkan 
krr kOf!U.SU kongresi toplanacaktır. 

Pıt7.<tr gHnii sat r>n he11te Birin
ci Balkan ktr ko·:ot~ n:lmt t~·arı 
lm ,.,.,ı;ıı.,h.,lrnl:on:ı a"llr<ı me:r:>.,::ır:i 
va.n:fo.rakhr . .Milıo"luıkatıın "nli a... 
r:ı.c:ık YC At1,.tl--ı fl!11c!'11"VOnıı r.:ı
mma rııis vnkili Dr. Adn:ı.n Hün 
t:ı~f·n•,an Tl"i~afirll"re b~ gc!di
ni:o: rl,,.nee~ktlr. 

!'"arrıei:"'lc fl:C'hlr bando:ııu iştlnıJc 
o~,.~ ... ·c vn film de nlrrı!l~kt1r. Sıt

n.t 15,30 dn ko<-uh"a ba~l:\nncclctrr_ 

TorH< azhğı 
Bir çift torik 80 
kuruşa çiktı 

lngilterede hayat 
pahalılığı 

Londra, 21 (A.A.) - Ticaret 
nezareti tarafından neşredilen is· 
tatiıstiklere ~öre harbin başından 
beri tngilt"rc de hayat yilzde 31 
pahalılanrr.ı§tır. Bu pahalılık gıda 
maddelc:i:lde yilzde 40 ••e diğer 
e~yada yüzde 26 dır. 

.ı\ l'l~'fiTCALY AV 4'. JJ AREl\.I'.l'r' 
ETTİ 

Xt"Yyorb, :ıı (A..ı\..) - Geçen kA
nunuevveldenberl. Ncvyorkta bulu -
nan İn~lterımin 30.789 tonluk :Mor!_ 
ta.nya lle KUln :Meri vapurları kıtaat 
nakil için Avuııtra.lyaya hıı.rekot et • 
mlşUr. 

Papa l\1acar Başvekilini 
kabul edecek 

Roma, 21 (..\.A.) - Önllmüzde1:1 
hafta Papa, Macar .Başvekili Kont 
Teleklyi Romayı ziyılretl mllnıı.aebe

Ule hususi surelto huzurun& kabul 
edecektir. 

Ç~mberlayn kra.lJn 
ffo,uştu 

Lo:ldra, 2Z (A. A.) - Başvekil 
dan öğleden ıııonra Bukin3P.m sa
rayı;ıı.ı gidere!; krııl brafr:ıdaıı ka-
bul edilmiştir, 1 

Yabancı limanlardan Evleri Yikılan birç,ok felaketze -
de bumin yard~a muhtaç bir hal
de bekleşiyorlar. Çoluk çocuk, ih
tiyar, genç herkes forvad e~h·n .. , 
"- Bize acıyın. Bizim gibi fe. ~on gilnlerde nı: ba.lık çı1cmağa 

llketzcdelerl unutr.ıaym. Yardmı ba.-,l:ı.mrş, harf<;ten fazla talcb ol
istiyonız. muavenet bekliyoruz • ., du~mdn.n fl:ıtlar Y~1rselmişt~. 
deleri unutmavm. Yıırdmı tstiyo • ~orık r~k RZ hıtulın:ı~tndrr, bll' 
ruz Muavenet bekliyoruz ı::ıft toıfa 75-80 kuruşa c;~lunrştır. 

yapılaca!< aktarmalar 
hak1nn• a 

A tık:ı.ra. 22 (Tekloul&) - GÜll1-
rUk ve tn.hl!arlar vclrfi.let.i yabancı 
limanlardan Tüı-k li.."".lnnlanr.a ya -
pılaca.k P.ktarm3. ve bı:na nit mu~.
mcleleri izah eden bir talimatna
me hazırlanııştır. Diğer ta.rafta.p 
gtiınrük ve inhisarlar. vek!leil Y3.· 
.W kr.nnetll ~ıv:inm · oe:ıe'bt oem
leketle.re clb.nlmrı.mam f,.;., yolc:ı
far:l b:ı ~njb.?;T • h:ı.~'"kmd:ı bir t:ı.li ı;. 
mıttnl'lme n~rPtmi~tlr. 

Bilvük Türle milleti ve ·~nun bf- L"n:anımızd:ı bulunan ecnebi ba • 
rle!k ·Cumhuriyet tinkilınetl elbet-

1 

l.ıkcı gemileri mal i'ltGı:nckte, fa • 
u, bu ıavalhla.r::n tmdadm'l d:ı l:'o- Irat y,.,1r!t

1 
bul.,m~.rr.:ıkted?rlılr. Ma

taeaktiı'. t~te G8rCi~slilerin y(;~ e.JrJ.!lfih ıı 1l:ad 1rlar c\!lı'\ 1'ılr ~Y. 
ne teseıtfı!tl de budur .. I:;ıclaı- tolik ~;trns.n otıim';u "!'· 

·•• h:ıval:-.r c!cği:ıiroe ha!ık çrkabllcce~ 
Muammer ÇfÇEKOGLU ~ kAnnsıtlndedirlı>r. 

(Ba§tarnfı 1 iııcide) 
füıbincuin .;i}'l\ i te ci;l W{\ söyle • 

dl·· 
Radikal ııo yallsUcırdcn be3, sosya._ 

listıord n 6, CU!llh' nJctçl o"yo.list 
t rl.ı '!nd ıı ~. l!Ql c h cunılıur'yctçl 

lJ.rU'f-.ndcn ve mu kil radıkalla.rdau 
6, cunı.hurly •tçı mt'sl.altY.!erden 2 \•e 
-:ıll!•ta!cUlerdcn iki ldşi. 

Aya.n azası, kabincd" gu n!ı;bettc 
dahildirler, Rııdtlt8.\ eoayaUııt de -
mokrat ~ollardan fki ki,şl, cumhur! _ 
ydçi b:rllğlnd-?n füi kişi ile hiç bir 
grupa da.!ıll ol.mtyan bir kl,i. 

KAB1NEDEK:t \"J?lliİLİK 

l'ari.,;, 22 - Rcyno kabinesinde iki 
yenilik vardır: Dalıı<lye de dahil ol -
ma.k üzere Reyııo, Şotan, LAmıırö ve 
Ma.ndclrJE::J ibaret be" kl§illk bir harp 
komltesi.nm kur,ıl.mnBt vo nezaretler 
nrıı.::mda bir ı·. tJsat ı.oruıeyl illdıı:u. 

