
~~~et • İngiliz iktıaadi 
~eleri başlıyacak 

,, ~d~ra, 16 (Hususi) - Lon., 
htıgUn ~oYYet sefiri Masiski, 
liraırs ilhar~.cı.!e nazm Lord Has e goruşmüştür. 
ltere~t • İngiliz iktisadi müza

~ ıı,_ ~tekrar başlamak mev. 
P t~n ıgöı üşüldüğü sanıhnak· 

HERYERDE us r 
Hitler, Staline kurye 

göndermiş 

ı;I~ SALI 17 Birinciteıftn 1939 ~ YIL: %2 • SAYI: 7820 

~ H a r i-c iARyo•;!STA~~l'lv v;'i~~ 'i e'j"' jna;;~ (!i ' z 

Londra 16 (Hususi) - Henüz 
teyit edilmeyen 'bir habere göre 
Hitler geçen hafta sonunda Sta~ 
line bir hususi kurye göndermiş. 
tir. Staliı1den gelecek c.evabm Al
manyanm planr üzerinde müessir 
olacağı sanılmaktadır. 

dün 
IVloıotofla iki saat görüştü 
Sovyetlerin Kafkas hududunda tahşidat 
Yaptıkları ·resmen tekzip olunuyor 

u~>· 
<ı.racoğlu Köstencede Ga- 1 

,-e 

. f enko ile görüşecek , 
.. '.~JUrkiyenin müttefikleri menfaatine aykırı 
:'.~bir şey kabul etmediği bildiriliyor 

Moskova, 16 (A.A.) - Tür-ı rindeki resmi mahafili müte • 

1,

• Qelmedı·kçe sulh kiye hariciye vekili Şükrü Sa. reddit bırakmaktadır. 
. raçoğlu bugün Sovyet komiser. · Bununla beraber umumiyet. 

ler heyeti ve hariciye komiseri le iyi haber alan mahfiller, Tür. , onferansından molotofu saat 16 da tekrar zi. kiyenin, milttefikleri menafiine 
• yaret etmiştir. Mülakat iki sa. aykırı hiç bir şey kabul etme. 

(Sl;· hsetmek abestı•r at~=~şt~;ba müzakerelerin ~~ier~anaatini i•har etmekte -
henüz bitmediği merkezinde • Londra, 16 (A.A.) - Times 

Yazan .· ASIM US air. bgaırı· ~tesya.ziruıy·n0rdi.· ·pıomatik muba _ 
ıt Londra, 16 (A.A.) - Bük.. 

aa iti~ reşten Röyter ajansına bildiri- Sovyet - Türk konuşmaları 

Strazburg 1carşısırida FraMz ileri 7brraJco lları.naan biri 

Al~an ta'lrruzu topçu tı
tq~ ltay§tag nutku ile bir liyor: neticeye yaklaşmaktadır. Mo • 
~hı11• :ı:\ı yaptıktan sonra ka. B. Saraçoğlu ile B. Gafenko lotof - Saraçoğlu görüşmele.. 
11tı~· !aı-ktan garba naklet· ara.smda. ya. Köstencede, ya.but rinin uzun fasrJalara. uğrama. • 
!>:,..•herkes bu cephede bü- Karadenizde bir mülfilcat yapı. smr, mUşküli.tt.an mütevellit 

· taarruz hareketi bekli~ lacağr ve bu müllkatm Türkiye zannetmeğe mahal yoktur. Sov himayesinde başladı 
Cephe gerisinde A iman 

Norveç ve Danimarka tahşidatz devam ediqor (Y::~e=:•İ 

latı1 ~I!\ t Harfoiye Vek ilini JD!mleiEetine yet tekJ ifler.fnfn, AnJcara tara • 
!h ~ ak ima götüren gemide vuku \luiacağı fından Londraya. ve Parise b il-
""'tcn zu muvaff 0 

• tahmin edilmektedir. dirilmesi keyfiyeti, Ribbentro. 
~ , lltuva!fak olmıyacağı · ~ ı1.. . 1hıliniyordu. 0 

haJ.00 Al. ·Türkiye - Sovyet paktı hak.. pun ziyaretinden ıleri gelen te. 
·~et kında kati hiç bir tafsilat ve. ehhUrle, Sovyetlerin Baltıkta. 
.~ llluh l'eisinin neticesiz ka· rilmemesi, gerek buradaki ge- J ki meşguliyetlerine inzimam et. 

l'ap akkak olan bu teşeb. rek diğer Balkan memleketle. , · · (YaZ"t..sı ı; incide) 
~· tllasrndaki mana nedir? 

1l'et• ea/ tesbit etmek için AL 
il'eı.e~t'tlunumiyeıinin harbi 

'--'"'·'dı kabuı ettiğini düşün· 
'l\ '\tlh l': Hitler Alman mil. 

1'.111'; )( t.arafmda olduğunu 
~i .. '-'ndhinin de harbi iste
' re d • 
tlt; A. aıtna sulha tal'aftar 
bil' lı lınanyanın zaruri o
\t Ilı 8 l'P içine girmiş bulun· 

~et' ftı. Crnlekette neşrebnek i-
: t~ &attan istifadeye çalışı. 
il ~İr- ~ aYnı zamanda ancak 
~ ~ e\tlet tarafından mağ. 
l 4llt~J ile kabul ettirilecek [ 
.etil'o aı-ı Üzerinde de ısrar 
'~e tekİ·~On defa Rantag nut
l'etıe 1 ettiği sulh işte bu 

lt\o ftı .~ılnuştır. Onun için •. ~ğ,~ \te Franuz ordula· 
itil'. up etıniş gibi hareket 

Kralları Stokholmd'e Alman tayyareleri Feld Mareşal Fon Blomberg 

Şimal memleketleri konfe
ransı yarın toplanıyor 

Stokholm, 16 (A.A.} - Dani
marka ve Norveç kralları, be. 
raberlerinde hariciye nazırları 
bulunduğu halde hususi trefı • 
ler!e buraya gelmişlerdir. 

Danimarka hükümdarr sa.at 
1810 da ve Norveç !:ralı da sa. 
at'9,25 te buraya. muvasalat et-
miştir. 

Hususi bir tayyare, Finlan -
diya reisicumhuru ile hariciye 
nazırını getirecektir. 

Ziyarete gelen zevat, İsveç 
kralının misafiri olacaklardır. 

Müzakerelere çarşamba sa -

baht başlanılacaktır. 
İsveç kralr, misafir devlet re. 

isleri şerefine bir ziyafet vere.. 
cek ve B. Sandler de hariciye 
nazırlarını kabul edecektir. Mü. 
zakerelere öğleden sonra da de
vam edilecek ve bu P"öriişmeler, 
aynr günde hitama erecektir. 
Finlandiya Reisicumhuru, mem 
leketine tayyare ile dönecek, 
Danimarka ve Norveç kralları 
ise payitahtlarına muntazam 
gece ekspresleri ile avdet ede • 
ceklerdir. 

Büyük Millet Meclisi
nin dünkü toplantısı 

Zelzeleden arar görenlere yardım 
için 300,000 liralık tahsisat kabul edildi 

(Y azı.tt 5 iflCide) 

Yeni f arihi tefrikamız: 

o u. 

lskoçya sahillerinde 
(YaZ"tSı 5 incide) 

................. ,.....,ıı,w, 
Yarınki gazetemızde 
~/"VV'. 

Rus edebiya· · 
tında Türk 
hikayeciliği 
Türkiyeyi gelip gezmiş ve 

Ttirkiye hakkında edebt bir 
eser neşretmiş olan tanın
mış Sovyet muharrirlerinden 
Iı. Nikulin'in bu isim altın. 
da yarın çok dikkate değer 
bir yazısını neşredeceğiz. 

Feldmareşal Von Blomberg 

Alman ordusu 
eski Başkuman
. danı hapsedildi 

Paris, 16 (A.A.} • övr ga.. 
zetesinde Mm. Tabouis, Berlin. 
den aldığı bir habere atfen AL 
man ordusunun eski ba.şkuman. 
danı Feldmareşal Von Blom
berg ile yüksek rütbeli dört AL 
man zabitinin Bavverada kam 
Landsberg kalesinde mahpus 
bulunduklarını bildirmektedir. 

Hitler de Landsberg'de mev. 
kuf bulunduğu zaman "Mein 
Kampf" ismindeki kitabını yaz. 
mıştr. • 
Yukarıdaki haberde Hitlerin 

6 eyhilde Mareşal ile dört za.bL 
tin tevkifini emrettiği tasrih e. 
dilmektedir. 

Halide Edip, Ömer Seytet· 
tin, Jteşıul Snri, Saıclrl Er
tem, Ercüıncnd Ekrem, Ke
nan Hulilc:;i, Sabahaddin Ali 
gibi tanınmış Türk muhar -
rirlerinin hikAyelerini bir 
araya toplayan seçme bir e
serin rusç:a olarak basılması 
mtinasebetile yazılan bu ya
zıda, bugUnkti Türk hlldiyc. 
cili~l hakkında çok entere • 
san fikirler vardır. 

Günlerin peşinden: 

o • 

Men dekk a dükk a! 
Geçe~ gün Ilerlin radyosu bir miitarckc haberi neşre~ 

bu haber uzerinc biitün Alnıanyada halk düğün, hayranı ra... 
mış. nazı gazino sa.bipleri müşterilerine bedavadan bil'alar bla 
ikram etmiı;;; faknt akşam gazetelerinde radyonun verdiği b1l 
sullı müjdesi tekzip edilince herkes hayretten donakalmış? AI· 
ınan şehirlerinin hava.sına cn·elki sevinç tezahüratı yerine bu 
defa mi\tenu bir sükfin gelınlş! 

Yazan : Kadlrcan Kaflı 

J.ıeWstan harbi devam ederken Derlln radyosu Varşo..a 
radyosunun dnlgnsı üzerinden birtakım neşriyat yaparak JUi. 
lış haberler vermişti; bu defa. anlaşılan İngiliz radyosu Bel'lln 
radyosunun işlemedlği bir saatte bu radyonun dalgası üıeıin• 
den bir mütareke haberi neşretmek suretile mukabele bilmisll 
yapmıştır ve Almanları nldatını~tır. 

" Ç lm . a a kimsenin kapısmr, -:aJ.arlar kapını?" diye dlJhni'Zde 

Bir iki güAe kadar Vakıt sütunlarında bir atalar ı:;Cizii vnr. Brt hMise l>izo o atalar sözünii luıtırlftlı. 
ror. llA.SAN .KUMÇAYl 
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ı ı~a ı~ı z·ı ı 
insaFtlar memleketinde 1 Okullarda Cumhu-

,_ ....... ____ Yazan: SADRl ERTEM----·•' riyet bayramı 
Bn erken saatlerde hava hi· ı Sıra artık ka~mılara gcl-

la•serttir. Kanmaurn; uykula. miştir. inkılap mevzuu 
rımn ıımlımurluj!;nnu gözlerin- Her perdeden, nil,n· inlltller- üzerinde konferanslar 
de ll~llŞturanlar dam iistlcrin· )e gH•ırdnynrak tozlu b;ler üze. Verilecek 
oon IJiı·birlerlne seslenerek, rinde sıralannn kalı;mılar gl.n.-
grup .~mp tarlalara ~ru ıcı·ce labı•ika. kantarlal"ıntı ta- Şehirde ve okullarda Cumhu. 
yollanıl'lıu·. şınırlar. riyet bayramını kutlama prog -

ramını görüşmek üz.ere diin 
Sahalı brfdişi sCs?ooiZ ve ~ır- İki ay !-Onra da Mrası gelen parti salonunda parli başkanı, 

ılır: Giin k.&rl\l'mcaya kadal' k<iy muhtarllc birlikte alaka - maarif mUdUrU ve okul direk -
iki hiikliiın, du~adan ~alışı.. dar fabrikanın tecli7at dairesi() törlcrinin iştirakile bir toplan. 
lac·aktır. nünde toplanırlar. lföy tah~il- tı yapılm1~tıT. Topla..,tJda okul. 

l\:u-:hık zamıınr, 1'!1 kızı':'mı':', darı fabrika. \'Czncdarrnın yn- larda yapılacak merasim görü. 
,·ücutlaı· lıı\l'ckete alı~ını~ \"C nında. iğreti bir ma.."'a iizcı·ino şülmÜ§tür. Lise ve orta okullar. 
zindel<'~nıi~tir. çantasmı ve defterlerini y:lf. da bayramdan bir hafta evvel 

nuhnlar 'o UıtiyaTlar ki;yc nııştır. konferanslar verilecektir. Kon-
ifünmcji,c, kii~ilk çoooklarm Blrlakmı ':iChirlller de ala. fe!'ans mevmları "Cumhuriyet 
ko ... turdukları merkepler su, t·aklarmı tah"'ll etmek üzere ve İnkılap'' meyzularınıı dair o. 
<'k;ııek ~<· tahun 1ıelva.-.ı taşı. ı lacaktır. Okııllardn o"g~leden ev·. küşc bnşlnrmda. bek e~mckte- ... 
ınnya l>n':'lauu~tır. dlr. vel ders yapıla.sak, öğleden son. 

lhtiynrlann hep birbirine Bütün bn tuı·nikelerden ge.. r& talebe toplu bir halde bu 
twnziyeıı sert ve kalın silfi.ctle- çildlkten sonra kÖ)'C ~ellnir. konferansları dinleyecektir. 

lzmirde 
Pasif korunma 
fatbi~afl yapddı 
İzmir, 16 (A.A.) - Bu sabah 

İzmirde KarlJ.Yakada ve Borno
vada pasif hava korunma tatbika. ı 
tı yapılmıştır. 

Garson mektebi 
aç:lamacak mı 1 
Cemiyet, mektebin 
bütün masraflarını 

belediyenin 
deruhte etmesini istiyor 

Belcdlvc iktısat :nüdür!Uğü 
bir müddet cvYel tst.anbulda 
bir ~IU'IOllluk mektebi aç:mak 
icin tetkiklere ba.flamJljtı. 
~ Haber aldıiunun göre gar. 

sonlar cemiyeti bazı noktalar. 
da mektep hakkında vcrjlen 
kararlarm yerinde olmadığrnı 
bild.inniftir. Cemiyet bUtün pi
yasada çalışan garsonlann iı 
ve E!Üçlcrini bırakıp :necburi o. 
larak mektente ders gönneğc 
gidemiyeccklcrini ileri sürmek
tedir. Aynca oemiyct mektebin 
hiç bir murafnıa karu:ımıya -
cağını ve yalnız bir tedris kad. 
rosu temin edeuikceğini bele. ri ki>y yoluna. doğn1 uzakla!;'•I> Unradn d.a mnhtaı· ı.nlgın he- Cumhuriyet Bayramı günü, 

küçülürken, genç bir ses, me_ sabmı yapaı•. Orta halli biı• akşamı ve bayram günlcrinde
snfclcı;n üıotümle akiFtlcnercı.: pancar ekicinin eline ,·cıilcn okul idareleri müsamereler 
biitiin onıyn yayılır. hesap pusulası aşa~ı 3,11ı:arı tertip edeceklerdir. 

Prüzlennıcden, zorlanma- ş<iyledir: İlk okullarda ders "Cumhu -
•la.rı, t·ömert bir kaynaktan. bol riyet ve İnkılap,, mevzuu etr~ 
bol taşan berrak solar gibi, Pan<·ar kilosu: 10.000 fmda toplanacaktır. 
eğilip bükülerek dağılan b1l Kunış: 7300 

Sabah saat 10.25 de dokuz tay
yar~en mürekkep bir hava fiJo, 
sunun Değirmendere istikametin· 
den İzmire do~ru geldikleri, şe. 
birde mevcut canavar düdükleri 
ve hoparlörler vasıtaaiyle halka 
ilan cdilmif ve saat 10.30 da do. 
kuz tayyare hülc-Omct konağı ü. 
urindcn Karşıyaka istikametin-c 
doğru geçmişlerdir. Filo hilkü
met konağına yangın ,tahrip •e 
gaz bonibaları atmıştır. Konakta 
çıkan yangım konak dahillndeki 
itfaiye teşkilatı söndüremediğin
den şehir itfaiyesi yeti§erck sön
dürmüştür ve gaz temizleme e. 
Jcipleri de gazlan temizlemi§kr· 
idir. 

Hükumet konağında yangın. 
dan yaralanan beş kişid~ dör• 
dü imdadı sıhhi otomobili ne. 

. diyeye bildirmiştir. Cemiyet 
mektebin bütün masraflarrnı 
belediyenin yapm.aını iswmek. 
tedir. Diğer taraftan mektebin 
fimdiki çalışan garsonlar i~in 
deıtil yeti~ garsonlar için 
aydalt olacağı tahmin edilmek. 

tcdir. se ·e, bir genç kız grupn uzak.
tan ce,·ııp verir. 

Oçaıım 8Jl'tmda birer benek 
gibi görünen tek audlarm ha· 
si" :gölgelerlnde 7er yer bey. 
belcriaçl).D'. BN'amalar alaca 
nene tenceresinin etrafına dizi. 
lir, soğanlar ltll'lhr ve helva 
münasip btr yere itina ile 7er· 
le~tUUır. ......, 

Yemei{nl bitirip, koca de&tı
den-lmgır ımarr BU.larım çeki~ 
t.lTelııer gelişi güzel topraiın 
iii'Arrlne uzanırlar. 

