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Dün fie<:e ~ehrinıjxd~ i 

çok ıiddetli bir ! 
zelzele oldu 

DIDı. gece ya.ı'mma doğru S1\.. 

&t on biri ~ iki geçe ~ • i 
mizde bir zelt;eie o~ ye ~k ; 
şiddetli olan bu earsmtI :raı.. . 
n:ız ıbir an sürmüştür. 1 
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19· r.. Yazan· ASIM US. 
c~v~ . 

~d Ankarada bir muahede 
vnı tat\ ı: Türkiye ile İngiltere, 
· •i t~ a~asmdaki ittifak mua. 

11 , ı la.l";ı,ftllrlcıy:~e ve Akdeniz.de 
:>Ol ~'tii~ an bırıne vuku bulacak 

htif~k kar~ı yapılnuş bir aske· 
l' ~t~, \l'esıkası ... . 

• 

teeq,?e, İngiltere ve Fı-ansa 
in:ı ı ii:t:~e karşı kuvvet birliği ~-. .ı:;....ıı-..,.. 

il " rıt\e daha geçen ilkba. 
terıı ,,, lie Yaz mevsiminde anlaş. 
k:ıı Jllıta. el' .. iki taraf arasında bu 

lı, ~ llluşterek beyanat yapıl
lııı11 .lılt b "Velce ilan edilen o be· 

(s·s u ·· .ı tt-j R~n son ve kat'i şekliy. 
ta~et tnevkiindedir. Bunun. 

ev,iker bu beyanatları teyit 
lııı 1/decek oları resmi mua. 

~ld11 ,_un~ ~adar imza edilme
'.! bİto ıru .. •çın, ne de olsa fikiı·-

d .. hı.ıtı.ı ŞUphe ve tered.düt ha. 

~ tı~a tıııyoı·cu. 
'"ada d·· k . llıuah u.n a sam ımzala. 

Ankara. 19 - B:ıgün saat 
18 30 da hariciye Vekaletinde 
B~şvekil ve Haricive Vekal~ti 
vekiJi Dr. Refik Saydam ıle 
Fransrz büyük elçisi B. Rer.~ 
Massigli ve Büvük Brilanya bii
yük elçisi Sir Hughes Knatch. 
bull Hugessen üç memleket ~r~
smda, tecavüze mükr.vemet ıçın 
mütekabil mahivette bir mua
hede imzalanrn;lardır. 

il 

1 

M uahedenin imzasını mütea ... 
kip Başvekil Dr. Refik Saydam 
ve Fransrz, İngiliz büyük elçi ... 
]eri imzalanan muahedenin bü. 
''ük ehemmiyetini tebarüz etti
ren kısa nutuklar söylemişler 
ve Ur. devlet arasındaki ı::~mimi: 
i~ birliğinin istihdaf etti~i sul
hün şerefine kadehlerini kaldır. 
mışlardır. 

raa 

temindir 

LEBRUN 

mak hususundaki yazifemi unulını· 
yorum. 

Fransa Büyük Elçisi B. 
Massiglinin nutku 

Jlay Bn5,·ckil, 
!mzn edilen anlaşrnnların şümıı~ 

Jiinii o k:ıdar mükemmel ifadelerle 
tarir ettiniz ki, hakikatte buna ilil
''c crlccck hiç hir şeyim yoktur. 

(Devamı 5 incide) 
~dijt hde ışte bu şüphe ve n ~aı:ı <ıvasım tamamen orta. 

1 
~<ı "ınvor. Türkiye ile tn-
'~i 0~ .. Fı·ans~ bütün cihanın 
b,tihirtn~'? b rr- "ardım paktı 
~~. erıl"'~ bağlanmış bulu-

~lerasimc Başvekil Dr. Re. 
fik Saydam riyaı:et etmi!'ti.:. 
Başvekilin sa'!ında ~r~nsız h.~· • 
viik elçisi. solunda tn~ıltNc bu
yük elcisi yer plmıs bulunu:vor. 

Merasim. çok samimi bir ha~ 1 
va icinde nihayete ermiştir. !m- (Muahcdeııin metni S füıcii 
zı:ı.yr" müteakip söylenen nutuk. sahifcmfodcdir.) 

l ngiZ:": Kım'a>'clrrnı ...:.1'...:c:...:ı.::.:•e..:..z ___ ı..:.a:._r_ı _d_a_a..:.ş_a,:..~..::r):...'a_d_e_r_ce_d_i..::...y_o_ru_z_·_. __ 1_u_v_fi_ıi_a A __ ıı_ıfYl_'J_ı_ıv...,..w_n &_y_z_ıs_u_v_J._.ff. _____________ _ 

ı:!tiitı A B l Olın k ,,..urıadl\ bir h1'"1l mev• u g a r 
a la beraber Türkive 

(Devamı 5 inôde) 

e ükru S . \.il • f ·ı 
rı t~\ls ha!!~J!i~il~ l s l a 

:;;;., ~~;,nk;~~:d:_:~~::: Ha. v00 i kabı·n· e Cumartesi günü kurulacak 
d::ır 

1 
lıtılt ıhnıız Şükrü Saraç _ J ~ 

S~ 7~ ~ Octe~lınak üzere limanımız.. M.. r· 1 ·· 1 yasetının Yugoslav dostlug~ una 
•'atı aya h k t .:ı G.. 1934 sene 1 bir maliıma.t .yokt. u. u. s.ta ı 1u-"an are. e cu. en .u- Sof,.Ta, 19 ( A.A.) - .. - d day"ı1an taraflarını }'ıkmrştt, t'Ün-~ Uru ı b J 1 d bu kumet, carı ı"lerın tc vmne mc- - 3 

~Yaha.t verı en ır emır. sindcnberi ikü:lar mev ;:ıın c - i mur edilm:şti;.. Siyasi mahfiller- kü, Roman yanın Macaristanla 

nd ,,lltıa P-1'tYo~unt.u değiştirmbiş, lunan l{öseivanof kabinesinin isl~ ı . 1 uzlaşması ve Trasilvanya mesele-
' •ı .., nıış V b de yeni hüi~ümetın son sen:: er 
~~I ~a.1 .. l ır. apur U- ffası haberi. bıı istifanın ::ye - zarfında Köseivanof tarafından sinin bir münazaa mevzuu olarak 

.,,,,ı ~h eıel'c tı.:y_u deyerek ve diğc.r mı 
1
·1el vaziyetin fevkal5de nazik ortadan kalkması Köseivanofun 

... "'1ltn ln'ayarak tekrar Iı d k takip edilen siyaııete dc~T<:m ede-
pc lt ıza 1 • b ı d wu bir zaman a vu uun- · d. Dobruca toprakları üzerindeki 

~~j6 l~~~~Y/v:~f1~~r~in Sovyet 
1 . d~nu~o~a;ı bütün mer:-~:kette de. ce~~~;r:;a e!~~i:~.te ~~· Birind- talep ve arzularına mani olmuş-

lll l!t <:t~ bir harp gemisile ha rin b:r tesir hasıl etm,ış ır. .. t f ı teşrinde toplanacaktır. tur. Öyle zannedilmededir, ki Yu. 
r. tği hab verilmekte.- öğle zamanına ~aaar mus ~ 1 Yenı· kabine Cumartesi goslavya hükumeti yeni iktidara 

Köseivanofun halcfı hakkında hıç 
11 

gelecek bir Bulgar hükumetiyle 
akşamı kurulacak Romanyayı uzlaştırmak tavassu-

y •· • • ••• • • • ..,. ........................ ~,..,, ... ~, tunda bulunacak ve bundan son. 
m:ı$ • 1 Sofya, (Telefonla) - Kösei- ra da Balkanltlar arasınrlaki bir-
1rrıı• enı tarini ve edebi tefrikamız vanofun istifası çok derin siyasi lik meydana gelebilecektir. Maa. 
bil r ~ . I sebepler dolayısiyle olmuştur. mafih, beynelmilel derin ve şü-
diirl /( Beynelmilel vaziyetin çok karı- mullü meseleler yüzünden vuku-

su09 an konuşuyor i!ı şık olduğu şu günlerde doktor bulduğu bildirilen bu istifadan 
Köseivanofun dış siyasa.sr ve bu sonra yeni h;PtfımPtin kimin ta-

~ 
siyasanın muahedelerin tadiline f d edil -· h · W: ı istinat eden esaslan, Bulgari.s. ra ın an. teşkil ecegı emiz j 

Y A Z A N 
malfım olmadığl için kat'ı bir 

• tanın istikbal ve komşulariyle 0 • şey söylemek henüz mümkün de. 
lan münasebetlerine yarar görül- ğildir. 

iL.? A+.. D. 123\ ~ JA\. ~n il# .@. l'E" n n f memeğe başlanmıştr. Bulgaris-

c ~Pl'Q u ~~~u~ ~~ır l!:::ı Doktor Köseivanofun istifasmı . tan, bazı komşularından arazi ta. ı 

