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ınanyadan Çlld.ı 
bık~ 17 (Hususi) - Sa
Jnin "İmpa.rat.oru Villıel. 
Ayte?6 Yaşındaki oğlu Prens 
birlikte :F.1-edrih karm ve km ile 
1avi Alman.yadan. ayrılarak 
~ Çre/ye gelmiştir. Siyasi vazi
~ -.e __ b~.bagünkQ Al -
?tın&....~Jınnne dair tıeriıangi bir 

' Moakovaya yer..1 hir Al- · 
man heyeti geldi 

Lc:mdra., 17 (Hususi) - ~ 
lonyanm Sovyetıer tarafından 
işgal edilen mmt&kasmdaki Al. 
manlarm ve belki diğer sahalar. 
daki Almanların nakli için mu. 
mkerelerde bulunmak We-e 
bugün Moekovaya bir Alman 
heyeti gelmiştir. 

"l.a.tea:da bahmma:ktadır. 
çARŞAMBA Birtnciteırin 

fDARE EVl:Ankara Ca.J.ISTA:\Bt"I. •Telgraf: VAKIT9 Posta kutusu: 48• Telefon: 21413(Vazı).2~370 (tdare1 

iman hava kuvvetleri lngiltereye 
ün ikinci taarruzu yaptılar 
ADliiiilc§llfil tayyc§lır<e~ü dlYıştYırlYıDdlY 

uğrayan lskoçgada 14 kişi öldii, 12 kişi yaralandı 
-ta-a-rr-uz_u_ Harbin başındanberi 13 Alman tahtelbahiri batırıldı \' , 

<>dern harbin • • ı Sovgetlerle teşrikimesai Saraçoğlu Anka-
bir şeklidir Vekıller heyetı meselesi güzünden J•• •• . 

y Reisicumhurun reisliği raya UORUYOT 
it" sıalb a.zan ASIM U 

.~ ~~~'.;;.~ ıç:.:::~~ı::ı~:"!eİ•İ Hitlerle ordu şefleri 
.~'aS=:r.:! ileFe~:trfk:tiakda arasında ihtilaf var 
• llıudur? .Ankara, 17 (A.A.) - lc-
~ce !döl itibariyle biri- ra Vekilleri Heyeti, bu· 
~ •nı olan bu iki terki· gün, sa.at H te BaşvekA-
1.,. llınJan da bqb betb- Jette Reisicumhur ismet 
lh ~-olmak da liznnclır. tnönUnUn riyasetinde BU· 

"'\lifi harp halinde olan yUk Millet Meclisi Reisi 
ı.~~!den 'birinin diğer ta.. Abdülhalik Renda ve Ge-
---~ edilebileceğine inan- nelkurmay Başkanı MarP-. 
i L~ !U'llarrnı bildirme- şal Fevzi Çakmak'ın da tş-
ı., 'IQ telclif elr • ---a. tirAklyle bir toplantı yap-
:"t ... h • aerıya ·-~-

... ltlQ ıle neticelenir ve böy. mıştır. 
IQ teklifi aalihiyettar bir 
t.rafmdan aalibiyettar 
'"e usulü dairesinde ge-

llı 
'1ılti~unda_ ise. hakika-
:.~S:.._. ıyeb ;ioldar; 
''İ)eti ~ hasnn tarafın harp 

el-" "1 
•• "Zaafa uğratmaktır. 

SdiJıla yapılacak taar. 
d\i1:;1ıa müessir olabilmesi 
· ıa..:' cephesinde manevi 

. h Ytkmaktır. Nitekim 
'Otı"" fırsat düıtükçe dediği 
~~Yıtag '1Utkunda da: 
hir-1

'." lngiltereden, Fran. 
,ı, ••tediğim yoktur. Bu 

İtti,. ket •e milletle dost ol• 
eel>h0~rn. Şu halde niçin 

• ' 11nde bugünkü ha ectı,.or-? N. • rp 
)e .\1 ıçın Fransız, in· 
~1.?1an kanlan beyhude 

"Yor?'' 
(Devamı 5 incide) 

Ziraat Vekili 
Malılia &.lı sr11 9.1• 

ya muvaaalet ettl 
Moskı>va, 17 (A.A.) - Tasa 

ajan~r bildiriyor: 

Ziraat sergisini ziyaret etmek 
üzere Moskovaya gelmekte olan 
Türkiye ziraat vekili Muhlis Erk· 
men riynetinde mebus Şükrü 
Esmer ve Sadri Ertem, hariciye 
vekaleti nıümessili Cevat Ulken 
ve muharrir Suad Derviş'dcn 
mürekkep Türk heyeti, dün Svan
netia vapuru ile Odesaya gelmiş
tir. Ziraat Vekili ve refakatinde
ki zevat, rthtnrida, Odesa §Chri 
Sovyeti Reisi Sovçenko, mahalli 

( Dr1•am1 !i if)Çjde) 

Sovyetler; Finlandiya, isveç Norveç 
hakkında serbest bırakllmasını iste
yecek, buna mukabil Danimarka da 
Almanyanın nüfusu altına girecekmiş 

Alman bombalarına hedef olan bıgili~ gemilerinden Soııthamp. 
ton ::trlılısı (Yazısı 5 incide) 

ovyet - Finlandiya 
111üzakereleri 

Stalinin haz1r bulunduQu safhalar ciddi bir safhaya girdi 
~itvanqa. bugün Vilnogu işgal ediqor 
Ukcunet merkezi Kaunasdan Vilnoya taşınacak (D•••m• s intMe) 

,;-.__ ____________ ~-------:---:----~~-:-----:~:--:----
li. rı /erin peşinden: Boşanma tarzı değişiyor 

düşnu:1nları ,raraf~~nin arzusu birl.~şti~i taktir-
'• " .. ıc de, dıger sebepler gozehlmeden 
~tız'llı-. ~11llız l•'ahrettln Keıim ile aramıztla bir fikir llıti. , 
~~{!lıl"a, ~:lllcrnlekcti ralu tehlikf!Sintlcn kurtarmaki~ln boşanma karan venlecek 
l>1ırı lı); ()lsıı Uz ı:-arnı> siyasetine taraftarız. Muhterem Doktor 
tı~1 " htl'd 11• J>ahah olsun, rakının da, biranın da, şarabın dn. 
ı.._) 1'1ltn en harp UAn ediyor. Onun için Türk.iyentn beynel-

1 ttc,1~1:ffsfne girmesini boş bulmıyor. tnhlsar ldarcslnln 
lıı llı~ k: lnıa.o;ında fayda değil, zarar görüyor. 

li1c, ~f:~); b~trsa Yeşllay hiç olmazsa mu,·akkat bir müd<l~t 
ı.._ (i'-'ltın 1\ \"c ucuz sarap tararturları ilo birleşmelidir. nu-
11' 1c.'' ~ra~ olan rakıdan kurtulmak için küçük düşman olan 

1111) eı-e elb ın re,·acını bu .müddet zarfında tenle; etmelidir. 
b~a .. bı irlJğt He rakı düşmanını yere serdikten sonra Ye· 

ı,l{\11 tt")'ıın'";' 'Ve şarap tara.ftarJ.arında.n yine ayrılabilir. 
hllt-hlıı n hı~ bir yerinde içkilerin her nev'lne karşı nan 

zafer ile nihayet•buldoğtt ,·akl <lcğildfr, 
HA.SAN KUMÇA.YI 

Ankara., 17 (Valut muhabiri 
bildiriyor) - Kanunu medeııt i
le hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun ·bazı maddelerini de. 
ğiştiren kanun layihası Başve
kilete gönderilmiştir. 

önümUıileki gUnlerdc Mec.. 
liste mür.a.keresine başlanacak 
olan bu layiha boşanma dava. 
smda her iki tarafm arzusu bir
leştiği takdirde h~kimin diğer j 
sebepleri nazarı itibara almada.n 
bofıl"'D& karll"f-Venneainli8'5h-

daf eylemekte çabuk ayrılma 
mevzuu ili.erinde yeni esasları 
ihtiva etmektedir. 

Layiha. esaslarını n.ynen bil. 
diriyonını: 

Madde 1 - Medeni kanunun 
132 inci maddesi şu şekilde d~ 
ğiştirilecektir. '"Karı kocadan 
her biri evlenmenin kendisine 
tahmil ettiği vazifeleri ifa et. 
memek maksadile diğerini ter. 

(Devamı 6 ınct.<la) 

Henüz neticelenmemiş olan 
müzakerelerin cereyanından 
hükumeti haberdar edecek 

Moakova, 17 (A.A.) -Türkiye Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu, anla§mayı İmzala
maksızın bu ak§am Moakovadan Ankaraya 
dönmektedir. 

Türk mahafilince, Saraçoğlunun Türkiye 
hükômetini müzakerelerin cereyanından ha
berdar etmek üzere Ankaraya gittiği ve her iki 
tarafça teklif ve mukabil teklifler yapıldığın. 
dan iki hük\ımetin de bunlan tetkik edecekl. 
rini aöylemef[Je iktifa olunmaktadır. 

Moskova, 17 (A.A.) ''D.N.B.,, - Türkiye 
büyük elçisi ecnebi gazetecilere yaptığı beya
natta Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ
lunun bu akşam Moakovadan hareket edeceği
ni ve Saraçoğlu ile Molotof arasında 23 giin
denberi cereyan eden müzakerelerin neticelen
dirilmemiş olduğunu söylemiştir. 

Londra, 17 (A.A.) - Moskovanın salahi
yettar mahafilinde beyan olunduğuna göre 
Saraçoğlu Rus tekliflerini yeniden tetkik edil: 
mek üzere Ankara ya götürmektedir. 

Başvekil Parti Grupunda 
Moskova müzakereleri hakkmda izahat verdi 
Ankara, 17 (A.A.) - C. de tckarrur eden esaslarla 

H. Partisi B. M. MecJlsl gru· telif etmek mUmkUn olma. 
pu bugün "17.10.1939,, öğ· dığı gibi emniyetimiz bakr-
leden sonra reis vekili Sey. mından bize verilen garanti-
han mebusu Hilmi Uran'ın lerin bizden istenen taah· 
riyasetinde toplandı. hUtlcre tekabül etmemekte 

KUrsUyo gelen Başvekil bulunçluğu ~e boğazlar Uze. 
Doktor Refik Saydam Mos- rinde de TUrkiyenin beynel-
kovada Sovyctlerle Hariciye mllel umumt taahhUtıerln· 
Vekilimiz arasında. cereyan den başka hUkUmlerden te· 
etmekte olan mUzakereler vakkl ctmeği esas ittihaz 
hakkında bervcçhlAU izahat eden siyasetine Sovyet me. 
ve beyanatta bulundu: talibi uygun ,görülmediği cl-

Hariclyc Vekillmfz Mos- hctlc TUrklye - Sovyet Rus-
kovaya giderken Sovyetıer· ya. mUzakeratının bu defa 
le aramızda ne yolda bir Mosko·rnda intacı mUmkUn 
muahede yapılabileceği iki olamamıştır. 
hUkQmet beyninde görUşUL Bununla beraber Sovyet· 
milşttl. Moskovada bu esas. lerle olnn mUnasebatımız 
Iar dahillnde cereyan eden eskisi gibi dostane esaslar. 
mUzakerclerln bir ltilfıfa da berdevam bulunmakta-
varması mUmkUn olamamış- drr. 
tır. HUkfımetçe ittihaz edilen 

Bunun sebebi, So,·yet hll· hareket tarzını tasvlben be· 
kOmetinln Jiarlcive Veklll tt b 1 
mlze bUsbUtUn '.·en·ı teklifler- :rann a ıı ıınan bazı hatip· 

lerl de dinledikten sonra 
serdetmiş olmasıdır. Bn ve- grup umumi heyetince Baş_ 
ni teklifleri Tllrklye Ile in- ''ekilin hcynnatr mllttcfikan 
giltere Ye Fransa arasında tas\'fp olundu. ve rlyasctçc 
Sovyetl~rln Yuku!u dahtıln- rclsc-ve nihnyet verildi. 

'~~-----------------·----/ -------~-----~-----------------==========-
Sabaha karşı : 

Saraçoğlu dönüyor 
Moskova, 17 (A.A.) - TUr- ı topal yolu ile Ankaraya gitmek 

kiye Hariciye Vekili ŞllkrU Sn.. Uzerc bu akşam Moskovadan 
raçoğlu MoskO\"ada 23 gUn su- hnrekct etmiştir. 
ren bir ikametten sonra Sivas- (Devamı 5 inciM) 
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insanlar memleketinde !cumhuriyet bay· Yeni tedrisat §ekli tetkik ediliyor 
Kıt ve yaz mevsimine göre ---------Yazan: SADRI ERTEM ----•ı'ramı hazırlıkları 

Değirmenci bilyUk lengerler f·ı zarası arzediyordu. ilam mad • 
çinde sarJJrn birer ışık menbar deyi etraftan tedatfk eden ve 
""ibi Ustuste yaslanmış bUyUk lzmlrdekl bUyUk hah ticareti -
~cayısılan getiren çocuklarına nin atelyeai manzaraaını mu -
emi rler veriyor. hnfaza ediyordu. 

Suyun bir kenannda parça • Ufakta çıknktan fabiikaya 
l :11ımtş karpuzlardan c;ıkan kır geçlıJ MetruUyetten daha ön • 
mızı bi r lıuhnr onların arasın· ceki devirlerde başlar. Bu mm 
dnn bakıldığı zaman hissolu - takada halı işi bir İngiliz kum
ııuyor. Biraz ötede ateş yanı • panyası olarak şa.r~ hah şirke· 
yor. H erkealn dilinde mtişterek tinin elindedir. Bu şirkete çok 

ilerledi 
Kutlama talimatnamesi 

netredildi 
Cumhuriyetin 115 ncı yıldanü. 

münü kutlamak üzere geni~ bir 
kutlama programı tanzim e.dil
mi!tir. 

Derslere başlama Norveç sal 
saatler değişecek mi? çııarmm al 

ehemmiy 

bi r ad Yar : : zeki, çaiı,kan olan bir ekip 
Yaren başı! hükmetmektedir. 
··- Yaren başı aşağı, İngiliz sermayesi onların ~ 
"- Yarc:ı başı yukarı.. meklerilıl koloni flyatile dünya 
"- Yemek hazırlandı mı ya· piyasalarına ıevketmektedlr. 

ren başı? 1863 senesinde halı tezglhm 
··- Sofra kurulmadı mı ya · da calışaıı bir teçl ayda 60 ku• 

"en başı? nış kadar bir şey kazanıyordu. 
Yaren başı elinde bUyUk bir Uşağın kllzük saMt aahlple· 

saç. göbellııi sata aola sallaya ri böylece yabancr sermaye t:a· 
sall&ya vakarlı, vakarlı Uerle- rafından lıUsmar edilirken be. 
llf : riyandan dikkate layık bir ha-

·•- Sac kebabı 111 olmadı a· reket daha meydana çıkıyor. 
m a. buyurun diye seslendi. eCsur bir kaç adnm eşkıya 

Bu güzel kır yemtiinln ha • lle vuruşmayı göze alarak vi • 
rik ulftde lezzetini hll& dilfmde liyet hududu dll!lma çıkıyorlar. 
hisscdlyonım . YaDafı ve yUn almıya gtdfyor· 
Yanımdakine sordum: lar. 
"- Yaren başı nedir? O zaman Konya Ye Hayma • 
Çocukluk arkadaşım bana na mınta'taaındakt suru sahip· 

tunları anlattı: : lerlnden mal almak için cesu -
Yıınn .. Bütün mütehammil raııe yola çıkmaktan başka ça. 

wza.hürleri gözönünd.e tutula - re yoktu. 
ruk icapları dütli.aiilmiif ve .-e Atlarına binen, silQhlarını 
ticeleri tesbtt ve teövln edilmiş~ sırtlarına vuran cesur insan -
bir miiessesedlr. lar suru sahiplerlle doğrudan 

Kanwı hükUmlerine g8re 28 
Tqrinien.el öğleden sonra ve 
30 uncu ak!&mına kaı:lar sUrect:k 
bayram bütün yurt için hazırla· 
nan bir talimatnameye &öre kut. 
!anacaktır. 

Yurt içinde bOtün ıehlr, kasa. 
ba ve kövlerde kara, deniz ve 
havada, ğece ve gündüz bütün 
halkı allkalandıracak eğlenceler 
tertip edilecektir. Her villyette 
programı hazırlamat ttzere muh
telif komiteler kurulmuıtur. 

Bayram dolayısiyle gehir ve 
kasabalar sUslenecektlr. Muhtelif 
yerlerde taklar kurulacak, veci· 
zeler aaıJacak, renkli fener ve 
lambalarla da tenvirat yapılacak. 
tır. 

Gündüz geçit resmi yapılacak. 
trr. Geçit resmi aşağıdaki sıraya 
göre tertip edilecektir. 

A) Ordular: En bUyilk komu
tanın aıralayacafı ilzere. B) İl· 
tiklil ve inkılap için canlarını ve 
uzuvlarm1 vermiıı kahra.manian 
temsil etmek üzere subay, efrat, 

G.eçen ders yılr başından itiba
ren tatbik edilmeie başlanan, 
ö~retmenlerin talebeden evvel 
dene girmeleri §ekli ile yeni 
yarım gün tedrisat teklinin ver. 
difi neticeleri tetkik etmek üze
re vekalet umum müfetti~lerine 
emir verilmiştir. 

Umum müfettişler, pazartell 
Cilnlinden itibaren tebrin ntuhtc· 
lif yerlerindeki okullarda ant tef. 
tişler yaparak, her iki durumu da 
g8zden ıeçirmişler, görülen ak· 
saklrkları okut idaresiyle temas. 
tan sonra rapolla vekilliğe bit
dirmektel:lir. 

Yeni }'llllm ıUn tedrisat telcll 
üzerinde maarif vekilliğine serde
dilen mütalealara ıöre sabahlan 
derse başlama saatlerinin hiç ol. 
mazsa sekizden biraz fazla ol· 
ması yolundadır. 

öğrendiğimize göre 111aarif ve. 

killiği de bu nokta üzerinde esas
lı surette meşgul 01-ktadır. Tet-
kikler ikmal edildikten ..,. 1at 
ve yu mnsimine ıöre cler*n 
bqlama uatlni ilserinde ufak 
bir değişikliğin yapılmaı 1cuv. 
vctle muhtemeldir. Değitme ya· 
pıldıir takdirde~ sabahları s.ıs 
nya 8.30 da dene prilecektlr. 
öfltden sonraki mnal meeel.t. 
ne ~elince, bazı velilerin okul 1-
darelerin-e yaptıkları müracaatta 
çocülarının öğleden toııra MI' • 
best bırakılmaJvmr iatceıekte • 
dirler. öğleden sonraki zaman • 
Jarda çocuklarını musiki, w 1 • 
~ gibi denkrden faydalandıt' -
mak arzuıundadrrlat". Bu .ali • 
yet maarif vc1n11fltne yanlımf -
tır. Meıuliyetl veliye alt oımö 
IUerı bin •erilmesi keyll,etl tlt· 
kik edilmektedir. 