Ovanın umumi müwlll din· 
J;!:i,J,~7erlne gruplarm çeşitli 
tfilitllerlnden meydana gelen, 
ıc""a~ıklık: içinde Ahenkli bir 
kö'rö_'başlamıı;.tır. 

Her tarla. komşusunu bas· 
tırmak i!;ln daha Uz, daha giir 
nııi('meıerle coşmu, gibidir. 

Dhu: ,.e taze kadın göğüsle
l'inden çıkan çapkın ,.e oynak 
nagmoler, dellkanlılarm. :merd
lik ye meıa.ıı terennüm eden 
u:mn' Jıavalanna birer s:iynet 
gibi takılır. 

h'rkekler: 

· Sabah olur tnn uucur armtttran 
1Jlıı kuşlar lııntijindttt kalkmadnrı 

r.ünler dojjap al 11anaijı yaknıadaıı 
lluan gidelim ('mminı km. 

Sabalı oldu tan ııcrlerl alıyor 

Ulu kuşlar lünciJltıdcn kall:ıuor 
Gıinler do/jdıı nl uannfjı uakıyor 
Ben gidemem emmim oğlu. 

Jlerken. 

Kaduılar: 

K~kllğim var cimtnll 
Kavurup da ucmtll 

Xar~karııdan 11eUrkt:n . 
Buyur tf cm dcmelı. 

Yahut 

• BaJıçelude dut verir 
Yaprtiqmı kıt verir. 
O)lan ba11i1k kız küçiik 
Saiıldıkçn tat vrrtr. 

D!-1e .şakırdar. 

il,İ~ bilen bir ana, eline ta
l>!~ .... alıp Jşc başlaJlllC&, mu.. 
ki'ddes bir parola nrllmiş gibi 
bütün -"gruplanla hareket baş. 
ıar. 

Berk.es iki büklüm topra.ğa 
ejjilÖılş, durmadan, dinlenme
den vo ştki1et etmeden yap
rakları teklemele. otlan ta... 
palama.fa koyulmuştur. 

Arada bir, her grup ak.4'i an
eak kendi sahasında kalan me
lftl bir besteyi hep blrltkto mı
rıldanmaya başlar ve bu uzun 
müddet faaılMIZ tekerriir eder. 

Eller çalışırken, başka tüı·. 

lüsllnü tnhanuı bile etn-Jycn 
rnblanla, bu gUç yaşayı~ın 
mflphcm isyanları - tUrkfıle. 

rln muttant Ahengi içinde -
necip bir te\'Okkt\le bürünür. 

• • • 
lk:incl çapa blr ay sonradır. 

Hava blrnı: da.ha. n;ınonş, an· 
barlar bo~:ılmış, gıda av.alcuş 
ve c;alışma daha 7.orlacşnuştır. 

E7Ulldc fabrika si;kme erııri 
verir. 

Pancar tarlal.&rı yenJden in.. 
ı-ıa.nla dolar. S<>külcn kökler 
bir tarafa 11tılrr. Yaprak 'Ve 
... ııılnn l>tr.-r birer tll'AŞ edilir. 

BlrinC'I çapa ınansı 
lldncl paça ın·ansı 
\Tergl: 
Gübre 
Salğın 
Şirkete boı·ç: 

Tedi7e edilen: 

Kunış 

800 
600 

1400 
1200 
600 

2000 
700 

İşte, kö1lünün bütün bir se
ne çoluğu çocuğu ,.e hay,·anıa... 
rl7le, devleri kıskandıracak 
kadar çetin bir çalışmadan 

alablldltl neUce ... 

• • • 
• Faytonlar derli toplu bir 

oyun sahası olan stadyo
mun önünden ilcrllyorlar. Ka_ 
sabanın geuc;leri burada spor 
için idmanlar yapmaktadır. 

Etrafı temiz bir tmrctte du· 
varla çenilmiş olan Asri mc_ 
zarlığı bir yan<ln bıraktıktan 
sonra Bağ yolunu tutuyor. Sa
rı, özlU bJr toprak arabanın te. 
kerlekleri altında bir par~a 
daha ufalanıyor ve rUzgflrın 
kanatlarına yaslanıyor. 

Bir değirmeni döndürecek 
kuvYette bir su mermer oluk
tan tahta oluğa geçiyor. Ve u_ 
cu aşağıya doğru inen bir köp
rü halinde değirmene giriyor. 

Değirmen bh:lm h:ıyntımız· 
da sadece suyun döndürdU~U 
bir çark, loş bir çatı altı değil
dir. Kış .gUnlerinde geyik boy. 
nuzları gibi buzlar saçaklar
dan sallanırken kırmızı alevli 
bir ocağın karşısına geçip uy
kunun kuştUyU yastıklarına 
başını koymaktan ibaret sayıl· 
mamalıdır. Onun hayatımıza 
karışan sinik bir kudreti var. 
dır. Değirmen çarkından gecen 
su, bUyUleri bozar. 

Bu <lUşUncc iledir ki, değir
mende bizler yalnız gözlerimi
zin fizik çerçevesi içine giren 
renkleri, manzaraları, loşluk· 
lan, aydınlıkları değil, kafa_ 
mızda yaşıyan, ve dünyayı ye
niden kendi mimarisine göre 
halkeden hurafevt zihnin hal· 
kettlğl levhaları seyrederiz. 

Bir değirmenin çarkına doğ
ru inen yosunlu tahta oluk o
nun için her zaman sadece bir 
tahta parçası değildir. Ondan 
kayıp giden su da sadece bir 
su değildir. 

Değirmenin etraCını çevreli
yen söğUtler, ka,·altlnr, çınar· 
lar da bize daima gizlenmiş 
kun·etleri Yehmetmcdcn hisse· 
deriz. 

Suyun kennrına se rilmiş bti
yUk kilimin UstUndc boylu bo· 

l· ıkokul ög""retmen- diğerleri de seHye ile derhal has· 
ta.haneye gönderilmişlerdir. 

lerl•nı•n maaşları Tayyareler kışla üzerinden ıe-
çerken laşlaya aa iperit gazı at. 
mışlardır. Gaz ekipleri bu gazı 

f kincitetrin aylığını da hiç bir zarara meydan fft'me-
bareme göre alacaklar den temizlemişlerdir. Tayyareler 

Yeni barem kanwıunun tat- Kar§ıyakaya da yanıın, tahrip 
biki dolavısile ilk okul öğret- ve gaz bombaları atmıılardır. 
menlerinin de maaşları yirmi Tahrip bombalarından iskele kar. , 
liradan başlamaktadır. şısrnda Zekinin kahvesi yıkılm11 
Şehrimiz ilk okul öğretmen.. ve burada. yaralanan iki kişi dcr

leri vili.yetin lehlerine verdiği hal hastahaneye kaldırılmıştır. 
bir karara göre mevcut maaşla. Yine iskele kartııında. Davudun 
n ve kıdem zam.lan dikkate a. kahvesinde yangın cıkmış ve yal· 
lmarak veni bareme göre ayrıL nrz bu kahve yandığr halde sön· 
dikları ·dereceden maaşlarını ldürülmü1tür. Karpyaka Halkevi 
bir teşrinisaniden itibaren ala - önündeki meydana iperit guı 
caklardır. atılmış ve: gaz ekipleri tarafından 

İstanbul maarif müdürlüğü hiç bir ziyan vermeden temizlen. 
bu işin icap ettirdiği hazırlıkl~ miştir. 
rı vHlyetlc temas ederek bir ı •, Bornovada da tayyareler ayni 
kaç güne kadaı' tamamlamış O- suretle yangın, tahrip ve ş:a:ı 
lacaktır. Okullara bordroların bon\baları atmr,lardır. Çarııda 
buna göre hazırlanması için teb Nüsretin hanında yangın çıkmı~ 
liğat yapılmak üzeredir. ve yetişen itfaiye tarafından' der· 

--<>---- hal söıV:iürüldüğü gibi, Bornova 
ikinci ilk tedrisat hükumet konağında da çrkan yan 

kadrosu gın .c>ndürülmüştilr. Nüsretin ha. 
mnda çıkan yangında bir ki•i ya-

lstanbul öğretmenlerine ait rafanarak hastana.neye kaldırıl
ikinci ilk tedrisat öğretmen mı!j ve mektep talebesinden iki 
kadrosu Maarif müdürlüifü ta. çocuk da gardan müteessir ol• 
rafından hazırlanmıştır. Kadro mu,ıarsa ela yapılın müdavutla 
tasdik edilmek üzere dUn An • 
karaya gönderilmi§lir. kurtulmuşlaldtt. 

---<>--- Alarm işareti vaktind.c verildi. 

.Yüksek mühendiste ği ve halk vaktinde her türlil ta· 
haffuz tedbirlerini muntazaman 

dersler başladı aldı~ı için bir telaş ve karışıklı. 

Yiiksck mühendis okuluna 
bu yıl kaydedilecek talebenin 
müsabaka imtihanı neticelen -
miş, alakadarlara tebligat ya
pılmıştır. Okulun leyli kısmına 
70, nehari kı&mma da 12 tale
be kabul edilmiştir. Okul dün 
merasimle açılarak tedrisat 
başlamışt;ır. 

--().-

Güzel Sanatlar 
Akademisinde 

Güzel Sina.tla.r AkademiJıi 
yeni ders yılı faaliyetine dUn. 
den itibaren ba§lamıştrr. Aka. 
denıiyc bu yıl müraca<ıt eden 
talebelerin sayısı geçen yıla na. 
zaran fazladır. 

-- ·'>-·--
Öğretmenlerin kayıbı 

Oiiretmc11lcr Yardım Ctnıi11r.liu -
den: 

Beşikl:ı ~ :!2 in c i ill:okul öğrclıncn 
!erinden 'c cemiyetimiz üyelerin -
den Xe:riı- Öıogıını ınnoıl cscr :ıra -
mııd:ın ebediyen k :ıylıcıt ik. S:ıyın 

arkad:ışlarn ve nilcsinc t ııziycllcri -
miıi sunnrıı. 

ğa meydan verilmemiş ve herkes 
sığınaklara ve diğer kapalı yer
lere intizam ile çekilmi,lerdir. 
Tatbikat esnasında gaz temizle -
me, yangın sönaürme. enkaz kal
dırma i§lcriyle ta,•z1f e!1ilcn müf
rezeler alakadar zahlta ve 6rhl1i
ye servisleri tam bir muvaffakı.. 
yetle İ§lerini görmütlerdir. Tec· 
rübe büyük bir intizam ve mu· 
vaffakıyctle neticelenmi,tir. 

Ergani istikraz tahv!lleri 
keşidesi yapıldı 

Ankara, 16 (A.A.) - ikrami· 
yeli yüzde S faizli Ergani. tahvil
lerinin 13 üncü ikramiye ke~idcıi 
bu11ün 16 - 1 O - 1939 M~rkcz 
Ba-;;kası idarci merkeziyeiindc ı 
Maliye Vekaleti, Merkez Banka~ı 
mümessilleri ve noter huzurunda j 
icra dilmiştir. Bu k::tidede ikra. 
miye isabet eden tahvillerden ba
zılarının numaralariyle isabet 
miktarr ata:ğıdadır. 

Bunlardan ba§k& 289 adet tah· 
vile de 12Cı şer lira ikramiye iaa
bct etmiştir. 

yuna yatıy0ruın. Gözlerim bil· ------------- 191139 numaraya 30 bin lira. 
13335 numaraya 15 bin lira, 
43545 numaraya 3 bin lira. 57110 1 
n"Umaraya 3 biıt lira, 1857 ~9 nu· 
maraya üç hin lira, 17 72, 34028, 
435b3, 65304, 71846, 145798 
numaralara da 909 ar lira ikrami
ye çıkmıştır. 

yük ağaçların dnlları arasın ·1.-------------..... 
dan göğe dalıyor. Birkaç met - ~ Sah IÇarşamh. 1 
re ilerimde bir ceviz ağacınclnn _ 
rüzgl\.r bana baharlı bir hava > 17 1. Teş. 181. Teş. 
.getiriyor. Ceviz ağacının ay _ ~ 

dınhk ufkundaki izlerine dil>· <( 4 Ram:ızan 15 Ramıızıın 
kat ediyorum. Sankl aydınlık t- hızır ııı;j hıw rnG 
dallarm arıısından ge{;erclc ye· 
re inerken esmerlcşiyor, boya- 1 -, ı 
nıyor, koyu bir hal alıyor. Ba· VakitJer,_·:ı•aıı _:ıanı _,·autl _ezaol 
şımı çeviriyorum çınarıu dal· 
tarından sızan aydınlıkta kum Güne· n l ı <ı 4.f , 18112 46 
ral, hafif, yumuşak bir his var. Ôl(le ı ~ ı •, nı 11 :>91 ö 2; 

Dirkaç adımlık mosafoler a- h:tudı ı ~ o: w. ı fl O~.! !l a.ı 
rasında olup biten bu harlku - Aı.:s:-rr ti ~ , • 17 • fı ı2 tıo 
l:ldc ışık tczaclrnı hafif hışırtı- Yatsı 18 ı:t 1 lıi !i ı aı 
larla esen rUzgAr bir uyku per imsak • ~ = ı ı ; ı a,11 0:1 
deslle örtmeğc hnzırlanıyor. 

(Daha var) 

Etrüak ıefere 
çıkmıyacak 

Uzun mUddettenberi tamirde 
bulunan Etrüsk vapuru havuz. 
dan çıkınıftır. Fakat vapurun 
bazı mahzurları yüzünden sim. 
dilik işletilmemesi kara.rla.şt.ı
nlmıŞtır. Bu Yilzden seferlen 
konmıyacaktır. 

Gümrüklerde ıtaj şekli 
değişti 

Şirodi)•e kadar ~ilklere 
stajyer ola1'ak alman memurlar 
yalnız bir ~ubcde istihdaın edi
liyor, staj müddetinden sonra 
da memuriyete tayin ediliyor -
lardı. Bundan sonra. stajyer 
memurların bütün şubelerde ay. 
n ayn staj görmeleri ve bUtUn 
gümrük muamelelerini öğren. 
dikten ~~·'ra Ya.zifeyc tayin e. 
dilmelcri kararl~ı~trr. 
~ 

Gümrüklerde çalıtan 
memurların terfii 

Gümrükler idaresinde çalışan 
memurların terfileri ha,kkmda 
yeni bir şekil kabul edilmi§tir. 
Memurlar şimdiye kadar amir. 
lcri tarafmdan doğrudan doğ. 
ruya terfi ettirilebiliyordu. 
Şimdiden sonra. j\nkara.da ku. 
rulacak bir komısyon memur -
!arın sicil ve her tUrlü vaziyeti. 
ni gömen geçirdikten 80nra ter
fileri hakkında karar verecek.. 
tir. 

--0--

tnceburun açıklannda 
bir mayn görüldü 

lne00lunun lncebu;;ın mevkii 
açıklarmda. dün :::ersen bir 
ınayp görlildüiii :iman reisli~
ne bildirilmiştir. Sularla Boga. 
za. döğrU sUrtıklenen mayn'in 
bir kazaya. meydan vermemesi 
için derhal tedbirler altnmu;, 
seferde bulunan vapurlara tel -
sizle mahimat \'Crilmir.;tir. Bu _ 
gün J{arıtt1eniz.c bir mayn tah. 
rip müfrezesi rcönderilccektir. 

--<>"-

Müsadere olunan 
' elan ekler 

Dün Şişli ve civarmctaki !r. 
rınlar kontrol edilm1~. 1223 ek. 
mek, 119 francala noksan gö. 
rüldiiğünden müsadere edil • 
mi~tir. 

-oı()-

Bira bardaklan 
Belediye bira. kad.<'bleri::ıi iki 

tip Uure teG"bit edecektir. Pa. 
şabahçc şişe fabrika!ında iki 
bardak nümu..,~i yaptrnlmrştır. 
Bunhr be.ğenilirse badema her 
yerde bu tip bardakların kul. 
lanılnıuı mecburi kılınacak -
trr. 

--0--

Feci bir kaza önlendi 
Dil.h Haydarpaşadan Köprii. 

ye hareket eden de:::. iz yollarınm 
Göztcpe vapurunda bir kaza ol. 
muftur. Vapur iskeleden hare • 
k\:t ettiği sırad:ı bir kadm ko. 
~rak g-elmiA, vapura atlamak 
istemiştir. fakat birdenbire va. 
purla iskele arasında denize yu
varlıınımştır. Bereket vapur 
vaktinde dıırdurulabilmiş, ka • 
dınca ğız baygın bir halde sudan 
ç1kanlmıstiT. Kadının Celile is. 
min.-le olduğu anfa.şılmış, teda. 
vi altına ~ !ınmıştır. 

Mecidiye köyü 
hastanesi 

::\fccidivel~öyünde yapılacak 
1000 yataklı hasta.nenin yeri 
Nafia Vekaletince muvafık gö. 
rülmijştür. Şehir mütehassısı 
Prait ta l>lhm bUraya ait olan 
kısmında tadilat yapmı§tır. 