Oşk • b• k lebince bulunmakta ve bu yüz- Kral Boris kabul ettikten 1>0nra 1 un ve temız ır aş • den Balkanlarda husulü zaruri istişarelere başlamı~tır. l 
\ • ı.. ··rülen birlik bir türlü meydana İlk evvel saraya lı:aıbul ~ ve fed k. A 1 k mevzuu ~ gg;tirilemeyordu. Yugaslovyanm d_ilen zat .mebuslar meclisi' ret. ı a ar 1 ~ son haftalar içinde Romanya ile 1 sı C!ospo?ı? Sto;.:70 Moşanof dur. 1 
~ ~ Macaristanın anlaşmasına ta.Tas- ' Kra1 Bonsm, , must..ıcbel • ~ 1 

• • • • ••••••••o• o••••••••••••••••••"••• satta ôuJ:tmuşu, Bulgar, llmid si. (Devamı S"ırtddt). , 

kabinesi 
etti 

1/skandinav memle-· 
ketleri konferans1 

Stokholm, 19 (A.A.) - Bura
da toplanmakta. olan şimal 

memleketleri konferansı esna . 
smda alınacak kararlar hakkın. 

da henüz hiç bir şey ifade edil
memektedir. 

Bilhassa İskandinavya Bir. 
liği meselesi ile iştigal edilmek. 
te olup Finlandiyaya tam bir 
müzaherettc bulunımak kararı -

nm verileceği rivayet edilme!: 
tedir. 

Social ~ Demokraten gazetesi 
diyor ki: 

"Bütün dünya, bugün Stok • 
holm konferansmm küçük dev. 
!etlerin hak ve hürriyetlerinin 
yeniden ilan edilmemeleri ihti . 
maline karşr yapılmış bir ihtnr 
olduğunu anlamıştır: 

(Devamı 5 fnr;;r,, ) 

Günlerin peşind(!n: 

Manalı tesadüfler 
llaric:i~·c Vekili Sarnçoğlu Şli.krii l'tloskovaya. c;ittiği 

YC ornıl:ı mliznkcrc~·c ba';'ladr~ı bir sıra<la birdenbire AJmnı 
hariciye ırnzıı·ı Pon lUlıb~utrop'nn lla So,•yctler hiikfunet mer 
J•czinc hareket ettiğini üğremıti!;ıtik. 

O z:ınıan 'fiirk - llııs ltıiizakerelerl başlndıktnn sonrn Al. 
man - nus ınüzakı>1•clcrinlı1 nrayn. girıııoı.i bir tcsn<lii[ eseri 
olup olmaclı~ı zihiıılcr~ Lir hayli jş~lll c~ttl. Sonra. Tiirk - Rm 
müzakereleri ıır:hrn<lu. AlmnnlnN. tenı.a.s ooe.n bir nokt~ı. konu 
şulmnmıc:; ol<lu~ıma. bakur:\k ekse>riyet.Je Türk ve Alnınn dip· 
lonıntlnrınm ayni zaınantfa :\Io~ln->T"-4\a lmlunma."lı l>ir tesadüf 
csmi oltl n~ıınıı hii kmol ııntl n. 

~inıui Day 811 ra.<:o~Iu Moskoudaıı dtiııüyor; fakat bu de· 
fa ela Alnımı;vanın A~ıkan. lıüyük elı:t"i Foıı Pape.n'ln Derllac 
hnrekct cUi~i. "'öruiiiyor. 

Ye inı .Up:onıattk hurck~ evwılki gfbl. blr leeAditt eeeri 
dahi ol~ dikkat11 gfu.lt'l'C 'JArpmak:ian hAJI blrw:ıor; buna jri' 

re hraı•p cepllcsin<lc 01' ~Uk. toplar tl" mOM"bhes dn ıank.h. 
ne hiiyilk bir taamı~ hıu:trlıRJ ,apıtdı4'f 9'll mmanda blJe nc'l'
liD hükumeti TftrldJenln n.zf;rttt llil 7at:tö!ı1an ı.U.kada.r o1dn· 
ğU: anlaşdrfor. HASMf KmlC. \ Yl 
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ili l 1ÖZll 
insanlar memleketinde 

Yazan: SADRI ERTEı\1 -----• 
60 bin dönUmlUk bir yerde \ ranlara karşı tabli bir müda

,lsgari 12 bin işçiye ihtiyaç faa silahına salıip sayılırlar. 
,·ardu-. Pazara sevkettiği eşya zaten 

Blitün Türkiyeniıı Yasati şe- onun ihtiyacından fazla olanı. 
ker istihHlki 85 bin tondur. Bu- dır. Keneli ihtiyacı için hazırla
nun asgart dört yUz bin dönüm dığı şeyle hasa.tının st:ıuclardı
ekilen pancarla temin edilir. nı kurmuştur. 
Bunun için de 4 milyondan Buhranın onun üzerindeki 
fazla pancar işçisinin çalışma- tesiri sadece ı,:.ı.zar için çalışan 
sı la.zımdır. Bu miktardan bir köylülerde olcluf:,u p;ihi değil· 
kısmı Uşnk fabrikası tarafın_ clir. 
dan i~leneceğine göre bL Otarşi bakayası onu m ulıa. 
::im küylUlerdcn bir kısmı fab- faza etmektedir. Şiiphesiz bu 
rika tein çalışmaya başlıyacak- hal bir intikal devresinin !şa-
tır. retidir. 

Pancar, tarla. için yeni bir Bu halde bulunan köy bir buh· 
ufuk açtığı gibi, afyon da ranla. otarşiye, kendi kendinin 
memleket kanunlarının, enter_ müstehliki haline girebilir. Bir 
nasyonal ı;ıarUarm altında dUn· inkişaf da onu tamamen pazar 
ya piyasası mahsulll ,s:ılmak için çalışan küy haline solrnbi· 
!mdrotini kaybetmektedir. lir. 

Itenk, renk tarlalarr, Ye ha
rikuIAde zehir ve şffasiyle es
kidenberl şöhret kazanan aL 
yon bugUn beynelmilel tedbir
lerle ancak şifa hissesini beşe. 
riteyc terketmeğe mezundur. 

Güzel katmerli bir çiçeğin 
ortasında gizlenen baştaki ha_ 
rikulAde kudretin bu kadar 
harap edici bir kudret teHlkki 
edilmesi yakın tarihin işidir. 

Atyon tarlasını bir taraftan 
tebabetln bir taraftan da yaşa
dıkları. hayattan memnun ol
mıyan insanların hayat tclak_ 
kisi gübrelomekte idi. BUyük 
istlpdatlarm, büyük faciaların 
i~e düşen insanların vuracak 
la.rı çareler vardır. Büyük bir 
hamle ile yaşadıkları kötU ha· 
yatı yıkmak, bulunduğu hal
den kurtulmak, yahut mistisiz
m.in kuştUyü yastığına baş ko_ 
yarak maddeden, hayattan u
zaklaşmış nirvana hasretiyle 
dtınyayı sevilmlyen, arzu edil
mlyen, bir ıztırap menbaı say
maktır. 

Bir ucuncU çare de sun.'i ted· 
birlerle Asabı susturmak, ha· 
i.ikat yerine hay ali ikame ede
.:::ek çarelere baş vurmaktır. 

Büyük Jstlpdatların hüküm 
.ı\irdtrğU yerler de, ihttı!ller. 
tekkeler, ve uyuşturucu mad
deler birbirini kovalarlar. 

Afyon bu ihtiyacın neticesi 
olarak müsait bulduğu toprak.. 
ta yaşamak imkllnmı bulmuş
tur. Türkiye müsait senelerde 
8 milyon liralık kadar afyon 
ihraç ediyordu. · 

Bugün bu iş tabii şartlarla 
tahdit edilmiş bulunuyor. Cins 
ltlbariyle kırmızıya çalan !ran, 
siyah ve kötU kokulu Hint af
yonlarından çok farklı olan 
Türk afyonlannı yetiştirmek 

uzun zamandanberi ekilmesi, 
bakılması, toplanması bir ihti
ı:ıas hallne girmişti. Onun to_ 
humlarınr toprağa serpenlerin 
mahareti takdir olunur. Ke
male geldiği zaman kelleyi çiz
mek için hususi bıçaklar yapıl
mıştı. Kelleyi çizmek de ayrı 
bir ihtisastr. O kadar iş ha.ya_ 
tma karışmıştı ki, yemek yağı 
bile haşhaştan çıkarılırdı. Haş
haş kellesini ta~ıyan saplar ı
,;mmak için yakılırdı. 