ı-Gunun meseleleri : 
• . 

Sou gAolciial 7'f•makta o- doğru1t temas etUlet ve anlaş· 
lan bu göreneğin tarlld, Osman tılar, Yünleri satın aldılar ve 
lılardan evvelki devirlere ka • gelecek menimlcr için de an • 
dar uzanır. saJmana girdiler. 

Esnaf vo gedlk tcşldlAtına Halı imalathane le ri, muhte· 
19t11We ~ oı.a ••AJd." t.arı· Uf dokuma tezg61ıları birden -
kat \e zavi1eleri ipi ye •Daf bire inkişafa mazhar oldular. 
t.alfesbd mazbut ve muhkem Bu defa sermaye sa1ifbl cesur 
bir .te8&1ı84 cerçcvemt ~e a • taalrler arasında blr hareket 
lır.ken ba teşJdl&t haricinde ka· başladı. Uşaktan bir tren ls • 
laİı bir .k:JBuıı halk, bafıbosuk mire iniyordu. Onda cenlş bir 
)'8şamanıa ye 91'enmata im. pazar vardı. Buralara kumaş 
kAnsnhğuu aörmÜflel' ve es . sevkedlleblllrdl. Yenl!)azar, u. 
nafı toklld ederek hususi blr- cuz ve bol ham madde bu muı
ll!cw karmllflaıdır. takada ilk fabrikanın- kurul • 

ve malUJ gnileri, ihtiyar gut ye 
tehit anaları. C) Uniformalr ye. 
k!ek subaylar. Ç) Polis ve jandar. 
ma 1ataJarı. D) beller. E} Okul· 
Jar. F) Sporcular. G) UJuul ce· i 
illiyetler. • 

lstanbulda bir şehir oteline 
ihtiyaç varmıdır ? 

tgdmal seTirelel'i 4enk olan masına •ebep oldu. ~( 
aa cııa bet Jdfl. lddeferek bir Fabrika çıkrık'ın sıddına 
.l •rma teşkil ederler. tçlerbıde faaliyete başladı. Tczg4hlar ar. 
blrlslnl ,aren batı bir dflerlnl tık muattal kalıyordu. Bu lıti
çaVUf ve lldafn1 )'auk~ IDU • llalenln aksUlA.meli, Sllezyada, 
bap ederler. Haftanın mUA)'Jea Htndlstanda olduğu gibi Uşak
bir slJdblde J&ftll4ea Sll'lllll ge ta da kendini gösterdi. Bir gttn 
lenin eriııde n,a bıllJnda top- bir kıaJm lnaanlar fabrikalara 

. lambr. Yhae 7U't'Jlce teeblt e • en bl17Uk kinle, en bUyUk ga· 
dllmlf olan 1111'& ve 1l8Ul daire - resle ealdrrdılar ve onlan bir 
sbıde 7enlr içlllr ye eilen.lllr. dtlfman karargAhını yağma e. 

Yemek ve meJ'Va listeleri p der ,gibi yağma ettiler. 
bl 0111nlarm tertip n t.anzlmln.. Fakat tabiatın kanunu her 
de de ev sahlblnln :reJ1. )'Oktur. şeyden 11stUndttr. Uşak bir -en· 
Her fe1 müessis nizam daire - dUıtrl ı,ehri olmaya müsait bir 
alDde cereyan eder. yerdir. 

YAl"eDden aJl'l).mak br nevi Buglln Uşakta ~ıkrık ile fab 
tlaaneUJ.r. Bu battkcdıı menn rika mucadelesl yine için için 
tlııdrleı1 ticaret ve batt.A aUe devam etmektedir. Fakat bu 
hayatı içlnde bi8eedlJ.ho. Yaren mücadelede çıkrık nrtık sllA
liep beraber btiyilr ve beraber hını teslim ettiği gibi son ka· 
1btJ3ar•nr. lan dokuma tezgAblan da ça_ 

:Cn.nla.J'm ,.....,_ çoca.kları hşmak için yeni mctodlar ara· 
diğer enıin bir ıarene çırak ola maktadırlar. 
ak Yerillr' ye anda ,,et.lttfrl • Dokumacr1ar gibi tabaklar 
Jlr, da modern şartlara göre inki-

Xareaden her biri btltftn ar- eaf imklnını aramaktadır. U· 
~ ~Hl Ye hu - takta sekiz tane modern tesL 
811slretler0e de ell.Jradar olur. ıatla kurulmuş olan yeni ta
~ 70ldaa çdı:an olana bakhane onları yeni hayat 
e}blrltğiltNlsttlne 41f61'1r, ıs • tartlarına doğru sUrUklcylp 
lalı kabnl etmeae ~- götürmektedir. 
manlır. Fakat istihale tamam. olmuş 

Bazı ,arenlercle ~' çalgı, değlldlr. Bunun için bir tarat
:vebrı OJJlMm• da ~. Fa· tan modern ölçüde blr hayat 
-l:ii~ büttln bu ettmceletde ni· tellkklsl insanları iş başına 
liiin " ailr JJieflıldr b&ldmcUr. celbedlyor. McsclA yüksek t ek· 

IDç b ir amlt.ıya me,daa ver- nik tahsill görm Uş insanları 
medt'n 30 • 40•een,e denm et .. k e ndi muhitine celbeden Uşak, 
mtŞ"ı~ldll YO lmdmh ,...ıertn ayni zamanda eski iktisadi şart 
hatıra!ll b&I& pfft"'alt"taclır. lardan k endini kurtaramıyaıı. 

L muml hal'b bafl-gıcma lart da gurbete göndermekte-
kaJ..ır devam eden ba Adet, top dir. f Daha mır> 
gilrültlllerl ...... dller bir 
plari gtbl el'ldl gitti. Davet 

Geçit reaminden sonra ,ehrln 
muhtelif yerlerinde yapılacak 
müsamere ve eilenceler halka a.. 
çık buluııacaktn". Şehrin muhte. 
lif senıtlerinde halk kürsüleri a
~ık bulunacaktır. Her villyet re
ce birer balo tertip edecektir. 

Puq muamel•incle 

Talebeye müşkilAI 
mı gösteriliyor? 
BUtiln mektep talebeleri Deniz 

yollarının paao verme ifinden ti· 
kiyetçidir. İdare paso muamele
lerini her ıün aut 13,5 ile 15 a. 
raar yapmaktadır. 

Halbuki talebeler bu aaatte 
mekteplerinde ve derstedir. Bu 
yüzden birçok talebeler hlll 
palO ~lelerini yapttrama • 
nuılaıl-Jır. Bu muamelenin mü • 
sait bir saatte yapılması isten • 
mektedir. 

Diğer bir müşteri de idarenin 
te§rinisani ayından s0fl1"a talebe· 
lere paso vermemeğe karar ver. 
mesidir. Meseli eenc ortasmda 
§eblrden civar bir yre tapnacalıc 
bir .ailen1n çocucu mektebiM tam 
bilet alarak devam etmek mecbu
riyetinde kalacaktır. Bu vaziyet 
polis, belediye ve bu gibi memu. 
riyetlerde çalışan aile reisleri i· 
çin her zaman muhtemel olduğun· 
dan idarenin kararını ldeği~tlr. 
mesi ve her zaman için müracaat 
eden mektep talebelerine paso 
muamelesi yapnıası istenmekte • 
dir. 

Mecidiye köyün
deki kaza 

Küçük bir şaka yüzün
den il eri eelmiş 

Bagftnktl f8kll ba gt\.el Ade- latm&ul Müddeiumumiliiinden : 
taa ll&doce mlmlh 'babmmdan istanbula geldiği anlqılan E· Evvelki gün Mecidiye köyünde 
taklididir. elime Sorgu Hikimi Murtaza A. Tahir atfında birisine otomobille 

Uşağın ufkuna '8hlr klUbUn palı'run hemen memuriyctimfze çarparak 8 metre sürükledikten 
4len, atlı ıpordan styadc fa.brt • mllracaatı.. •fö~nraB •iır surette yaralayan to-
ka bacalan hus.ustyet Termekte - r urhan diin ~rgu hakimliği 
~·kasabaya modem btr atlltıet -.::: Ça--mb. IPerıemb. I tarafından tevkif edilmi§tlr. 
clsmektedlr. -e:. ·r- Şof8r Burhan müddeimnumi-

Ueatta fabrika detıeblllr ki, > 18 1. Tef. 19 1. Tef. likte vetl::liği ifadesinde k.endisi-
TUrklyede kurulan tık mUes • ~ nin suçsuz oldufunu ileri ıilrerek 
11e1elerden biridir. Diğer mın - <( 5 Ramazan 16 Ramazan demiştir ki: 
lakalara nazaran erkenden ma "-Yaralı Tahir, dört arkada. t-- hııır 186 bızır 187 • ı Jdlıeyo kavuşan Uşakta kUçUk §lY c yolda p.kalqarü gidiyor-
.&natıarla fabrika mücadelesi -, 1 du. Ben geçerken arkada§lan, 
aanatlarla fabrika mücadelesi ~akitler vanri ·on vaurı ezanı kendisini arabama doğru pka.. 
p8k şiddetli olmuştur. HattA - --.-.cıktan itiverdiler. Otomobilimin 
908 senesinde Uşakta çıkrık • r.une· ., 11 • ı 1u , tt 1 ~ -&• çamurluğuna çarptı. Ben do an-
la fabrikanın mUcadolesi bir is u~ıe ı ı ı a 3 11 ~gl u M cak iki metre kadar ılirliklcdik. 
yan, bir tbtllll halini almıştır. lkl udı 15 o ..,,, ı a oıl 'l 36 ten sonra durcium.'' 
Upkın eekldenberi dokuma Atsa"' 11 2r ıt 11 '~12 oo Halbuki keşif raporunda, Bur· 

eana)'ll ile eıkt bir irtibatı ftr- Yatsı ıa ~ ı ,ı ı q ~ ı ıu hanın otomobilini eon ıUratle 
dır. Uşak halıc1h~1 bunun ta· imsak .a Sf ı ı ı D , R7 11 12 ı!rdllğil ve Tabiri seki% metre 
r ibt bir mUşahldtdtr. Daha 1832 ,_ ____ ...,_..., ____ ,.., ıürüklcdiği yurlrdrr. Tabirin 
'e UşAk 1llr ilah tezgAhı man· sıhhati tehlikelidir. 

Ahval dola7JSl1le 'J.'okMll1aa n Peraı)aıu OMllerlala kae 
panması beledJ1enin birinci smd bir f8blr oteli ACD'UI fQolal 
canlalldmlL Br ark ........ Berotıaadald PerapalN oHlbd 
bel~lyenln satın almMlftl ye Jbte bolecH1e ...,.fmdaa ldllN 
ediln:ıeeinl tckut cdJ7or. 

lstanbu.I devlet merke.t olnwn•lda beı'abel' .. .....,.. 
Alemi ne Ankara arasınt!a bir te111U ••ltuldır; eski .e J..t 
dün7adan devlet merkeslne alcleceı.: o1 .. ltü,._ mi,..tlrJer ldÇ 
olmaua 1atanbulda bir sün veya bÜ' aeee kalacakJajdqt ... 
p-~ ••MO..ım 1-.. •ikram etmek, her tarla l.tL 
rahatlcrf esbil.bmı tem.tn e7Jemek ınemleket için bir vazlf o ol· 
1luğu kadar blr'fM9f ve fıapl,et meı.et.eıldiw. Ejer 1ataııbul4a 
ba hizmeti IÖfteek fe)dlde haau.11 bir mtıeeeeee )"ok lao bama 
belediye, hatt.& k.almMla devlet eli ile vüruda getirmek bir -. 
rureutr. 

Acaba T~ ye Peftlpalu otellerlnla kapMWN' bl· 
si börte bir saraııet Ue Jr.uplattm1or mu? Ba. ~e deleJr 
bir nokta4ır. Sin ~ ye Perapalaa otellerbda kapM. 
mumda bugilnktl hlınma t.ellrl filpheslz ı.e de Berothmda 
Parkotel. ı.taabulda Ödpekpalaa pbl birinci smıftaa 7eal 
bam otellerin açılman mae.t. olmuşt.ar. 

O halde Ozlpekpeld ve Parkotel slbl müesseseler bqiln 
mevc.t ihtiyacı tem.ine klfl delll mldlr? htanbul ı.eledlyeRıaia 
blrte>k fedakAı-lıklar ile açacNı ı,ehlr oteli mlsaftrlerlnl oal&l"
clan fasla mı memnun edecektir!' 

Sonra nnnt.mamak tcabeder ki latanbulda açıp beledQe 
kuasmdan ödenmek üzere JthUlecek real bir tehir oteli dq. 
husu.si müessescleı·c rakip vazt,unı alacaktır. Bu rekabet J'il· 
zünden bu müesseseler beledi 7eden ~kArete başhracaktır. 

1 O vakit zararı halk kesesinden ödenen bir mGessesculn hususi 

1 

müesseselere rekabet ct.nıeel 4olN olup olmadığı me.elesl la&· 
kihneti de meşgaJ olecckt.lr. 

Evet. A•dolu lçerlıUat\ yahut 1&blllertmtzde tıllriaı & 
rekctJne müsait olan birtakım kaaabAlar vardır ki yerli vep 

• yabancı bir misafir alacak yerleri roktur; olsa dahi bunıar. 

l oteı admı ,·crmeğe iakaa pıktur.Bıı Sibl,eırlenll•ılndU be
ledlJ'e dairelerinin bir qt.el. ,ahnt p&11sqea ..,, ... mtebur 

1 
cdilmeloı·i bile 7erincle olu. 

l"akat lstıınbul albl bü.J'ük bir teb1rde biriac14eNCıe ........ 
km1 hususi oteller , ·arken 1-Jedifenin ayrıca bir ot.el "flllMI 

1 ve bunan için ırali•tlmale mt..u blrta•ım t~ klıf,e 
İ lanması doğru olmasa gerektir. 
: ASDI 178 . 
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tbtikir komisyonunda J 

kağıt tüccarlan 

KAğltçı depolan 
kontrol edilei:ek 

Lake karyola 
fiatlerı 

Lüzumsuz yere 
yükseldi 

lhtikir komilyaau dt1n top. ı Hariçten gelen demir borular. 
lanmıştır. Bilhasaa kifıt tUc. dan yapılan karyolalann fiyat 
carlan çağmlarak son günlerde yüksekliği halrkmda tetkiklere 
kağıt fiyatların.da görülen fiyat başlanna..-. t• tetkiklerde tıa. 
yijkeekliği hakkında. kendUerln. tiktrrn •iU..a bopaqmlf 11.ke 
den izahat istenmiştir. Avnı za- ka"-"olalarda olduguw ...... 1 .. <ST1-... 
manda tüccarlara ellerindeki ee. .,, ~"'u.Ml
kl malları 31 ağustôstan evvel. tır. Bir müddet evvel taıal 8,5 
k i fiya.tlara göre satmaları bil. 1arad&n aa.tıJın bu kaı'yolalar 
dirilmiştir. Tllccartar buna itL ltizumauz olarak ve •kiden P. 

• .. 1 t f tirilmiş demir borular varken 
raz etmi~er, zmit abrikaam • ıo lira.ya. "ık .. -'---. Yalnız dan pahalıya klğıt a.ldtklarmı, "' -...-.w• 
bu ldğıtlan ellerindeki mallar- henüz Jhtiklr komitesi bu iei 
la ka!'IŞt.Irdıklarmı, timdi de ele almamıştır. Komitenin ~ 
ikisini biriblrinden ayırll> ayrı kikata batlaması beklenmekte· 
ayn fiyatlara satmanın mUm • dir. 
ktın olacağmı fddiq, etmi§Jerdlr. -.n-J-aşı_l_ll'B& __ t_ilcea __ r_1ar--ceal--andJ.--

Komiıte bu itirazlan kalNI et. nlacaldardır. 
memi§, bütün kağıtçı denolan. Djpr taraftan enelce thtı. 
ru kontrole kanr vermiştir. iti. kir vaptıklan l9ln kcmlte tara. 
raa aykm bir vaziyet g&il. fmdan hrimlerl .,fllftt malra • 
lllr ve İmıit fabrikuı mamulAtı mına bildirten bur ttlecarlam 
ile Avru~ ~ tnallarm oezalandlnlmum& da bqlan • 
biribirlerir.den aynlaıbllecekleri m)!tır. 

N ORVEÇ Balık( 
hlm birer adalll 

lar. Hani bugünkü barb 
bbıi 7waıar ,--1d.Jr. ıpın-.J 
en ~dan gören on181'1.U..ıl 
stıüi1 bNbl bir temsile 
tecek olsak, üzerinde 
dJlı sahnenin en önilı· DCJl!ledı 
nm s8Jlrdleıden en 1111 
maı No"eç Babkçılaı1 
ec117or. Der glln gelen alll~ 
nd,o haberleri arasnı&t 
yeç Balıkçılan.. adan· yt 
na MlJtlk tarihi m 
riDden babaeder en 
tetsnt olsan b11lan11 
biri: 

Londra 16 (Huual) 
yeç sahillerinde avlanan 
cııar, h.cUtere;ye ait 
a&lllluı uo harp cemial 
bombardıman tay)'artı!._ ... 
bquıa duran bir harp 
ne ıaldırdıklarını hlk 
,-orlar. Gemi bu taarru• 
ıuıda fena halde '1 
tır. HA.dleeyt teleskop 
reden No"eç Balıkçı 
miııln babp batmadılJoS 
tdemt7orlar. Fakat No 
lanna dolru kaçmata 
aıracla diler ttç harp g 
ıanareDln garbe dolrO 
tıklann1 101lemekte4lr1 

Bir dl&eri- Yllle N·~1.."l1 
-..a.Wertndell Pklea: 

O.lo, lT (A.A.) - Re 
jauından: 

Balıkgılar, geçen cu 
ctıntt Uç lnglllz ve bir •arp pJDial aruuıda 
gelen btr muharebeye c; 
dutıarnıı ve Alman harp 
atntn No"eç•ın carp sa e 
bitaraf ıutarda batmış ol 
au te,lemektedirler. 

