
n dakika: 

yeller son bir hücumda 

1500 ölü 
\1erdiler 

HERYEROE t<URUS Macar - Sovyet 
hududunda hadise 

Budapeıte, 16 (A.A.) - Macar ajansı bil
diriyor: 

Macar • Sovyet hududuna 4 kilometre me
aaf ede Toronya nahiyesi civarında bulunan 16 
askeı1den mürekkep hudut muhafız bölüğü, per. 
ıembe sabahı, meçhul şah111ar tarafmdan tur .. 
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ruza uğramııtır. Galip bir ihtimale .göre, müte
amzlar çok nman evvel Rmyaya ~ olup 
şimdi Ru• aruisinden Mac:arletaııa ghurek ı.te.. 
yen bir takım şahrslardrr. fDARE J-:\ 1 .\ııl-.:ırıı CnıUSTANBUT~ -Telgraf: VAKJT• Posta kutusu: 48• Telefon: 214l!(Yuı).243ill CldareJ' 
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ır 
1 ürkiyede, sovgetlere karşı lngiliz - Fransız - 1 ürk 
askerinden mi?.rekkep büyük bir ordu kurulacakmış! 

Oakova, 16 (A.A.) - D.N.B. Ajansı bildiriyor: 
E:aaen' de çıkan National Zeitung gazetesinin 
~kovadan öğrendiğine göre, Moıkovada neş
len ve Sovyet Rusya radyosu ile de .verilen 

bir haberde, Türk- İngiliz - Fransız Paktının, 
Türkiyede Fransız kumandası altında, Sovyetler 
ittihadına karşı bir ordu teşkiline dair gizli bir 
maddeyi ihtiva ettiği bildirilmektedir. Bu ordu 

400 bin Fransız, 80 bin İngiliz ve 500 bin l'ürlC 
askerinden mürekkep olacaktır. 

tE©\0-yc§l, 

~uıOlhıuı 

Anadolu Ajansının notu: 
Bu haber tamamen tasni edilmİ§tİr. • 

~<§10 kaliilB©.liF<dl©l liilü~arnıı ve 
li1fil lUI IJ=il ©lif©\~<§\ ©\~inil Ü ifil d <ed Ü IF 

ltalyan Hariciye 
Nazırına göre 

Avrupa 
sulhu 

:Almanya ile İtalyanın 

ihtiyaçları adilane bir 
surette iyice anlasılıp 

tatmin edilmedikce müs 

Fin Hariciye Nazınmn Molotofa hitabı : 
Finlandiya 

Haırbn muslDhane bitirmek O zere 

Müzakere istiyor! 
Kont Ciyano, ·'°" Rcrfüı srycılzat?erindcn tekar ve hakiki bir ma-

, l- ü rkM - it 8iyitV8z 
T anner ilave ediyor: ., Eğer maksadınız Finlandiyayı 
zaotetn1ek ısa, emin olunuz ki Finlandiya hayatta 
bir tek Fin kahncıya kadar müdafaa edecektir .. 

ostluk r11isakı 
~ l~tikarıa mü-
ı;. 

ıl' 

cadelede 
ınuva1f akıyet 

ı, . Yazar. ASI f.'1 US 
lıkarla mücadele işi gü:ı geç. 

a.. themmi} eti ortan bir mese
"'IClini alıyor. Zira şimdiden 

il.ki stokları tükenmesine 
\'e ihtimal bulunmıynn bir 
ll'ıalların bazı dü!<kamlar. 

'te rn11fa"Zalnrdan t:ur.amiylc 
~1! olduğu gi:'L·ülüyor. Her. 
~ bir mü~tcrinin m:.irac:ıatı. 

t'!ı: 

~Vo1cı 
J' ~- ~hı veriliyor. 

~katta müşterinin aradığı 
il r. Yalnız dükkan veya ma-

~ibi o mahn harp sonuna 
\'eyahut uzunca bir zam:ın 
A.\'rupanın falan memleke. 
~ ıeti:·ilemiyeceğini, onun 
~rk:\ç ay içinde fiyatının 

t Yükseleceğini düşünmü~, 
w:.- elinddci malın mevcudu. 
"·:"'•ek karlarla satabilmek 
~l'le aaldamıştrr. 

~'•da mevcut ihtikar ali... 
Qclen b'r:i budur. Bu iti

hiikumct;e ihtikara kartı 
(Devamı 5 incide) 

Bulgarlar 
Rush.ırın C~miyet· 
ten ihraç kararını 
tenkit ediyorlar 

iki devlgt arasında
ki n1ünasebetlere, 

1932 de tecdit ve te
yit edilmiş o!an 
anlaşma hakiınair 

Fırtına 
ğuşan 

Sovyetler Kareli berzahında büyük bir taarruza geçtiler; Fin 
sahil bataryaları b1r Sovyet muhribini hasara uğrattı (Ya.."'ISt s incide) 

Yugoslavlar dün Ga
latasaraya yenildi 

(Yazısı ! incidt} 

Günleı-in PeıinJen: ___ , .. _ .. ____ _ 
Sür' at ile kuvvet' in 

mücadelesi 



2 - VAKiT 17 BIRINctKANUN 11.11 

işaretler ı I 
T eşrit hayatımızın 

tarihine karışan 
bir hadise 

Büyik Millet Meelieinin çar. 
ıamba günkji toplanbıında §ata.. 
fatsız, gürültüsüz, batta müteva
zı bir çehre ile teırii hayabnuzın 
tarihine lmnpn bir hadise c:a.-e
yan etti. 

Şekline Walacak olana hidise 
sadece bir saale iki •ekilin cnap 
vennesi:ıden ibarettir. !star.bul 
Mebusu Rana Tarban'ın ıual tak. 
ririne Dahiliye Vekili FL".ik öz
trnk, ve Ticnret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu cevap verdiler. 

Halbuki iş ruhi ve teşrii faa
liyetia hakiki aayesi bakunmdan 
tetkik edildiii aamuı elde eclilea 
netice ga·ç.Cktm 1lir kazançtır. 

Bmce ıoraJ.n ıaalle alman ce. 
vaplar ve melelmia objektif hir 
tekilde tetkiki mürakabenin ma. 
na ve gayesinin İJİ bir JekiJde an. 
laııimıı olduğuna 4elalet etmek
tedir. Bu nokta üzerinde durmak 
lazımdır. Çünkü pulaınmtolanla 
çok defa ıualler, hatta ıst.izahlar 
objektif bir maksada göre değil, 
politik anulara ve parlimmto
cla e"aen hi11iyat ha.atma göre 
takrir yağmuru halini alır. 

Parlamentolar-.. .§ilriyet edea 
'.Avnıpalı devlet adanılan hep bu 
noktalara dayanarak mevkii ikti. 
darla sual soran ve istizah tahL 
ri veren mebuslar ara.mda büyiik 
meAfeler bulutlar. Onlara gö. 
re me!Mıslar aadece kendi intihap 
dairelerini ve kendilerine rey Ye· 

raa vatandaflan düşünürler. M••· 
kil llrtidar bütün Yatanı .tütün. 
mele ,,. bütün mebuslan tatmin 
etmeğe çabıır. Bunun için mev. 
kii iktidarın her uımn hoı aö. 
r&mueai mümlriia cleiildir· Kot 
aöriinmİJ• bir M7et ......... 
ise daima biaıiyat a,.aktadır. 

Diğer taraftan parlimentoı.r
da bir parti19 IDIDtup olanllr o
na memup ol..,..ı.n, mea111&p 
olmıyanlar alanlan blllii - ... 
man telikki ederler Ye her fır. 
aattan istifade ederek mevkii ik.. 
tidan ~ .nhıep çalltır
lar. Banan için buhranlar, llıah
nmlan takip eder. Fabt bu balı. 
ranlar meseleJ.i. ol.jektif bir te
kilde hal etmez. ÇGnlril itler ha. 
kiki Ml>epleriyle ıdeğil, politik 
makaatı-.. söre letkik ecllir. 

Büyük MiDet Meclisi kmaJcla. 
fa. gündenberi kendini lııa hava
nın dıtmda tutmaya ~pnakta.. 
dır. Milli birliiia ınamesaili oL 
4lut- ... - isin.... ...... 
ıalttir. 

Baaaa İfİa Wzim mec&ıidzde 
Clemokruilerin ıiklret n.euuu o
lan biıai7attan .,. politik mak. 
watlarclaa kuwtet almı OJUD)an 
aöze çarpmaz. 

Pazarlık11Z •tıı baidonda ve. 
ftlen aual tabirine Wlcill.na 'ftll'

dDderi cevap tetkik edilecek o
luna elde edilen netice hakik•. 
._ münbbeclen beklenen gaye. 
W• hizmet eclecek mahiyettedir. 
N ekiller hadiseyi objektif bir te. 
tilde oldujıı gihi an.ettiler. Ha
dbel.-in oldUta gmi ortaya kon
_ .. Te hıq llllleltleria sübjektif 
ldeğil, objektif bir tekilde mütalea 
menua olmuı pulimento pailm. 
lojiai " milli mürab1'e Wamm. 
... basit Gir laidİle değildir. 

Sofizme bçmıaclan, yani me.. 
t.ual-.n hunu mevkii iktida.. 
ra kartı tahıl ?eya züımevi bir 
dini muhafaza için bir kalbn 
teJlldd etmecltn deTlet itlerini 
konapnaaı bizim idealimi7.dir. 
~ günkü içtimada biz, 
h psikolojinin pel bir misaline 
rutgelcllk. 

SADRI ERTE,,f 

Basın E irliği 
Bu akşam azasına 
çay ziyafeti veriyor 
Buııı Kurumunun "Birliğe,, iltiha 

Jmu kutlulı:ı.mak ve mıntakanm ye. 
nl birlik Azalarnu biribirine tanıt
ma üzere bugün mıntaka tara
fuidao Parkotelincle saat ı 7 de 
bJr ~y ziyafeti vcrilec..:ktir. Çaya 
Vali ve Belediye Reisi!c Parti Re
fal ve tJnivc rsite Rektörll de da. 
vetlldlr. 

Birlik merkez heyP-t.i reisi Ankn· 
ra mebusu Fallh Rıfkı Atay bu 
çayda bulunmak üzere bugün 
şehrimize gel~e!ktir. 

Fırtına 
ğuşan 

i·ıe bo
kaptan 

Türkan süvarisi Karadenizde ba
şından geçen macerayı anlatıyor 

Karadeniz V6 Ege denizindeki J da millerce mesafe olduğu anla
futma hafülemiştir. Buna rağ - §ılıyordu. Biz sahile doğru gi • 
men Denizyollarmm Seyyar va. derken bu meçhul gem.inin bir -
puru Tekirdağ ve Müref teden denbire ortadan kaybolduğunu 
yolcu ve yük alamadan limanı • gördiik. Sonradan ~diğimi • 
mrza geltııigtir. r.e göre, bu gemi batan Roman-

l&l'Ilarak Buln.r eahlllerine 
çıkmağa muvaffak oldular. Ge -
mideki 24 ki§iden kurtulanlar, 
ancak bu dört kifli olmuştur. 

Limanda bu dört gemici ile 
Bulgarlar bl7.e biivUk kolaylık ~ 
1ar g(5st.erdiler. Elimizde ı>ara • 
mız olmadııb halde yiyecek ve 
içecek verdiler. Dört kazazede. 
yl tedavi ettikten eonra Btıkre. 

Mahallelerde 
yangın muslukları 

1 
Gedikpaşa'da Saraç lıhak 

mahallesinde Esirci ltemalet· 
tin sokağında oturan bir oku. 

• yucumuzdan aldığımız mek. 
i tupta deniyor ki: 

"Geçen cuma gihıU Gedik
papda Saraç tshak mahalle
linin Esirci Kemalettin Cami 
sokaltnda bir evden yanım 
çıktı. thbardan Jma bir mlld· 
det sonra itfaiye yangın yeri
ne hemen yeti~rrJşti. Bu sürat 

, şüphesiz ki şayanı takdirdir. 
! Yalnız itfaiye gelir gelmez 1 maalesef au bulamadı: ve çar. 

naçar Kumkapı denisindcn 
motörler vuıtuiyle IU almak 
mecburiyetinde kaldı. Yangın 
da bir kısmı qyaıun ve tahta 

1 miinaaebetile 

lktısat Okulun
iktisat günO 

Ekonomi ve tut~--,,11~ 
mtına.sebetile dün yü~. t) • 
sat ve ticaret okulund~~ 
tısat gUnU tertip edilın~ .. -~ • 
Toolantıya okulun prof~ 

leri, Milli İktisat ve ~~ 
1 Cemiyeti üyeleri ve talebi M 

rak etmişlerdir. llk ol_ ;it 
~:=~~~ 
dlya.tnnızm en mühim ~ 1if 
laralr kabul edilen tasa~ 
reketlertle. milll istib8&1 ve 
ti mallamnrzm "tenevvll~rd~ 

l
i miyetlni tebarüz ettı ı 

sonra, her sene Yüksek 

1 
ve Ticaret okulunun (lk 
gilnü) diye kabul edilen"" 
birinclklnun topla.nıtısJD' 

etmiştir. 

Diı!er tardtan evvelki akeam ya vapunıymuş. Anıbarlarma 
Karadenlzden Jimantmı?.a gelen hafif ve gövertesinc. ağır yl* -
Türkan vapuru da Bulgar 1& • ler aldrfmdan dalgalara daya.. 
hilleri açıklarında btlyük bir nanuvarak muvazenesini kay • 
fırtma~a tutulmuş, batmak teh· betmiş, lnl olarak batmDJ. Ka. 
likelerl atiıLt.mıt'f:ır. zaz.ede geminin aşçrsile, iki ma.. 

Birkaç yüz tonluk ufak bir kinist ve bir gemici tahtalara 

ee gönderdiler. Biz Umanda dört 
l?'lin kaldıktan sonra hareket et- • 
tik." 

dötemelerin yanmasından son. 
ra söndürüldü. Fakat ya vaka 
mahalli denize çok uzak ol-
saydı? .. Bütün bir mahalle ve 
kıla bir zamanda tablatiyle 
cayır cayır yanacaktı. Şu haJ. 
de mahallelerde yangın mus.. 
luklan ve yanım telefonlan 
bulunma.-ının ne kadar hayati 
bir mesele olduğu bir kere da. 
ha ortaya çıkmıı bulWl'Uyor. 

1 

rak eden davetlilere 

B. Nihat Sayardaıı 
kilrsUye profeeör &ıpbl dO • 

ı gelmiş ve yerli malı ~~Jı ~ 
retile tasarruf meselesıniO • 
operatif çilikle telifi me-"~~ 
serinde mllhtm bir konfeP"" vapur olan Türkiı.nm süvarisi en ------------------------

eski deniP.Cilerden Nazmi kaptan 
atlattıkları tehliıkeleri bir mu. 
hanirimize anlatmıştır. Nazmi 
kaptan geçenlerde, battığıajam. 
lar tarafından bildirilen Ro
manya vapurunun uğradığı ka.. 
za~ da phit olmuştur. 

Gördüklerini şl>yle anla.tmak
tadır; 

"- Kibrit fa:bri.kaE>ı için Tu. 
nadan ıhlamur kUtilğU ylikle • 
mit İstanbula geliyorduk. Bul • 
gar sahilleri açıklarında ~iddet. 
il bir yıldız poyrazla karşılaş -
tık. Gemimiz ufak oiduğunda.ıı 
dalgalara güçllltle mukavemet 
edebiliyordu. . Sular göverteyl 
yalıyordu. Tam 10 saat dalga -
larla pençeleştik. Bir ara artık 
ümidi kemıii, her an batma.mm 
bekJemefe başlaınJttık. Dıla • 
ID1D' küt.11klerini biribirine bağ
layarak iki tane sal yaptık. 
Bunlarla hiç olmama eanmnzr 
lmrtaracaktık. Bu ara uzaktan 
bir fener görtlldU. Dikkatle b& • 
kmca bunun BulprlNnn1 Va -
lliliga Umanı feneri oldnğunu an-
ladLk. Aramızda. .20 • 25 mil mc-
18f e vardı. V&krt gcceyanaıydı. 
Bu aırada &ıUmllr.de bir gemi 
nin boğaza doğru yol ald:'·mı 
farkettik. l§ıklarmdan aramız. 