Müstahsili, tüccarı, muta
vassıtr, :fabrikası ile teşkiHi.t· 
lanmış bir halde idi. Sözün kı
sası bu Lir iktısadi uzviyet ha
lini alan müessese sıhhi aşm 
sebeplerle bozguna uğramıştır. 
:Su hidlııe pazara göre hareket 
eden köy istihsalinin her za
nıan tesadüf edeceği hallerden 
)>irine misaldir. 

Dünya kirizinden dolayı Ro
manya. köylüleri 930 da dtiş
tUkleri ftkıbetten ha.Hl. kurtula
mamışlardır. Rumen köylerin
"de hAW. h~kim bir kudret olan 
sefalet bu sebeptendir. 

Dünya piyasasının refah va
Ciettiği senelerin izleri de me
sut köy evlerinin pencerelerin
'den, kaptlarrndnn, çatılarından 
ve köy sokaklarından farko_ 
lunmaktadı:r. 

Afyon ekenlerin, biçenlerin 
bir başka mahsulU bir istihsal 
:tarzına intibak etmeleri ne ka
dar kısa bir zamanda tahak
kuk edE'rse bugUn hissettikle
ri hoşnutsuzluk o kadar çabuk 
ortadan kalkacaktır. 

• :M:ıntakalar var ki, kötflü 
ne sade pazar için, ne de 

sade k endisi için çalışmakta. 
dır. 

Bir kısım pazar için. bir kı
sım d& ken di ihtiyacı için ... Bu 
\·aziyette olan köylUler buh-

İntikal devresinde bulunan 
bu köylerde arazi mülkiyeti 
mahduttur. Azami 70 _ 80 dö· 
nlime kadar çıkmaktadır. 

Devrialem 
Bu intikal devresinde bulu

nan köylUlerde bir nevi derunf 
mücadele de güze çarpıyor. O· 
tar~ik köyde tarla sahibi istih· 
sal edeceği maddenin rengini, 
ı;ıeklini, tadını, lıacmini kendi 
arzusuna göre seçer. Şahsiyeti 
ytizde yiiz müessirdir. 

Kendi bağında istediğl gibi 
çalışıp uğraşan, aşılar y~pan, 
istediği meyvalnrı, hoşlandığı 
nebatıarr yetiştiren adam 
mahsulUne ltendi şahsiyetinin 
damgasını vuran adamdır. 

Pazar için çalışma başlayın .. 
ca iş birden bire değişir. Tarla 
sahibi şahsiyeti inkar ederek 
meçhul müşterinin arzularına 
göre hareket ctme~e başlar. 
Meçhul müşterinin dlli pazar
dır. Pazarda muayyen tipler 
kendilerini köylUlere zorla ka_ 
bul ettirirse pazaı· için istihsa· 

, le başlaynn bit· köyde tarla sa.J 
hlbi kendi zevki, lrnndi arzula
rı ile pazarın zevki ortasında 
kalır. Pazarın tazyiki onu ra
hatsız eder. 

Pazara mahsul yetiştiren bir 
köylU bana şunları söyledi: 

" - Mal satılmasına satılı
yor. Fakat ben daha iyisini ve .. 
riyorum; onu almıyorlar da 
.daha kötUsUnU istiyorlar. Müş
teri dediğin belli olmıyor. 

Ben iyisini veriyorum dediği 
zaman kendisinin kendi zevki 
ıçın yetiştirdiği mahsulleri 
kastediyordu. I:Hl.Hl. bu köylü 
pazara, pazarın istediği şekil· 
de mahsul sevkederken içinde 
rahatsızlık hissediyor. 

Harı pazar lçin, yarı kendisi 
için çalışan köyde psikolojik 
bir tezadı daha göze çarpryor: 
Kanaat hissiyle çok kazanmak 
arzusunun doğurduğu ruhi mu 
cadele! 

Sade kendi ihtiyacı için çalı· 
şan köyde basit ihtiyaçların 
tatmini insanları bedbaht et. 
memek için k!Ci sebep sayıla
bilir. Du köylerde yeni bir şe
ye ihtiyaç hissolunmaz. Baba
dan kalma lıer şey mukaddes4 
liğini muhafaza eder. 

Pazar için çalışan köyde da
va çok kazanmak, daha çok ka
zanmak hedefini takip eder. 
Teknik, teşkilı1t hep kazanç 
esasma dayanır. 

Bunun için hayatından mem 
nun değildir. Daha iyisini ister 
ve daha kazanç getirecek tek
niğe hasrettir. 

Yarı otarşik köylerde kana_ 
atla teknik arzusunu yanyana 
belki de ayni insanın içinde iki 
şahsiyet halinde yaşamaktadır. 

Otarşinin ruha verdiği inzi
va, ihtiyaçsrzlık yanında. çolc 
kazanmak arzusu insan ruhun
da ihtilı1l yapacalc lmdar şe
dittir. 

Yarr otarı;ilc, yarı pazaı· için 
çalışan köylüler geniş tarzda 
oldukça dıkkatc layık hususi. 
yetıcr göstermektedir. 

Kendisi için çalışmaktan 

kısmen lı:urtuldu~u için pazar
dan bazı istlhlal{ maddeleri 
alıyor. Bunun içindir ki, yavaş 
yavaş köyde örme ~alvar, yün 
çorap, yayaş yavaş yerini pa-
7 • .. ,l~n alınmış eşyaya terkcdL 
yor. 

rıazı kasabalarda köylilye 
mahsus eşya sa.tan dükkanla
rın miktarı artıyor. Simavda 
köylü eşyası satan dilkld\nla
rm çoğalması sebebi budur. 

(Daha var) 

Sanat okulları 
arasında tayinler 
Okul öğretmenlerinden 
bazıları muavinliğe 

getirildi 
:Vfaarif Vekilliği sanat okul. 

larınm açık bulunan müdür mu. 
avinlikleriı-c yeniden bazı tayin
ler yapılmıştır. Bu tayinler ay. 
nı okul öğretmenleri arasında 
olmuştur. A:a~ıda isimleri ge
çen öğretmenler bulunduklar1 
okuldaki derslerinden maada 
aynı zamanda miidür muavinli. 
ği de yapacaklardır. 

trsküdar kız enstiti.isündcn 
Rabia. Kadıköv kız enstittisün. 
den Mev'udc. · lst:rn bul al~a m 
kız sanat okulundan Atiye. Bur
sa akşam kız okulundan Nadi. 
re, Ka.drköy kız enı::titiisünden 
Nebile tayin cdilm:şlerdlr. Bun 
dan baska: Erzurum lisesi be. 
den terbiyesi muaıı.tlhni Tahsin 
Ankara im-:r:.at usta okuluna 
ar.ıkt'.tn Al{ve Afyon lisesi kim
ya muallimliıfaıe. İstanbul sa • 
nat okulundan Yusuf Diyarba. 
kır ı;ar:ct okulu.."la. Milli° Mü -
dafaa Vel;:alcti sıhhat işleri da
iresinden doktor Hulki Ankara 
ticaret füesi doktoriu~na nak. 
len tayin edilmişlerdir. 

- --o--
2612 izci Ankaraya 

gidiyor 
İstanbuldan beş lise iş

tirak edecek 
Cum.htU'iyct bayramında An. 

karada yapılacak geçit resmine 
iştirak etmek üzere Ankarada 
2612 izci hazır bultuııacaktır. Bu 
izcilerin 1968 i muhtelif vilayet
lerden, 644 ü de Ankara okul. 
1armdandır. !stanbuldan ızcı 
gönderecek okullar şunlardır: 
lstanbuldan Vefa lisesi, mual. 

' ' lim mektebi, Galatasaray, P er • 
tevniyal lisesi, Haydarpaşa 1i • 
sesidir . 

İstanbu l Bertin 
hava set erleri 

Ha ftada 4 defa yapıl· 
mak Üzere yakında 

açılıyor 
Lutfhanza Alman şirketi bir 

iki güne kadar !stanbul - Ber. 
lin ha va seferlerine tekrar ba.ş. 
lıyacaktır. BiltUn hazırlıklar ibi
tirilmiş, hükfimetten müsaade 
alınmıştır. Dün şirketin iki mu. 
rahlıasr gümrük müdilriinü zi
yaret ederek seferlere b~lıya • 
caklarmı haber vermişlerdir. 
Seferler haftada. dört defa ya_ 
pılacak ve tayyareler Sof ya, 
Belgrat, Peşteye uğrayacaklar. 
dır. Tayyare ile posta mı kliyatı 
başlıyaca.lı.i:ır. 

--<>-

İngilizce kitapları 
Son siyasi vaziyetler dolayı -

sile bu yıl için İngilteredE'n ye_ 
ni ingilizce ders kitabı getirt • 
mek mümkün olamaınıstır. O _ 
kullara Maarif Vekilligi neşri-

yat işleri direktörlüğü bir tarrıim 
göndererek geçen senedı>n tale. 
benin elinde kalan kita.pları ar
kada§lanna devir suretile işin 
idaresine çalışma~ın1 bildirmiş. 
tir. 