Jlaharebenln nku 
mahalde bir lngtUz .. _ .. ,,...-.. , 
ele bulunuyordu. lkt ta 
amcla top ateşi teati edfl 
Denizden bir duman 
)1lbel11WJ ve lngtliz --~
maharebe mevkllnden o 
llP gitmişlerdir. 

t)'ç gün nvel.kl Dadt 
de me,hur Norveç ..uaıPl.l•ıı 
u laUDaden f11 muhare 
all&tmı verdi: 

Norveg BalJkçı gemisi 1' 
wı ıuıuı bet lnclllı b 
mlsl lle birçok Alman 
Jeri U'MIJld& cere7an ed 
blıı taıvtrllll yapmak 

Noneç BalıkçılannıD 
tıtma göre tayyareler 
atmıt ve harp gemileri 
re dlft topları ile muka 
mtşttr. Norvcc; Balıkçı 
muharebenin cereyan 
ıabac!a bulunuyordu. O 
ki. bombalar, gemlnlıı 
ama 4Ufmeıcteydi. 

Nan-eç Baltkc:rlan, bU 
rebeye 150 tayyare fştirA 
ltni ve çarpışmanın bir 
.. ı 1Urdtılttail ıöyl 
laınts harp .gemllerl 
line ve zikzak yapar•• 
yorlardı. Nihayet harp 
rt. prbe. tanveıer 188 
dofm ak1p gnzden k& 
lar-. ., 

Fakat Noncç Balık 
lttltüa ha anlattıld&Pıınuı ... 
dl meftlrllli1etleriae •1 
riinen bir taraf 7ok de 
BabkCIJar denlzcle 
'IJM)llledJd Je«lllderlal 
te al~mışlardır. ve e 
bftyük balıklar, ktlç 
Jer. Şimdi Ud bil)'ilk 
blrlnl remete saJl'lırPI~ 
m--11ab balıklar, 
lıkçılara da saldJl'll'Jar ... 

Okullarda ıp0t 
faaliyeti 

Okullar arasında ..,. 
spor mtısabakalan l'.> 
hazırlamak o.zere ilse 
okul mlldttr, muamnıI~ 
Maarif mftdih1tıtllbıden .,..., 
latr yamınıtardır. 
bu INme1d okullu aruı 
eaba.kalarmm nroa8JJ11 
edilmigtir. 



4.ydınlı aşireti 
~,.asında bir gün 

Yazan: Hilmi Uran . 

Aşiret kadınları genç, ihti
yar umumiyetle başlarına. fes 
giyerek üzerine yağlık ded~kle
ri bir bez sararlar ve bezı de 
altınlarla süslerler. Bunların 
hakikisi gi:bi taklit ve yalancıla. 
rı da vardır. 

* • * 
Kız evladın metrukattan ~i

ras hissesi aramasI adet d~gıl
dir. Aşiret içinde metrukatm 
sahibi erkek evlattır. O; kıza 
münasip gördüğü miktarı ay!
rarak kendisini razı eder. Bır 
erkeğin · bir kaç kadın alması, 
medeni kanunumuzdan evvel, a
şiret arasında da taammüm et
miş bir adetti. Kızlar on be~ 
ile virmi yaş arasında. erkek
ler de on sekizle yirmi yaş ara
sında evlendiriliyorlar. 

Evlenecek olan kıza erkek ta.. 
rafından evvela nişan takılır. 
Bu. kızın boynuna, yahut ta 
aşi;et adeti mucibince, başma 
altın takmaktan ibarettir. ~u
na ilaveten bir kat ta . elpıse 
yapılır. Nişanı hemen nıkanm 
takip etmesi ve bir kızın u~n 
müddet nişanlı olarak bekletı~
memesi mutattır. Nişan ve nı7 
kahta davetlilere şeker şerbetı 
verilir. . . 
Kız babası, erkekten kız~. ıçın 

pazarlıkla miktarı . taayyun e
den bir para alrr kı bun:ı (k.~
lın) diyorlar. Bu altmış ıle yuz 
ve hatta beş yüz altın lira ara. 
smda olurmuş. Bu naranın <;ok 
defa verilmemesi yüzün?en .k~z 
kaçırma adeti devam edıp g;d_ı
yormuş. Kaçırılmış bir ~ız ıçın 
artık düğ-ün yapmak ıcap et: 
mezmiş. Düğünler :ıilen~n halı 
vaktine göre ve en çok bır haf
ta devam edermi!$. 

* • * 
Gelinle güveyin birleşmesi 

pazartesi veya perşem~~e ra~t 
}atılır. O giin ikindi vaktı gelın 
bir at üstünde giiveyin çadırı
na getirilir ve güveyin akraba
sından bir erkek tarafından ku 
caklanarak attan in.dirilir. 

... qelip ~~ıra • giri~9e,.~~d;rı;n 
orta diregi önür.ıe kadar _g\d~
re~ oı.:a..da aya~ta durur ve w:ıc
lcr. Güvey yatsı manazını kı. 
lar ve elbise değiştirdikten son
ra arkadaşlarından mürekkelJ 
kücük bir heyet refakatinde 
cadırma gider ve b~zim çadır 
sahibinin ifade tarzına göre de 
!'leriat evine tıkılır. 
" !Ik gc-ce güveyin <'adırı dra. 
fında yakın arkadaşlar!nm top 
}anarak ona dışarıdan laf attık. 
ları ve latifeleştikleri olunnuş 
ve güveyin geceleyin_ ~adır dı .. 
şma cıkarak bir el sılah atma~ 
suretile erkekliğini :ıan etmesı 
mutatmış. . 

Ertesi gün gelın ya~ınları!;· 
dan bir kadın refakatmde bu. 
tün komşu çadırlarını dolaşa
rak el öner ve eli öpülenler de 
g-eline gönü11erin~en kopan he
diyeler verirlermış. 

r ?"" ,..1~ ,., •• ,...,. l 

hava tatbik ah 

\ Hildi-stan, ingilte
f reyle beraber 

hareket ediyor 
l • İngiliz nazırının 
~ \ beyanatı 
'~aymis gazetesinde okunduğu. 
na öre İngiltere Hindistan nazı. 
rını parlamentoda \vaki olan bir 
isti2.aha karşılık Sindistana her 
sınr~alk tarafrndlan İngiltereye 
karşr gösterilen müzaharetten 
ıbahseilniştir. Hinıdistan pren10le
rinden~ insan, para ve şahsi hiz· 
met hususunda pek cömertçe tek
lifler ymınldığını ve memleketin 
muhtelif krsmınd .. ki fertlerden: 
sempati, yardım ıve müzaharet 
mesajları gelmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Hükümetin bilbassa Pencab 
ve Bengal başvekillerinin muha.. 
rebede' kullanılmak üzere kayıt
sız şartsız yapılacak muavenete 
dair beyanatlarını , .memnuniyetle 
telakki ettiğini verharbin çıkma
sı neticesinde alınması lüzumlu 
görülen bir;~~un tı:~birl~ri . ifa 
ve icrada butun İngplız Hındısta
nmdaki nezaretlerinl valilete gös. 
terdikleri yardunr büyük takdir
lerle müşahade ettiğini ısöylemiş-
tir. 

Taymis gazetesine gönderilen 
bir mektupta geçenf harpte Hin
ı<listanın deniz aş.ırı 1 memleketle. 
re bir milyon aslrer gö.nderdiği 
hatırlatılmakta ve bu sefer yal
nız Pencab'ın yarım milyon as· 
kcr vermeğe hazır ı olduğu beyan 
edilmektedir. 

Almanya ya harbin ıilan edildi
ği gün Pencab başvekili halka a.. 
şağıki beyannameyi neşretmiş
tir: 

"Korkulan felaket geldi, çattt. 
sulhcularm gayreti boşa çıkmış. 
tır. Bütün Pencablıları kendilik
lerinden yiyecek, içecek ve diğer 
vasrtalannı tahdit etmeğe ve bu 
suretle her bir dirhemi müşterek 
dava için saklanmağa davet edi
yorum. Bundan başka vatani gay
retimizin bir nişanesi olmak üze· 
re, bütün alakalılan şahsen ve 
vasrtalariyle memleket hizmetine 
çağırıyorum." 

- ·--0..-

Bir ingili~ gazetesi 
Yardımcılar vasıtasile 

sulh müzakeresini 
teklif ediyor 

İngilizce Deyli Skeç gazetesi 
sivasi muharriri "Kandidus" Al
m'an devlet reisinin son sulh tek. 
liflerini dikkate almakta bir fay
da ümit edip, yeni bir fikir orta
ya atarak diyor ki: 

"Hitlerin son nutkundan çıkan 
bir netice varsa, o da; kendisinin 
hem sulha, hem de Polonya har. 
binin mükafasını istediğidir. 

"Fakat onun sulh teklifleri 
müphem ve karışık da ol.sa, -~ 
tekliflerden bir şey çıkabılecegı 
veya onlara bir şey ilave edilebi
leceği ümidini elden bırakmıya-

. lım. 
Hitlerin sulh istediği muhak· 

kaktır. Biz de sulh istiyoruz. E
ğer başka bir şekilde de şerefli 
bir sulh elde edebileceksek, evve. 
ıa bir askeri zafer elde etmekte 
ısrar etmemize lüzum yoktur. 
Fakat hiç şüphe yok ki bu sulhu, 
bize ait olmıyan bir şeyle, mese
la Polonyanın istiklaliyle satm a· 
Iacak de~)liz." 

Deyli Skeç muharriri bundan 
sonra, sulh müzakeresinin ıdiğer 

•ı.tttNı-f 1 iki mütavassrt kuvvete terkedil
m,.sini ileri sürüyor ve mesl"la İn. 
P"iltere ile Fransamn kendilerine 
bitaraf memleketlerden birer yar
dımcı seçmelerini tavsiye ediyor. 

Bu cümleden olarak Musolini 
Almanya namına, Ruzvelt de İn
giltere ve Fransa adına hareket 
edebilir. 

Bu iki yardımcının vazifesi, 
Polonya etrafında bir anlaşmaya 
varmaktır. Öyle br ainlaşma ki, 
İngiltere Fransamn garp cep. 
besindeki harbi neticelendirdiği 
vakit elde edeceği gayeye uygun 
olsun .. Fakat bu esnada asker ter
his etmeğe imkan yoktur .. 

Deyli Skeç muharriri diyor ki: 
"Askerlerimizi terhis etmeden 

evvel silahlanmaya ve Hitlerin 
beynelmilel bir konferans için 
ileri sürdüğü diğer tekliflere dair 
kat'i teminat almamız şarttır ... 

/~ . . , _ , _. Almanyamn bizi tatmin edeceği-
•. i'rııran - - • · · ' ' -- • ·· 't etmiyorum Fakat yar· . ıııı· ,, y . b'J nı unu · 

ı.ı 1ı%c~Ptlan ha-va tecrü l;esinin nıuvaffa7:1yetl~ !.at t' .e. drmcılarrn tavassutu sayesinde 
~7tıi.<ıer· 'Vermiştik Gelen resimlerde tecrube gunıt 1!ıaske· ! daha iyi neticeler almamız ihti. 

17'1.{z ın Vazife başmda bulunduğu ve hiik~me~ ~ı~.ıasrn. 1 mali vardır. 
Yangını itfaiyenin söndürmeğe galı§tıgı görulu'!JOf'a 
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Rus-edebi 1J atında 16'·:-::·--d~·-üfid .. k 

1 .. k h .k .A • ı · '"' . i orup uş u çe ur ı agecı ıgı 8. d .... 
. • . ır uşunce 

Rusca Pravda gazelesının hır makalesıı pa~~ı;;:y~:::e~~~:;; ::.ı;~~ ~~ 
Rus muharrirlerinden S. j 

Nikulin memleketimiz Jıak l 
kında Sovyet gazetelerin_ 
de muhtelif makaleler 
ncşretmi.ş bir simadır. 
Türkiyeyi çok yak-ından ta. 
nıdığı kadar kendi 11'ıemle
ketinde de takdir görmüş 
bir muharrrirdir. Aşağıya 
naklettigimiz yazısını 
"Pravda" ga.zetcsinin 21 
eylUl tarihli sayısından a
l1yoruz: 

lleri gelen Sovyet muharrirle
rinin eserleri, zaman zaman 
türkçeye çevrilerek Türkiyede 
basılmıştı. 

Rus mecmualarında da, eski 
nesle mensup Türk yazıcıları
nın eserleri bir çok defalar par. 
ça parça neşredilmişti. Fakat 
bütün bunların içinde en entere. 
san olanı, hepsinden fazla dik. 
kati çekeni, muhtelif Tilrk hi. 
kayecilerinin seçme eserlerin_ 
den mürekkep hazırlanmakta 
olan bir ''hikaye antoloji" si
dir. 

Basılmakta olan bu "antolo. 
ji" içinde eski ve yeni nesle 
mensup bir çok Türk hikayeci. 
sinin hikayeleri vardır. Onun 
içindir ki eser. hem eski Os. 
manh Türkiyesinin, hem de bu. 
günkü Tlirkiyenin yaşayış şart
larını gösteren iki katagori hi
kayeye ayrılmıştır. 

Bu "antoloji" nin içinde, Türk 
münevverinin, Türk köylüsü_ 
nün, Türk işçisinin yaşayış 
şartlarını, örf ve adetlerini gös. 
teren realist hikayeler bulun
duğu gibi, mürtecilerle, bürok
rat memurlarla, dar kafalı, 
mahdut görüşlü kimselerle a
lay eden mizahi hikayeler ve 
geçen asra mensup romantikle. 
rin tesiri altında yazılmış ro. 
mantik nuveller de vardır. 

Toplu bir kitap halinde Sov. 
yet okuyucularına sunulan bu 
hikayelerden çoğunun mevzuu 
sosyaldir. Bunların bir çoğu , 
hayatta yerini bulamamış fakir 
kimselerin hikayeleridr. Mese. 
ıa tanınmış Ti.Irk· ~sı&Haı•ın~ 
dan Sadri Ertemin "Kendine iyi 
süs veren adam,, hikayesi, bu 
çeşit hikayelerden biridir. Bu 
hikaye bire, cahil bir köylünün 
acrklr bahtını anlatmaktadır. 
Hikayenin kahramanı olan köy
lü, sürüklediği ağır ~ıayatm bi. 
ricik tesellisini işte bulur. Fa. 
kat günün birinde biricik te. 
selli. biricik geçim vasıtası olan 
bu işini de kavbeder. Nihayet 
ayı postuna bürünerek, talimli 
bir ayı gibi sokaklarda danse. 
der. 

Sadri Ertem, bu hikayesinde 
okuvucuya kahramarunin bu 
vaziyete düşmesini doğuran se
bepleri açıkça söylemiyor. Fa. 
kat buna karşılık "İyi Adam .. 
hikayesinde vakanm kahrama_ 
nı g-enç işcinin mahvına sebe. 
biyet verenin. muharririn ince 
bir alayla "İyi Adam" dediği 
kötü huylu fabrika ustası oldu. 
ğu açıkça tasrih ediliyor. 

Muharrir Sabahattin Alinin 
"Arrk" hikayesi cidden kuvvet
li ve inandırıcıdrr. Hikayenin 
mevzuu şudur: Köylünün biri, 
bir tarla sulama meselesinden 
dolavı gene gcndisi e-ibi bir köy. 
IüyU öldürüyor. Hikayenin ya.. 
zılış tarzı, epik kudreti ona, kL 
tabın içindeki hikayelerin en gü. 
zeli olmak hakkını veriyor. Ge
ne Sabahattin Ali "Gemicinin 
hikaveleri., adlı hikayesinde, 
bir tüccar gemisindeki tavfala. 
rın, zalim bir kaptan tarafından 
nasıl istismar edildiklerini gös. 
terivor. 

Türk muharrirleri, bazan, 
ı:ıosyal fenalıkların şiddeti kar_ 
şısmda duvdukları haklı öfke. 
yi, memleketin sanayileşmesi 

lüzumunu inkar derecesine ka
dar ~ötürüyor ve pederşahi dev. 
rine. o devrin ormanlarda yaşr. 
yan insanlarına hasret çeker gi_ 
bi görünüyorlar: C'Orman fa_ 
ciası" adlı hikayede olduğu ı?L 
bi). Bu karakteristik nokta 
Sadri Ertemin "Bacayı indir, 
bacayı kaldır .. adlı hikayesinde 
de <?"örülmektedir. 

Bu çeşit eserlerin :-tthuna tam 
bir tezat teskil eden yazılan hi. 
kayeci Ken::ın Huliısi;ıin "Dört 
hanların kulaksızı .. hikayesinde 
görüyoruz: Memleketin sanavL 
le.şmesi. cahil, ümmi bir köy 
delikanlısı olan Alive, mütehas. 
srs bir işçi olmak imkanını ve . 
riyor. Bu hikayenin Sovvet o
kuyucuları için bir b8-'?ka hu. 
susiyeti daha var: Hikayenin 

Ya.zan: S. NIKULJN cilalı küçücük kutular. Ostle. 
rinde çıktıkları ülkenin reklamı 

kahramanı olan Alinin mütehas var. Süslü süslü renklere boyan· 
sıs bir işçi haline gelmesinde mış reklamlar ... Lezzetleri kadar 
türk mensucatsanayiini kurmak etlerin zehir tehlikesi de taşıyan 
hususunda rol oynıyan Sovyet bu deniz mahtıikları çok dikkat 
mühendislerinin de büyük bir ister.. Azıcık bayatlasa, biraz ha
yardmı.I ~örülüyor. va aha, kutusunda incecik bir de. 

Basılan antolojinin en büyük Jik açılsa adamı zehirler. 
hikayesi, tanınmış Türk kadın 
yazıcılarından Halide Edibin 
''Yol palas cinayeti,, Biz bu ya. 
zıda bugünkü Türk sosyetesi. 
nin büsbütün başka bir veçhe
sini; avrupa burjuvazisini ta~
lit etmeğe çalışan Türkiyenın 
büyük burjuva mümessilleri O
lan münevverleri; bu hayatın 
icabatile tereddi etmiş ve dek. 
lise olmuş zengin Kadıköy kra
liçesinin şoförünü, nihayet ŞO
förün zıddı olarak tasvir edi
len ve "Yol palas" da bütün ah
lak kaidelerini inkar edecek bir 
hale sokulan namuslu bir kIZI 
görüyoruz. 

Hikayedeki şahıslar, usta bir 
yazıcının pişkin kaleminden 
çıkmış dnlı tiplerdir. Bundan 
ötürüdür ki bu hikaye okuyucu 
da büyük bir alaka uyandın_ 
yor. 

