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Anıerikanın serveti ' 

ne kadar? 

HERYERDE 3 KU ,US 
(Rusya ile İran arasında'\ 

anlaşma yapılacakmış 
na ~evyo~k, ilkteşrin - Milli sa

yı tetkıkat bürosunun tahmini. 
~e ~öre Birleşik Amerika Cum· 

'
unyetlerinin 1937 senesindeki 
erv · etı 322 milyar dolardır. Bu 
~;rvet en yüksek refah senesi o
b n l 929 da 3 53 milyara çıkmış, 
2~~ra~ senesi olan 1932 de ise 

' . ,. . .... .:ir .··' • • 

Berlin, 14 (Hususi) - Baltık 
devletlerinden sonra Rusya hü. 
kumeti Tuna devletleri ve şarkta 
İran ve Afganistan ile olan mü
nasebetlerini ide sıkı bir dostluğa 
bağlamak arzusundadır. İran ile 
Afganistan ve Rusya arasındaki 
müzakerelere yakır.da başlana. 
caktır. .____ nulyara düşmüstü. PAZAR 15 Blrincitefrin 1939 YIL: 22 • SAYI: 7818 
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Alr11anyanın hafta taar

g e çrnesi bekleniyor 
bu 

r u za 
Bitlerin karargô.hı garp cephesine naklolunuyor 

imdiye kadar 18 Alman tahtelbahiri batırıldı 
'lrupada ikinci 

bir Filistin 
. Hudut boyundaki kasabalar Royal Oak Türk - Sovyet müzakereleri 

Udiler ile Alman azhk
rının mübadelesi fıkri .,.., 

sürat 1 e boşa 1 t ı l ı Yor ingiliz diretnotu henüz neticelenmedi 
batırlldı 

Gemiye üç tahtelba- Yeni Sabah gazetesınin imzalanma Yazan: ASIM US 
lfitL. 
lrı~ son Rayiıt.ağ nutku 
.!~t~e ve Franaaya yapbğı 
."""lifınde bir de yahucli me· 
1 "ar. Nutuk hak.kında ajana-

il "erdikleri hülisadan Hit. 
1tlıudi meselesini ne tekilde 
8~ istediği anlaıılamıyor

--İf' ~k.ç gün içinde gelen muh.. 
•ıaberler bu noktayı bir de· 

l\.)e kadar aydınlatıyor. 
~ devlet reisinin fikri ıu· 
~t ~~ya Lehistanclan iş
·~!! _):erlerin hepsini ilhak 
. -~; bir krum araziyi 

• edecektir. Bu arazinin 
~ı Lehlilere, diler par. 

llı11dilere aynlınabdır. Leh
-Yrrlan topnıkl.r üzerinde 
bir Lehistan vücuda seti. 

G..... ~; Yahudilere ayrılan ara· 
~de de bir Y abudi yurdu 

. ~ Lehistlınia ... m 
dile.- ile Almanyadaki iki 

• " Y abudi buraya yerleıti· 
'llhudi rnetelesi de bu su
!_~ledilmiı olur. Almanya

ı:.:__;-rılacak olan Y ahudile
~~il boıluğa da Roman.. 
--j~stan. Yugoslavya gibi 'rit etlerdeki Alman azlıldan 
,~Böylelikle Orta Avrupa
~ harituı daha muntazam 

il e Iİrmit olur. 
~dan bir sene evvel A vru 

• 
1 ~y •hudi meselesini tetkik 

leı b ~Zct·c E vyan' ela beynel
lc ır konferans toplanmıttı. 
,~erans Almanya ve Avus

. -n kaçan Y ahuclileri nnah. 
' frıenıJelı:etlere yerlqtirmek 
~ra bulmak iti ile meıcul 

~.~ ~· Fakat konferansta ne 
bileceğine dair kat'i bir ka-

i ~l't~ch. Ancak bu husus
. ' ':-JYi orıanize etmek için 
İleti. ~'" off is tetkili ile iktifa 
)deci· onferansta iftihar ile 

~en yegirne netice Alman
~ abuclilerin mallan müsa

edılıniyeceği hakkında söz 
le.'l· olması idi. Y abudileri 
• 

1l"lrıek için en çok ümit A. 
~ İdi 

8 
n latin cumhuriyetlerin· 

ı ic:, · llnclan bqka olarak hal
_,,. .• _,_..,._,P .•den umumi bir Yahudi 

llL"':' ~bulunduğu ela müzake
~lea- .~ ~~ etti. Ya
!'ıillı ı,· •çın Fılisbnclen batka 
'ıll J:'· it' ,Yan bulmak meselesi 

'~ele bir Y abudi yurdu 
OtQ ıçın yaprlan tecrübeler 

~Je~ ~-sene. ~tikten w s0!'':8 
ı· 'dili uunun imkinnzlıgı ıb. V Yordu. Avrupanm muhte· 
l •lı::.:l~etlerinden çıkanlan 
~ ş;...;çin ikinci Filistin o. 
~ I~ i Afrikacla bir yurt 

lca.. Çaııreleri üzerinde bir har 
~ da ~tuWu. Fakat o zaman bu-

lat 
1
'" ~ karar verilemedi. 

~ • e t•tnd· H e ıte~ ı itler yapbğı teklif 
\tı:t11 b~ '.~ne Evyan konferan-
~ ıırra ır .turlü karar verilemiyen 

Unıı Yahudi meselesine bir 

Ü
.. (Devamı 5 incide) 

~ b' . 
ırınci l ik kazanan 

~'11letıe rimiz döndü 

kişi tarafından 
k~rşdandllar 

(Y a.:ı.n 5. i~) 

Garp ccplıcsincle Zigfrid 1ıattı nı bombardıman eden Fransız 
topç ııları 

Pari9o 14' (A-;A.) - 14: Eylül S&rbriikiin oeau.9u ~ 
pba.h teblf;ti: oldukça faal topçu ateti vuku-

Gece sükunetle geçmiştir. Mo bulmuştur . 
zel mıntakasmda her iki taraf Lümsenburg, 14 (A.A.) - Sar 
topc::u ateşinde bulunmuştur. ve Mozel'de hudut :'<>yur.daki 

Paris. 14 (A.A.) - 14 Ilkteş Alma~ kasab8:ları s~rat.ı_c tahli· 
rin tebliği: ye edılmekfe<;Jır. Gumruk. me -

Dü!':man ke!'1if kolları Sar'ın murlarm yerme askerler ıkame 
garp ~mtakRsında ve "iki köo- edilmiştir. Yarı kalan rekolte 
rü" nun cenubunda faaliyet gös kaldırılmıştır. 
termiştir. f D:::.•>ann .'i..iru;.ide J 

Perapalas davası 
Otel sahibi M"sbah'm kaçakçıhk yaphğım söy:iyen 

Yemenli maznun birçok suç-
larla itham ediliyor 

hir in birden taarruz h b · t k . I 
tt

..... .. 1 . a en resmen e zıp o unuyor 
e ıgı soy enıyor 
Londra, 14 (A.A.) - Royal 

Oak saffıharp gemisinin, zanne
dildiğin-e göre, bir tahtelbahir 
tarafından batırıldığı amirallik 
makamından bildirilmektedir. ö. 
len bahriyelilerin listesi malum 
olur olmaz neıredilecektir. 

Ifoyal Oak zrrhlısı Royal So· 
veregn sınıfından idi. Safi toni
latosu 29.150, gayri safi tonili 
tosu 33.500 idi . 

Gemi takriben iki buçuk mil
yon İngiliz lirasına mal olmuştu. 
Royal Oak'ın 38.1 lik sekiz topu, 
15.2 lik 12 topu. 53.3 lük dört 
torpido kovanı ve mazotla işleyen 
türbinleri vardı. 

Amirallik dün batırılan iki AL 
man tahteı-.ısirinfn a.,..,u.ıar
da yapılacak seferlere göre bUyilk 
modelde inşa edilmi§ gemiler ol
duğunu beyan etmekte9ir. 

Royal Oak zırhlısı Portsmouth. 
da esaslı bir tamir görmüş idi. 
Geminin tamiri 4 temmuzda ta
mamlanmıştı. 

Royal Oak. geçen harpte Yut. ı 
lan:i muharebesine iştirak etmis 
ve ispanya sivil harbinde ateşe 
maruz kalmıştı. Birkaç sene ev- ı 
vel Maltada bir müsamerede dans 
esnasında vukua gelen hadisele
rin muhakemesi için RoyaJ Oak. 
ta bir divanıharp teıekkül et
mişti. 

Lontlra, 14 (A.A.) - Royal 
Oak zırhlısı mürettebatından on 
beş kişi karaya çıkarılmııtır. Bun 
ların hiç birinin yarası ağır de
ğil:lir. Diğer listeler tedricen neş· 
rolunacaktır. (Devamı 5 incide> 

Ankara. 14 (A.A.) - Bugiin
kü "Yeni Sabah" gazetesi. 
Türk - Sovyet müzakerelerinin 
neticelendiğini ve Şükrü Sara -
coğlunun yarm 1\1oskovadan 
hareket edeceğini yazmaktadır. 

Resmi mahafilde yaptığımız 
tahkikatta bu haberi tevid ede. 
cek malUmat mevcut olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Moskova. 14 (A.A.) - Şük -
rü Saracoğlu ile :Molotof ara -

smda vukua gelen görü~e hnk 
kında mütemmim mahimat mev 
cut değildir. Yalnız, görüı;;m • 
nin dostane cereynn ettıği ve 
yakında yeni bir -zöriişmt'n'n 
dnha yapılacağı söylenmekte • 
dir. 

*** 
Moskova, 14 (A.A.) - Tür

kiye Hariciye Vekili Saracoğlu 
Bugün- Molotofla mülakatta bu
lunmamıştır. 

Romen Turizm Ofis· 
dün merasimle açılO 

Finlandiya murahhas· 
ı ları Moskovadan ayrıld 

Aydmll aşireti j 
arasmda bir gün 

Yazan: Hilmi Uran 
Eski Adliye Vekili Seyhan 

Mebusu Hilmi Uran melmleketi· 
mizcleki aıiret hayatına dair aü· 
zel bir müphade ve tetkik yaz: 
mııtır. Bu orijinal ve kıymetlı 
yazıyı yanndan itibaren birkaç 
sün devam edecek bir tefrika ha· 
linde (Yakıt) ta zevkle okuya. 

HükOmetleri le temasa gidiyorla 
Bcrlfn, 14 (A.A.) - Alman 

istihbarat bürosunun bildirdi- Gu··n/erı·n peşı·nden .· 
ğine göre 1',inlandiya hUkfıme_ 
ti, Sovyetler Dirliğinin teklif-
lerini tetkik ettikten sonra 
tas\"lp etmiş ve mUzakerelere 
dc\"nm etnıeğe karar \"ermiştir. 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman 
istihbarat• ··rosunun bildirdi· 
ğine göre Finlandiya reisicum
huru Kalll , bir kararname 
neşrederek zabıta işleri için 
örfi idare ıı~ l etmiştir. Bunun 
bilfiil örfi ldrre ilAnı mahiye. 
tinde olmadığı söylenmekte
dir. 

Hclslnkl, 14 (A.A.) - Reisi· 
cumhur, hall harpte mecburi ı 
hizmet kanununun derhal tat
bik mevklln.) konmasını ernrcL 
mlştir. 

Çok evvel kabul edilmiş olan 
bu kanun, 18 ile 60 yaş arasın
daki kadını ve erkekleri mec
buri vatan hlzmetilc mükellef 
tutmnktallır. 

( Dtvamı 5 incidt) 

Almanyada gıda reji mı 
Her taraftan deniz abluka.sı altın.da olan Almanya uzun 

unrbe mukavemet edebilmek icin küçük, bı.iyük herkesi asga 
gıda ile yaşamağa mecbur ediyor. Bu rejime göre, bir adamı 
haftada yiyeceği tereyağı 50, et 500, §eker 280, marmalat lll 
kahve 20 gramı geçmiyccektir. Umumi hayat bu esas üzcrinı 
tertip cdilmi§ vesikaya tabidir. 

Acaba Almanların sıhhi v::ı.ziyctleri bu sıkı rejimden mü 
'ccssir olacak mıdır? Amerikalı Dol{tor Shirley Wynn~. bun. 
ncrak etmiş. Cç cocuk!n bir karı kocadan ::nürckkcb bir ail 
ii~rinde bu rejimin tesirini tecrübeye g-irişmiş. Hafta nihayc 
tinde alınan nctıcc f:ııdur: !{arı koca beraber cocuklarm ikif 
s ;klctlerinden - her birı (2,5) ile (1) kilo arasında • lrnybebnif: 
1cr: açlığın ıztırabına tnhammül edemez olmu lar. Uyku uyu 
vamaz hale gclmiı)lcr. Hemen hepsi de sinir hastalığına. uğra 
mışlar. 

Bu ilmf tetkike göre. Amerikatılann ''crc'iiH hiiküm acrk. 
tır: Almanya bııgtinkii rejim ile scnelercı- <-üreook btr harbe 
clevnm cdemt'z. Bakalım, Hitlcr, bunun aksini fiilen isbat ede-
bilecek mi? IIASANllKUMÇ.A..YI 
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insanlar memleketinde Oğretm·en ihtiyacı 
Yazan: SADRl ERTEM---·•! . azaldı 

Şehrin ne zaman kurulduğu 1 binrlen fazla. insan ferah ferah 
da malO.m değildir. girebilirdi. 

Bergama Kralı Antalin oğlu Stadında 12 bin kişiyi top-
Azanl adına kurulduğunu söy- !ayan şehir ne oldu? Nasıl bir 
!erler . .Mabedin Bergama kraL mum gibi eridi. Bir şehir ölebL 
lığının Romaya geçlşinl takip llr; fakat bir insan cesedi gibi 
eden senelerde inşa olunduğu· parça parça kayboluşuna ne 
nu da rivayet edenler ~ardır. demeli? 
Duvarlarının Roma Uslflbnnda Mabet, tiyatro, hipodrom 
mııbe<lin Yunanı oluşundan bu- burada. kata tası ve çene ke· 
mın imparator Adriyen zama- mikleri gibi bir iskeletin son 
nrnda inşa edildiğini istidlal parçalarını teşkil etmektedir. 
edenler de mevcuttur. Hattfl Ayani şehrinin yerinde şim
bu devri, Asya hUkfımetinin di sadece bir Çavdarhisar kö
nihayeti ile Roma istilAsı ara- yll vardır. 
smcla telil.kki edenler de var· Azani şehri neden harap ol
dır. Azaninin kuruluşu hak- du. Neden sel yatağı kenarına. 
kında totemil~ bir efsane de ale!Acele kurulmuş olan Koali 
mtlelliflerin kalemine kadar yanl bugünkü Gediz hayatını 
gitmiştir: muhafaza etmektedir? 

Azanya halkı meralarını su Aşağı yukan ayni zamanda 
bastığı için hayvanları açlık- kurulmuş olan bu iki şehil'den 
tan ölmek tehlikesine düşmüş_ birinin hisarlarını ve surlat·ını 
tür. Bu baskın yUzUnden zirai bile eser halinde muhafaza et
mahsullcrde de kıtlık başgös· mekten çekinen zamanın bu 
termiştir. kahredici irar'esinin sebebi ne_ 

BUytik bir ıztıraba tutulmuş dir? 
olan halk mn.butlarına adak- BabiJ niçin harap oldu ise 
lar takdimine karar vermişler· Niuova bugün sadece bir batı. 
dir. Mabuda takdi~ edilen ra halini aldı ise, Azani de ayni 
bir tilki He bir Jdrpidir. Tilki sebepleıı orta<lan silindi. 
ve kirpi adakları mabut tara- Gediz lımlr mmtakasıoa gJ
fmdan fevkaltlde kabule maz· den nehir vadileri boyundadır. 
har oluyor. Izmir bir mUııak:ıle ve ticaret 

merkezi olduğu zamandanberi 
Şehrin ndr, Tilki - Kirpi Jıiuterlandi ayaktadır. Halbuki 

m.Anasına olmak Uz<'re Exua_ 'l.amanm nakliye vasıtaları, 
.num'a tahviJ ediliyor. Azani Gedize teneffüs imkanı bahşet.· 
kelimesinin buradan gelmesini tiğl halde Azani'nin tarihte 
muhtemel bulanlara biraz da yaşamasına bile im ka.n bırak· 
hak vermek lt\zım geliyor. mamışlardrr. 

Bu Totem efsanesi ne kadar Bir zamanlar bahçeler, ka. 
haltikato tetabuk eder? Bilin- meryeler, heykellerle dolu O· 
mez! lan şehrin yerinde ve etrafmda 

Fakat muhakkak olan bir en güzel arpalar boy salmakta 
· ·varsa, muhtelif Totemlere ve sapanlar şehrin bakayası 
mensup olanların isimleri ile üstünde bereket ve servet ara
btrlikte bir şehirde yerleşmeğe maktadır. 
başlamaları Sitelerin temelini 
atan vahdet nümunelerlnden 
hiridir. 

lster Askadyada.n muhacir 
eetirılerek bnrada isklın edil
ınlş olsunlar da onlardan 
.\zani ıııözU çıksın, ister kirpi 
Ec tilki bu yeni şehri kurmuş 
olsunlar! 
~ehrin diğer kısımları hak· 

; ıııda, tiyatro. hipodrom, ve 
11azr mezarlar hariç olmak ü. 
,.eı·e malümat sahibi bulunmı· 
yoruz. 

Genişliği 46, boyu 75 metre 
olan bu yekpare mermer kaya
lardan yapılmış olan mabedin 
altına. merdivenle inilmektedir. 
Aydınlığı dışarıya doğru açıl

mı4;1 kemerlerin altından alan 
bu kısım serin bir izbe manza. 
raımu vermektedir. 

Mabedin cenubu .garbi isti
kametinde dört köşe bir bina 
harnlıesi şimale dönünce tiyat
ro ipodrom harabeleri son eser 
ol:ırnk yerlerini muhafaza eL 
ınektedirler. 

Tiyatro binası sırtını Ber
gamaya yaslamıştır. 

Açık bava tiyatrosu mermer 
hir anfi teatr'dlr. 