J>aris, 21 (A.:!..) llırocllsiu satm-
da otur n cumh•Jri::r~t;;l !od ... ~·on 
grupu, ~yno h~.Qmcti tarat'md:ı.ıı 

vaki o:ıın kabineye i§~rak t.cldlfini 
r~ddetrrJ,tir. Çılıı1tU, grup, ycınl ka _ 
blnc::ı.in, tcr.ckltUl bırzm:ı. nn.zilr&.n lın· 
kiki bir ha&p l<abl:ı :1i olıxındığı luı. .. 
naatindedır. 

an 1 
manso olacağım ümit eylemek. 
tedirlcr. 
AMERiKA GAZETEi.ERtNIN 
YENt KAS!NE' HAK {INDAKt 

Staj müddeti• 
Vekiller fieYe 

d·ıec tayin e 1 

Yedak subay ve ıı.ı;1'~.,ıı 
hl kında.Y.i 1076 a,ylll 
r;üncll ''o on d' r4oııcU ~ 
t4dru l nk.knı ti· 1'all 

il ... ~ı .MIW Müdafaa. ene ... ~ 
MUTALAALARI r,r , 110 nlmıru tır. , cıı: 

,cvyor~ 2 (A.A.) -· FrAA· Evvelce de 1!rırıf~dl 
sacla ltabioe buhranının tıUrat!e bu IAyiha ile: her iki 

0 
·de~' 

izale edilmiş olması ısabah gazc- için kırk beş gtln ııı 1~. tel~rinde müsait bir §Ckilde tef· c;.agmıan yedek subS) ~~ 
sir edilmektedir. detlerl:nln Vekiller ııe~ • 

Gaı..eteler, gerek Reynoc!an olun:nuı ve diğer y0ıca yt4~ 
gerekse Daladyeden sitayişkar zunlan gtbl tıp ve; •1 
bir lisanla bahsetmekte ve bu iki me:runlarmın d& , 

yedı)k subay okutund• 
devlet adamının memleketlerine 

ıert istenmekteillr. 
yaptrklan hizmetlcıi teb44rüz et-

tirmektedirler. ·'Afr odıl,, "aııPvo 
Ncvyork • Taymiı diyor ki: U 
Fransa, Fr-u'sa demokrasisini '' ı:ıı 

teyit edc:-ı ve rnüttcfi!tkrin cava- "Cumhurr~ye 
g·1~1 b.?v•·etkndir~n bir ~cld1..!c bu na.balı ~r 
htH:umetini değiştirml§tir. çekilcı> 

Hiçbir unzaya uğram.Jd:ın ;a- Anlmra, 23 cırnsu'1l .,...s 
pılan bu değişildik İngiltere ve yet cuzetesı An'~anl 1'l 1' 

~ransa için bir .kazançtır.~~ hal 3aldln Afrcdı.t ~e ·~ .ıtl 
Frcır.saı1m fa§tzme kaçtıgı' de- td . .ınbul I:.'lUdoellll!luıt' 

mokraı:iden uuıkla§tlğı iddiasını 1 dt::ı mıili!yctt.e nc.,rl~-stııu:' 
ret ve cerbetmektedir. bahisle lstanbuldıı nl~t 

iNGtLTEaEDE BiB IU.RP ''Daladyeniıı harp kabinesinin ~tt. Su~ıu Mekld ÇS~ 
KA.BlNEst KURUUIAK tBTOIALI harbiye nazırltğına tayini Fran· lu.rıduğu için eorguYıı. t ~ 

Londra, 21 (.\.A.) - Deyll Meyi 
gazetesinin yazdığma göre, Çember _ 
layn, bu ak§ıım bıt§lıyacak olan par
IAmo:ıto taUU esnaıoında. kabinede bıı.. 
zı t::ıdllM ;oıı:ı.pmağı tetkıtc edecektir. 
f.l.l/ıua meıha!il ıu mUtalA.adadır ki, 
Çemberlayn, mahdut bir har!) kabine_ 
Bi kuraca!< ve bu kabineye dahil ola
cak nazırla: ayrıca idarl hiç blr f§ 
görmeyip mUnhnBU'an harp pllnla -
riyle ın11şgul olacaklardır. 
Diğer bUtUn harp 11ahalarmd& ol • 

duğu gibi bu sahada. da. Fnuısa ve ot. 
glltere elele ytırtıyoceklcrdlr. Hiç gllp 
lıe yok ki, yen• B'ranaız kabincai de 
aynı hattı hareketi ittihaz edecektir, 

saya yaptığı büyük hizmetlerin wnda yazılan tali; et? 
henilz bitmediğini gösteriyor." Ankara Uçüncil aa 

G i .. 81nde sorgUBu yapıldt-_..<!lı!S 
aze~e. net cc olarak ıoyle de· .Mekk! Salt, müdafnP.Y-ıı (. 

mektedır: vel tstıı.nbulda dıt ııorgu~'d 
Reyno, yalnız Hitlerizmin aman- orada bildirdiği gibi 1' t 

61Z bir dilfmanı değil, aynı ıa.. edilen ııe~rlyatm Aırcdl,~~ 
manda sağlam ve geniı bir 2ihni· Nasuhi Baydarı:ı lı<lY~ıJll ~ 
yetle derpiı edilen sulhun pm· ret bulundu.tunu -re ~ 
piyonudur. da tlklrlertn lld ıusıı1~i!il 

Nevyork Herald Tribün'de ğı.ınu, ınahke?llenııı e)dd 
şöyle diyor: ben\et kara.'"I ver~ p~ 

Kabine buhranı süratle ve an- mUatchccn oımwıflll ııı11'1 
~aya uğramadan izale edilrnittit. ~d~ ma:a.m;;::o # &' ./ 

Daladye faal bir ~ltilde harbiye t:ı!lı.k~· et:yenıcr at~"' 
nezaretile işbirliffne devam et· ğunu. §11 ha.le göre ;jl. 

AVAM KA.lIAn.ASlllı"DA IL\.r.BIN mcktodir. Kabine11in eı:ası geniş· t.e,k.ll etmedJt;1rJ eısyıa ı' ~ 
ŞlDDlllTLENXESt KON(!ŞULACAK lctilmi~tir. Bu itlerde bir bozgun· BAktm Beda.t suııı~~ 

Londra. - Haber almdığm.a. gfin:, culuk ve nifak eseri :yoktur. da.l.r talimat evra.kIJlıll ~ 
li~ral mebus ?ılnnder ve muh&faza .. Reyno, Fransız matlyesinin isla· cı asliye ceza. nı.ıılıl<e 
k!r mebus BooU1by bugtın Avam hı gibi gilç bir i;te iktidanru göı· karar \'llr<!I. , ıe 
kamaramıda. Allll4nyaya. k~ ab .. termi§ti. Yeni Avrupanın ancak . sl\'!ı 
lukanın daha. ziyade şidrletle tatbl - d~mokraıilcrin muzafferiyeti U- Kromv·~lın ,VJ 
kini lııtiyecekJer ve bu husuıst..'1 bazı ıÜ 
taklL."lcrde bulunacaklardır. zeri.ne kurulabilece&;ine dair olan \UU 