Türkiyenin tanınmış bir sem
ti olan Kad1köy, tanınmış Türk 
klasiklerinden Ömer SeyfottL 
nin hikayelerine de mevzu teş. 
kil ctmiştri. Ömer Seyfettinin 
"Zeytin ekmem" hikayesi çok 
ustaca kaleme alın.-nıştır. Sa.
nat ve zeka bakrmmdan bu hL 
kaye bize Mopassanm hikaye. 
lerini hatrrlatrvor. 
Reşat Nurinin, Ercüment Ek_ 

remin, Sadri Ertemin, Reşat E
nisin bir Gok hikayelerinde halk 
mizahının, Nasrettin Hocanın 
zeki ve kurnaz fıkralarının, ni. 
hayet Rusların Petru.şka.sı de
mek olan Karagözün hoş sergü
zeştlerinin izlerini görmek ka... 
bildir. Bu çeşit hikayelerin bir 
çoğunda, sultanlık Türkiyesinin 
memurları, o zamanki devlet 
kuruluşu çok ustaca teşhir e. 
dilmiştir. Reşat Nurinin "Tan. 
rı misafiri,, mutaassıp bir fa. 
talizmin, din mümessili olan ha
ris ve kurnaz mollanın mükem
mel bir hicvivesidir. Bu mevzu, 
buaünkü Türk yazıcıları için en 
çekici bir mevzudur. Antolojide 
bilhassa bu çeşit mizahi janr_ 

Fakat her mevsimde istenildi.. 
ği kadar bulunmadığı için istakoz 
vekrap konservelerinin sürümü 
hiç düşmez. 

Bunlarda büyük bir itina, titiz 
bir .dikkat göze çarpıyor. Kutu~ 
lan da alelade konserve kutuları 
değil etin bozulmaması için ku
tulann içine çelik parıltılı bir ci· 
la vurmuşlar. Korkmadan, ves• 
vcseye düşüp ku~kulanmadan yİ. 
ycbileceğiniz hale koymuşll\r. 

Yedim, beğendim. Fakat lstan. 
bulda hu Japon rekabeti hiç ho• 
şuma gitmedi. "Boğaz" gibi bir 
bahk geçidini elinde bulunduran 
memlekete, .dış.ardan konserve 
gelmesi, geldikten sonra da müş· 
teri bulup satılması gerçekten 
ayıptır. 

Boğaz'da çıkan her bahğ!n a. 
çrk denizlerde ve başka sulardi\ 
yeti:'!enlerden bambaşka olduğunu 
- işten anlıyanlar - bilir. A. 
kmtılarda suyu tazeleyen ve dai• 
ma serin bulunduran bir üstünlük 
vardır, derler. Boğazdaki kanal· 
ların derinliği de balık cinsini ıs. 
lah eden tabii bir "hara'' imiş. 
Her balığı Boğaza mal eden sa. 
tıcıların gayreti ıde bundan, · bu 
şöhretten ötürüdür. 

Fakat elimizde böyle bir hazi
ne varken, hala konserve balık, 
konserve istakoz yiyoruz. Hal· 
bu ki Y eniköy ve Beykoz ista
kozJarı, orada çıkan balıklaıra da 
üstündür. Gelibolu.da birkaç kü. 
çük atölyeden başka ıardalya 
fomrikamız bile yok. 

Zeytinyağı ticareti yapan zen
gin iş adamlanmız, sardalya ile 
de uğraşabilirler. Çünkü sardal· 
ya, yalnız bir deniz meselesi, bir 
olta ve ağ davası değildir. Zev. 
tinyağr onu tanwmlar. O halde, 
acaba neden şimdiye kadar bu 
işe san]anları görmedik? 

HAKKI SUHA GEZGiN 
daki yazılar, en kuvvetli bir şe_ -------------
kilde temsil edilmişlerdir. '.Kita
ba giren mizahi janrdaki hika. 
ye1erin en güzelleri Ömer Sey· 
fettine aittir. 

Sovyet okuyucuları, Türk ya_ 
zıcxlarınm bu hikayelerinde 
Fransız edebiyatının (hem ba -
zan, pek te yüksek olmıyan ör -
neklerinin) Türk edebiyatı tize. 
rindeki tesirlerini de görmüş o. 
lacaklardır. Maamafih Türk 
nesircilerinin bu tesirden, biraz 
güçlükle de 0lsa, tedricen kur
tulmakta olduklarını görmemek 
te kabil değildir. 

Bir muharrir kendi eserlerin
de canlı halk mizahının. izlerini 
aksettirebildiıri zaman: ve ya_ 
hut kendi halkmın tiplerini do~ 
ru olarak, realist bir şekilde 
verebildiı?i zaman. o muharrL 
rin üzerindeki vabancı edebiyat 
tesirleri derhal hükmiinü kav
beder. zayıflar. Eser de, derin 
bir orijinallik ar7..etmeğe baş. 
tar. . "' . 

Sovyetler Birliği, Türk istik
lal savaşlarında, kurtuluşları 
için emperyalistlere karşı yap
trkları mücadelede onlara aza_ 
mi ı:ıekilde yardım etmişti. 

Sovyetler halkı, Türklerin fa_ 
natizme karşı, irticaa geriliğe 
karşı olan mücadelelerini de bü
yük bir alaka ve sempati ile ta. 
kip etmektedir. 

Türk muharrirlerinin eserle
rind~n ·miirekkep hazırlanan an
toloji Sovyct okuyucularına 
komsularımızı, kahraman ve a_ 
sil Türk halkını tanımak imka. 
nını vereceği gibi, bug-iinkü Tür -
kiyenin yaşama ~artlarmı öğ. 
renmek hususunda da yardım e
decektir. 

Çeviren: Ha.<ıan Ali E<li:: 

Acı bir ölüm 
Türk Hava Kurumu Müfettiş

lerinden Baha Sait kalp sektesin
den ansızın vefat etmiştir. Bugün 
saat 12 de Beyazıt camiindcn 
kaldırılarak Silivrikapıdaki aile 
kabristanına defnedilecektir. 

Muhtelif sahalarda memlekete 
büyük hizmetler ifa etmiş olan 
Baha Saidin· bu ani ölümü ailesi· 
ni olduğu kadar dostlarını ve ta. 
nıdıklarınr da müteessir etmiştir. 

Orman umum 
müdürlüğünde 

Almanyadan gelen ta
lebeler vazifelere 

yer leş tirildi 
Orman umum müdürlüğü he_ 

sabma Almanyanm muhtelif şe. 
hirlerinde tahsilde bulunurken 
memle!ccte çağınlan 18 stajyer 
talebe orman fakültesi ve or _ 
man umum müdürlüğü tcşkila _ 
tında muhtelif vazifeler almış _ 
lardır: 

Salfilıattin lnal, Savni Hu~. 
Muttalip Uslu, Hikmet ün., Ali 
Topçuoğlu Orman Fakültesi 
asistanlığına; 

Hayrettin Kayacık, lfomal 
Savaş, :Muhtar Barlas, Refik 
Erdem Orman Fakültesinde ça
lışmak üzere İstanbul orman 
mühendisliğine: 

Adil Gökşin De,·let orman iş. 
!etmesi Eskişehir revirine, Ni. 
yazi Kural Düzce revirine, Ni. 
yazi Tanay Daday revirine, Tur 
gut Günsav Karabük revirine, 
Kemal Günen Alaçam revirine, 
İzzet Arseven Çoruh revirine, 

Mustafa Salkaya, Sakın Sür. 
meli Bolu orman mektebi mu -
allimliğine; İbrahim Gürgen 
Bursa orman mektebi muallim. 
liğinc tayin edilmişlerdir. 

Kartalda veni bir 
ortaokul 

Kaymakamlık orta okul 
için bir bina verdi 

Pendik orta okulunda talebe. 
nin fazla olması Ye Kartal ka. 
zasında orta okula şiddetle ihti. 
ya~ görülmesi ve dolyısilc kay. 
makamlık yeni bir orta okul a
Gılması icin tesebbüslere giris_ 
mistir. Öğrendiğimize gö~ bu
rada bulunan eski bir Ermeni o. 
kulu tamir ettirilerek ~aa::if e 
hediye edilmiştir. 
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~~°' f 1~~~~~~~~~~1 ~~ aJan, l::?.:ı::ı: Af:rns ve mc•lroroloj; SARI 
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13.:ıu ı 14.Ull: :'.\liizik tKiidik orke"· ~a, 
ıra - !'jcf: .:\t."Cip . ~L,m>. ı - Sııp_ b er: 

Caddelerde müvezziler yayga· kalıyor, bilhassa yüzüstü suda ııe: lfa(i( SÜ\arl alayı ko~ıik opc. ~ı~l 
rayı basarak, Jamaik muallime _ durmayı bi rtürlü öğntemiyor- rasıııııı U\t•rliirii. '.! - Franz Lch:ır: Yazan : Pearl Buck, Çeviren : lbralJim Hoyi litnış · 
!erini katletmiş- olan Amfosy hak du. <.,:ocuk µrcııs opcrcliııtkn ııotpurı. '11ış, tur, 
kında idam hükmünün infazmı T' l b .. b . 3 - t;hoı,iıı: .'okıürno, Xo. :.! . - 108 - 1 .ı.,. d• 
b .. .. f .. . 1 ıto ta e esını elınden yaka. .f - \'iltoı·ıo Ciuı~rn•: Yıılnıı: S:ııı:ı ----------ı ~t"' ' 

utun te erruatıle an atan gazete layor ve burnunu dört parmak Bu dü.,üncesini sımsıkı ve a_ gvmdan, surnmdan ve yiyeceg-in-J O ir. 
· · h • .. ha (S{·n·ıı:ııl). llUJH: ProE:raın. 18.u:ı: ., J • ~ 

sının ususı nus. smı satıyorlar- kadar suya sokup bütün vücu· cı duyarak aklında ~Jttu. Ka. den ba.şka hiç bir şeyi düşün. p 1.1eva 
d B ı N 1 . \ll!ııılck~l 'a:ıt ny;ırı .. \j:ııı-. \'e llll" 1 

ı. u ses er apo yon otelınin dun girmesini, koliarını ıda ger- sabaya döndü. BÜ'-'Ük og·ıunu mc<li. Artık toprai?'ın ne mah . ~ 
d · d lcoroloji halıerlcl'ı. 18.~;); Tiirk Mii· J ~ • 

or üncü katrndaki odaların bi· gin !Jir şekilde ileriye uzatma· çag-ırttı, ve: sul ,getireceg-ini, veva hangi 1l'le. 
· d T" t.i;::ı: <;,ılaııl:ır: Falıire Fl'rsaıı, ili•. J Ja 

rın· e oturan ıtomın kulakları· smı, bö}·lece su üzerinde durmayı - Sana söyleyecek sözüm tohumların ekileceg-i işivle aliL AGOYE TA.Utl" .. n k d · fık Fl•r,:111, Cl'nlcl C:ı~l:ı, \'ccilH·. J 8.)\ 
na a ar gelıyordu. öğretmeğe çalışryordu. Tito işi 1 <>t S 1. ll 1 var .. dedi. kadar olmadı. Yalnız toprağını '' / '· t ta . . - ,uy:ııı: . :ıc ı u~se<;. - -·ı k em e1<e ,...,,ı.rt 

daha ı·lm'ı mahı'y-"te mu·· talea tt' O~lu: dü.'-':.indü, arada fıırada egı ere . ~ Madam Ter • Gregorianz'ın '"' e ı- fül\I l'c)ı evi. '.! - ,\rir Bey - ffa,ı "Ö . ., trirıcte )( 
kocasI tük""nmesi •mk'°nsız olan Ri zaman Ar~imit'rn meşhur fizik k ( l"l 1 . 1 . l 1 - yle ise buyur! .. Işte geL nvucuna toprak doldurdu. Bu , ı o 

... • <l kanunlarından bahsediyordu. ~ar 1
: • 

1 ne t•ı· ~~;c eııı ı,J · : dim ! .. dedi. halde oturdu, ve toprağı sıms1- Aylık u:; ' afi to 
petrol kuyularnıa sahip bulunu· ~ükrü - ll:ısı şaı·kı: (l ' yu"ını güğ. Fakat Vang Lung- lakırdıya kı elinde tuttu, ve uarmaklan- :l aylık 2ti0 <lörd" 
Yordu F k t T't b k b k \Üne kıı."\:1111). 4 - Arif Ht·~ ,., I k ~ -- 'ı'.,.. · a a ı o ıra rr ıra maz, ' başlamak istediği zaman, bir- nın arasında bütün bir hayat " n~· ı · .,. '" •• ~ 

- Doktor Tito Arnodiyi tak· emeklerinin bryşa gittiğini anla • H:.ı~t şarkı: (:\ilı:.ııı,ııı diıkıkııJ den ne söyliyeceğini unuttu. çağladığmr sandı. Topra~ı böy- 1 yıllık 900 1 't'f A 1 

dim ederim. ·· k .. E · d h 1 ~ - Hl'fil.: Frr..,an - '.\l:ılıur ~:ırkı· l l b' .,..... yor, çun u rmeru er a ıouyun hatırlayamadı, ve gözlerine e e inde tutmakla derin ır ı arı leden Balkan B 
..J•b· · L,.; l d ll>lin ~ine gıiniiıııiiz). l> - lümı:tl . KocasI Titoyu büyük bir neza· ;.ı> ını uoy ayor u. yaşlar doldu. Zira meseleyi o memnunıvct duydu, •·e orada a\da otuz kı:ru') dü~ülO 

Enıiıı - ::'ıl:ılıur ~.:ırkı: (iki 1tiizü111 d b b · · b ~ t n-1-ketle k"'rsıladı ·. ka ar acı du'..'arak unutmama va ulunan ta utu ıle u tor,ragı tıırlıi!rne ı;:ırnıı;\en ye :ı. \q'a • Her sabah Madam Kalantan en 1 l) 7 ~I ı J ı · """'aı b' _ Bı'zı~mle beraber yemeğe ' ~ z · - • :.ı ıur s:ız :ıcııı:ır" çalıştıg~ı halde. şimdi inadına özleyerek düşi.indü. ve ivi, mÜŞ- 'Ptrnıs hc>•rr kıırus ııı•"~· ıl 
mütebessim bir cehre 1·1e ·• '' <>'·11\ ıı · s r· 1· k · ı J d ı:.,, ]:almanızı rica edeceğim. - - "'.a · " 1'e 0 a~. - aklından çıkmış bulunuvordu. fik toprak tıı, Vang Lung ona ı\bone k:ıydını bıl ~:ı. •'İ 

- Nasıl, dersl~r yolunda gidi- C:~\'cld (:a;::ı:ı - Keman • Tak~iıni. Bunun üzerine Arnlut Gonc~Sl- ..,.idinceye kadar acele etmeden tup ve tcJ~rar ücrelil'I Va 
Diye kendisini davet etti. ? ,, 1 · n ,.., ta yor mu • - hıııen )t•ıı - Kc~h·ııigfır ş:ır· nı çağrrdı, ve ona: bekledi. ııarn'\ının po,ıa \·eya :Y-\ 
Madam Gregorianzın kocası - Diye soruyordu. Kocası kale k>: ı Her z .. ııı:ııı 'lenle ha~·u~ ı ziilliı - Yavrum dedi .. Ben bir !';ev Oğulları babalarına kafi de- ~ı~:~~~~r~crelıni idare~ ~:tınbı' 

nın bütün petrol kuyularına rağ_ fethetmi~ bir kahraman tavriyle: r.ın.ın t"sl'r) • =~ - Jo;h:ık \':ır:ııı - söyliyeceklim .. Neydi. acaba? recede hürmetle muamele ettL 1 
men maalesef cascavlak bir kafa- _ Suyun dibinde dakikada on Bc~reııigiır ~arkı: ll;ünü1 ~.ııı:ı t;ok· Armut Goncası ı:;efkatle ce. lcr. Her gün. veya hiç olmaz. ·r.,.ı.;'""''1 " h,. .. ""c;tıl olnı 
sıvardı .. Fakat zenginliiVine rag·· 'k l:ın b~ııdt"). 4 - l'di '.\lclııııct - vap verdi; · sa. iki !!Ünde bir ziyaretine (J'('l- ~inclc \',\l\.IT'a nhotıt~l .. 

b ı i metre yüzüyorum, fakat su .~ l" " 

d h .. k ·d· fliizz:ırıı ~:ırkı: (.\ı;ıırnrn a~·:ııı1P111 B ·· d di' · d'I \C \T 1 • slr ha :ı 11'1 men e enuz pe gens ı ı. üzerinde hareketsiz durmag-a .,.e_ - ug-un nere ey nız. nere. ı er, · · ang- .ung- a. ya., . Aılı·es fl<'fİ':'tirme "l hu 
Karrsln[ Pek az Pa 's' . h' lince, bir türlü beceremiyordu. (.)'· 'I 1 r •• • ı 1 l' ,. \T L ı,,r 2;; kunı~tnr. a "l'\ .. 'ii~ lr) t"ıııc·ın ı:iin" ıi ılHi:Hll' ı >. 3 - !ere t>"ittinizdi ?.. linde yiyebileceı'Yi gibi ince ye. ~ c 

• rı ı ıse ıç .. u~ :ııı: ·' tı"I a a •,.:ıg ar. - • ı ang ung f"enç kızın yüzü. mekler göndC'rdilcr . ..,,akat anrr v 

sevmiyordu. Biri ve diğeri muh. Di)(e ievap veriyordu. Alımcı - Karcığar ~urkı: Weni hi_ ne bakarak, ve bir ı:;evler kuran Lunı; en fazla, 1>irinci sıcak su- 11. \ ~ UCHETl·~ı inil\ 
telif fasılalarla hO§Una gitmek· 1 Bir sabah Mösyö Ter - Grego- g;(ne mi sandııı). t - Leon ffoııcı- bir tavırla cevap verdi: da kaynatıp. babası gibi yeme. rrtt('c)j 
te idi Her üc ayda bı'r yaban · ı k' ı k ~an - K:ırc·ıi:ı.·ıı· l;·ıı·kl"ı.· 1 ı•ı' J ıııcııı kı A · k t · · · d l'icnrl'I ilanl:ırının 58.l b.., · ~ cı rıanz su arın sa ın ve aça ol· J " • ' ' - razıve <'! mrn rm. sını sevıYor u. ıırı o;oııılan ıtılıaren iJN'lt ı"'"' 
memleketleri gezmekte, ecnebi duğunu görünce yalnız başma 'iafa ne~c Jııı üıııl'iiın nt·n·,iııılt') ). Genç kız yine mülayim bir Oifulları her giin f"elmedi<?i rında !O: ıc <;S\'fıd:ırd';:ı··o a 
kadınlarla düşüp kalkmağa kısa yüzmek istedi.. Fakat dipten açı- :ı - Il:ılk tiirkihü: {S;ılıahl:ııı kııJk- sesle s-ordu: zam•rnl<>r. hazan onlardan şika. 111-.: ıliirdıınrü .;;n fnıfıı , , lı.şfü. 
bir fasıla verir, bu zamanlarını lan bir anafor, derhal kendisini tını). 4 - ll:ılk liirkihii: (l)crııirl'i· - Arazinin neresinde?. yette bulundu, ve her za·nan ve ııı;ıııırıi<IP 2: hırıtl'edi 
Paris ile kansına hasrederdi. Fa- 1 k ll·r cleıııiı· döğcr). 19.2:>: Koııu~ııı:ı. o zaman, Van!! J UTI!! unut. yanında bulunan Armut Gon - tı:ı•lık \'ıını kec;ınrre a etin 
kat güzel Ermeni kadmı deği!ı_ gidiyordu .. Bağırmak jqtedi, ağ. <Dış ı>olitika ha.~hclcri).) 1!1.10: tuğu şeyi yeniden hatrrladr, ve casma: rc-ııldı ıli'ın vt"reıılerr fj~· 

su anıt arasına arrştırdı, yuttu, ~ . . RıiYiik. c:oli: ıir,·ııınl~ıtıı:. 