Soluk 
talebeye 

• J llı" 

Yazan: H zkmet M eye 

D CSKC gazcıemıadt 
hl kınlmı..; bir b1 

hazin hh· mckt.uim luti~ ~; 
Mekteplerde okuyan ılı Y 
bııba,..ı olau bu zat, çoc1ılö 
dan birtnln elhlseıri ••s0t1JJ 
duğu için ınekteb mü<liiril ; b" 
fındıın tenkide u~rn<lıj:':I !!) 
n& yakıla. anlatıyor. :\C "'.b 
bn çocuğa a~aj(ı ),ıkaı·ı ~ 
dcnUıulş: .. J!:lblseni yenJlt ouf. 
le gel. .. nu halinle ı-ınıftJ1 u 
fetlnt bozuyorsun .. .'' e; 

Ç0<·nğurı babası dn ıll be 
"Kız.ımrn clbh•e!<il solnk llliu 
Ur. Jo'akat temizdir. Sohı~ nıaı 
seli talebelere mah-.ns bit 
ka mekteb ,·ar mı ki çoc1ı 
oraya göndercl im~" 

Kalbi kırılnm;; b:ıunıı 
l~eli sözü.ne mulıatab 
mektcb nıüdüıiinün, ,·a~i 
zab odcc<'i,rfni , .c eğer hald 
böylo bir tenkhl , .o taztr 
gelmişse, dcı·hal ta~hih 
«'tığun da kırılruı ~iinHi 
mtr e<lecc~ni umarken CJ 
larmuzr harekete µ;ctJı-tf 
vaka. üzerinde bir kaç s(jl 
Jcmt'j;i )·erinde buhıyoru• 

Bb, çoğunıu~ nasıl 
tinde yett~Uk; cn-clA oll 
şünelim .• D11lıa c!'ki n 
mensnb olan ailclerJmiı 

smda yfıZ<lc knı;ı lalalar. 
lar , ·cya mürcbhircler 
pehpeblcrl bii.r\itillmilfo 
tulnmş. kemale getiril 
Hele harb nesli olan btsl~ 
sıl hayat yoluna çıkdd" 
memlekete nid'\ birer 
vata.ndaş olabllnıck ü.ıetf 
mcğe çalıştığımız a~ mı 
killat kaldı'! Yani bugiU• 
han~i orta ba.lll \ atandaıı 
ltylc alıil\:adar olurken, 
mlzc rabancı bulduğuın 
nokta ,·ar mıdır? ]{aç 
kat kat clbL cleri Tardı".' 
Dl.iZ bal v. kaymakla 
kahçalhb!l c!.nıls, öğle l-t 
lerimlr • biftek ,.~ frand1 

zlz etmJı:tlr? .. HuH\..&-a nıtl 
çoonkları mlytz! 

DcğiJiz. J<'akat çok • 
~lki>·otimi~ de olmadı. ~· 
ketimi~n kudret ve k• ~ 
dairesinde bire bin ga1r-· 
tarak vo her gün lstilı~Jl 
tn·a.rak daha miircfCf'b, 
mes'ud bir ha.;rota do~ 
madla tırpınıb 1ıtoş1 

Cumhuriyet <ic\"'rl, bu i 
iki, üt;, be';' hattA on 
çıkarmı':I , .c iı-:tJkhalc o1•11 

niyetimiz o <l~rccc 7.h' 
ml~tlr. Şu ' ,·cra hn zal;ttf 
yete kulak asacalt hlr çı 
dovrlndo değtUı:. nnba~c' 
lam bir mancdyetln 
.snyıhuı mckt.-b ~ırala 
ndse olan gü\"'crln en 
s11: temelini atın:ık me,· 
bo.lunuyonı.z... ~ 

ŞıtnlJ bııtırdn tut malı ı 
ziyetlerl şöyle böyle ali 
her ~re rağmen bu m 
en kıymetli evlAdlan 
diğini göriiroruz. Dn n 
lert gell)'or? Müşi•ülılt~ 
mek, kendine olan itJPl J' 
bir zaman k&Jbetmeıll~~ 
lun<la fıtri bir azim sallY. 
maların<lan... Bu azıııl 
çok besl4'mek vo pekle 
m«burlr~tindcykou, n~ 
dft. bh- kütük ynnıya: 
Hf'n soluk.. sınıfın zıı 
boznrorsun. Git bir >~ 
ynpdır; üyle gel! ... " gtbl 
bir ihtaı·la, .. kendini 
giirmck" komplckslnJ •~ 
bllirl:&? 

Umn.lım kt bu lht al". 
nıütcosf<'lr olan hlı• babll "11 
fmdan yanlış a.nla~rtnuŞ 
şa.d olsun. Y abn d 
"sürcii Usan" yapmış }llı' 
h-h i.mirlnJn ilk \"C ı;GU ) . 

Ziya Pata hakkıJ\ 
konferans 

Emin-Ortil h<ılkevind071 1 

19 eyllıl 939 pe~1 mr saat 21. de ar §ubeDl 1 
lerin&n Kemal Emin J3.~S 
mizin Cağaloğlundaki 5;;, 
da (Ziya paşa ve zafe 
mevzulu bir konf erane ,,. 
tir. 

Davetiye yoktur. 



4ydınlı aşireti 
rı.,.asında bir gün 
. - 2 
{Di; 

' '• nku, 3tıyıdan aevıım) 

Yazan: Hilmi Uran -
rülüp toplanmış olan bir cephe
sini açtı ve ipleri çapraz gere. 
rek kazıklara bağladı. Artık 

Ingiltere ile FransiıYI 
biribirinden ayırmak 

mümkün mü? 

17 BlRINCITEŞRIN 1939 ___ _.... .... _ .... ______ , ___ _ 
Görüp düşündükçei 

1 i 

Bunların hepsi 
kaza mı? 

Bir ııünde, bir tek gazetenin 
b~r tek sütununda dört çocuk fa
cı.ası okudum. Dördü -de kaza a. 
dıyle anılıyor. Biri fatih caınii 
avlusundaki Ramazan topuyla 
v~ı·ul~~?· .Birini tramvay çiğne• 
mış, ıkısını de otomobil parçala
mış. 

,g·ll'l.iz çad ~- . 
Zi hen.. . ı.~ .ılk kahve-

ell! sırı:ta uz ıçmıştik ki yuka.
llıekıerin koyunlar; beyaz 
l.tın ve sırtında küçük ço-

al r~. Ve 8ak;yak~ ?YUy~r. gi~i 
!l-iıı. h. ın Y\lrtiyen ırı ko. 

u~~· lllü.s~~yesinde, başları 
'"' lllıeye b kıl sürüler halin. 
-"C aşladı. 

bu di art k 
b.tl ](0 

1 çan ve tongurak 

1 .. ar tş·~arın melemelerine 
ii~ ö~Ye abedı~lar tel8.şlı, te
(•tıJol tş· rıye koşuşmaya 

0111~ a~~d~la~m önünde ya
.. rü ; bUr Yttzlu çocuklar be. 
~ .... ,,~ ıı işg 'f1 b~nlarla beş, on 
~<'ıı: ....., b' a ettıği o küçük sa-
• !').;_ ıraz evvelki durgun. 
l't -llle _ y . b' - 1 . 
nile· ı canı enı ır a emın 

bi.i.t" anıvermişti. Sürü • 
fJll ıı:y':1 ~adırlarda derin bir 

,, ere: ıran dönüşünü ve
di.fl ~llbu ~ karşımızda diz çök
ık , ·illi gunu içmekte olan ev 
hıJ; ~~en koyunculuk hak. 
bit aluınat istedim. 

octl 

çadJrımız cenup cihetinden de --------------
kapatılmış, girip çıkmak için 
küçük bir aralık bırakılmış o. 
luyordu. Getirilen odunlarla ça. 
dırm ortasına, hemen toprak 
üstüne ateş yakılmaya çalışı -
lırken bir taraftan da soframız 
hazırlanıyordu. 

Çadır sahibimiz; mütevazı 
bir Türk misafirperverliğinin 
bütün asaletile bizi ağırladı: 

İtalya ve 
Balkanlar 

Le T emps gazetesinin 
Roma muhabirine göre 

Yemekler bir aşiret çadırının 
hergünkü sofras__ı~d'.1 buluna~~- ı·talya sulhu mu ha 
len yemekler degıldı. Gelecegı. .. 
ıniz bilindiği için kasabadan f . . 
başta fırın ekmeği olmak üze - aza etmek ıstı yor 
re öte, beri aldırılmış olduğu 
anlaşılıyordu. 

Aşiretin çokluk yediği bul -
gur pilavı, dövme aşı, kuru bak. 
la, mercimek, tarhana gibi şey. 
lerdir. Ekmeklerini mısır ve ak 
darı unundan, zenginceleri de 
buftday unundan yaparlar. Ek
mekleri saçta pişirilmiş maya -
sız yufkalardır; peynirli ve ot. 
lu saç böreğini de fazlaca yer
ler. Kendilerinde rakı içmek itL 
yadı yoksa da çay ve kahve ka
dınlar arasında da müteammim 
dir. Günde üç övün yemek yer • 
ler. 

"' • * 
Biz tahta bir kasnak üstüne 

oturtulan bir sini etrafına bağ_ 
das kurarak ve dizlerimize yer -
1i bezlerden işlenmiş peşkirler 
alarak yemeğimizi büyük bir 
iştiha ile yemiş, artık getirilen 
kahvelerimizi içiyorduk ki kom
şu ç:adırların yaşlıları ve aile 
reisleri de gece yarenliği için 
birer, ikişer çadırımıza gelme. 
ye başladı. 

Fransızca Le Temps gazetesi~ 
nin Roma muhabiri yazıyor: 

Rusların Avrupa işine müdaha
le etmeleri Romada büyük bir 
dikkatle takip edilmektedir. Ha
dise bilhassa Sovyetlerin, bun
dan sonra Merkezi Avrupa ile 
Balkanlar, yani İtalyan menfaat
leri için hayati saha olarak kabul 
edilmiş olan mıntakalar ile ala. 
kadar olup olmıyacaklarmı anla· 
maktan ibarettir. · 

Bu vaziyet dahilinde Romanın 
gösterdiği hassasiyet son haddin
dedir. Bilhassa Rus - Cermen 
anlaşması birçok ihtimal husule 
getirebilir. 

Rusya Fransada bolşeviklik 
menfaatine harekete geçmiş oldu
ğu zaman İtalya bunu Akdeniz 
havzasına ait ve milli bir tehlike 
olarak kabul etti. Nitekim bunun 

için insanca ve malen büyük fe. 
dakarlıklar yaparak bu müca· 
deleye iştirak etmekte bir an te
reddüt etmedi. Bundan istidlal 

edilecek olan mana şudur ki, ma

Sabık Fransız Başvekili 
Leon Blıım 

]'ransannt sabık "Halk 
Cephesi" Iicleri ve Bn7Ycldli 
J,con lllUJll, ı;on yazdığı bir 
makale<lo 1-'raıısayı bu hnrp· 
to Jngilterc<lcn ayırmak 
mümkün olup olnuulığmı a
ra7tırıyor. nu lıusnstıı mu -
kabil tarafın proım~anclaln
rma !;in~·am dikkat ce' HJl ,·e
riyor. lln uzun ınab1lenin 

· bir ziibdesini ıı7a,ğı<la vcd. 
yoruz: 

Dışarıda ince bir yağmur i kıl hiyeti her ne olursa olsun, her
çadırm üstünde sa~anak. sağa.. hangi bir Rus tehlikesi Balkanla
nak pabrdıy~r:. yagmur damla- rr tehdit eder ise İtalya elinde 
ları çadırın orum aralıklarında mevcut bütün imkanlar ile hare. 
ıbirer incıi gibi parlıyoıı~·f allat.o. > ltete gececektir · 

"Alman propagandası şimdi, 
İngiltere ve Fransa efkftrmı i· 
kiye ayırmak, yahucl, 1ngilte · 
renin Fransaya karşı olan aH\
ka, samimiyet vo saclakatindeıı 
ştipheye dlişlirecelc telldnat 
ya])mak şeldinde tecelli ediyort 

ra.da kalıyor ve düşmüyordu. J • ' 

, • . · , •w ,, ~· ... " • ~ Adriyatiğe yaklaşan bütiin 
11k nazarda fnsnıı buna. knr· 

ŞI "acemice y apılm IŞ JjJ r' pro· 
pagan da 1" diyor veya "blz uzun 
zamandan beri bumı Umicl edi
yorduk. Binaenaleyh gözllmU_ 

Bu göçebe hayatında yaz ka. tehlikeleri uzaklaştırmak İtalyan 
dar kış ve yağmur da belki zeV'k- harici siyasetinin başlıca esasla· 
li bir şey olabilecekti; fakat ça. rmdan biridir. 
dırı ısıtmak ve ısınmış bir ça.. 
dırda oturabilmek cidden elim 
bir mesele oluyor. Nitekim b~ 
de de aynı hal oldu: Cadmn or. 
tasına, toprak üstüne konulan ve 
.çalr, çırpı ile beslenen odunlar 
tutuşmuş, nazarları kendine çe. 
ken kuvvetli bir alev yanıyor, 
.aynı zamanda koyu bir duman 
da tepeye doğru direkleniyor -
du. Çadrrın ta:vanına çarpan 

1
bu duman orada hemen çıka . 
cak bir yer bulamayınca bay. 
gm bir eda ile bütün çadıra. 
yayıldı ve adam boyu yükse~li
ğinde temelli bir tabaka halı!l
de orada kaldı. Artık ayaga 
kalkmak mümkün olmuyor, in
san adeta boğulacak gibi olu -
yordu; oturduk yerde de .. bil : 
hassa insanın muttasıl ı;rozlen 
sulanıyor ve bulanıyordu. Böy
le bir vaziyette hemen yatmak 
ve yattık yerden konuşmak bel
ki de en münasip ve en az malı. 
zurlu bir şey olacaktı. Çünkü 
havanın aşağı tabakaları daha 
soğuk olduğu için duman ora
larda barınamıyordu. Fakat 
ne de olsa keskin bir is ve odun 
kokusu ile tavanda salkımlanan 
kurum parçalarmm ara sıra 
düşüşünden kurtulmak yine ka. 
bil olaroıyacaktr. Ateşi söndür. 
melerini rica ettim. Zaten şika
yet edilecek kada= soğuk yoktu 
ve çadır sahibi at~i daha ziya. 
de benim için yaktırmıştı. O
dunların olduğu gibi, yanar bir 
halde çadırdan dışarıya atılı . 
vermesi bizi dumandan ve ha.. 
kiki bir huzursuzluktan kısa 
bir müddet içinde kurtardı ve 
biraz rahatça konuşabilmek i
çin bize fırsat vermiş oldu. O 
vakit bütün bir ömrün - hem 
de onu daha biraz uzatabilmek 
arzusu içinde - bu dumanla 
herdem didiklcnmesindeki ve 
yıpranmasmdaki ezayı düşün
düm. 

:j: • * 
Asiret içinde (ebe) denilen 

kadınlar; a ynr zamanda onla -
rın doktorlarıdır ~a. Bunlar ka. 
rm ağrısına yağ vururlar, birL 
sinin göbeği düşerse yerine kor
lar. başı ağrıvanm başını bi -
çakla kanatırlar; kırığı, çıkığı 
sararlarmış. 

(Daha var) 

Bu şerait dahilinde İtalyanın zil açmış bulunuyoruz!" miila· 
Merkezi Avrupa ve Balkanlarda- hazasıt.da. bulunuyor. Zira Hit· 
ki yeni siyaseti anlaşxlmxş olu- lerin kendisi de dememiş miy· 
yor. Her şeyden evvel Roma kı- di ki, Alman zaferi İngiltere i
tamrzm çok hassas olan bu mm- le Fransayı biribirinden ayır
takasından harbi defetmek istL mağa vabestedir. Vo bunun ne
yor. Mevzuubahis olan yalmzca tice si olarak bütün diğer saha. 

larda. olduğu gibi İngiltere ile 
İtalyan menfaatleri değil, fakat Fransayı yekdlğcrinden ayır -
an'ane ve Avrupa meldeniyetidir. mak için tamaınile seferber va· 
Binaenaleyh İtalya açıkça sulh ziyetledir. 
yolunda hareket etmis bulunı.ı· Fakat biz bu propagandanın 
yor. Bu münasebetlerle birçok tesirini ihmal etmemeliyiz. Zi· 
teşebbüsler yaparak Tuna havza- ra devamlı bir propagandanın 
sı memleketleri ile Balkan devlet- efkftrI umumiye Uzerino tesiri 
leri arasında her türlü harp ihti- inkar edilemez. Bu tesirin ter
malini uzaklaştıracak olan bir se- tibatını önlemek üzere aynı 
ri anlaşmalar yapılmasına çalışı. clevam ve ısrarla bu propagan
yor. danın hakikatini çtrılçıplak gö-

zönline koyarak mukabil hU • 
Şimdiki halde bile bu hareke- cumda bulunmak Hlzımdır. 