Bu nıUna.sı'Jbetle Loyd Corcuıı drı. kanaati hakktnd;ı hiçbir §Üphe dı• g'"' ·, nu Jt~ J 
entt!masyonlll n.ziyet hakkmda. 11&.~ .,,. 

sllylemesl. muhtemeldir. Amerikada 1'8-l -~p 
nm MusTEŞAR vAztFEstNı Finlandiyaya ilk kodulara 1~_,/ 

KABUL ETMEDi 
1
., 

Pctr.s, 2"? {A.A.) - Yeni müs· vaı·dımı ,· ~ueç '\"aştn;ton, 21 (~ elç,ı~ 
teşarlar listesine dahil bulunan " - §ile A.>ncrik.a K.ıu:-.dı~ıı!!l ~-H 

vel tr..r:ı.f'!Ildan sl>Y ~~r 1 

mebus Lacour - GTand Mason, yapın ·ş §lk Amcr:ıı::ınm ha~Jtfırı 
bu vazifeyi kabul ctmenıiştir. Di· • ti'zıun eden nutku ıııı1 ~ 
ğer cihetten öğrenildiğine göre Londra, (Hususi) _ ~'in1Andi- smda şiddetli httcutl1 gıb!~ 
mebus Trançard, kalp r:ekttsinden yaıun dört harb ta"'"".....,; varken muş '\'C hatta Klıırk .....ııı11., 

ı . .; " - .._. ' azıısı v• • ..ıw 
parlamentonun koridorlarır.da dü· !sveçln yUz taned('!n fıızla. tayyare mokrat Ayan . ;alt?f"fd 
şerek ölmüştür. j göndermiş olmam bugün Stokholm- ı:ağırılnıc..'3mı ıstctnJ{ı#u 

, t:' • den öğ'rcnilın!şUr. H;'lrkiyc n~~ı:1 detl .b 
YABANCI GAZET .... LER KA. Isvc" FinlhcUyrumı )'lldı:mma 

1 
mcrikan elç Iıgtıı ·~ti!· 

DtrfEYt MÜSAiT KARŞil.ADI koşıın ~iİk dev~et otmı:ştur. Ra.rb ıesmi metnini i:>t~ Ali 
Pilris, 22 (A.A.) - Yt:ni Fraıı· • p~t!:ı~rğr esnad_ıı, f!ı'V~ i:,i teslih R "auıı 

sız kabine~i hak:cm<ia muhtelif edllm~ olmadt~ h:ılde 90 bin lU- oman r . ~ 
h ·•kA t k 1 • d h 1 fönk, 2 milyon fişek, 80 tane da.ti 111d, 

u uınc mer ·ez enn e ası o- I ta~"'-·aro · to 2.,0 ~-- to ta ._ Al ka J 
la . •t.. • • d .. .; .; pu, " w.ue p ve ~ n e .I! ? ı:ıtıv:ı, suretl umumt)'C em~· yare topu gö:ıdermJştir. ma , ı ır 
saıttır. . clıf1~ 

Nasyon Bel~ gaıetcsi diyor ki: 20 008· Polon f Romen nıe •ıtıJ 
r•natadye tccrüheşi'' den:ıen ' ıl- ya 1 ta '""yik jst~·1lel1 

şey, _h~JI:!tt~ l?'.r .''Dal:ıdye • Almaıiy~ tarafından d·ı ... diğ-i 60 ) 
Re:1-no~ tecrübcsıydı. Fransa- .., • J 1 e 1 me J,.J ~t 
nm şimdiden ilk semerelerini agır 1§ erde kullanılacak Dükre~, :ıı <~ı> "crl ı? 
topladtf'."t üç senellk pl~n. R.cyne>- A.lnllLD hu.dudu, 22 (A..A..) - Havas te, kralı:l. ınc!ltıJ r?ıı;:/, 

"' • • • ''Varşaner Zn.ytung" pzet.esl Pod. vabm n:.Uzakere!l ı;Jl ., 
nun esendir.. Çıztfon h:ıttı ha· hal '"" d b l "O OOO n .,,T g _ı\tııl ~tll' , '-- e mm..o.n.asm ıı. u un.an. . ,-o bua Ha.ns .ı-un ıııır~ 
re.cet ı.x.•zuln:.amıştır. Reyno- lonyalınm a""rr folcrde kullaıulmak ···z aıa.raJc ·f9 

h . . 11 • 6 "l:J namına ,,ı> -~"r "".t 
nu;ı şa sıyetı po.r dınentonun ıs• üzere .AJmanyay& gönderildiğini yu- yetin rnUli röneS::U--ıştir"' ~ 
tediği dinar.ıizm! haizdiı·." ın&ktadır. nençlik teşkilAtrntı _Alfr) 

Algemeen isr..1i.I"dcki Hollanda Alman makıunlan §imdi 120.000 kaydeyledikten SO~ot1116 
ga:ıetcsi §öyle yazmaktl'lır: kl,-iyi Almanya dah!Undtuı Kara.kova Jiyetinin Rom~n d~o~~f 

''Milli birli'c tahakkuk etrni§ - mmtakuına gönderm-,k üz.,redlrler. lan sadak:1'ti.nl Y~ ıJlCV' 
tir. Enerjik bir §din arkasında Hergün ber biri 500 k1Jt nakleden le ~:unhnı ~;1 e<-ıJ 
enerjik bir grup vardır." 50 tren Polonyadan Almanyayn git.. tcyı<l eylem ~tir· reıı J'.11~ 

- · • 1 1 mektedlr. Buna eevab ve . 1 V& Hollanda mahfıllımm e de Be - hc•i rci5 ..... & .1. 
. d .b. nesa.r.s cep - ıu·t , .. 11~J çıka :r..ahfil!crinde ol uğu gı ı Sumner Vela Kont yanattan mUteve 

11 
ııor.-J 

vaziyetin şu bariz hususiyetine c· 1 f tini bildirerek bıın,elltıcr6 .. :.yanoya te gra -'fü v i:;aret etınektedir: Soayalistler metlerin!n n.k~ ı<;rJC 
kabineye girmi§lerdir. gönderdi bir :ı:a.ma.n ta.ı;~ ~·ıcııı"~f 

Siyasi Rumen ırohiillcrfode nom.a.. 21 (.o\. ı\.) -- /ı m.~rlka teYCS.'Jül et.:ne:rı.1$ rıeıı' 
~ k&'·dC 11 ,.J{ Fransadaki kabine b:.1lu:J.nının sil- hariciye mill>teş:ı.rı Sum~Nr Vels UI oTdugun'll 't:ııd~· vJ t 

K t Ç. ,_. •-1 • -" ,. k B·· yeni rcJ .. ıJ~l 1" ı 
ratle izale edilmiş olması rnem· on ıanoya "1r IK s;r;u c.;eıl\.eı e ' tc"r: .. , mes";. dıı.h. :ıb1: <A; ~ 1