Tiyatronun genişliği 103 met 
reyi buluyor. lki yarım daire
nin iki nihayet.indeki kapılar
dan dışan çıkılmaktadır. 
Muzıkacdara mahsus mahal

ler ht\.lA yerlerini muhafaza 
Etmektedirler. Jı'akat bu kısım 
hAI~ bir taş şehri manzarası. 
nı muhafaza etmektedir. 

Sütun başları, devrilmiş mer 
merler, sütunlar, kenar ziy
netleri bir krsrm duvarları bu
gün Loprağa gömUlll kalmış o~ 
lan tiyatroda trajedi, komedi, 
muzik içiıı olmak üzere sahne· 
ye açrlan beş kapıclan bnhso. 
hııı maktadır. 

~ahne akustik kaidelerine 
göre hazrrlanmıı;ı ve sanatkl\.· 
rm sesinin kaybolması içtn rn._ 
zım g-elen lertipler alrnmıı;; ol· 
duğunu sarahatle iddia eden 
mliellifler vardır. 

Şarl 'l'eksiye bunların başın

da gelmektedir. Ş::ırl Tcksiyc. 
ye göre o zaman seyircilerin • 
hayatı aı:;la menuu bn.hsol
mazdı. Birinci planda düşünü· 
len yalnız saııatkurdr. .'\ zuıı i 
tiyatrosu sanatkarlara ilıtL 1 
mam ederdi. 

Yarış yeri bu tiyatronun cc· 
nuhn şarki istikametindedir. 
At Ye araba yarı~larma ltthbis 
edil~n bir de Konslll ve IJakrm 
heyeti için hazıl'lRnıııı:;: ihl lo· 
canın bakayası göze çanımnk_ 
tadır. 

Yarrı, y~rinrle olaıı nıermel' 
s .. yiı·ci ~·erlerinden lsthırnı ecli
len neticelere göre buraya 1:! 

a Kadim tarihin Rinolkus 
diye kaydettiği Yud dere· 

si kenarındayım. Bu derenin 
üstünde hala. bir Roma köprü_ 
sil bakayası göze çarpar. 

lki kaz birbiri ardınca ke
narları rd1.tJ.mn dereye doğru 
uçtular. Otomobilden ürken 
bir dana, tavukların büyük bir 
itina ile üzerinde eşlndikleri 
gübre yığınlarına doğru koştu 
ve korkusunu nıelil.nkolik bir 
feryatla anlattı. 

Duvarları samanlı toprakla 
örülmüş köy evlerinden birinin 
güneşten kararmış tahta kapı
sı açıldı. ElA .gözlU, ince yüzlü 
kıvrak bedenli bir kadın dışa
rı çıktr. Saatıerdenberi susa_ 
mıştrm. Kentlisinden içecek su 
istedim .. Bana ortası oyulmul} 
bir kabak uzattı. Soğuk su ağ. 
zıi:nın kenarlarını ıslatırken 
ben de filcllşl \Te nıermer hey
kellerde emsalini hayretle sey
rettiğimiz insanlardan biriyle 
karşı karşıya kaldım. 

Onun yUzUnün hatları bana 
hiç yabancı değildi. Sanki bu 
kadının kafası sanat tarihinin 
bir sayfasından Iı:oparılrp geti. 
ıilmişti. 

Bil' anda içimden geçti, "de
dim ki, şu kadına üzerinde ya
şadığı harabeler hakkında bir 
şeyler sorayım, bakalım şehri 
harap eden zaman onun batı· 
zasında nasıl izler bırakmış! 

(Daha vor) 

Kaçak eşyalar için 
Güınrükler idaresi, Ford fab 

rika.sından alman otomobil mal 
zemesinin kaçak olarak güm _ 
rüklerden geçirilmiş olduğunu 
haber veren muhbire verilecek 
ikramiyeyi kararlaştırmıştır. 

Muhbire ~imdilik alacağı ik· 
ramiyenin yi.izde otuzu nisbetin 
de olarak 300 küsur lira pcı?in 
verilmiştir. İkramiyenin diğer 
kısmı da suclularm mahkemede 
alacakları neticeye ~öre tediye 
olunacaktır. 

Pazar 

15 l. Teş. 
Pazartesi1 

16 1. Teş. > 
Y.: 
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tik tedrisattan alınacak 
öğretmenler için yalnız 

bir imtihan açılıyor 
İlk tedrisat öğretmenleri ara

sında her ders yılı yapılan orta 
tedrisat öğretmenliği imtihanı.. 
nm önümüzdeki yıllardan itiba.
ren kaldırılması düşünfilmektc· 
dir. Orta. okul öğretmen muavi. 
ni olmak isteyen ilk tedrisat 
öğretmenlerile lise mezunları 
yalnız lst.anbul üniversitesinde 
eylül ayında. yapılacak imtiha · 
na girebileceklerdir. 

Orta tedrisat öğretmen ihti • 
yacı alman tedbirlerle gideril • 
m.iş bulunacaktır. 

Ekalliyet okullarında 
Türkçe dersler 

Se-hrimizde bazı ekalliyet o -
kulİarmm bütün derslerini türk 
çe yapmak üzere Maarif Veka
letine yaptıkları müracaatlar 
kabul edilmiş, kendilerine la · 
zımgelen müsaade verilmiştir 
1ki yıldanberi resmi okul müf
redat programını tatbik eden 
Musevi ve Ermeni okülları ay -
rıca kendi dillerine ait lisan 
dersleri de okutmaktadır. 

Resmi okul müfredat prog -
ramındaki derslerin eksiksiz o. 
Iarak muayyen saatlarda tat~ik 
edilmesi için ana dili dersten -
nin de kaldırılması icap etmek
tedir. Maarif Vekilliği bu hu -
susta tetkikler yapmakta~ır. 

ilk tedrisatta ikinci 
kadro 

Bir mUddettenberi yapılan 
ilk tedrisat kadrosunun bütün 
hazırlrkla.rı tamamlanmİştır. 
Kadro pazartesi günü tasdik e. 
dilmek üz.ere Maarif Vekilliği -
ne ~önderilecektir. 

İkinci kadro da köy öğret· 
menleri arasında, bazı becayiş 
ve yine köyden köye nakiller 
yapılmış, köyden şehire hiç bir 
öğretmen alınmamıştır. 1stan.. 
bul omrine verilmiş olan öğret
menlerin bir kısmı köylere ta -
yin edilm~lerdir. 

Universitede kon- • 
feranalar 

Her yıl üniversitede tertip 
edilen serbest konferanslar ser
visine bu yıl da pek yakında 
baslan::ıcaktır. 

Konferanslar akşamları saat 
18,15 de üniversite konferans 
salon.unda verilecek, ayuca rad· 
yo ile de neşrcdik-cektir. Prog. 
ram matbu olarak bastınlmak
tadır. İlk konferansı Rektör Cc 
mil Bilsel verecektir. 

---<:t--

Karadeniz ve Egeye 
gidecek şilepler 

Şileplerimizin Karadeniz ve 
Ege der.izinde ecnebi liman1'trı· 
na :;ddebilmesi için Vekiller He
yeti tarafından verilen mü.saa -
de dün alakadarlara bildirilmiş 
tir. Şilepler Yun!lllista.n, Mısır 
ve Suriye limanlarına ve Kara_ 
dcniz<le l{östenceye kadar olan 
limanlara gidebileceklerdir. Ak 
deniz uzak limanlarına ve Ka -
radcnizin diğer limanlarına şim 
dilik müsaade yoktur. 
~ 

Dün sabahki sis 
Diin sabah limanımızda çok 

kesif bir sis olmus, seyrüsefer 
tamamen durmuştur. Sis yii -
zünden Adalar, Haydarpaşa, 
Kadıköy ve ~aziçi vanurları 
ilk seferlerini yapamamışlardır. - 4-
Italya ve Fransa deri 

almak istiyor 
İtalya ,.e Fnını;a mü~~st>~ele

ri memlelcctimi:u:leki ihrac~t 
tüccarlarına miir cnat ederek 
lisansa tabi kii"t;k h;ı5 luıyv~n 
derileri a1mak i<>te<likierini biL 
dirmişlcrdir. Tüccarlar bu iki 
memlekete ihracata ha~ırlım · 
ma.ktadtr. Almanvamn m:ı.l al· 
maması vüzünd!"n dı<r-::-ımlarnr 
d~ri pi~·a!rn.smm ranlanncağ 1 
tahmin olunmaktadır. 

- ... ~ 
Ramazan iç;n yeni 

tarifelc:r 
ı:;::r';oti Hayriye, :;)enizvo?ları 

ve tra.rm-av. tren idare1cri ra -
mazım miinasehetile bir av miid 
cletıf! tR rifelerine ilaveler :ı,ınn • 
m:ı-:a karar vermişl<=>rdir. ·Bil · 
r-:."' .. !"'. gecekri ge<; vakitler't' ka
<12r t.,.cn, \•apur ve tramYay iı;!i
''P"" · ·tir. Cumartesi ,.e pazır 

zt:nı.:-"İ geccvart~mdsnı sonra 
t... :e~crkr yapılacaktır. 

Perapalas davası 
Otel sahibi Mısbahın kaçakçıl.k yaphğını söyliyer ıaııuk· 

Yemenli maznun birço~~; 
suçlarla itham ediliyor::~: 
Yanında üç Meksikalı kadın l para vermcıdiği iddia edilen, Ga- ı "- Galip Efgani otele iniıı 1ıı:ıuy0 

olduğu halde Perapalas otelinde ı lip Efg-aninin, muhake:nesini me- Anna adındaki genç kadını karılı llıı esa 
üç ay oturan Galip Efgani otel · rak eden yüzlerce halk daha sa· Angela'yi baldızım, diğerini ~1tdan 
sahibi Misbah tarafından açılan ha.hın erken saatlerinden it~baren kaynanam obrak göstermis ~dan 
dolandrrrcıhk d.avasmm muhake. adliyeye akına baslamrş, muhake. Halbuki kadınların elinde ?ı{t t?l1eI 
mesi esnasmda maznun kendisini me vakti geldi~i zaman ise, mah- sika pasaportu bulunuyor ve b ; Cl.dil 
müdafaa ederken otel sahibini keme salonu ij!ne attlsa yere düı:- da hıristiyan oldukları kaydı <l~l'du. 
hem hileli hesap çıkarmak, hem meyecek bale ..,.\rrr;~tl. vardır. ltı h"' 
de para kacakçrlrğına teşebbüs Halkın büvlik bir kısmı Mek- GaJip Efga.ni ise müstürn3' ~~rke 
suçu ile ithı:ı.m etti. sika güz,.Jleri ile Galip Efgari- drr. da al 

Bay Misbah dört bin b"!s vüz yi ~örmek üzere koridorlara di 1 Galip Ef<Fani otele gcld;tct ~U~~er 
lira alacak istiyor; Galip Efgani rilmiş. merdivenleri rözleyordu. 1 sonra, kadxnla.nn ka~"Itları hib· de 
ise borcunun iki bin beş yüz elli Biraz sonra Galip Efgani gö. "Müslüman" olarak tebdil i~ tııı.ı 1 01 
liradan fazla olmadığını iddia e- ründü. Fakat yanmda avukatın- \ tı ~rac:"1:tifa h<t .. l:\.,,:stır. Zira lı aık~[.ız 
diyor. Bu davada anlaşrlamıyan dan bac:l<:a ki....,c:e vo'•ttı. Ort"' 1armda yapılmasını beklenıe

1 

beyn \ 
bir nokta bütün otellerde hafta· boylu, kır saçlı, kalın dudaklı 50 olduğu cezai takibatı, bir Şara e 
da bir hesap görmek mutat oldu- yaslarında kadar gösteren göz- reisi gibi görünerek sadece le li hak· 
ğu halde PerapaJas otelinde Ga. lüklü bir adamdı. I di üzerine çevirmek istemiştir· ~adır 1 

Jip Efganiden üç ay para alınma· Güçlükle yol açarak mahkeme. Sonra elindeki vesik~ pasıpt l'ap ti 
mış olmasıdır. Bir müşteri bir ve girdi, vt'rine P.'C .. ~n otttrd·ı. ,' teğildir. Fransaıda, Marsilya Verir. 
hafta para vermiyebilir, ikinci ~:ıznuı_ı. Hanvli ve Şerif adında '.Julunduğu srrada nolis mi.idı il" ~Uy 
hafta sonunda da bir mazeret gös. iki vekil !1-':mu~~u. Davacı Pen- •ıetine müracaat ederek: ıı lıruın · 
terebilir; fakat çrkarılan haftalık oolac: ,.~tı1bı Mı~'l:ıl-ıt. da aV1•ht l "- Ben pasaportumu fal t~lı b 
faturalar ödenmeksizin bir adam Suat Zıva temsıl edıyordu. Mis- ! '"nurda kaybettim. Seyah?t ı: la}) nr 
bir otelde rahat rahat iiç ay gü- hah mahk~meye J?elm~c;ti. ı' .>ilmem icin bana bir vesika ' trce l 
rültüsüz ve sızıltısu: nasıl otura- Duruşmanın grvalımda b<'c:1?. ·in" demiş ve şimdi elinde btıl ~azııır 
bilir? masrna karar verildikten sonra l ,_..,rı kai'hrlı alm1··+, ... B ı•~ .. ., i" (:J~ ası 

Rivayete ıröre bu şöyle olmuş
tur: Bay Misbah Yemene tnf?;iliz 
lirast olarak döviz gönıdermek is. 
tiyor. Yemen imamının kahve ih~ 
racatı islerini idare eden Galip 
Efganiyi bu işe vasıta vaprna17a 
karar veriyor. Hem de İngiliz li.. 
r:ı.sının piyasada kıvmeti beş ile 
altr lira arasmdıı iken. dokuz lira 
iizerinden hesap göreceğini söy
lüyc-r. 

Fakat Galip Eff!ant borC'u ofan 
parayı İngiliz lirası 'olarak Ye
me:ıde Bay Misb:ıhın :östcreceği 
yere ödemek için burada otel ida
resinıdcn borclannı tesviye ettiği. 
ne dair makbuz iııtiyor. Otel i
duesi bu makbuzu vc-rmiyor. 
Cünkü henüz tediye edilmemiş 
bir para i:;in verilrııic; r--ihi evra. 
kr müsbitc verr:ıekte tehlilCe gö-
rüyor. 

Galip Efgani ise ôtel idaresi· 
nin sonradan ikinci bir defa da
ha kendisinder. p:ıra istemesi ihti
malini ıdü-,ünerek bu tarzda bir 
muameleye itimat edemiyor. O 
da bunun i5;in teklifi reddediyor. 
Böylelikle para kaçakçılığı tCjC'b· 
büsü de akim kalıyor. 

Fakat bundan sonra Galip Ef. 
gani niçin yine oorcunu vermi
yor? Buna sebep olarak Galip 
Efgani hes::ıp pusulalarrnm fazla 
yazılmış olduğunu, hakik! borcu 
olan iki bin beş yüz etli lirayı ö· 
d<:nıeğe hazır bulunduğunu ve 
Adenden par:ıst r-elir gelmez ve
receğini ileri silrüyor. 

Biz bu vaziyeti şimdiye kadar 
vaoılan neşriyattan anlıyoruz. 
Dün sekizinci asliye ceza mah
kemesinde cereyan eden mul.la· 
kemede ise Calip Efgani kendisi. 
ni biraz başlra tarzda müdafaa 
etmi,tir. Muhakcm~'1in cereya
nını aşağıda n~kl~dij'oruz: 

Mihrace ve Prens olduğunu 
ile;-i sürerek üç Meksikalı kadm· 
la. Perııoalas oteli t!ibi tuks bir 
otelde iic av yatıp kalkan, yiyip 
içen ve bütün bunlara karşı da 

"'1 ah m uf paşa 
yokuşundaki 

cinayet 
Katil Hamza dün 

tevkif edileli 
Evvelki gün Mahmutpa~a yo 

ku.şuııda alaca~ı olan eski or -
taklarından tuhafiyeci Yervan
tı tabanca ile vurarak öldüren 
Ycrvantm kardeşi Garbis ile 
Sinariki de ağır surette varalı. 
yan. Rizeli Hamza, adliyeye tes 
lim edilmiştir. 