---0--

T oprak Mahsulleri Ofi
sinin şube açması 

isteniyor 
Toprak mahsulleri ofisinin 

Anadolunun bazı yerlerinde şu. 
belcri olmaması yüzünden bir 
çok ~i.kayetler vaki olmaktadır. 
Bilhassa >buğday ve ltöy ınahsu. 
ıatı üzerirde köylüyii koruyan 
ve elindeki malları bazı kimse -
lerin yok pahasına almasına 
meydan bırakmıvan ofisin mem 
leketin icinde bir çok şubeler 
acması alakada rln ra miiracaat. 
Ja· temenni cdiirniştir. İzmit ve 
havalisi köylüleri de bu arada. 
drr. 

Bunlar bazı kimselerin elle -
rindeki malı c;ok ucuza kapat -
mak istediğinden ve kendileri -
nin de mechuren mahsullerini 
ucuz:ı verdiklerinden bahset . 
mektedirler. Ofisin teşkilatını 
genişletmesi beklenmektedir. 

Ticaret lise ve ortaokulları 
• 

imtihan talimatnamesi 
Vekil hariçten imtihana gir~cekler 

ıçın esaslr kayıtlar tesbif etti 
Orta ticaret okullarile tica -

ı:et liseleri mezuniyet imtihan
larına hariçten girmek isteyen. 
ler hakkında Maarif Vekilliği 
yeni bir talimatname hazırla. 
nuştır. Bu talimatname hüktim. 
lcrine göre imtihana ~irmek is.. 
teyen her genç haziran devresi 
için nisan ayında, eylul devresi 
imtihanı için de temmıız ayın
da bir dilekc;c ile Vekalete ba.'?
vuracaktır. Dilekreye nüfus ka. 
ğıdrnın tasdikli sureti. ta.hsiJ 
vesikası, şimdive kadar ne gibi 
işlerde buhındukları::ıa dair meş 
gulivet vesikası, altı fotoğraf 

eklenecektir. 
Lise kısmı imtihanına giren

ler orta ticaret kısmından me. 
zun olmadıklan takdirde bü • 
tün dersJer den başka bir de dak
tilozrafi imtihanı geçirecek -
letdir. 

Talebeler imtihana girmeğe 
basladıkJarI tarihten itibaren 
üç buçuk yıl irinde yedi defa 
imtihana e-irebileceklerdir. 

Bu müddet zarfında bir ders 
ten bile muvafa..4lt olamadığı 
takdirde imtihana. Tirmek için 
kendilerine müsaade edilmiye -
cektir. 

Kocasını 
ınekle 

zehirle· f Bir Musevi dolan· 
suçlu dırıcı tevkH edildi 

Dört çocuk sahibi bir 
kadın muhakeme 

ediliyor 
Yirmi ~ yaşlarında dört 

çocuk sahibi Hatice adında bir 
kadın, kocası Hasan Kahyayı 
yoğurda zehir karıştırmak su -
retile öldürmeğe teşebbüs su • 
çundan birinci ağır ceza malı -
kemesine verilmiş, dün sabah 
ta muhak~n1esine başlanılmış -
tır. 

Silivrinin Arıbey mahallesin. 
de oturan maznun demiştir ki: 

"- Kocamı zehirleın<'m için 
ortada sebep yoktur. Ben tarla
ya j?itmiştim. Kocanı eve bırak. 
tığım yo~t mayasnıı yemiş, 
zehirlenmiş. Hem knstrm olsay. 
dı, dört çocuğumun da zehir -
lcnmesi lazmı gelirdi. .. 

Haticenin böyle iddia ct.mesi. 
ne mukabil trbbı adlinin rapo . 
ru da aksini ortaya koyuvordu. 
Raporda: 

"- Tahlil edilen yo~urtta. 
külliyetli miktarda ıehir bulun
muştur. Bu arada civa mürekke. 
batı da zuhur etmiştir . ., deni. 
liyordu. 

Hatice: 
- Ben böyle şeylerden anla. 

marn! !sterseni?. kocamı da ça
ğırıp dinleyin! dedi. 

Mahkeme davacı oirruyan 
Hasan kabya.run celbine karar 
vererek muhakemeyi ba5ka bir 
güne bıraktı. 

iki kişiyi öldüren 
şoför 

Tophane rI11trn1mdan sürat • 
le gjttiği sırada Hatice ve Ni
ko adlarında iki kişiyi öldüren 
taksi şoförü !sanın, diliı sabah 
ikinci ağır ceza mahkemesin. 
de duru~masına ba..şlanılmıf}tır. 

İsa suçu olmadığını iddia eL 
miş: 

- Direksiyonu önüme çıkan 
birisini ezmemek için ktrmış. 
tım. Siiratim normaldi. Fakat 
birdenbire direksiyonu kırınca 
arka tekerlekler kaydı ve oto. 
mobil yaya kaldn-rmma çıktı . ., 
demiştir. 

Muhakeme şahit celhi ıcın 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Yıldız oteli sa hibini öl .. 
düren 15 seneye 

mahk-Um oldu 
Cç sene kadar evvel Divan. 

yolundaki Yıldız otelinin sahi
bi İbrahim Bostancıyı bir ala. 
ca.k meselesinden dolayı taban.. 
ca ile beş yerinden vurarak öl
düren lbrahimin birinci ağır 
cezada l'{Örülen muhakemesi bL 
tirilmiştir. 

Katilin suçu sabit g-örüldi.i. 
ğünden 15 sene haı)se 5 hin lira 
da ölüm tazminatı ödemesine 
karar verilmiştir. _ _, .... _ 

Sellilöz fabrikası 
Haber aldığmııza. g-öre !znıit -

te in.:ıa edilen sellüloz fabrika. 
srnm faaliyete .f!e~mesi geri kal. 
mıştır. Bunun sebebi h:ıro yU. 
zü.nden Alman.yanın fabrikaya 
lüzumlu bazı tesisat ve mal -
zem.eyi F!Öndermemesidir. Fab. 
rikaum her türlü insaatı bit -
miş ve makine montajları da ta. 
mamla.nmıştr. 

Avrupada akrabalan 
bulunanları nasıl 
dolandırıyormuş? 

Balrkpazarmda bir şek.erci 
yanında çıra.klık yapan Avra.m 
adında. bir genç, bir giln arka
daşlarından birine git.mlş : 

- Kardeşin askerden geldi. 
Elbisesi ile paltosunu istiyor.,, 

Diverek ada.mı ka.n.dırmtş, et. 
biseyi sırtma giymiş, paltoru 
da satara.k o geee evlenmış. 
gerdeye girmişti. 

Sekerci A vram. dili\, eski L 
şinden çok daha kurnazca işle. 
diği bir çok dola.ndırtcılık su -
cundan tekrar yakalanmış, Ad.. 
liyeye teslim edilmiştir. 

Bu kurnaz dolandırıcı Muse • 
,;, Avrupada akrabası bulunan 
a.ileleri te.sbi-t edivor · ve o gün 
limana herhanE!'i bir vn.pur ge • 
llnce eYlcrine ~iderek: 

- Çabuk ban.::ı. 810 kurut ve. 
riru:i. Akrabanız A vrupadan 
geldi. pasap0rt vizesi için 1A • 
zım. Fakat yanında para ol. 
madııYı icin vaourdan cıkamı • 
yor. Beni ~önderdi ... diyor ve 
parala~t alarak savusuyor. E. 
ğer do:andırılan kimseler akra.. 
baların! almak üzere vapura 
gelmek isterlerse o zaman Av. 
ram bunları bir kavığa. bindi • 
rerrık vapurun yanına götürU. • 
yor ve vapura doğru: 

- Kostantin. Alb~r vcv::ı. Kir. 
kor .. diye bağırıyor. Tabii cevap 
alamayınca, yam:ıdakilere: 

''- Vaoura a.lınazlar, sizi sa. 
hile bırakayım. Ben onu alır 
gelirim . ., eliyor ve ortadan kay. 
boluyor. 

Birinci sulh ceza mahkeme. 
~ind0 ~or:nıva şekilen Avram 
tevkif cdiln~iŞtir. 

Sirkecide dünkü tram
vay kazası 

Dün saat 4 tc mutat seferi. 
rini yapan 2859 uumaralJ vat. 
man Ahmet Said.in idaresinde. 
ki 12 sayılı Edirnekapı - Sir
keci tramvay arabası EminönU 
cihetinden Sirkeci dtU'ağma doğ 
ru ~elirken Sultanahınette otu
ran 50 yaşlarında arabacı Hüs. 
nü ara.baya atlamak istemiş ve 
muvawnesini kaybederek yere 
yuvarlanmrştrr. Sukut şiddetli 
olmın; bu e.snada tramvay der. 
hal durarak, tekerlekler altma 
ı:ı;itmeden yalnız ayağı kırıl 
makla hadise atlatrlınıştrr. Ya. 
ralı verde fazla slirüklendiğin
den ifade veren1ivecek bir hal . 
de en yakın E'Czam~vc götürül . 
miiştür. Burada ilk miidavatı 
yapılmıştır. 