ti meyva vermiş bulunmaktadır: 
Ekalliyetler üzerinde bir anlaş- Bir yarayı kökUne kadar 
ma projesi Belgrat ve Budapeş- deşmekten korkmayalım. Bu · 
tede tetkik olunmaktadır. Aynı ııun ilk acısı ı;;idclelli olsa da 
mevzu üzerinde Bükreş ile Bu- her halde iddiamr sonuna ka· 

.. .. ı dar tahlil edeceğim. 
dapeşte arasında da goruşme er Uzun zamandanberi Fransa 
yapılmaktadır. "Corriere dell~ ve lngiltere biribirlerine rakip 
Sera" gazetesinin B?~~apeşte~_ekı devletlerdi. Geçmiş zamanların 

b. · · b'"d' d gore muha lrınm h ır ıgıne ' tarihinde, daima onların yel< -
Rumen hükumeti Transilvanya • diğerile mücadeleleri görülUr. 
da ki Macar ekalliyeti işinin hal· 1 ki devletin, milletin m Unasc -
li için Macar hükumetine bir tek- 1 betleri daima tezad halinde ol· 
lifte bulunmuştur. Diğer taraf- muştur. Mescl:l Fransızlar, İn
tan Messagero gazetesi de Bul· gilizlere, lıarck~tını daima 
garlar ile Rumenler aras~ndaki maddi menfaatlere iı;:;tinad et_ 
rniinasebetlerin rnüsbet bır saf. tiren, hodbinanc sı:ıiklerlc çalı
hada olduğunu bildirmektedir. şan, para yaı)an, harbi ve sul· 
Hatta Akdenizde bir mahreç te· lıii böyle bir görüşle idare e -

· · hususunda Yunanldarla den, ve muharebelerde kanm -
mını l k . l . d l Bul arların da anlaşacakların!:ian can ve ns erınc e~1 zıya ~ a · 

b h
g ı maktadır. tınlarını ve ustalrl?:lllI llerı sU -

a so un b' ·11 t ö ·1 b k ren ır mı e g zı e a ·mış • 
Tuna memleketleri ile Balkan 

devletlerindeki bu yeni faaliyet 
harbi mümkün mertebe mahdut 
bir çerçeve içine sıkıştırmak ve 
sulhu muhafaza etmek istiyen İ
talyanın yeni harpçi siyasetin: 
tekabül etmektedir· 

i~te bunun için Rusların Kar. 
patlar üzerinde görünmeleri Mer· 
kezi Avrupa ile Cenubu Şarki 
A vrupada müvazene temini reak. 
siyonunu yapmıştır. 

İtalyanın başkanlığı altında kr 
tamızm bu kısmmda yeni ve sağ
lam bir blok teskil edileceei zö-
rülmektcdir. 

Jarclır. 
Bunları lJöyle karmakarışık 

söyl Uyorum; zira bir lrnlemcl"' 
çıkarmak istiyorum. Bundan 
başka tahlil etmekte olduğum 
meseleleri C'trafile izahtan 
kaçınmad1P;ımı açıl<ça göster -
mek arzusundayım, 

Denim kanaatim şudur ki, 
tnp;illerc ve Fransa, kardeşçe. 
mUttcnk olarak yalnız bu 
hnrp esnasında değil. hundan 
sonra da böyle kalmakta dr1-
>am edecektir. nu ittifakın mu 
essir olabilmesi için Fransızla
rın bugiin Almanlar tarafın · 
dan atılmakla olan tohumlar -

Sab'ık Fransız Baş. 
vekili Leon l31um 
bunu imkansız gö-
rüyor ve sebep· 
terini anlatıyor 

. !Ju .k~dar kazanrn bir araya ııe- ' 
lışı, sınır hırpalayıcı bir §CY· Bir 
d~fa ''kaza". sözüyle ifade ettiği· 
mız hal nedır? Topun ağzında 
çocuğun işi ne? Sonra fwıyayı 
ateşleyen onu nasıl görmemiıt? 
Yoksa bu küçük yaramazlar ka.. 
zaya, kadere, ihtara meydan oku· 

dun sakınmaları ıazımg-cldiği muş takımından mıdır? 
p;ibi, eskiden kafalarında tng-L Tramvay, araba ve otomobil 
lb:lere knrşı seyretmiş olan saç1 ~azalarına ise arlık ahştığmıaz 
ma fikirleri de terketmesi icap ıçin, bunlarla karşılaştıkça pek 
etmektedir. irkilmiyoruz. Duygusuzlaşan ai-

Bir arkadaşım şöyle demişti: nirlerimizi sarsmak için yeni he~ 
"1!H1 senesinde 1ngilteredey _ yecanlr, işitilmemiş kazalar ~ima· 
diın. Efkarı umumiyeyi en çok sı lazım galiba!... 
meşgul eden şey, Almanyanrn "Top'' la yaralanan çocuk bi.. 
iktısadt ilerlemesiydi. Aradaki zi ne kadar düşün.dürse yeridir. 
rekabete son vermek içiıı he · Bu "mantel'' i cami avlusunda 
men herkes bir harp istiyordu" ben de gördüm. Oraya yakın ev 
Arkadaşımın görüşti belki yok. On yaşında olduğu söylenen 

de doğrudur. 190:J senesinde ve hava karanrken hala sokakta 
de ben Londradaykcn, buna bulunduğu kazanın kendisiyle 
benzer bir mlilahaza hatırını - görülen bu çocuk ta nereden o
da kalmıştır. Fakat mesele bu raya gelmiştfr? 
değildir. Bugün bambaşka bir Sonra çocuk sokaklann, yan· 
m Ucadelo içinde bulunuyoruz. gm yerlEırinin, cami avlulannın 
Ve bambaşka bir devir yaşıyo· değil, evin ve ana babanrnd1r. Bu 
ruz. Karşı taraf ppropagandası yavrµyu o saatte nasıl sokakta 
Fransanm bu harbe ücretli bir bırakmışlar? Küçüğün uğı-adığı 
asker gibi seYkeclildiğini iddia felakette bunların hİSSC$i yok 
ediyor. BugUn Fransız canlnrı- mu? 
nııı entrikalara, planlara ve tn Geçenlerde Londra polisi iki 
giliz mali mahafilinin menafi - anneyi tevkif etmiş ve mahkeme 
ine kurban edildiğ·i söyleniyor. de bunları cezaya çarptırmıştı. 
Bunlar doğru mu, yanlış mı? Suçları: 

Yegane mesele budur. Bu ''Çocuklarını evda yalnız bıra-
makalemizi yazmaktan maksa- kıp sinemaya gitmek,. yavruları. 
dımız, bu suale cevap vermek • na üzüntü vcırmek!" tir. 
tir. Bir polis müfetti;ii, günlük va-
Şunu iddia ve isbat edebili . zifesini yaparken, bir evde çocuk 

rim ki: ağlaması duyuyor. Sonıp öğreni-
1 - Dugiinkli İngiliz - Fran- yor ve nihayet kapılara birer mc

sız - Hl tleryeıı harbi, J ngiltcre mur dikerek, gelince, annelerini 
bakımından hodbinane ve tica- yakalayor. 
ri bir harb değildir. Buradaki hadiseler gelişi scüzel 

2 - İngiltere bu harbde bey- ve geçici bir üzüntüden de ibaıı:et 
no1milel piyasadan bir rakibi değil. ihmal yÜzünden ölen, sa· 
silmek, yahucl yeni piyasalar k at kalan, vatana hizmetkar, des. 
fethetmeği ümid etmiyor. tek olacağına yük olan çocuk 

3 - llarb, Londra tacirleri kurbanlarımız var. Banlarm he· 
ve maliyecilerinin menfaatini sabını ne V2kit soracağız? 
mucib olmaktan ziyade, onları HAKKI SOHA GEZG1N 
tehdid veya izrar eder. 

4 - İngiltere harbe başka 
bir nizamın menafii için girnılı;:_ 
tir. Ki buna başka bir isim 
vermek rnz1mgelirs~ o isim de, 
Avrupanm, insan medeniyeti . 
nin hürriyeti ve kendi emniye· 
ti olmak lbımgelir. 

Karşı tarar propagandası, 
daima Fransız efkftrınn. tahrib 
}{ar nazariyeler sokmağa uğ -
raşıyor: "Dikkat celin, diyor ... 
lngiltere, yeniden bir Uçlincü 
şahıs vasıtasilc ha rb yapıyor .. " 
Bu tesiri izale edecek kuvvet, 
açıl<dan açığa. münakaşa et -
mekte bulunur. 

Karşt tarar propnganclas1, 
lngilterenin yalnız kendi men
faati için bu harbe girdiğini. 
bizi de aynr maksadla sürükle
diğini ileri sürüyor. "İngiliz 
menafii" demekle vazılı lıir 
şey anlaşılmış olmaz. Biz, da_ 
ha kati şekilde izahat istiyoruz. 
"İngiliz m<'nafii'' diyorlar. 
Hangi menafi? 

Dir milleti harh yapmağa 
karar verdiren nıenfat saikleri 
nelerdir? Her şeyden evvel, 
fUtuhattır. Xoprak yeya sen·et 
için, askeri kuvveti arttırmak 
için yapılan harblcr, bizim için 
geçmiş gtinlerin harbleridir. 
Bugilnkli zamanda hm tnına.
men geçmiş zannettiğimiz bir 
ananeyi uyandıran yalnız bir 
devlet vardır: Almanya!. .. Fa
kat İngiltere? 

Almanya • Yugoslavya 
arasında ticari 
münasebetler 

Belgrat, 16 (A.A.) - D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 

Alman - Yugoslav daiıni e
konomik komisyonu, bu sabah 
yaptığı son toplantıda, iki mem. 
leket arasında, mayıs 1932 de 
imzalanan ticaret mua.hf'desinin 
tatbikine ait teferrüalı muhtevi 
protokolu imzalamıştır. 

--0--

Bir A lman sinema 
a rtisti t evkif edildi 

Zürih, 16 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Alman sinema artisti Mat • 
mazel Leni Rüenst.hal. Berlin
den verilen haberlere göre, ges. 
tapo tarafından tevkif edilmiş. 
tir. Döviz kanununa muhalefet 
sucundan maznundur. Leni Ri
fensthal'in ecnebi memleketlere 
yaptığı seyahatlerde döviz te -
darik ettiği ve Rayşbanka bil. 
dirmediği söylenmektedir. 

-{)--

Macaristandaki Naziler 
tevkif ediliyor 

Londra, 15 (Hususi) - Bu -
dapeşteden gelen bir haherc 
göre. Macar nazi p;ı rtisine men 
sup 130 kişi tevkif edilmiı::Ur. 
Liderleri Yiynnara !>'.açmıştır. 
Mevkufların evleri arandıkt::ı. 
el bombaları ve roveh erler hu
lunmuşlur. 

Mükemmel ve tam bir mu -
zafferiyctten son rn bi 1<', lngi l· 
tere bu~ünkU mülkünr1 ne ila
ve edebilir? Avrupayı göze a -
lalını. fngiıterenin kendi ada. 
sından öteye geçPrck 18 in<'i n· -=============== 
sırda olduğu gibi kralı, aynı bf't tiğ-ini düşünmek de rırnı 
zamanda Hanovr lualı dahi ola dnnettir. 
rak bir An-upa devleti olmak 
istedii?;ine kimse ihtimal yer · 
mez. Dünyada. fetheclilccck ela· 
ha birçok serbest lopraldar 
yoktur. 

Zaf<'l' neliC'esindc ln~iltC're -
nin bir hektar toprak veya 
bir tek vatandaş daha ilhak e
deceğini dlişlinmek clcllliklir. 
Keza 1ngilterenin Alman dPv _ 
ıet bankasının kasalarını ken· 
dine tahsis etmek kasdilc har-

J<~ğcr hakilrn.ti mantık llaire
sınclo düşlinC'cek olursak, şu 
neticeye Yarmamız znruridir: 
"Londra la<'irlcri" ve bankerle
ri Almanyayı bir ticaret rakibi 
olnrak tahrib etmekten fa°ida 
ummaz. ÇUnkii ticari sah'id-a. 
Almanya orılı:ıra raklb teik°il 
r1tmiyorclu. Hilcilds, Almanya·. 
nın rekabeti onlar için, se~e . 
den seneye daha az endişe ve· 
recek bir bale geliyordu." 
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Kamil Dcmulen 'in saçı -

:ltn bir perçemini cellat ile anne· 
sine ~ollamış olduğunu, Odam 
Lüka uı ölmezden evvel Şarlot 
Kordayı öptüğünü, Jurdanın du· 
daklarmda bir leylak klalı ile ö -
lüm makinesine çıkmış olduğun· 
dan bahsetti. 

Fakat bahse mevzu iki sütun 
uir türJü tamamlanamamıştı. Bu. 
nun üzerine Jamaik muallimele -
rini öldürmüş olan katil Mariüı 
Amfosynin cinayetlerini yeniden 
hikaye etti. 

Bir mikdar Jamaikden bahset· 
tl, bu işe müteferri beynelmilel 
kanunlara temas etti. Nihayet 
hükmü yerine getiren celladın 
bir portresini çizdi, kendisile 
yapmış olduğu kısa mülakattan 
bazı parçalar nakletti, celladın 
da iyi bir aile çocuğu olduğun • 
:lan faka~ yaşamak mecburiyetle • 
rinin kendisine nihayet böyle bir 
:neslek intihap ettirmiş olduğun· 
d;ın bahsetti. Sütunlar dolmamıs 
okluğundan bu kere kiyotini ta : 
rif etti. Mahkumun, bu ölüm ma
kinesi altında hissiyatının ne o -
labileceğini anlatmağa çalıştı. 
Fevkalade bir maharet göstere -
-ek katilin hücresine girmeğe 
muvaffak olduğundan ve bütiin 
Paris gazetecilerinden yalnı7 
kendisinin katille hükmün infa • 
zından bir iki saat evvel görü~ • 
tüğünden bahsederek bu mülaka.. 
tını şöyle anlattı: 

- Bu muallimeleri nicin öldür 
dünüz? •diye katile sord~m. 

Dudaklarına bir tebessüm iliş -
tirerek şu cevabı verdi: 

- Sevmiyordum onlan çok an 1 
tipatik idiler.. dedi.. hayatınıza 
kasdeden bir adamı veya karını· 
zın sizi boynuzlu yapmasına yar 
dım el:lcn bir kimse veya evinizi 
ıı.oyan bir hırsızı öldürmek nasıl 
mubah iken, n·için sizce antipatik 
o1an bir şahsı dünyadan kaldır • 
mak memnu olsun? Antipatik oL 
mak en iyi bir sebep değil midir? 

Fakat Satırn karşısında katilin 
ıılmış olduğu hal Titoya pek par
hk görülmemişti, ona biraz çeş· 
ni vermek biraz renklendirmek 
lazımdı. Bunun katili bazı söz -
lcrle '5Üsleınck, canlandırmak is· 
tedi. 

- ''Ben masumum! Allahın ve 
insanların karşısında yemin ede • 
rim ki yirmi yedi muallimeyi ben 
öldürmedim .. " 

Fakat bu c.ümleler pek basma_ 
kalıp olmuş, her zaman söylenen 
sözlerin hududunu aşmamıştı. 
Çizdi ve yeniden yazdı: 
"- Yirmi yeı:li muallimeyi ben 

öldürdüm .. llıc de nedamet duy
muyorum .. Eğer bir gün hortlar 
iıem bu hareketimi tekrarda bir 
an bile tereddi:t etmiyeceğim." 

Fakat bu ciırıılelerin de halkı 
galeyana getirl"ceğini hissetmek· 
te gecikmedi. Deh~et ve nefretle 
coşacak olan halkı tatmin edebil· 
mesi içın vahnııı hikaydini ta· 
dil etmek daha hareketli ve vahşi 
bir ekle sokmak lazımdı. Bu dü· 
şüncelerle katilin meşhur sözleri_ 
ni yeniden si),Jı ve yerine yalnız 
ca şu cümleleri yazdı: 

Anneciğim.. Anneciğim .. 
Kurtar beni! .. 

Fakat btçak başının üzerine 

düşmüştü bile .. Jamaik de küçük 
çiçekli kabristanda ebedi uyku -
suna !dalmış olan annesi bu söz_ 
leri işitmedi bile .. " 

Saat altıyı gösteriyordu. ınce 
ve şık bir yazı ile tamam otuz 
kağıt yazmıştı. 

Tekrar gözden geçirmeğe lü -
zum görmeden kağıtlan topladı, 
bir zarfın içine yerleştirdi ve zar· 
fın üzerine şu cümleyi yazdı: 

"Çok acele .. Derh;&l mürettip -
haneye verilecektir .. " 

.Ve sonra zile basarak garsonu 
çağırdı: 

- Haydi bunu derhal koşarak 
bizinı gazeteye götür .. Lazım o -
]ursa bir taksiye atla. 

Ve garson kapıdan çıkar çık _ 
maz, halının üzerinde evveta bir, 
sonra diğer ayakkabısının çıkar
dığı gürültü duyuldu ve muhaı'" 
rir olduğu gibi kendisini yatağa 
attı. 

Çarşaflar daha soğumamıştı. 
Altı saat sonra telefonun zili 

ile uyanıyordu. 
Tito miskin miskin esniyerek: 
- Evet, benim. 
-· Zavallı adam .. benim direk· 

törün üz .. 
- Oh .. Merhaba direktör bey. 
- Siz benim gazetemi ayak • 

!ar altına aldın1Z, rezil ettiniz be· 
ni .. Katilin hükmü infaz olunma_ 
dı .. 

- Kabil direktör bey .. Heye -
canlanacak bir şey yok bunda. 

- Son dakika::la affa uğramış. 
- Mükemmel doğrusu mem • 

nun oldum. 
- Mükemmel olur mu canım? 

Sizin göndermiş olduğunuz yazı. 
- Ne olur. Neşretmezsiniz, 

mesele kalmaz .. 
- Fakat biz onu birinci say • 

faya koyduk bile .. 
- Aman direktör bey çıkartı

nız. Ben miiteessir olmam. 
- Ne diyorsunuz siz .. Gazete 

dört saattenberi bütün Pariste 
satılıyor. 

- Sahi mi? Saat kaç ki? 
- On iki... 