Curmumeşhut 
kanunundaki 

29 ncı madde 
Bu hususta yanlış akse
den bir noktayı tavzih 

ediyoruz 
Adliye V eki.Jeti t.ara:fmdan 

hazırlanan cUrmUmeşbut bnu -
nunun 29 uncu maddesiıün de -
fiştirilmestne dair olan kamın 
~i:hasmm müzakeresine baş • 
!andığı malfmıdur. Bu 29 uncu 
madde, a.1uıeden ya.nlıv ba.berı.. 
re göre, clh"ınU meşhut kanunu.. 
nun ağır cezalı sUıÇlara da te.ş • 
mili değildir. Çünkü, zaten. ağır 
cezalı suçlarda clirmümeşıhut ka. 
nunun çerçevesi dahiline alm -
mıştır. 

29 uncu madde, sadece, asliye 
ceza. mahkemeleri olmıyan yer. 
lerde veya. olup da oralara ve -
rilmesi mümkün olnuyan za • 
manlarda sulh ceza mahkeme • 
lerinfn asliye işlerine bakması 
saIAlıiyeti meee~idlr. 

Bu takdirde herhangi bir va. 
kıt lilzwn ~örillürle au1h cea 
mahkemeleri asliye cem .işleri • 
ne bakaca:klar ve böylece cUr • 
milmeılbut vakalarmm hiç bir 
suretle aksamadan mUıhakemeel 
imklnı elde edilmif olacaktrr. 

Öğrebnenler hakkında 
konmuı yeni hükümler 
Öğrtmenlerin terfi ve teczi ~ 

yeleri h&kkmds. Maarif Vekilli -
ğinin bazı yeni ka.rariar verdiği 
dün çıkan bir sınha~ı gueteat ta. 
rafından ya.zılmı§.tı. Bizim bil -
diğimize göre, tatbik mevkiine 
yeni konmuş böyle bir kanun 
yoktur. Öğretmenlerin terfi ve 
tecziveleri ha.kktnda Maarif Ve.. 
killi~nin tatbik etmekte olduğu 
bir kanun mevcuttur. Bu da. teb
liğler dergisinde öğretmenlere 
ajt diğer kıım·nlar neşredilirken 
bir av evYel neşredilmiştir. 

Yeni bir kanun olarak ~öste . 
rilmek istenen hükümler bur.dan 
galattır 

Vapursuzluk yüzünden ihraç 
ve ithal işleri durdu 

Ecnebi vapurlan limanlarımıza pek nadir uğradıkları için ihracat 
ve lthalltmnz ualmaktadtr. Baltık ve Şimal denizlerinin maynlarla 
dolu oıueu. deniz harbinin flddetlenmeai Şimali Avrupa devleUerlle 
olan milnasebatmnzı tamamen sekteye uğratmrotrr. Alman tahtelbahir
leri tara.fmdan bltaral gemilerin da tereddtltaUı torpillenmesi yUı\lnden 
bllhuaa tsveç, Norveç ve Danimarka ticaret gemileri AJrdenlze gelmez 
olmuşlardır. Piyasada bu yilzden bur maddeler üzerinde yeni bir 
buhran bqlamumdan endf.!e edilmektedir. Bugtın yalnız Romanya 
bandıralı ~cel Kuol vapurile pek u iclhallt eşyuı gelmiftlr. 

. thraç edilmek tb:ere hazırlanan ihracat e~yaJarımızda vapursuzluk. 
tan sevkedUememcktedir. Bugiln ancak Fransaya pek az miktarda 
fmdık gönderilml3tir. 

Piyasa nasıl 
kontrol edilecek? 

Men'i lbtik&r l{a.nunu bu hafta ıçinde Meclietcn çılacak ve 
derhal tatbUnna gtri§ilecektlr. H&ber aldığımıza g~re şehrimizde Jcu. 
rulacak yeni komi.iyon için hazırlıklar yap1lmnktadır. Bugllnkll ko
misyon kanun çıkar çıkmaz faaliyetini tatil edecektir. Yeni kurula
cak komisyonun genlo te§kilatı olacak, piyasayı her uman kontrol 
edecek memurl:ın ve mUfettişleri bulunacaktır. Bu memurlar Anado
lulu tüccarlar kilıi;ınd:ı. mıığazalan kontrol edeceklerdir. 

1 KISA HABERLER 1 
Şehirde: 1 yerlerde halk o~ıımn odal:ın aç. 

maya karRr Termıştlr. 

• Geçenlerde Ankaraya giden il. .. • _Gi~es_un huııust muhnscbe mıı. 
aiTerslte rektörü Cemil Bilıel dün d~ru ~arı_ ~urnnııoy, ,· ııu~ etçc tak_ 
sabahki ekspresle l)ehrimlze dön - dır edılmı~Ur. 
mOştQr. • :toresar Hasan Reflt Tankut 
R~ktör ilnlversiteye alt muhtelif Mersın Halkevinde "Köyler dava. 

işler hakkında Tcl<lleUe temasta sı" mevzu~ ~!rafında bir konre • 
bulunduıtuna Te izahat verdilinl ra~s vermıştır. _ 
bir muharrlrlmlze söylemlJtir. Tasarruf ~aftası munııscbetlle 

• Şişlide tramvay iıtasyonuada 

bulunan süvari polislerin ahırı kal. 
dırılarak yerine bahçeli bir ilk • 
mektep binası yapılacaktır. 

• l\lOnaltaUU vcUletl, Akdeniz se
ferleri Hayroya kadar uzotıldılı 
takdirde mevcut vapurlarımızın kL 
fi ıclip gelmJyecclini sormutlur. 
Denlzyolları idarHi tetkikat yap • 
maktadır. 

• Yeni yolcu salonunun açılma 
sı ancak marta dolru kabil olaca. 
lı anla~ılmaktadır. 

•Umumi nürus sayımına esas te~ 
kll etmek üzere bası lraıaJarda ve 
bu arada Bakırköy kaıaıında bir 
deneme sayımı yapılacaktır. Bu • 
nun iç.in Bak1rköyiinde numarataJ 
faaliyeti baJlamıttır. Deneme sa • 
yımı ikinclUnunun on beşinden 
sonra yapılacaktır. Umumi sayım 
Jçin ıokakalara konacak isim ve 
numara tabelAlan da hazırlanmak
tadır. 

• MJUetler Ceml)•etl hıbıuıhha 
komitesinde memleketimizi temsil 
etmekte olan Alrı mebusu Hüsa • 
mellin Kural, dQn sabah tehrlmize 
18lmlttlr. H8ııamellin Kural, Avnı. 
pada yaptığı lelklklerde, bizim 
fabriknlarımızda imal olunan ıe -
birli gnz nıo-skclı-rinin A'·rup:ıda • 
kilerine niıbclle daha kullanışlı ve 
iyi oıcıuıunn sörmQ~lilr. 

Memlekette: 

•Tunceli vllıi)eti ' "ali muavinli -
llne tayin edilen Glre~1111 valisi 
Fe)")"RZ ıtrefinc Giresunda bir ,.e. 
da ziydeli '·erilınittir. 

" H:ılk Partis i, Hıı lke' i olmı):ın 

lltnln HalkeTınde bir yetil mal • 
lar ıersfsi açılmıştır • 

• Tarsusta BaAlarbnşı köyünde 
bir düiün evinin döşemeleri çök. 
mftf 50 kiti yarılanmı11tır. 

• Trabzonda yar.ılmııkta olan iç_ 
me su)·u tesisatı ilerlemiş, ve Boı~ 
tepedeki 170 metre mlk!ıbı depo • 
nun fn~ııh bıtmı,ur. 

• Fındık tarım kooperatifi u • 
mum müdürü Şükrü Ulny Trnbzo. 
na silmiş ve teşklJAtı dolaşarak 
bazı direktifler verdikten sonra 
tekrar Gircsuna dönmüştür. 

• Hatay nlisi Sökmen Süer, An. 
takyadn dol3şarak tetkiklerde bu -
Junmuftur. 

• Antakyada 300 fakir talebeye 
ıöifislük ve blCl& da#ıtılmıştır. 

• Adana posta n telgraf idare • 
sinde adil leb11gııtın posla ile ya • 
pılması için hazırlıklıırıı başlan • 
m~ ,.e bir kurs açılmıştır. 

• hmirdc çm·al huhran1 Tard1r. 
Bu ~heple ihracat maddelerinin 
tesliminde zorluk çekilmektedir. 

• Diyarbakır treni geç°en çar~am_ 
ba .rünü bakır madeni clvannda 
tiddetll y.o.ttan yatmurlardıın dev • 
rilmiştır. 

• İzmit HaJkevi binasının inşası 
ihale olunmuştur. 

• Mardlnde öğretmen Fahri Er 
tinin o~u Necmi yattığı odada 61B 
olarak bulunmuştur. Necmlnln iri 
yanmamış kônıürden zehlrlendlli 
anıa,ılmaktndır. 

• Borsada çelUk zirııııti mensup. 
lannın yııptılı bir toplnnlıda vali 
mevcut sıtınanuı çeltik ekınılndeD 
hhıl olduğunu söylemiştir. Vall 
hemın Anı.ara~·· gidert-'k nlınat'ak 
INllıirl<'ri konıı~ııc:ıkhr 

Acaba bu nolnanlarımmn 
tamaınlanmaaı o kadar fazla 
bir ınaarafa mı lilzum gC>ıte. 
rir?._ Hatt! g6ıtene bile bir 

i
• mahalleyi küt halinde ıar

mektcnae belediyenin bu maa· 
İ rafı göze almakt3 hazır oldu. 
I &unu işitmek isteriz." 

Kaleci Necdetin 
muhakemesi 

Karar gelecek defaki 
celsede verilecek 

Demirapor • Galatasaray mtl
saıba kaamda h•Wı O. • 
rengini d&ven kaleel-
si Necdetin ınuhak~wcs~n~ dill,\ 
saba.tı Üsküdar asliye ceza mab. 
kerncsinde devam edilmiftir. 

Mahkeme, evvell ha.kem Ta • 
nkın şahitlerinden Kemal Hail· 
mi, sonra da Necdetin g61tenli· 
ği §ahitlerden futbolcu Şeref, 
Fazıl ve Necdetl dinlemittir. 

Her iki taraf tahltlerl de 
vaka vr g&dtlkleri ve teli.ldd et. 
tikleri pkilde anlatmJlla,rdJr. 

Malıteme, karar vermek be. 
re d urupayı başka bir gUne 
bırakmıştır. 

Tiftik ihracatçıla
rı birliği 

idare heyeti seçildi; bir
lik faaliyete seçti 

Yeni teşekkül eden 'Tllrkiye 
tiftik ve yapağı ilıra.catçılan 
birliği" idare heyetini aeçml§ • 
tir. Heyeti teşkil eden ömer 
Maliki, Ziya Kınacı, Nuri Ko • 
zikoğlu, Haçlk Alya.ııakyuı, 
Serkis Tulumyan, Mehmet Ali 
Yasin, dtin sabah ilk toplaDtila. 
rmı y&.pmJllar, reialiğe Kerim 
Aktar, i'kinci reisli~ de Nafta 
özal'ı intihap etmiglerdir. 

Murakipliklere 1'ekll A:qe • 
birli ve Zeki seçilmiştir. 
Bmıdan eonra Ba.şvekllete ve 

Ticaret Veklletine te1gratlar 
çekilerek birliğin fiilen faaliye
te geçtiği bildirilmi§tir. 

Ticaret Vekili 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu.. 

oğlu ilo vekilet ihracatı tefkilit. 
landırma mildiirll Servetin bucUn 
§ebrimize ıelmclcri beklenmek.. 
tedir. Vekil fOhriınUde birkaç 
gUn kalacak, ihtiklr ve ihracat 
i§leriyle esaslı ıurette mqgul o
larak allkadarlarla tcmaa edecek· 
tir. Vekilin bu seyahatine ika.. 
dt mabafilc!e büyük bir ehemmi. 
yet verilmektedir. 

-o-

Maanf müdürü Anka
radan döndü 

fatanbulun muhtelif tahat1 tu
bcleri etrafn& maarif vekilliği 
ile temas etmek üzere Anlı:araya 
~ maarif müdürü Tevfik Kut 
cltln •bab tehrlrube gelmiftir. 

Bay Temk Kut maarif ftkil· 
llğine orta okullardaki yeni den 
sisteminin tatanbuldaki tatbik 
şekli etrafmda izahat vermiştir. 

verml§tir. Profeeör: 
H_ Y eTli malı al di-yorc 

yani 1M8Taf et! Bir d6 ":ı.tl 
ef7M. diyoraumı& Bu iki~ 1":1.. 
biribirine ztd olarak g6fil'llfll 
tedir. 

Bu fikir7erln biri tez. 
Cbltiteıd,r. Bnce ten V4J oıt 
ai telif etmek m'Ümki.irıd'11· 

Bu ela ancak . 
nılimkündar. Jlem.ıe~U 
koopertıt'f tqk1ldtın• _,ı r. 
makla bu iki biribirine ZZ"~ 
kir 1riı' seatea halind.61"~,,. 
lebilecektir. Kooperatiı..-· -. 
oıtınduğu takdirde M1ıt 
aar/edUmif, hem. de t ı 
fikrine riayet edilmiş oııııı~ 

Bundan 80lll'a profesör 
tor Esat Demirel kürsllY' 
rek (Tasamıf ve refah) • 
dak.i söylevini vermiftir· *" 

Doktor Esat Demirel flV'.aııı 
vinde bir tasarrufun ge~ 
ekonomiatnde J(erek me 
lmonomJtılDde O,Uadlfr 
barüz ettirıniş ve sözlcrlıai 
le tamamlamJŞtır: 

"- Jlil.!ttıkil bir dev'flf _:a' 
rak tµı.!fCimak iaffyorsak ~ 

temel°'°"~--
~1c: kotlar Mr ..... .:.ıı 
'*"'6 teMİll adeti rs/ol&a ~----~h. 
mak meclncri~ ..... 
preaf, u bir oUua ~ 
~~.Btı_.. 
trffr. ı, lmNnlantıı 
ff"' wrimlfffk f'lrllantl• 
ettMk la.:smdw. " 

Ar§imct dUnytıyı yerdefl 
natmak için mcıniı,'Cl6atnO 
olan mesnedi bulamanıı§ft. 
meancd bugün bulıı• 
B'Mnun adı if birliğMlir." 

Profeeörlerln söslerini 
den N amıi.uin (Millt i 
yatunızın tarih~i), Jale 
nin (Yerli mallanmız) 
taıklı> etmlf, aon olarak da 
fes&- Relll ŞUkr11 ( 
mahiyeti ve muhtelif m flJll"~ 
tere göre tellkki tarzıl -~' 
etraf mdaki söylevi ile tol"'" 
tıya em verilmiftir. 

Toı>Iantıda davetlilere 
meyva ikram edllmı,t1r. 

Yirmi yıl evvelki 'lı 
n Kdnıınıı_,.I 1"' 

Ekmek buhraııı 

:E -> 
~ 
<C .... 

Pazar 
171.Kh. 18 (. 