-0--

İhtikar İcomitesi 
dii.... de toplandı 

İhtikar komitesi cfün öğle. 
den sonra mmtaka ticaret mü
dürlüğünd.:? toplanmış bazı 
madd"':er üzerinde yapılan ilıtL 
kir ı:;iJ.rayetlerini tetkik etmi~ -
tir. Bu ara.da Üzerlerinde ihti • 
kar vapıldıı?"ı anlaşılan cini. ha
lat tüccarlarından izahat alm. 
mrştır. 

Gedikli erbaşla ng 
maaşları 
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~vyet Rusyada çıkan Türk Hikayeleri - - lngiliz 1 ür/{; Fransız -

Yugoslav - Yunan 
Ticaret anlaşması 

imza edıldi 
Belgrat, 19 (A.A.) - Yugos7 

lavya ile Yunanistan arasmıda~ı 
mütemmim ticaret itilafnamesı, 
dün imza edilmiştir. 

Ticaret ve sanayi nazın B. 
Andres, hükumet namına bu iti
lafı imzalamış ve şu beyanatta j 
bulunmuştur: 

Dün .Yunanistan ile imza edil
miş olan itilafname, iki memle. 
ket arasında 1936 senesinde akte. 
dilmiş olan ticaret ve takas iti
lafının mütemmimidir. Bu iti
lafın bizim Yunanistanla yap
makta olduğumuz mübadeleler i. 
çin muvakkat bir esas teşkil et
mekte olduğunu ve her iki tara
fın daha müsait ve. daha sağlam 
bir hal sureti bulmak için çahşa
caklarmı söylemeğe lüzuın yok
tur. Bu iş icin muhtelit bir ko
misyon teşkil eı:iilecek ve bu ko. 
misyon ahval müsait olur olmaz 
içtimalanm akde başlıyacaktır. 

Bulgaristanda iki kadın 
diri diri yandı 

• • f 

iki Türk de idama 
'<J.A• mahkum edilai -
Sofya, (Hususi) - Nevrekop 

kazasmrn Blatska köyünde Emin 
Salih Abdürrahman ile komşusu
nun 450.000 leva kıymetindeki 
emlaki yanmış, ateşler içinde ka. 
lan Emine ile Fatma adında iki 
kadın diri diri yanmiştır. 

Kızanlık kazasmm Aleksanıdro 
köyünden Mehmet Sadullah ile 
Salih Veli Ağa isminde iki Türk 
köy bekçisi bir Bulgarı öldürdük
lerinden eski Zagra mahkeme
sinde idama mahkum edilmişler-
dir. 

Karşılıklı yardım 
anlaşın 'Isının metni 

Ankara, 19 (A.A.) - Türkiye Majeste Büyük Britanya, Ir- MADDE - 1 
Cumhuriyeti, Büyük Britanya landa ve deniz aşın İngiJiz ülke. Türkiyeye karşı bir Avrupa 
Kralhğı ve Fransa Cumhuriyeti leri krah, Hindistan imparatoru devleti tarafından vaki bir teca_ 
arasında bu aksam imzalanan Büyük Britanya ve şimali Irlan. vüz neticesinde Türkiye bu dev-
muahede metni aşağıdadır : da birleşik krallığı için·· letle muhasamata giriştiği tak. 

Milli emniyetlerinin menfaati Büyük elçi ve fevkalade murah- dirde, Fransa ve Birleşik Kral-
iktizası mütekabil mahiyette bir has Sir Hughe Montgomery'yi; lık fiilen Türkiye hükumetiyle 
muahede akdini ve tecavüze mu. Türkiye Cumhurreisi: teşriki mesai edecekler ve ona 
kavemet için yekdiğerine karşı- Başvekil ve Hariciye Vekaleti y~diiktidarlarmda olan bütün 
Jıkh yardım temin eylemeği arzu Vekili, İstanbul Mebusu Bay Dr. yardım ve bütün müzahareti ya. 
ettiklerinden, murahhas olarak, Refik Say:iam'r; pacaklardır. 

Fransa Reisicumhuru: Tayin etmişler ve bu murah- MADDE - 2 
Büyük elçi ve fevkalade mu- haslar, usulüne muvafık görül- j 1 - Bir Avrupa devleti tara-

rahhas lejyon dönör nişanımn len salahiyetnamclerini teati et. 1 fmdan vaki olup Akdeniz mmta. 
komandör rütbesini haiz Bay tikten sonra aşağıdaki hususatı kasında Fransa ve Birleşik Kral-
Rene Massigli'yi; kararlaştırmışlardır: lığın tutacaklan bir harbe mün-
------------------------- - -- cer olan bir tecavüz hareketi ha. 

muazzam bir tayyare Amerika 
filosu haz1rladı 

Vaşington, 19 (A.A.) - Kon- / 500 muazz~m. t~yyare?en ~ü
grenin önü~üzdeki içti.O:a dev. rekkep yem hır !ılo ~e:.ıle<:ektır. 
resinde millı müdafaa ıçın ceste Bu tayyarelenn butun devlet. 
ceste verilmek üzere 4.000 mil- }erin tayyarelerinden daha büyük 
yon ·dolar tahsisat istenilecektir. daha süratli ve menzilleri daha 

Reisicumhur B. Ruzvelt, sulh uzun olacaktır. 
zamanınd~ şimdiye kadar asla Bu tayyareler, hakiki birer "U-
g~rüln:emış olan en muaz:am çak kale" olacaktır. 
butşeyı hazır~an:ıaktadır. ~.uşa. Bu 500 muazzam tayyare, kon. 
rünıleyh, pro1esınde nısıf kurre- . 

· ·-dafaası sistemine yani bü. grenın geçenlerde orduya vaa-
n~~k ~~ anos ile Atlas Okyanosu detmiş olduğu 6.000 tayyareye 
;:hilleri~in ayrı ayn müdafaa e- iltihak edecek, bu. suretle .. A meri
dilmesi sistemine sadık kalmış. ka ot'dusuı:un elın.de dunyamn 
tır. Bu müdafaa, kara ordusunun en kuvvetlı hava fılosu buluna-
bir taraftan diğer tarafa kolaylık- caktır. 
la ve süratle gidebilmesini temi. Bundan başka Amerikanın de. 
ne medar olacak hususi alet ve niz filoları da takviye edilecek
cihazlarla yapxlacaktır. Orduya tir. 

Bitaraflık karan değişmezse 
Kanadaya nakli istenecek Tayyare fabrikalarının 

Nevyork, 19 (A.A.) - SaJa. siparişlerin parası şimdiki kam
hiyettar bir membadan bildirildi- biyoya nazaran 350 milyon dola. 
ğine göre İngiltere ve Fransa hü. ra baliğ olacaktır. 
kumetleri, kon-grenin bitaraflık Kanunun feshedilmemesi tak
kanununu tadil etmesi takdirin- dirinde İngilterenin Amerika fab. 
de Amerikaya 5.750 askeri tay. rikalarından Kanadada şubeler 
yare sipariş etmek tasavvurunda ihdas etmeler i t eklifinde b ulµna-: 
olduklarını bilcÜrmişelr:Hr. Bu cağr söylenmektedir. 

lngiltere kanadadan tayyare alacak 
Londra, 19 (A.A.) - Halen tın almak üzere salahiyet veril

Kanadada bulunan İngiliz heye- ~iştir. Bu si~ariş.e .de av:~ı -:-:e ke. 
tine, Birleşik Amerikadan üç bin şıf tayyarelerıyle ıkı ~otor~u .bom 
tayyare satın almak üzere bir bardıman tayyarelerı dahıldır. 

A • • Bu hususta şu noktayı hatxr-
mukavele yapmak salahıyetı ve. 1 k kt' k" d balı · · · · · k ·f atma gere ır ı, or u ve -
rılmıstır. Bu sıparışe eşı tayya- . t• t f d · nye nezare ı ara m an geçen 
releri, tek motörlü avcı tayyare. hafta verilen ve her ihracat lisan
leri ve cift motörlü bombardıman sının tayvarelerin yaşr ve tipi 
tayyareİeri dahildir. nazarr dikkate alınmaksızın, az 

Diğer taraftan Vaşingtonda eski olan hiç bir tip tayyarenin 
bulunan Fransrz heyetine, Birle- ihraç edilemiyeceği bakımından 
şik Amerikadan 2 7 50 tayyare sa. ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 

linde Türkiye fiilen Fransa ve 
Birleşik Kralhk ile teşriki mesai 
edecek ve onlara yediiktidarın. 
da olan bütün yardım ve bütün 
müzahareti yapacaktır. 