- Tuhaf!.. Ama canım ne o· 

lur ki? Bu sabah saat üçte RcisL 
cumhur tarafından affedilmiş 1:1~
ğil mi? Reisicumhurun sanki &a

bahın saat üçünde yapacak baş~a 
işi mi yoktu ki? Biz vicdanımıza 
karşı mesul olmıyahm direktör 
beyı. Efkarı umumiye bize hiç 
bir isnatta bulunamaz. Biz gazete 
cilik vazifemizi sonuna kadar yap 
mış, hatta bunu fedakarlık dere· 
cesine vardırmış bulunuyoruz. 
Sanki reisicumhurun son dakika· 
daki bu affı ldolayısile efkarı u • 
mumiyeyi mükemmel bir vaka _ 
nın bütün tafsilatından mahrum 
etmekte ne mana vardır? Modern 
hukuk müesseselerince ölüm ce -
zası suçluyu cezalandırmaktan 
ziyade nümund ibret vazifesini 
haizdir. Biz hadiseyi olmuş gibi 
tasvir etmekle hem medeni ve 
hem ide gazetecilik vazifemizi 
yapmış bulunuyoruz. 

Hattın diğer tarafında bu söz • 
tere kimse cevap vermedi. Tito 
diğer tarafta direktörün telefonu 
çoktan kapamış olduğunun far -
kına varmadığından daha uzun 
müddet konuşarak fikrini miida -
faaya çalıştı. (Daha ı•nr l 
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1 :!.:ıu: J>rugrnııı, ve memleket Sil · 

ut ayıırı. 12.:l:i: Aj;ıı1' ve• meteoru· 
rolojı haberleri. l:!.511: TCHK :-.ıC. 
z1t-:I: C.::ıl:ınlnr: \'cl'ıhc, Cc,·dcl Ko
z:ııı, Hıı~cıı Kum. 1 - Okuyan: Mu 
znrrer llknr. 1 - \'usili'nin Kürılilı· 
hic:ızkfır pcşrc\'I. 2 - l.eıııi - Kfır. 

uılilıit-:ızknr ş:ırkı: (t:ııı ı;ıilıI ılola. 

~ırsın). :ı - Sulıihaıtin Pın:ır - • 
Kıirılilılıic:ı1.l.:iir ş.ırkı: (Xcrcılen 

~cvıliın o uılıııı l.::ıılıııı) ). -4 - Cev
det Koz:ın - l"d l:ık'iiml. 5 - Halı· 
rııi Hey - KurdıJilıic.ızkiır ~:ırkı: 

(San:ı ey canımın c:ıııı denılim). 

6 - Leyla llnnıın - Kürdililıic:ız. 
kar ş:ırkı: ıÇeşıııııııını göster dl'). 
7 - Kiinlilihıc:ı1.kiır saz seınaısı. 

2 - Okıı} ıın: :\lt'l<'k Tokgii1.. 1 -
Xevre~ - ~lııha;}ycr ~ıırkı: (Giiıı 

kın·ıışlıı). 2 - Ht•fık Fer ı:ın - M.ı. 

hıır şnrkı: (Kiroığine ürıııe çek). 
3 - Udi llırı:ılıiın - Şrhıı:ız şı:ırkı· 
(Siiziilıliik~·c gİİZl'I gözlerin) 13.301 
14.00: Miı:r.ik (1'urı~ık pru!(raııı -
Pi.) 18.00: J>rogrııııı. ıs.u;,: ~lcınlr 

kel •.:ıııt RJO rı, Ajans ,.c ıııcleıırnlojı 
lıulırrleri. 18.:!:i: .Miizik (U:ın~ )liı· 

~iği - l'I.) Hı.:;:;: l\orııı'iııııı: (!folk 
il..li ı:ıt s:ı:ıtl). 19.JO: T('H1' )l(.'Zlı~I 
Ç.-ılanl:ır: \ ecilıe, Hıışcn 1'ıını, Ce\'. 
ı!t"t Koznn. 1 - Oku~:ın: Hadifl' 
Erıcn. 1 - Hnlııııi Bn - B.ı~ :ııl 

ş:ırkı: ((;ııl h:ızin süıılıııl ııcrışıııı ı. 

2 -- Ht·Cık Fcrsnn - llic:ı1. ş:ırkı: 

ICöihiiıııdı•rı kaçıp >!İllin). 3 - .... 
JIH':t7.kiır ş:ırl,:ı: (ilana lıt•nıılı•n ey. 
lı~en). 4 - Sel. Pııı:ır - lluu.arıı 

ş:ırl.:ı: (Sc\"İlordıım unu r111ııııı11l:ı 

knnıırkcıı)). 5 - hh:ık. V:ının -
llıizzaııı ş:ırkı: (Ku~· )il !'.eni lıen). 

(~ :ınılar)). 2 - Okıı~ an: :\cemi Hi. 

z:ı .\hısknıı: 1 - ı\l'IC Bey Su1.in:ık 
Şıırkı: (Bir ılil ki esiri l(aııı olur.) 

:! - Arif Bey - Kiirdilihienz\..;°ır 

~:ırkı: (Diişı•r ıııi şuııııı:ı). 3 - Asal 

Bey - l\iirılılihicazk.ir ş:ırkı: (11,ı· 

zan ılal.ırıııı o srızel çehre~ d. 
4 - .Suplıi l.İ)O - Kiirtlililıic:ızkıir 

!::ırkı: (Bir g:ımlı lııı1.nııJ :; - l\iir. 
ılılılıiı·:ızkiır Sirlo. IH.50: 1'01111,111.1: 1 

l(ll'ııınrılıırııııızı l:ııııy:ılıııı \"C konı

y:ılıııı ll. :!O.u;ı: Türk .\liiziği: <KJ:i 
sik l'rogr:ıııı. Ankııra r:ııl~·ıı,ll kiııııı• 

sc-; \'C s:ız. he~ eli. idare cdl·ıı: ~lı·· 

'>lll Cemi. 21.0U: Kuııscr Tnkdimi: 
llıılil Bedii Yöııelkcıı. 21.t:ı: )lliı.ik 

(Hadyo orkcslr:ısı - ~d: Jl:ıs.ııı 

Fcl'it Alnıır.\ 1 - Jolı.11111 SlrııUs'-. 
.. ,;iıı::ııı Brırıın,, oııcretiııin U\"Crliirü 
2 - Flotow: "~l.u-ln,, oııcr:ı~ınırı ıı. 

.\·crliirü. ~ - .Aııhrr: "l'orlİ<,"cniıı 

l>ıt~1': "k11.ı., uvrrıiirtı. 4 - .lı"t'I 

~rrauss: "l~üy kırlnngıı;l:ırı,, (\'nls) 
5 - Offcnl.ı:ıch: ··orfı•o Celıl·nncııı

ıll'... 22.UU: .Mcnılckcl ı;aat :ı) arı, 
\j:ıns lınbcı lcri, ı.ir:ı:ıl, E~lı:ıın -
l';:ıhvilı"ıı, 1':ıııılıi)O - .:\'ııkııl hor.,:ı

sı, (Fi)al)). 22.211: Snlu•,ı ~ual. 

:!2.:ıo: .\liizik (C:ızlı:ınd - l'I.) 
:!:l.:!j ı :!:ı.:Jo: Ynrıııki prngr:ını ''c 
k:ıp:ııı ış. 

Yazan: 

- Bu. dedesine benziyor .. Şu 
da, tacır Luinin kil<~üğü. şu da 
benim gençliğimi andırıyor. 

Ve torunlarına sordu: 
- Mektebe gidiyor musu 

nuz.? 
Çocuklar dağınık bir koro 

halinde: 
- Evet, büyük baba... diye 

cevap verdiler. Vang Lung tek· 
rar: 

- Dört kitabı öğreniyor mu
sunuz? dedi. 

O 7.aman çocuklar, ya~larının 
sak1amasını bilmediği toy bir 
tezyif ile bu kadar yaslı bir 
adama güldüler ve: 

- Hayır bliyük baba ... dedi. 
!er. ihtilaldenberi hiç kimse 
dört kitabı okumuyor. \'e Vang 
Lung dalgın dulğın düşünerek 
cevap verdi: 

- Ha .. bir ihtilalden bahse. 
dildiğini duydu.o. Fakat bütün 
hayatım böyle bir ihtilale ica
bet edemiyecek kadar meşguli
yetler içinde geçti. Benim için 
daima toprak mevzuu bahisti. 

J<"akat çocuklar. büyük baba. 
tarının bu sözlerile eğlendiler. 
Vang- Lung oğullarının avlu. 
sunda nihayet misafirden baş. 
ka bir şey olmadığını hissede. 
n•k ayağa kalktı. 

Bir müddet svnra oa. oğulla
rını görmeğe hiç gitmedi. Fa
kat arada sırada Tutiden: 

- Bu kadar yıldan sonra, İ
ki g-elinim de iyi geçiniyorlar 
ya? .. diye sordu. Ve Tuti yere 
tükürdü. Cevap verdi: 

- Onlar mı? .. Onlar biribir. 
lerini göretleyen iki kedi gibi, 
biribirlerilc iyi geçiniyorlar .. 
lt'akat büyük oğlan, karısının 
şundan bundan şikavet etmesin_ 
den bezgin bir halde ... 

Kadın bir erkek için pek a. 
hım şahım bir şey .. Vira. baba. 
sının evinde gördüklerinden, 
yaptıklarından bahsedip duru
yor .. E .. böyle bir kadın erke
ği bıktırır, usandırır. Büyük 
oğlanın başka. bir kadın aldığı 
söyleniyor. Ekseriya <:aY.1lane, 
!ere gidivormuş .. 

Vang ıutıg. ,,ya öyle mi? .. di. 
ye cevap \'erdi. 

Fakat bu meseleyi diişünmek 
iRtcdiği zaman. hadise ile eski
si kadar alakaı:;ı olmadığını, 
merakının kalmamış bulundu -
ğunu gördü, ve farkında olma. 
dan çayını ve ta7.e bahar rÜ7-
garının omuzlarını üşüttüğünii 
düşünmejfe koyuldu. 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
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Bu fena düşünceli insanlar ev· 
vela Domnikanın çocuk kalbini 
değiştirmeğe, onun düşünceleri
nin istikametini değiştirmeğe ça
lı§mışlar ve bun:fan muv•ffak da 
clmuşlardı .. Esasen feci tatbikat
larına girişmek için ide bu hare. 
ketleri elzemdi. Fakat heyhat ! 
Onun bir gül yaprağı kadar 
nazik. taze vücudu üzerinde de 
oynamruş. işlenmiş ve değiştiril· 
mişti .. Onlar bu taze çiçeğin da
marlarındaki alicenap kanı ateş
lemişler, ona yepyeni bir hayat 
öfretmişler, sevişmeğe alıştırmış· 
lardı. 

~-------------------------------------------, 

işte eski Domnika böylece 
şim:li yanına sokulan bu silik 
phsivet haline sokulmuştu. U
zun süren bir sükuttan sonra tek· 
rar genç kadının sıcak, sürükle
yici sesi duyuldu .. 

- Jan, diyordu .. Artık bunla· 
n diiJünmiyelim .. iıtc biz bir te· 
.a<iüflc bulu!'lluş, birlCJmiş olu_ 
yoruz.. Sen beni sevdiğini zan
nediyorsun. ben de seni seveceği
mi ümit cldiyorum. Fakat bilirsin 
ki ancak tamamen biribirinin ol
dtıktan sonra bundan emin olu
nabilir.. Sen bu gece bana sev
gini ga.tcrecek ve benim atkımı 
kazanaca-ksın.. Bu gece bizimdir, , 
Jım .. 'Bu bizim gecemi% ... 

Ve ıcnç k~ın ;ır:! 9plak vH. 
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cudunu saklayan mantoyu bir 
hamlede üzerinden attı, yanan 
vücudunu, çılgınlık anındaki di
şi bir kedi gibi genç adamın vü· 
cuduna sürmeğe ba~ladı. 

Lö Mestriye bu vücudu itmek 
iıotedi, fakat parmakları sıcak bir 
deriye temas etti. yumuşak bir 
ateşli ete gömüldü, parmaklarını 
çet<emedi, yanan bu viicuttan el
lerini ayıramadı .. 

Hali dağlarda kurduğu çılgın 
rüyalar, işte bir anda hakikat o
luyordu. Domnika da cinsiyet his· 
lerinin kuvvetiyle insiyaklarına 
boyun eğen bu ateşli ırka men. 
sup idi. Göğsünde heyecanla çar
pan bir kalp, kolların<la arzu ile 
yanan. kıvranan ateş gibi bir vü• 
cut vardı. 

Yarı mağlUp bir vaziyette: 
- Domnika, diyebildi.. Biz 

bunu yııpmamalıyız .. Bizim buna 
hakirnn:z yoic, ben istemi7Prum. 

- Suı .• Dünyada yalnızca biz 
ikimi:: varız.. Yalnızca bi -
ri I :kimizi d ilş.ür., •• 

Ağız ağıza konuşuyorlardı. 
Lö Mestriye genç kızın alev gi· 
bi nefesini yüzünde hissediyor, 
damarlan önüne geçilmez bir 
zevkte tutuşuyo11Ju. Haftaların 
hareketsizliği içinde bir kat tla -
ha coşan hissiyatı, şakaklarını 
kıracakmış gibi damarlarını taz • 
yik eden kanı ihtiyarına ~alehe 
çaldı.. Biiyük bir teslimiyetle 
genç kızın buselerinc mukabele 
etti. 

Vll 

FLORIKA 

Öniine geçilmesi imkansız bir 
sürüklenişle içine düştüğü şehvet 
ağından. vücudunda tatlı bir yor
gunluk, başında zevk verici bir 
sersem1ik ile kurtulduktan sonra 
Lö Mestriyc büyiik bir hicap 
duymağa baııladı. Gene kızın his· 
siyatının coşkunlu~undan bu şe· 
kilde istifade etmiş olmasından 
kendisini bir türlü affedemiyor· 
du. 

Gerçi muhakkak ki Domnika • 

nın kollarına aldığı ilk erkek 
kendisi değildi. Genç kadın ha · 
kikati söylemişti. aşkı, sevismeği, 
çok güzel biliyordu. Fakat hiç 
değilse kendisi bu ırkın sevişmek 
hususunda göstermeğe alışık ol· 
duk1arı kolavlıklardan istifade et 
miyecek, birkaç av evveline ka -
dar Mentenon kollejinin masum 
ve bakir bir talebesi olan bu 
körpe vücuddan dij!erleri gibi 
bu şekilde nasibini almıyacaktı. 

Gene adamın duyduğu arzu ye 
rini nihayetsiz bir sevgive terket· 
misti. Bir erkeğin. kendisine şeh. 
vetini feda etmiş olan bir kadını 
tanıması, bir kere daha kadınlık 
kuvvetinin tesiri altına girmesi 
demekti. Domnika için evvelce 
duymakta olduf!u cinsi tecessüsii 
hu kere derin bir hi!lse kalbohı • 
yordu. Domnika vı bu ahliiksız 
muhafızlarının elinden kurtara • 
rak, onu bütün insiyaki ateşi. hü· 
tiin hisleri kendisine hasredil -
mi!I bir zevce yapmak istiyordu. 

Öteki de onu sevmiyor mıvdı?. 

Pearl Buck, Çeviren: lbrahim Hoyi 
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Bir başka sefer de Tuti'ye: ı 
- Bu kadar uzun 7.amandır • 

en küc;ük oğlumun nerelerde ol. 
duğunu iGinizde bilen var mı? 
diye sordu. 

Ve Tuti, bu avlularda g-eçen 
her şeyi bildiği, ve hiç bir şey. 
den habersiz bulunmadığı içir 
c<.'va p verdi: 

- '.\kktup fala:ı yazmıyor 
ama arada sırada cenuptan ge
lenler oluvor .. Onun askeri bir 
memur olduğu. ve ihtilal mi ne. 
dir, i$te böyle bir şeyde mühinı 
mevkii oldulhı söylenivor. Am? 
nedir, bilmiyorum. ihtimal ki 
bir ticaret iRi filandır. 

Vang Lung. tekrar, ya öyle 
mi?. dedi. 

Ve bu meseleyi düşiinmek İs
tedi fakat sular kararmak üze. 
reydi. Güneş Gekilince, ayazla
şan ve hamlaııan havada kemik. 
lcri sızladı. Artık beyni eskisi 
gibj işlemiyor. Herhand bir 
mevzuu uzun müddet inceleye_ 
miyordu. Köhne vücudunun sı. 
cak eaya ve yemeğe karşı O

lan iştiyak ve ihtiyacı. herhan_ 
g-i bir şevden daha fazla ve üs
tündü. Geceleri üşüdüğü 7.a. 
manlar, Armut Goncası e-cnçli. 
ğinin bütün sıcaklığını ve ta. 
zeliğini saçarak yanında yatar. 
Van~ Lung da bu yaşında ya
lağımla on un sıcaklığı ile rahat 
ederdi. 

Böylece baharlar ~eldi, geçti. 
Ve bu yıllar sürüp g-ittikç<' 
Lune- baharların gonca1anışını 
git g-ide müphem bir surette 
anlamaya bnşladı. Lakin. için. 
de bir şev canlılığını muhafaza 
etmekteydi. Bu da toprağına 
karşı olan ~en!isi. aşkı idi. Ken 
disi bu topraktan uzaklara. git
miş. bir kasabada evini VU\'ası. 
nı kurmus, ve zengin olmuştu . 