miyen vasıflar; ile onun: pek h~- zınr actı, icine sular doldu .. U- Tiirk nıti11~i: (Fasıl heyeti). :rn.20: ıslak g<iz!erile gülerek bağırdı: - Peki .. Bu kadar u~raşacal-' ıııclırmı-lrr vaoılır. nl'~ ?\ .•• 
şuna gitmezdi: Çok hareketli, zaktan· çaıb~lavan, istimdat eden 'frrn'.'.il. :w.;ıo: Kmıu~ıııu. (tl:ıfttılık - Hatırladım.. Ha.tırh:.dım. ne işleri var? .. diye . ordu. rın o:;aıılim . satırı 30 ~ k 1 ,b 
çok canlı ve çok asabi bir kadın iki bacak görüldü ve sonra bu da posta kutuoıu}. )21.10: .\fiizik (Hiya_ Oğlum. Topraktaki yerimi ha. Armut Goncası: l'il'ltı·i l\ fai-ıh·<'ttE" ol ~k\l 
idi.. silinı:ii.. selicuııılıur Jl:ıııclo~u - ~t·r: flı~:ırı tırladım. Burası, bab~mla. kar. - Onlar havatlarmın en civ_ liüçiik İlanıarliı-. a 

Kocası ise şişman kadınlardan Tito ancak akşama doğru dür- Künı:er). ı - :ı.ı. Ali. ::'ıluh:ıı:ir nı:ır- <leşinin bııtm,duğu yerin aşağı. civli zamanlarmı vaşıyorlar. f 
zevk duyardı.. Kadı- ne kadar b' · J d şı. 2 - Earr"ı: Hale Zcylıek. :1 - sına, ananın mezarının üst t.., ve bir çok i~leri var. En büyük Alr cll'la 30. ild ıfrfO hi " ınıy e enizi seyrederken. uzak· - · ı r ı _, f 
Şişman olursa olsun onu o kadar \'ılıor n:ııleglia: Haı>soıli Or)•ınt.ıl. rafına ve Çing .. in de varıma dü- oğlunuz kasabada zene-in adam. 'e :1 '-1 fi:i. c ört ul' ~ 1 

larda sularda. vücudu iyice uzan- Ö · · 1 d' y . ılrrn!;ı 100 kuru,ıur. 
cok cezbederdi. Aşkta da methur mı::ı. kolları ilerive doğru geril_ l - L. ::'ıl:ı~eur. Saksafon Allo içın şüyor.. lmcden evvel de tabu. ar arasında zabit l'CGİl ı. enı ıl."ın verrntcrın hir cltl~l'ldt 
kızının ka~desine uymag-1 a·det c· . b koıht·r ~oıo·~ıı. 5 - ~hı~\l'ııeı: tumu tedarik etmek isterim. bir karısı da var. Ortanca oğ. \'rıılır. Dört c;alın nc,.e11 '(••·tıl 

mıs ve urnu dört parmak suya l b 'k " ' ' 
dinmişti: Cazibe daima ag-ırlrk . . b' d' d Sn·ncs .\htıricııııc~: A) Diıııanclıe O zaman Vang- L:.mg'un en unuz da, kendi başına üyiı r:ızla c;:ılırları bl'S ı.:ur lt"t l 

_ gırmış ır cese ın yüz üğünü b" "k w J b" h' d d' ı · ı a. He mütenasiptir.. gö~:lü. '.\lalin. il) Ali Cabaret. C) Sous Jt'' uyu oelu, kaidesince ve va_ ır za ıre nazarı acıyor.. e ı. ~arı ec ı rr. ke . 
Bu münasebetle kansı omı çok Tilleuh. D) lJiııırınclıe Soir. :n.uo. zifcsini bilen bir insan gibi: ği zaman Van~ Lung dinledi. V:ıkıl lıem clo~ruıııııı~i;.ın 

Tito aksamJeyin ya]nrz basına \ I 1 ' t t • · ı 1 1 _ Bö'_uJe so"zler so"yleme ba- Dinledı·. Fakat bu··tu"n btı so"ule- kerı~lı ıdnre V<'rinclr.. 111 cüz'i bir şekilde cezbediyordu. · cııı e"l' ~an ayan. 0~Jan~ ı:ı ıcr l" ·' - J ~ I ı · ı \'akı Ckt 
otele döndüğü zaman Madam Ka- ri, ziraat, esham - Tahvil:"ıt, K:ıııı· ba .. dedi. Fakat emrini yerine nen seyleri iyice kavramadı. an- ·ııra cııı 'r<;rnc e ı 

- Yann karım ile birlikte Do- lantan elleri ipek· pijamasının bi)o - :-.'ukut hor..,usı. (Fiyat). getireceğim. lamadı: Ye gözlerini cevirip, l 111!1~~cl~iiro~::ı.ıei:~rf!>D ı' :ı~~a. 
vile gideceğiz.. Bilmem denizi ceplerinde olduğu halde karşısı- 2:.t20: Ser!Je~ı saat. 22.30: Müzik: Bunun üzerine Vang Lunının toprağına baktığı zaman da rılrr fRıirnnıın ırlrtnrı ti~j 
-ever misiniz? Sizin isin de kü· na dikildi : (Cazlı:ıncl - Pi.) 23.2ii/2:l.3U: Yu. oğlu, büyük ve kokulu bir a·ğ·ar büsbütün unuttu. ~it 
çük bir daire tutabiliriz. - Nasıl , kocam yüzmesini. yü· nııki ıııoı.craııı ,.e k:ıp:ıııış. kütüğünden yapılma oymalı bir Fakat bir giin Vang Lung ~ı- . t:ı 

Tito kabul etti... zükoyun- su üzer inde durmasım tabut satın aldI. B u tabutlar. sa ·biı-'zaman i•·in h~ır şeyı'• an; 1 
Ertesi gün direktörden bir ay- ö ren i mı? - sa ece ıçınde . ölü bulunduğu 1 açık g ördü ve anladı. !ki oğlu. Al d s· l'd ğ d · SEHlH TlYATROSU d · · " ,. 1 1 

lık izin alamadığı için bu izni Diye sordu-. Tito cevap verdi: ıtugün µiinduı koıııctli hald~ t?prağa gömülürdü. Baş. ı mın da kendisini zivarete geldi- em ar ın ~·ln-ı~ 
kendi kendine verdi ve Ter - Gre· - Evet... kısını sa:ıl H ıe. ç0 _ ka hır ışe yaramazdı. Zira, ke- ği bir gündü. Coculdar kendisini 
gorianz ailesiyle birlikte meşhur "' • * cıık tiyatrosu: Kcloğl.ııı. restesi demir kadar ı::ağlam, in-1 hiirmetle selamladıktan sonra l H ıy 
Ve mod"rn plaAJ• sehrı·ne dogvru san kemiklerinden kat kat da. dışarı rıklılar. evi dolaştıktan Lore - a~ er ... :s Mo"'syo·· Te G 0 ·a Pa (il!l'C: :!u.:ıu da: llinılistaıı Cevizi. ~ 1 · ~ 
Yola koyuldu. r - reg rı nz • -o-- yanıklı idi. Vang Lung'un da sonra araziye vollandılar. Van~ Harbe gidi ecJı 

risteki Ermenj mezarlığına def- ao·· ı·· h t tt' L d ] · · led' İki erkek pek çabuk anlaşmış- Terı~lıa~ı Dram Kısnı ı: b n u ra a e ı. un~ a on arı scssızce ız ı. Al M b~ 
lar, dost olmus.lardr. Birlikte nolundu. .\ZH.\11. '1'.\ TIL Y.\.PlYOll Derken birden başka bir şey O~Ianlar bir ,·erde durdular. tın a ~ S 

Cenaze merasiminde dul kadr hatırı d v L d ki briç veya bilardo oynayorlar, de· -<>--- a 1• ve: ang- ung a c:ocu arına ya_ ~hdr 
nın bütün sab1k a~ıklannı, haua Tabutun t k · ki L O~I l f niz kenarında otomobil ile uzun · RA51T RfZ\ - • opra evıme vaş vavaş ya· nı;:: t. g an ar. ne ~~i 

gezintiler yapıyorlar, suların pı- mükstak.~eık_~sıd~~armı da seyret· "-- E . S.\ Dl TEK n~kiled!lD?-csinid istiyorum. Son babalarının a vak seslerini, ne Yeni ne§t:_İy_at : J\tnı 
d 1 me mum un u.. gun erımı ora a aeqı'recek, ve de ~opasının vun1us"k tourakt? d~k rıltısını, alga arın §mltısmt din_ TJY.\ THOSU d r- "' "" l:ı"' 

leyorlar: bazan da bir Pierodan Bu müstakbel aşıklar ara•ında Bu gece B:ıkırkö~ ort- a böleceğim ... dedi. akseden sadasım duvmadılar Ü w} 
0
.. tbı;t'tn 

dana hassas görünen Tito, Ver Tito ilk safta göze çarpıyordu. ~filliy:ıdi Sinema-
1 

dev u fikrine ne derece bağ. Van~ Lun'T ortanca oğlunun o g um 111 ._leini 
len ile birlikte "denizin kiJiseJer- Titonun .güzel Ermeni kadını_ sın<la (Ycktfı) an ıgınr görünce, oğulları ba- ince. g-eYrek sesiyle şöyle dedi. Öğütlerirı1>t~iıı 
den daha güzel" olduğunu söylü· na nasıl hulül etmiş olduj?,una \'mlYil 3 Perde ~~~.r~n arzL,usunu yerine ge - ğini İfo;tti: "an 
yorlarıJr. Gecelerini umumiyetle gelince, bunu herhangi bir za- ---<>- ır tı.G ang ung, IlvanmdalAr- - Bu tarlavı. şurasını da ~:ı General Perte\' nrıı İl 
ga7.inoda geçiriyorlar ve bol bol manlda bıılmamz mümki.indür. l{~~~~· 11.\ LK OPERETi ~u.ht'oncalsr, zalva hı _aptal! .<l1zı. tarız. Parasınıl da aramızda va . .ı.ıii1.cl ahlak kilnlıı lkhal ı.<la 

Askın ve ihtirasın bütün safaha- Bu akşam rı du e 1 ıya('. arı 0 an ızme cı er_ rı yarıya pav aı:ıırız. Senin his. ~iııılc satılııınklncl11-. Ttı' 11 b 
yüzüyorlardı. KD) le, arazisinde, toprağlndak{ evi. seni de ivi faizle ödüne olarak ~ 

Ytiziiyorlardr.. Daha doğrusu tını kitap sayfalarında takip et· ~· (Zır Deliler) ne döndü. abcğım. Zira baştan ba.şa rel-i ğullar .. dedi. Toprıı~~ y: 
Tito yüzüyordu .. Ermeni güzeli- mek isteyenler, yüzlerce sayfa · Y:ı~:.ın: Y. Siiruri Vana Lung t k .. t 1 · d . 1 1 d . k "' . e rar oz opra. en venı emıryo uy a enız" ha!.. '-.~ 
nin- kocası yüzmek bilmiyordu.. saçma okuduktan sonra aş ın ilk '\ , ı'n.:ıı·kı·ıııntl:Hı :t·•·e'n"cı:ıı·'!ı,.r>ı ğın.'l yerleşti, ve kasabada kur. pirinG g-öndcrebilcceğim.. \'f' Vang Lune- adeta .. lar. 
Fakat Tito ona derhal ilk ders_ busesiyle biten romanlara mü· ., l'I dur:;.,, . d ·ı . b kt b " d ti •-"u evı e aı esme ıra ı. en.... bi oldu. Neredev~e il ~ 
1 · · t b'' M · k racaat etsinler .. Bircok romanla. --<>- B h · ı·•tı: en vermış; a ıı anşl geçme a ar geçtı, yaz da gec.ti. Fakat ihtivar adam valn•7 auJları kcndı·51·,..,; tut;"r u \> 

musa a asına ıs ıra ıcın egı. asa mevsımı erıstı. ıs ge - opra<!ı satarız!,, kelimeler;ni yağa kaldırdılar. '. l'a 
ancak bo~ulmaktan ke~dini kur manımlZrn başlan•gıcıdır.. Nuri Gene ,.c ar. meden evvelki sonbaharın kız.. isitebildi ve ba~ıra:·ak se!:'len. aı;!lnmaya başladı: 1Jlı~\ 

.. b k · t' k · · d -·1 rın sonu olan bu nokta bizim ro- D EC1E TIYATIWSr H t · · · · K l "t ..., '"' 

tarabilecek kadar yüzmeyi ö~ret~ Kahraman !!imdi sahneye giri- kada5Jarı 20 Bi- grn ciineşin altında, Vang Lung- lendi. Hiddetinden se«inin titre. Bunun üzerine oğııt ltç 
mişti. Tito bu derslerde talebe· yor, roman; bundan sonra başlı- rincilcşriıı Cuma· evvelleri babasının arkasını dn. mesine, ve kesik kesik çıkması. disini teskin ettiler 1th lıe 
sinin vücutça pek zavıf olması yacaktrr. ~ ~ rlan ililıarrn vara dayayarak oturdu~u yer. na m~ni olamadı: dırma:va çalışarak: j ı~b· 
yüzünden çok müşkülata maruz f Daha 1 ıar) ~' ~ Kırklareli Zafer de oturdu. Artık kendi topra - - Sizi gidi melun, haylaz o_ _ Hayır .. hayır.~· ıt1 
11111.-w-.ı..-ı11111111- .... _, ... 1111-Wllllııll,_ ...... .,llllııll-.ııılll.,Mllllıl-.ııılll.-'-'llllıl"dll.,-.ı'lllııllll.-ıW ... ,__,.._,__..,_.,_,._._,_,""_..ıllıt ~-~ rak satacak değiliz .. ~ 1: 

Vang Lung kızgın fj't'1ı Lli Mestriyenin duymakta ol -
'duğu kıskan-c:;lık, bu güzel, em
salsiz vücudun ilk hevesini ~a
lan, onun ilk heyecanım, ilk tit · 
reyişini hisseden adama karşıy -
dı. Bu düşüncesini genç kadına 
da anlattı: 

- Ne kadar da safsın .. diye 
genç kadın cevap verdi. Madem 
ki ben onu istemiyor3um. Asıl 
şimdi ben hakikaten mesudum. 
Florika beni hiçbir zaman unut
mıyacaksın, değil mi ? 

- Hayır Domnika. biz hiçbir 
zaman biribirimizden ayrılmıya • 
cağız ve ne zaman ben ... 

Genç kadın başını salladr, Lö 
Mestriye boynunrla siyah saçla -
nn tatlr temasını hissetti: 

- Artık bun-elan sonra Domni 
ka yok.. 

Bu itirafta acı bir eda vardr. 
Lö Me~triye hareketinden ye· 

niden hicap duydu. Kendisinden 
nefret edilmekte olduğunu zan -
ne diyordu. 

Görünmiyen çıplak vücude 
doğru eğildi, hata tatlı ihtilaçlar 
içinde kıvranan sıcak derinin te· 
masım duydu, büyük hir teslimi
yetle uzanı•.ış olan bu kadının 
hareketsiz. hatta cansız gibi du -
ran ellerini öpmc~e başladı. 

- Doırutikıı ben bunu yapma -
malıydım .. Beni affet .. 

TUNA KIZI 
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Diye yalvarıyordu. Cknç kadın 
gecenin ses!i,izliği içinde çınlayan 
bir kahkaha koyverıdi. Biraz ev -
vel gürültü yapmamasını Lö 
Mestriyeye tavsiye eden bu ka. 
dındı. Bu kahkahadan korkan 
genç Fransız eliyle kadının ağ • 
zınr kapamağa çalı§ırken nezaket 
le geri itildiğ"ini hissetti. Bu kere 
yüksek sesle: 

- Bcn:len af dilemene hacet 
yok diyordu, sen gayetle iyi kil • 

1 
çük bir Fransız dc.-stumsun be • 
nim. 

Otur:hı, samanlar Ü7.erİnden 
mantosunu aldı, çıplak vücudunu 
kumasa sardı ve seslendi : 

- Demetr.. 
Elindeki kücük bir fenerle yo

lunu seçen ihtiyar bir adam mey 
dana ~ıktı. Biraz evvel Janın ma· 
lik olduğu kadın nasıl ki Domni _ 
kaya benziyorsa. bu ihtiyar adam 
da Nikcla Taveskoya benziyor. 
du. Lö Mestriye derhal vaziyeti 
kavramıştı. 

- Oh, çok şükür ki o değil • 

miş .. 
Diye bağırdı.. Fakat birdenbi • 

re içine müthiş bir acı çöktü. O
nun bütün kalbi, bütün hisleri ve 
Biaritz hatırasile sevmiş olduğu 
kız bu karanfil kokulu, ateşli 

kızdı. Ve nihayet Domnika onu 
aldatmış oluyordu. 

Haftalardanberi hayalini kurca 
lıyan masum Domnika ve kolla· 
nnm arasında alıp önüne geçiL 
mez bir heves, bir arzu ile sev · 
miş göğ~Jnün üzerinde sıkmış 

olduğu it tiraslr. ateşli Domnika .. 
Şimdi bunların her ikisini de aynI 
zamanda kaybediyordu. 

Kederi o kadar büyüktü ki, 
tehditle kapının önüne dikilmiş 
olan iriyarı ihtiyarı bile gözü gör 
mü yordu. 