1 kenclliıini huzuruna kabul eden t- ,, ...., ._.. ,. ":" 
nuniyetle karşılıın.nı§tır. tatya k.ralın.a., bundan dolayı sa.mı. gelmkıtir. s1zterı13,~ ı.6 t 

Chzette de l'opalo ismindeki ıni teşekkilrlerinin iblağını r:ca et- tetük:i cdivorllZ· !111111> · 
İtalyan gazetesi ~yle yaz:makta- miştir. ~umner Vels aynJ zamanda kO"'.i:ı ten!.kk~ ?~ 
drr: İtalya lıülı:Uıuctinin samimi ve tmi edU:nemitJ ~ 

"Reyno'nun t:>nuna katlar har- C:ozta.:ıe tsr.ı ko.bultinden ve Bir- n.J~ , t ı 
be devıı=n c.tnıek taraftarı olduğu l~lk Amerf!ta hUkUnı~ti l;in malf.ı- Yu"'oslad" Jctl~ lı 
ttıuhal~kaktır. :M:cs.uliyct filkli m:ıt edinmeei icin '·erilen fr.ut • · t.> } ra tC •JJİ 
onu kot:mtmayor." tan do!.:lyı da t~Ur!crini bildir- nazır akl .,.etl ? 

m· ti 1 a .. O. • / YENi BtR KLEME.NSO u: r. 1 ~4.·} t 
ı 10 b• • •ı.!. L Brt;rı,d, 2Z ( ~t-6 #, l'c.r~•,-22 (A.A.) - P~td ~eyrio aveç :ın gencı il cuı t~v ,.,. .... 1 czerıne tl ., ~ 

l 1 
.. .....,, ~~ Ae,tt" ~ 

ka-'b~cd bakkrn-!a t~bz:lı 1ta.tete· a tına a. ıyor b:rı.n:.a.:ı:e ~;r~ ... )itJıll 
lıd u::l!rı tefe!rlc;rdc b· 1•.lr.n-.a.!tta· e;tp?Qob, :t:ı (A.A.) _.. t.sllert ta. ta.:. cc?-d "tı.sşveıdl .. jJt ·~· 

• csld .,. fi· dn!-r. !!n ra.r.cld.crd.::: \ · 1.ı,:ız fot·t, l!ta (t8me ~~ tnkrtten lO b!n ~cnç ~ 'l.1Ç Ho bW lıld C:8 

Pa~l Reyno•nunycni bir KJe· i bu ya?. sflAh altına ça~l:ıc:ıktır. 1 Jeriiıl fııtcrnek bn 



- l!l40 HA BE R - Akşam Postaa 

A IZQN MEYVA TUZU lnkibaı, hazımsızhk, mide bulantı ve bozukluğnnda, rı · bı.rsak tembeltığinde, mide ekşilik ve yanmalarında 
j ~. ··f ·d· emnnvetne kuloanouarg~ı "ır . 
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~ ~· u e ~ r i h Ve m ide v • 1 r MiDE ve BARSAKLARI temizler alıttırmaz ve yormaz. MAZON iı:m v., HOROS markaaır.a dikkat. 

NEt.LE~Sil, GRıPSiZ, öKSüRüKSüZ . i~ KIS V A 
~ liAKIKi PASTIL VALDA ismi üzerinde ınar ediniz. Her eczane de bulunur. Yalnız toptan ıatıı için MAZON " BOTTON ecza depoıu, 
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~&.ldar v~rnıek İated i, muvaffak olamadı. 
1 

soguktan mosmor olmuş, gözleri çu· 
~ir kura batmıştı. 

dakika 
~ liatnrri Sonra da: bizi adamıza do~ru sürüklem~ğ 
· derji. Yapma, rica ediyo • ı oaşladı. Oğ:e<len sonra ü; buçukta 

~~ bıı i .. cenubu gaı~~ideki burnu döndük. 
ini ~ te oyle nihayefe d' 0 Sade aç degıl, aynı zamanda deh 
o~d n~ llZe:ırnde ne derecen kı. ~t!i susuzd.uk. Oyle susamıştık kı 

Uglln · · uv. d dakl l ~ ~lit:ejik ~ bılıyordu. Bütün u amnızAk pat aı:~· ag:ım~z 
'.ı~ord:un U:duk. Arada sıra kurumuştu. k ~ Ge g~ rnzg 
%rao k• lfiltin s:ğuğun ver· yava~ yal vkaalş esı ıT· kce ka~ ~ 

-<:ı . 0 a:!ar "İddeti· d' k ınamıy e mıştı. e rar ure.~m Yıne ~ ıy ı ı 
~t j uyanıyordum 0 oaşına oturdum. O kadar yorgı rı· 
•ı:/ _na:ill taham.'1lül ·ed : dum ki kürekleri suya :zor sürü · 
~:1~0• Uın. Kendimi 1 tmakec vordum. Sabahın ikisinde. sanda 

·\Çıla- sı 
~ı·Paca.kın Yaptığı gi•bi ko:ıa 
llıa.:<ta ı... rnecalim yoktu. Bö) 
~. uerab"r k 
ıcin 1\1. " an deveramm 
ı:ğllşt Odun ellerini ve ayak· 

~lılnıuş~rnıağa kendimde kuv
~ Sıkı tun. Çe1::..111ekte oldu 
~i ,}tı ve ıztıraba rağmen 
:a,..,,_ .. oıüp b ,,.h __ _ 
· .. ı~,ta ır~u<ınıam için 
Uçune ~e~anı ediyordu. Sa 

~ild· ogru soğuktan ka!; • ı. V" . 
~ ~ har ucudunu iyice ova-
~ eJterj ekete getirdim. Bu se. 
~ korkll'I Ve 3Yak'arı uğuştu 
-< 'l:ıa uştuın. Kürekleri ta 
:aj zorıa k" ek • ar za ur çektirdim 
"'-'Up b Yıf dGşmüştU ki. her 
. rıı. ayılacak diye bekli . 

~·et 
~~ ay~rtalık ağardı ve git~i 
~ ba~•a:ı1

1~ıkt? adamızı ara 
r ltıiJ u zj Nıhayet ufukta. 
.aljllQ z .. tta, Ufak, kara bir 

~' . e gotiind ·· il~-- u. 
a;ı ·ı.ıııull'lle .. 
,, ilıl. lJ , denızı araştırmağa 
~'t' za.,ta c b b. l ·, •ıı1.. • enu u gar ı 

· () kar~ suyun Yüıü karar 
· rtı süratıe büyümek· 

~~· 
~ 'ltıin b·ı 
r Sesle· 1 e tanımadığım kı· 

! b~k ect;ğ .. 
~ırct1,...., ınıız rilzg~r geliyor ı 
~ .. ,. 
~ C~V;ı 
llııı 0lııl'll~ct Vernıek istedi, mu . 
'llıor o~· Dud~Jarı soğuk 

. 'Hı. B llluş, gozleri çuku· 
iti h.ı.. una ra:-.-.,n 0 fü . 