Fakat kökü daha hala topra_ 
ğında idi. Her yılın baharında 
toprağına çıkmadan edememek
le beraber, işte avlar vardı ki 
onu tanııı.mile unutmus b\llunu. 
yordu. Her ne kadar şimdi ar
tık. bir .saı;ıan tutacak hali kll.1. 
mamı . ve.ya sapanı bir baska-

~ smm , topcakta .sür.mcşi;ı;ıi &ey -
retmekten başka bir sey yana. 
madıysa da muhakkak surette 
toprnı?ını ziyaret etmek ihtiya
cını duvdu, ve tonra{i:mı ziya. 
rete gitti. Bıı.zı kereler vnnma 
bir u!-lac'Yivle bir d(.;opk aldı. tf'k_ 
rar eski tonrnk evde. cocukla
rmı oevdahladığ-ı ve O.lan'ın öl
düğü ~·n takta vattı. uyudu. Şa. 
fak vakti uyanınca da. dısarı. 
va cıktı. Uzanarak titrek elleri. 
le. henüz vapraklanan söğütten 
bir filiz, ve çicekli 'bir ı;;eftali 
dalı konardı ve bunlan bütün 
giin sakladı. 

İşte, baharın sonlarında, ya_ 
za yaklaştığımız !'l.ıralarda Vane 
Lun.~. bir giin böylece dolasa
rak, tarlalarından biraz ilerive 
doğru yürüdü. VE' akak bir te
penin üstünde ölülerini eömdü. 
ğii etrafı çevrili olan yere g-cl. 
di. Titreverek. bastonuna da. 
vandı. ::\lezarlara baktı. ve her 
birisini ayrı avrı hatırladı. Bu 
ölüler, öz evinde ya!-lıyan oı!uL 
)arından ziyade, zavallı aptal kı. 

Bütün itiyatlara, gözönüne konan 
fazilet formiillerine rağmen onun 
kalbi hatta vücudunu isteyen, o
nu kollarına çağıran bizzat ken_ 
disi değil miydi? 

İşte yine ona doğru geliyordu. 
Yavaş, yavaş, yumuşak bir sesle 
mırıldandı: 

- Jan sen benimsin .. Yalnızca 
benim .. değil mi? 

Arzuları yerine getirilen kadın 
!arın söyledikleri daimi sözler!.. 

Lö Mestriye yanına sokulan 
bu !·örpe vücudu göğsü üzerin · 
de sıkarak cevap vermiş oldu. 

Birdenbire yeniden arzu duy· 
muş, yeniden ihtiyarı elinden git 
mişti. Bu karının ateş gibi yanan 
vücudundan, metreslerinin hiç 
birinde duymadığı müthiş bir 
karanfil kokllsu yükseliyor, his· 
lerini gıcıklıyor, kanını kamçı
lıyordu .. Başı yine tatlı bir ser · 
semlik içinde ·dönüyordu. Genç 
kadının üzerine bir hayvan gibi 
atıldı. 

* • * 
Eskisinden daha sakin ve bil -

haıısa daha dikkatli olarak. isteye 
isteye arkadasının sevismekteki 
ilmini tetkik ediyordu. 

Ah, ne kadar da çabuk seviş -
meği. hem sert hem coşturucu 

hareketleri öi!rcnmişti ! 
(Daha var) 

.\ylık 

a "r:ık 
o aylık 
1 yıllık 

Uemltket 
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J arı leden Balkan lJı 
nyda otuz kı.:rus dil~uııır 
hirtıeıne sıırmıycn \Crl 
\ rl rnıs he er kıırus zıııtl 

~bone kaydını bildi 
ltıp •e telgraf Ocretiııl 
ııarosının 110 ıa veya 
vollııına ilcrelini idare" 
rine alır. 

·~rkf;rf'nln hrr ~tll 
zimle l'AKl'J'"a abn11e 

tlre~ rlc~i'='tirme il 
2~ kuruştur. 

11.\S UCHETI) 

J'ienrrl iliinl:ırının s:ırı 
lırı sıınıl:ın ıtib:ırC'n if§ll 
rındıı 40: iç sayfntıırd•1 ru : dordilncil sayfada 
ve ücuncfıde 2: biri 
h:ı,lık vnnı kl'smece 5 1 

Rüyük. ı;ok clevamlı· 
rl'nkli ıı~n .,erenlere ' 
ıncflrrnrlrr noılır. Reçll' 
rın santim • salın 30 lı 

Tlcnt·1 !'la'•i"<'ttc oı 
l\iiı.;ük tıanıar 

nır dcra 30. iki dcract 
drfa'lı 65. dört defası 1 
dt"fa<;ı 100 kurustur. 
ıl:in vercnll'rın bır drf~1 
v11dır. Dört !lalın ı;:rç<'fl 
razıa !latıı l:ır:ı hrs kıırıl 
.;:ıo cdılır. 

\'n k ı ı hem cloi;rıırtarı 
k<'rıılı ııl.ırc n•rinrlc. ıı 
kora c:ıılnr<>İııde \'ıık~ 
ıll ınıla KEM\ 1.Et>DI 
il.in llüroo;u elı\le ıl 
('(lrr f Rıırnmın tele/Mııt 

zı ile Armut Goncası 
da herkesten ziyade , 
ründüler. Vang :.ung 
ri maziye çevrildi, v~11 
seneleri tekrar ve "" 
tile yaşadı. Hatta. uıııl 
danberi hatırlamadığı 
klzını bile gördU, ve r 
olduğu zamanlardaki 
ipek c;ilesi gibi ince ~ 
dudnklarile gfü.el 'Jir 
ırözlcrinin önünde cllıı 
Ve bu kızını, burada 
yatan iki vücut gibi t 
ti. Sonra dalg-ın dal~ 
dü ve birden: 

- Eh artık sıra bt 
ye aklından geçirdi. • 
tirenin içine girdi. 
baktı, ve kendisinin 
babasile amcasının • 
nın arıağısına, Cing'ill 
fına tesadüf eden \'e 
da ock uzakta olmı' 
baktı. Yatacağı toprV. 
na g-ö:r.lerini dikti. 
cb<.'diyen bunun .çindt 
rar toprağma dönmU\ 
de e-i:>rür gibi oldu. 
dandı: 

- Tabutun 
lıyım. 

---0-- • 
Raşil nıt.9 s 
Tek Ti~·ıılr"lt 
K:ıdıkô~ Jl
-;ınila · d 

SnclM11
\ 

\'orh ıl 4 perılc. Ten1:.1 

20,30 da b.ışl:ır. 
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·~an taarruzu topçu'Repuls harp gemisinin~Büyük Millet Meclisi~ 
irnayesinde başladı batırıldığı yalan ! nin dünkü toplantısı 
~ . ti a· N Ankara, 16 (A.A.) - Bü:rUk Başvekil doktor Refik Say. 

ra, 16 (Hususi) - Bu. clheUen do de,·riyc !aalıye ır orveç vapuıu mayne Millet Meclisi bugün Refet Ca · dam da Ziraat Bankasındaki pa. 
hl~ AJiıilı bilyük taarruzu. oınauftur · nıtetln baı,kanhğındn toplan • ra borçlarmm tecili meselesine 

?}'acağını gösteren ema· DVN AKŞAMKi TEBLlO a r p a r a k ~h a t t 1 mıştır. temas ederek geçen ayın yirmi 
-~ır. Garp cephesine Paris, 16 ~A.A.) - lG-l0·9U Ç '""U Celsenin açılmasını mtitea • beşinde ~rlifmüş olduğu Iz.. 

trı'lta.lcviye kıtaları getirildiği akşam tcbllgl: V, kib söz alan Maliye Vekili Fu· mir mebuslarının "Verdikleri 
~ rrultir. Bu yeni kuvvetle- :Almanlar bu sabah topçu •· Londra. 16 (lkcusi) --!Alman t ap_gr lnürettebatınm ifadesi- at Ağralı sele o evrak meyanın notta, Dikiliye hüktlınet tara-

)'\is bin ile aeJds yU. bin ııun da müıaharctile ?Jozclln mena.bii "Royal Oak" diritnotu ne göre vapurun içinde yedi kişi da bulunan ve biri yeniden ih. fından bir istihkam bölüğtl gön 
olduğu tahmin ediliyor. hemen f,larkında altı ktıomet • ile birlikte tngilb donanmasına yaralanmı9tır. "Bretagne", un - das edilen bUyUk elçillkler do- derilerek enkaz altcıda kalan 

~rruzun ne zaman batlı- relik bir cephe üzerinde ta&r · meneup "Re~lae" muharebe daUann denize indirilmesini mü· layıslle devlet memurları ay · tütünlerin ~ıkarılmaamı, Diki.. 
belli ~dir. Bununla ru etmltltr n torpil t.esitaU ~ kruvuörünün de batırıldığını i. teakıp batmııtrr. Iıklarının tevbid ve taadülUne Helen askere almmJ§ olanlara 15 
her~ ania vukua 1cı. na dayanan hafif neıaret 1111 tin etmekteyse de, tngiliz bahri· Yolcular, sandallardan birkaç dair kanuna bağlı Uç numaralı gün izin verilmesi, iakAn idare. 

· ~bu tMrTUU Üfll ıurlanmrllll bulunduta SClllle8 ye nerareti bunu resmen tekzip tanesinin atılın mermilerden- ceh·elde Hariciye VekA.letine sinin \"e Kızılay elinde kereste 
-~YVetleri tamamen haıır her~ tep.tılni ifgıl etmitlerdlr. etmektedir. "Repulse" de "Arc Jrullanılanuyacak bir hale geldiği. ait kısmında tadilllt yapılması- mevcut ise o mıntakaya gönde. 
~ -ntte bulunuyorlar Ate~lmiz altında taarruz il\ir • Royal" tayyare gemisi ıibi hiç ni söylemektedirler. na diğeri de zelzeleden mUtees rilmesi, halk elindeki pamuk. 

.tri muhabirler ittifak kuv· durulmuştur. DUşman bir an l· bir hasara uğramıJ değildir . Birçok yolcular imdat ltareti sır olan yerlere yapılacak yar·· larm alınması istenildiğini ve 
._ ..... ._..1 yüksek k'uma.n-dasının ~tn girdiği Apachln ştmaJlne çe· Paris, 115 (A.A.) - Havas a. verildiği zaman tecrübe yapıldığı- dım için Maliye Vektletl büd. bir de mektep işi bulunduğunu 

.,: buıünkü hu:luttan değil, kilmlşttr. t rint· janssnm bildirdiğine göre, Royal nı zannettikleri için etraflarında çesine 300 bin liralık fevkalA· söylemiş ve demiştir ki: 
1a daha ziyad~ bitaraf mem Deniz kuvvetlerimiz, et Oak zırhlıırnm ıuvarileri Ben ve obüslerin patladığını görünce, de tahsisat konulmasına mUtc- Milli MUdafaa VekAleti aym 

rt.~~en vaki olabilecek hücu- evvelin ikinci "haftuırnda Al • Niclcolls. kurtanlmıtlardrr. hayret etmiıterdir. Kadınlartlan dair bulunan kanun J4yihala • 27 sinde bir istibkAm bölUğU 
-ıı hazır bulunduğunu bil. manyaya alt :?J bin tonluk eş• FRANSIZ VAPURLARI buzları pijamalarının üstüne a. rının ruznameye alınarak mUs· göndermiş ve enku altında kal-

'-r~edir. ya müsadere etmişlerdir. NASIL BATIRILDI lellcele mantolannı giyerek san· tacelen mUzakerelerini istemiş mış olan tekmil tUtUnler ~rıka -
lfoi~:;keri sebepler dolayısi. ALMANA'lTEDAHt~g;TI Londra, 16 (A.A.) _ Cuınar- daDara binmiıterdir. B!r müıt~m. ve bu taleb tasvib olunmduştur. rı1A:,t~~- olanlara da 15 er gUn 
. a, Belçika ve hviere DEV 1\ teti ıünU Atlantik denizinde ba. leke askeri 7 yatm~akı ~arde!ıne Bu kanun lA.ylhaların an ta· izin verilmiştir. Mahallmdeki 
·c~i bir Alman istilası ihtiri'.ıal Paris, 16 (A.A.) - Askeri tırılan "Bretaıne" ve ''Louiaiane" yardım etme~ ta~ıyle bır buçuk adUI kanununun Uç numaralr vaziyete nazaran inpat başla • 

c tutulmayor. Muhtelif vaziyet: isimlerindeki Fransız vapurlan· aaat kadar yuzdükten sonra kur- cetvelinde Hariciyeye ait kıs. dığı zaman elde mevcut kereste 
lardan gelen haberlere ba· Butün cephede, cı.cumle Mo. nın sağ kalan yolcularından 400 tıanlmıt!J~· ., . . mında değişiklik yapılmasına gönderilecektir. 

'ı ~hnanya böyle bir hare· zelden Haardt onnanma kadar ki,i, pazar günü bir iJlliliz lima. "Louieıane vapu~u, k~disını ait olanı kabul edildikten son· Mektep meeele.ıi yerine baş. 
t rı!tiği takdirde crduları. olan mıntak& da.bilinde Fran. nında karaya çrkanlmı§larc:br. durduran taht~~~ahı.re yıyecek ra zelzeleden müteessir olan lıyaca.k umumi teşkilata ait bir 

· t~lnın cenubu şarki vilA· sız topçusu dün akşam hareke- Kurtulanlar arasında kadmlar vermek istemedıgı içı~ ~o~la ~- yerlere yapılacak yardım bak· meaeledir. Pamuklar da çıktığı 
•• 1'1tıburg•dan girerek on be' tc ~miş ve Rimdi pek Y~~ ve çocuklar ıda bulunmaktadır. ~lmrttır. Vapurun bırıncı. za~ı- kında kanunun müzakeresine zaman alınacaktır. Ziraat Ban. 

·;rde Ostn-:l'da varmak mak- gibi görünen bir taamı~ ıçın B lardan bazıları iki saat kadar ti lSJmUt ve tayfalarından birimn geçilmiştir. kası işinden &imdi ~ahsedilip 
'· Bctcikayı katetmeğe ça· killliyetli kıtaatn tah~ut ~t.. .u"~n içinde kaldılctan sonra va· ıöı:U çıkmııtır. Bu mUnaaebetle söz alan ha- bunu tasrih etmek isterim • 

.\:ır. Aynı zamar • .:ıa cenup- tiğı .Alman hatları Uurır.e şıd- ka mahalline gelen tngiliz harp Amsterdam, 16 (A.A.) - tiplerden Nevzat Ayas (Bursa) Bu izahattan sonra kanun 
)}_ ~n ordusunun, tsvt"çr• <lctlı a~ açmq;tır. ·1 · t -L da k tar Jmı._ Gressholm isimli Norveç vapuru yardım için istenilen mlkdann heyeti umumiyesi üzerindeki 
:"'"C&b rnıtakasını kateder·",; D_ü.'1, biitU."n. gu"'n son derece. gemı en arıuın n ur ı r yerinde ve takdire değer oldu· mu-'·ere ı.••ı görWerek mad-.. _ k lardır. ölenlerio 15 kişiden iba- cuma aqamr, 33.55 derece arzı. u.r.AA A<U 

hattı arkaaı do~ ü sakm goc.mıştır. Her z.aman ı ret oldur.u zannedilmektedir. pmalidc ve 2.55 derece tulil gar- tunu işaret ederek encümen delere geçilmiş ve kanun 'kabul 
· rnümk" -~~1 .. gru Y - gibi. taarruman evvel, Alman '" 1.:d bi t v osbabı mucibesinde "gec;en de· olunmuştur. 
ifrııta un ıoru uyo~. . topları, mcYzilerinin tesbitine "Dretagnc" vapurunun san - ~ e r mayna çarpmıt ır: • a. fa Kırşehir fellketzedelerlne Buna nazaran zelRleden ve 
trin~~ar karftsrnda:. ıttt~a~ ve mukabil ateşe mani olmak dalları denize indirildiii zaman pur batmış, tayfadan Uç kıtı bo- yapılan yardım dolay11lle köy. aeyliptan zarar g6reıılere yapı. 
'l n batka, bu u~ bita için t"okulmu,ıardı. kadınlar ve çocuklar tahtelbahi· ğulmu9tur. Milrettebatm mUteba. lUnUn yakın ihtiyaçlarının IA. lacak yardım için Kmlav kuru 
bırtJc elcet de uyanıkh~ı .. el- Diğer taraftan, FraMız ku - rin attı~ı obüslerin dağılan par. kisi Emmi isimli Finlandiya va· :riki veçhile tatmin edllemedill muna Unvaniyle maliye Vekile. 
)~~makta ve her u;u de mandanhğl putııılar kurmak A çalariyle yaralanmışlardır. rupu tarafından kurtahlııııttır· anlatıldıiı ve bu tecrtlb&den lı ti bütçesinde açılacak fasla 300 

'illti 1 ka~ sailam erkekle. )'MizMle .irıer almağa muvaf. Ufade edilerek son defa Dfüill· bin lira fevkalide tahsisat ko. 
ır~ tına çağırmı, bulun- fak oım'~tu. Norveç Oan'ımarka Numan de vukubulan yer ıar•uıtısı do- nulmaktad!r. 

r,n, Ortalık karam· kararmaz. .Al Ja)'lllle yapılmam dUşüntUen Y'eclis, rumameeine dahil 
hatız }'Uksek kumandası Ma· man hatlarma giden bütün yol. . . ful • w 1 yardımların mümkün olduğu bulunan ve Hatay vilayeti tef. 