Vaka. hastaneden :cati rn.oor 
Almamadı~t i~in cünnümP:>hucJ 
kanunu rerce,·e~~n!°lP'l cıkmr~ · 
hr. Bıı.nnn ii7~rine Hı:ı.m?ıı sor· 
g11 hllkimliği tarafından tevkif 
cdilmistir. 

sorgu hakimliğinin kar::ı.-ıı;ı- nrde 1937 senes"nin tarilii "ı ı~r~ e 
okundu, kararnameye göre, Ga- dır. Bunu pasaport gibi kuJlaf d~ 1nde 
lip Efgan.inin, sucu Türk r:,.,.a rak birçok devl .. tleri iiSfal et..,. ger. 
kanununun cfol;-:ındmcılık madde- tir. Vazesi tetkik edilince. rô..ı a ec 
si olan 503 üncü madneve tl"r;?s Iür ki, kendisi tran-sit ··~1' er ~ar 
eder görülerek cezalandJnlması dur. Nihayet burada 60 n-i;rı ~ tart:Ya 
isteniyordu. la bilir. Halbuki noli<si iğ'al r~ hı::~·arı 

Galip Eq:rani türkce bilmedi- rek bir senelik bir ikamet teı tııa 1ını 
ğinden, Bekir adında araıx-.a bL resi almıştır. l\<!l; v 
len bir tercü.m::.n vasrtasivle sor- Anlasılıyor ki bu adam ~ ~~{e~ 
guva çekilldi. Şunlan söyledi: tehlikeli birisidir. ~a d~· 
"- Yemen tacirlerin<lenim.. Otel idaresine: tıı.ııd~ 

San'a kasabasrnrn "G~Lilpkuyu. - Yemen hükfımetinin k:-1• '0l'ku' 
su" mahallesinde otururum. in- "~iimessi1iyim, gelecek kahvri .,ill"t. 
gilizce, a.rapça, ve farsça .biliyo~ n sattıktan sonra sabun ve ,, litı.ce 
rum. Yemen imamının bütün kah- alacağım. bana bir tacir tanıt ~eh. 
ve ihracatı işini idare etmekte. demiştir. allbe 

· Bı:n·•ı ür.erine tiiccar S!z- i aJist yım. -
istanbula Paristen geldim. Ta· mer otele davet erfümi~tir. c~ı aıeıı 

raby:ıda Tokat1iyan oteline in.. Ef17ani tücr,ata. Yemen kral•ı1 aseti 
dim. Bir gün Perapalas otelinin kendisine gönderı:Uği bir m,.ır•• ~~ y 
önünden geçerken. tanrmadığım rösternı"stir. o nıektul:rı m?.h'· l ~! e 
birisi selam vererek yanıma yak- meye takdim ~divorum." tl d' 
lastı. Sui!t Ziya aranı::a va:ı:r1 -· • rlarc 

- Ben Peraoalas otelinin sa- mektubu hakime verdi. Mf'~ t• il\aını 
hibi Miıı.1--ahrm. Benim otdde otu. dosy~~a ~ondulctaıı ıaon'"a ~" ~tde 
rursan, İngifü: lirasını 9 Türk li. kat sozlenne clevam etti: ıı eq 
rası üzerinden kabul ederim. Hem "- Galip Efgani sabun ve ,.a U~ .. 
parayı da Yemende göstereceğim dan sonra mühim mikt<ırda ti:t. liyau 
birisine verirsin ... " deni. Yanrm· <le al?.ca~ınr söylemiş ve TUtil' aıko~· 
da bin İngilh liralık bir kredi Limitccl Mtidtirü Safvet otele df~lı: . 
mektubu Yardı, gösterdim. Ha. vct edilerek müzakereye C7İrİ~ dil\ı 1 

cet vok, dedi. miştir. ,, l~tlet-
M1sha bm teklifi mülavimcli. 35 Fakat her iki tür:car rla Hn lf1 ketı. 

liraya pa7.arlık r.derek. k:ıwt':ıt. hivetini idrak ettiklerinden .. ·a lııaıı:ı 
baldızımı ve ka.vnanamr alarak O• gcctiler. lı:ıra 
tele yerleştim. Kredi mektubunu, Maznun, 1stanbula ~ .. Jdı~ ~ 
para o!aı ak göndermeleri için de zaman yanımda bulur.:ın 1000 f 
Yemene yollamıştım. gitiz liralık kredi mektubunu -.,•e 

Bu sırada maznun vekili söz men Veliahdi Seyfiilislfimı ~oır 
alarak ,tercümer.in ivi yi'lrıılma- derdim, demiştir. Bövle bir 1<r' 
d.rğmı, Galip Efgani'nin Misba- cii mektubunu memleket hartcifl 
hxn Yemende ödenmek üzere va. çıkarma~ı kaçakczhkttr. Bu lce.11 
ki teklifin bir nevi para kaçak· di ifadesiyle sabittir. Müddei.:' 
çıhğr olduğunu öğrendikten son. mumiliğin işe vaziyet etmesiı1 
ra kaymakamlığa müracaat ettl• istiyorum. 
ğini söylediğini, fakat tercüma· Galip Efgani'nin iizerindc 15 
nın bunu tercüme etmediğini söy- dolar çıkm.ıştr, bu parayı Ban~1 

Jedi. Komerçivale D'İta!yana'daıı. •' 
Tercüman ikaz edildikten son- <lığını iddia etti. Bankanın tıd 

ra Calip Efgani sözlerine devam parayı vermemis olması lazım<lt' 
etti: Zira banka, Türk parasından b3 

- Bir gün Aya.sofya kütüp· ka tedivat yapamaz. Cezavt mU 
hanesinde bir Iraklı ile görüştüm. telzimdir. · 
Bana bunun cezası olduğundan Maznun bütün bunlardan b~~ 
bahsetti. Zaten Misbah he~bı ka, Yemen Veliahdinin San'ao• 
1700 lira fazla yapmıştı. Hemen bulcnduğund;-n ve kendisi ile rıııl 
kaymakamlığa müracaat ederek, habere ettiğinden bahsetti. Fa1'31 

onun nezareti altında hesapları Veliaht iki senedenberi Avn.ıFı\ 
ödiyeceğimi söyledim. Fa.kat d:ı seyahattedlr ve bu müdÖ!1 l 
Misbah iki defa çağrılmasına z"rfrnda Yrmcne hic ,..·t.-.c-. "·t:• 
rağmen gelmedi ve bu davayt Bnnu da vesaikle tesbit edece 
açtr. ği7..'' 

Borcumu öd,.mek üzere para Suat Ziya !azminat talebiııÔe 
s;öndermesi icin Yemen veliahdi daha sonra. bulunıcaO-mt söylt' 
Seyfülislama ~telgraf çektim. Fa.. di. ~ 
kat harp dolayrsiyle cevap gecik- Bund:ııı sonra şahit olarak oo' 
ti. ifa memuru Osman Diindar elif'! 

Şimdi 1.SOO tiranın yalnız el· lenildi. 
den aldığım 8SO liraın ile günde M::mur: 
20 lira hcsahmcfa~ 2550 lira otel "- Mis'nhııı şikayeti üzcriı1~ 
parasmz kabul ediyorum. Aden- C.alin ErS?aniyi subeyc davet et 
•den param P"etinc,. vereceğim. BL H1<-. İfı.:lt'sini aldık. Kendisindt~ 
raz (?CC ~etmesi muhteme!~ir. 4 'jf)() r"a. isteniyordu. Halbul-" 
CUn·kü, Yemen imaryımın tneiliz· 3SOO ]l"i'Smr vereceğini, fazlaS1' 

lerlc arno::r aç:ktır. Müşkülat çı. nın uydurma olduğunu iddia et 
k.::ırp•orlar."' ti." 

Galin Erg~ni'n!" ~.,r?"t·•u hi- Ncticer'I· ,.ı .. ,.~cı Jlır:~11ah ve 1ıif 
tinr:e r=-·•'"l"T v.:-1-ili ~ .. ;ı.t Ziya SÖ" <:ahinin ca;;.rılm:ısr irin muhal<'' 
alara~ şunları söyledi: me başka bir güne bırakıldı. 



Beynelmilel !Jll.rap 
ofisine girerken 

YAZAN: Profesör, Doktor F ahrettin Kerim GÔKA Y 
)t~Uküınetimiz; şarap istihsa - milli Türkiye Lozanda. kapita • 
1-l~nı Çoğaltılması, kalitesinin list dünyanın iktısadı esaret 
~ı 1 ye sürümünün arttırıl - tehdidile karşılaşmıştı. At~ -
lı~ gı~i esaslar etrafında ça • tür.k ve onun harpte. ~~l~ta, ın. 
otın ~ı~letlerarası ofisine aza kılapta ve kurmada buyuk :U-. -
rıil'l.e ~· ıçın Büyük .Millet Mecli-. kadaşı Milli Şef bu tehdıdın 
'ıe b 1~ kanun layihası vermiş kıymetsizliğini pek az zam~?da 
eyıu 11 layiha Büyük Meclisin 1 isbat ettiler. Anavatand~ y_uk -
kere! ta':'ihli toplantısında mü.za selen fabrika bacaları, zı:aı sa

'l'iu-~ılerek kabul edilmiştir. hadaki istihsali. arttı~a~a ~a 
ili b· kıye alkol düşmanları ye- tuf büyük tedbırler Türkun ık. 
uıı ır teskilatla karşılaşmış bu- tısadi istiklalini hazırla~ı. 

UYoriar. Memleketimizde iL şimdi ana davamız memleke~~n 
1 esaslar dahilinde bir çeyrek esas nüfusunu teşkil eden k~y 
l'danberi çalışan Yeşilay yıl- ve köylünün kalkmması, bır 
a?ıberi Lozan ve Berlindeki keJime ile ana yurtta. nüfus ke-

h~~lınilel içki düşmanları it - safetinin arttırılmasıdır: . 
or ıle nıünaeebett~ bulunu - Muvakka~ ~ir zaman ı9ın tn-

du ... Ayrıca üç :enedenberi hisarlar ~elırı a~taca 1.• dıye bu 
erk h~kfımetimizin tensibiyle hakiki ~rmaveyı tehlıkeve k,?Y 
ol ez.ı Londrada bulunan al • mak. nufus ?av~smı zaafa ';1&: -

aleyhinde dünya ittihadın- ratmak hakıkatın ve tanhın 
)(Şerefli bir ver almış ve bil - affedemivece~i hata olacaktır. 

ib· devletler ayarında rey sa - İnhisarlar Vekaleti. sara~ ve 
u 1 olrnuştur. Bu defa onun bira sürümünü arttıracagına 
ııc~[.'ZI olarak mer.ıleketimiz meml~k~tt:. n:ı.eyva suyu ve mey 

1 ~e Türkiye dışındaki va suru"!.uııu !1:ttı~ava .~u 
l'neıın.~Iele girmiş bulunuyor. s.1:1retıc:, mustahsılı reı.a~a go • 

ı ~P. tuccarlarının en kuvvet. turmege 1?ayret etmehdır. Av.-
d~kırn olduğu memleket Fran r1:1panı!1 şi1!1~lind~ be~en. ve fı

ap ·.Ve Fransız ekonomisi şa- kır sela~etı ıcersınde ınk~f5af ve 
ef tıcaretine çok ehemmiyet tekemmul eden 1skandınaVY'._l 
~"· .. ~~~lek~~leri ~:pi~iz ve hatta 

·l'il u~k kapitalistler şarap bu tun ~~ny~ ıçın .o~ne~ o_Il'l_la -
lı rn~nü artırmak için çok e- hdır. Gum!;Jk gelı_rı. zıraı ıh 

ap bır ı;ckilde çalışırlar. Şa - racat ve d;ger varıd~t .menba -
re l>r?Pagandası için yüz bin • l~nnın çogalması, mılh serv~ • 
aıı~ lıra sarfederler. Kitaplar tı.n bu suretle korunmac;ı katı • 
l' ır, risaleler dağıtılır, afiş- dır. . .. . 
ld asılır, parlamentoda azalar Yoksa neslı bozan. bunyevı 
?'ie edilir, intihabat mücadele- yıkan alkolden medcd umm!lk 
rfde büyük gayretler sarfe - anla':amadığımı~ ve ~nlıvamı 

er. yaeagımız ve kımst>nın de an-
~Celik mekteplerde, kışlalar hyamıyacağı bir istir. Ki:iy .v~ 
r ~rap sürümü için teşebbüs. köylü davasını miidafaa gıbı 

l'aparlar. HE:k;mlerden ta - bir tez takip eden Ses mecmua· 
eıc~rlar elde eder şarap seven sının köylüye bol vitamin aldır
la~ıtıı.:r kongresi 'diye toplan - mak için bira propaganda;ımı 

r Vueudc getirirler. Son se - yapmasını ".e .~u a~~?a. Yeşılay 
1 ew kadar şarabın ezeli sar. davasının yürumedıgını yazma_ 
~gu ile mest yaşıyan Fran- sını teessürle ka:şıla?ılt. . 

dunya harbinden sonra u - Nasıl olur? Vıtamın bırada 
oı-:'· K<'~disi.ni cevreliven ve mı, meyva veya sebzede mi da
·ıı Unç bır dınamizmle taşan hıt coktıırl! 
~letin nüfus artmımı gö KöylÜQİİlr ~ .~ 

1
ce feryaa üstüne feryad baş memlt!ke~~ 'f~~M>ı~ 
· li'ransa siyasetine vıllar _ onu alkot ıle z.ehırlemeye bızım 

a~beri hakim olan radikal sos aklımız ermez; Yesil~Y .. davası 
ıı ~st Partisinin liderlerinden. o kada: ku~vctl~ vur;ıvorkcn 
~ n. li'ransız parlamentosu ri- temennı ederım kı; ~s de o ~a
~ tınde bulunan Herriot bir tı.~ları. ~azan muharrır de .. gu -
ı l'ıl evvel neşrettiği Creer nun bırınde '? da.vayı ta:ı<lık. et. 
~ 1 e~rinde alkolü en büyük mek mecburıyetı sıhhıyesınde 
ar duŞnıanı olarak tavsif etti. ....::k::.al::.m:.:.a:;s:.:m.:.:._! ________ _ 

a~f ı Loblir gibi sayılı ilim Suçundan haberi olmı· 
ilıd arı Fransa Tıp Akademi-

e Şarabın Fransız milletini yan bir maznun 
la d~re sevkettiğini yana ya
YU~Udafaa ettiler. Fransayı 

·~ar k harpte zafere ~ötüren ih 
l1t01ti aplan Dr. Clemenceon, 
'it . bır demokraside en bü _ 
ltı 1nkıraz amili olarak tak -
le etmiştir. Binaenaleyh mil-

etı. ~arası şarap ofisine girer -
a1tı ~ ciheti gözönünde tut _ 
~ 1gJınız lazımdır. Dumlupı -

a doğan hür ve nüstakil 

Geçenlerde Behice adında bir 
kadın BeyoJilunda, yanın~a 
dört erkek arkadaş! o!d~·~ 
halde gider'·en, Muhsı?. ısı1!1h 
birisi tarafın9an tecav.uze. u~ -
ramış. yüzü jiletle kesılmış~ı. 

Carih .Mu',·•in SOTR'U h~ı!11 -
liği tarafından tevkif edılmış • 
tir. Suçlu böyle bir ~yden .h~ • 
beri olmadığın.ı iddıa etmıştır. 

snaf hastahanesinin 
yıldönümü 

münasebetle dün bir 

Yugoslavya 
Mebus ve ayan intihap

ları yapılıyor 

BeJgrat, (Hususi) - Hırvat· 
Jarla Belgr3t hükumeti arasında 
yapılan anlatma hükümlerine u
yularak ayan, mebusan ve bele
diye intihaplarına başlanmak ü. 
zeredir. Ayan intihapları gelecek 
ayın on ikisinde yapılacaktır. Bu 
münasebetle Makedonyada seya
hate çıkan Başvekil lsvetkoviç, 
Prilep. Veles, Bitola, Ohri, Re
sen, Debre, Gostivar ve Tetovo 
kazalarını <lolaşmıştır. Bu yer
lerde söylediği nutuklarda baş·ıe
kil Yugoslavya harici siyasetinin 
sulh v.;; bitaraflık siyaseti oldu
ğunu söylemiştir. Slovenler lide. 
ri Doktor Koroşets de başvekil
le birlikte seyahat etmiştir. Lüb
Jiyanadan Havas ajansının ver
diği bir habere göre, Hırvatlar 
gibi Slovanlere de Yugoslav hu
dutları için:ie muhtar bir idare 
verilecektir. 

Romanya Akdeniz se
fer lerini tatil etti 

Bükreş. 14 (A.A.) - ''D. N. 
D.'': Romanya seyrisefain kum
panyası doğu Akdenizi ve İsken. 
deriye servislerini şimdiden tatil 
ctmistir. İngiliz limanlarına eşya 
nakliyatı da tatil edilmiştir. Mil
li kumpanya, İngiliz ve Fransız 
limanlarına giden vapurlar için 
sigorta ücretlerinin Karadeniz 
seferlerine ait ücretlerden sekiz 
misli fazla olmasını bu karara se. 
bep olarak göstermektc-dir. -
Bulgaristan bazı ihtiyat 
askerleri terhis ediyor 

Sofya, 14 (Hususi) - Bulgar 
harbiye nezaretinin resmen teb
liğ ettiğine göre, ağustos ve ey
lül ayları içinde silah altına çağr 
rılan ihtiyatlardan bir kısmı ter
his edilecektir. 

Bunların yerine, yine ihtiyat
lardan ve askeri bedeli nakdi ver. 
miş olanlar yeni modem silahlara 
alıştır•' ~k üzere silah altına a
lınma: r. Silah :;.ltın2 alınan. 
!ardan fakir ailelere yardım etmi· 
yen belediyelerin reisleri dahili
ye nazırının emriyle azledilmek· 
t+ 

Sovyetler P ekin ve Nan-
kin konaolosluJdarını 

kapadı 

Şan&hay, 14 (A.A.) - Ruı 
hükumeti Şanghay, Tientıin ve 
Pekindeki konsoloıluklarıru ka. 
patmıştır. 

Çin matbuatı bu konıol0&luk
ların kapatılmasını Ruıyanın 
me§ru Çin hükumetiyle tesanüdü· 
nü gfü.terdiği müt• leasındadır. 

Öğrenildiğine göre Rusya Çin 
hükumeti ve ordusunu beslemek
te ıdevam ediyor. Trusyanın garp 
hudut·ı rındaki ittisa hareketi 
şark hudutlarmdaki ittisa hare
ketini durdurmamıştır. 

--.>--

Rusyadan Almanyayı 
gönderilen altınlar 

Londra, (Hususi) - Mançea 
ter Gardiyan gazetesinin yaz -
dığma göre, Alınan - Rus yak.m 
lığı ~ittikçe kuvvetle~ek~ır. 
Deyli Meyl gazetesıne gore, 
Rusvadan Almanyaya altm gön 
derilmiştir. Bu altınların mik -
darı 4,800,000 lira olup 18 ton
dur. 

3 - VAKll 

Dikilide yeniden 
zelzele oldu 

Jeolojik tetkikler yapan 
bitirdi heyet • • • 

ışını 
İzmir, 14 ( A.A.) - Evvelki ı Zetzc!e m:ntak<'.!:ltnda jeolojik 

gün Dikilide üç zelzele daha kay. tetkiku ya.>an heyet de işlerini 
dedilmittir. Zelzele mıntakasını 1 tamamlamıştır. Heyet yarın da 
görmek üzere ~ehrimize gelmiş Bergıma ~lılta.rn.~ıı.c.ı. tef\ ikata 
olan Kızılay cemiye~i umumi rei- deva:n edecektir. Dıl<i:.ae ya_ 
si ve Ağrı mebusu Hüsamettin pılaclllc evı•:·iıo ıc:'1 :!t:hyt muka· 
Kural ve umumi müfettiş Doktor vim b~r ~eki!je v~ rck katlı olr 
Mustafa Cantekin, dün valiyi zi· rak vanı1m sı rlüşünii.mektedir. 
yaret etmişler ve hep beraber Di- Dikili halk·rı r t6.ı1<~z altındd 
kiJiye giderek zelzele mıntakası- kalan tütünleri kamilen meyda
nı gczmişlerıdir. na çıkarılmıştır. Tütün piyasası 

Heyet, mıntakanın ihtiyaçları açılınca bunların en evvel satıl
üzerinde tetkikler yapmış ve hal- masına çalışılacaktır. 
kın dileklerim dirıemiştir. 