2 - Bir Avrupa devleti tara. 
fından vaki olup Akdeniz mınta
kasında Türkiyenin tutacağı bir 
harbe müncer olan bir tecavüz 
hareketi halin-de Fransa ve Bir
leşik Kralhk fiilen Türkiye ile 
tesriki mesai edecekler ve ona 
y~diiktidarlarmda olan bütün 
yardım ve bütün müzahareti ya. 
pacaklardır. 

MADDE - 3 
Fransa ve Birleşik krallık ta

rafından 13 Nisan 1939 tarihli 
beyannameleriyle Yunanistan ve 
Romanyaya verilen garantiler 
meriyet mevkiinde kaldığı müd
detçe bu iki garantiden biri vaya 
diğeri hasebiyle Fransa ve Bir
leşik krallık muhasamata giriş
tikleri takdirde Türkiye fiilen 
Fransa ve Birleşik krallık ile teş. 
riki mesai edecek ve onlara yed
. liiktidarmda olan bütün yardım 
ve bütün müzahareti yapacaktır. 

MADDE - 4 
Fransa ve Birleşik krallık, bi. 

rine veya diğerine karşı ikinci ve 
üçüncü maddeler hükümleri ma
halli tatbik bulmaksızm bir 
Avrupa devleti tarafından vaki 
bir tecavüz neticesinde, bu aev
letle muhasamata girdikleri tak. 
dirde yüksek akid taraflar ıderhal 
istişarede bulunacaklardır. Ancak 
şurası mukarrerdir ki, Türkiye 
böyle bir ihtimalde Fransa ve 
Birleşik krallık hakkxnda hiç de
ğilse hayrıhahane bir bitaraflxk 
muhafaza edecektir. 

MADDE - 5 
Yukarıdaki üçüncü maddenin 

hükümlerine halel gelmemek üze. 
re; 

Eski gladyatörler cephede 

Almanlar zırhlı elbise
lerle hücu ın ediyorlar 

1 - İstiklal veya bitaraflığının 
bir tecavüze karşı muhafazasma 
yardım edilmesi, bizzat kendi 
muvafakatiyle, yüksek akid hüku
metlerden biri tarafından taahhüt 
edilen bir Avrupa devletine diğer 
bir Avrupa devleti tarafından ıe
cavüz vukuunda: 

2 - Gerek bir Avrupa devleti 
tarafmıdan ika edilen ve diğer bir 
Avrupa devleti aleyhine müte. 
veccih bulunmakla beraber yük
sek akid taraflardan biri hükiL 
metinin fikrince kendi emniyeti i· 
çin bir tehdit teşkil eden bir te
cavüz ha1inde; 

Alman askerlerinin, eski Glad. 
yatörleri anıdıran teçhizatla garp 
cephesinde göründükleri haber 
verilmektedir. En cessur askerle
rin kursun gecmez madeni elbise. 
lerle hit dışı~a fırlayarak ilerle
dikleri yazılıyqr. Bu münas.ebetle 
İngilizce gazetelerden Daylı Skeç 
ressamı, bu vaziyeti tasvir eden 

yukarrki tabloyu yapmı~tır ... 
Mezkur gazete bu çeşıt hucum 

karsısında ittifak devletleri as
kerİerinin endişeye düştüklerini 
ilave etmektedir. O kaıdar ki İn. 
~liz askerlerine mutad olan çe
lik mi~ferden başka, hiç bir zırh 
verilmemiştir. Kurşun geç~ez 
göğüslükler geçen harpte tecrube 

edilmişse de alman neticeler tat. 
min etmemişti. 

En son model makineli tüfek 
ve otomatik tüfeklere mukavemet 
edebilmek için, giyilecek zırhla
rın pek fazla kalrn olması lazım
geliyor ki, bu da pratik değil; ha. 
rekete mani olmaktadır. 

Yüksek akid taraflar müessir 
~örülecek her müşterek hareke
te teşebbüs etmek üzere derhal 
istişarede bulunacaklardır. 

:MADDE- 6 
Bu muahede hiç bir devlet a. 

leyhine müteveccih değildir. 
Hedefi tecavüze karşıkoymak 
için. lüzum hasıl olursa, TürkL 
yeye, Fransaya ve Birleşik kraL 
lığa karşılıklı bir yardım ve 
mü7..aheret temin eylemektedir. 

l\1ADDE - 7 
Bu muahedenin hükümleri 

Türkiye ile diğer iki akit tara. 
fından her biri arasında iki ta
raflı taahhüt olarak ta mutc. 
berdir. 

MADDE - 8 
Yüksek akit taraflar bu mu. 

ahedenin tatbiki neticesi ola. 
rak mtıhasamata 1?irişmiş bu. 
unurlarsa. ancak müsterek bir 
nutabakatla mütareke veya 
·ulh muahedesi akte::lecckler. 
3ir. 

:MADDE- 9 
Bu muahede tasdik edilecek 

ve tasdiknameler ml:mklin olan 
süratle ve aynı zamandn An
karada tevdi olunacaktır ~lua. 
hede tasdiknamelerin bu tevdi 
tarihinde merivcte crirecoktir. 

Bu muahede on beş senelik 
bir müddet icin aktedilmiştir. 
Yüksek akit taraflardan hiç bL 
ri muahedeye nihayet vermek 
arzuswıda olduğunu mezkur 
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,-·----....... ···-··----------· 
f Görüp düşündükçe 
····-......... ----·-·.....----···-· 
Değişmiyen 
yanımızı 

Her şeyimizde büyük ve deri:ı 
bir değişme görülüyor. Yirmi 
senedenberi Türkiyeye gelmemiş 
olanlar, vapurdan çıkınca, tren
den inince, şaşırıyorlar. Şehirle. 
rimizin anaçizgileri bile dcği~ti. 

1918 in Ankarasiyle 1938 in 
Ankarası biribirinden Kutuplar 
kadar a}n ve uzak varlıklardır. 

Eski \·e yeni İzmir arasında da 
bu başkalık göze çarpıyor. Ada
mıda ve şarka doğru ilerleyen 
yollarda eskisine nisbetle büsbü
tün değişik manzaralarla karşıla
şıyoruz. 

Hele felaket geçirip yanmış, 
yıkılmış eller de değişme, kök
tendir. Bugün öyle köyler, nahi. 
yeler var, ki otl!ırup dinlendiğiniz 
çardaktan tutunuz, beton misafir
hanesine kadar hepsi yenidir. Çeş 
mcsi, yalağı ve ta uzağa atılan 
ağılları bile. 

Evet) madde üstünde muzaffer 
hamJelerimizin hayırlı izleri ya_ 
şayor. inanış, anlayış bakrmla
rrndan da hayli ileriyiz. Fakat bir 
noktada bir arpa boyu yol alama. 
drk. Bu nokta, fikiır münakaşala
rında laznnolan dil ve tabiye in. 
ecligidir. 

Hayır, kafamız kızınca, ne de. 
.diğimizi bilmez bir hale giriyo
ruz. Artık gözümüzde ne hak, ne 
haysiyet, ne de şeref kalıyor. Bu 
manevi varhk!ar, başkalarına ait 
oldukça, çiğneyip geçiyoruz. 

Günün birinde hic bir sebep 
yokken, mesela bir Fikret ele a. 
lınryor, ona hücum edilİyQl". E
sederi, ailesi, çocuğu sığaya çe· 
kiliyor ve - gariptir - hepsinin 
suçundan o zavallı ölü mcsul tu. 
tuluyor. 

Fikret gibi milletin tarihim! 
girmiş şahsiyetler, yüz sene son· 
ra da tetkik adeselerinin c:ıltına 
konulabilirler, Tekrar tekrar 
haklarında muhakemeler yürütü • 
lü~, hükümler verilir ve buna kim
senin bir diyeceği olamaz. 

Ama, bu münakaşalar, bu mu· 
hakemeler günlük gazetelerde 
değil, ilmi mecmualarda yapılır. 
ölmüş bir büyük şahsiyetin gün· 
lük gazetelcr<le pazara çıkanL 
mnsr, bir fik ir davası Cleğil, bir 
piyasa meselesidir. 

Değişmiyen tarafımız da bu 
işte .• Hala baz.an Baba Tahir gibi 
konuştuğumuz, "demdeme'' aya_ 
rmda küfürlü tenkitler yaptı· 
ğımız oluycr. Asıl bu nokta da 
kökten değişmeliyiz. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

müddetin inkızasmdan altı ay 
evvel diğer iki tarafa tebliğ et
mezse muahede bc.'ı sene1ik ye. 
ni bir müddet için kendiliğin. 
den temdit edilmL.:: bulunacak 
ve böylece devam edip gidecek
tir. 
Aşağıda inızalarr bulunan 

murahhaslar işbu muahedeyi, 
muhtevi olduğu hUkümleri tas_ 
diken imza etmişler ve mühür. 
lcmişlerdir. 