\'alı:ıtter Vnatt Ezani \ ıı~•I ti 

Gllnetln 7 ıs 2 36 7 ot t fi 
dolttşu ') 

Ölle 12 10 '7 29 12 t1 1 ff 
ikindi 14 30 9 •8 U 30 :-. 
Ak,nm 16 4~ 12 00 16 42 1 f 
Yatsı 18 21 ı St 18 !1 ıt il, 
imsak s .. , 12 ~2 s s• 
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• bttana muvasalat etmiştir. 

lt~n aşağı ibayraklarla ve c e p h e . g e d . 1 •usıenmiştir. Milli Şef y 1 z ı 
~~rı:t1~~?;e~u;fy!~~!: • 

'Y'aya olarak halkın son
Ürleri arasında Erzin. 

1• 1nı gezmiş. birçok dük. 
h Uğrayarak Erzincamn 

• ~ ayatı ile aJakal:lar ol. 
. Yapılmakta olan hali 

• r. Saat 18 de ordu evin
trine verilen danslı çaya 

~·. ll:rzincan halkı büyük 
• 1fldedir. 

ı.aııı""l'.I._, 16 (A.A.) - Reisi. 
htsrnet İnönüyü hamil bu. 
d Usu~i tren Erzincandan 
t Sıvasa müteveccihen 
ttrniştir. 
ŞJ<:11"İX I>lVHİKTE 
'l'~TKtKJ,}~Rt 
, 16 (A. A.) - Reisi. 
İsrnet inönü saat 13 il 

ttçe Divrige muvasalat 
~c büyüksevinç ve sami
ŞUratıa karşılanmışlardır. 
ç.ı~fimiz, Divrik istasyo

"'a.n demir cevherinin 
Yagonlara yükletilme

etraflı malômat aldık. 
ta, trenlerine binerek yir. 

ötede bulunan Curek 
.
1 

na varmışlar ve oradan 
>••~~tiyle istasyondan 7 50 
;"Seklikteki Demirtepe o
tıtrnişlerdir. 

tpede demir madeninin 
ı ~t. topraktan çıkarıldığı 

ıı... ıstasyonuna nasıl taşın~ 

~in ve işletilmesinin 
~ daki seyrü inkişafı, 
ta olan 250 kişilik lo. 

11 ~lllcle evi hakkında ken. 
, o;crilen izahatı dinlemiş. 

. ~ok sualler sorarak mem 
11l sınai inkişafında rol 
le olan bu kıymetli de· 

tni ile yakındal'l' alakadar 
rdır. 

• 16 (A.A.) - Reisicum· 
S~t İnönü bu akşam saat 
ıvasa muvasalat buyur. 

. -o---

~ ısarlar vekili 
Yoda h itabede 

1Fra ını saı'1a geuo r~en" oırıgıuuoz ~aş~ek l OD n Dlill 
ıeav'9'aı ır=eso 0 lf=ila:rıP> ltayya r e ... 

~ er o li'll ün m lYI haff a ~sısn n<Qla lt2> u u lYI n u v or<dl lYI 
Londra, 16 (A.A.) - B. Çemberlayn, Fran

sadaki 1ngıliz ordusunu ziyaret etmek üzere 
dün öğleden sonra hava youlyla cephenin 1ngi. 
liz mıntakasına gelmiş, hatların gerisinde bulu. 
nan ve İngiliz hava ordusµ mahafilindc Clap
ham junctian adiyle maruf olan tayyare istas
yonuna inmiştir. İn~iliz ve Fransız tayyareci. 
lerinden mürekkep bir müfreze Başvekili selam. 
lamıştır. B. Çcmberlayn, 1 O yolcu ta~ımak 
üzere yapılmış ve üzerinde top bulunmıyan, ra. 
hat bir tayrare ile seyahat etmiştir. Başvekilin 
tayyaresi, ngilterden hareketinden- itibaren, 
İngiliz hava ordusu harp tayyarelerinin muha
fazası altında seyahat etmiştir. Hava soğuk ve 
hafif sisli idi. 

Lord Gort, Başvekili kendi namına karşıla. 
mak üzere yaverini göndermiştir. B. Çember. 
!ayni B. Daladye namına da idari şube prefesi 
selamlamış ve İngiliz kruvazörlerinin, Graf von 
Spee'ye karşı ka:za'1c!ıkları parlak deniz mııvaf. 
fa'kıyetinden dolayı kendisini tebrik etmiştir. 

B. Çcmberlayn parlamentonun içtima ha· 
!inde olmasından bili tifa::lc Fransaya gcldiğhi 
söylemiş ve yolculuğun pek mükemmel geçti. 
ğini ilave etmiştir. 

On dakika scnra. Başvekil, maskelenmiş 
bir otomobile binerek umumi karargaha g~tnıiş, 
orada öğle yemeğini General Gort ve erkiıı ıhar. 
biye reisiyle birlikte yemiştir. Erkan.hıırbiye 
arasında, Glucester Diikü ile iki de Fransız pre. 
fesi bulunmaktadır. 

Yemekten sonra. bir h"!va mareşali. umumi 
karargaha gelerek Başvekille birlikte hava u-

mttmi karargahına gitmiştir. Orada, İngiltere 
hava kuvvetlerinin planları ve tertibatı hakkın. 
da Başvekile izahat verilmiştir. 

B. Çemberlayn, bundan sonra bir üssü .ı:i. 
yaret ederek tayyarecilerin ikamet ettikleri yer. 
leri görmüştür. 

Başvekil, kısa süren teftiş ziyareti esna
sında bir kasabadan geçmiş ve ahali ker.disini 
tanıdığından heyecanla alkışlamıştır. B. Çem. 
berlayn ahaliyi selamlıyarak alkı~lara mukabe. 
le etmiştir. 

İn~iliz Başvekili ortalık kararırken otomo. 
bille umumi tkarargiiha dönmüş ve akşam ye
meğini orada Lord Gort ve erkiinıharbiyesiyle 
yemiştir. 

iki petrol gemis ı mayne çarptı 
Londra, 16 (A.A.) - Dün şimal denizinde 

iki petrol gemisi mayne çarpmıştır. Bu gemi. 
}erden biri Liverpol limanına kayıtlı 8939 ton. 
luk Atheltemflar, diğeri Dublin limanır.a ka. 
yıtlı 1nverlane'dir. 

Kaza kurbanlarının sayısı fazla olduğu 
söyleniyor. Kurtarılanlar dün gece şimali şarki 
sahili limanlarından birine çıkarılmışlardır. 

CEMBERLA YN ŞEMSİYESİZ 1 
Londra, 16 (A.A.) - Reuter ajansının or

dular nezdindeki muhabiri. B. Cemberlayn'in 
cepheyi ziyareti miinasebetiylc, İngiliz Başve. 
kilinin siyah esvabı labis bulunduğunu ve bu 
seyahatte şemsiyesini beraber almadığını haber 
vermektedir. 

Sovvet - Japon 
münasebetlerinde 

salah 

!Son dakika: 

Sovyetler 1500 
ö lti verdiler 

bulundu 1 
I 16 (A.A.) - Gümrük 

ı,._ tlar Vekili Raif Kara. 
~rruf ve yerli malı haf-

Moakcn-11, 16 ..-.. J s ponyanm 
Moskova büyük elçisi Togo. bu. 
gün Molotofu ziyaret ederek iki 
devlet arasında 10 ikincikanunda 
başlıyacak ticaret muahedesi et. 
rafında görüşmüştür. 

Japon • Sovyet münasebetle
rinde son günlerde büyük bir sa. 
lah görülmektedir. 

1Icl8;111ii, J(i (A.A.) - Taipale nehrini geçerek l\lanncrhaim 
haltına hücum etmek isteyen mühim Sovyet kuvvetleri son gün
lerde 29 tank ve bir çok top kaybetmişlerdir. Finlandiya topçusu 
bir cok nakliye dubalarını batırmıştı r. Ruslar bu hücumlarda 1500 
ölü \ennişlcrdir. Yaralı ve esirler de sayılırsa yalnız bu mmta. 
kadn taarruz Ruslara en aşağı 10 bin kişiye mal olmuştur. 

sebctiyle bu akşam An- " T'" k" p l h• 
Yosunlda hitabede bulun. ur ışe ost,, a ey ın-

-············-···· .. ----· . 
i . ·······-·-·······················' 

nzin tiyı. tı 
~eğişmedi 
'habirinden 16 - Benzin 
licl satan firmalar mümcs. 
lıi a.ret vckalctilc yaptıkları 
lirnıişler :ve bugiln 1stan· 

Uelerdir. Benzin ve pct .. 
~ .. alakadar maddelerin fi

f bit edilmiştir. Benzin ve 
latıannda esaslı bir deği. 
aPılmnmışlır. Yalnız moto· 
1to ıı arttırılmıştır. Bunun 

de yapılan takiba t 
Müddeiumumilik tarafından 

yapılan tahkikat sonunda 
"Pravda" isimli Rus gazetesin -
de matbuatımız aleyhinde çı • 
kan makalenin Alman S(>faret • 
hanesi matbuat servisi tarafın. 
dan ''Türkişc Post" ismi ile şeh
rimizde münteşir almanca ga -
?.ete matbaasında basıldığı an -
!aşılmış ve matbaada C\'velki 

f gün ani bir araın"l yapılarak 
mahut broşürlerden \'e Alman 
' 'beyaz kitab" ından hir:H:" tane 
ele geçirilmişti. 

Yalnız, müddeiumumilik bro. 
şür veya beyaz kitabın muhtevi
yatı dolayısile herhang-i b;r taki 
bat vt'yn tahkikata .. iri~mcmckte 
dir. Zira. bunu salahiyeti dahi. 
!inde addelmemektcdir. Yalnız 
matbuat kanununa göre herhan. 
gi bir kitabı ba~an matbaa ki • 
tabın üstiinc ismin~ yamı.ıya 
mecbur L>lduğu gibi iki ac!et de 
müddeiumumilii!c C"Öndermeğe 
mecburdur. Adli takibat bu nok. 
ta.dan yapılmaktadır. 

Ladogn gölünün şimalinde Finlandiyalılar yaptıkları son mu. 
kabı! taarruzlarda Rusların 15 tankını trahip ct.mi~ler ve ierle
mckte bulunmuşlardır. Salmi mmtakasında Finlandiyalıların 
mukabil taarruz ile ihala ettikleri Rus kuvvetlerinin me\'cudu bel. 
1i değildir. 

Finlandiya ordusu mükemmel tank dafi toplarına malik bu
lunmakta ve bunları fevkalade iyi Jmllanmaktadırlar. 

Ilcl$i117,i, 16 ( A .A .) - 16 Kanunuevvel Finlandiya tebliği: 
Kareli berzahında Paipali nehri üz:rind~ mühim Rus kuv • 

vetleri uzun bir topçu hazırlığından sonr:ı ve önlerinde 50 tank 
olduğu halde taarru:r.da bulunmuşlardır. Bu tankların 14 ü tah
rip edilmiş ve 4 ü de hatlarımıza gelerek t~slim olmu~tur. Rusla. 
rm taarnızları ağır zayiatla püskürtülmüştür. 

Milletler Cemiyeti kararı ve Sovyetler 
Moslwva. 16 - Tas ajansı, Milletler Cemiyetinin kararı etra. 

fında salahiyettar Sovyct makamlarının mütalaalarını neşret
mektedir. Sovyetler. bu kararı istihza ile karşılamakta ve İngil
tere ile F'ransanm. kendilerini takbihe hakkı olmadığını söyle 
moktedirler. 

Diğer taraftan. Sovyetler, ihraç kararı veren konseyin 15 
azadan mürekkep olduğunu. halbuki sekiz devletin karara iştirak 
etmediğini veya müstenkif kaldığını bildiriyorlar. 

Vezüv yanardağı lav püskürüyor 
ı\'apoli, 16 ( A.A.) - Vesuve yanardağı bugece tekrar indi

faa başlamıştır. Yanardağın ağzından her biri elli metre geniş. 
liktc lavlar akmaktadır. Maamafih şimdilik civarda bulunan halk 
ic;in tehlike yoktur. 

lllaııyadan gelen malla • 
1.... ide pahalı olmasıdır. 
~lamasından evvelki fiat
~U fi:ı.t arasında yüzde 

, lakın bir fazlalık vardır, 
11rcuc buhran olmaması ı. 

, ~~t icab eden tedbirleri al· Günün resimleri: 
tltı~ a lıiıki.ııncli nc:zdindcki 
tıliğııniz ikinci katipliği 

aı l\oç lal in cdilınişlir. 
{ mcrkcr. belccliye rcislif'.:ı 

1 
Muftüniın intihabı tasvip 

lır, 

~l defterdarlık ınüdürliiğü 
'h nıüdiini Hilmi Erdinç, 

l'ııudürluğıınc Kocaeli mii 
Stara üzeren, l\ocncli 

litUnc Sıva~ miidürü Hulusi, 
lıcJurlüğunc Tokal müdiirü 
ııaı.ıcn t:ıyin edilmiştir. 

y eşilayın yıllık 
toplantısı 

-
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'Görüp düşündükçe 

Pıyasa mı, pusu mu? .. 
Dimyanın bir yerı tutuc:tuğu günlerin üstünden küçük t . 

z t:nan ge:;ince, alım satım piyasaları da alevlendi. Yer yuzüniıı 
bir tarafında milyonlarca in~an. tarladan, t ezgahtan, f:ıbrikada ı1 
~t>kilip ordt:ya alınınca. yuni ıstihsnl unsurlu~ur..d:ın çılrnrıl aı ak 
hazır yeyici haline konulunca. elbette ortalık knrışır. :\lal aza. 
lır Ye bahası yükselir. 

Bukadarmı tabii göriıyor, in.;;anhğın geçirdiği ruh \'e sinir 
buhnınlarmın bir eczası gibi sinc~·e <;ekiyoruz. Fakat mesele yal. 
nız bukada rla kalınıyor. Tabii bahalılığın yanıbru;ında. bin kere 
daha biiyük, daha korkunc, daha ezici b:r piyasa dalaveresinden 
nıuztaribız. Yapma, uydurma bir buhran. cinayet kadar iğrenç 
ıhtikfı.rların hücumu karşısındayız. 

:\iemleketlcrin ana baba gününe düştüğü, tehlikeli 1.aman· 
larda. herkes elele verip dış folfıketini. sınır yangınJnı göğüsle. 
yecek yerde, birtakım ~oysuzlar; ticareti, iç dü!'manı haline koyu
yorlar. Hükumet, ,·atan namusunu mu korusun, yoltr:: bu mel'un. 
!arla mı uğrac:sın? 

J{amın, muavyen h:ld;sclere, vak'alara göre maddeler hazır
lamıştır. "Kıyas" dan uzak kalır; fakat bu "mevzii" liği hakim, 
tadil edf'mez mi ; 

De\'lctin dıf?ardan akıp gelen dfü:man ~llcrilc bo~u~tuğu za 
manlarda içerde boz-;-un çıkannağa çalıı:anları , "vatan haini" sa. 
yıp tepeliyoru1~ O boz'!unu niyasada. yani memleketin cancvindc 
cıkaranlar. ihtilalcilerden doha mı a:r. hain. daha mı fiUC'~tı1rlurhır? 
Zaman olur. bir satır yazı. bir küçük hitabede ölüm cezalarının 
ağır ve asla bağrnlanmaz suçlarını görürüz. Memlekette yapma 
buhranlar çıkararak yurdun müdafaa kabiliyetini, azmini. kendi
ne inanışını. zafer imanını baltalayan tüccarın düf'rrıandan ne ı 
farkı vardır? ' 

Kanun. ihtivactan doğ-duğuna göre. biz de tehlikeli ı:-a manla. 
ra mahsus bir "idarei örfive'' kanunu çıkaralım. Vatam dftlik 
haline dii~ünnek istevcn ihtikar yılaruarmı onun ağır balyozları 
altıncla T'aranırıarC'a edelim. Gövdeyi kurt"lnnak iGin kolu. kol i
rin eıi ve el uıYrıında parmağı kesip atan biz değil miviz? O hal. 
dP vı:ı•an ve millet dava:ıtnda birkaç soysuzu mu clüsün<'"" wiz? 
Ge"mh. kor1mnc ibretlnlc doludur. Geçen harpte başımıza ge
lenleri henüz unutmadık. İhtikara. kurban vermektense. ihtikarı 
idam etmek akim da, vicdanın da emretti~i bir vaz:fedir. Pi,,asa. 
nın pusu olmasına tahammül edemeyiz. · 

l/akkı ~ü1ırı GE7,G/N 

Alman cep zırhlısına 
son mühlet! 