Gözlerini, vücudunun üzerin -
deki nefis kokulu teri hala kuru· 
mamış olan gene kadından ayıra
mıyordu .. Güzeldi.. Hatta belki 
de Domnikadan da daha güzeldi. 
Aynı mağrur gözleri görüyordu. 
Fakat bunlar daha parlak, da:ıa 

alevliydi. Saçları kıvırcık, hatta 
Domnikanm saçlarından daha 
kıvırcrktI. Derisinin altında daha 
canlı bir kan dolaştığı seziliyor, 
uzun ve mevzun bacakları üze · 
rinde gerilen gi.izel vücudunun 
emsalsiz hatlarından, göğsünden 
yaydan mis gibi kokudan etra_ 
fında bir §ehvet havası yaratıyor· 
du. 

Genç kadm şim3i kollanm kal 
dırmış, saçlarını §ekle sokuyor, 
buklelerinin arasına sokulmuş sa 
man parçalarım ayıklıyordu. Miis 
tehzi bir tebessüm yüzünü aydın
latryor, dudaklarını geriyor. Be
yaz ve ince di§lerini meydana 
koyuyordu. 

- Nasrl Florika seni tatmin 
etmedi mi? dedi. 

- Ne olacak ki, bu aleliide bir 
Florikadrr bence .. 

Lö Mestriye, Florika ismini 
telaffuz ederken sesine bütün 
nefretini, ~ayızlanm toplamıstr. 

Demetr Taveresko ayağa kalktı 
üzerindeki pejmürde elbiseye rağ 

men azametli bir hali vardı. Ga -
yetle acı bir sesle, yılan ıslığı gi· 
bi: 

- M üsyö Lö Mestriye, dedi... 
Bütün bunlara rağmen siz gece_ 
yi yine Nikola Tavereskonun kı
zı ile geeçirmi~ oldunuz. 

Florika meydan okurcasına Lö 
Mestriyeyi üzüyordu... Gen:; 
Fransıza gelince o da bu güzel 
kadını hayretle seyrediyordu •. 
Acaba bu garip aile hakkın-ela da. 
ha neler öğrenecekti? İhtiyar a
dam sözüne şöyle devam etti: 

- Her şeyi öğreneceksiniz 
Mösyö Lö Mestriye .. Fakat evve· 
la sizi buraya neden getirtmiş oL 
duğumu bilmeniz lazım .. Çünkü 
bundan sonra benim tarafımdan 
muhafaza edileceksiniz .. 

Şaşkınlık içinde zihni tama. 
men iki kadın ile meşgul olan 
genç Fransız bu hususu hiç ı::Iü
şünmemiş. kendisinin hapsoluna· 
cağını hatırından bile geçirme
mişti. Hatta şimdi artık açıkça 
anlatılmıs olan tehlike bile ona 
yapılmış olan gario vaziyet ka_ 
dar alakasım kurcalamamıstr. O 
hala biraz evvel cere!'an , eden 
sahnelerin simdi almıs oldukları 
gülünç vaziyeti düsiinüyordu. 

( D'thrı var) 

~= ~ 
- Toprak satılmtı) . 

dı mı idi. Bu ailenin ~ 
volması demektir. 
tnn !:{eldik. Toprakta" ~ 1t 
yine de oraya ulaşnııa 1 Ol 
toprağınızı saklarsa~ 1 aı
bilirsiniz. Kimse sizl ~
mzdan mahrum etme• t · 
sc toprağınızı eliniı.d 
dedi. I'! 

Ve ihtiyar adam v) ar 
yaşlarını yanaklarını~~ 
kuruttu. Ve bu yaş!~ l 
tuzlu lekeler halindv~ ~ 
Vang Lung yere egı 
avuc; toprak aldı. tJıl 
rıldandı: ~h 

- Toprağı satars' t, la 
vol ıırsunuz !. .. dedi. ıf.qa 

Ve iki oğlu, babal"~ıı.l't 
lıır. Her birisi bir tar~ı~l' 
birer kolundan tut!.ı".ı~l'! 
Lun~ da, sı<:ak gev~ 't~ 
elinde sımsıkı tuttll· i~lk 
lar Va~ Lung'u a\~~~~ 
büyük oğlan ve ortY~fı 
tekrar ve tekrar: itla 

- Müsterih ol b&tı~ 
terih ol. Toprak sıı .-
d0diler. 6 •t-ı:ıı 

Fakat ihtiyar VaJIW<?a 
başının üzerinden ~ \>a 
bakıştılar ve gülürrı iı' lta 

/bro1t 
-SON-
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man hava kuvvetlarının ingll- Royal Oak harp oemısi nas·ı battı?' Sovyet. Finlandiya 
tereye ikinci bir taarruzu Naz•r chatt~e~~uL:::~a~t~amarasında 

müzakereleri 
• .17 CA.A.) - AL'llan defi )'ortb limanı idi. ~ hU. 

lıQ lerı Frith of Forth üze. cum ~ımda köprüden JCÇ • 
:;:9-ba.h Yeni bir akın yap. melde olan trenin yoJcajum -

· Alarm, saat 11,12 de d8.Jl biri va.kayı §öyle naklet • 
~ ve 11,30 da nihayet mitUr: 
'de ur. Saat 11,20 de Bo. Tren Jraprliden ağır ajtr PG 

.__,,.... ... ,.r de tehlike i~U ve. tiği sırada biri Forth'un c.enup 
\'. Alann, saat 12 >" ka- sahili, diierl şimal sa.bili nk•-

t 

anı etnıi~tir. nında bulunan iki tayyare. çok 
yt bi~t ıörenlerln l.. at~aktan Uaerimiıe nUc\.UU et. 
~ t~01;ya Uıerine tiler. Nehre 4ü9'n bombaltrQ\ 
Alman bukmmda iki fıpırthJı yükaek ıu .Utualan 

r~a!"e21i denize, bir tay. ile ıslar.dık. Fakat. mucize ka. 
lcJ ol Fort.h sahili bo • bilinden. köprilyc bic bir fCY ol· 
. ormanın arka tarahna madı. Taın o sırada f ngfbz tay. 

•• 1 ~~'Plarmın lfla bet ettiği yareterl E?özüktü ı:e bir kaç sa. 
Utıcü tayyare de Ro. niye içinde düşman tayyarele • 

t flrkına dUştirülnıU,tllr. rine saldırdılar. Hücum eana • 
Alman tayyaresi sında, köorilden gecen bir tren 

" ıJ;;.;; .. u··ıtlu·· daha vardı. Bu trenin yolcula. 
.. dr ~ ... , nndan. birf ezetımJe ~unlan an • 

b aU. 17 (A.A.) - Röyter latmıştrr: 
cUiiyor: Harp gemılt'rimiz.in top g0. 

,, 1"'irth of P'orth fü:t"rimlc. ruttüleri çok korkunçtu. öteki 
t.._a. hUcwnu esnasında. ln- yolcuların gösterdikleri eüku • 
t?ı 1YU'eler itarafDY.!an dU. net beni hayrette bıraktı. 
~" ~~n t.a.yya.relerinin. iki lngi~ avcı tayyareaiııia 

,. oı bıldırlldi~i Ü7Rre dörtten dUı:;ürüldüğünc dair ol:ın Alman 
hn ltl~ı ihtimali ku•,·ctli • rad}'Oml ha.beri. Loncirada tek • 

l't" zip edilmektedir. 
b 1 r~~mt bazı mahafil, bu lnp.iliz tayyarelerinin hepsi 

l Ucıı~~r.a iştirak etlen on Uzlerine dönmüşlerdir. 
ı ?11 <lort tayyareden vedi A ,. "k J I •ttere· "•'il d .. u .. 1·d .. ~ .• il .. m_rı aaan ngı 

kt .. uş ru U1?1ll1 soy • b b d 
eoırlcr. Miiteaddit düş • I ye om ar ıman tayya· 
Otaı Yvarelerinin sukutuna releri 11elecek 
anları ·r r1 t · •· U.u .. n 1 a e erı~e go · J..ondra, 17 (Hususi) - tngil· 

_..., ..... r .. w_:n tayyarelerın sa.. tere hava kuvveti için Amerika. 
•11 f&Z!adJr. Fakat hi. dan ısmartanmıs olan bit"cok bom. 

ıtıı;~k~hatini kontrol et • bardıman tayyaresi Kıufomiya· 
'.'"9 ül olduiuncfan, reemt da .__ L w ._.. .. 

. • icabmda hakiki mi~:ı.. 11areaete huır uar. vuı,. ... -
1 bir reıı:ril tebliğle tasrih bul~~akatclır. Amerıka hUkQ· 

ıı lbe~. şimdilik mahdut meu bitaraflrk kan~un •lllh 
kam vermekle iktifa et _ am::ıa~gcsuna taaJluk <den mad-

r. desını kıldırır kaldırmaz bu tay. 
hiıi öldü 12 k;si yareler Yeni Jcney yoluyla der· 

al 
' ~ hal tngiltereye geJeceJderdir. 

tıd l'ar andı Alman tahtelbahir hu· 
cır{a, 17 (A.A.) - Firt.h anJ • all .. 
· h i!ı.enne Alman taVYL m anı amır ıga 
~s~rafnıdan° yapılan i.kın terfi etti 
iııı~~ b_iı:_~itin ve 1~ b~ Bertin, 17 (A.A.) - D. N. D. 
ktecıi ldüıtii .r~en -bıldı • aansı bildiriyor: 
l' r. 12 kışı de agır su • Führer, tabtelbahirJer ba'1m· 
~ a~:lanmı~. Öleni.er: a. ına.ndaıU Komodor, Doerrizti. hi%. 

ı ~o~awky 1f1uhrı1:1iıı metlerine mükafat olmak üzere 
....._--...'ltt.:dı: aşı 0 Y de u • Amiralliic terf.i cttirmiıtir. 
._..,..._i 1:.!1:ru.zun havrete §ayan Hitler bitarafların fa· 

rd-.rtburgh ~ bul ma. oa.atanrlon 6millini 
rrıe tehlike düdüklerinin kamlf· 

8.ftııı olması ve halkm 
i rrıuııareb· i yapıldığını Kopenhac. 17 (A.A.) - Reu. 
l'=;ek tayyareleri süku . ter: 
e ~tınesidir. National Tidcnde•nin Berlindc-
dılen Almanlar ne ki muhabirine göre, B. Hitler bi· 
•ö"tu··yorl,.... .~ taraf bir memleketin barıf lelıin-

...__ ..... ,.a .... " ,.., de tavU1utundan ümidini kcamit 
~ • 11 ( A.A.) - Forth ve buna binaen büyük tumıı 
htı taarruzuna i§tiralt eden hakkındaki son emirlerini ver • 
de)t~n bombardıman tayya· miştir. 
mı dört kişiden üı:Unü Muhabirin B. Hitlerirt diln de· 

l~1ı/' olan İngiliz balıkçı n~ ve bava kuvvetleri ıeOeriyle 
irı 111 nıUrettcbatı bu tay. uzun bir görÜfmc yaptı:ım U!vc 
anı nasıl dUştlrUldUğtlnU edivor. 

atmaktadır: ' _ _, 
ta avcı tayyareleri ta.. Ra•yuuan cevap 

bi takip edilen büvlik ve belıleniyor 
ı-...-•·)), I' tayyare g6rdük. Av. Aawterdam, 17 (A.A.)-Reu-

l'a~· bu el~ tayY&re. ter ajansı bildiriyor: 
ef a ~elince etraf mda Berlinden buraya gelen ha
r e Ye ateş etmeğe bq. berlere glire. B. Hitler, B. Stall. 

te" Siyah tayyare. birden- ... ,., t kt bun ~laklak olarak denizıe ne ı~ndcrdili ,_.ı me u 
"~ U cevabını ıabırsıılıklı beklemek-'l't • ·raue batmsia bat. 

·rırı~~ !~f!:t:: u;~İeıraph 1a.ıeteaini.n B~~tin 
~r, tkışıııin bir tahlisi ve si. muhabiri, bu huıuıta diyo~ ~I • 

ttt d Führerin mektupla bırhkte. 
ı~ iistın uklarını gördük. O Berlin:icn Mosko...-a.va hususi. bir 
.bir inıüzıden alçaktan u. ind ı. '$' .. Aklnıan tayyaresi daha kuriye gönd:ritınlştlr. Bert e 

t...":=-~t İngiliz avcı tayya. tahmin edildiğine gare, bu ~k-
1 .~IJldan tubun cevabı. müatakbel badise-
l!u~d takip edilmek- terde büyük bir rol oynamak ha. 
~ an şarka doğru yo. 
lttı~_!tti. Denizdeki Uç kımmdan son derece mühim ola-

~:~rk. tt~ de yaralı caktır. 
l Jt~ biri gözünden. dl. Aynı muhabir tunu ilive edi· 

__ ,_..,oıı.uı~armdan, UçUncUaU yor: 
•nıaJlll!Eill' .N~ Yaralanmıştı. Ya _ B. Hitler, garp cephesine ya. 

. i~ ~araretıe teşekkür pacağı 11yahati bu cevabın gel. 
t..m4~~ç,!ıinden en yaşlts1 ge. meaine bırakmııtır. 

llıUııı-troııuııa. parmağın. Diier taraftan. Berlinle Roma 
~t1 tlıiu altın yUzUğU he- araımda telefonla ve mektupla 
~ . ., iıtiprel~r devain etmektedir. 

-·~.- çı~Yfarecflerin karaya • • • 
~ hastan~ye sevke. Berne 17 (A.A.) - Havaı: 

\..:_~~.dirilmektedir. lçle. BerliıJ:len' teJ.-raf ıaıeteaine bil-
vırı olnın .. tur·· • -c. 

' 1.-'- · "'9 dirili yor : ""1'bi fitltletli Hlt1erin el yazısı ite gSnder~-
olJ fi mektuba, Stalin tarafında~ •Ü. 

l ~a. 17 ( A 11 ratle cenp verilmeti bekle?ıyor. 8 ~Yı .A.) - Gazete. Hitlerin batı cephesine gıtmek 
'41~ '3rk cahfll clva. tasavvurunu son dakikada bu 
lla\'a ar tarafmdah ya. k 

.tl'ttı ifa taa':UZtJna ~ahit o- yUzden talik ettifi bildirilme te. 
!!'İıL delerıni r.e~tmekte dir. 
,...~ Berlinde mevcut intiba& göre, 
'lıa~ hlntldrlk olmryan Sovyetler birliği yardmuna mu• 
; ~aıtı Ucuınunu scyreL lcabn Almanya-dan Finlanl:iiya, 
l'?tda h uı, Forth'un he" iki tsveç ve Norveç hakkında serbcıt 
dı~ il.Vida bombaİann bırakdmaamı iıtiyecektir. Buna 
~~j· . 1llfciliz ve Alman mukabil. Danimarka Alman ni1· 
~~ a.rasmda Eıfddetıi fuı mıntakası dahilinde kalabite. 
~u~:llr. Sok~ ettiğini celrtfr. 
"~.!1..llfbl~ara oaraonel Orclu ıelleri arcuıntla 

n.ır."""'~"' ~de hic; kim. ihtilal 
~----~~___:~~· ~C& he.. Kaunas. 17 <A.A.l - Reuter: 

Harbin başındanberi 13 Al
n1an tahtelbahiri batırıldı 

Londfl, 17 ~ Mevaki komi. f cağımızı kuvvetle ilmit ediyoruz. 
naayon nuın Lord Chatficld, Harp gemilerimizin siyanetini 
lordlar kamaraııqda, Royıl Oak arttırmak üzere mulcteıi biltiin 
h•rp ıemiaiffin, t4 teırinievveldı teğbirler almmıttır. Bu tedbirler, 
aaat 13.30 da, lkoçyanın ıima· ton harpte çok mUe11ir oJmuıtur. 
lindc, Scapa Flov'da bir tahtel- Scapa Flov, Orkney atıalarının 
bahir tarafından batırıldığını söy. deniz üssü olup, büyük harpten 
leml§tir. sonra. mUnhczim olan Alman fi· 

Chatfield, limanın mfi~a.a losu burada batmlmr§tı. 
tertibatı a.-aıında, tahtelbabinn 13 ALMAN TAHTELBAHtRt 
ne suretle aotuın.ıta muvaffak 

..... - h ·· b"l" di-· · ·1~ BATIRILDI o,.,ugu enuz ı ınme gını ı cı.ve 

ctmit ve bu Mul\tfun ıneeleld 
bir kaDtliyet ve bir cih'etkir1dr 
nümunesi sayılmak icabcttiğini 
lfyJemittir. 

Cbatfield, s~:derine §U suretle 
devan etmiftir! 

n.bteJNJririn. Royal Oü'ln 
lekele tarafına ilci torpil attrla 
ve bunlardan yalnız bir tanesinin 
provaya iıı.abet ettiii aıtlaf1lıyor. 
tnff1dk dahlU sebeplere atfediL 
mektedir. İnfilak maddelerinin 
bulunduiu ambara ıu dolmut -
tur. 

'1k taarrw:dan yirmi dakika 
sonra tahtelbahir, arka arkaya üç 
d8rt tor!'U dlha atmıf, bunlann 
isabeti gemiyi önce yana yatırmq 
sonra da mtrl'DJl!tU'. Royal Oak, 
limanın nihayetinde demirli idi. 
Bu itibarla, birçok subay ve tar 
fa, kurtarma tedbirleri almaia 
vakit kalmadan boğulmuşlardır. 

Ölenlerin sayılı subay ve tayfa 
olmak üz~rc 800 dür. 

Lord Chatfielct;~ ... 
ftmla demittir ki: 

Royal Oak'uı myaı neticeainde.. 
ld zarar ne kadar ciddi olursa ol
sun, büyük h.up ıemilerimizin 
mıniyct marjı yine bütün ıenit· 
lifini muhafaza etmektedir. 

Royal Oak·ın mevldini tayin 
isin yaptığımı% ıda araştırmalar 
fiındili ksemere vcrmemiJtir. Fa. 
bt yarlandı iyi bir neticeye vara. 

B. Hitler ne~dinde yapılan sori 
i~tbna bakkıncla BerBnden ıeıen * lieberde. ~ 1*~ ile 
tefriki mesaf mneJeefndc nazi H. 
derleriyte ordu tefleri arasıdda 
görtl! lhtillflırı meYCUt oldufu 
bildirilmektedir. 