lı:ıc tına ~ğrudan doğ~1• tar Uzerinde kesir bir hareket (Btıf ta.rafı 1 ıncide) ··ıenemencıog U kadar köyıunun ihtlyaçıanoa kiline ait kanuna ek layihayı 
lıacu llnt vaki olduiu takdırde müph"1e edilmiıtir. Helsinld. 16 (A.A.) - Bura• ve urt telekkllerin icablarına tuvip ederek pazartesi günü 
tt~I\ "1~n ~osen vadisi ve so~: Mozeldcn. dağlı !e .. ormanlık mn iyi ha.her alan mahafilin • Hariciyeye intisabının uydurulmau'' hususunda lleri toplanmak üzere içtimaına niıha 

c nchrının Fransız sahıli mmtakaya kadar butuıı cephe • deki şayialara göre, ç8J18.D1ba • sUrUlen temenniye işaret ede • yet vemıfft,ir. 
''fttı l olaeağı kaatiniedir. Yi. de yani :t08 kilOllletreY9 b.d&l' günü stoklıol.ınde toplanacak O. 25 nCI yıh kutlandı rek hUkfımetin bu temenni hak -------------
!\ ~hl.fil, b8yle bir uar. bir mesafe da.hWnde :Jrmn ıu. lan pal menıleketleri konfe • kında izahat vermesini istemiş· Sı' IAh altına alınan 

1?\ ~ıı tarafa blr milyona talannm ta.hşldat yaptığı bu ranamda R~elt ile Mussolini- Ankara, 16 (Huauai) - Hari· G 
1'~ ıaYiat verdireceğini tahmin suretle meydana çıkmıştır. den um~t bir sulh için muta. ciye VcWeti umumi kitibi Nu. Ur Ahmet Aldemir ( lzmir), ya· 

ı~ l.lajino hattrrıln yani· AJea C!'J>h.mde. Almanlar, vud, rolü oynamalarının rica mu M:enemcndoilu'nun harid· d t kkU t 
J.' ?zcdiıse bile, Clllun ardın-. talışidat i~. • V'ısf embu~ ~ • edilmeel huaUBU görUşülecek • -ye intisabının 25 inci yıldönU. pılacak yar ıma eşe r e . 
L,~n en taze kuvvetlen kmdaki Jresıf ormandan ıstifade tir. P miş ancak bunun Dlldltden 
Q mU bu akşam Karpiçte verilen maada Bercama ve civar kG1-
t~lüi bllyiik bareklta ha. etmlktedirlıer. Bu enD'!_'!.!IP~ P1Nl·AND1YA. H»YJla'1 '* AJ•"'• -~ .,.,_-. ıere ve MJllba maras kalaD 

ıırı orduları mevzi almıt tla91an u.t&lnde- hmGs ;orwpa- DONDt1 N=-a Memencioilu'nun arka· ·nırglye pmll olup otmadlfml 
lllalttadır. lar mevcut bulunduğundan ... t~y Londra, 16 (A.A.) - Mosko- dqlan, hariciye memurları buır sormuş, bu civar halkınm ma· 

S.\_h t"t yare lara.18\J'lun& karfı şazUn vada mUzakorcde bulunan Fin- balunm11•tur Ba•vekil ve Hari- k ld ki f Jlk ti h ftfl t 
"' oAJI TEBL u nüfuz edemiveceöi kalın bır ha. landiva mur&hhuı,Helaingforaa ~ • s ruz a 1 an e e a e • r~a,t " ,,. , ciye VekAleti Vekili Refik Say. mek için Ziraat Bankasının 
""tl 16 (A.A.) - 16 ~ ile ~il etmektedir. dönmUttUr. Akabinde kabiDe damdan Monemenciojluna ıön· borçlular Uıerlnde tazyik 7&P-

1'oa.1 •abab tebliği: BOYOK TAARRUZ NASIL toplaıımıe ve Sovyet Rusyamıı deriJell fU mektup okunmuıtur: qıamuı ve bunlarm mahıulle-
bı \'e Sar aruıodald dl1ş YAPILACAK teltltflerl görüttllmU•tUr. Fin • '"Aaizim Numan. rlnln bir an evvel aıınmuı ltl· 

ttt lttla.rında. büyük bir fa • Paris 16 - A.8kerl mUphidler Jaııdlya barlclyeaince vaziyet Hariciye mesleğine cüdilini- zumunu ileri sürerek ve bu cL 
\·~ •tdedilmiştir. Hitle;in taarruza. karar ver • ciddi telAkki edilmekle bera • mı yirmi bepnci senesini tamam hetler etrafında hüktmetln 

lllbourgun batısında iki meal takdirinde bu taarruzun her, sulhperver bir sureti hal ladıjum, bu_gün, aid tenelerden- dflttlncelerlnt ötrenmek lıte • 
, sar cepbealne kartı icra edile • buJunacalı umuluyor. Her :aı- beri bariciyeminn kıymetli bir miftlr. 

rıc• v k•ı• • celi mUtal&uında bulunmak - de müzakereler ıuzumun an unu olarak tanımaktan ciuydu. Sıhhat ve içtimai Muavenet IY8 8 1 ımız tadırlar. Alman kıtaatının en fazla uzatılmıyacaktır. Finlan· tum iftihara ilive olarak, tesa- Veklıt Doktor Hullıl Alataf, 

1 
fazla miktarda tahşld edilmiş dlya vaziyetin, Finlandiya nok. dilfcn vek&let wkUi ufatiyle de Dtklllde vukubulan ve hlll dr OIOfla görOQtU olduğu cephe, Sar cepbes1dlr. tal nasannı lhttva eden ceTapla tebrik etmek fııutını bulduium vam etmekte olan zelzele kar· 

't lten nehri cere:rantntn çok etd· pereembe g11ntl Moskovaya av- için çok bahtiyarım. IJIS!nda tık günden itibaren hU· 
. . detll olduğu Ren cephesi, taar- detl beklenmektedir. Sovyet tıtirak ettiğiniz bütün mühim kQ.metin ali.kadar dtier ma · 

11' (lla.ş tarafı 1 ınC1de) ruz için asla muYafık değildir. pllnları diğer Baltık memle : siyasi müzakerelerde, Türkiye kamların devamlı olarak ora -
~ 'l'Urkiye hü.kUmetinin, Esasen Fransızlar, köprttlert :tetlerinde bir Arızaya uğra.ma Cumhuriyetinin haklarım ve ha. daki vaıiyet ile allkadar bu • 

hijk<;metı~ lllkedar •rba.a ..unifleNlr' 4aa ~tedir. il• makaatlannı yübek kiyaset lunduğunu işaret n bu zelzele 
f ~~deleri, kendilerine teb • J:st.cw)·a~ S~t uk'41;1 ve sekinula müdafaa ve daima ve ae71Ab netlcoıi kaybetutl • 

~~lo~~i1~f)r -Tul ,_ tayyarelert ~lt}u'' s!~ah 1:Sı~~ =i·~;~~;::~: ;ı~:a:a~~~:~~:u'!!::de~1!uu; 
~ ~ilQinyQl'· '~ 'l'aHtfl ttmınma 14'S0\"1'f!t it çabpnalanmzı iftiharla yadede. vo demitUr kl: 

e ''l' 1Yan",""N~s Chronicle,, Londra. 16 (A.A.) - Hava gemisi gelmiştir. Lctonyadaki · BugUo muhtaç olup hiçbir 
di~re Poet" gazeteleri ~~ Gğledıln mera. All!l&D Sovyet garnizonu 25 bin n Llt- ~er zaman !Bhidi olduğumuı: iaşe lmklıu kalmıyanlar Kızı • 

ıııted r baı.ı gueteter, Britiah. tayyarelerinin, takoçya sahille· vanyadakl 30 bine baliğ olacak dürüst faaliyetinizin, bundan son- Jay tarafından iaşe edllmekte 
}'a hl>reea aj&DSJntn. Kaf. rlndekl ?ıedertere ıaarrıır ~- tır. ra da memlrketimiz için daima oJdutu gibi açıkta kalmış olan 
~Udu boyunca. Sovyet şebbüs ettiklerini fakat ~ıliz bayırlı neticeler vereceğiM lcani vatandaşlara yine Kızılay ta · 

1 kuvvetli tabşidat taşyareıeriyle. vaptı~an ın~ US avcı tayyareleri tar~mdan olarak. daha çok uzun seneler rafıodan 1150 çadır tevzi edtl · 
bı; ~ dair olarak verdi· ,~eJerde myıata ugradıkl Şimal denizine sUrUlmil.ştür. içia arhhat ve muvaffakıyet dile. miştlr. 
~ i ııeeretmektedirler. J:Jlldirmektedir. latih tNGlLIZ GEMlLERlNE rim." Enkaz altında kalıın tutun 
~ • Voakova, radyo ia • Lo8dra. 16..(A.A.> - • ve diğer yiyecek maddeleri 
iı~a. atfedilmekte Ve mez barat nezareti tebliğ ec!iyor: TAARRUZ o h , suratle çıkarılrpakta ve rmtn 

'ıl.~~ron tarafından teyit e. Hav&nm. fenalığına--~~ Berlin, 16 (A.A.) - D. N. D. Eski a ihya nazırı yerlere yerleftlrilmektedir. Zcl 
.~... Y'lennıektedir. Royal Air France t&n<M-ırezi tebliğ ediyor- zelenin mahiyetini tetkik ve 
ce!'J~ gerek bu ha.be - diln gece. Almanyanm mer 16 Tetrinievvelde ll&t 14.30 Mehmet Aıı· o··ıdu burada yapılacak olan binala -
~ Moskova radyosu ve §imalt ~~alan .u.erinde. ite ıs.so araaıda AJ.a:wı bom. nn ne şekilde ve neredo yapıl 
~ Ya;pJlan bu hU8\18ta. ınuva.fafltIYetlı bır keti! UÇU§U barchınan ta,,....ıeri Firth of masını tesblt için gönderilmiş 

.t,,Yat fddı ....... - .. -'1.o.&k Y'f!:Jl)a.rdır. t n'- h ı""...n;;erlne Beı ~ .... evvel memleketimize Ut h s be etler mahallin 
' ta~ •-·p -edı'A.UM&ldigı-· ~- ndra. 16 (A.A.) _ Fortiı forth'da nı uo arp .. wu,; ..... m e assı Y • .;.~.:ı.e ""'-U ....- aarruz ctmiftir· iki haPis knı· döndtığilnil haber verldipniz yüz de tetkfkatta bulunuyorlar. Yi· 
"'' lllüstenit olduğunu iberine Almanlar tanfmdan ya nsariine büytsk çapta ~bilar elliliklerden eski dahiliye num ne bu mrntakada şimdiye ka • 

:t'(i..ı~ezuıtdur. pılan ~~~ ='~ isabet etmiıttr. Turrus, pddet- Mehmet Ali diln sabah saat altı· dar yapılan işlerle bundan baş· 
"IQYeni b"" nezaretinin 6~Alm -i ll t-:liz müclMaa atefİM rajmcn da Beyoğtunda Kontinantal ote. ka daha neler yapılmasını ta · 

n yap il aka taamız eden an e--. -~ı•tır. Alman tayyarelerine Unde kalp hastalığından ölmü!• ytn etmek Uıere Kızılay başka-
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Askeri müteahhitlerin 
mukaveleleri 
hakkında 

Ankara, 16 (Hueust) - Si · 
llh altına davet edllen askeri 
mttteahhldlerin mukaveleleri 
batkuıda Mllll Müdafaa Vekl
letl BaovekAlet vasıtaalle Dev. 
Jet SArasından mUtal&a latemi§· 
U. Sll&h altına davet edilen as· 
kerl mUteahhldlerln slllh altı 
emrlle karşılaşacaklarını da • 
ha evvel tayin ve takdir etme
leri ve taahhtıdlerinl vekil ma
rlfeUle dahi yapmaları imkA. • 
ntnı görememeleri Uzerine bu 
lnl slllh altına davet hldfse • 
sinin mukavelelerini fesih için 
mtlcbir sebep teşkil edeceği ld· 
dlaslle askeri blrllk ve mües -
seselerlnc müracaatları vekl • 
Jeti bUyle bir teşebbUıe sev -
ketmiştir. Meseleyi evveli Ş(l • 
ra tlçtlncU dairesi tetkik etmi• 
ve hazırladığı mazbata Ştra 
umumi heyetinde ittifakla mıı
slp görlllmUştUr. 

Umumt heyetin mazbatasını 
ehemmiyeüne binaen aynen 
bildiriyorum: 

U ç U n c U daire mazbata
sında sl14h altına davet cdilcu 
askeri mtıteahhidlerden muka· 
velelerini feshe kıyam edenler 
hakkında yapılacak muamele· 
ye dair bir karar ittihazı m1111 
Müdafaa Vekaletinden talep e
dildiği YC gereğinin tetkikinde 
sllAh altı cmrlle sarsılacakları· 
nı dıı.ha. evvel .:en tayin ve tak· 
dir etmeleri ve taahhüdlerint 
vekil marlfetllc dahi yapmaları 
imklnı bulunmayan mUteab -
hldler itin ant sillh altına da. 
vet hldls~sinln her ne kadar 
esbabı mücblreden addl llzım
geleceğl dUfUnUleblltıe de bu 
gibi müteahhldlerle akdedllmiı, 
bnlunan mukavelenamclerin 
mahiyet ve mevzuları itibarile 
ayrı ayrı hususiyetler arzede · 
ceğine ve bunlar hakkında fe· 
sih talebinin vukuu zamanın . 
da taahhüdün almış olduğu şe· 
kil l"C vaziyete göre, muhase -
bel umumiye kanununun 136 
ıncı maddesine tevfikan her 
biri için ayrı ayn teklif derme. 
yan olunduğu halde hldisenln 
tetkik ve icabına göro mütalAa 
serdi mUmklln olabllecelt el -
hetle şimdiden umum! mahiyet 
te bir mUtalAa serdine kanunen 
lmkt.n ve mahal cGrlllmedlil 
yazılı bulunmut ve bu karar 
lltlnad ettiği mucip sebebe l i· 
naen ittifakla muslp gör llliUu'7 
ttır. 
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Yeni Turk - Romen 
ticaret muahedesi 

Türk ve Romen dostluğu hay
li tecrübe görmüş ve sağlamlaş -
mış bulunduğuna nazaran, tica -
ret muahedesi akdinin geniş bir 
samimiyet havası içinde cereyan 
edeceğini tahmin etmek tabiidir. 
Bunda, akid tarafların: istifade 
ddeceklerine de şüphe yoktur. 
Yalnız şu kadar var ki, bu son 
ticaret muahedesinin akdini takip 
etmiş bulunan yıllar içinde tat -
biki mahiyette bazı güçlüklere 
tesadüf edildiği de muhakkaktır. 
Türk - Romen ithalat ve ihracat 
rejimini bu müşkülatı nazarı iti. 
bara almak şartile tanzim ve mu
ahedeyi taraflar için bu maksatla 
daha faydalı kılmak bittabi iktı· 
sadi bir zarurettir. Umumi ve ik· 
tısadi prensipler bakımından: 

Bugünkü Türk ihracat ve id -
halat rejimi himayecidir. Muay -
yen şekil ve şartlar altında ve yi.. 
ne muayyen noktalardan yabancı 
malları memleket dahiline girebi
lir. Romanyada da az çok tefer • 
rüata ait farklardan sarfınazar 
sistem böyledir. Fakat siyasi men 
f;.;t'ieri ve tdevlet hayatları bakı
mından takip etmekte oldukları 
sulh ve sükunun muhafazası yo· 
lundaki müşterek gayeleri bu iki 
dost devlet iktısaden de biribiri
ne daha fazla yakınlaşıp, sıkı ve 
6erbest münasebetler idamesini 
amirdir. 

Romanya da Türkiye gibi ilk 
malddeleri bol ve zengindir, fakat 
Türkiye kadar mütenevvi değil -
dir. Sanayi itibarile bir Fransa, 
İngiltere, Almanya olmakla be -
rabcr para seviyesi ve mallarmın 
mübadeleten Türkiyeye daha ko· 
laylıkla ve daha müsait bir şartla 
fiyat ve nakliye şartlan alt:rrida 
girmesi mümkün birçok mamul 
ve masnu maddeleri vardır ve bu 
meyanda şeker, cam, kağıt ve mal 
zemei inşaiye başta gelir. 

Kereste, petrol, tuz pek bol • 
ıdur. Mesela Romanya bir yıl i -
çinde 500.000 vagon gibi muaz
zam bir mikdar petrol istihsal e. 
der. Bütün ibunlar Türkiyece 
malU.mdur. Fakat klering, takas, 
tediye şartlarımız Türk tüccarla· 
rının Romanyadan mal almaları· 
na müsait değildir. Zira umumi· 
yet itibarile Türk ithalatçıları Ro 
manyadan mübayaa ettikleri ma· 
lın beher 82 leyine mukabil bu
rada 100 kuruş ödemeleri i<:.ap et
mektel:lir. Bu ise Romen ithalat 
mallarının Türkiyede revaç ve 
mahreç bulabilmesine katiyetle 
mani olmaktadır. Romenler de 
Türkiyeden buna mukabil pek 
fazla ihtiyaçları oldukları halde 
pamuk, tütün, haJr, yaş sebze, 
tuzlu balık, kuru üzüm, incir, 
fındık, zeytin ve zeytinyağı, af • 
yon, susam, ve bilhassa krom, 
magnez, kurşun alabilirler. 