Kruvazörün 
nını 

uun gece Urugvay lima
terketmesı lazımdı 

:ıuont c, ideo, 10 ( A .A.) - • raya çıkarılmış ve ruUlrnllef 
Uruguay maknmatının Monte- bir cenaze alayı yapılmıştır. 
vidco'yu t or.ketmesi için Graf 300 Alman hahr!yeliı-i ve \Jru· 
Voıı p zırhlısına, Pazar gü· guay bahriye m c lücbi talebcsı 
nU sa11t 21 tt-e bitecek olall bir alaya JştlrAk etml Jctttlir. 

mtihlct Yerdikleri kuvvetle lNGlLlZ KRUYAZÖilÜNDE 
söylenmektedir. Nazırlar mec· YÜZ YAHALI DAHA 
lisi, Alman zırhlısının, La 
Haye anlaşmalarile tesbit edil
miş olan ınUhletten fazla kal
ması halinde husule gelecek 
vaziyet etrafında uzun bir mU· 
zakcreclc bulunmuştur. Harici· 
ye nazırı Guani Amerika mem
leketleri mUmessillerlle Ye 1n 
gili:r. elçisi Drake ile ınUlf\kat· 
lar yapmıştır. 

Graf Von Spee'nin Monte· 
yidco limanından diin gece ya
rısı a~ rılacağına dair olan şa
yialar hllllfına olarak muşa· 
hltl('I', geminin hazırlık yap· 
mış olmasına rağmen, hf\lii. li
manda bulunduğunu ve açık 
denizde lngiliz gemllerilc kar
şılaşma t C'hlikesi bulunmakla 

Jlncııos. Aiı·cs, 10 (.\ .A.) -
J<'alkland ndalarına gltmcl{ i 
tiyeıı Excter adındaki lngifü 
kruvazörü, Arjantin hUkume· 
tinden yeniden yUz kadar mcı: 
ruhun lıir Arjantin limanınd . 
karay çıkarılmasına mUsaadl 
edilmesini is•emiştir. Bu mli 
saade verilmiş \ ' C llelgrano il· 
manına bir çok ağır yaralılar 
çıkarılmıştır. Bu yaralıların 

lılrçoğu tedavi edilmed e n ev
vel telef olmuşlardır. Exetcr 
kruvazörU, ağır suretle hasa· 
ra uğramıştır ve ancak altı mi 
sliratle sefer edebilmektedir 
l3u gemiye artık kaybedilıni ı-: 
nazariyle bakılmaktadır. 

beraber J,aranlıktnn hilistlftı· lNGlJ,,TERE VE AI,1\tANYA 
de belki bu g~cc hareket ede· PROTESTO ED1LD1 
ceğini söylemektedirler. 

Diğr bir rivayete göre, Al
man zırhlısı Bue·nes - Aires li· 
manına giderek tutacağı yol 
için kati bir karar hazırlama
sına im kft '1 veren bir vaziyeti 
ldameye çalışacaktır. Alman 
zırhlısınm .l\fontevideo limanı
na kılaYuz~uz olarak sığındığı 
zaman, mahrukatı tamamen 
tUkPtrnıiş olduğu söyleniyor. 
ÖLEN 3:i ALMAN BAHRİYE· 

LfSt GÖMÜLDÜ 
.Moııt<' ,·lıko, rn (.\ .A .) -

Grar Von RpeC' zırhlısında ölen 
3G bahı-iyt>linln resedi dlin ka-

Lomlra, 16 (.A.A.) - Uru
.guay ve Arjantin lıUküıııetlerl 
lngillz ve Alman harp gemile· 
rinin muharebeye Amerikalı
lar konferansınca bitaraf mm· 
taka illin edilen sularda de. 
vam etmiş olmalarını 1ngiltC'rn 
'te Almanya nezdinde protesto 
etmişlerdir. Sahilden Uç mil 
mesatc dahilinde lılle harp de 
Yam etmiştir. 

ALMAN KRU\'AZÜRÜNE 
so~ MÜllI.,ET! 

J..oıuh'a, 16 - UrtıgU\ ay hti· 
kflmeli Alman cep kru' az1irli· 
ne, hareket etmesi için son H 

katı mlihleti bu gece yarısı 
olarak tesbit etmiştir. 

--o--
Almanya ve 

casuslar · 
Bertin, 16 (A.A.) - Eıaı.: , 

ajansı bildiriyor-
AlmanyaT1ın önümüzdeki p? 

zartesi gününden itibaren saat 22 
ile sabahın yedisi arasında nor 
mal dcmiryolu münak2Jatı müs 
tesna olmak üzere, Hollanla. Bel 
cika, Lüksemburg, Danim:ırka vı 
İsviçre hu:lutlarım kapatacağı ha 
her verilmektedir. 

l',Rurumunun yirmin
liö~ birincikinu • 
i döraünCü .. günu slit 
~rninönü H alkevi sa~~ 
~apıia.cakt.ır. • 

1 - ll:tısat 1ıaf tası mil1ıasebetile Yii.ksck Jktrsat ve Ticaret 
Okıılıı11da yapılan toplaııtıdaı~bir intıba . 

:;;;;,~Qlfi.~:')'j~-

7:anıyomt kolacı Kambctiıı <lül,kanına girerc1..· ir'erdc 

Bu karar bir ihtiyat tedbir o 
lup, şimdiye kadar Alman alice 
naplığını suiistimal etmiş olar 
kaçakçıların ve casusların garp 
tan Almanyaya girmelerine ma· 
ni olmaga matuftur. 2 - Dün Çar§ıkapıda bir ~a olnııış, 185 tıumaralı bir çöp 

Vartanoş adlı biT ha,lıııı ı;cu amı~. <liil.1.<iııırı camları ıı lm m'§i ır. 
Bu yüzden tramvaylar yaı rnı saatten /azla i§lememi§tir. 



1 - VAKiT 17 BIRINCIKANUN 1939 

·~ [lllı! ~Mevsimin Fransız Süper Filmi~-· -:;. ·R UGLJNKeJ ~, 

Ba, ro~e~o~u ha~ ~.~~h~rk••~ ~i2d~ 0L,.ll 17 • 12- 939 Pazar 
SIMONE SiMON • JEANİNE DARCEY VE. 1 l'.!.30: l'ı:ogr:ı_m 'c ıncııılckel sa~! 

·~·.RADYO ~ 

t 1 
-1 nrnrı, 12.3;ı: \ıaııs ,.e MeteoroloJı 

CC~INN LUCHA RE haberleri. 12.50: Türk Müziği: Bfı-

3 A k 3 ,_ ht~ ~iik fasıl hcycliııden Karışık pro. 
~ 11 11 ra ~ grnnı. Çalıınl:ır: JJ:ıkla Derman, 
~ ~ ~edr kli, Hasan Cür, Hamdi To-

Sinem asma 

gidiniz. Ve si nemanın en güzel a§ıkları olan 

Loretta Young ve Richard Greene'nin 
Fevkalade bir tarzda yarııttıkları 

Düşman Çocukları 1 Renkli ve franıızca sözlü filmi aörünüz. Şayanı hayret man 
zaralar ve göz kamattıran dekorlar arasında T ABll 

RENKLi fotoğrafları gösteren ve timc!iye kad.r görülen 
renkli filmlerin en güzelidir. 

ilaveten: FOKS JURNAL son dünya ve harp havadisleri • 

-~ Jlugiin sn.at ıı Ye J. do tenzili\th matinclt-r. ~ 111 

........................... " 
Yalnız bugün ve bu gece ı 

2 filim birden 
iPEK 

Sinemasında 
l - Kahkaha - Neş'e - Zevk ve eğlence tufanı 

Lorel Hardi Hovardallkta 
Türkçe sözlü 

2 - Heyecan - Esrar - Merak ve ıiehşet filmi 

Polis ŞARL• ŞAN Caniler hafiyeıi 1 peşinde 
Bugün seanslar 10.30 - 1- 3.45 '\~gece 9 <la 

DlK:KAT: Yarınki Matlneler4o rft>cT"m ""J;l!\11> oı· 

Ank~ra caddesi1tin en işlek, en muteber yerinde 1 

Kiralık dükkan 
V AKIT matbaası idareaine müracaat 

koy, Zühtü B::ır<lnkoğlu, Bnsri Cr. 
ler, Jucttin ötı,c. Oku.}:ınl:ır: :\lfı
:ı:c)~cıı, .Mcfh:ırcı. Snfill', Scııı:.ıhnl, 

Melek Tok!{iiz, i\lıı~l:ıf.ı, Gel:ıl, Tuh· 
ııı. 13.311 14.0IJ: \liizik {Kiit."iik ur. 

kestr:ı \ef: Xet'İp ~~kın). 1 
\l a rıin l ' hl: ı;ı·ııızing"e lckr:ır gıl

ml'Iİ) im (\'ııls). ~ Puccinı: l.:ı 

Bohl'ıu opcrasıııdnn fcıııtezi. 3 -
llı:inı: 'l\lııııkcl: \'cııcdik h.ıtınısı 

(Scren:ıd) .• 4 - Frıınz l.clııır: \'ııl . 
!i - oh. Stroıızz: \ i~:ınıı orm:ınl:ırı 
Efsıınco;i ( Vnl ) • G - Joh. Strııuss: 
Polkn. 7 - Hossiııi: Moz:ıik. 18.00: 
l'rogr.ını. 18.0:i: Memleket sıı:ıı ay:ı. 

n, Ajnns ve :'ılcteoroloji lı:ılıerlcrl. 
1 ıı.2;;: ;\lüzik: (Hodyo ı·ıız orkestra
sı. 19.00; Çocuk s:ı:ıli. 19.30: Türk 
müziği: Çalanlar: \'ccihe, Heşııt 
ı:rcr, Fahire Fersoıı, Hcfik Fcrsun. 
1 - Oku:}nn: Necmi Hız:ı Ahıskan. 
1 - Şehnaz ııeşrC\'İ. 2 - \ti Be) -
Hic:ız sıırkı: (Derdimi :ırzetıneğe o 
şulıo). :ı - • 'edim - llic:ıı ş:ırkı: 

(\'iicclılikçc ;)fıc<.-ldi). t -- ....... -
Hicaz ş:ırkı: (Gülscni hii<>nünc kim· 
!er Hırı yor). !i - Jlı•dc - ll icuı 
ş:ırkı: (Şu korşıki da(;da lıir ;)eşil 

r,odır). !i - llic:ız ıız 'icınnbi. 2 -
Okuyan: .Seın:ıh.ıt (hı.lense.,. 1 • -
Hcş:ıt t:rer - Remon ııık-;imi. 2 -
Lemi - Hüseyni şarkı: ı Zanıım o. 
hır ki). 3 - Lemi - Hıise~ni ş:ırkı: 
(O giizcl gözlerle h:ıkımısını bil) 
4 - ...•• - fö·iç 'I'iirkfı: ( Yunidük. 
çc servi lıo~ un). 20.15: Tiirk nıüzi. 
Hİ: ll:ılk Tiirküleri. lnelıolulu Sıırı 
Hcccp tnrnfındon. 20.30: Konuşnın: 
(Onuncu TMıırrnf \'C Yerli l\lnllıır 

llnfl:ısı münosebctilc t:Jıısnl J:kono
ıni YC \rllırmn Kurumu nıııııınıı 

Tıcnrcl ,·ekili :\ozıni 'J'oııcltoHIU t:ı· 
nıfındon). 20.45: Türk l\lüziği: Fa. 
sıl lıeyl'li. 21.30: ~1fizik: Od:ı mü:r.i. 
~i - Yn~lı sazlar kunrlcli. Birinci 
keman: J.icco Amnr. ikinci Kcmnn: 
J:n\"Cr )\opelııı:ııı. Yiyol:ı: izzet Al. 
b:ıyrnk. Çcollo: Mesut Cemil. L. \'nn 
Bcetlıon~n·ılcn "Ku:ırkt oıı. 18, No.2, 
Sol i\f11jör. 22.00: Memleket s:ıot 
11~ :n-ı, AJnııs hnhl'rll'ri. 22.15: Aj:ımı 
• poı c·n isi. '22.25: rnııı· ıız

tıaml - Pi.) 23.2:t/ 23.30: Y:ırınkl 
ıırograııı, '\'C k:ıp:ıııı~. 

Kokain 
Tefrikamız yazımızın çoklu

gundan girememiıtir. Özür di. 
]eriz. 

. . . ~ . -= . . . -' --. : : J. . .:. 
1 • - • • -·· - illi 

Lale'nin 
• 4. ..... ·~-. .. - : . :. 't::: . . ~ . 

ikinci z•fer 
bomb.sı 

TÜRKÇE 

Çalınan Taç 
Denizlerin ejderi... Onlat"ın... arslanı ••• San'atm güneşi. .• 

E J' R o ıJ n.,u:. ·x•nın 
\'arattığı en lıllytik C"8Cr ••• Shıcm& tarihinin tttf abidesi ..• 

Sinema iılemlntn ('~ir. ~·ıldrzıdır ..• 

Bugün Lale sinemasında 
Bugün saat 11 'V~ 1 de tenzlH\th lınlk matineleri. Telefon: 43595 HIDPlii•• 

Büyük Zabıta ~omano 
----------------------------------------~~ 

Sinek Beyi 
-----------------------------31 Çünkü orada bulwıanların hep.1 sız edemem. 

si de pek kısa bir 7.amandanbe. Hepsi bu fikri teyit ettiler: 
ri Kontun hizmetine girmiş bu. - Bir ~ece aç kalırsa ne olur 
lunuyorlardı. İçlerinden biri: ki.. 

- ~fer~ adam doğrusu .• Hem Gülüştüler .. Fakat Jan birden.. 
de daiına memnun .. diyordu. bire şu teklifte bulundu: 

- Doğru ama lıiç bir zaman - Ben hiç bir zaman yakın. 
~::_de. bulunmuyor ki.. diye bir dan böyle bir hayva:ı. görmemiş. 
dıgen mukabele.de bulunuyordu. tim. Etini bana \"erir., ben gö. 

- Her halde ba.~ka bir evi türür veririm. 
daha olmalı.. Hepei şüpheli şüpheli yüzüne 

- Hiç bir 1.aman büyük da. baktılar .. Jan her halde çok İÇ-
\'et yapmıyor.. mişti. Gözleri parıldıyordu. En 

- Ben onu biraz esrarengiz .ıkılhlan hafif bir sesle: 
buluyor~. - Görmüyor musunuz nasıl 

- Felınet olmasa bu şüphele. sarhoş .. Muhakkak başına bir 
rimb: kuvvetienme1.. feH\ket gelir .. 

- Bunu !bir seyahatten getir. Diye söylenivorlardı. 
miş .. Garip yol arkadaşı? Bu belk: doğru idi.. Fakat bu 

Bu esnada bir gükreme sözle. aptalı Feiinetin ku-şısmda gör. 
rini kesti: D~i kaplan bağın • mek h"r halde ç<ık eğlenceli bir 
yordu. İçlerinden biri: iş olacaktı. Bir kere olsun bu 

- Eyvah! dedi.. Bu akşam tehlikeli ışten vazgecmesini de.. 
hayvana yiyecek vermeği unut. likanlıya teklif ettiler. Anut' o. 
tum. İ§te o da yiyeceğini isti. lan Jan bir tek söz bile dinlc
\.'OT. Bu saatte ona vemek ver. mek istemiyordu. Ve hepsine 
ın11k için hic te kendimi rahat.. birden şu ce'·abı verdi: 

- Ben size korkmadığımı 
söyliiyorum .. Hatti icap ederse 
kafesin iç.ine bile girmekten çe
kinmem! 