ÇembeTlayn laava taar· 
rıısa ha/ılnnJa beya

natta bulundu 
Londra, 17 (A.A.) - Bugün 

avam kamaraanda, .on dilfman 
hava hücumlan hakkında beya
natta bulunan Çcmberlayn de
mittir ki: 

Pirtb of Forth Useriee dün ta-
arrm eden dtl!m&n tayyareleri 
on iki veya daha fula idi. Bun. 
Jar ikiter veya üçer tayyareden 
mürekkep gruplar balin:ie biribi· 
r1 ardından ıurnu etmiflerdir. 
Obn. par~nndan tiri livil hafif 
aurette yıralımmttJr. Sivil emlak 
buarlan da ehemmiyetabctir. 

tıwanca nyiat Sottbampton 
ve Edi•burgh knıvazörlerile Mo
havk ldeatroycrlnide otmuıtur. 
Şuau bildirmekle müteessirim ki. 
üç ı:ubay v: 13 u.kcr ötmUı ve 
31 asker afır ve iki subayla 11 
asker de hafif yaratanMJftır. 

Sothamptcn ve Edlnbureh kru
nz:lirlerindeki haur hıfiftir ve 
bu iki ceırJ derhal denize açıla. 
bilecek vadyettedir. Mobavk 
destroyerlsin yarur da sathidir. 

Harp tayyare filolanmıs der
hal düpnanla harbe tutupıUftw'· 
DUtmu tayyareleri ayni zamıada 
hava m\l:iafaa bataryalarmunn 
da atefine uğramııur. Biri batar
yalar tarafıadu olmak Uzere dört 
dU,man bombardıman tayyaresi 
dU9ilrillmü1tilr. Bundaıı bafka 
diğer di~er müteaddit dütman 
tayyaresi de baara uiramıftır ve 
lnmlaı&n bir kaçının Almanya. 
ya dönmemit olması muhtemel
cllr. 

Buciln de tUt 6.30 da takri
ben dart dilfman tayyaresi tara· 
fmdan Scapaflov ünrine bir ta
amu: yapıJmısttr. tronduke m-h
hsınm yanma-iki bomba dilfmilt 
ve Jeml bur hasara uframıfbr. 
Ne ölü ve ne de yaralı vanbr. 

MalOm ol:Sufu üzere, tronduke 
,.ld bir cemi olup t 930 deniz mu
kavelesi muciblnee tillhlanndan 
tecrit edilmiı. sırhlan ka1drnl. 
mq ve o uıtnandanberl mektep 
veya depo ~emili olarak kultamı.. 
makta bulunmuıtur. 

Sahil bataryalannm ve harp 
ıemitiain atepyle bir dil§man 
tawared dtliBrillmüs ve cliiec 

Londra, 17 (Hususi) - Balı. 
rlye nanrı Ç6rçil, avam kamara. 
sında ö&leden sonra vaki olan 
be,.aatmda harbin ilk altı hafta· 
sında 60 Alman tahtelbahirindcn 
an 8'Uniln batınldıp, bq tane. 
llalıı •in' yai'aladığınr yahut ba. 
tınlmıt olduğunu ve diğer bazı 
tahtelbahirlerin yaralandığım bil· 
dimıi§tir. Fransız bahriyesinin 
de aynca mumfakıyetler kay. 
dcttiğini ili.ve etmiştir. Batırılan 
tahtelbahirlertdcn dördünün ge • 
çen cuma günil tahrip edildiğini 
aöylemiftir. Bu d8rt tahtelbahir 
arasında Almanlann, harekat sa· 
ha ıreııit olan en büyük tahteJ. 
bahirlerlndcn ikisi de dahil bulu. 
nuy.w. 

Çörçil, Royal Oak dritnotunun 
batmlmaına dair tafsilat vennit 
ve bu drltnotu limanda batırma
fa muvaffak olan tahtclbabirin 
meslekt maharetini de kaydet· 
meden gcçmcml§tir. Şimdi liman. 
da bütün müdafaa tedbirleri bir 
misli daha kuvvctlcndirilmit bu. 
luıımaktadır. 

Çörçil g~çen hafta sonundan 
itibaren Alman tahtelbahir faali
yetinin yeniden arttığını ıöyle
mfıtir. Fraııarz donamnuı tara. 
fındaıı batınlımı olan tahtelba. 
hirlue dair rakam zikretmenin 
kendisine diltmd:liğini ipret et
miftjr. 

biri de hasara uğramıgtrr. 

Harpa~eti 
Roma. 1 T (A.A.) - 811 •a. 

balık! gazeteler, Almanlanıı 
Moeelle'ln şarkında girifmif 
oldukları taarruz ve Alman 
tanareleıinin lnglltere;ye kar
tı fapmış oldukları Uk hücum 
ile garp cephesinde başlamıı 
olan hakiki taarruzu ehemm1-
7etle tebarüz etUrmekt.edlrler. 
Fransız Tebliği: 
Parie, 17 (A.A.) - 17 Tetri· 

nievvel sabah tebliği: 
Dun, iklndl vakti, Almanlar, 

Sarre'in oarlundakl mıntakada, 
takriben 30 kilometrelik btr 
cephe üzerinde, kuvvetli bir 
topçu ateşiyle beraber taanu. 
za geçmişlerdir. Ham gözcU 
kuvvetlerimiz, vazifeleri icabı 
muntazam surette gerileUW,
lerdir. Atetlml• dUpıana mu
ana olan hat tısertnde dur
dunnuıtur. J'ramız kumandan 
lığı, Polon1a orduıuna doları
aiyle mttaaherette bulunmak 
maksadlyle Alman arazisinde 
taarruzl vaziyet almış bulunan 
Fransız tırkalanuı, Almacla· 
rın yeniden taarruza geçmele
r! Jhtlmallyle, on be9 gUn ev· 
vel. başka mevzilere naklet. 
mek kararını vermişti. tcRbe
du harekltın heyeti umumi· 
yeat 3 Teşriıılevveldenberi tk· 
m&l edilmiş bulunuyordu. 

Alman tebliii: 
Berlln, 17 (A.A.) - YUksek 

kumanda heyetinin tebllli: 
16 tlkteşrtnde Fransız kıta. 

ları, işgal ettlklcrl Alman top
raklannrn bUyUk bir kısmını 
tahll;ye ederek hududa ve hu
dudun gerisine kadar ıeri ce· 
kllmlşlerdlr. 

lngllJz deniz kuvvetlerine 
dtln yeniden muvaffakJyetll 
taarruzlar yapılmıştır. Frith of 
oFrtll'da lnrtllz hava batarya. 
larınııı keatf ateıtne ve avcı 
tayyarelerinin faaliyetine rai
men lkl lnglllı gemlelne atır 
bombalar isabet etmiştir. Al· 
man tayyare dafU topları dUn 
Uç Fransız ve iki ln.gtllz tay· 
1areel dUşllrmOşlerdlr. 

Alman tahtelbahirinin ku. 
mandanı "Royal Oak,, ve "Re· 
pulse., gemilerinin Scapa Flow 
körfezinde torplllendlğlni be
yan eylemektedir. 
Şimal denizinde ve Baltıkta 

lktısadt harp, geçen hafta mu· 
vaffaklyetıe devam etmiştir. 
13 ten 15 tlkteşrlne kadar At. 
!antikte ceman 54.396 tonluk 
.7. :vapur .batırılmııtır, Fransız-

Auııste, dam, l j t·'-··~-J -
Telegraf gazetesinin l!elsinki 
muhabirine naıarnn, lluaya, 
F lnJandiyadan vlki olan istek
leı·lntle çok ileri aitlecekti r. 

1' iulandiya hariciye nezare
tinin yüksek memurlarm<.laıı 
hıl"i olan Doktor 'l'olvoıa bu hu· 
susta demiştir kl: 

l.Ur bal çaresi bul~ak kolay 
ohnıyacaktır. Fakat bulacağı. 
mıı& Umi!;\lndc devam ediyoruı. 
nualar btiim UaerJmiade hiç
bir tanik icra etmiyorlar. Ya· 
krnda, her lkl tarafça kabul 
edilebilecek t ok lifler 3 apablle· 
coğlmlzl ümit ediyoruz. 

'felegraf gazetesinin muha. 
birı, Finlandiya murahhas he
yetinin Peı-.embe gUnU Mosko
vaya gldecetlnl de ayrıca bil· 
dirmektedlr. 

MÜZAKERE ClDDI 
BiR SAFHADA 

llclsinkl, l i - llarlciye Ne. 
zaretinln salAbfyettar bir mu. 
messlli gazetecilere yaptığı be· 
yanatta, halen Moakovada mü
zakere edilen meseleler nazik 
ve ciddi olmakla beraber, mu. 
salemetperverane an taşmaya 
lmkAn nren pratik bir tarzı 
hal bulunmak için her şeyin 
yapılacağı limit edilmekte bu· 
lunduğunu bildirmiştir. HUkCI.· 
met müzakereleri icabettiğin· 
den fazla uzatmak arzusunda 
değildir. Paaaikivl görüşmele. 
ro devam etmek Uıere mum. 
kUn olduğu kadar çabuk Mos
kovaya dönecektir. 
KONUŞMALARDA STALlN 

DE BULUNUYOR 
Kopenhag, 17 (A.A.) - Mos· 

kova müzakerelerinde FJnlan. 
dlya delegesi B. Paaslvtkl, So
clal eDmokraten gazeteli.ne 
7aptıfı beyanatta, Stallnin 
Rus - Finlandiya müzakerele• 
rtne hazır bulundutunu ve 
mUıakerelerln tamamen doa. 
tane bir hava IQlnde cereyan 
ettllinl bildlrmlşUr. 
ŞİMAL DEVLETLERİNiN 
REİSLERİ TOPLANIYOR 
Stokholm., 17 (A.A.) - Şi-

mal devletleri reislerinin Stok· 
bolm.da yapacakları toplantı 
hazırlıkları bitmiştir. lsveç htt· 

Ziraat Vekili 
(~ ftlf'G/I ı Mofde) 

ziraat daireli tefi Nagorni, ma. 
balll tqeklriWer mUmellilleri n 
pzetec:iler tarafmdan karplan-
mqtır. . 

Ziraat Vekili Mubliı Erkmaı, 
TMI muhabirine verditi ~ 
natta demiftir 1d: 
Şebrlnbde ilrametimin ilk da. 

ldkalarmda. Sovyetler blrlili ml1. 
Jetlerine Türle milletinin seltm
Janm ve samimi doetulk hilliya· 
tnu bildirmekle müftehirim. Sov. 
yetler blrllline cellfimin hedefi; 
SovyetJer birlifi ziraat aergiaini 
ziyaret etmek ve Sovyetler birli. 
liftin ıirai bqanlarmı tetkik ey· 
!emektir. SOV?etler birliğine ilk 
defa olarak geliyorum. Fakat 
memleketiniıin muvaffakıyetle
rini daima büyük bir alika ile ta. 
kip ettim. · 

Saraçoğlu dönüyor 
(BQ.f ta.rafı 1 Vıcide) 

Sovyetıerin Ankara bOytık 
elçfsl Trentıef kondlelne refa. 
kat etmektedir. 

Saracoflunun Ankaraya dö
uUşU hUkQmetlno şlfahl lza· 
hatta bulunmak kararından 
ve aynı zamanda, buıUnkU hA· 
dlBelcr içinde memleket harı. 
cinde daha uzun mUddet kal
mayı muvafık görmemesinden 
mUnbafsUr. 

Hudut ve aabiller 
müdürlüğü 

Ankara, 17 (Hususi) - Hu. 
dut ve aahWer umum müdür 
muavini SaWıattin Emil mczkUr 
müdilrlilie terfian tayin edildi. 

lann en bQyUk petrol vapuru 
''Emile Nlguet,. batırılan va
purlar arasındadır. 

F rama iki aınılı terhia 
terlaia ediyor 

Parls, 17 (A.A..) - B. Da· 

küınet ıncı·k~zl baştau başa 
bnyraltlurla. stislcnecek, kral 
sarayı 'e re mi binalar, gece 
donanncaktır. 

HOLLANDA MII...LT MÜDA. 
FAA BÜTÇE. JNl 

ART ı IRIYOH. 
Amaterdam, 17 (A.A.) - Fe

lemenk JıUkflmcti, ilk 100 mil
yon florlnlih: ınilli müdafaa 
tahf:i:ıatı tllkendlği fcln 10() 
mil)onluk ikinci bir tahsisat 
istemiştir. 
SOV'\ J<J'l' - LlTVANYA PAK· 

TI TASDİ KEDlLDt 
Kaunns. 17 (A.A.) - Sov. 

yet - Lftvanya paktı tasdik 
edildiğinden, Vllno şehri Çar
şamba gUnU Lttvanya lntaatı 
tarafından işgal edilecek ,.e 
Lltvanyanm merkezi olacak
tır. Zira Kaunas mu.....-akkat ola· 
rak ınerkez bulunuyordu, Ya. 
hudl vo Leh eknlliyetleri hak
kında iyi muamele edilecektir. 
DUyUk mekteplerin parçalan
ması, sosyal yardım ve yolla· 
rın ıslahı gibi tedbirlerin mUs. 
tacel mahiyette derpiş edtıcce
ği bildirilmektedir. 

FlNLANDlYA ADALAHINI ' 
TAHLİYE 

Londra, 17 (Hususi) - 1',Jn
la.ndlyaya aft Kogland adasr 
sivil ahaliden sUratıc tahliye 
edilmektedir. Sovyet Rusyanın 
bu adayı kendisine terkcdllmc· 
sini istediği söylenmeJitedir. 
ısv:mç HARtCtRE NAZIRI. 

NIN BEYANATI 
Londra, 17 (Hususi) - ts

veç harlciyo nazırı, dört devle
tin siyasetine şamil beyanatta 
bulunarak Danimarka, Norveç. 
tsveç ve Finlandlyanm kendi 
bitaraflığı ve siyası isUklAllni 
muhafazaya azmetmiş olduğu~ 
nu ve mukadderatlarını ya. 
bancı bir devletin iradesine 
terketmJ.yeceklerinl beyan et
miştir. 
lSVEÇ HV'KOMETl DÖRT 
MUHRİP YAPTIRIYOR 

Londra, 17 (Hususi) - 1s
veo hUkO.meU yeniden dört 
muhrip ve yirmi bir mayn ge· 
mlal inşasına karar vermiştir. 
Ayrıca 730 bin Sterlin ha' 
kuvvetine tahsis etmiştir . 

Sulh taarruz: 
modern harb 

bir şeklidir 
(Bq tarafı 1 tncide) 

Sözünü tekrar etti; 90'DI'& mec
lis kürsüsünden söylenen bu .&. 
ler radyolarla bütün lnailtere7e, 
F.....-ya, bütün dünyaya nepe· 
dildiii ıibi prp cepheıinıde Al· 
man ordulannm ateı hatlarına 
,...ıeıtiril• oparlörl« ile Fran
sız askerlerinin kulaklanna da 
:retiıtirildi. Bu ıuretle Almanya.. 
mn hakiki maksadını muhakeme 
eamek kabiliyetinde olmıyan ba· 
ait fikirli lnailiz ve Fnnnz halk 
tahelaılan ile lnsiliz " Fruaaız 
askerlerinin manevi kuvvetlerini 
aanmak teıebbiiıüne siriıiJdi. 

Modem &.pte ıulh taarruzu 
ailibla J11Pılan taarruzlardan tek· 
len baıka olmakla beraber t .. ir 
itibariyle ondan farkaızclır; ıulh 
tumızanun maksadı da ıilihlı 
taarruz ıihi hamn kuvvetlcri.1 
mukavemetini kumakbr. Ottun 
için muharip devletlerden bWi. 
nin yapQiı ıulh taarruzuna kar. 
fi taralm da aym tekilde muka
belede bulumnaıı tabiidir. 

Öyle ulaıılıyor iri Hitler ıi· 
libb ve silibsız hütün taarruz 
wahtalarmr kullanıp da ln&iJjz 
ve Fransız kuvvetlerine karıı 
muzaffer olmak ümidini ka:Jbet
medilrçc filli teminata ballanan 
makul sulh prtlanna razı olanu. 
yacatıdr; her türlü ıilahb taar
ruzlar gibi her nevi ıulh taarruz· 
lan tecrübe edildikten ııonradı~ 
ki nihayet ciddi ıulh teklifler· 
ıelecektir. 

ASIM U! 

Holandatayyareler ; ... 
taarruz 

ladye, cephe gerisi hayatına Lo. Hayc, l I (>. .. A.; - n~·. r.. 
daha lUzumlu olan kimseleri bah saa~ 11.U te d"niye ~e.:· 
tedricen ve lmklnın muaade11l uıe'itı . .a u:&1> Hollar:.da ~aryue,. 
nlıbetlnde memleketin lktısadı leri huüut boruna :2mdea ı1• 
hayatına iade etmek maksadı_ tlluı.ınet!ıı.:ltı ilerlerkeı: Ernda• 
le. 20 Te,rfnlevvelden itibaren, deki A!::taıı bua han topluı-
1909 sınıfına dahil yedek ııı · ı:ıın :!.VJ~in• uttııau,tr. T:tn~. 
baylarla erleri, terhise karAr rel&ı·a !snb•t oı~amr•~ dr. 
vermlttlr. 1909 ıınıfınm terb!. buı u\li•l•: .. Hotllinda toprt.k· 
si nihayet bulduktan sonra, 1 lan ll?:eriod• !>athı.mııtır. 
1910 sınıfına dahil ycrlo1~ ıın· ı Te!t·~aı-sıiı t:"n.>".t:h!~ nP.cı'.n 
baylarla erler, keza terb.iı5 edt.. nffdinft-! k·~:- ii:-·eun ;)rct,.l-t· .. ~ 
leceklerdir. .ailıac4tit.i l'QU1aktaöu. 
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G~hltA -
'•;JTI~ 
Şiddetli BAŞ ve DiŞ ağrıların.ı keser. ROMATiZMA, SiNI 
ADALE, BEL ağrılarına karşı bilhassa müessirdi r. Kırı 
llğı, Nezleyi, Soğukalgınhklarından mOtevellid bütün a~ 
sızı ve sancı ları geçirir. icabında günde 3 kaşe alınabıl i 

Boşanma tarzı 
değişiyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
kcttiği ~eya. muhik lbir sebep ol
maksızın evine dönmediği tak
dirde ayrılık en az üç ay sür. 
miijJ ve devam etmekte bulunr
muş ise diğeri boşanma dava. 
smda bulunabilecektir. Davaya 
hakkı olan tarafın bu sebebe 
müsteniden açacağı boşanma 
davası üz.erine ha.kim evvela di. 
ğer tarafı davetle evine dönme. 
sini ihtar edccclrtir. Bu ihtar 
icabında ilam tarikile yapılabL 
lecektir. Müddeialeyh ihtar için 
tayin olunan günde mazeret ol. 
maksızm mahkemeye gelmediği 
veya gelip te dermeyan eylediği 
itiraz ve mazeretler mahkeme 
tarafından kabul edilmemesine 
rağmen evine dönmiyeceğini be
yan eylediği takdirde hakim 
müddeialeyhin nihayet bir e.y 
zarfında evine dönmesine karar 
karar verecektir. 