~ı - ·~ıv ısuı ... 
~ ilk ı.. e::-el'gi g·· l . ba 
ı;u IJJr ce~ oı en na 

acır.a "atetle bakıyorlar 
, Cak b' 

41,. ır cesaretti ı •ı ~ıı . 
tor• erini 
~;a:-ırıı ile ~ekrar uğuşlurma 
~n başıactı rı g:ri hareket et 
a~du ketıdin:ı· Bır müddet son 
"'..ı 1• So ... sı Yapacak kadar 
·ııııı ••ta on 

"'ıı~ \>e sa u 20rla ayağa 
~ ll:ı~S<llejtıd?lı~ içindeki iki 
~ \i sıra::ıa ~ ılerı geri yUrüt 
bi. trıl.thaıtk nu tutmamış ol· 
·~ •~ı~ın ak düşerdi. Adale. 

~~ ~ttırn ca. 0 nu sandalın i· 
}. ~ı D l . Bıraz son .. .. 
'11) l'.>l: rn .. ~ ra yuzu· 
~ ııa !);: ::"e ba~Jamı~tı () 
:·-ıı ""'ll't b' • · ı: .. k ıt havranltl<l;:ı 
'ı; " a:ı . 
~ ~t l'llu1: ar cesur olduğu 
~ 'h ·Un') d' 
~·ı tanım · ıye !\ordum 
ı~~ı dirn ~ a:a., evvel hiç ce 

• 
1 ~~dı I:> • 

· oen1 sen cesu· 
~ ... 

' 'l {f 
v ~'~i e Seni t 
. ~Q~ 'ld;,.. anımadan evvf'' 
\ı ·~~· '''· decı; e \" ıre YU.... .m. 
1 Vi.., I~ () •ltt)1a baktı; ll;Ö? 

~~ b·e o a .. ~vna~an. ihtizaz' 
• it -ı~,ı"" . an su~~.. 1'! ıfa~p va· 

''-'U. Sonra gülürr 
' ~b· 1 ·I 
• ıı~i ş~ait bö 

in · Yle Yapmış ol 
~\..~ . 

•111· · Otı 
;~; '~o•cıu un bunda var." 

' '!'lı nı ve a> ~ ll'ı~~c:ı1< onun da bııır 
~'l·a ettim 
~ ~.,,, h' 
· bir cı ..... :~:r ri.i""ar ol 

-.qtn Ortasında 

tın omurgası ufak limanımızın 
kumlarına değdi. lpi bağlamak i 
çin sendeliye scındeliye dışa.n çık 

tun. Modun ayağa ka:kacak halı 
yoktu, ben ise onu taşıyacak va 
ziyette değildim. Kumların üstüne 
onunla ~raber yıkıldım, kendimt 
geldığim vakıt kolumu onun kol . 
tuk aıtlarından geçirerek onu ku 
ıübeye kadar sürükledim. 

Ertesi gün çalı~maoık· Zater. 
akşamın saat üçüne kadar uyu 
muştuk; daha doğrusu ben uyu 
muştum. çünkü kalktığım zamaı. 
Modu yemek pişirmekle meşgu 

ou.dum. Onun dinlenme kabiliyet ı 

harikuladeydi. O zayıf vücudda 
öyle muannid bir yaşamak arzu 
3U vardı ki, insan onun hayat<J 
olan yapışkanlığını o harici na!1: 1 
tiği ve zaaiı ile telif edemiyordu 
Yemekten sonra ocağın başında o· 
turarak hareketsizliğin zevkini çr· 
karırken: 

- Biliyor musun, dedi, Japon. 
yaya sıhhatim için gidiyordum 
.(uvvetsizcİım. Doktorlar bir de 
niz yolculuğu tavsiye ettiler. ben 
de en uzununu seçtim. 

Güldüm: 

- Seçerken başına geleceği hiç 
düşünmemiştin değil mi? dedim. 

- Fakat bu bana iyi bir tec 
.übe oldu. Artık büsbütün başktı 
Dır kadın oldum· Muhakkak eski 
:;ine nisbeten daha da kuvvetliyim 
Her halde hayatı daha iyi anla 
ya cağım. 

Kısa gün nihayetsizlenirken söz 
Kurd Larsenin körlültüne intikaı 

etti. Bunu bir türlü izah edemı 
yorduk. Muhakkak onu tehdit e
den gayet ciddı bir rahatsızh.l< 
vardı. Yoksa onun kadar kuvvet 
li, onun kadar hayata bağlı bir a 
dam orada kalmaktan \'e ölmekter. 
bahseder miydi? 

Ona ölümü kabul ettiren heı 
ha de körlükten daha kuvvetli biı 
bela idi. Onun o müthiş başağrı 
arını dimaği bir nevi hastalık o 
:arak kabul etmiştik ve o a~·ıla 1 

;eldiği zanıan bizim bilemiyeceği 
miz kadar şiddetli ıztırap çektiği 

rıi biliyorduk. 

Onun sıhhi vaziyt'tini konuşur 

ken Modun ona yine acırnağa ha , 
adığım farkettim. Onun bu duy 

1usu o kadar kadınca idi ki, on~ 
bt· hallerinden büsbütün sevi 
1um. Sonra duy~lan clli değildi 
~ğer oradan kurtulmamızı isti 
yorsak ona karşı gayet cezrf dav 
-anmamız icap ettiğini de takdi· 
ediyordu. Yalnız günün birinde 
'tendi hayatımı, yahut onun ifade 
c:.ine göre hayatımızı kurtarmak i· 
dn onu ö11ü-m~ğe mecbur kala 
"'"'~m ikri onu muazzep ediyor 
::lu. 

Bu anda halk arasından birisi ilerledi ve: ;__ Ben 
bu maske sahibini tamyorum ! dedi. 

Hidekichi muavinlerinin böyJe- nu öğrenen adam için bu pek fe
ce kendi kendine hareketine hid· na bi. şeydi, o tekrar tek:a. mas-. 
Jetlenmişti, fakat birdenbire hatı kenin sahibini tanımadığım söy· 
. ma bir şey geldi lshiga böylece ıüyordu ve nalk arasına kaçmak 
<endi kendisine hareket ederek ve kaybolmak istiyordu. Fakat h
bunun bütün mesuliyetini üzerine higa onu kolundan iyice yakala • 
alınıştı ve bundan dolayı bir hMi· ınıştı. . . 
:;e çıkarsa bizzat kendisi bundan Bu sırada :ıdamın kolunu ıkın
mesuldü. Herhalde bir Japon po- ci bir kol daha tuttu. Bu küçük 
ıis idaresi memurlarından' birisinın bir adamın koluydu, mütebessim 
oöylece adi bır satıcı gibi Tokyo. 