Hepsi bağrıştılar.. Çılgınlık 
hududu aşıyordu. 

- Beni rahat bırakın.. diye 
Jan viızleıinqbağmiı. Bana yal. 
nız bir büyük bel ile hazırlamış 
olduğı1Nız eti verin .. 

Ve y~rinclen kall:mıştı. Kadın. 
lar titreş<;rek hafif feryatlar 
koparıyorlardı. Fakat aslında 
hepsi de büyük bir tecessüs du. 
yuyor, ve bu emsalsiz manza. 
rayı seyretmek için heyecan. 
dan titriyorlardı. İlk olarak sa. 
londan çıkan Jan oldu. Öteki
ler de mecburen onu takip et.. 
tiler.. Biraz yıkılır gibi duru. 
yordu ve arkasında en korkak. 
lan söylenmeğe başladılar: 

- Onu durdurun!. Yaptığı 
çılgmhktrr.. Onu durdurun .• 
Mani olun .. 

Onu durdurmak! Buna imkin 
mı vardı. Bu öyle kolay bir iş 
mi idi ki? Çünkü Jan bu sözler 
üzerine birdenbire dönmüş ve 
çok kötü bir çehre ile hepsinin 
yüzüne bağırarak: 

- Haydi defolun bakayım, 
korkaklar kümesi .. Defolun! Hiç 
kimsenin arkamdan gelmesini 
istemiyorum.. Anlıyor m\n!u _ 

Jtalyan taY} arelerin:len birı 1 nılan tiıtekleı in kaval cinsinden 
daha, arkasında ince bir duman mavzerine kadar her çeşidi var-
bırakarak geriye kaçmıştı. dı. 

Bu sırada mitralyöz ateşi ke. İtalyan atlıları aldırmıyorlardı. 
silmişti. Ancak içlerinden sekiz on tanesi 

Acaba Kamasnak ne oldu? Vu- biribirinin ardrr:clan düşünce ge-
ruldu mu? riye döndüler. Fakat arkadan üç 

Fakat ne çıkar? işte o bu gör_ yüz kadar atlı daha görün'Clüğii 
güsüz Habeş askerlerine tayyare. zaman yamaçlara rastgele ateş 
!erin de yenilebileceklerini göster ederek tekrar ileriye atıldılar. 
miıti ya... Şimdi Kamasnakın mitralyöz 

Geçitteki askerler şimdi yerle· bölüğü de ateş ediyordu. 
rine daha güzel yerleşiyorlar, Vadinin ucunda kara gömlekli 
düşmana karşı koymak için ken. İtalyan piyadesinin koşar adımla 
dilerinde daha büyük ve sarsıl- ilerliyerek siperlere yerleştikleri, 
maz bir cesaret buluyorlardı. topçulann katırları kırbaçlıyarak 

Saatler böyle sessiz geçti. yaklaştıkları ve ateş açmak için 
Kamasnak da i.istü başı toz, hazırlandıkları görülüyordu. 

toprak v ter için-de onların yanla- Mitralyöz ateşi Eritreli İtalyan 
rına yetişmişti. Mitralyözleri sap- atlılarını bir anda yıldırmıştı. On· 
sağlamdı ve ne kendisinde. n de lar da, onların ardından gelen pi. 
askerlerinde en kü~ük bir yara yadeler de geri çekilerek yere 
bile yoktu. yattılar Şimdi yirmi kadar tank 

İhtiyar kumandan onu kucak. beş sıra halinde, ne çukur. ne 
lamış, alnmdan öpmüştü. hendek, ne de çalı ve ağaç dinle. 

O. artık herkesin gözünde eş. meı:ien, önlerine geleni yıkıp eze. 
siz bir kahraman, bir (yan AL rek ilerliyorlardı. Toplarını, mit. 
lah) gibiydi. ralyözlerini yamaçlara çevirmşler 

Güneş gittikçe yükseliyordu. kurşun yağdırıyorlardı. Dağlar 
Denizden hiç olmazsa iki bin ve vadiler bir uğultuya boğul· 
metre yüksek olan bu yaylada muştu; yamaçlarda kurşunların 
şimı:li bir çöl sıcaklığı başlamış- sıçrattığı taşlarla toprakların so
tı: gecenin ayazından sonraki bu nu yoktu; korkunç bir sağnak 
sıcaklık ancak buraya alışmış o- durgun suları durmadan kırbaç
lan Habeşlilere vız geliyordu. lıyordu; biraz sonra İtalyan top-

Havada tek kuş bile uçmayor· lan da ateşe başlayınca yamaçlara 
du. Kayalar bir alev dalgası içi~ sanki yüzlerce yıldırım düşüyor. 
dan henüz çıkmışa benziyordu. du. Toz toprak, kaya parçaları 
Eğer bir termometre buraya ge. havaya fışkırıyor ve serpiliyordu. 
tirilmiş olsaydı hiç şüphesiz en Bu sırada tanklar, çakal sürü. 
az kırk beş santigradı göstere. sünü kaçıran filler gibi heybetle 
cekti". 1 ilerleyorlarldı; fakat bunlardan en 

ileriden geriye doğru seslen_ önde gideni birdenbire yan yattı 
diler: ve yıkıldı ... Tekerlek ve zincirle. 

- Geliyorlar... ri sim<li yarı yarıya havada dönü-
Geniş vadinin şimal tarafında; yor, makinesi homurdanıyordu. 

yüksek kırmızı fesli yerli İtalyan Yamaçlardan vadiye doğru se-
süvarileri göründüler. Bunlar alt· vinç anlatan sesler aksetti. 
mış k1J:lardı; yalın kılıç olarak o- ikinci tankın yürüdüğü toprak 
nar adım aralrklr mangalar ha- da çöktü; baş tarafı yere gömül· 
lindc gçide doğru tırıs yürüyor. dü. Uçüncü ve ldördüncüsü de bi. 
lardr. Biraz önce açılmış olan 1ıu. rer çukura düşünce yamaçlara 
kurların üstünden geçerken çö- doğru açılan ateş epeyce azal. 
kertirlerse tuzaklar meydana çı. mıstı. Habeş hatlarmdaki sevinç 
kacaktr. Bunun için ateş etmek· haykırışları son dereceyi bulmuş, 
te acele gerekti. ateş çoÇ.al~~tı İtalyan piyade. 
Yamacın üıtlınde bir silah pat- aıyle d\ger fa.tık'tir: :yalamııiıi k~ 

ladı . t utar, 
Bunu kumandan atmıştr. Böy- Ne kurşun, ne top ve ne de 

lelikle. kumanda vermiş oluyor. mızrak ve kılıç tanımıyan çelik
du. ten devlerin böyle kolaylıkla bat-
Aynı saniyede yamacın düş. tal bir hale getirilmesi Habqleri 

mana en yakın yerlerinde de tü. coşturmuştu; yamaçlardan vadi -
fek ateşi başlamıştı. Bu seslerin ye doğru, birdcnhirc binlerce be. 
pek azı biribirinc benziyordu. yaz elbiseli insan, ellerinde ya. 
Bundan da anlaşılıyordu ki son lın silahlariyle fırladılar. Şimdi 
yüz yıl içnde icat edilerek kulla- göğüs göğüse ve boğaz boğaza 

~ ......................... ~ 
Bugün SAKARYA Sinemasmd 
Milıra.oenin milyonlarına boyun cğmiyen kadın ... Niste başla
yıp Hinddo biten aşk ınncndelclcri... Hindli itikatları ... 

Ruhların intikali ... Gaşyedici müzik ... Çok heyecanlı 
lıir me,zu ... Blitun bunları: 

RACANIN AŞKI 
Süper filminde ıgörcccksiniz.... Baş rollerde: 

Sehhar yıldız t S A M i R A N D A 
Dünya kemancısı V ASA PRlHODA 

1 la Yeten :FOKS JURNAL diinya habcrl<'ri YO Mikcy Mouse 
Buglin snat 11 \c 1 ele tc>nzilatlı matineler 

nuz?. Hiç kimS(>nin .. Sen ver ba. 
kalım şu elindeki lambayı .. sen 
şu beli. sen de elindeki eti .. Şim.. 
di haydi bakalım dağılın. defo. 
lun hepiniz!. 

Hepsini kovuyordu .. Onu ya. 
tıştınnağa çalışmakla beraber 
hepsi de dağılmağa başlamışlar. 
dı. 

- Jan ne oluyorsun?. Ne dü. 
şünüyorsun ki? .Neye kızdın 
böyle. Biz senin dostun değil mi
yiz?. 

Jan daha ziyade sinirlenmiş 
bir şekilde: 

- Garin dostlar! diye b~ır
dı .. Garip dostlar doğrusu! Şa.. 
rabuna tU%. çorbama biber doL 
duran garip dostlar! Cstüste 
şakalarla beni aptal yerine ko. 
yan garip doetlar! Kanlanm 
dişleri altında nasıl parçalana -
cağtmı sevretmek için peşimden 
gelen garip dostlar! Fakat ha. 
yır •. Ben sizin dostunuz değilim. 
Anlıyor musunıa? Dostunuz de. 
iiliın sizin.. Otuz gündenberi a. 
lavlarmıza. muhatap olmaktan 
bıktım.. Artık dostum deiilsi -
niz benim.. Bereket versin ar _ 
tılc yarın hesabımı kesivorum .. 
Yoksa içiniUlen birinin hesabı_ 
nı görüp başnnı belaya sokmak
tan korkuyckdum.. Siz benim 
dostlarım değil cellatlarmısınız. 

Haydi defolun şimdi!.. Ben. Fe. 
lincti bile sizden çok seviyorum. 
O bile her halde bana karşı siz.. 
den daha iyi da'\Tanacaktır. 

Elindeki beli hiddetle havaya 
kaldırıyordu. Hepsi korkarak 
çekildiler.. Bembeyaz kesilmiş, 
aptallaşmış kadınlar dişlerinin 
arasından bu Allahm belasına 
küfrediyorlardı. Jan peşini ta.. 
kip edenlerin hepsi yarundaki 
odaya geçip kapıyı kapaymcaya 
kadar takip etti. Sonra kendisi, 
arkalarından kapının sürmesini 
sürdü Ye vaziyetini değiştirerek 
tebessüm etti. kendi kendine 
şöyle mırıldandı: 

- işte nihayet rahata kavuş. 
tum.. Bereket Yersin ki insan
lan ;pek az t.a.nıvorlar. Şimdi ba
kalım vaziyeti tetkik edelim. de. 
di. Ve yavaşça Felinetin bağır. 
dığı yere doğru ilerlemeğe baş. 
ladı. ~tiği her kapıyı arka. 
sından dikkatle kilitliyor, ışık. 
lan söndürerek tedbir alıvordu. 
En alt kata vardığı r.aman der. 
hal ayakkaplannı çdwdı; l&s. 
tikten bir terlik givdi ve iz bı. 
ralonamak için ellerine listik 
eldivenler taktı.. Bövleoe arka 
merdivenden ihtiyatla birinci 
kata çıktı. O 7.aman birdenbire 
hafif ayak sesleri duydu. Der _ 
hal karanlık bir köşeye sindi.. 

(Dtıha uar) 

bir kavga başlamıştı. 
tepelerine çıkanlar 1c 

onun küçük deliklerin?~ 
doğru dürtüyorlar. ı 
öldürüyorlardı. Diğer 
kendilerine kurulan t 
dıkları için durmu§lat, 
ğa sola başlarım çevir• 
ıalyöz ve top ateşi a 
Habeşler onlara bile 
lar, tepelerine sıçrayor 
kat bunlardan bir çot" 
yıldırım çarpmış gibi 
yere yuvarlamyorıaıidr. 
den biri tankın kulesine 
orada mızrağını top n 
çıktığı delikten içeriye 
du .. 

Fakat pek çoğu da 1ıd 
devlerin altlarında 
yamyassı olarak ve ait 
burunlanndn kanlar 
hemen can veriyorlardı· 
Düşman hatlannın 

düdükler ötüyor. bo 
yor. 

İtalyanlar bu kork~ 
lığın, geniş ağızlt eğrı 
ve birer cirid gibi atı 
her ele geçiren tarafın 
nalan mızrakların araı 
kilmeğe ba§lamışlardı 
biraz sonra bir paniJc. 
hyordu. Fakat yeni bit 
bataryası da yeti§miş. 
ta yerleşerek ateşe 
Bu sıkı ve yaman gutle 
vadiyi dolduran Habef 
arasında 'büyük bo§lulc 
du. Mikael elindeki la 
rak haykırryordu: 

( 

ALEMDAR sine 
Harp Muhabi1f. 
Sahra Bekçil 

--0--
ŞEHJR TlYATROSU 
Bugün _gündüz 15,30 
gece 20,30 da Tepe. 
lı:ışı Dram kısmı 
l'ETJP.ı\ZE 

J{onıedi kısmı: lJ'lt 

JIALK 

Bugün mntinc 1 G, 
suvnrc 9 dn 

Zozo Dalmnsla 
E'NAYITJER 

Aynaroz Ka 
Şehir TJyatroeu; h 

ta ve yardnna muh~ 
re ihasredilmek üzere 
nuevvel salr a:a 
tiyatro6unda lbir 
Cclal Musahipoğhnuııı 
"Aynaroz Kadısı" adil 
oynıyacaktır. 

-0-

Konferans ve 1 
Bugün saat 14,30 da. 

Halkcvj) nin "Nur Zi)"ı ı. 
ğındaki salonunda g~ cı 
yatçılarrmıUlan . ........,.uo..
vcr Galatasarayh 
"Türk temaşası \'C 
lakkileri" hakkında bit' 
rans verilecek; bunu 
(Celal 'Mueahipoğlu) o 
manlı Deli Hazretleri" 
si temsil edilecektir. , 

Halide Edi 
konferanı• 

llcyofjlu 1/alkevinden: 
1 - 21.12-939 perşcıııJıl 

at 18.30 d:ı kıymetli ed 
Jı:ırrir Bıı. Halide Edip 
"l~cbhat" mevzuuııda 
Ycrileceklir. 