Ankarada, üç nüsha olar.ak 
1939 senesi 1lkteşrininin on do. 
kuzun.da yapılmıştır. 

Protokol 
NO: 1 

Aşağ~da imzaları bulunan mu
rahhaslar, bugünkü tarihli mua
hedeyi imzasından itibaren meri. 
yete koymak hususunda lten<li 
hükiımetlerinin mutabık bulun
duklarmx müşahade ederler. 

İşbu protokol, Fransa, Birleşik 
krallık ve Türkiye arasında bu. 
günkü tarihle aktedilcn muahc
denin ayrılmaz bir cüzü olarak 
telakki edilecektir. 

Ankarada üç nüsha olarak, 19 
İlkteşrin 1939 da yapılmı~tır. 

Protokol 
N0:2 

Aşağııda imzaları bulunan ve 
usulüne tevfi,Jtan bu hususta sa. 
Jahiyettar kılınmış elan murah
haslar Fransa, Birleşik krallık ve 
Türkiye arasındaki muahedeyi 
imza ettikleri sırada bcrvechiati 
hususta mutabık kalmışlardır. 

Yukarıda adı geçen muahede 
mucibin<:e Türkiye tarafından a· 
lınmış olan taahhütler bu mcm. 
Jeketin Sovvet sosyalist cumlrn
riyetleri ittihadı ile müscll5.h bir 
ihtilafa sürüklenmesini intaç ve. 
ya mucip olacak bir harekete onu 
icbar edemivccektir. 

İ5bu protokol Fransa, Birleşik 
krallık ve Tiirkive arasında bu· 
günkü tarihle aktolunan mua
hedenin ayrılmaz bir c\izü olara~ 
ternkki olunacaktır. 

Ankarada i.ic nüsha olar.ak. 19 
ilkteşrin 1939 tarihinde yapıl. 
mıştır. 
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Moo, Mad.leni eski silik bir ha
t· r a pili. c:a.nlandın yor, faka. t bu 
gÜtel, zarif lcadm eski silik hatı. 
raya )'Ub.ndan bir bakışla gillü
yon:ıu. 
Vodmı itiraf edilebilir m.azisi l 

"Jk om..1c kendiaini verdiği yeni j 
bir hayata girdiği güden itibaren · 
ha~ 

P:iema bitişik odada sandıkları 
açarkul yalnız kalmalarından is
tifade ederek Mod hayatını şöy
le a.n.latmağa başlamıştı .. 

Tito büyük bir nezaket göste_ 
rerelc sormadığı bu tafsilatı genç 
kadının ağzından dökülen keli -
:nelerle öğreniyordu: 

- Bak, ilk kaza başıma nasıl 
geldi .. diye anlatmağa başladı.. 

Gözlerini Vendans abidesine 
dikmiş sakin bir sesle söylüyor
du: 

- Bir gün, bir yaz günü evde 
yalnrz başrma kalmıştım. Ailem 
odaLardan birini banka memuru 
olan bir gence kiralamışlardı .. 
Hava çok sıcaktı, içimde kamını 
yakan, beni çıldırtan bir arzu his
sediyordum, tüylerim diken di. 
ken oluyordu .. Evde yalnızca iki
miz vardık. Fakat annem herhan
gi bir anda içeriye girebilirdi, ya· 
mnda anahtarı vardı.. Bu genç 
adam evvela beni okşamağa baş_ 
Jaıdr, sonra öptü, sıkıstırdı, ni
hayet omuzlariyle ite;ek kapının 
arkasına dayadı ve böylece ayak
ta, hiç bir güriiltü çıkarmadan, 
güneşten bayılmış bir kelebeği 
iğne ile mıhlar gibi bütün varlı· 
ğıma sahip oldu .. 

- Şu halde bu genç senin ho. 
şuna gidiyordu.. Onu seviyor 
muydun? 

Mocl, gözleri daima Vendon 
aıbidesine dikili bir halde: 

- Hayır. Jdiye cevap verdi. 
Hayır .. O anda yalnızca içimde, 
önüne geçilmez bir arzu hissddi
yordum .. Ona gelince, tanımıyor. 
dum bile onu, hoşuma da gitmi
rordu .. içimde bir arzu kayna _ 
yordu ve o da bu arzuyu tatmin 
edecek imkanlara malikti.. 

Vaziyet meydana çıkınca bü· 
yük facialar oldu .. Bunun sebep. 
·~rini bir ttirlil anlayamadrm. Dü
~ün, ağustos ayı idi.. İçimde de 
müthiş bir ateş, bir arzu vat1dı .. 
İstediğim şeyi, erkeği buldum .. 
Artık annemin feryatlarına, ba. 
bamın tahkirlerine, her ikisinin 
tehditlerine de katlanmak Jiizım
dı .. 

- Peki ya sana sahip nlan de
likanlı? 

- Onu bir ıdaha göremedim .. 
Kendimi ona vermezden evvel 
beni seven, benim icin cıldrran 
gençleri hep reddetmiştim· .. 

. . -:-- !şte siz kadınlar hep böyle
sınızdır ! .. Daima sizi seven er. 
kekleri reddeder, fakat bir gün 
kendinizi hic de bu fedakarlığı
nıza hakkr oTmryan kimselere ve_ 
rirsiniz .. 
.. - Haketmek mi? .. Neler söy

Iuyorsun sen! Ben keridimi ver_ 
mis değilim .. Biz kadınlar kendi
mizi. bizi sevenlere miikafat ola
rak vermeyiz .. Hayrr. Biz yalnız · 
ca kendimizi vermek ihtiyacını 
duvduğumuz icin veririz kendL 
rnizi ... 

- Matmazel!.. Büyük sandı-

J 

_hl 
ğın içinde şey var ... 

Bu çağıran Pierina idi .. Eşya. 
lan çıkarırken ihtimal bir müs· 
küle maruz kalmıştı. Mod kapıya 
doğru giderken: 

- Müsaade eıder misiniz? .. 
Diye Titodan rica etti. 
Yalnız kahnca Tito. balkona 

çıktı, oturdu, başını kolları üze_ 
rine koydu, burnunu parmaklığın 
demirine dayadı ve gözlerile, bü
yük meydan-dan asfalt caddelere 
dağılan otomobilleri seyre dal
dr ... 

Düsünüyordu : 
- Ne kadar zeki kadın! ilk ' 

düşünüşünü, ne kadar sadeli!<::. 
ne kadar safiyet ile bana anlat· 
tr .. Hava sıcaktr, emrime amade 
bir erkek vardı, icimde siddetli 
bir arzu hissediyo;dum, h

0

iç naz_ 
!anmadan, bağırmadan kendimi 
verdim ... 

Diğer kadınlar ise şöyle anla
trrbr: 

"Bir a!cağa rastladım cocuk
tıım, hiç bir şeyden habe~i~ yok 
tu, o namussuz da benim bu safi. 
yetimden isti fa de etti . .' 

Veyahut: 
"Bana o kadar içirdi ki artı 1-: 

kendimi bilmivordum.. Uyumu
şum .. Uyandığım 7.aman işişterı 
gecmis. kirlenmistim." 

Yahut: 
"Annem ölüm üzerinde ~:li .. L 

laç alacak, doktora verecek, pa
rem ~oktu .. Hatta tabut bile yap_ 
tıramazdım. Mecbur kaldım, ken
dimi zengin bir erkeğe verdim. " 

Ve umumiyetle ~u sözleri ilave 
ederler: 

"Ah, bir bilsen, o adama karşı 
ne büyük bir nefret. ne büyük biı
kin hissettim, kendimde ~icdanr
ma k~;şı ne büyük bir isyan duy· 
dum .. 
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Küçük, güzel Mod, bütün bun. 
ların aksine i1k ıdüşüncesini, zif
faf gecesi gibi büti.in sadeliğiyle 
anlatıyordu .. Mod bütün şairle
rin, romancıların, hakim .;e ah
lakçıların büyük bir ehemmiyet 
verdikleri bu deri birleşmesinden 
bu fiziki hadiseye hiç bir ehem_• 
miyet atfetmiyor. filozofların .bir 
çok hezeyanlarına vesile teşkil e-" 
den ve müthiş haksızlıklar doğcı
ran bu asabi zaafın tabii bir ha· 
dise olduğuna inanryoı·, beledi. 
ye dairesine gitmezden evvel, ge
lin yatağı yerine başka bir ku
cakta husule gelecek olan ilk bir· 
}eşmenin ayıp hic bir tarafı bu. 
lunmadığmı kabul ediyordu. 