Benzin ve gaz fiatleri 
yeniden tesbit edildi 

Ankara, 14 (A.A.) - lktısat Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
15 Birinciteşrin 1939 tarihinden muteber olmak üzere gaz, 

benzin ve motorin'in azami fiatları ahvali hazıra dolayısile aşa
ğıdaki ~kilde tesbit olunmuştur: 

1 - Ankara, İstanbul, lzmir ve Samsun fiatları: 
Çift büyüle teneke Çift bii0ik teneke Küçük teneke 
benzin "Kuru§'' gaz "Kuru§'' gaz "1\uruş" 

Ankara: 639 600 93 
İstanbul: 559 495 78 
1zmir: 561 500 82 
Samsun: 564 515 82 

2 - Diğer yerlerdeki azami satış fiyatları, depo fiyatları
na nakliye ve mahalli resimlerin, ve listesi Veki.lete tevdi edilen 
muayyen yerlerde ise satıcı komisyonlarının ıllveııi suretile ta
yin ve tesbit olunur. 

3 - İstanbul, İzmir ve İskenderun deoo fiatları şunlardır: 
Benzinin çift büyük tenekesi: 500,95 Kuruş 
Gazin çift büyük tenekesi: 460,10 Kuruş 
Gazin tek küçük tenek~si: 73,35 Kuru':'tur. 

4 - Motorin her yerdeki cari fiatlarına: 
Dökmede kilo buına: 0,32 Kuruş 
Çift tenekede: 12,80 Kuruş ilave edilecektir. 

5 - Dökme benzin ve ~azin a?..ami saltı::; fiatlarında aşağıda 
gösterildiği gibi bir değişiklik yapılmamı§tır: 

Benzin "Litresi" rını::: "Kilosu" 

Ankara: 
fstanbul: 

Kıtru§ Kurıt§ 
17,70 
15.20 
15,20 İzmir: 

14.75 
15.20 

Romen Turizm Ofisi 
dün merasimle açıldı 

Romen Turizm Ofisi, dün sa
bah onda merasimle açtlmıştır. 
Törende Romanya bUyUk elçisi 
Stoyka, Romanya.dan gelen pro 
paganda nezareti turizm umum 
müdürü Korbu, propaganda ne
zareti müfettişlerinden Kostan· 
tinesku, Beyo~lu kaymakamı 
Ahmet, ve diğer bazı davetliler 
hazır bulunmuşlardır. 

Büyük elçi, açılma münase • 
betile bir nutuk söylemiş, Türk 
ve Romen milletleri arasındaki 
bağlılıktan sitayişle bahsetmiş 
tir. Beyoğlu kaymakamı Ah -
met de bu ofisin iki memleket 

arasındaki bağlılıklarını daha 
ziyade kuvvetlendirmeye yara
yacafını söylemiştir. Bundan 
sonra davetliler Sümer sinema
sına gitmişlerdir. Orada Ro _ 
manvaya ait dört film gösteril
miştir. Öğleden sonra Tokatlı
yan otelinde bir ziyafet veril -
miş, bunda Vali de bulunmuş _ 
tur. Sefirle vali birer nutuk 
söylemişlerdir. 

Ziva!et pek samimi bir hava 
içinde geçmiştir. Romanvadan 
~len zevat bu~ün dönecekler -
dir. 

Fransadaki hava karargahları 
mükemmel surette maskelendi 
Londra, 14 ( A.A.) - Fransız 

hava kuvvetleri nezdindeki Reu
etr ajansının huıuıi muhabiri, 

bazı Fransız kasabalarında mü
him miktarda erzak ve harp mal. 
zemeıi depo eo:iildiğinı bildirmek
tedir. 

15 BIRINCITEŞRIN 1939 

' 
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1
Görüp düşündükçe 

Hiddete yazık 
değil mi? 

Damat Feridin dahiliye nazı: l 
Mehmet Ali gelmit. Yüz ellilik· 
lerin suçlarını baiıtlayan bir ka. 
nun çıktığı için, bu geliıi, hay. 
retle karıılayacak -değiliz. Hatta 
onu çok cömert bulsak bile. 

Dünkü "Hnber" de çıkan kü
çük bir iğneleyiıten anladnn, ki 
bu Mehmet Ali, kendisiyle görü
şen bir gazeteciye: 

- Mustafa Kemali Anadolu
ya .gönderen benim. Hatta bin li. 
ra da para verdim. Makbuzları 
elimdedir. 

Demek gafletinde bulunmuş: 
Dün '"Hasan Kumçayı" (Va

kıt) ta: 
- Mademki, dahiliye nazın 

Mehmet Ali, Anadolu mücadele. 
ıinin en büyük un$uı.,-.ıu oraya 
göndermiı, o kahramanlarla ruh 
ve fikir birliği beılemi~ bir adam· 
dı, ıu halde Türk ordulan, eıir 
lstanbulun ufuklr.rnda. gorunur 
görünmez neden bu adam, pılıyı 
pırtıyı toplayıp vatanından kaç· 
tı? Sonra yine neden kendi ıön
derdiği Mustafa Kemal öz eliyle 
onun alnına yüz ellilik kara dam. 
gaıını baıtı? 

Diye soruyor. 
Y erincle ve kuvvetli bir ıual 

Fakat ben, bunu tekrar edecek 
değilim. Af kanununa benim içim 
yatmamıftı. Vatan hiyanetinin 
bağıtlanmasını hot bulmayordum. 
Fakat ıimdi bu kanunun iyi bir 
ıey olduğuna artık İnandım. 
Mücrimle bizim aramızdaki me
safe perdesini kaldırar.ak, onlan 
bize çırçıplak gösterdi. 

Hele ıuna bir bakınız: 
ı'1emlekette bir nezaret san. 

dalyası İfgal etmiı olan adam bu 
ha? ... 

Onu nazır sayabilmek için "ne. 
zuet" i galiba temaıa manasına 
almaktan batka çare yok. 

Düşünün, ki koskoca Ownan? 
imparatorluğunun ldahiliyesi ı.: 
me, ne biçim bir zekaya, ne ~•!' 
ta bir anlayıfa verilmişmif. • 

Bir İnsanın bu kadar inüa4Y 
ve karayüzle döndüğü ycr:de, ~ 
lsaclar ma--m pflar ;rap1p ba. 
obahlar ela devirmeıine akıl Ye 
muhakeme dayanmaz. Bunların 
vücut bulması için, her §eydn 
önce göriit, duyuı ve aDla111• 
feci bir düıüş lazımdır. 

Evet, geldiklerine iyi ettiler, 
söylediklerine de. Ağız, mideye 
göre bir gelir kaynaiı olcluiu 
halde, fikir ve beyine l'Öre IMf 
musluiudur. 

Akıllı inıan, oraya girene de
ğil, oradan çıkana bakar. Kıy. 
met hükümlerinde bu, tarttı!'. 
Kendisine sorulacak mühim sual
leri düşünmeden geveulik eden 
bu adama, mühim sual sormak 
da botuna zahmet olur. Bunlara 
cevep verecek değerde 'bulunıay. 
dı, böyle hezeyanlara clüttt miy-
d'? ı. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Medeni kanunun boıan
ma hükümleri 
değiıtiriliyor 

yapıldı 
Öğretmenler mesleki neşriyatı 

takip edecekler 

H.ava karargahları haliM geti
rilen bu kasabalar hayrete şayan 
bir maharetle maskelenmiştir. 

lngilterenin gizli silah ve mal. 
zeme listesinde kayıtlı bulunan 
yeni tipte bir mitralyözün mon

Adliye Vekaleti uzun zaman 
ıdanberi yaptığı tetkikler netice. 
sinde medeni kanunumuzun bo
şanmaya taalluk eden maddele
rinde. boşanmak istiyenler lehine 
bazı değişiklikler yapmak lüzu
muna kail olmuştur. Evlilik ha
yatlarına son vermek ve muhte
lif sebeplerle biribirlerinden ay. 
rılmak için mahkemelere müra 
caat etmiş olan karı kocaların. 
meriyette bulunan kanunun bu 
hususta fazla hassas ve titiz dav
ranması yüzünden boşanma ka
rarını bazan hiç alamQı:iıklan ve tajı yapılmaktadır. 

.. hazan da bir iki sene işin sürün-

t3u hususta 
ler1nden 

müfettişlerce kendi· 
izahat istenecek 

rafında olacaktır. 
Kurslardan başka tanmmL'j 

terbiyeci ve mütehassıslar ta • 
rafından da nümune dersleri 
verilecektir. 

Dünkü merasimden bir görünil§ 

Maarif Vekilliği, ilk ve orta 
tedrisat müesseselerinde vazife 
gören öğretmenlerin mesleki 
bilgilerini yenilemek üzere bazı 
kayıtlar koymağı düşünmekte -
dir. Bunların en baısında öğret
menin mesleki neşriyat okuma-