2 - Ilu kon fcran , taı# 
) ısilc Be yoğlunda 1sıi~ 
sinde Karlnıaıı mağazası 
da !\ urzi:\ a sokağın ela 'P 
.sınd:ıld temsil salonumu• 
ccktir. · 

---0-

F otoğraf Ser 
hazırlık 

Fnıi110111i JlalkcvindcJI · 
Sııbııll:ı açılacak (/. 

molısus fotoğraf ~ergisi) 
cdcccklcrc bir fikir ,.crııı 
dile EvJmizin Cağaloğıuıı 
sınd:ı 18-12_939 paz:ırırd 
fotoğraf sergi i açılaca1't1 
saat {l3) den (19) za ıı• 
olan lıu ergi) i herkes f 

-o-

Çocuk Eıirgerne 
mu menfaatine 
Çocuk esirgeme ku 

köy kolu tar~mdan b 
kurum menfaatine ol 
Yılbaıı gecesi SüreyYS 
smda bir balo tertip 
Bu balonun gü%el 
programa birçok siir 
eklenmiştir. 
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Fiıifandiya müz3kern istiyor· 
!elain7~, 16 ( A.A.) - Harı. 

llazrn Tanner, dUJi a.kşaım 
~ Ue, önce Finlfu:ıdiya, son
. eç lisan.tıe, doğrudan doğ • i:, Molotafa hitap ederek de -

;:4 r ki: 
~ ~~Vg&mlZI muslihane bi -

. • UZere müzakerata girme.. 
11.nıade misiniz? Finlandiya 

d ~a.znız. Sizin de Iutfen 
~~ile cevap vermenizi rica 
:'-'U.. Bundan henüz bir kaç 
.ta e"-veı Paasikivi ile benim 
du~._ve Stalinle konuşmakta 
.:"ıuzı~ hatırlayınız. Siz 
en. bır arazi terkini istiyor
Uı. liaklı bir Web olmama. 
tar~en, size geniş mtisa.a
İd' rklat"da bulurunağa ama _ 
l ık,. Anlaşamadan müzake -
~ik edildi. Siz Birleşik A -

~~.a.nnı tavassut teklifini ve 
~ tekliflerini reddettiniz. 
li!ı anıatm durdurulması için 
~;~tler Cemiveti tarafmdan 
tltrı an te-klif i reddettiniz. Ta • 
ı~ Iz.dan d~dan doğruya 
n lb~ ~eklifleri dinlememek i -
alta Utün kanıları kapadınız. 
~· t size radyo ile hitabetmek 

l.la 'arır elimizdedir. Hadiseler, 
~~anın çok geniş projeleri ol • 
(ti fikrini uvandmyor. Çar. 
, .~Udu~larmı tekrar tesis için 
'~'l Finlandivayı zaptetmek 

Urda görünüyorsunuz. E • 
. tııı lııaksadrnrz bövle ise emin 
ıf r ~~ ki, Finlandiya hayatta 

l{ Finlandiyalı kalıncaya 
r ar kcn<.Uni müdafaa edecek _ 

"I· 
1nland:ya milleti, ne istiklf.i

a llr> hürri~·etini ka.ybetmeğc 
ha l'azı olmıyacaldır ve ccne. 

, :Vunduruğunu kabul etmi _ 
e~tir" . . 

niş mikyasta. hazırlıklardan 
sonra Lolmala ile Ladoga. gölü 
arasındaki mnıtakada taarruza 
geçmiş ise de 5 tank Vesa.ir harp 
malzemesi bırakarak keza püs
kürtülmüştür. 

Tolvajaervide kıtaatnnız iler
lemeye ve düşınan malzemesi 
iğtinamma devam etmiş ve ge. 
ce elimiw 15 adet orta tank 
geçmiştir. 

Suonoisalunide kıtaatımız 4 
gün süren şiddetli bir çarmşma
dan sonra Suomisahmi kilise. 
sinden hududa ~den yolu kes· 
meğe muvaffak olmu~lardır. I<ı
taatımız Suomisahm{ kasabası. 
ru geri aldıkları gibi dUşman 
kuvvetlerinin bir kısmrnı Kian -
tajarvi gölünün garbine püs • 
kürtmü.şlerdir. 

Diifer kısımlarda vaziyette 
hiç bir değişiklik yoktur. 

Deniz kumar.danlığ1 tc.bliğin -
de ezcümle deniliyor ki: 

Orbo adalarında ve Af!o sıra 
adalarında cereva..n eden bir mii
sademe esnasında sahil batarya. 
larımızm ateı;:i Gorky tioi b!r 
Sovvet muhribini ehemmiYetli 
surette hasara uğrntm:~tır. -Son 
dakikada alman h:ı b-erlere göre 
bu muhrin batmuıt1r. 

ihtikarla mücade~ 
lede muvaffakıyet 

(Ba-J tarafı 1 incide) 

hazırlanaiı kanun §Ü?l'ıedz b:. 
rinci derecede bu türl~i hareket. 
lerin önüne geçzcı:t.Etir. Kanunun 

f11.ıcır TERE HARP hükumete vereceği sdahiyr.:t ka. 
1ALZEMES1 YOLLADI fi derecede müea&İr t>iı· kuvvet o

lacaktır. 
,,ı l:oııdra, 16 - 60 bin gaz mas-
1, 1• ve bir miktar harp malze _ Fakat ihtiı.ir kanunundan bek. 

ı li'inlfı.ndiyaya sevkedilmek lediğimiz ikinci bir hizmet daha 
e 1 1 1 k 1 vardır. Du da piyuado mevcudu ·~ vapur ar a yo a çı arı - eksilen mafür da, fiyatb·ın öl. 

r!.dr. Gazeteler, lngilte.re ta - çüsüz bir ,.ekilde yükselmesine 
"'-1 an yapılacak yardımın "' 
tıı.ask~si ve tayyareye inhi • mani olmaktır. 
etzniyeceğini ya.z:ryorlar. lhtikarm bu safhasında kano. 
~LANDİY A AMERİKA y A nun vazifesi, şüphe yok ki, dah.'l 
~l{SiT BORCUNU öDEDt mü~küldür. Bunun &eh.ehi de 
" herhangi bir mal için satıcının v._. 
•· 1~•\on, 16 (A.A.) - Fin. İ•tecllği fiyahn ihtikar olup olma
ıy~ hükum:tinin taksit bor. dığını tayin i~in kabul edilecek 

tı ihti\ra eden çekin B. Pro- formülün ter.biti:ndeki mü~külnt. 
d .. tarafından B. Morgenthau'a tnn ileri gelir. 

!:~ır:ok hazin bir ~kil<Ie ol- Bugün beynelmilel iktısadi va. 
~eh ziyet o haldeclir ki ihtik:lra sap. resinde vekar ve hüzün O- h rl an F mak için her tüccar e t!!se ma· 
..:k inlandiya diplomatı, A- kul görünen birçok diller döke. 

.. ·' a maliye nazırına demi,.tir -
~ bilir; en halcaız kazançl&rr mazuır 

··- Bu tediyeyi bir sıkıntı, fe. gösterecek sebepler bukf,ilir: 

tt ve taarruz devresinde ya- - Vakı" bu maim kilosu bana 
;:uz. Finlandiya milleti kendi vaktinde mesela bir liraya mal 
k tr ve hakikat, adalet ve ide- oldu. Fakat şimdi iki de~il, üç 

~t ta~j d:ı.vasr uğrunda çarpışt. liraya b:Ja yenis\ni tedarik ede. 
ıı.' Bırleşik Amerikada ve dün·. mem. Mademki ayın malı yerine 
h~ bütün diğer memleketlerin. tekrar koymak, kilosun.., üc; lira 

111 Urriycte ve demokrasiye ina- verlem, yine miimkfr~ olmıyacak; 
~ ~arın bize yardım ede<:eklerin~ 0 ha!d.:ı bir faaya ah'ığım mal i. 
G ~adımız vardır.'' cin c!ö ·t lira jstcmek hakkım de

: ~orgcnfüau, verdiği cevap· ~il mic'i;·?" 
:ı1,Yı günlerde olduğu gibi kara DiytbiEr. 

., '•Crde de taahhütlerine sadık 
i! ~ t;ı.a,ktan asla geri <iurnnyan Ez-ı- bu tiirlü rruer,.tlcrin 

~tl;lcketi tebrik arzusunu ifade ger~ekten Vı"rİt ol ıp cll'!"~clıfı 
ıştir. t«M:i1:..a ı;ir:şilec::k oluna ihti~ 

karla nıü;ad~lc İiİni başarmak 
' ~p Vaziyeti: imka·nsrz olur. 

S Kanunun hükumete verecı?i'!İ 
ovyetler Yeni bir salahiyet ihtikfr ile mücadele va. 

taarruza geçti zİfeGiy)e rr.Ü~clhr chnL.far;n 
şi.ipb~ ve terc,lrlüt:~ritte mahal 

e ~9~inl:i, 1G ( A .A.) - Fin - verrr.İye:e1{ ~eı,;l::le ı;a.,.Juıti ihti. 

1 
•1Vn. resmi tebliği: va etmelidir. 

; aıada, d~man. Kareli her - Demek istiyoruz ki iht\kir ile 
. 111ın mu··t~addı't nok~-ıarm - ı · k "" U:l mü-::rıde ede muvaffo'nyct her 
ltı esif bir topçu ateşi ve tank feY'den evvel :?eni1' bir salahiyet 
~a·)·eainde tan.rruza r;eçmiştir. meselesidir; ancak b•.ı geniş sa
,~rınusioki cephesinde, mu - la.'ıiyet suiistimal edilmemek için 
~l('r her tarafta püskürtül. _J h l -'-d. · 

. tiır. Müteaddit di.i~an tarı..- ~c er ~esçe t.m; ":ır.e itimat edi. 
ı "11::ı. a·ı . t· lir eHerde bdunmak l~znngelir. 

~ e ı.ı.ıış ır. 

~-iişm_~~~-ı_g_e~-~~~~~~~~~A_s_ı_M~U~S 

~Komutanlığı Satınalma Komısyonu ılAnları 1 
ı 1 \nıasya garnizonu senelik ihtiyacı için aşağıJ::ı ciııs ve nı iktan ya. 
\~ lıt·si matlılcleri k:ıpnlı zarfla salın ulınacuklır. Şartnameleri h.cr s~n 
~ :.n piyade :ıl:ıyı ~::ıtınalma komisyonunda gikülcbilir T .. lııılcrın 
k 1 :ırııııtıı. sö~lerilcn t:ırihdcn bir sanl evveline kadar n-;i?;a Ye mu. 

it 1•ııt lcnıinallıırilc Amasya piyade alayı satın:ılma komi~yomın:ı tek-
ltı~ktuplarını ,·crnıclcl'İ. (10158) 

c (• 
ııı i 

Mikl:ırı 

kilo 

iOOOO 
66000 

İlk teminatı 
Lira Kuruş 

945 
445 

00 
50 

Kilosu 
fiyatı 

kuru~ 
18 

9 

• • • 

llıale giin :;ant 

4 /1 /940 10,30 
5 /1 /940 11,30 

tı J\nınisyonumuzda keşif ve şartnamesi mevcut Haydarpaşa hastane. 
tıı aşı e..-inın tamiri pazarlıkla yap tınlacaktır. Münakasasına 23.12.939 

t. :rıesi gilnü saat 10 da başlan.ae:ık ve aynı günde ihalesi yapılacak. 
lı·h:ımınen keşH bedeli iki bin sekiz yüz :ılh lira kırk kuruştur. İlk 
~1 atı iki :vüz on lira kırk seki:& kunı~tur. !steklilerin belli gün ve sa-
111•lık!ıdıı komutanhk ,,atı~~l uıa komisyoınına ,liJelmelcri • .(103721 
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Kont Ciano'nun mühim nutku 
( Battarafı 1 inci Nyfada) 

ve teşrih etmi' ve d~1!1iştir ki:. 
"1929 tarihınden ıtıbaren bıla 

hare Avrupa için hakikaten meş 
um olduğu meydana çlkmış olan: 
''muahedelerin yeniden götden 
geçirilmesi, harp demektır,, for· 
mülüne rağmen, gayri adilane 
muahedelerin yeniden gözden 
geçirilmesi lüzumuna işaret eden 
Duçedir. Bu formül, Avrupayı 

bir mermer hareketsizliği içinde 
tutmak vehmiyle onun yeni bir 
nizam tesUne matuf otan kuvvet 
terini boğacak ve felce uğcatacak 
olan tamirat, askeri gara;ıtiler ve 
kollektif emniyet namı altında 

ya:ledfünekte idi. Her devletin 
diğer devletlere nazaran e:nniyeti 
manasına ola:-ı kolle'..:tif emrıiyet. 

bir vehimJ.!n, bir m:13!~d~;1 ba3· 
ka bir~ey değildi. 

Bu emniy:t, hususi bir takım 

menfaatlere hadim kılmnuş olan 
hakiki birer siya{ı ve as~(eıi taz· 
yik aletlerind:rn başka bit)eY ol· 
mıyan karşılıklı yardı:n taahhüt· 
terinin bila.n:-1 tafoik efüe1>Ümesi 
için aktedilr.1lş maa~delere İ:3ti· 

nat ediyordu. 
Garbın dört büyük devleti ara

sında bir itilaf akdini teklif etle 
rek bu yolda bir tevakkuf merha 
lesi vücuda getirilmesi için ltal 
ya, önayak olmuştur. Arni za 
manda Duçe, bir kalkı:-ıma proje 
si ortay~ atmıştır. 

Alman hükumeti tarafından 

zaruri asgari olarak irae edilmiş 
olan hudutlar da':ilL.ıde i:.tatüko 

(Devamı 2 inci Sayfada) 
nun muhafaza:;ı. Dörtler misakı 
ve silahların tahdidi projesi, hiç 
bir mana ifade etmiyen birer ve 
sika halinde kalmıştır. 

Bu vaziyet muvacehesinde !tal 
yanın bir tek vazifesi vardı, o da 
kendi iradesi ve kendi kuvveti i· 
le menfaatlerinin . muhafaza;;ma. 
tevessü zaruretle:inin te:ninine 
ve kendi~ine has bir imparator
luk sistemi tesi&ine çare bulmak 
idi. Habe}istan işi, yalnız müs 
temleke meseleleri sahasında hal 
yanın bırakılmış olduğu gayri 
adilane vaziyetin d~il. ayni za 
manda kendi emniyetini. istik\~ 
tini ve istikbalini nizam altına 
almak vazifesinin zaruri bir ne 

ticesi idi. 
iSPANYA HARBlNlN 

TARiHÇESl 
Kont Ciano bundan sonra İs

panya harbiain tarihçesini. ):aP: 
mı!=, lspanyada Bol5evik ıhtılah 
nıri" komintern tarafmdan çok za. 
man evvel haz:ırla:1jığmı. ltal· 
yanın Avrupa sulhunu muha~aza 
için bütün gayretile ç.ahştıgmı, 
ancak, ecnebi gönlillül~rıı~ Ispa~
yaya yol!a '.1t~ı. b:yn:!ımılel ~.ı
dahale netıcesi harbin uz~n. sur .• 
düğünü söylemiş , ~ dcmışt1r kı: 

"- İtalya, düşmanlan~un o
yunlarına :llet ola.ıuz ve btr. klr· 
gaşahk va~ifetini11 n'.13/.> nlı.:.'~l ~
rin zaranna olara'.( t:!.n.\ lrnne 
mü~aade edemiyec~~i gibi, mev • 
cut vaziyeti Akdenizdeki ~l:ıyati 
menfaatlerini do~ra:lın d::>Jr Jya 
tehdit edzc~!c v'J llltta Av:u;Jı 1ın 
medeniyetini m,ıhatar~ya d~:;J.re 
cek şekilde ve tehlikelı ~ahşı~:a -
ne bir surette altü:3t edılme~.me 
lakayt kalamazdı... . . .. 