1 

çehresiyle: 
nun en tanınmış bir ~ddeşinde e- _ Gel, oğlum beraber gel, kork 
inde bir tepsi üzerinde bir ölü ma biz sivil zabıtadanız! dedi. 

Kafasile gezmesine, dolaşmasına 

müsaade edemezdi. Eğer mernuı BAY SEKU~AtS'lN MESLEGt 
vunu kendi hesabına yaparsa, ya 

Dundan mesul olur. yahut da ken· _Siz, Bay Sekunais, bu başım · 
.<fi kenrlisini gülünç bir mevkie so· gördünüğünüı adamı tanımadığı· 
.cardı ki, buna da amirleri ta nızı iddia ediyQrsunuı demek? 
ıammül edemezdi. Şahit olarak polis merke:ıinde 

------
---1 _....., ____ . 

Balkan bisıkfet . 
Şc mµıyonasına 

ha21r.ık 
Beden terbi1resi lstanbul böl. 

gesi bisiklet ajanlığından: 
· ı - Yapılmakta olan bisik 
Jet teşvik yarışlarının beşinc·ı 
ve sonuncusu 24-3-1940 tari 
hine müsadif pazar Pil.nü sabah 
saat 8.5 ta vanxlacaktır. 

2 - Bu yarısa Bursa, Eski 
şehir. Kocaeli. Ba1ıkesir bölge 
leri bisikletçileri de iştirak ede. 
ce1{lerdir. 

3 - Ya..-ış volu: Tonkapı -
Silivri yo!u üzerinde gidin gel 
me suretile 100 kilometrelik bir 
mesafe dahilinde vaT)}Jacaktır. 

4 - Yanşa istirak edecek o. 
lan bisiklet~iler!n hazırlanmıı: 
oldukları halde muavyen vakit
ten varnn saat evvel yarış ye· 
rinde hazır bulunrrıaları ve isim 
terini ha kem hevetine kaydet 
tit'l'l'leleri lazımdır. 

5 - Ta vin oltman saatte va 
n.s vcrincfo lıazTr bulunuu isim. 
lcrin.i kavdettirmeyenler yarışa 
iştirak edemezler . 

Kızlar arasında 
Voleybol maçlan 
bittikten sonra .• 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Y azıyorz 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gö
ren ilaçlar varmış fakat. ALL· 
COCK yakısından bahsedilince, 
kat'iyen mübalağa değildir. Bir 
zat akşam tatbik ettiği bir 
ALLCOCK yakısı. bir gece zar
fında tesirini göstererek Ve· de· 
vamb sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
van mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lum• 
bago, Siyatik. delikli A 1.1.COCK 
vakılariylc şifayap olmu$lardır. 

A LLCOCK yakılannın tevlit 
ettiği sıhhi sıcaklık, OTOMA TtK 
BİR MASAJ gibi hemen ağnyaıı 
verin etrafım kaplar. ALLCOCK 
yakılarındaki Kırmızı daire ve 
Kartal resimli markasına dikkat 
ediniz. Eczanelerde 27 buçuk 
kuruştur. 

3u hafta yapılacak 
lik ~açları 

T AKSJM STADI: 

Beyoğlu apor - Aruıdolu !Ht 

Hidekichinin göğsünde bir ta - dinlenen Bay Scku:ıais bu suale 
• aftan Ishigaya karşı biı hiddet cevaben b~ını salladı ve dudak • 
uyanmış diğer taraftan da bu a · lannı aşağı~·a doğru büktü. Mü ~ 
damın bu derece fedakarlığına ha) fettiş Hidekichi adamın her ha -
ret hisleri kabarınr5tl· Her re.katını dikkatle takip ediyordu. 
haıde Hidekichi muavinini böyl( Şahit gri renk bir elbise giymişti· 
bir hareketten m~netmeliydi. O Havat mavi pulloverinin altında 
nun bu harekatı Japon zabıtasının benekli bi; boyun atkısının uçla • 
~erefiyle münasip değildi, bu za · n a~ağıya doitru sarkıyordu. Elin· 
ı.>ıtayı tahkir demekti. Fakat a ele hasır şapkasını tutuyor, ayak • 
yaklan onu ileri götürmüyordu lannda da altlan kalın pençeli 
tlu i~e müdahale etmeye içinder sağlam potinler taşıyordu. Bütün 
~en bir his onu menediyordu kıyafeti adeta bir İngiliz moda 
.lu anda halk arasından birisi i · mecmuasından kesilmi~ bir resme 
.erledi ve: · 1 benziyordu ve kendisinin güzel 

12 hake.:n Bahattin Uluöz ya 1 ha· 

At'etı"zm mu··saba- l kem Fahrettin Somer: :wırnı 
i Atasayar, Topkapı • Hilal saat 

1
14 hakem Ahmet Adem yan ha
kem Talip Gürkan • Rahmi Ata· 
sayar, Süleymanlye. Beykoz saat 
16 hakem Halit Galip yan hakem 

- Ben bu mZSkc sahibini ta · giyinmesini seven bir adam oldu-
myorum! dedi. ğu anlaşılıyordu. Müfettiş Hide-

Ishiga bir adımda bu adamı e • kichi, bu adamdan bir cevap ala • 
ıinden yakaladı ve: mayınca mevzuu değiştirdi: 

_ Peki, bu adam kimdir, ça • - Pekala, dostum. siı ne işle 

buk :ı:.iyle! dedi. meşgulsünüz? 
tshiganm gözleri bu gökten inen - Ben mi, Ben ... çayhanelerde 

~ahidi yakacak gibi at~liydi: ~-. kahvehanelerde çalışırım! 
darncağız korkarak gen ~en gıt· - Ben çayhanelerde, kahveha-
ti: nelerde çalışırım demek ne de • 

' _ Ben bunun kim olduğunu mek· Daha açık konuşamaz mısı • 
nereden bileyim? nız? 

• _ Fakat, sen şimdi bunun kim Bay Sekunais potinlerinin uçla· 
\.llduğunu bÜdiğini söyledin? rma bakryordu ve kafasını kaldı. 

_ Hayır, ben öy.t. bir şey SÖ} rarak bir buçuk metre uzakta du· 
lemedim. Ben onu yalnız bir de'3 ran çanağa bir tükürük savurdu.. 
gördüm.-. Ve neden bunu ö~ren · Görülüyordu, Bay Sekunaiz za • 
mek istiy ... rsunuz? man adamı idi. 
Adamcağız korkmağa başla. - Yani giz çayhanelerde, kah· 

mı~tı. 
- Ben polis memuruyum ve 

bilmekliğim ıa.zım, haydi cevap 
\'er b:ıkalım ! 

tshiganın polis m:?muru olduğu · 

vehane'.erde bir şey satıyor ve bu 
suretle mai~tinizi temin ediyor • 
sunuz, demek mi istiyorsunuz? 