İstanbul öğretmenleri için 
yapılacak toplantıların pro~ -
ramlarını hazırlamak Uz.ere ılk 
tedrisat milfettişleri yakında 
Maarif MUdUrlüğünde bir top -
Jantı yapacaklardır. 

~~~~af cemiyetleri tarafından 
11'itıci n ~naf Hastaneşinin 

~iıtıı tksıs yıldönümü dün me 
lfas~ ut!anmıştır. 

lltlan anenın bahcesinde va -
~r kali~~rasimde, Ticaret Oda
le h~ 1 Cevat Nizami Dii?.enli 
~nar an~ sertabibi ve blltlln 
~al't ~nuyetıeri reisleri ıre a

azır bulunmuşlardır. 

İlk olarak hastane sertabibi smı temindir. Müfettişler, öğ -
doktor Hikmet Aladağ bir kaç retmenlerden bir yıl içinde oku
söz söyliverek hastanenin bir duklan mesleki neşriyatın hula 
s::melik faaliyetinden bahset - salarım isteyeceklerdir. Hulasa 

muayyen miktarda olacaktır. 
miştir. ba k · · d "lk Bundan sonra davetliler ha - Bundan ş a sene u:ın e 1 

zırlanan büfede izaz edilmi!der, tedrisat öiretmenleri için kurs. 
· lar da açılacaktır. Bu kurslar 

müteakiben hastane gezilmış • ifade dersleri, musiki, beden, 
tir. resim - iş ve kültür dersleri et-

Mesleki neAriyattan öğret _ 
menlerin faydalı teması için 
okul kütüphanelerince yeniden 
eEerler ~önderilecektir. Bunun 
için büdceye tahsisat konmuş -
tur. 

:a~ılan ~.esaplara gore ~u tip- cemede kaldığı nazarı dikkati 
teki outralyozJer tayyarelerın mü. 1 celbetmictir Yenı' haz 1 d f · k. ~ · ır anmış 
va aa ve taarruz ım anlarını ço- olan ve Adliye Vekaleti tarafın-
galtacak ve bunlar karada kulla- dan Başvekalete takdim edilmiş 
n.ı.ldı~ları zaman alça~!an uçmak olan kanun projesi iki taraf dr 
curetın~e bulunacak duşman tay- boşanma hususunda rızalarını be 
yarelenne karıı.w depol~r, hava yan ettikleri takdirde, bazı kayı 
~~y~anları ve dı.~er tcsısa.t d~a ve şartlar dair.esinde, boşanma 
ıyı ~ır te.cılde mudafaa edılebıle- kabul etmektedir. 
cektır. 

Yeni mitı.iyözü tecnibe etmis ların aşçıları kendilerine dallar 
olan tayyareciler, bu silahtan fev· dan göze görünmiyecek bir kulu 
kalide memnun kalmışlardır. be yapmışlardır. Bu kulubeyc
Bunlar, bu silah sayesinde ingi_ verdikleri grosvcnor housc ismi 
liz tayyarelennin Polonya tayya- ni taşıyan bir levha asmışlardır. 
releri gibi mü:tkülata maruz kal- Kulübenin zemini granit taılari_ 
mıvacağını beyan etmektedirler. le dösenmiş. iç duvarları ripolin 

Rcuter ajaasmın hus-.ıı.i muha- boyasiyJe boyanmıştır. Bir elek
biri, bu kadar iyi maskelr.mri1 trik sobası kulüb:ye tatlı bir sı 
ve hava meycfon· haline e:etiril- cakhk vermektedir. Burada aile 
~is olan bu k ~ı;2baların birin•le fotoğrafları, portmanto, hatta 
bırkaç ıaat kalmıştn. l banyo o:iası olarak kullanılan tir 

Oç Lorr:iraiı tavvareci He bun y:r bile va:-:!:ı. 



Tito bir müddet böylece yaz
dıktan sonra bu satırları gözden 
geçirdi: 

"Birkaç merdiven indik. Bir 
galeri geçtik. Adımlarımızdan 
çıkan sesler geniş koridorların 

ölüm sükuneti içinde akisler ya· 
pıyordu. Bundan sonra bir salo

Alemdar Sineması 
Aşka Veda 

Uçurum 

SARI 
Yazan: · Pearl Buck, Çeviren: 

-105-1'ldam karannı tebliğ etmek 
İçin hapishaneye yedi kitiden 
mürelckep bir heyet girdiği za
man .~riuı Amphosıy henüz de· 
rin hir uyku içinde idi. Bir ak
ıam evveline gelinceye kadar hep 
cumhurreiıinin suçunu affedece
ğini ümit ediyordu. Fakat her 
biri reclinl'otlu ve hodfomsm fap_ 
kalı yedi kitilik heyeti ıörünce 
acı hakikati anladı. Cezaıının af
fedilmesi ümidini ka.Jbetmitti." 

na girıdik." 
"Elinde bir haç olduğu halde 

burada bir papas bekliyordu. Bir 
masa üstünde likör ve şampanya 
şişeleri vardı. Papas mahkumu 
kucakladr. Bir hapishane gardi· 
yanr bir kadehe likör dotdurdu, 
Amph068y bir cigara istedi. Yan. 

Ş EH I R TiYATROSU 

Onun af b&Jntlarmda.n aıkıl • J 
madı. Ve birdenbire ve gönül 1 
rahatı ile Armut Goncaama ses 
lelldi: 

- Sen zenginsin. istediğini r 
de yapa.bilirsin... Sonra tekrar • 
içini çekti ve devam etti: VAKi T 

Heyet azasından cumhuriyet 
müddeiumumisi: 

- Marius, ıdedi, cesaretini 
kaybetme. Cumhurreisi cezanı 
affetmedi. Kanunun hükmU ye· 
rine getirilecektir. Kuvvetini top· 
la." 

Marius dudaklarında acı bir 
tebessüm olduğu halde cevap 
verdi: 

- Evet, anladım. İrademe 
hakimim." 

Dedi.'' 
"Müddeiumuminin arkasında 

avukat ile hapishane müdürü bu
lunuyordu. Bütün yüzlerde derin 
bir ~yccanm izleri görülüyor
du." 

"Hapishanenin asma saati bir 
felaket haberi verir gibi çaldı: 

mış bir cigara verdiler." 
"Celladın iki muavini mahku. 

mu yakaladılar, gömleği açtılar, 
ensesini tras ettiler, ellerini ar
kasına bağlidılar.'' 

"Bu formalite bittikten sonra 
heyet yürüdü... Amphossy mer· 
diveni inerken birdenbire bir an 
terecfıdüt etti. Ayakta s:ıllanryor
du. Ejer yanındaki cellat mua· 
vinlerı iki tarafından tutmamış 
olsalar adeta yere düşecekti." 

''Hepimiz hapishanenin avlu. 
sundan geçiyoruz. Buradan ge
çerken etraftan namütenahi göz
bebekleri hal.inde bütün pencere· 
)erin açılmış olduğunu görüyo
ruz." 

"Dışarrda. büyük kapınrn Ö· 
nünı:ie sabahın dondurucu havası 
içinde iki atlı bir araba duruyor. 
Mahkumu arabaya indiriyorlar, 

Arkasından cellat ile iki mua. 
vini ve avukat arabaya giriyor.'' 

"Yüz metre ileride müthiş gi. 
yotin makinesi avım bek~yor. 

~I 
Bugün gündüz 

15,30, ~ece 20.30 
da Tepeba.şı dram 
kısmı: 
ROMEO JÜLYET 

----<>
Komedi 

/Ki KERE 
kısmı: 
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Servetifünun - Uyanış 
Servctifünun - Uyanış mec

muası. bu haftaki nüshasında 
büyük Türk şairi Tevfik Fikre· 
tin hatırasına tecavüz edenlere 
şiddetle cevab vermektedir. Bu 
sayıda, Ahmet İhsan Tokgöz, 
1\1. Sami Teziz, Gavsi Halil O. 
zansoy, Ragıp Şevkinin yazıla
n, ){aksim Gorkinin nefis bir 
hikayesi, Ercümend Behzat, 
Cahit Saffed, Emin Olgenerin 

- Gel çocuğum, diğer bir 
oğluma çay getir!.. dedi. 

Genç kız bu aef er, pek soğuk, 
dwwun bir ta.vırla ve yumurta
yı andıran yüzü, kendi ismi gibi 
uçuk olduğu halde dışarıya çrk. 
tı. Oda.ya girerken gözlerini ye. 
re indirdi. Pek, seasizce dolaş. 
tı ve kendisine emttdilen şeyi 
yaptıktan sonra, acele ile tek -
rar dışarıya çıktı. 

Genç kız çayı bop.ltırken iki 
erkek oturdukları yerde hiç k<r 
nuşmamrşlardı. Kız dışarı çı. 
kıp. her ikisi de kaselerini elle.. 
rine aldıkları zaman V a.ng Lung 
oğlunun Közlerinin ta içine dik. 
katlice baktı, ve bu sı;özlerde ap_ 
açık bir beğenme üadesini oku
du. Oğlunun bu bakışları, bir 
diğerini gizliden gizliye kıska. 
nan bir adamın üadesiydi. Son. 
ra. çaylarını içtiler, ve oiul ni.. 
hayet kaim, çatlak bir sesle: 

- Böyle olduğuna inanma.. 
mıştnn ! .. dedi. 

Vang Lung istifini bozmadan 
sükfln.etle cevap verdi: 

- Neden? .• Buruı kendi e. 
vimdir. 

O zamana oğlan içini çekti 
ve bir müddet BOnra oevap ver. 

- Evet, bir kadın bir erkeğe 
her zaman k8.f i gelmez, ve bir 
gün olur ki.. 

Büyük oğlan birden sustu, 
fakat bakışlarında. arzusuna 
rağmen bir başka adamı kıska. 
nan bir insanın parıltıları. renk. 
leri vardı. Vang ~ung da oğlu. 
na baktı ve için için güldü. Zi. 
ra onun şehvi tabiatını, ve u
zun müddet dizginlerini elinde 
tuttuğu kendi köylü kadınile 
yaşıyamıvacağmı, ve günün bi. 
rinde oğlanın tekrar yanma 
çıkageleceğini biliyordu. 

Büyük o~lan başka. bir şey 
söylemedi, fakat aklına bir şey 
koymuş bir insanın c.'<iasile ba. 
bumdan ayrıldı. Vang Lung O
turmakta ve nargilesini içmek. 
te devam etti ve yaşlı olduğu 
halde istediğini yaptığından ve 
buna da muvaffak olduğundan 
dolayı gururlandı. 

Saat dört. Mahkum ile konuşan 
heyet ayak üstünde bir karar o_ 
kudular. Ondan sonra cell~m 
muavini olan iki kişi mahkumu 
yakaladılar. Heyet azası iki saf 
halinde sağa, sola çekildiler.'' 

şiirleri bulunmaktadır. di: Atlar yavaş yavaş yürümeğe ba§· __ _ 

layor. Yavaş yavaş ve gayet ra· •••••••••••••••••••••ı•••ll .... 

En küçük oğlan gelinceye ka.. 
dar da gece bastınnıştL O da 
yalnız geldi. Vang L•ıng, avlu
sunun orta odasına geçmişti. 
Masanın üstünde kırmızı mum
lar yanmakta idi. VanJ? Lung 
çubuiunu içmekte, Armut Goa. 
ca.sı da sessizce ellerini dizlerin_ 
de kavuşturmuş, masanın ö. 
bür ucunda oturmakta idi. Ara.. 
sıra, bütün ruhu, fakat bir ço
cuk saffetile, cilvelenmeden 
Vang Lung'& bakıyor, Va.ng 
Lung da onu meyrediyor, ve ha. 
reketinden iftihar duyuyordu. 

Marius Amphossy metin adım
larla ilerilcdi. 'J olda geçerken 
koridorun bir köşesinde duran 
bizim küçük gazeteciler grupuna 
doğru .müstehzi bir nazar fırlat· 
tı. Mahkum soğuk ve geniş ko· 
ridorun iki tarafında sıralanan 
hapishane höcrelerinin önünden 
geçerken kapılardaki delikl~rden 
bakan birer çift göz merakla ba
kıyordu; bunlar kimbilir belki de 
bir ıgün kendilerinin böylece bir 
akıbete hazrrlandıklannı düşü
nü~u." 

hat. Sanki giden bir iqam mah- • 
- Sevdiğim kadını ben öldürdüm .•• kumu değil de, bir gelindir." 

''Bir sarsıntı. Araba duruyor. 
İki cellat muavini kapıyı açıyor
lar. Cellat arabaldan yere atlayor. 
Marius Amphossy dehşet içinde 
iniyor. Avukatı hareketsiz, adeta 
donmus bir halde duruyor." 

"önde f'eltat yürüyor, mUstatil 
şeklindeki koridorda yol açr. 
yordu. Onun arkasında iki tara
fından muavinlerin muhafazası 
altmda mahkum gidiyor<ıu. Daha 
arkada avugat, hapishane ldirek· 
törü, diğer memurlar, nihayet 
gazeteciler ,geliyordu." 

''Cellat muavinleri mahkumu 
tutuyorlar, her ibiri bir koltuğu. 
na girerek ve adeta sürükliyerek 
götürüyorlar. Araba çekilir çe
kilmez Amphassy birdenbire ade· 
ta gayet büyük ve ıssı• bir mey· 
dan görüyor~ Burada bir takım 
silihlar ve üniformalar parla
yor. Karanlık içinlde muha.fır as• 
kerler kılrçlarını kınlarından çe .. 
kiyorlar. Siviller şapkalarını açı. 
yorlar." 

(Daha var) 
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BülUn zevkleri tatmin ve kliçüklerle büyüklerin takdir nazarlannı 
celbeden zengin ve emsalsiz bir program takdim ediyor: 

Ağlarcaıı1ma güleceğiniz şen ,.e ı;srar... Heyecan... Macera ••. 
nes'eJI bir komedi Aık... Hareket... Se~t ... 

LOREL ve HARDY doıu bir pheaer 

HARBE GiDiYOR Mr. Moto'nun Son Kozu 
Bu emsalsiz kahkaha kralla- lfindista.am D'ANGKOR iba-
nnın türk~e sözlil son detgihmda cereyan eden bli-

tcmsilleri yük zabıta romanı 

navcten: FOKS JURNAL en son Harp havadisleri 
Bugün saat l 1 \ 'e t de tcnzllAth matineler 

- :Nic:in mi! 
- Sebebini anlft.mak ic:in bugün 

LALE SiNEMASINDA 
EMiL ZOLA'nın 
(JEAN GABiN -

dehasının ye~i.ne temsili 
SIMONE SIMON) un 

kudretinin en bUyllk şaheseri: Tekmil dünyanın 
en büyük Fransız filmi 

HAYVANLAŞAN iNSAN 
:tıtmtnde :j'.Alkolt l) babaların cllnahnıt çeıt.n..evl&dların ..feci 
hayatmr .. ;,Kıskanclıkl~nn;doğarduğu • acı sahneleri ve ha
kiktthayatı~emkllfca.nlıltiile4serredecekslniz. lttveten: En 
~11 M.ET.Rı041JlJRNALIJıarb haberlirt,'~nkliJHbU VALT 
DIS:SEY.BugUn}saat'll ve ı deltenı:llltlı halk matineleri 
suareler için biletlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 43595 

Birden, avlunun karanlığm. 
dan çrkagelen en küçUk oğlu, 
karşısma dikildi. Kimse onun 
içeriye ~irdiğini ~örmem.işti. 
Küçük oğlan garip bir şekilde 
olduğu yerde sinmiş b:r halde 
duruyordu. Vang Lung farkm. 
da olma.dan, vaktile köylUlerin 
dağda. yakalayıp getirdikleri bir 
kaplam gördüğünü hatırladı. 
Hayvanın bağlı ohnasma rağ. 
m.; ileriye: ~ 'tn~k 
için. siiıişi, ve gözlerinin pltıl 
pırıl yanr~r • gö.tlerlnin an~ 
geldi. Çocuğun gözleri de par. 
hyor, ve babasının yüz;Une di
kilmiş bulunuyordu. Kaştan 
da. yaşma göre pek gür ve si. 
yaıbtL Gözlerinin üzerinde aim. 

·---· 2 HAF.rADANBDl"BC'rCNtll'U.NBUL BALJaNIN ALKIŞLADIGI • 

MARf!E AN10/NE11E 
ş a h • s e -r ı e r ş a h ese r ı n ı n 

NORMA'i SJ:i.EMi_.!_R • T.YRONE POWER 
rVR&çgJSozı.n , FBANSIZCA 

· NCSllASI • \ , N'OSHASI 

·J P7E~K· MELEK 
SiılemalamuJa 1'111' oJchaia mavaffakiyeti kaıaıuııakt.-dıT 

Dı:ıüiA'T? SEANSLAR 1 11=-1.30-4-6.30~ve !) dadır. Ba&il• ber lld alnemada saat 11- seansı 
t•dl&thdır. 

ızmirlilere: Bu filmi türkce söılü ELHAMRA sinemastnda da munrrakıyelle gösterilmektedir. 

buluşmadan haberdar olmamalı. 
drr. 

Ben sizin ketümiyetinize emni
yet edebilirim .. Ef er gelirseniz 
ne babam, ne de biral:ierim bu 
saf buluŞtrıamızdan haberdar ol· 
mamalıdır .. Bunu da kabul etti
ğıniz takdirde salı günü Sinaia
ya geliniz .. Saat beşte kalkan tre. 
ni tercih ediniz ve elinizde açık 
vaziyette tuttuğunuz bir fransız
ca gazete ile garda dolaşınız .. 

TUNA KIZI 
mayan erkekleri bile kıskanma
ları ne müthiş bir şeydi .. 

*** ~ 
Jan Lö Mestriye, Sinaia garr 

nrn küçük meyda.n1 üzerinde da
ha yirmi aıdım atmamıştı ki fakir 
kıyafetli bir adam kend:sine yak
la§tı, selim verdi .• Sonra rumen· 
ce bazı teyler söyledi. Lö Mestri. 
ye bunlar arasında yalnızca Kar
men Sylva kelimesini anlamıttı .. 

Yanınıza bir şoför sokulacak 
ve size bir otomobil gezintisi 
teklif edecektir. Siz •d .. ona Kar
men Sylva'da çıkmış olan fotoğ· 
rafr göstereceksiniz.. Şoför sizi 
derhal benim yanıma getirecek
tir. 
Eğer bu teklifimi kabul etmez 

iseniz ben artık ailem ve sizin i. 
çin tamamen kaybolmuş olaca. 
grm, Jan ... 

Bekliyorum. Muhakkak geli· 
niz .. " 

Flörika'' 
Birkac parça gül yapra~r. ka· 

r ıda güzel bir kokıı veri yordu. 
Jan Lö Mcstriye Matma el T;ı
, crc.ıkodan şimdiye kadar hic bir 
·r.ektun olmamıstı. Biaritz'de iken 
onun birkac defa kartoo tal voL 