Bütün lbu mübadelenin imkan· 
sızlığını 5. 1. 938 tarihinde bir 
sene müddetle Bükreşte alddedi • 
lip halen mer'i bulunan ticaret 
muahedesinde aramak da doğru 
olamaz. Türkiyenin ithalat ve 
ihracat rejimi bir küldür; Türk -
Romen muahedesi de bunun başı 
olmayıp bir cüz'i, fer'idir. Bu i
tibarla fer'in, bükme hakim bir 
vaziyete getirilmesini talep et. 
miyoruz, fakat ticari münasebet· 
lerimizin dostluk münasebetleri
miz nis.betinde ve müvazi bir tarz 
ve şekilde in·kişaf ve tekamü. 
lünü temin edecek şekil ve suret
te bir muahede akdini tmenni e
aiyoruz. Maamafih devlet öteden 
beri bu sahada ticari müvazene. 
yi ve bunun tesiri altrnoda kalan 
tediye bilançosunun tahakkukunu 
teemmül etmiş ve bunu dünya
nm en buhranlı zamanlarında 
bile başarmıştır. Bu sebeple: 

Türkiye hükumeti ihracat bi. 
lançosunu aktif tutabilmek için 
''Donnant - Donnant" prensipini 
kuvvetli müdafaa ve muhafaza 
etmiştir. Bu rejim bilhassa 21-8. 
934 ten sonra K. L. listesinin her 
altı ayda bir değişmesi suretiyle 
geni~letilmiş -.e bu suretle ithal 
edilen: malların yüzde 80 ini bul· 
muştur. Bu rejim clearing (kle
ring) anlaşmalariyle, aktif tica. 
ret bilançolarma bu suretle bağ· 
!anınca, ihracat mallarımızın 

hacmini büyütmek için· ithalcitı • 
mızı ~oğaltmak lazımdı: böyle de 
oldu. Fakat bu meyan:ia Roman
ya ile olan ticari münasebetleri· 

miz, ne hacmen ve ne de kifaen 
tezayüt etmişti. İşte, bizim yu
kandanberi arzetmekte olduğu. 
muz mütalealar bu hususun te· 
mini zımmında mütehassısların 

dikkat nazarlarım celbetmekte. 
dir. 

Bilhassa ki, son beynelmilel 
hadisat ve harp de isbat etti ve 
ediyor ki bir millet harici ticare
tini tek bir millete hasr ve tahsis 
etmemelidir. Harici bilançomu· 
zu aktif tutmak şartiyle malları
mızı çok alana tdeğil, azar azar 
çok kimselere satmağa gayret et. 
meliyiz. Bu bizce küçük devlet
lerin harici ticaret prensiplerin. 
de, rejimlerinde büyük bir esas 
teşkil etmelidir. Mesela: Altı 
büyük devlet Türk ihracat mal
larının yüzl:le 78-80 ini çekerken 
Romanyaya yaptığımız ihracat 
500.000 Türk lirasını mütecaviz 
değildir. 

Romanyan10 bize yaptığı ihra
cat ise 1,5 milyon lirayı müteca
vizdir. Türkiyenin Romanyaya 
yaptığı ihracat daha az olmakla 
beraber 30 küsür maddeyi ihtiva 
eder ki Romanyanın Türkiyeye 
yapmakta olduğu ihracat madde. 
]erinin adedi onu geçer: Pet
ril, kereste ve hayvanat. 

Komşu ve dost Bulgaristan 
hükümdarı Samajeste Boris bu 
ayın üçünde tahta cülfı.sunun 21 
inci yılı kutlanırken söylediği 
bir nutukta Bulgar milletine 
sulh müjdesi verdi. Bu nutuk 
Balkanlar sulbü ve Bulgarista. 
nm istikbali namına bir kıymet. 
tir. Hükümdar nutkunda şunla. 
rı söylemişti: 

"Hadiseler dünyayı a~ır im. ı 
tihanlarla karşılaştırdı. Mazide 
acı ~ler yaşıyan Bulgar mil
leti bu hayati günlerde kati o. 
larak sulh yolunu intihap etti 
ve bu yolda yürümektedir. Bul. 
gar milleti tam bir şuurla id. 
rak etmiştir ki, candan men. 
faatlerini ancak bövle bir hattı 
hareket sayesinde muhafaza e. 
debiJerek ve kendine daha ay
dın istikballer hazırlayacak 
tır .. , 

Karlova ile Kızanlık kasaba. 
ları arasında veni vapılan de. 
mirvolunun açılışı münasebeti. 
le umum Bulaarlığa hitap eden 
bu sözler Bulgaristanrn Bal. 
kanlılar ailesi içindeki hakiki 
mevkiini kati olarak tayin et· 
miş olsa gerektir. 

Türkiye cumhuriyetinin Ro -
manya ile olan ticari münasebet. 
leri yapılan anlaşmalar göre te
mevvüç etmiştir. Nitekim 15.7-
37 tarihinde kurulan kontenjan
lar rejiminden 15-10-937 ye ka
dar Romanyaya eski anlaşmaya 
göre Türkiyenin ihracat yapma. 
sına müsaade edilmiş, fakat bun
~ sonra Romanya dahi konten
jan listelerine tabi tutulmuş ve 
klering anlaşmalarına bağlanmış
tır. Bu ise Türk - Romen müna. 
sebetlerini takyit ve tahdit etmiş· 
tir. 

Avrupada vukua gelen ve 
' gelmekte olan hadiseler kiiçil'k 

milletlerin hayat ve istikbali 
büyük tehlikeler karşısında na
sıl acınacak bir halde bulun. 
duğunu bütün beşeriyete isbat 
etmiştir. 

Fakat 12 - 1 - 938 tarihli yeni 
Türk ihracat repimini tesis eden 
müdevvenat ile Türkiye ve Ro. 
manya arasında bir fark yoktur. 
Her türlü milli ithal ve ihracına 
müsaade edilmiş olmakla bera. 
ber 1936 senesi ticari anlaşma· 
6mdan tatbikat itibariyle yalnız 
Türkiye tarafından Romanyaya 
ihraç edilecek pamuk ve pirinç ~· 
hakkında bazı tadilatı muhtevi
dir; bu kadar. 

Mevkii meriyette bulunan 
Türk - Romen ticaret muahe~e. 
siyle, Türk - Romen ticari mu
amelatında Türk lirası muamele
den kaldırılmış ve onun yerine 
ahdi bir Türk lirası kaim ol. 
muş ve bunun kıymeti de 82 ley 
olarak tesbit edilmiştir. 

Bu ise Türk tacirlerinin Ro
manyadan ithalat yapmalarına 
mani telkil etmekte ve bu yüz
den Romen ihracatçıların lehleri
ne bloke edilen paralarının tran
seferi yapılamadığından Türk • 
Romen ticari münasebetlerinin 
gevşemesine ve bizden alacakları 
malların başka piyasalardan te
darik etmelerine sebebiyet ver· 
mektedir. 

Hülasa: Yeni ticaret ve kle. 
ring muahedesi aktedilir1cen bu 
hususların nazan dikkate alına
rak Romanya ile olan ticari mü. 
nasebetlerimizin inkişafının bir 
an evvel temin olunacağını ümit 
ederiz. 

Fatih Askerlik 
sinden: 

şube-. . 
15 Teşrinievvel 939 tarihli 

celp ilanına ilavedir. 
1- 316 - 334 (dahil) doğum 

lulardan hiç askerlik etmemiş 
cezalı ve cezasız ve tebdilhava. 
sı hitam bulanlardan (gümrük) 
(tank), (hava) (harpsanayii), 
(kimya}, (topçu). (mızıka), 
(istihkam), "muhabere", "nak. 
liye" smıflarile yine 316 • 334 
(dahil) doğumlulardan hiç as. 
kertik etmemiş cezalı ve ceza. 
sız ve tebdilhavası hitam bu
lanlardan gayriislam erat celp 
ve scvkcdileccktir. 

2 - Şubede toplanma günii 
25-10-939 sabahı saat (9) 
dur. 

Balkanlılar Birliği mefkure _ 
si bizim gazetelerimizi sene. 
!erden.beri çok candan meşgul 
edip durmuştur. Balkan paktı
na girmeyen Bulgar dostları-. 
mıza bu paktın kapıları daima 
açık bulundunılmuş :se de Dob. 

.ruca, Trakya ve diğer bazı yer. 
Ier üzerinde milli emelleri oldu. 
ğı,ınu ileri süren Bulgar komşu.. 
muzun bu çe1dngenHği ~ziln
den Balkanlılar arasındaki a-

. henk bugüne kadar bir türlü 
kurulamamıştır. Halbuki, Bal. 
kanlılar ailesi içindeki müna. 
zaalı meseie)eri ba.şba.şa vere. 
rek halletmek imkanları mev. 
cut bulunduğunu bizim ~az.ete. 
!erimiz mükerreren yazmışlar
dır. Atatürk ve müte·ıeffa. kral 
Aleksandrm nüfuz nazarları 

Balkanlarda yaşıyan :~üçük mil. 
Jetlerin teşkil edeceği umumi 
birlik sayesinde meydana gele. 
cek 60-70 mi1yoıluk muazzam 
bir kuvvetin müstakbel büyük 
tehlikeleri karşılayabileceğini 
görmiiştü. Bu idealin ne kadar 
mukaddes ve kurtarıcı olduğu. 
nu hadiseler isbat etti, bir kaç 
devlet dünya haritasından silin.. 
di, büyük tehlikeler Balkanlı 
küçük milletlerin kapısına da. 
yandıktan sonra. bazı pürüzlü 
meseleler dolayısile Balkanlı 
milletlerin birleşmesine engel 
olan Bulgaristanm yanlış bir 
siyaset takip etmiş olduğu gö
rüldü. Maamafih, henüz iş işten 
ge«memiştir. Karışık dünya ha. 
diseleri orta Avrupada müva • 
zeneyi bozduktan sonra. küçük 
milletlerin telaşı ile sulh ve bi. 
taraflık siya.setine ı:.ımsıkı sa.. 
rılışı büyük devletlerin planla. 
n önünde, ne dereceye kadar 
bir kurtuluş çaresi ola.bileceği
şüpheli bir vaziyete girmiş bu. 
lunuyorsa da Balkanların nü. 
fuz mıntakalarına ayrılmak ü. 
zere olduğu şu günlerde Balka~ 
lılar arasında teessüs edecek 
müşterek bir anlaşma ve sulh 
teşriki mesaisi bu küc;ük dev. 
Jetleri büvüklerin m"nfaati için 
beyhude kan dökmek belasın • 
dan kurtarabilecektir. Bu iti. 
barla, Kral Boris'in sözleri, bil. 
hassa şu buhranlı günlerde, çok 
mühimdir. 

. 
Yatak, yemek ve ~alışm-.. 

odalarlle salon takrm ı · · ı 
velha~ıl her nev1 mobilyalar: 
wizeler ve kristal takımları 

BAKER (ESKt HA YDE?\) 

mağazalarında teşhir edil . 

Jlekte ve her yerden ucuz fl-
3 - Vaziyetleri cezasız bu -

lunanlarm bedelleri 24 .10 .939 
ak~amma kadar kabul edilecek. 
tir. 

4 - Davete gelmiyenler hak. 
kında kanuni muamele vaoıla
caktır. 

lat ve mUsald şartlarla ~a
tılmaktadır. 

Roman.ya ile Macaristan ara. 
sında Transilvanya meselesi 
nazarı itibara. almma.ksızm, es. 
ki dostluk yenider. teessüs et. 
mek üzeredir. Yut?"oslavya ile 
Macaristan arasındaki ekalli. 
yetler meselesi unutularak bu 
iki dost iyi komşuluk müLa.s&
betleri tesis etmişlerdir. 

Romanya ile Bulgaristanın 
Dobruca meselesinden dolayı 
olan anlaşmazlığı, şimdilik bir 
tarafa bırakılarak · iki dost 
~azctelerinde eski dostluğa av. 
det etmek ürere bazı dostc:a ya. 
zılar görülmcı?e başlanmıştır. 
Romenlerin Oservatore Roma. 
no g-azetesile Bulgarların Slovo 
gazeteleri Balkanlılar bloku teş. 
kili hakkında son günlerde ya.. 
ı.ılar yazmaktadırlar. Şu halde 
yapılacak ilk iş, Balkanlılar a. 
rasmda bir blok teşkili için der. 
hal bir konferans toplamak ol. 
malıdır. 

M. Necmettin Dcliormmı 

Zayi 
'.Mülga . .\melt Hayat Ti<'arel ve Li

saıı okulundan 1930 senesinde aldı
ğım tasdiknamemi zayi cıtiğimdc11 

~eni<ıini alacağım. Eski inin hükmü 
,\·oktur. · 

3 ii11cii .~ınıf falt!bt.~i11ıle.11 

15() s<111ılı llafız ojjlıı 
Malınıııt Esal 

• • * 
Z.\ Yl - 1939 yılın ela Erzincanın 

Zatkiğ köyü okulunu bitirerek aldı· 
~ım ~ahadetnameyi kaybettim. Yeni
!'ilni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Tercan i.ıfa.ıvomın<la 

kili köylü Mııstaf a 
Yusuf Karakaş 

• • * 

Zat
o(jlu 

ZA Yt - lneboludan altlıAım nü -
ru~ ldiğıdıınla askerlik tezkeremi 
zayi ettim. Yenl~ini çıkaracağmdan 
esldsiniıt hütmü yoktur. 

Mııs.tafa Numan Sarı 

• • • 
ZA Yl - 340 - 341 ders yılında 

Konya Askcrt İdadi mektebinden 
devre l sınıf 1 den almış olduğum 
ıa.,diL:nameyi zayi cllim. Yenisini 
alacağımdan esldsinin hükmü yok -
tur. 

No. '197 l/ürrtm Şadan 
(K. t. 281) 

SAH1B1 : ASllıl U~ 
B.,ıldığı yer: \'AKl1 Mathaa•ı;ı 

Umum Neşrlyalt idare t'den: 
Refik Ahmet Sevengil 

--

Muhammen bedeli 1524 lira 25 kuruş olun muhtelif cins \'C eb 
9 kalem kaynakçı ve dökiimcii başlık, gözlük ve l(Özlük cıı~ 
27110/1939 Cuma günli saat ( 10.30) on buçukla Haydarpaşada G9 't 
nası dahilindeki komisyon tarahndan açık eksiltme usulile satın • ~ 
caktır. ~ 

Bu işe girmek isliyenlerin 114 lira 32 kuru~luk muvakkat tefli 
ve kanunun tayin etliği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine \; ~ ' 
komisyona ıniir:ıcııntlnrı J:ızımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dnğıtılfl1 l 
d (8JHl ır. 

* * * 
İdaremizin muhtelif yerlcrindt istihdam edilmek üzere kı~ıfll \J\ 

kimlerine ihtiyaç Yardır. Yerilecek maaş 1i7 liradır. A)·rıcn mesken 
mesken lıedeli verilir. Serbest lıulunnıak Ye yn5ları 45 elen ::rnkıırt L. 
ınak üzere taliplerin ue,·lct Denıiryolları zat işleri miicHirliiğiine ıı •IQ( 
rantlnn. (8lii'ı) ) b· 

* * * ı 
Si Yas atdyesinılc ) :ıpıl:ıcak muznyyak hnYa tl'c.İsalınn liiwıt111 

ııı:ılz<'ml'nin ll'~liıni ,.e bunların mahallinde ınonlnjı 27-10-193~ 
günii saat Jj,30 ıln Ankarada itlnrc binasında pazarlıkla ihale edilcrt 

Pnrnrlık mevzııunun mecmu muhammen bclleli ıl:ı:>OO liradır. il 
~irrnC'k isteyenlerin k:ınunun t:ıyin ettiği vesikaları hamilen aynı S1 

nt rn,30 da komisyon ncistiAine müracaatları lazımdır. 
Sartnameler parasız olarak Ankaratla mal7:eme dairesinden, ııa' 

pa5n1İn tesellüm Ye sevk şefliAinden dağıtılmaktadır. (8:>0) 

Sıttı1 
İlq 1 

l tn;ı 

'Ilı• 
.~ 
lfi bı 
ı )o 

i!Q.it 11---------------· ~ 
1 

Mektep Kitaplarınızı ·~ 

Her sene olduğu gibi, bu yıl da t~ 
~l 

V akıt K itabevin·t·~ 
den alınız .t= 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden\ 

İdaremiz elinde bulunan .UOO metre ç:mtalık bezden 120 X 150 
yunrla • köşe dipli 50 tane hariet koll ve 60 X 95 boyunda 200 toııt 
rict eYrnk çantası diktirildikten sonra geriye kalacak bezin tamııını11 

GO X 9:> boyunda dahill evrak çantası diktirilme~ı açık elı:siHJll 
konulmuşhır. 

Eksiltme 25/10/939 Çarşamba saat 16 da B. Po'.'llahane bina~ı bir 
kalla B. T. T. !\füdürlüğil odııstnda toplanacak alım satım komisY0 

da yapılacaktır. Muhammen bedel 1000 lira, muvakt.:at teminat 75 Ji~ 

İsteklilerin olhaptakl şartnamesini görmek ve muvakkat tcmlı11 • 

rını yalırmak iizere çalışma günlerinde meıkür müdürlük idarl 1'9 
levazım kı'.'lmına, eksillme gün ve saatinde de muvakkat teminat ı1' 
buzn, 939 senesi için muteber ticaret odası vesikasile komi'.'lyona rı1 
caatları. (809~ 

BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5· KURU~ 

·-. -
----------_____ __, 

- • --

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
- = 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 