(Devamı var) 

Mekleplileı aıusında 

Tenir maçları iç:n yeni 
tiks~ür tanzim edildi. 

Mekteplerin Mimestr tatili do
layısile bu hafta f uth::>l ve voley· 
bol maçtan tehir edilmi~tir. ~
sasen lik maçtan için tanzıın ~di. 
len fikstür de nihayetlenmışti. 
Muhtelif vesilelerle tehir edilmiş 
olan maçlar için yeniden .11u . şc· 
lcilde bir fikstür tanzim edılmış • 

tir· 
3o mart cumartesi: Taksim sa·· 

13 nisan cumartesi: Şeref sa· 
hası: Galatasaray, istiklal . Vefa, 

San'at • Boğaziçi, Haydarpaşa. 

Bazı maçlann hafta arası ya
pılmasına karar verilmiştir. Bu 
maçlar da şu tarihlerde· yapda. 
caktır: 

kaları başhyor 
Kız mektepleri arasındaki vo. 

leybol maçları da önümüzdeki 
çarşamba günü nihayetlenmiş o
lacaktır. 

Voleybol maçlarından $Onra 
kızlar arasında koşu topu atışı 
müsabakalarına başlanacaktır. 

Bu koşuların seçmeleri Şeref 

sahasında, finalleri Taksim sta
dında yapılacaktır. 

Kız mektepleri koşu ve atışlcır 

için üç grupa aynlımştır. 

Gruplar: 

1 - Kız Muallim, Cumhuri· 
yet, tny11U. 

2 - İstanbul Kız, Çamlıca . 
Boğaziçi. 

3 - Erenköy, Kandilli. Şişli 
Terakki, İstiklal. 

Bu gruplar arasında seçmeler 
yapılacak, birinci gelenleri finale 

kalacaktır. Koşular bayrak yan. 
şı olarak yaprlacak, mesafeleri 
7 5 metre olacaktır. 

Grup seçmeleri: 

3 nisan; birinci grup atrş, ikin 
el grup koşu. 

10 nisan, U~ilncü grup atış, bi· 
rinci grup koşu. 

17 ni:;an, ikinci grup atış, üçün
cü koşu. 

Bu seçm:lerin finali, beyaz ve 
kırmızı küme maçları finali dev. 
releri arasında yapılacaktır. 

1940 Balkan 

lan için 

oyun-

~a~: . 
Vefa, şişli Trakki • Hay~,arpa-

3 nisan çarşamba: Kabataş, 
Muallim mektebi maçı Taksim 
stadında, 

1940 Balkan atletizm müsa · 
10 nisan çarşamba: Vela, Tica· bakaları bu yıl hazırlanan prOJ? 

ret Taksim stadında. ram mucibince Tilrkiyede yapı· -;a San'at • Hayriye, Kabataş. 
· 'ş~ref sahası: Darüşşefaka, 1s
~·km . Yüceülkü, t~tanbul Lisesi 
_ Taksim, Ticaret. 

6 nisan cumartesi Taksim: 
Işık, Kabataş • Boğaziçi, Vefa • 
Galatas!lray, Darüşşefaka. .. 

Şeref ıa!lası: Ta1tsim, Yucc· 
ülkü • Şişli Terakki, Ticaret • 
Hayriye, Mu.a.llim-

17 nisan Çarşamba: Boğaziçi, 
Ticaret, Taksim stadında_, oyna· 
yacaktır. 

17 nisanda nihayet bulacak 

lacaktır. Atletizm müsabakala 
rma i'1tirak etmek üzere Maa 
rif Vekillii!i beden terbiyesi di. 
rektörlüi{ü tarafından~ okullara 
b;r tamim gönderilmiştir. Btı 

maçlardan sonra beyu ve kır.mı- tamime göre, beden öğretrnen -
n kümelerin birincilerile ikinci.. leri kendi talebelerini atletizm 
Jeri arasında birincilik, ikincilik, 1 ~i)sterilerine i~irak etmek Ü7.e· 
UçUncülülc ve dardüncUlWc için l re hazrrlıvacak1ardır. Bu husus. 
maçlar yapılacaktır. ta. faaliyete ba.§~tır. 

Ziya Kuyum.lu • Selami Akal. 

ŞEREF STADI: 

Y. Davutpaşa • A. Hisar saat 
1 O hakem Samih Duranaoy yan 
hakem Sadık Ceylan • Halit Uz.er, 
Eyüp • Beylerbeyi saat l 2 hakem 
Lutfi Aksoy yan hakem Halit U-
zer · S.ıdık Ceylan, Galatasaray -
İst. spor saat 14 hakem Necdet 
Gezen yan hakem Sami Asal .. 
Sabahattin Yaraman, Beşiktaı • 
Fencrb:ıhçe saat 16 hakem Sami 
Açıköney yan hakem Bahattin. 
Uluöz • Samih Duransoy. 

FENER STADI: 

Kurtulu1 • Kale spor uat 1' 
hakem Eşref Mutlu yan hakem 
M üeyyet Güredin • Tarık Bulay, 
Altıntuğ • Vefa saat 16 hakem 
Tarık Özercngin yan hakem Ne§· 
et ŞJrman - Muhtar Gilredin § 

Not: Evvelce tavzi olunan ta.. 
rihli davetiyeler bitmiş olduğun· 
dan alakadarların Bölge Spor 
servisine müracaatla bu maçlar 
için hazırlanan davetiyelerini al· • 
malan tebliğ olunur. 

Ping-Pong turnuvası 

Galatasaray ldübünden: 

Galatasaray klübü kendi lo
kalinde beşer kişilik takımlar a.. 
rasında Ping - Pong turnuvası 
tertip etmiştir. Müsabakaya 
30 • 3 940 cumartesi günü gaat 
ı 4 te b::şlanacak ve turnuva ga· 
lib!ne bir kupa verilecektir. Ka.. 
yıt mu~melesi 27 ~ 3 - 940 ça~ 
şarnba akşamı saat 21 e kadar 
yapılar:aktır. Kayıt için klübüır.üz 
katipliğine müracaat ederek mü.. 
sabakaya iştirak edeceklerin iki 
resim ve bir de esami listelerini 
vereceklerdir. Fikistür tanzimi 
ve hake:nlerin tayini için müsa· 
bakaya iştirak edeeck takımların 
murahhasları 28 - 3 • 940 per. 
§enbe günü sa'lt 18.30 da klübU• 
miizde yaptla .. ak içtimaa celmele.. 
ri rica olunur. 
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TAKSiM YENi 
YILDIZ 

Kurtuluş spor 
klübü ' 1 ·~ -~ >- ~ ,, 

• *R. C. l.'.nıt etelctrft< ••~ 
yenli• va)'9 b•la'Y8 ile ı,1..1 

tem çe,ıt r•dyoları vardır. 

ilk tale pte muvaızah kataıo

Oumuz derhal takdım edlllr, 

T . Y. t · K. Spor klllbUnUn a na ni
zamnamesi mu~bince klUbUn Kurtu_ 
luş Sa!a Meydanı 80 No. lu merkez 
fdııresiııde senelik yeni heyeti idare 
iııtiluıp olunacııı?ından kayıtlı azanm 
toplanbya gelmeleri UAn olunur. 