ı~m·ş <-lQµğunı.ı ?Örmü~tii.. Fa. 
lc:i• l>.!g;:~ artılç onun yazısını ha· 
. '~ \"':'.fllıyo-.lu. 

Mhr.akku ~i bu vesikanın sıh-

48 
hatin:len şüphe edilebilirdi, fakat 
mektubu Pole göstermeden emin 
clmağa imkan var mıydı? 

Fakat bu hareket de Domnika
ya ihanet etmek olacaktı.. işte 
güzel Rumen kızı hakikati itiraf 
ediyor. kendisini görmek için ha. 
yatını da tehlikeye koyacağını 
bildiriyordu. 

Diğer taraftan Jan Lö Mestri
ye bu randevuya gitmekle, Mös· 
yö Tavereskoya karşr olan bağ· 
lılığı hilafına hareket etmiş ol
mayor muvdu? 

Domnika kendisiyle kaçmağı 
vaadetmiyor, bilakis bu buluşma· 
nın bir esrar perdesi arkasında 
kalmasında ısrar ediyordu. Şu 
halde Lö Mestriycnin Domnika 
ile bt>lusmasivle sanki vaziyett~ 
n• gibi bir Jeğişiklik olacaktı 
ki': .. 

frhde çcılc müthis bir carpışma 
va-rlt. Vao::ce il: a .. ': arasındaki 
ezeli mücadele içini bir kurt gilıi 
kemirivordıı. 

J..ö Mestriyen'n kalbine ve son 
ra yavaş yavaş fikrine hakim o. 

lan dü!ünceden doğacak kararı 
tahmin etmek mü§kül değildi. 
Genç Fransız nihayet Domnika
yı ailesi yanına döndürebilmek i
cin yapılacak yegan~ itin onunla 
yüzbeyüz konuşmak olduğu ka
rarına varmıştr. 

Filhakika ketümiyettcn hiç bir 
şey kaybctmiyecelc. tamamen 
Domnikanın planı dahilinde ha
reket e:lecek, Sinaia'da ken~isini 
karşılayacak olan suç ortağını 
ele vermiyecekti. Onun için bu 
gizli randevu hakkında hiç kim· 
seye en ufak bir izahat bile ver_ 
meden yalnız olarak ycla çıka
caktı. 

Fakat onun baska taraflarda ü· 
midi vardı.. Do~nikayr bu yeni 
hayattan almak, onu ailesine ia
de edebilmek için yeni ve ~üze) 
kelimeler lazımdı .. İşte Lö Mcst
riye bu kelimeleri bulabilecekti. 

' 'Bana gelince ben de gittikce 
sizi daha çok düşünüyorum, her 
gecen gün sizi kalb:me daha kuv· 
vetlc yerle .. tiriyor." 

İşte bu kelimeler genç Fransr. 

zın ümitlerini kuvvetlendiriyor
du. Madem ki Domni!ca kendisi· 
ni seviyordu, muhakkak beraber 
gelecekti. 

• • • 
Kararlaıtrrılmış olan günden 

bir gece evvel, ı .:; Mestriye ar
kadaıına kendiainin kırk sekiz sa
atlik bir iti olduğunu söyledi. 
Genç Fran~ızın fazla izahat ver· 
memesi kartıamda Danyel Leje· 
nın dudaklarına garip bir tebes· 
süm ilitti. Lö Meıtriye çrktıktan 
sonra dostuna: 

- Hiç fiiphesiz bir kadın ma· 
ceruı.. dedi. 

- Pek tabii deiil mi. cnun da 
biraz R"ezmele. eğlenmeğe hakkı 
var .. İki aydanberi yalnız bizim 
için yasadı. 

- Yani ktzkardesin iein de
mek iıtiyorsun.. Kimhilir belki 
de muvaffak olur.. Ma~em ki 
kendiai"e vaadolunmus .. 

Pot Tavereıko omu.ılıtnnı snk'°. 
ti. O arkad:ıstndan emindi.. Ka· 
drnların bu kııkanclıklarr, hatta 
hiç sevmedilsleri alakaları bulun. 

Genç Fransız cebinden çıkar 
dığı fotoğrafı ıöaterdi.. Adam 
güldü, tekrar selim verdi ve he
men o civarda duran bir kamyo. 
neti işaret etti.. 

Bu külüstür araba, eğlence is· 
tasyonu olan Sinaia'daki lükı o. 
tomobillerin yanrnda garip bir 
tezat teşkil ediyordu. 

Seyahat oldukça uzura sürdü .. 
Bircok kasabalar geçtiler ve bu 
mıntakada birçok kereler seyahat 
etmiş olan ~enç adam dolambaçlı 
yollar:ian Morenani civarına yak· 
taşmış olduklarını anlamıştı. Ni
tekim o da Mösyö Taveresko gi. 
bi Pomnikanrn ailesi vamnrb 
'\aklanmış olm"SJ ihtimalini dil· 
şünmemi-; mivdi? Fakat na~ıl ol. 
muıt da Pol ile birlikte bu civar
da yaomış .oldukları birr.ok araş· 
trrll"alara rai'men Dcıoınika hak
kııı<'la .r~r maltı.mat elde ~deme. 
mişledi. · 

r naha '"'r ı 
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l"arUeden Baltan Btrlill 
ayda otuı Jtcruş dilşllJür. 
birliAtne sdnnlyeo yerlere 
\'t'lmls beser kurus umm 

Abone kaydını blJdJren 
fup n telgraf ClcreUnl. 
parasının posta Teya bankt 
yollama üeretlnt idare kendi 
rine ılır. 

"üı·kı,enln her nnl'f.a me 
e \' AKl'ra abone 7 

Adre•de~ş~rme6cred 
25 kuruştur. 

tJ,ı\N UORETLERI 

Bir defa 30, lkt defası 50. 
defası 85, dört defası 75 <re 
defası 100 kuruştur. Uç • 
ılln •erenlerin bir defası 
Yadır. Dört satın geçen ili 
fazla atırlan bea kunqtıa 
sap edilir. 

Yakıl bent dolnıdan d 
kendi idare yerinde. bem 
kara cadd~slnde Yakıt Y 
altında KEMALEDDİN 
hln Bürosu eliyle ilin 
eder. (Büronun telefona: 20 

eiyalı. ve mittlıi§ bir~ 
lanmış duruyorlardı. OğlaJl 
te bu hal ile babasm.m k 
da durdu ve ağır dolu, 
bir sesle: 

- Artık askere gid 
Artık ukere gideceğim .. 

Ve birden döndü, bir kert 
za. baktı. Kız da ürpererek 
baktı. ve yüzünü görmesin 
iki elini kaldınp yüzüne 
dı. O zaman delikanlı, ..._..~-· ... " 
rmı zorla genç kızdan ayırdl 
bir sıçrayışta odadan dışa. 
fırladı, Vang Lung kapl< 
yaz gecesine a~ılan kapının t 
karanlık siluetine baka. En 
çük oğlu gitmiş ve her ·cıı; ~e 
sessi7Jik hüküm sürmekte ı 1tı, 

Va.n.g Lung nihayet genç lie 
za. dönerek, bütün gururu k 11~1 
mış bir halde endn bir k ~"tıı 
ve okşayıcı aynı zamanda. •t 
cup bir aeale: "~ı 

- Gönül vavrum, dedi. 11\l 
senin için pek, pek ihti ~. 
Bunu gayet iyi biliyorum. 
yaşlı, bqh bir adamUll ... 

Fakat kız, ellerini yü · 
çekti, ve Va.ng Lun~'un ul! 
temediği kadar ihtira.alı bir 
le ağlıyarak : 

- Gençler, öyle zalimdir 
ki.. Ben ihtiyar adamları d 
fazla severim .. dedi. 

Erteai sabah olunca. V~ 
Lun.g'un en küçUk oilunun ~ 
şmı alıp 'itmiş olduğu ani . 
dı. Fakat nereye ~ittiğini 1' 
se bilemedi. \> 
Kışa varıp sönmeden e~ '

sahte yaz sıca<Fı ile alevi ,J !!~
sonbahar ~ibi, Van2' Lunguıl il "'Q' 

mut goncesine beslediği atk ..JL ~ 
böyle rarcabuk nihayete eJV". 
Bu aşkının kıııa, süreksiz h~ 
reti 2'CÇti. ve Vans; Lungun i1ı , 
rası sönilü. Krza bavılıvordll '·• Jı. ı 
ma. :> "1.ıl· b•ı Fevcıisinde ibtİP'" -1\t 
ve şehvetten eser kalmamıŞtl) · QiJE 

(Daha vor 



Skandinav devlet reislerJ 
çarşambaya toplamyor 

Moskovaya giden 
Bulgar heyeti dönüyor 

a - VAKiT ıa BIRINCITEŞRIN 1939 

Bir ingiliz zabıtinin kahraman
lığından dolayı ma :Jalya verildi 

Şimal devjetleri Rusyaya karşı Moskova .. Sofya 
mukavelenamesi 

ha ~a seferleri 
imzalanamadı 

Londra, 14 (A.A.) - Reami 
gazete, kahramanhğrndan dolayı 
Manaar vapurunun radyo zabiti 
Yüzba§ı James Gordon Melville'e 
Savat madalya verildibrini yaz. 
maktadır. 

iki Hintli gemici unutulınuıtu. 
Fakat bilahare ~~ııılville arannuı 
ve sa:l;iala alınmak Uzere çağrıl. 
nuştı. Yüzba~ı. iki yaralı Hintli
yi kurtarmadan vapuroan ayni· 
mak istemiyordu. Bunlardan bi. 

bir cephe 
~g. 14 (A.A.) -taveç 

~· İsveçin de i~tirakiylc 
, ~ ınde bir konferans aktc· 
:• hakkında Danimarkaya. 

·n Çt ve Finlandiyaya yaptığı 
er alika·~ar memleketlerde 

lt retle kat•ılannuı:·r 
: °l>tnhag~l'l !Öyle dcnilmektc-

"8~ ~onferans, şimal memle
. n içlerinden birine yapı

ek bır tazyike karşı birlcıerck ;tt. ıeçtceklerini dünyaya 
to löıterecektir. 

_ ... ~a.:~nbag, 14 (A.A.) - Kral 
"t han ~le husuat ka:em müdil. 

arıeıve nazırı Mu:ıch sah 
tk 1 St.,kholm konferansına 
t ct t"l~cklerdir. 

._...,,,_~rıhag, 14 (A.A.) - Dani· 
. h.ıkı, İskandinav d~vlet 
lraıında pek ~·ak.r.tl' tir 
1apılacağı h~kkm-hlri ha· 

t~ ltınpatt ile hr•ılamııtrr. 
&d~lın prov.ramı 1.enüı tes. 

•imiş olmamJkla beraber, 
L--l"'llt" lıkandinav rncmtekt'tlerf-

~~üt ve bita .. afh~ırım teyi
t t, avnı 't3tnanda bu ~m. 

htcrı. tehdit den tehlike:k re 
!'hin İskandinav rha tlcare· 

'I ibdaa ettiği ı:or1u:Clcua kar 
11q"'•cak müştereİ[ te-!ı>irlerin 

._ ... ~u.... Programda yer alacağı bil
lttcdir. 

kuracaklar 
Moıkova, 14 (A.A.) - Mos. vada yapılmakta olan çok daha 

Kop~hag, 14 (A.A.) - Siya· kova ile Sofya arasmda bir hava mühim görütmeler ıebebiyle yal.. 
ıt mahfilin kanaatine cöre Stok· hattı tesisini göriltmek üzere nız talik oiunmuştur. 
holm konferansı fi.mal memlc. Moalrovaya gelmi• olan Bulgar Bazı diplomatik mahfillerin i-
ketlerinin bunlardan herhan~ bi· sivil havacılık !f.efi Albay Boidev 'k · M 

'- 'J pret ettı lcrınc g6rc, oakova 
ri üıerine yapılacak tuyik ..ar diln akş3m Sofyaya dönmek tize. 
şraında birliklerini ı~termekten re M"91rondan hareket etmiş- • Sofya hava hattının ehemmiyeti 
korkmadıklannr iabat edecelctir. tir. pek 1e o k&dar fazla olmasa ~e- · 

öyle zannediliyor ki, fimal Moskova • Sofya bava seferle· rektir. Buna binaen Albay Boid~-
memleketleri bu konferaından ri mulravelenamesi imzalanma- vin başka bir vazife alarak gizli· 
istifade ederek aynr ıamanda bar· nuıtrr. Fakat temin olunduğuna den gizliye bazı siyasi sondajlar 
bin ortaya attığı diğer bütUn me- göre milukereler, balen Mo~:.)· yapmış bulunması mümlrflndür . 
seleleri de tet:Cik eyleyecekler. , -------------------------

=~1:::.1~°:.';u~~U(~~;;,.,~: Balkan devletlerindeki Alman la r 
~~zveltin kltibi Culy demiıtir da Almanyaya nakled'ılı'yor 

Ru.ıvelt yilksf'k meclis reisi Ka· 
leni.,e ıönderdiği mesaja henU.ı 
cevap alamamııtır •. Reiai~~hur 
r:ıen:•.,da. Finlandıyanın ıatıkll· 
line riayet edileecği ümidini i.ı· I 
har eylemiımr. 

J\matudam, 14 (A.A.) - Reu. 
ter: 
Tr'·~raff ;razetıı:ıi yuıyor: 
Gelecek Çl'f'l&mba ıtUnU Stok

holmde toplanacak olan dört ,i· 
mal memleı.~tlerl kcnferansr. bil· 
hassa Sovy:~ Rus\'am:ı 1' inland~
vtVJ karşı tfh~iclini ı;r.ev.ıuubahıı 
edecektir. 

Bu .-neml.?ketJerin Sc;vyet Rı•1. 
yaya karşı bir cephe tetkil etmek.. 
te olduklanr.a şüphe yoktur. 

Sofya, 14 (Huswıt) - Ro • 
manya. Yugoslavya. 7unania · 
ta.o ve ·~fa.cariıtanda yaşıyan 
bUtlln Alman ekallivetleri Al -
manva~ra. nakledileceklerdir. 

Baltık devletlerinde yaşryan 
Almanlar. Moravya.va nakledi • 
Jeceklerdir. Na.kledilecek Al -
manlar, Çekoelovakya., Avustur 

ya, ,.c Lehista.nda Alman ırkı -
nm ekalliyette kaldıklan mın .. 
takalara verleşti:ileceklcrdir. 

Balkanlardaki Almanların, 
ana vatana nakledilmeleri Al -
manyanm şarka doğru olan ya
yılma siyasetinden vugeçtiğini 
göstermektedir. 

Buda peşte 
bir pakt 

ile Bükreş arasında 
imzalanmak . üzere 

luk paktı fmzalanacaktrr. 

Bir Alman tahtclbahiri, hiçbir 
ihtarda bulunmadan Ma.naar va. 
puruna taarruz etmiş ve vapura 
takriben 10 defa top atmrştr. Mü
rettebatı gemiyi terketmcğe ha· 
zırlanmakta idi. Bir mermi yara. 
sr alan vapur. dalgalara gömilJ
mekteydi. Gemide birkaç yaralı 
vardı. Mürettebat gemiyi tel!ş· 
la terkederken Malville ile yaralı 

rini sanr.jaJa indirme&e muvaffak 
olmuş, côğerini bir ı.hlıaiye si
midine bağlamrı idi. Simide bai· 
lı olan tayf ayı da bilahare bin 
müşkülatla denize indirmiş ve 
sandallardan biri Hintliyi kurtar .. 
mıştır. Melville, ancak bu iti ba
şardıktan sonra vapuru terkctme-
~e muvafakat etmiştir. 

Alm~nyanm bu hafta taarruza 
geçmesi bekleniyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
Paris, 14 (A.A.) - Yan rea. 

mi bir menbada.• bildirildiğine 
göre, şimdiye kadar 17 veya 18 
Alman tahtclbahiri t:hrip edil· 
miştir. 

Paris, 14 (A.A.) - Fransız· 
lamı J?cren sah gilnü Ren neh
ri üzerinde üç köprüyü tahrip 
ettiklerine dair Almanlar tara • 
fmdan verilen haber askeri mah 
!ellerde teyit ed!lmektedir. St • 
rasburgun karşmndaki büyük 
Kebl köprüsü tahrip edilen köp 
rillcr meyanmda değildir. Fa • 
kat Fransızlar, Ren üzerinde 
diğer bir köprüyü tahrip dmiş 
terdir. 

re k tarassut ta yynre lerhnizln, 
gerek kara. nrdularının hare· 
katmı himaye için blrcok mu
harebelere tutuşmuştur. 

Neticeler şudur: Bir ay için. 
de clllşmanm dUşUrUlen 24 tay 
yarcsinc mukabil 8 Fransız 
tayyaresi dUşmUştUr. 

Pransız trn·arelerlnin ge. 
rek malzeme, gerek pilot itlba· 
riyle Almanlara faik olduğu 
ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

Royal Oak İngiliz 
diretnotu batırıldı 

inlandiya murahhas· 
tıMoskovadan ayrıldı 

BUkreş. U (Hususi) - Yu
goslav bUJr ... metinln tavassutu 
ve lkl devleti anlaştırmak isti. 
ren Yugoslav ricalinin gayreti· 
le. Romanya 'f8 Macarlstaıı bQ· 
"metleri •ruında mnzatere .. 
Jere dnam olunuyor. 

Bu müzakereler sonunda iki 
memleket aruında bir dost.. 

Rumen gazeteleri Macar 
dostluğuna fazla ehemmiyet 
vermektedir. Semualbul gaze· 
teal Macar - Rumen yakınh
trnrn Avrupanın bUtUn cenubu 
ıarkl mıntakalarına temellini 
arzulamaktadır. 

Paris, 14 (A.A.) - Fena ha~ 
nlar dün gündib:, geceleyin tek 
rar bütün askeri !1arekitı Ren 
ile Mor.el arasında durdurmuş.. 
tur. 

Y edne kayde de~er hadise 
Fransızlar tarafından Ren neh· 
ri üzerindeki Uç şimendifer köp 
rilsUnUn atılmış olmasıdır. 

Sioerin topçu ateşi ve başı 
keşif tollarmm :iaaliyeti zikre
dilmektedf r. Almanla.-m bütün 
bu f aa liveti hep Mo:r.elin hemen 
prkmdaki mıntaka ile Sar Luis 
ve Saalautemin garbinde vu • 
kubulmaktadır. 

(B<ıf tarafı 1 incide) 
Londra, 14 (A.A.) - Bahriye 

nezareti tebliğ ediyor: 
Royal Oak dritnotu mürette. 

batından kurtarılanların adedi 
timdiye kadar 370 dir. 

Bu geminin mürettebatı türi
ben 1200 kişi iıdi. 

Bertin, 14 (A.A.) - Alınan 
gazeteleri, İngiliz Arc Royal tay
yare gemisinin ne olduğunu tek· 
rar 1ngili% amiralliğinden sor -
maktıdır. 

lle (Ba, wa/ı ı. iıtciü) 1 
latn!:t, u (A.A.) - Harl· 

t 11a.ıırı Erkko yarın Bal 
t\ 0.u ile Amerika Birleşik 
t~Crino hitaben bir mesaj 
e ecektlr. B. Erkko'nun 
t "ika radyolarında söz söy. 
tı\nt Amerika Blrletllı De-. 
~ taıep eylemişti. Hntır
lc ır ki bu mesaj daha ev· 
,' ~Şroıunacaktı, tnkat Al
~ta "•dyo idaresinin arada 

1 "assıt vaztreslı.i görmek. •t tı:ı.tınAr Uıerine geri kal· 
a'-
a~khoıın. H (A.A.) - Fin· 