Kont Ciano, Duçenın em:-ı uze 
rinde Fran!~:> ordusum yardım:la 
bulunuldu~unu, m;ı\13re:>e safa:ıa 
tını uzun uzadıya anlatmış. Ha -
beş harbi sıralarında ta5.la~ı vü. 
cuda getirilmi'} olan Beri ın ~ . Ro. 
ma mihverinin t~:J:ınya h1r:wı.1: 
kendisine ilk defa olarak hakıkı 
bir tatbik sahası bulduğunu söy. 
!emiştir. 
ANT1KOM1NTERN PAKT 
Bilihara İtalya • Almanya • Ja 

ponya arasında yapılan ko. 
mintern aleyhtarı p:ıkta tem:ı.~ 
eden İtalyan hariciye nazırı de· 
miştir ki: 

Berlin protokolları ve Hitler 
ite Berchtesgaden'de yapılan te. 
lakiler, Almanya ile ltalya ara. 
sında daha sıkı bir n:e~ai birliği. 
nin temellerini atma~a medar ol
muştur. Fakat kotrünizm aleyh
tarı olan siyasetimizin temayü· 
lünl:ien ayrı olarak bilhassa ala. 
kası mahdut bazı mcselelc:rc taal· 
luk eden vesikalardan ziva'.ie 
İtalya ile Almanya arasın~i ra· 
brtalar Avtupa vekayiinin iki hü. 
kılmcte zarud olarak yilkletmek
te _olduğu hareket ve istikamet 

birliği sayesinde gittikçe sıkılaş
maktadır. İşte bu şerait altında 
ve 1937 senesi eylülünde Duçe. 
nin Almanya'ya yapmış olduğu 
seyahatten sonra İtalya, Alman· 
ya ile Japonya arasında komintem 
aleyhine müteveccih olarak akte· 
dilmiş olan misakı imza için Al. 
manya tarafından yapılan daveti 
kabul etmiştir. Bu misakın tama. 
mile siyası olan gayesi, komü· 
nizm aleyhindeki sistemi kuvvet. 
lenıdirmek ve bu sistemi teşkil 
eden devletler arasında her 
sahada daha geniş bir mesai bir 
liği hazrrlamak idi. Eğer bu mi· 
sakın gayesi bu olmayıp da sade. 
ce ilç h ükfunet arasında Bolşevik 
propagandasına karşı olsa idi, 
tamamiyle faydasız olacaktı ve· 
yahut devletler arasında resmi 
bir siyasi teahhiitten ziyade ale· 
lalde bir zabıta itilafı gibi bir şey 
olacaktı. üç devlet arasında böy. 
le bir itilaf akdi, bütün dünyada 
bir çok tefsirlere yol açtığı gibi 
geniş akislerde tevlit etti. Fakat 
hiç kimse bizim ha'ttI hareketi· 
mizden dolayı hayrete düşmedi, 
çünkü bu hattı hareket, dünyada 
ilk olarak bolşevizm tehlikesine 
'işaret etmiş ve ona kar§ı gerek 
ttalyada, gerek İspanyada cidal 
açmıs. olan Mussolininin siyaseti· 
nin ldevamınr gösteriyordu.'' 

MUNiH KONFERANSI 
Bilahare Miinih konferansın. 

dan bahseden Kont Ciyano, o 
zamanfar, Demokrasiler cephesi· 
nin, Sovyetlerle ittifak ederek 
Almanya ve ttalyaya ideolojik, 
siyasi ve askeri bakımdan çevir 
mek istediklerini anlatmıştır. 
ARNA VUTLUÖUN iŞGALt 

Daha sonra Arnavutluğun iş· 
gali meselesini mevzuu bahseden 
Ciyam,. 1939 martında Alman· 
yanm Bohem ya ve Moravyayx; 
1939 nisanında !talyanm Arna. 
vutluğu ilhak edişi baıdiselerinin 
tamamen birbirindeı1 ayn şeyler 
olduğunu söyliyerek demiştir ~i: 

"- "Sulh cephesi" tarafından 
ileri sürülen muhayyel bir Alman 
- İtalyan itilafı yoktu. Sulh cep
hesinin bu iddiada buldnmaktan 
maksadı, ihata siyasetine Tuna 
ve Balkan memleketledni de 
sürüklemek idi. Arnavutluğun 
İşgali. taınaıuiyle bir İtalyan ~ 
ıeb'büsüdUr ve bu teıebbüsün ic· 
rasını amir olan csbab, bize has 
olan bir takım sebebler ve bizim 
müttefiklerimizdir. 

Arnavutluğun İtalya ile bir· 
!eşmesi, hiç kimse için bir tehdit 
teşkil etmiyordu, yalnız bu hal, 
bizim hudutlarımıza, müıstemle.. 
kelerimize ve münakalat yollan· 
mıza karşı bir takrm taarruz pro· 
jeleri yapılmasına mani olmadı, 
bütün bu planlar, saçma ve ha. 
yali ~Ji, falat ihtiyatsrz da değil~ 
di. Ayni zamanda yeni ve bir 
ittifaklar ve garantikr sistemi 
ile ftalya ve Almanyanın çenber 
içine alınması plinı çizildi ve tat
bik mevkiine konuldu. Bu plan, 
Polonyaya da şamil idi." 

AVRUPA SULHU 
Kont Ciyano, Varşova ile ak· 

tedilmiş olan 25 ağustos ve 4 ey· 
lül tarihli muahcl:lelerle netice. 
lenmiş bulunan İngiliz - Fransız 
garantilerinin bir tarihçesini yap
tıkta:ı sonra şöyle clemiştir: 

"Bu a."ıval ve şerait karşrnmda 
Almanya ile İtalyanr:ı müştere.. 
ken kabul edecekleri bir siyaseti 
tarif etmek ve karar)a-;tırmak 
içb noktai nazar teatisinde bu
lunmahrından daha tabii ne ola· 
bilir? 

Bu noktai nazar teatisi, 6 ve 7 
wayıs tarihlerinde Milano'da ya. 
pıl!!ııştır. Almz.n hariciye nazm 
ve ben, vaziyet hakkında Roma 
• Berl;n tarafmclan verilr.:ıis olan 
hükmün ve istikbale muza( olar:. 
taswvurlann"tl yekdiğerir.in ay:ıi 
?lduğunu müşahede ettik. İtalya 
ıle Almanya, her türlü düşman 
taarruzunu silah kuvvetile ptis-' 
kürtmcğe karar vermiş ol:na~la 
beraber, iki me!Dleket idn dahili 
imar işlerini mükemmel-bir sekle 
ve askeri bazrrlrklannı ihnam 
etmek için zaruri elan uzun bir 
müddet zarfm'Cla sulhun muhafa. 
za ve takviyec:ine t~ütiin kuvvet· 
!eriyle çalı~malarr lüzumunda ta· 
mamiyle mutabr~, kalmt$lardı. Bu 
intizar devre:;inin devamı müd. 
deti bizce üç ve Almanlarca dört 
ila bes sene olarak tesbit ecliI· 
ır.is idi. 

Fakat bu, İtalya ile Almanya· 
nın b:.ı müddetin inkızasrnda 
tehditkar müdahalelerle dünya. 
nın sulhunu ihlal etmek tasavvu. 
runıda oldukları manasını tazam· 
mun etmez, bilakis onfarm tesri. 
ki mes-ailerinin gay~i çok mühim 
bir temel atma!t idi ve Alrr.anya 
ile !talyanm h:ıyati ihtiyasları 
adildne bir surette iyice anlaşılıp 
tatmin edilmedikçe mUstakar ve 

hakikt bir mahiyet iktisab etme· ı nas('betlerin ittifak misakı Ye bu 
sine imkan mutasavver o]mryan misakı ikmal etmiş olan noktai 
Avrupa sulh ve emniyeti istikbal. nazar teatileri ile tesis edilmiş o. 
de kolaylrkla bu temele istinat lan mUnasebetler olduğunu aöyle-
edecekti. miştir. 
ALMAN - POLONYA HARB1 Kont Ciyano nihayet demigtlr ki: 

Kont Ciyano, ihata tasavvuru· 
na karşı müttehit bir cephe ar. 
zetmek maksadile Alman·ya ve 
İtalyanın 22 mayısta Milanoda 
bir ittifak aktettiklcrini söyledik· 
ten, bu sırada Almanyanm sulh 
arzusile mütecessis bdlunduğun·ı 
belirttikten sonra Almanya ile 
Polonya arasındaki gerginliğe 
ge~miş ve bu gerginliğin sebeble
rini tetkik etmiştir. İtalyan bari. 
ciye nazırına göre. Fransa ve 
tngilterenin Polonyaya askeri 
garantiler verişi vaziyeti tehlike· 
li bir safuaya sokmuş, anlaşma 
imkanları mevcutken Polonya, 
garantiye dayanarak uzlaşmaya 
yanaşmamıştır. 11, 12, 13 ağus
tosta yapılan Salzburg görüşme. 
leri de, İtalyanın tavassutuna 
rağmen müsbet bir netice ver
memiştir. Ciyano demiştir ki: · 

"-Daha Salzburg~daki görüş
me esnasında Polonyanm hattı 
hareketinin tamamiyle değişmesi 
hali müste~na olmak üzere. iş· 
terin silah kuvvetiyle halledilme
sinin pek mümkün olduğu bedaet 
derecesinde sabit olmustur. Ayni 
zamanda ve ayni bedahetle B. 
Bitlerin bütün vesaite müracaat 
ederek ihtilafm umumi bir buh· 
ran haline gelmesine mani olmak 
için bu ihtilafı Almanya ile Po
lonya arasında iki taraflı bir niza 
hudutları dahilir.de tutmak arzu· 
sunda bulunduğu da görülmüş. 
tür. 

Bize gelince, daha o zaman Al. 
man hük\tmetinc, faşist hUkfuneti
nin ihtilafı muslihane bir surette 
ballelmeği ve hiç olmazsa bu ih
tilatı tamamiyle mevzileştirmeği 
istemeğe sevkeden ve ese.sen ken
disince malC1m olan e8babı bildir· 
dile. Sulhu kurtarmak matl\tp ol• 
duğu takdirde Al.manyaya hakkı. 
nm teslim edilmekte olduğunu zi • 
man altma alan ve mUstakbel mil
mkereler için blr itimat ve hilsnU
niyet havası yaratan bir hareket 
yapmak icap ederdi. 

Bu sebepten dolayı İtalya, Dan 
zigin Alme.nyaya terkedilmesi ds.. 
- ..a..lııet etmJwtfr • ...ıJa esna
da dJğer bir hadise vukua geldi: 
Rus _ Alınan mukarenetJ.,, 

Nam, bu yakrnJaşmanm ehem. 
nılyetini tcbarilz ettirdikten sonra, 
daha nisan ayında bu mesele hak
kında Alman hUkfuneti ile doğru • 
dan doğruya görilştllmilş olduğunu 
ve so .... -yet Rusya ile gerginliği i . 
zaleyc matuf bir siyaset takibine 
karar verilmiş bulunduğunu söyle· 
miştir: ''- Gaye, Rusyayı bitaraf 
bir hale getirmek ve onu büyük 
demokrasiler tarafmdan tasavvur 
edilmekte olan ihata sistemine iş. 
tirakten menetmekti.,, 

Kont Ciano, sözlerine şu suret· 
le devam etmiştir: 
"- Salzburgda Moskovada gi -

rişllmiş olan ticari mUzakerelerin 
geniş inkiışaflan ümit ettirecek şe
kilde başlamış olduğunu bana söy. 
lediler. Nih:ıyet 21 ağustosta saat 
22 de B. Fon Ribbentrop, bana 
telefon ederek ertesi günU .Alman
ya ile Sovyet Rusya arasrnda bir 
ademt tecavliz misakı imzalamak 
üzere Moskovaya gideceğini bil. 
diroi.,, 

Kont Ciano, Alınan • Leh har
bi başlar ba.o;Iamaz faşist htikfune
tin bir tebliğle hiç bir askeri te
ı;ebbfüıte bulunmıvaeağrnı bildirdi -
ğini. ltalyanm lhü13.f karşısında 
takip edcce.ıü bu siyaseti Alman • 
yanın da tasvip etmiş bulunduğu
nu söyler.ılc:tlr. 

Cia.no demi!'ltir ki: 
''lt:ılvanm i eylül tarihinde al -

mrcı olduğu va:r.iyet. Almanyanm ib
timfr mevziilecıtirmeğe matuf olan 
maks::ıdmn tamamiyle uygun ve !. 
talva ile Alman va arasındaki mi -
sak:ı ve taahhUtlere harfiyen mu. 
tabrk ol.,n bir gayri muhnriplik va. 
zi~·etl idi .. , 

ltalvan naZin bundan sonra 
"ftaly~nrn mlisellah bir balde in
tizar vazfretinde bulunmasr •. bak
kmdaki bUtUn ı:ıayiaları ve saçma 
!thn.mlnn reddet.'tliş, ftalyanrn as
keri hazrrhklıınnı yanmak iı;!n en 
f!Z üç seneve muhtac olduğunu 
bclirtmiıı. İtalyan milleti arasmrla 
;:rddiyetler ve ihtilaflar bulunduğ'u 
yolundaki rivayetlerin kativen doğ: 
rtı olmaıiığmr anlatmtşhr. 

YL'ıe kont Ciano. ır.ı veya bu 
milletin ltalyadan hath harckoti 
lınkkmda izah:ıt tcmfoat ve vahut 
qar:ıntit~r Jı:ıtem·i~ olduğu su~ctin· 
ıiekl Mdialarr da tekzio etmiş ve 
hu kahil ta~ikler vtıkuunda İta!. 
''?.nm f.-:ıp ı>dttn cevahı vermiş bu
Jıınac:ıfhnt söylemi~tir. 

Almanvs.nm !talyadan hiı; b:lrşey 
istemPdfğlni tekrar eden nazrr, !. 
Uı.lya ile Almanya a:rasmdaki mil· 

"- Faşist hükümetinln biç bir 
teşebbüste bulunmamış olduğunu 
ve bu anda bitaraf devletlerle tef. 
riki mesai ve dostluk münasebet -
terimizi hu~usi bir surette tarif et. 
m ~k için hü:bir te§ebblistc bulun • 
mnk tasav\·urıında olmadığımızı 
söylem~k isterinı. 

Madem ki, Balkan :rnrım::ıdasm
dnn bilhassa bahsedilmi~tir. Ve 
mndem ki, hikmeti vücudunu tarih. 
tenve coğrafyadan, ananelerden ve 
bir Balkan devleti hnline gelmiı 
olmak vakrasmdan alan bir alaka 
ile İtalyan siyaseti bu mmtakaya 
doğru teveccüh ediyor, Tuna hav. 
zasmda ve Balk3.nlarda nizam ve 
sulhil muhafaza etmeği kaU suret
te arzu etmekte olduirunu beyan 
ve teyit etmekle beraber İtalya, 
ne şekilde olunıa olsun bu bloka. 
dahil olacak memleketlere faydası 
ve sulhU teslse medarı olacağına 
kail değildir." 

Kont Ciyano, bundan sonra ! . 
talya ile Yugoslavya arasında da 
akdolunan ve iki memleket arasın
da her türlli muhtemel harbi ber • 
taraf' ederek samimi. devamlı ve 
yapıcı bir sulh garantisi teşkil e -
den ademi tec .. vU7; ve dostluk mL 
sakmdan bahsetmiştir. 

Hatip, Yunanistan, ile kara hu .. 
dutlıırmm tahdidi keyfiyetinin ih. 
tllafata sebebiyet vermek g6yle 
dursun umumi münasebetleri ten -
,;r etmiıJ olduğunu geçenlerde te. 
ati edilen notaların ilerdeki muh
temel inkişaflar için esas te~kil e • 
dcceğini söylemL.,tJr. 

İtalya ile TUrkiye arasmdaki 
mUnasebetlere 1932 tanlıinde tec
did ve teyld edilmiş olan dostluk 
misakı hA.kimdir. 

İtalya ile Bulgaristan arasındaki 
milnasebeller, ananevt olarak dos • 
taned1r. 

Aramırdaki mübadeleleri arttır
mış olduğumuz Romanya ile ile o· 
lan münasebetlerimiz de dostane 
dir. · 

İki memlelret arasıhdaki dostlu!; 
Ye res•nftr nıbı.tala~k derJn ol 
du~undan ltaly:ın - Macar müna~· 
batından bahsetmek hemen hemen 
Jüzuınsuzdur.,. 

İtalyan hariciye nazırı ilAn~lcn 
demiştir ki: 

" - Tuna havzasında ve Balkan
larda sulhu muharııza etmek bütün 
memleketlerin müşterek menranUe· 
ri iktizasındandır. Bu sebepten do. 
layı İtalya, milletlerin kendi arala. 
nndaki muallak meseleleri' dostane 
bir ı;ureUe halletmek hususundaki 
arzularını izhar etmelerini derin 
bir sempati ile kıırşılamaklAdır ve 
onlara vesayada ve yardımda hu· 
lunm:ığa Amadedir.,. 