Müddeialeyhin ha.kimin ib.ta.. 
rmı kabul ile evine dönıdilğii sa.. 
bit olursa 'bo§anma davası red
dol unacaktir. 

Müddeialeyhin tayin olunan 
:nüddet zarf mıda mazereti ol
maksızın evine dönmediği anla.. 
şılrrsa. umumi hükümler daire
sinde esas dava rüyet ve intaç 
olunacaktır.,, 

Madde 2 - Medeni kanunun 
134 üncü maddesine şu madde 
ilave edilecektir: 

"Kan koca müşterek ilıayat. 
]arına nihayet vermek arzusun. 
da ittifak eyledikleri takdirde 
yukarıda yazılı muayyen sebep
lerle mukayyet olmaksızın aşa.. 
ğıdaki şartlar dairesinde sala
hiyettar mahkemeden doğrudan 
doğruya. boşanmalarına karar 
verilmesini istiyebileceklerdir. • 

Bu suretle lboşanma davası 
açmak için karı ikocanın 25 ya
şıru ikmal etmiş veya bu ya.'i! 
ikmal etmemişlerse ana. ve lba. 
ibalarını, ana ve babalarmdan 
yalnız birisi sağ ise hayatta. o. 
lanlarrnrn rızalarını almış ana 
ve baba yekdiğerinden 'boşanma 
ve ayrılık vuku lbulmu.~ veya 
rIZa. hususunda aralarında ihti-
19..f çıkmış olursa yalnız baba
nın muvafakatini istihsal etmiş 
olmaları ve en az bir seneden. 
beri niJuUılı olara1C birlikte ya.
şamrş bulunmaları ~rt olacak.. 
tır. 

Dava ! ... urı, kocanın kendi yaş 
lannı ve kaç seneden'beri evli 
olduklarını ve mali vaziyetlerini 
bildiren bir arzuhal ile açılacak. 
tır. Arzuh~lin taraflarca imza 
edilmesi ve ibizzat mahkemeye 
veriimesi ve yukarıda yazılı 
şartlara ait ve.sa.ikin arzuhale 
raptedilmiş bulunması liiztm O

lacaktır. 

Davanın açılmasını mütca. 
kip asliye ha.kimi evvela tarafla
rın hüviyetini ve lizım gelen şc. 
rait ve vesaikin mevcut olup ol
madığını ve boşanma halinde 
çocukların velayeti infak ve ia. 
şeleri hususunda tabi olacakla. 
rı vaziyeti tetkik ve tahkik ede. 
cek ve bir gün tayin ederek ta. 
raflara akraba veya dostların . 
dan kırk yaşmı mütecaviz bir 
veya iki şahısla !birlikte gelme
lerini emredecekir. Karı koca • 
nm lbi.zzat o gün hakim huzuru. 
na gelmeleri şart olacaktır. Ta. ı 
yin olunan günde ha.kim yapa. ! 
cağı hedefi celsede tarafları !'e. 1 

fakatlerindeki şahıslarla bera -J 
ber !tuzuruna dıaftıt ederek on.. 
'-ırı lln1ap>&'Y'a teşvik edecek l 

' f' b:aJD*M"'' netice' iul an.. 

latacak ve yanında bulunan kim 
seleri anlaşmaya yardım ve mil. 
zaheret eylemelerini ihtar ede
cektir. 

Taraflar barışmaktan imtina 
ettikleri takdirde bir mehil ve. 
rerek celseyi başka bir güne 
bırakacaktır. Bu mehil bir ay
dan az ve iki aydan fazla olmL 
yacak, lbütün :muameleler zapta 
geçirilerek altı: haklın, katip, 
taraflar ve sahitler tarafından 
irn7..a. olun.aciktır. 

Verilen mehil üzerine tayin 
olunan günde taraflar yine şah. 
san hakim huzuruna gelmeğe 
mecbur olacaklardır. Kan koca 
yine anlaşamadıklarını beyan 
ettikleri ve davanın ikamesi 
için lii.znn gelen şerait mevcut 
olduğu takdirde hakim aleni 
celse açacak ve boşanmaya hü. 
kilin ile çocukların velayetinin 
kime ait olacağını ve onların 
infak ve terbiye masraflarına 
tarafların iştiri.k tarzına dair 
bir karar verecektir. 
Boşanmaya dair verilen ka -

ra.rm on ıbeş gün içinde müddei. 
umumiye tebliği ve dosyanın 
kendisine tevdii lii.znn olacak, 
müddeiumumi karan ancak şe
raitin tahakkuk etmemesi veya 
şekillere riayet olunmaması nok 
tasından dosyanın tevdi tari. 
hinden itibaren on beş gün için. 
de temyiz edebilecektir. 
Boşanma davasının reddi ha. 

Iinde taraflar da temyiz tale -
binde ibulunabileookledir. Tem. 
yiz talebinin kabulü için her 
iki ta.rafın temyiz etmiş bulun
ması şart olacaktır. Yalnız ve. 
Jadet hakkını kullanma.ksızm ve 
ana baba ile çocuklar arasında... 
ki §alısi münasebetlere ~a... 
mı infak ve terbiyeleri mas -
raflarına iştirakini mütedair 
ihi.kimin vereceği kararlara ka. 
naat etmiyen srrf münferiden 
temyiz edebilecektir. 

Mucip sebepler layihası: 
Kanunun mucip sebepler layi

hası !boşanana davalarında bu 
suretle, yeniliğin vapılmasma 
funil olan başlıca sebepleri 'say
makta. muhtelif memleketlerde 
boşanma davalamıın mahiyeti 
ve esasları !hakkında uzun uza.. 
dıya malOınat verdikten ve ça
lbuk boşanmanın faYdalarmı an.. 
lattrktan soora şöyle demekte -
dir: 

"Türkiyede serbest tali.km 
ha.kim olduğu devirde boşan
manın şimdikinden dalıa ziya
de fazla olduğu iddia edilemez. 
lktrsadi zaruretler yanlış ve ah. 
la.ki telilckiler altmda bulunan 
karı koca en şiddetli hükümler / 
karşısında !bile aile bağını çö. 
zccek vasıta bulur. Bundan baş.. 
ka serbest boşanmanın bir çok 
faydaları vardır. Filhakika bo. 
şanmak için bazı sebepler var
dır ki !karı ve kocanın §el'ef ve 
haysiyeti onların bir hi.kime 
bile arzına müsait <leğildir. Ya • 
hut erkek veya kadının bazı 
tabiat ve itiyatları diğerine 
m~t verebilir ve hassas lbir 
kadın veya erkek için müşterek 
hayatın idamesine imkan ver • 
miyen bu sebeo hakim. için tabii 
göriilebilir, yahut kan koca bun 
lan isbat edecek delailden mah
rum kalır.,, 

Mucip sebepler layihasında 
çocuklarm vaziyeti ve müddei • 
umuminin boşanma davasında • 
ki bu allkasınm neden ileri gel. 
dl~ ve tarafların yaşlarının 25 
• 1lar:ık tayini hususunda müta. 
lealan Jbüva etmektedir. 

parası 

metini koruma 
Türk pa.ra.smı koruma hakkın. 
dalti 12 numaralı kararnameye 
ek olarak şu karar ili.ve edil -
miştir: 

Madde 1 - Sikke ve külçe ha. 
!inde olduğu gibi krymetli ma. 
denlerin hurda ve masnu halde 
de memleket dışına çıkarılması 
memnudur. (Krymetli madenler 
den maksat: Platin, altın ve gü. 
müştür.) 

Madde 2 - Yolcuların şahsi 
zinet olarak daima t~M*ları 
kıymetdi madenlerden mamul 
eşya da bu hükme dahildir. YaL 
nız alyans ve saat bu hükUm . 
den müstesnadır. 

Madde 3 - Hariçten Türkiye
ye g-clen ecnebiler beraberlerin. 
de j?etirip ilk Türk g-ümrük ka. 
pısında alakadar gİ.i.'1rük rqe . 
murlarına vereceklen\ bevwa. 
mele re veya pasa.port~rma· lCa - ı 
yrt ve işaret ettirdikleri kıymet
li madenlerden mamul eşyayı 
avdetlerinde memleket d!§ına 
çıkara.bilirler. 

K ız-Erkek ÜLKÜ LJSESJ (Uşak) Gecel-Gü'1 
(Yüca ÜlkU) müessisi Hamdi Ülkümen tarafından (Uşak) da. tesis edilen Yeni Lise ıo. 
939 da tedrisata başlaımştır. Bu yıl bu okula alınacak öğrenci sayısı mahdut olduğuıl 

1 yeniden veya naklen kaydolunmak istiyenlerin ilk önce yazı ile müracaat ederek yer o 
olmadığını sormaları gerektir. ................................................... ., 

70 liraya çorap 
makinesi 

lngiliz llarison markalı. Almak 
istiyenlerin Kadıköy Çirtecevizlcr 
Mecidiye mahallesi No. 49 da Ba
)·an Hayriyeye müracaatı. 

.\lantarh ıuuşıt:nbaJ~r, storlar 
perdeler n sair her türlO 

fEFRIŞAT 

Levazımatı, Beyollunda BAKER 
mağazalarında ber yerden mO
"i&it şartlar n ucuz fiyatlarla 
satılmaktadır. Beyaz eşya dal. 
remiıde hİseler, .. yatak çaJ'laf. 
l:ırı n yfinlü yatak örtülerinin 
ri:ıl!arı kıyas kabul etmez dere_ 

cede ucuzdur \"e rekahetfPn 
Aricjlrlı>ı 

Beherinin muhammen bedeli 395 Krş. olan 5000 adet tarn 1 

direği 1/11/1939 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulil J 
karada İdare binasında satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin 1481,25 liralık muvakkat teminat 1 

nunun tayin ettiği vesikaları ve teklirlerini aynı gün saat 14,30 • 
Komisyon Reisliijine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para!'ıtZ olarak Ankarada Ma}r.eme Dairesinde~· 
darpaşada Tesellüm ve Se-vk Serliğinden daAıtılacaktır. .(82ı3 

* * * 
Fiyat Tepdili 

Beynelmilel yolcu ve bagaj nakliyatına ait olup 

Bu kararm neşrinden evvel 
Türkiyeye gelmiş bulunan ec • ..,.miiı'l;_u_ 
nebıler beraberlerinde getirmiş 
oldukları kıymetli madenlerden 
mamul eşyayı kambiyo merci. 
lerinden mtisa.ade almak şartile 
memleket dışına çıkara.bilirler. 

D.D./104. 
Toros katarlarında uzun yoldan seyahat edecek yolculardaıl 

yol ücreti alınması hakkındaki D.D. 107 numaralı tarifelerlen /. 
hattının seınplon katarlarında beynelmilel münase1-?._etler itin ) 'Ol 

haRajlara tatbik edilmekte olan muhtelif tenzilat tG lkinciteşrin 19 

Madde 4 - 30 • 6 - 1930 ta.. 
rihli ve 1715 sayılı kanun hü -
kümlerine göre yaprlacak mu • 
ameleler bu karar hUkUmden 
müstesnadır. 

Madde 5 - 14 - 1 • 1938 ta.. 
rihli ve 2/8030 sa.yılı kararna
me ile 17 - 5 _ 1939 tarihli ve 
2/ 11008 sa.yılı kararname bil.. 
kümleri. mülgadır. 

Madde 6 - Bu karar neşri ta. 
rihinden muteberdir. 

Madde 7 - Bu kararın icra. 
sına Maliye Vekili memurdur. 

K HA 
ısa BER 

LER 
• Bir mi.iddettenberi lstinye 

havurda.rmda. Uımizlenen Sa.va • 
rona. yatı ha.vuzdan çıkmıştır. 

• Ka.radenizin Podima mevki. 
inde BahildeQ 12 mil açıkta diln 
yeni !bir mayn da.ha görillmUş.. 
tür. Son R'ilnJ.erde Karadeni.ıe 
dolaşan serseri maynlerin ço _ 
ğalması eeyr.isef eri te1ıllkell bf r 
şekle sokmuşttr. Ali.kadarlar 
lbu Yolda. tedbirler almağa ve 
Ka.radenime dakıı1 tahrip müt • 
rezeleri dolqtırmağa karar ver 
mişlerdir. 

• Şirketi Hayriye ida.reei Ra.. 
mazan ayı münasebet.ile her ge. 
ce köprUden saat 24,15 te Boğa. 
zm iki sahilindeki bütün iske -
lelere uğramak mere iki vapur 
kaldınnağa karar vermiftir. 

Tophane nhbmmdan 
kalkacak vapurlar 

irnroza, Bandırmaya ve İzmite 
kalkan vapurlar Tophane rıhtr. 
mında aynı yerden kaltıklan için 
bu vaziyet bazr karıtıldığa ve 
yanlıştrklara sebep olmaktadır. 
Halk hazan yalnıı vapurlara bile 
binmektedir. Deniz yollan ida
resi bu vaziyetin önün e geçmek 
için rıhtımm üzerine hareket ha. 
linde bulunan vapurların nereye 
gittiklerini gösteren büyüle lev
halar koyacaktır. A~a burala
ra birer hareket tarifesi ve fiyat 
ücrt>tlerini ıı;östereıı liste de ası • 
lacaktır. 

938/2840 
lılanbul 

;;undan: 
Üçüncü icra Memarlu. 

Mukaddema Taksimde Gazete_ 
ciler Kazancılar sokak 2 numa
rada mukim halen ikametgahı 
bilinemiyen Nudiyeye. 

Jozef Riçinin 8/1/938 Ha 2/10/ 
938 tarihli: On kıt'a senet mucibin
ce zimmetinizde müddeabih alacağı 
olan 141 liranın faiz ve ücreti ve
kalet ve masarif ile birlikte ve ha. 
cız yoliyle tahsill hakkında alacak
lıya izafeten dairemize müracaat 
eden nkill nukat Mlthat tarafın
dan talep cdilmi' ve bu suretle ve 
38/4880 dosya numarasile tarafını· 
za ıöndcrilen ödeme emri ikamet_ 
gihı haıınnııın meçhuliyeti itiba
rile tebliğ k.ılınamayarak bu husus
taki teblifatın bir ay müddetle ila· 
nen ieruına icra hakimliğince ka_ 
rar "ferilmiş oldufundan ilan tari· 
hinden itibaren mezkQr müddet 
zarfında 38/4880 dosya numarasile 
icranın tehirini müstelzim bir iti
razı kanunide bulunmadığınız veya 
borcnntmı nrmediliniz ve yine bu 
müddet zarfında mal beyanında 

bulunmadıfınız nya hakikate mu
hali[ beyanda bulunduğunuz tak_ 
dirde mezkfı.r müddetin hitamını 
mnteakip cebrl icra suretile icabe· 
den muameleye tenssül kılınacağı 
mal<tmnnuz olmak n ödeme emri
nin tebllli makamına kaim bulun
mak üzere keyfiyet ilanen tebli;J o_ 
lunur. (30(08) 

39/1152 
lstanbul Aıllye Altıncr Hukuk 

Mahkemulnden: 
Müddei: Margaro. 
Milddeialeyh: Harilos: Büyük
ada Çiçekcl yalı sokak No. 30 
da iken balen ikametgahı mec
bul. 

.Müddei Marago tarafından müd
deialeyh Harilos aleyhine açılan 

daTSsı için müddeialeyhin 16/10/ 
1939 Pazartesi ıünü saat (10,30) da 
mahkememizde hazır bulunması 
lüzumu ilanen tebliğ edilmesi üze. 
rine mumaileyhin o gün gelmemesi 
''eya bir vekil göndermemesine 
mebni hakkında gıyap kararı itti
haz olunmu, ve imla kılınan bu ka
rara ait ihbarn:ımenin bir nüsha!'iı 
da mahleme divanhanesine a5ılmış 
Ye keyfiyetin on be' gün müddetle 
ilanı için tahkikatın 4/12/1939 Pa. 
zortesi Rünn saat (10.30) za hır:ı

kılmış ol<luiu tclıllit yerine l(cçnıck 
üzere ilan olunur. .CK. l. 282). 

rihindcn itibaren lağvedilecektir. 
Fazla taCsilüt için istasyonlara milracaat edilmelidir. 

* * * 
20/10/939 tarihinden itibaren Aşkale - Erzurum kısmınd:ı1'1 

dilli, Çiçekli, Kaplıca Erzurum istasyonlarının işletmeye ncılacn~ı 
tarihten itibaren İstanbul - Erzurum arasında her gün aktarmasıı' 
ve her türlü eşya nakliyatı yapılacağı ve haftanın Pazartesi, ÇıırŞ 
Cumartesi günlerinde lstanbuldan ve Salı, Cuma, Pazar gilnlerind: 
zurumdan hareket etmek üzere haftada 3 defa Erzurum - Jstanbıl 
sında yataklı ve yemekli Tagon işletileceAi ilan olunur. (8390) (5 

itfaiye ekipleri için alınacak 105 adet Tulumba kapalı zarf e 
ınesine konulmuştur. İhale 2/11/939 Perşembe günü saat 15 de Jsl 
Belediyesi Daiml Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 
lira ve ilk teminat 2315 lira 25 kurnştnr. Şartname Zabıt n Mil• 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbtıS 
mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı 
farını ihale günil saat H de kadar İstanbul Belediyesi Daimt En~~} 
ne Termeleri. ,(8411"' 

İlk 
teminat 

18,15 

27,57 

151,88 

• •• 
Muhammen 

bedeli 

242,00 

367,50 

2025,00 

İstanbul t inci yatı ohılana 
Makarna. 
İstanbul 1 inci yatı okuluna alınacak 
,.e kaşar peyniri, 
İstanbul t inci yatı okuluna alınacak Tere, 
ve Zeytinya;ı ve Zo1in. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukarda l-azılı ~il 
2~90 numaralı kanunun 43 üncü maddesinin son fıkrasına göre a)1'~ 
pazarlıkla mübayaa edilecektir. Şartnameler Zabıt ve Muamelat )1

1
, 

lüAü kaleminde görülebilir. lb:ıle 23/10/939 Pazartesi günil saııl / 
Dalmt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbll1 

11 mektuplan ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bıılıl) 
Jarı. (85G4 

I
" Mektep Kitaplarınızı 

Her sene olduğu gibi, bu yıl d8 

V akıt K itabevin
den alınız ._ _____________________ .q:;ı 

SAntnı : A.Sl&I us 
Basıldığı yer: V AKIT. Matbaan 

o' liınum Nc~rlyatı idare ede • 
Refik Ahmet SeTen.U 