·/'hududundan Stokbolm-
11 arı Yoluna ı-~dar devanı 

ili ~Jlınaı mıntakasmda d!i n 
<l~eu i ').000 ki -; t silah altı. 

C ' ''et cdilmişUr. 
11 ~( n harpte 1''lnlandiya· 
al':al>ılması mtimklln olan 

t! 11Zlar1. kcrşı lsv~ti mtida· 
~.ttnek üzere husu si su rette 
~trı edtıen Boden kalesi, 
~t 1 lltaı dahUinae buluu- 1 
b il.dır. 
tı~d@n garni7.o::ı·ı ;ı.ek kuv. 
>tt~r. tsvc" marlenleriuln 
1 h bir kısmı da bu mınt".· 

~ta lihıdedir. 
it, VJork, H (A.A.) - Ruz· 

-.-..~~ ...... 1~tııerikanın Sovyetler Bir 
lbu' Finhndiya. arasında 
llll 11 ldı>me edlleceğine sa
,,teue kani bulunduğunu 
t bir mesajla Sovyet mec. 
eetaı Kalenin'• blldlrdiğlnl 
tlıniştır. Ruzvelt. şlmdire 

1'11.d ?.foskovadan bir ceyap 
lieı •tını lllve etmiştir. 
llıtı &lntı, U (A.A.) - Fln· 
>ı:ıt ..\Jansı tebliğ ediyor: 
h.~lllldlya murahhasları bu 
ır lf0tsJrovadan ayrılmış-

11\ı,.'. Paıartesl sabahı Hel
i', 'lııt' nıuvasallt edecekler. 
ttt tırahbaslar bUkClmotle 

'bb!lllek için geliyorlar. Mu· 
ltrı •tarın b · a'·detJ mUzake· 
~ille\ lnlutaını tazammun et
lieı ledl:. 
llıtı,'iı\kl, U ( A.A.) - P'ln. 
il öt hey"tl murahbasası bu· 
"~et leden sonra Kremlinde 
b\t rtcallyle mUıakereler 

cı11t0h1 nduktan sonradır kt, 
1/JP ~o:adan harf'ket etmiştir. 
n ~ t!t ko,-a.. 14 (Husmıll - Sov 

n1 . 11\Ia~'!iciyesinin •.ckliflerini 
i k ~~t.AılYa heveti tetkik et -

" ltji~ Finlandiya heyeti bu 
e~ ltıt 1 e müzakerelere de de. 

vl ti ıt, ~U~~8.nı bulmuşlardır. 
""'Q' de ereler bir hafta ka • 

e~ ~~anı edecektir. 
b~ )•.\"' RlTAJ~RJ F,~N-

jlıtl' z. A A YTN ı ~ lNDE 

• ut.:,; t-- l'lltl!\l GtRECEI< 
h 

1 ~ '~ • 14 < A.A. l - &onıet m-j 1l<!n ~il a.nlasmıuıımda tel!ıbit e-
var hrnızvı."arı iş~~! edecek 

otan 8oY)'9t lataatmm E8toll • 
yaya gtrifi 18 t1ktepinde w • 
kubulacakt1r. Bu kıtaat ttmen. 
difer ve denli yolUe geleeektir. 

Kaunu. 14 CA.A. l - Lltnn 
ya harici~ nuın Uroeyt. bu .. 

Arnerikada infial 1 
Almanya aldini top· 

'8klar1 vermeden 

Yugoslav 
Alman 

Fransız kuınandanlığmm 

gtın öğleden .oua. ~ ... , . -. , ...... ,... 
Litvanya mt!zakerelerl 11akbL; Ne't'J'Otlı. 1' (A.A.) - Ha.. 
da beyanatta bal11Jlacak'" pü Tu: Harbin mMullJ'etinl Ame· 
tm tasvibhıl tsteyecekttr. rlk&J'• atfen Alman matbuat 

Litvanya ukerl eklı>erlert, sernıt tefi Dtetricbln beyanatı 
hududun ta.bdidi için hlll Moe· burada infial tıe mevzuu bah· 

lktısdai müzakereleri 
neticefeneti 

Belgrad. 14 (HUIUlf) - Yu .. 
goalavya ile Almanya arasında 
25 gündenberi ya.pılu iktısadi 
ve ticaret müzakereleri Alma.n· 
lann gayrika.bili kabul teklifle
ri yüzi\Dıden muvakkat bir inkı. 
taa uğramıştı. Birkaç gUnden· 
beri yeniden devam olunan an -
la.şma müzakereleri dün mU. .. 
bet bir §ekilde nüayete ermiş • 
tir. 

Ren \Derindeki köprüleri tahrip 
..... oım-. nehrin öt.mde 
mutemadfyen artan Atman tah. 
eidatma da atfedilebtl~. 

Londra, 14 ( A.A.) - Bitaraf 
menbalardan verllen mal~ma.. 
ta göre lliUerln kararglbının 
garp cepbe&ine nakli için Ber
llnde her şey hazırlanmıetır. kovada bulunmakta.dır. aedilmiştlr. 

Önümüzdeki hafta Kauııaa Almanya elde ettllt ganl-
Sovvet askeri eksperleri gele • metlerin Amerika tarafından 
cek ve bunu müteakip toplana.. tanınmalllDI istemektedir. Al. 
cak olan muhUlit komisyon. manya ıaptettlklerlnl iade et· 
pakttaki ukerf bilkUmlerin tat· meden ve lıtlkbal için .garanti· 
bikatı üzerinde çalışacaktır. Uç ter vermeden Amerikanın bir 
şehirde Sovyet gamizonlan te· ıuth konferan1tnın altdlnl der
sis olunacaktır. Bu ganıilOfllar pi• etmiyecell ıörlenllmekte. 
daki Sovvet kıtalarmm a.zaml v 

Yunanistan bazı asker· 
lerini terhıs etti 

Bazı mahfillerde Almanya· 
nıo bu hafta turruza geçmesi 
beklenmektedir. BUyUk bir ta· 
arruz için elzem olan mutat a. 
kınların tamam:andılı zanne
dllmektedtr. 

Fransız müşahitleri, yeni 
bir Alman kolordusunun Sleg· 
fried hattına geldtğlnt söyle· 
mektedlrler. LUksemburg -

L•ındbern. ı•n nutku Atina, (Hususf) - 1926 dan Moselle - Ren mUselleslndeki 

bnddi 20 bin ki"iyi geçmiyecek.. _d_ı_r·---------:--

tirRiga. 14 CA.A.) - Sovyet 
filoıcunun ikinci komiseri laa. • 
koYun rivasetinde bir hevet Tat 
lindP-u gelmiş ve Lltvanya yilk· 
sek kumanda heyeti ·amma P. 
neral Harmants ta.raimdan kar 
şılnrımıştrr. 

Hevet. harbiye nazın it. or-
du ~ilerini zivaret e-ttikt~n !OD 
ra Lispa i11., Veutı>ilı e Plt • 
ra~a doğru yoluna ~evam ede· 
cektir. 

Tallin, 14 ( A.A.) - lşqal 
kuvvetlerinin sririşile at!ka.dar 
meseleıJerf haleltmPk üttre Es· 
tol"v:ı.da bulunan Sovyet gene. 
rali .Jupin, üslerin kumandanlı· 
ğmı denıhde edecektir. 

K~•I"'"'· 14 fA.A.l - Litva.D 
va rıırlH.rnerıt.oeu bu(Un öğle · 
de'l SC"''"a tophnnak bark!\·~ 
na'""' Ubvflin Vilnan.m iadesi 
ve :-.. foc:kıwa müzakereleri bak • 
kı ... ..:ıı ld izahatmr dinlemiştir. 

Hı:ıririve N!.m"l. Litvanva ile 
So\"''"'tT~r Bir1i;;i ara5ında mil. 
naCW'!l)e•IP.rin dalma dô;ıtılne ol· 
mnR "'"'"~"'' ,.e ,tmdı de Sov· 
vot hü~t"ı~oHnln btı d08t.Jufu 
isrıtt M"l .. d;.;ir.1 'l(),·Jemistir. 

Parl"?"'en+., So,-vet • t.ltvan • 
,.ıt :oı,..,ı ... ~-· .. '!l.rTnt ittifakla tal • 
dil( rtmifltir. 

Çemberlayn nutuk ~Y· 
)emekten vazgeçtı 

Lonrl ra. 14 < A.A.) - ReU
ter AJansrntn tstlhbaratnıa gö· 
re Çem berlayn bu gece radyo 
ile sl'ıyJlyeceğl nutuktan vaz· 
geçmiştir. 

Londra. 14 (A.A.l - Rt>S· 
men bildlrttdillne göre Çem. 
bertayn. radyoda. da nutkuna 
tekrar ~tmfyetPk ve balthUtr· 1 
da başka bir nutuk da söyle· 
miyecektir. · 

~ 1935 yılma kadar olan ihtiyat Alman tahşldatının taarruza 

N
MVVftrs. H (A.A.l _ Al _ ıımıflar terhis edilmektedir. Bu klfi geleceği, fakat bu Arızalı, 
-·.T- ... d hareket, 20 eylWde ttaıva ile dar, nehirler, ırmaklar ve te. 

bay JJudberg. bugün ikinci e- Yunanistan arasındaki anlaşma pelerle dolu mıntakada bulu· 
fa olarak Amerikan milletine üzerine olmaktadır. nan Fransız mevztlcrlnin Al· 
bir hitabede bulunarak lngiliı ---~ - - man taarruzunun geri pUskUr· 
propaga.nduına ehemmiyet ~e- Halayda beledı"ye ın" tı"· tuımesinl mUmkUn kılacak ~e. 
rilmemesini ve Amerikanın b~~ 
raflığnu muhafaza. .!ylemeaını habab ba•ladı kilde hesaplı olarak işgal edtı-

3' diği zannedilmektedir. 
tememıi etmiştir. Antakya, 14 (Hususi) Fransız kıtalarının Alman 

Albay Lindbug, 1nt.1 ltere ve Hatay V"ilA.yetinde belediye se_ kıtalarına nazaran d.,ha tecrU· 
Fraıuıaya da hitap edere~ ~u 
memleketleri Amerikanm ışçı • çimi bugün sabah 8 de başla· beli zabitler tıırafrndan idare 
'·rine ka"mnaktan L •ızir eyle· mış, kadın ~rkek bUyUk bir te- edild~I. Fransız kıtalarınm 
"' •-r- halükle sandık başına giderek blı; olmazsa Alman kıtaları kn· 
mili!:"dbe~ nutku 133 Ame • reylerini kullanmaktadırlar. dar iyi taltm ve terbiye goruıllş 
rikan radvosu tarafından neş - Bahusus Antakya şehri bir ve onlar kadar lyl tcclılz edil. 
redilmiştir. bayram mam:arası arzetmek- 1 miş olduğu \"e Hauterbcrg'dcn 

Lindbergin amban?O mesele- tedir. Sicrclc'e kadar Pransız slperlo-
ıfncte noktai na.zan oudur: Sicilya kara sularına rinln ve toptusunun pek kuv· 

Her tUrlft tecavüz sil!hlarma girecek gemiler ,·etli o~duğu keyfiyetlerine i~a-
ve mUhimmatma amba.nı:o ko • ret edılmoktedlr. 
nulmahdır, mUdafıuı silAhlan Roma. H (A.A.) - Neşrolu- FRANSIZ HA \'A KU\'\"ET-
eı.cilmle tayyare dafif toJ?lan nan bir emirname ile Sicilya LERINlN FAALiYETi 
eerbe8t satılmalıdır. Amerıkan \"c Pantellerla adaları karasu. Parls, 14 (A.A.) - Muhasa. 
~em11eri muhasım taraflar hesa larında gerek İtalyan gerek matın bldayetindenbert Fran
bm11. eşya naklinden menedil • ecnebi ,·apurlarrn h_ususl m_us_a· ı ıırz hava kuv\"etlerlnln faallye
melidir. Muhasrmlara veyahut ade olııınkmzın seHlseferı ~a- ti bilhassa avcı ve keşif tayya· 
ajanlarına kredi &Çılmamalıdır. Plak edilmiştir. releri ealıasında kendini gös. 
:;:::.;::..::::..---.:.....------:--- terml~tlr. Alman aYeı tayyare-
Bal kan oyurılaruıda üç birıncihk kazanan leri de dc\"amıı rnaıırette bu·. 

lunmuştur. Fakat keşif tayya· 

Atletizm tak 1 m 1 m 1 Z 
releri fü:ıleıinl terkctmemiştlr 

•dl'!nlteb\llr. 
Keşif tayyarelerimiz gece 

ve gtlndilz tok uzak mcsafele. 
re kadar uçu~lnr yapmıştır. 

O h • . d"" d.. ve ÜÇ k·ışı' 1 :? - 7 ilkteşrln haftası içinde Un şe rımıze on u 200 den razıa keşif yapılmış-
tır. Bu suretle çok mühim ma· 

tarafından karşılandı l lüınat tedarik ettik. öyle ki, 

On senedenberi ilk defa ola · 
rak Uç birincilik kazanan \"e 
Yunanista.Jl}a Yugoslavyadan 
eonra ttçünıeU olan Türk ~tle · 
tiım takımı Attna.dan şehrımf .• 
y..e dUn ~eten Romanya npurı· 
le dönmüştUr. 

· clUşmanrn blrt'ok ahvalde niyet-
İlk defa büvük bir muvaffa· lerlni anlamak lmkAnınr bul

kıyet kazanan Türi< atletleri 1 duk. KP:rn :rllz ka<iar fologrnf 
dün nhtımda - maalesef • ha- aldık . Bu fotogratıar Stegfrtd 
kem komitesi reisi eski sp0rcu· hattı balflnn~• ,., .. ır malihnat 
l•runu.dan Abdullah ile yalnız temin erlcm!1ttir. 
iki :;azeteci tarafından karşı -j A,·cı tllyyıırelcrlmi7: SRyrn1z 
Janml§trr. deni ye ucu: .. rı yapm rş ve sc-

Alman gazetelerinin neşriyatı
na g~re, Arc Royalin Alman ra· 
porlarmda yazıtmıı olduğu şekil · 
de bombalandığını teyit eder de. 
liller topJanmıttrr. 26 eylülder 
sonra bu ~emi o nmana kal:fa r 
beraber bulunduğu fıloda artık 
görülmemiıtir. 28 eylüldenberi 
meüCır fıloda Furiouı tayyare 
gemisi yer almıttır. 26 eylWe ka
dar anavatan Fluriouı vardı. Şiın
di yalnız Flurioua müphede 
olunmaktadır. Ken civar denir 
le~ de batlca bir tayyare gemiai 
görillmemiıtir. BinaeMteyh Arc 
Royal §İmal denizinin altmda 
yatmıyorsa nerededir? 

• • • 
Sofya, 14 (Husuıf) - Royal 

Oak'm üç Alman tahtdbmbirinin 
turrunına uğradığı bildirilmek
tedir. 

Avrupada ikinci 
bir Fihstin 

(B<ıf tarafı ı incitü:) 
hal çaresi göıteriyor: ''Yahudi 
yurdu i~in Şarki Afrikaya kadar 
ıritmeie lüzum yoktur. Eski Le. 
hiıtanan bir köıeainde ve Anu• 
panın orta•mda böyle bir Yahu .. 
di yurdu kurmak daha kolay 
\"e doğrudur'' Geınck istiyor. 

Hakikat halde A vrupantn muh
telif memleketlerindeki Yahucli
terin hayatı son seneler içinde 
tahammül edilemez bir keneye 
gelmiıtir.; Avrupa ortasanda wöa
terilecek bir yurdu ihtimel ki Ya. 
Jmdiler ile beraber lneiltere Te 

Frsnıa ,Pbi devletler ele n-emna· 
niyetle kar,ılavacaktır. Fakat ltu 
iııi11 tatbikab övle tasavvur edil
diği kadar kol!ly olmıyeeıJdır. 
Bilhaıaa Lehiıtanda ve Alman
yadaki milyonlarca Y ahudilen 
ynlerinden kald-ı-ı" hiT muay• 
ven mmtabya topfıın,..a!<, sonra 
harir.le bulunan bütün Alman 
azMdıınnt yine ynlerinden •la· 
rak A lmanyava r.ötürüp oradan 
çıkanlacak Yahudilerin yerlerine 
yerleıtirmek yinnnici aıırcla b: .. 
nevi umumi muhaceret d~vri aça. 
cakhr. ASIM US 

Olen İngiliz tayya
recileri 

Londra, H CA.A.) - tngtı. 
tere hava nezareti, muharebe. 
!erde t>len 4, blzmet u~u$1ann· 
da ölen 20. kaybolan n tllm .. 
sa11net!f1tı1l ı. lktltettm ~ 
bul kRlan 12 "e ftilt hizmette 
ölE'n 8 tnr:nm•rinln isfmle11ui 
neşretmcktcdir. 
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Dünkü gece maçı 

Şiş 1 i -Pera 

I~ Mektep Kitap · arınızı 
Her sene olauğu gibi. bu yd da 

V akıt/( itabevin
den alınız 

-··-·· ···-:E ··-· 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, }( ırıklık ve bütün ağrılarınızı d et 

keser . İcabında günde 3 kase alınablJ; ... ~ 

••••1!111•••••••··--------··--·ı 51mmm! gg mmis!Hti!ffi! am liP. Birer golle berabere kaldılar 
Ekalliyet klüplerinin iki ezeli 1 

rakibi, Şişli ve Pera klüpleri 
dün gece Taksim stadyomunda 
Norlur kupası için karşılaştı _ 
lar. 

1:1'aşladı. İki taraf da !Jir ı?Ol için 
çırpınırken 6 ıncı daldkada Di _ 
ranın güzel bir ortasını vakah
yan Şiı;ıli sağiçi Heraç mükem · 
mel bir plase ile müs::.bakanm 
ilk ~olünü Pera aleyhine kay · 
detti. 

Vefa Bozası Çıktı P. T. T. Umur_1 müdürlü~üı:den: 
ı - İdare ihtiyacı için 120.000 metre talik teli kapalı 

la eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Ahmet Ademin hakemliği ile 
yapılan bu müsabakada takım
lar şu şekilde çıkmışlardı: 

Şi.<jli: Armcnak - Vlilstar<li, 
lhsanj Eodos, Nulıar, Arşevir -
Agop, Hcraç, Sılldur, Kirkor, 
Diran. 

Pcra: l(oço _ A1esiııed, Eti
ycıı - Stratos, .lJ1 aruli Tanaş -
.\!arıı1is, Ilaygaryaıı, Gogo, Bam 
bino, Talca. 

Müsabaka karşılıklı hücum -
!arla başladı ve böylece uzun 
zaman devam etti. Gerek Şişli 
ve gerekse Pera klüpleri bu sı. 
ral::ı.rda cidden mühim tehlike -
ler geçirdiler. Fakat iki tara -
fın da tecrübesiz elemanlardan 
mürekkep hücum hatları bu 
frrsa tlardan istifade edemedi -
lcr. Şişli hakim vaziyetteydi. 
Fakat üç ortanın beceriksizliği, 
gol atma kabiliyetini sıfıra in _ 
diriyordu. Zamıın zaman Pera 
üslünlükte ise de, bilhassa To -
leonun kabiliyetsizliği sayesin· 
de semere verememekteydi. 

Oyun un birinci devresi gol -
süz fakat çok süratli bir şekil _ 
de ve daima mütekabil akın -
larla oynanarak beraberlikle 
sor.1. erdi. 
IKINOI DEVRE: 

lkinci haftaym yiı:e süratli 

Bu gol, Peralıları vormuş. Şic: 
li takımının ise kuvvei manevi. 
yesini takviye etmişti. Bu da -
kikadan sonra Şişlililerin ha · 
kimiyetleri bariz bir :::ekil aldı. 

14 üncü dakikada .,·apılan biı 
Pera akınında Arş"'vir, topu 
elle <;eldiği için :.akem penaltı 
verdi. Mesinezinin sıkı şütü ka· 
lecinin ellerinde kaldığı için. 
Pera muhakkak bir beraberliği 