RUZ N A ME 
1 - Geçen heyeti umumiye 7.aptmın 

okunması . 

~~ ~ 
.2 - Heyeti idarenin senelik m ali ra. 

porun okunması, 
3 - Yeni h"~Ctl idarenin intihabı, 
• - Tel<ll!ler, istizahlar. ~ • 

ıı~•ıı••-· 
13.30: MUzlk: ŞUkrll San. 

pınar tarn!mdan Saksofon Solo'ları 

lS.45/14.00: MUzik: Melodiler (P l ) 
18.00: Program ve memleket saat 
ayan 18.05: Müzllc: Çalanlar : Kemal 
N. Sey ıun, Fahri Kopuz, Cevdet Çağ. 
la, İzzettin Ökte, 1 - Okuyan Azi.ze 
Tözem, ,Necmi Rıza Ahrskan, M.efha. 
ret Sal'.;"tlalc, 18.50 Müzik: Kemençeci 
Has:uı Slizcrf, 10.00: Serbest saat 
19.10: :Licr:ılekct saat ayan, A jans 
ve Meteoroloji haberleri, 19 25: MUzlk 
Çalanlar: Kanun: Vecihe, Yaylı Tam. 
bur 1zzctun ôkte; Us: Şeri! l çll. o. 
kuynn· Muzaffer 11kar , 20.00: Konuş. 
mıı (Milli Knhramanlık menklbcleri). 
20.15: Temsil: Kervan Kıran, Yazan: 
Mitlınt T:ı.m:uk, 21.15: Serbest Saat. 
21.25 MU7Jk: Kllı;Uk Orkestra, 22.15: 
Memle!tet saat ayan, A ja ns Haberle_ 
ri; Ziraat, E ham - TnhvtıM, Kam. 
hlyo - Nukut Borsnsr (Fiyat), 22.35 
Milzlk· Cazband (Pi.) 23.25/23.30: 
Yıırmkl program ve kapanış. 

Tiyatro ve sinemalar 
ŞEBlR 'l1YATROSU 
Tepe başı dram kısmı: 

Akpm 20,:;o da 
Penbç Sokak No. 4G . "' "' 

Komedi Kısmı: Akşam 20.30 da: 
Herlu.•ıı Kendi Yl'rlnıle 

----0--

CZ!l!:l:tıIIQI H A LK OPERETi 
B u ak§am 9 da 

ı·unus Bey 
Duymasın 

Yeni operet 3 perde 
Zozo Da lmasla 

ı:·:uıın : l 'usul Sllnıı1 

ggp 

Dahili konforu alakadar eden 1 
en ;ıüzel ve ş~k mobilya)u ve 
bilhas'":ı yatak, yemek, çalış· 

rıa odaları ve salon takımları, 
Br"ç oy •nu için Amerikan 
mob:lydarı, her yerden mü_ 
said şart far v e ucuz f iatlarla 
DA K ER (Eski Hayden) 
Mağn .. nl nnda bulacaksınız. 

R. C. A. 1940 NEVYORK modellerlnl gören herkesin ağzında bu sözler vardır. 

Bu cihazların asrl tekilleri ve· güzelliği derhal göze çarpar. Fakat kulakların duycfuOu ahengin 

cazibesi daha bUyUktür. 

Bu ahize ile bir musikiyi veya herhangi ne,rlyatı dinlerseniz behemehal takdir edersiniz. 

Makineyi çatı,tırdıktan sonra önUnüzdekl radyonun bugUne kadar sanat ve tekniğin vUcude• 

getirdiği en mükemmeli olduğunu derhal anlayacaksınız. 

Cihazın yüksek musiki evsafı kısmı harlclslnin güzelllğlnden faiktir. Bu netice herhangi bir 

radyo meraklısının tahayyUI ettiğinin azamisini teşkil eder. 

Buna bizzat kanaat getirmek için satış salonlarımıza veyahut taşradaki bayilerimize mllraca· 

atınız k6fldlr. 

Memleketin ba,ııca 'ehlrlerlnde R. C. A. NEVYORK modellerinin bUyUk bir çeşidini ve bunlan 

size memnuniyetle gösterip dinletecek birisini bulacaksınız 

~ NEYYDRH RADYOLAR/ 

Radyo devrinin şaheseri _, 
Dr. NECAETTIN 

ATASAGUN 
Sabahları 8,30 a ko.dar. Ak.

şrunlan 17 den rnnra Laleli Tay. 
yar" Arı. Daire 2 ; No. 17 de 

il lınatalarını kabul eder. 
M Tel<' fon : 28953 

~ ...::.=- ·~ - ~~· ilOUff L-A B iff A Dffl Lf ff i S T A N B U L ' - A N K A R A - i Z M i ~ 

plliJlm---------------~ 
Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkan 
Vakıt .Viatbaası ıdaresıne müracaat 

"I - ,... . . . 

'4 •• - ...... f ~·. - • ~ ' , • 

VAK 1 T matbaası 
{(itap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmışlıı 

K_;tap, mecmua, gazete basar. 
Tnlıilcr namına dizs?i isleri alır. 

. . .. ~ ............... /- ..._. 

. . . 
':'. ' ",. ' • ,., '""'!'°' &W Et ~' 

TE Si R AN A 

ı 

BAŞ, D 1 Ş 
NEZLE, G R t P 
ROMATiZMA 

SOöUK 
ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 llaşe alınabilir. 

r 
' 

1 EKZAMi 
t;KZE!\IANIN ILACIDIH 

\ 'ara ,.~ çıhanlarda kullanılır. lln eezanede kutusu 50 --------•m 
inhisarlar 
müdOrlüğ ------- ~ 

l - Ebat listesi mucibince 19 !'.13 sandıklık tahta P~ 
nacaktır. ~ti 

Il - Pazarlık 25-3-940 pazartesi gUnll saat 10 da J{atJŞ !<ut· 
mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılaca ~ 

nı - l steklllerln pazarlık için tayJn edilen gün ve saattezı.,01 
vcnme paralarlle birlikte mezkQr komisyona mUracaaUafl ( 

Gü. Muhafaza deniz Mıntaka l{oııtıl 
dan: ~ 

tıte1' 
l kl liman moUSrUnı: müsabaka ile kaptan alınacaktır. 6e1'1 f. 

940 pazartesi günUne kadar vesika la rlle birlikte HaıköY 
mıza müracnatlan . (2106) 