Kont Ciano, ts,·lçre, Cenubi Ame
rika ,-e Japonrıı ile olan sıkı müna· 
sebelleri hotırlnttıktıın sonra faşist 

İtalyanm vukuatı to;rakkuz ile la. 
kip etmekte oldu!tunu l"C icabında, 
kendi meııfaalini kara, hava ve de· 
niz münakalat ve ticaretini, presti· 
Jini ve büyük bir de\·Jet olın:ık Hi
lı:ırile istikbalini inhina knbuJ et· 
mcz bir enerji ile müdafaa etmese 
ıızmctmiş olmakla ber:ıber dünyayı 
sulh ve seliihn ka\'uşturmak için 
bir kere dııha harekete geçıneıle 
iımAde olduğunu söyliyerek nutkıı
n:ı nihayet vermiştir: 

" - Bu nıüdafa:ı, İtalyan milleti
nin şevk ve nzmi ile dolu disiplini, 
silahlarını ızın kuvveti ve Duçeuin 
idare ve dehnsı ile zırnan allına a
lınmıştır. Ve lıülün bunlar, vatanı
mızın muk:ıd<leratı kııdar rüksck l"C 

emin şeylerdir.,, 
Birçok kısınıları, coşkun alkışla· 

rı davet etmiş olan lıu nutuk, so. 
nuııdn da Duı;e hakkında büyük bir 
tezahürde bulunan As:ırnblenln de. 
vnrulı alkışları ile setamlanınıştır. 

Günlerin peşinden 
(Baş tarafı 1 incide) 

ned"liyordu. Halbuki son lıabet'. 
ler Alman harp gernisi·nin açık 
denize çıku:ak tekrar İngilizler
le harp etmek niyetinde olduğu. 
nu bildiriyor. Diğer taı·aftan aer. 
be~t olan Alman cep kruvazörle. 
ri ile denizllltı gemilerinin mah
sur kruvazöre yardıma gittikleri 
anl1\şılıyor. 

Bu itibarla Alman cep kruva. 
zörü ile tn~liz fn.uvazörkri ara. 
nndı;ki bu mücadele yeniden ıme. 
raklı bir safhaya giriyor. Baka
lım, mücade~e neticesinde sürat 
ve adet ile top ve m'hh faikiyet. 
)erinden hangit1i nihai muzafferi. 
yeti kazanacak? 

HASAN KUMÇA Yl 
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Yugoslavlar dün Ga
latasaraya .yenildi 

lj }{ devre 0-0 bitlnişti. ikinci devre Sarı 
l<ırınızılllar 1 golle galibiyeti kazardı 

~""""~--·-·· 
Yugoslav tal:mıı rnamulmı iki gör.:ini"ş 

Şehrimizde bulunan misafir 
Yugoslavya klübü oyuncuları, 

dün, Taksim stadında dördüncü 
oyunlarını Galatasaraya karşı oy
nadılar. Baştan başa zevkle ge. 
çcn oyun ~an sonra maçı 1 - O 
kaybettiler. 

Maçın tafsilatı: 

Oyuna ikiyi kırk geçe Galata
sarayın çok seri bir hücumiyle 
başlandı. Yugoslav kalesine ka_ 
dar uzavan bu hücumda misafir 
takrm k·alesinin bir anda allak 
bullak C'lduğunu görüyoruz. To
pun seyrini takip etmek fevkala. 
de güçleşiyor. Fakat bu baskın 
şeklindeki akın, misafir takımın 

sol taraf müdafii tarafından uzak
laştTrıhyor. 

'3u suretle fevkalade seri bir 
şekilde başlamış olan oyun, 3-4 
dakika sonra, bu hızım kaybedL 
yor ve iki takım, ortalarda biri. 
l:;irlerini deneyen bir oyun çıkar. 
ma~a başlıyorlar. 

Bu arada, Galatasaray muha
cimlerini besleyen hafların yu
karıdan şiltlerle oynadıklarını gö
rüyoruz. İriyarr oyuncular olan 
Yugoslavlar bu toplara hakimi
yette müşkülat çekmiyorlar. 

Bu ana kadar Galatasarayın i. 
ki cenah hafı Musa ve Celal ve 
iki bek çok muvaffakıyetli bir 
oyun çıkardılar. 

Yugoslavların ilci iç oyuncusu 
da sıkı şiltlerle kaleyi uzaktan 
yakalamak istiyorlar. 

1 7 nci dakikaya kadar bu şe
kilde mütevazin cereyan eden o
yun, birdenbire, sol taraftan Yu. 
goslavların yaptığı iki tehlikeli 
inişle lehlerine dönüyor. Bu a. 
kmlardan birini Osman topu yum 
rukla uzaklaştırdı. Diğer orta
yı da, çok sıkı bir şiltle sağ içleri 
yukarıdan dışarı çıkardı. 

Galatasarayın ka
çırdığı fırsatlar: 

18 inci dakikada Eşfak Ccmil
<len aldığı çok müsait bir topu, 
karşı karşıya kaldığı Yugoslav 
kalecisini mağlup ederniyerek dı
şarı yollayor. 

Yine iki dakika sonra, bu sefer 
soldan bir Galatasaray hücumun. 
kia, seyircilerin (Ah!...) nidaları 
araı;ında mühacimler topu dışarı 
atıyorlar. 

Oyun 27 nci dakikaya kadar 
tekrar ortalarda, mütekabil hü
cumlar arasında cereyan ederken, 
birden., Yugoslavların merkez 
muhacimi Petroviç, Farukta:'l 
kurtulara.k, topla beraber Os _ 
manın karşısına çıkıyor. Herkes, 
gol oluyor diye yeri~den fırlı -
yor. Fakat geriden ydişen Adnan 
uzattığı ayağiyle Gala~asarayı 
bir golden kurtarıyor. 

l'.Usafir takım 33 üncü dakika
ya kadar hakim bir oyun tutturu. 
yor. Fakat bu anlarda fevkal:.•ae ' 
çalışan i!d bek ve iki cenah haf
larr, Yugoslavların her türlli hü_ 
cıımlarına ustaca mukavemet edi
} orla:-. 

34 üntü dakika çok kombine 
bir ~kınl:ı ve hasmı şa-.rrtan sC'ri 
bir -:_,.na.·ı değiştirme ile miı:afir 

~kr.n i:?.:esinin önüne inen Gala
t.sara,• mı..;h1cimleri bu sefer 
Ccn;il;,, :ill,Y'ğınd.-ın ikinci bir gol 
!mç.ryor. 

C::ernfün ~Utü, kalenin sağ üst 
:-~e~·) :den dı~rı c;ıkıyor. 

Bl!i11.:i .kvre mütevazin bir şe. 
lcil;'4..e hi•iyor. 

/kinci devre: 
Bu devre Galatasaraylılar fev. 

kalade seri başladı. Ve bu sürate 
ilave ettikleri canla başla bir ca. 
lxşma ve fevkalade kombine bir 
oyunla tam 20 dakika misafir ta
kım kalesi önünde tek kale oyu
nu tutturdular. 

Bu sırada Yugoslav müdafileri 
nefes alabilmek icin se15.met ça. 
resini korner yapmakta buluyor_ 
lar ... 17 nci dakikada M usanın 
çok sıkı bir frikiki dışarı çıktı. 

!;alatasarayın golü: 

19 un·cu dakika: Bu devrenin 
bir ara pas kapan Cemil, müda. 
fileri atlatıp sağa kaçtıktan son
raı kalenin yakınlarından çok 
sıkı bir şiltle Galatasaraym gali
biyet ve günün yegane golünü 
yapıyor. 

Misafir takrm bu golden sonra 
kendini toplayabildi. lıf ukabiJ hü. 
cumlara geçiyorlar. Fakat fev • 
kalade bir oyun çıkaran Galata • 
saray bek ve haflan, bu hücum
ların netice alır.aması icin canla 
başla çalışıyorlar. • 

Yalnız 34 üncü dakikada sol
dan bir hücum11a Galatasaray ka. 
lesi karıştı. Osman dışarılara 
çıktı, top kurtuldu. Kab boş .. Bir 
an top oraya buraya gidiyor. Fa
kat nihayet uzaklaştırılıyor. 

Ve oyunun son dakikaları or. 
talarda oynanırken bitiyor. 

Galatasaraylılar dün tamamiy
le galibiyeti hak eden bir oyun 
çıkardılar. Ancak, müdafaanın 
fevkalade güzel oyununu, hücum 
hattı birkaç sayı ile süslemeliydi. 
Ve bu sayı fırsatları da elde e
dilmişti. Fakat istifa::le edileme
di. 

Takımlar şöyle 
çı/ıtılar: 

GALATASARAY: Osman -
f;rruk, Adnan - Musa, Enver, 
Celal - S"lim, Eşfak, Cemil, 
Bodori, Serafim. 

YUCOSLA VLAR: Lovriç -
Ancelkoviç, Stckiç - Otanoko. 
viç, Bociç, Curcoviç - Saviç, 
Rakor, Petroviç, Drenova~, Per. 
liş. 

Hakem, Tarrlr Ö7,.rf'..nqini.n iria
resi güzeldi. 

ı;;1n omıa.nan me7.:tcplcr 
nıaçıııdaıı bir cmttantane 

NED N 
Bütün mütehassıs diş ta.b1bleri 

ADYOLi 
diş macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü: 

RADYOLi 
Dişleri beyazlatır. Diş etler:n· 

kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 

defeder 

Sabah, Öğle ve Akşam her 
yemekten sonra giinde 

Uç defa fır(;alayınız. 

~ daima kullanmoz. 

' .... • , ... , ' ' . . . . . • ,. :-ı. • . ' ~. . : . '· ·"' l ~ ~ ~... • • ' 

BAŞ, D i Ş 
7 EZ LE, G R i 
'OMATtZM 
'~EVRALJ1 
--: I R 1KL1 r 

VC v-·--•C ...__., -c~YO:HI oı..eYjlQ[ geçirir. 

Lüzumunda günde 3 haşe alınabilir. 

( 80.ımıye Askerı Saiınalma Komisyonu i!An 

Sclimiye Tümen Birlikleriyle Haydarpaşa Silel Ha~tahanesini 
yacı iı;in e\'saf \'C şeraiti <lahilinrlc (17.000) kilo ktını soğan ar;ık 
mc ile satırı alııı:H•:ıklır. llı.ılcsi '..!2112/9:\!l Cuma l(iiııii s:ıaL 1 t le 
caktır. Tahmin brdcli (707) lira (20) kurıı~lur. llk lcrninat (ii 

( t) kurıt)ltır. Şartname her ~ün komi-;yonumıızda giiri.ilebilir. h 
rin lıC'lli ı;ıiin ve s:ıatıc ilk lrminal p:ır:ıl:ırı Ye k:ınunl Yesik:ıl:ıri 
lik le Scliııı iyC'tlcki komisyona ,qelıncleri. (101? 

Mektep maçlan 
,,. ...................... &9 .. lmMAlllll:iDWAfıazg:aam11a~G 'i'rtm:illl!!!i!EIRJ:ı!lllllmlilllP.:!9i .. IB!!llll .... .. 

Işık lisesi: 4 - Muallim 
mektebi: O 

Mektepler arasın:h'd futb~l 
maçlarına dün Şeref stadında 
devam edildi. 

Günün ilk müsabaka~ı Işık 
lisesi ile Muallim me!üebi ara5m 
da idi. 

Takımlar hakem Halit Galibin 
idaresinde karl3ılaştılar. 

Oyun I~ık lise~inin soldan yap. 
tığı bir hücumla ba-:ladı, daha ilk 
dakikalarda geçen senenin şampi
yon namzeji olan 1511.;:lılar oyJ:1a 
hakim oldular. 
Yavaş yavaş açılarak muallim 

mektebi kalesini ~rkrstmrorlardc. 
.t\fuallim mektebi m'Jhacimleri en 
sonra Işık kalesine indiler. 

Az ronra muallim mektebi bir 
gol (matı kaçırdı. 10 uncu daki. 
kada Işık muhacimleri muallim 
mektebi rn~dafaa-ına kadar indi
ler. 
Sağdan yapılan bir hücumda 

sola rı;eçen topu Ali güzd bir şut 
la takımının ilk sayısını ya!.)tı. 

Devre ortalarında Işık takımr 
güzel bir anlaşma ile muallim 
mektebi kalesine kadar indi. Sol 
açıktan bir pas alan soliç İhsan, 
çok güzel bir şutla takımının i . 
kinci golünü de yaptı. 

25 inci dakikada bunu Alinin 
yaptığı üçüncü gol takip etti. 

\'e devre 3 - O Işık lehine bit
ti. 

1kinci devrede iki taraf da çok 
canlı bir oyun çıkarmağa başla. 
dılar. Bilhassa Işık takrmında 
İhsanın güzel oyunu, nazarı dik
kati celbediyordu. Şeref çak güzel 
bir sutla takımının döroüncü s::ı. 
rısıı~ı yaptı ve biraz sonra da 
maç 4 - O I~ık lehine bitti. 

BOLGE SAKAT: 1 - TAKSIM 
LlSESl: O 

Günün son müsabakasını Böl
ge sanat takımile Taksim lisc:ıi 
takımları yaptılar. 

Birinci devre, müte\·azin bir 
şekilde cereyan etti ve devre sıfır 
sıfıra bitti. 

lkind denede 19 uncu dakika 
da Lütfi güzel bir şut:e takı. 
mmın ilk ve son sayısını yaptı 

\'e nıaç ta l - O bölge sanatın 
·~alct:e~iyle bitti. 
Kadıköyündeki maçlar 

tehir edildi 
Mektep takımları arasında Ka. 

dili:öyündc oynanacak mü-;abaka
lar Fenc;- stadının büvük sahası 
tamir edildiğinclc'1, küç.;ik saha da 
ııavri nizami oldu~undan hakem 
!er- t:ırafın<fan tehir e;i!mi5tir. 

Voleybol 
Di.in mf:'.kt?-pler arasındaki vo

'cvbol mürabakalarına Bey~lu 
halkevi salonlarında d~\'am dil. 
di. 

Bu miiı;abakalar da Galatac.a
·•w. Darfr:.~afakaYa, Ha\·da:-pa.-a, 
Yür?ülkiin'. htanbul li~<:i de 
Bo,-;n?.iri - fü•..esinc, Pertevniyal 
d<' İsti'.ilale galin geldiler. 

S.\llfHT: ASIM 11.\ 
Hı~ılrlı}!ı \ 'f•r: l'-lli/T \lııthıİı~ı 

l'ır.ıını Nl'$riynlı idari" eoılt•n: 

flcCil;: Ahmet SevengiJ 

llk dolu kumbıırnyı Ban kaya giitiiriit•kf'n <l•ırduğunuz Rcvinç 
ıln~«hıı,"llnnz SC\'inc:tcn c:oı- daha tatlıdır. 

Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere her yıl kur'a ile 28. 
krnmiyo veriyor. 

PAilA ntRtJCTtntHKRX ZEXG1X OIJAntunstxtz. 
J{eşi<leler 1 Eyliil, 1 Ilirindkı1mın, 1 Mart, 1 llnziı'an tnı•ihlerindo<lir. 

·"~ram iyelerin listesi : 

4 Tane 1000 Lira 
4 

" 
500 ,, 

/ 
" 

250 ,, 
40 

" 
100 

" 100 
" 

50 
" 120 

" 
40 

" 160 ,, 20 20 

Kıır'aya ancak :;o lira biriktirmiş olanlar J?;ircMli.r. He!ööaplarm<lnkl paralar bl 
i~htdc ~O liradan aşa.ğı dü~miycnler ikramiyelerini '7o 20 fnzlasiylo alırlar. 

Türkiye 
Ziraat 
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