kaçırdı. 

Akabinde Diran kaleciyi de 
geçtikten sonra topu avuta aL 
mak garabetini pösterdi. 

20 inci dakikada Perahlar 
bastanberi aptıkları bir hatayı 
tashih ederek :\fesineziyi müda
faadan merkez mühacime ge -
çirdi ve bu değişiklik derhal te
sirini gösterdi. 24 üncü dakika 
da geriden bir ara pas alan 
Pera merkez mühacim takımını 
beraberliğe eriştirdi. 

Bundan sonraki varı devre 
büyük bir rekişme halinde geç. 
ti. İki taraf da galibiyeti temin 
için bir hayli ı.;alıştılarsa da 
muvaffak olamadıklarından bu 
müsabaka da birer ~olün bera -
berliğiyle sona erdi. 

An karadaki maçlar 
:~- :; ~{e ri F abri kal ar gücü Galatasarayı 
~ · 1; Maskespor Ankara şampiyonu · 

Den1irsporu 5 -4 ~ yenai" · ·v • 

Ankara, 14 (A.A.) - Lik 
maçlarına bugün de On dokuz 
Mayıs stadyomunda yedi sekiz 
bin kadar seyirci kütlesi karşı -
sında devam edildi. 

llk defa Galatasarayla As. 
Fa. Gücü ekipleri karşılaştılar. 
Gaıa n.sarayın, As. Iı'a. Gücünü 
ma~ıllp etmesi bile bir hayli 
zorluyacağı zannolunuyordu. 
1''a kat, oyun başladıktan bir 
müddet sonra As. Fa. Gücünün 
olgun ve tempolu çalışmaları 
karşısında tutunanuyan sarı 
kırmızılılar yaptıkları bir gole 
mukabil beş gol yiye:ek saha _ 
dan mağlup olarak çekild:Jer. 

1kinci karşılaşma, lik maç -
larına bu sene yeni Jahiı' olan 
.l\laskcspor - Demirspor takım
ları arasında yapıldı. 

Hakem, Bay Ahmedin düdü. 
ğü ile sıkı bir iniş yapan Demir· 
spor hasım kalesine kadar so -
kulabıldiysc de bu hücum Mas
kespor müdafileri tarafından 
iade olundu. 

Bu defa Demirspor kalesi zor 
lanmaı;a başlandı. 

Az z..:.ınanaa yapılan bu kar. 
şılıklı hlicumlar iki ~arafm da 
aşagı yukarı müsavi kuvvette 
bulunc.ıufru hissini vermiştir. 
Demirst.orun olgun oyununa 
n:ukabıı, c:o,;: enerjik ve Eeyyal 
bır oyü.1 l:ı!<aran .uaskesporlu
larm dn1..:i.:a;ar ilerldi~~ce An -
kara !J<ınrn:yo!1u ic:iıı ciddi bir 
tehlike o! .... c;.\:l::t ı•mı gösteriyor _ 
lardr. 

1\itekim daha beşinci dakika 
da sağiçin yaptığı gol Maske -
spor takımı hakkındaki bu mü-
1.~aza~arı tcyid eder mahiyette 
ıdı. Dıger taraftan Dcmil'spor 
da d:ıh.ı ilk dakikalarda yediği 
bu g-olün telafisi için ne yap · 
mak lazımsa yatnyor ve Mas _ 
kespor kalesini mütemadi: bir 
tehlike altında bulunduruyor -
du. Ankara şampiyonu Maske
spor ka!esine yaptığı yeni bir 
hücumda soliçin, solaçıktan al
dığı eşape pası şüte tahvil ede. 
rek beraberlik sayısını temine 
muvaffak olabildiyse de Gazi -
nin Maskespor ~-kıncılarmın ce
za sahası içinde eliyle tuttu -
ğundan penaltı ce?.a5ı verdi. Re 
~ad derhal bu !!Üzel fırsattan is 
tifade.,ederek, kalecinin kıpır _ 
<la..."ll3Sma bile meydan vermi -
~-~n·~ir mükemmelivctle cckti
ı:i ;ii tl~' -:l"'t''-~ ikinci defa. ·ne -

mirspor kalesine soktu. Fakat, 
bu g-olün de telafisi peşinde ko_ 
şan Demirsporlular, kalecinin 
hatasından istifade ederek tek
rar beraberliği temin ettilerse 
de henüz üzerinden lıir dakika 
geçmeden l\.laskesporlular ta -
zelemiş oldukları akrala ve Meh 
medin ayağile bir üçüncü gol 
daha kaydetmiş bulunuyorlar _ 
dı. 

Oyun baş döndürücü bir sü -
ratle devam ediyor, Demirspor 
lular yeni bir gol peşindeler. 
Sağiç, Maskespor kalesi önün -
deki bir karışıklıktan istifade 
ederek takımına tekrar beraber 
liği kazandırdı. 

Çok mükemmel çalışan Mas
kesporun genç elemanları, bu _ 
gün fevkalade bir oyunla birin 
ci devreyi 5 - 3 gibi büyük bir 
farkla bitirdiler. 

!kinci de\'rede Demirspor, 
bu elim mağlubiyetten kurtul -
mak irin çok <;alıştıysa da, an
cak Fikretin yaptığı bir goliyle 
ve başka sayı kaydedemiyerek 
5 _ 4 gibi bir farkla galibiyeti 
Maskespora bırakarak sahadan 
çekildi. 

Askerlik ilanı 
ncşilda.J Askerlik ~ııbcsiıtdcıı: 
Herhangi bir sebeple Rimdi -

ye kadar askere sevkcdilmemiı; 
ve askerliğini yapmamış 316 
ila ~!14 dahil do<fumlu ·hava, is
tihkam, muhabere, sınıfına 
mensup eratın 25 Birinciteşrin 
939 günü sevklerine baışlana -
caktır. Tayin edilen ~ünde şu~ 
merkezinde bulunmaları ve geL 
mivcnler hakknıd::ı. kanuni ceza 
hükiimlerinin tatbik edilere<fi 
ve bunlardan b<>del vermek iRte
yenlerin 24 Birincite~rin ~ünü 
al:ı:amma kadar b"'de1lerini ''er
meleri ve bıı q\indcn ~cınra be
del kılbul edilmiyeceği ilan olu. 
nur. 

i ş ~. rayor 
İstanbul Er!H~'{ Liöcsi 8 inci 

sımfma devam etmr.1dcvim. Ö~ 
leden sonra ssat 1 d~n 7 ve ka 
dar. neı·ede \'C ne i~ C'lltırf':t . rıl!.'lıır 
r'.'1.hrmıvn hıı7Trrrı."} r"'ıı l' ''enlf' · 
rin Y<ıkıt !!'ar.ctr:-i cki·i.ktile> a<l.. 
rcsime müracaatlarını rica ede
rim. 

Adrrs: f.•drı . ı7J1ıl I'r!:cl. Lisesi 
3 - A 5tı ı;cjat Ônüıu;. 

Askerliğe davet 2 - Muhammen bedel (9600) muvakkat temıııat (720l 
olup eksiltmesi 1 İklnciteşrin 939 çarşamba gün:.i saat (161 
Ankarada P. T. T. Umum müdürlük binasındaki satm alrnll Fatih Asl•erlik Şubesinden: 

1 - Mutat olan 939 teşrin 
celbine başlanılmıştır. (Hiç as
kerlik etmemiş) aş.~ıda doğum 
Ye sınıfları gösterilen mükel -
leflerin nüfus cüzdanlari~e şu • 
beye gelmeleri ilan olunur: 

316 ila 328 doğumlulardan 
muhabere srnıfr, 316 ila 328 do
ğ-umlulardan top<;u sınıfı; 330 
doğ'umlulardan topçu sınıfı; 333 
doğumlulardan toocu sınıfı; 330 
doğumlulardan istihkam sınıfı: 
332 doğumlulardan ~rük sı
nıfı; 333 doğumlulardan güm -
rük smıfı: 332 dofumlulardan 
tank sımfı; 3:13 :loi.h:mlulardan 
tank sınrfr; 332 doknmlulardan 
ha va sınıfı; 3~4 do~umlu lardar 
hava sınfı: 333 doğumlulardan 
harp sanayi sınıfı. 

Bu doğumluların toplanma 
giin.ü 25-10-939, bedeli nakdi 
24-10-939 akşamına. kadar 
kabul edilir. 

2 - Piyade, mi.izika, süvari. 
demiryolu ve nakliye sınıfları 
için ayrıca ilan verilecektir. 

·~-
. 

Emiuönii Ask.erlik Şıtbesin _ 
den: 

1 - 939 teşrincelbinde asker· 
lik vapmıvan 316 ila 334 dahil 
doğumlu hava, kir.ıva. gümrük, 
tank, harp sanayi, muhabere ve 
istihk~m sınıfları askere alına
caklardır. 

2 - Bu erattan bec'lcl YerrN'k 
istevenlerin 21 1. inci teıırin 939 
a!c~~rnma kadar bedelleri ahna
caktrr. 

3 - Bu eratın to11l:rnma gü • 
nü 25 Birinciteşrin 9J9 çarşam
ba ~nüdür. 

4 - Bu doğ'umlııl:ı.rclan vok -
lama kaca ~r ve ba kava bulu -
nanların va7.iyetleri in.celenmek 
üzere şimdiden şubeye ~e!me _ 
leri ilan olunur. 

S.\ HIBf; ~Si.il U,\ 
Ba<ı.ıldı~ı ver: \ '. \JU1 \l atbaas1 

ürr.ıım Nr5ri~·ntı ıılııre td<>n: 
• Hdık Ahmrı S<'vrııJtıl 

:niı:ıyonunda yapılacaktır. c 
3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka tı 

nat mektubile kanuni vesaiki ve teklifi havi kapalı zarflar 
gün saat (15) e kadar mezkfir komisyona verec~klerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım 1stanbulda p. 
levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak ver 
cektir. ( 443;J) (7251 ı 

l stanbul Gümrükleri Başmüdürlüğundett: 
:!:l/ 1 939 tarihinde konvan<;iyonrl katnrile Avrupnya ı;:iden ve 

hare a,·clet etlikten sonr:l, 30.5.9:rn ıl:ı tekrar A\•rupaya ı;:iuip 6. 8 
da :wdct rd<'n \li Hiza oğlu :\luslaf:ı Sekip Yılclırımrn Urnnkörrii 
riigünre hndi~inılen alınmış olan bir para i~inin halli kin 011• 

içiııclc lsıaıılrnl ,qiiınriikleri lıa5ıniirliirlüf(üne ı~c~~~ 

Devle~ Denizyollar ı işletme 
Umurr1 Vlüdürlüğü ilanlar· ttr-

•-.--------------~--""": .. liil Evvl•lrc Miinulrnlfıt Vckftlclincc ynpılıııı tl:ıııı;ı, J,ı .ı ,·~ · .ıı•~'t'· c: 
!);H) larilıiııe k:ıd:ır kahııl C'dilcccgi lıildirilcıı, lnı.ıillcn·~e ısıııarını1 fa 
!H·ıııikr lı:ıkkrnduki tcklirlrr 31 Te~rinievvel ıı:rn tarihine k:ıd:ır ~ ~rglJ. 
edilecektir. (R1i2) Ck 

"er 
l'>a 

lstanbul Defterdarlığından: 
Sıra Xo. Ml\haJlesi Sokağı 

1 Camiikcbir Tur:ıbıbaba 
2 Küı;ük Piyale nalıriyc 
3 hc<;eC'ipiri Ha'>köy C. 
4 Siillücc Kaı·aağac 
5 C. K. Kışla Loyu 

6 C. K. liahrıyc 
7 Sururi Kıııkık 
8 K:ıdınıchıııcl Kulaksız 
!l Kiiğıthnııc Kağıthane 

10 Kii~~ük Piyale Zi ncirlikııyu. 
11 \'. Kılhy:ı. A'yn:tlt çeşme. 
12 h.ü~·ük Piyale Zi. ncirliku~·u. 

13 Keced piri H asköy. camii. 
1 ı Camii K. Ciğcrl'i. 
15 Camii K. Ciğerci. 
16 Y. Kiıhya. Çiyiciler 
1(j 

" " 17 K. Piyale Dnlıriye 
18 Siitliice Kumlrnr:ıhnııe 

J9 Y. K:ihy:ı. Aynalı ceo;.mc 
211 Çalma ınC'~cit. Ateşabnıcl. 

21 lh•tlreıtiıı )[. kapı. 
22 Ucılrelliıı Toıl-op:tr:ın 

23 Caııııa nıl''c·it Tepcb:ı51 
24 Beılrrlliıı <.:iiriikliik. 
2.J K. Piyale. ZiııC'irlikuyu. 
20 K:ıplanpa~a Yuıııuk 

27 Sunıri Serhellıaııc 

28 C:ııııiikcbir Turşucu 

29 Siil liİl'l' K:ıra:ıga~· 

30 ll:H·ılıihrcv S.ıkırn!'.: :ı<'ı 

:ı 1 " " 
:i2 Camii kclıi r Tab<ık hane 
33 

34 Y. K. :ıltı oeal.Iar allı O<'ııl..l:ır. 

35 K:ıclı :\klınıct J\ulaksız 

3(j C:ımiikebir .C. Ku~ u 

:n Beılrrtliıı Y. rnıle l,kcnılcr 
:rn l\:ıclı 'ftl111l<'L l\11l:ık,ız 

:Hl Caıniil>l'lıir c;h·icilcr 

Jiapı Xo. J ':'i .ı\dr Soyadı Scn c-si ~Iiitlclcti 1\lntrahı 

5 Aş<;ı Snlih oj:(lu :Mustafa !l3Ci 1.7.36-31.12.3G !)0,00 
l:i3- 135/ 2 :\laıı:ıv Ferhat Şeniz !l:ıs ıs.ıuı:ıs - li.!l.:-18 84,00 
48 Kııncltıı·:u·ı 'uıcla oğlu Ei)a7.cr !ı:ıı ı:;.ıt:Hi 31.12.3(i 31,50 
ı:rn Yağ. Yekolu iına. Jıtk Komulıi 93t ikınd ihbnnı:ııııc 180 

4 7 Tatlıcı Ali. Soy adı yok. !l3G Karar 

101 K:ılıvelı:ıııc. ıra~nn Doğanay. 

80/ 5 Terr.i Fenoniyc Apu~teli<li 
llll Kun. ta. Osımm Tuncrl. 

11/13 Fırıncı Jsmail. Soyadı yok 
2i2/ 1 Berber Murat Aksar 

13 Kasa}> Y:ıni Yalraplıı. 

1 Kahvelınne ı\hınct Giil. 

n:ıs ikinci ihbarname 
n:11 ı:ı.ıo.3G- ıG.7.37 
ıı:i8 2:;.10.:17-31.12.:n 
ıı:rn Tam. 
9:i7 1.1.38 - 1.5.38 
039 Taııı . 

938 li.9.37 - 31.12.37 

17 Kahvehane Tahsin Turan !):17 1,17.:18- 20,1.38 
27/lU kala)TI .\li Osııınn .\llınksa<; n:n 1.1.:ıs - 1.4.38 

,, ,. :'lrc,lid Reis !J:l8 9.7.:18- 31.12.38 
1!) Han<'t fü:~iın \"C Cemil !138 10.2.37- 16.1.38 

1!l K:ıll\'chnne Re~iın Ye Cemil 9:ıs ,, 
1;,1 ~laranı.ıoı. :\l itat ı\llınb:ı~ !l:l!I J~ı.G.38-10.12.38 

ı:ıo Demir clliğınc Ömer .\lil:t'>OY o:ı:ı 1.l.38 - 7.3.38 
imı:ıli 

!l/1 Uakk:ıl Sorik T.iisi 
:ı :i Teni T:ı. :\(ikoı;o". 

:.!.ı ı2s l-\ah\'elıaııc Tursun 
4 'l:ııı •ı \· .\li Q,ıııaıı Tiilcr 
(it K:ıs:ır Eflritüya 
2i Bıı!drnl F:ılııı:ı 

4!1 l\ııııtlıır:wı. hııı;ıil Fırıl 
2(i in inıakisi ~evkct Bora H 

Sait Knracleııiz 
7511- 2 lp iın:ıld'i ölii lstrrıti 

vere"esiııclc·ıı P:ııı:ıyot. 

J2-16 nakk:ıl ı,rnail llakkı 
'ı: Yusur 

;,:ı kömUrdi :\lc\'lut Ooraıı 
3 - 37 Kalıvdıaııe Sual 

,, ., 
2 2 ~l :ıııav Osnı:ııı C:ııı:lkıynıaz 

31i K:ıll\·ehnııc l bralıim 

!137 l.1.3fı - 27.3.37 
938 ı.ı.ıı:rn - 12.3.:ıs 

!I;\;) l.1.:l3 - 14.12.:18 
ıı:ıs ~ ı.:us - ı.c;.:rn 

!l:ı7 ı.ı.:n - 1.7.37 
!Ll7 2.1 :!.:rn- 12.G.37 
!t:ııı 2.2.37 -31.13.:!7 
!1:13 lli.S.37 -31.1:!.:17 

()20 

!l:ıı 
!J:J7 
!138 
!l:JS 
n:rn 
!l:lü 

:U.38-17!ll 
:ıra kar::ırı 

1.1.:\i -:11.12.37 
1.G.:!7 -31.12.:n 
1. U8 - 1.G.38 

tam. 
1:ı1 gün liik. 

fı Ko .. ıi oğ. ":ı'olı:ıil !l:l7 ı.ı.:17 - l.G.37 
!l.i / !li k:ılıHlı:ıııe 'lhı-.::ıra Şar;ık !1:!7 1. ı.:ii - 20.1 ı.:11 
2 ı Uiird•ı;i :\ltlııııct Sırt !1:17 10.10.:17-21.1:!.:li 

47 Kuıı.ı:ı. lly:ı. t'zi~tl ıı:ııı u.::s - :rn.ı;.:rn 
ıoı Kıııı.t:ı. Q,111:111 Tıııırd !1:17 ı.ı.:ı.'l - 29.5.:18 

Tııııı. 

2'1!l Çh·ici :'ı lığı rılı~·. T:ıın. 

2111,00 
72 
18 
ıu 

45 
270 
180 

:rn 
5i 

:ı c 

300 
l:!O 

.i.t 
2:ıı 

ııo 

fıi,!iO 

1118 
48 
sı 

ıs 
:rn 
:rn 

72!11,25 

1:ı:;o 

18 
4:; 
.ı;, 

()O 
1211 

27 
4:i 

1 :i:ı 

:H 
18 
'i2 

!Hi 

1\n- J~ulı_ Z:llll 

~a.ı ı·:ıu Vcraı:;et J hbarnaıııt 
,·cya taril' 

Xo. 
2:> 11,2;) 2,:>9 1,69 2140 
2:> 1,(i;i :ı3 12/80 
30 a,:ı.ı s ı 53 s12:ı 

40 74,ııo ı 1,80 :us:> ~ 
54,00 10,80 10.7.39 53:1 ~o 

3:> 32,20 6, 1 ı 
karnr 

5;:1:> 
10/83 

5/52 
:uu1 

10/51 
10/21 

3/8J 

30 rn,:rn :ı,2:> .,
-·> 
30 4:1,20 
;3;; 5,25 
25 67,50 
:1:; 18,24 
3.-) {il 
25 3,:17 
25 4,07 
2:> 88,3:> 
35 46,16 
:ıo 7,90 
~o 16,Gü 

·>_,, 3,2:i 
3.i :l:ı,9:1 

2.i 2,2:i 
2.J 10,12 
25 fi,iO 
30 9,87 
30 4,llj 

Jli 
8,!i4 
l,:!l 00,i9 

13,:>0 
4,19 2,73 

9 14 
78 51 
81 73 

17,li7 3,88 
9,90 2,17 
1,58 2,8 ı 
3,33 2,00 

4,4j 
(ij 

fı,17 

4:i 
:ı,:ıa 

ı ,;ı 1 

1.!li 
80,81 

58 
; .rn 

40 
1,:12 

s1 

12/GS 
12/86 

2/ 1 
15/:!0 
15/20 ~e 

G/JS 
15/12 

12/82 
1-1/2:! 
14/ill 
ı:i/17 

1 :!/ ı 
12/73 

11 1n n 
9/6 Q 

43,73 218.li:J 19/ 10/ 9:15 
kanır :w:! 

7 113,10 n:ıkız ka. üzerine knr:ıf 

ı,:ıo 

9,91 
;ı;. {i,:i(i 
2:-. 1;;>00 
:-ı:; 18,03 

3,!) ı 
:ıs 10.2 

7,87 30 

2,13 
2:ı 1,8j 
:rn 21,üO 

1,03 
:!.ll 
1 ,.it 
:ı.uo 
3,lil 

fil 
2,:m 
ı .:ı7 

43 
:11 

4,32 

(i7 12/ !I 
1.:ıs rnı:ı:ı 

oo.ns 1 :1120 
5,IO (11:i 

G2. nıa. mud· 
lıİIH'e l:ıshih. llt 

fı!) 4/ !lll )il 
1,50 1:!/ :!:l Arl 

IO/i2 
karar 

<0.10.38 :!l!l:l'.I> 
fı:i 

1 J/6;; ! 
1 f /87 llll 

!l,i:> ikiııd ihlıarııamc 2/ CS lı: 

l' 
T\:ı .. ııııp:ı~a ~lllı<''-İ ıııiikcll::-rı<•rindı·ıı olur :nıkarcla ııılı ,.e ı~ı. liı-arC'tı:Cıh nılre .. ıcri y:ızılı şahıslar terki liraretlr yrni a<lrec;lerini bil• 

clinll('lllİ~ \"(' iı'lılF:r -.:ıı:ı'ıi~ı·lli lıir kİill'i(' de ~i;,ı,•rııı:•rııi~ Yr y:ıpıhıı nı·:ı-1•1'111 ,' '·ı it•"••:•" ıııı·~ ııl lııl ·ln rııı ıl:ııı lıiıııl.ırııııl:ı vihl!'rilrıı yıllıı'~ 
:ıit k;11.:1111:, lıulır:ın \"l~r·: i l .·r i H' z:ııııl:ırıııı lı :ı\i ilılı:ırıı·uıı<'ll•rin biuat tdılic1i ıııüıul.ün olaııı:ımı)lır. Keyfiyet :11rn2 su~ ılı kanunun 10,11 jııı:ı 
mıııltlclerinc tevfikan tçbliğ yerine gc<;ım:k iı1.crc ilaıı olumır. (8150), 