IAl~~d ar Sineması 
Lorel - Hardi 

"Hata" denen hareketi Mod , 
çok güzel bir sadelikle kabul e
diy<>r ve anlatıyordu. Ve hikaye_ 
sinin bu sadeliği sayesinde müte· 
affin ahlak kaideleri üzerine teı·_ 
temiz çrkıyordu. 

Viicutlarrnm temasr hadisesi
nin yanlış şekilde tefsiri yalnızca 
suç işlenmesine sebebiyet verdir
miştir. Herhangi bir kızın vücu. 
!dunu bir erkeğe teslim etmesi u
tanılacak bir hareket olarak ka
bul edilmediği gün cocuk düsür
me, hatta gayri me~ru coc~ığıı 
dünyadan kaldrrma P."ibi suclarm 
sonu kesilecek. Cünkü artık do_ 
ğacak cocuk "hata mahsulü" nl
maktan kurtulacak ve nek tabii 
olarak saklanrlmasrna bir sebe:> 
kalmıyacaktrr. rnrıhn 1 ,.,:ı 

1 
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Erzurum hattına, 1 ürk - R 
görüşmelerine, harbe ve ti 

Cumhuriyet _;ayramına dd 
18 il kteşrin 1939 

tı. 
Bugün Ankara istasyonundan akşam radyodan dinlediği parti 1 

al bayraklarla süslenmiş hususi grupu tebliğini bu sabah gazete
trenler kalktı. Bunlar yarın Er- !erde bir kere daha okuduktan 
zurum~a bütün bir mıntaka halkı sonra, her zamanki müsterih ve 
tarafından yıllarca beklenilmiş mutmain çehresine herhangi bir 
sdacılar gibi karşılanarak okşa. hayal inkisarmm nikabını, biran 
nacak ve bağırlara bastırılacak- bile takmak kaygısını hissetme
tır. Vagonlar üzer-indeki Anka- di: Yirmi bu kadar yıllık Türk 
ra - Erzurum levhalarına bak- - Sovyet dostluğunda hissemize 
tıkça 1916 ilkbaharında, tanyeri düşen vefakarlığı bir kere daha 
ağarırken, kıtamla Ulukışlaya bı- ı isbat etmiş bulunmuyor muyuz? 
rakıhvermiş olduğumuzu hatırla- Polonyada cereyan eden hadise
yorum. Demiryolu cenuba, AL !erde şimc!iye kadar anlaşmış gö_ 
man inşa politikasının bir mer- rünen Sovyet - Alman politikala
halesi olan Bağdada doğru kıvrı- rmm icapları, muhtemeldir ki, 
lıyor. şark viliiyetlerinde şimen- Karadenizde bir Türk - Sovyet 
diferler tesis hakkını Rus serma_ yardımlaşma misakının akdine 
yesine terkediliyordu. Ulukışla- enı:el olmuş bulunsun! 
dan hareketimiz bir harbe gidiş Almanya. filhakik::ı. müttefik-
değil. sanki meçhul diyarlara lerimizle harp halindedir. Av_ 
doğru sefere çıkıştı: rupada üç büyük devleti çarpış-

Cephe gerisinde Gümüşhaneye tırrnakta olan bir cihan harbi i
dura dinlene kırk günde vardık. çinde bulunduğumuzu nasıl unu
Anadolunun muhtaç olduğu bü- tabiliriz? Ve bu harp, döne dola
tün anahatları on altı cumhuriyet şa bize kadar ırelebilir mi? Te. 
yılı icinde biribirine bağlamış o- rc-:ldiitsüz iddia edebileceğimiz 
lan büvük gayreti bir daha teb- bir cihet varsa o da harbi bizim 
cil edelim: hiç bir suretle davet etmiyeceE!i-

Demir ağlar vatanın coğrafi, mizdir. Lakin o davetsiz gele
iktisadi ve harsi bütünlüğ iinü ta_ cck olursa nefsimizi müdafaa et. 
hakkuk ettirmişlerdir. Pasinler meği en mukaddes vazife bilece
ovasının buğdayını satanlar İzmi- ğimizden kim sünhe edebilir? Er. 
rin üzümü gibi Malatyanm kayı- kek olan. harp hakkmda ne dü
sısınr da artık ucuzca yiyebilir- siinürse düc:;ilnsün. ilk cağrıltsta, 
ter.. sil~h basına koı;mak pek tabiidir. 

Erzincanın kısmı unutmak is- Harbin lehinde veya alevhinde 
teyenler İskenderunun sıcağı- fikir dermevan eden kahvehane 
na artık kolayca bürünebilirler.. ve sokak politikacılarını dinledi
Tüccar malr gibi seyyahların da P.imiz ohıvor. Bu bir zaaftır. On
şimalden cenuba ve garptan şar- !arın dedikl~rine kulaklarımrzı tı
ka gidip gelmeleri artık kervan kavrn !T'esul hi.ik\ımetin tesebbiis_ 
yollarında uzun güı:ıler kaybedil- terine itimat edersek bir · lokma 
mesine nasıl vabeste değilse, ekmei'dmizi coluk ve cocuğumuz
barışçı Türkiyein dünyaca ma- la evlerimizde rahat viveceğimiz
IUın olan sulh arzusuna rağmen, nen emin olabiliriz. Milli müca
bir gün kendini müdafaa mecbu- nal .. 7.ihniveti bize yaraşan tek 
riyc.tiI\<k kalacak olursa :1- Milli. 7ihnivctıir: r , . •• • . • , 

Şefin ıdcmis oldui'7u gibi "Bütün YA İSTİKLAL. YA oLliM 1 

mill~ti.. bir. tek ;ephC<le •. topla_ '. ,,J3.11ıw11 . .i...ci.nai r h.i , ~r:ıka.ra., j:ıµ
mak" kabil olacaktır. 9.:Ünlerde Cumhuriyet bayramrnr 

Erzuruma ilk trenleri gönde:-- kutlamaaa hazrrlanıvor. On al. 
mekle yüzü gülen Ankara, dün tıncı yıl bi:d, birinci vıldaki gi-

Posta kanununda değişiklik 
Tıcaret eşyası örneKıerı ıe matbu ı< a j ıt ıara zam yapı l d ı 

Ankara, 19 (Hususi) - 376 
sayılı posta kanununun muaddel 
7 ve 9 uncu maddeleri mucibince 
B. C. D. iikralarındaki hususla
rın tatbiki ve (A) fxkrasmda ya_ 
zrlı matbua iş kağıtları ve tica
ret eşyası örneklerinin her 50 
gram veya kesrinıden halen alın
makta olan elli paranın yetmiş 

paraya çıkarrlması hakkındaki 
kararname Veki1lerce tasdik e
dildi. Bu karara göre : ( A) Mat. 
bua iş kağıtları ve ticaret eşyası 
örneklerinin her elli gram ve kes
ri icin daha evvel tayin edilmis 
ola~ 3 altın santim ücretin 4 al: 
tın santime ibtağı. (B) Ziyaa uğ
rayan taahhütlü müraselat i~in 

milletler arası umumi posta mu. 
kavelesinde yazdı elli altın frank
lık tazminatın 40 altın franga İn
dirilmesi. (C) Posta transit mas
raflarından daha evvel yapılmış 
olan yüzde yirmi tenzilatın yüz_ 
de elli olarak tesbiti. (D) Balkan 
birliğine dahil memleketlerin 
posta i:fareleri tarafından müşte
rek bir pul çıkarılması ve bu pu
hın aym zamanda umumi posta 
birliğine dahil memleketlerle. o
lan münasebetlerde de muteber 
olması için kıymetinin 0,25 ve 
0,20 altın frank olarak tesbitiyle 
rn az bir sene müddetle kullamL 
ması kararlaştırılmıştır. 

Genç kadın rica eder bir sesle: 

bi, terütaze bulacaktır. J1. ~ • 
senelerini -düşünelim? ttıi~ 

- Himaye! lıtcl'l 
- Manda! tde 
- Bir Trakya cumııııd bıı t 
- Şark vilayetlerinin ' ot; 

ruretlerirri de dikkate aıar de 
hangi bir uzlaşma! Yo, 

- Sevr muahedesi! ~ 
- Birinci İnönü, ikin'1 ~h 

Sakarya, 1921 sulh tekli . de 
Lozanı biz, yalnız lcen 11 .~ı 

retimiıe güvenerek tahı~ ttıl.l: 
tirmedik mi? tc'i 

Cumhuriyetin on attın' 
da, kuvvetli ve temkil'lli 
terih, on sekiz milyonlu~ 
ye, yüz seksen milyonu~ 
ve azametini hissederek 
riyet bayramına hazrrlall 

Ankarada hava güzel. 
çehreler neşelidir. 

NASUHt 8İt 

• 
AllU!'"I.; L\HlJ<'l;ıoıl 

4ttmltktl j/t 

içinde 

ı\ ylık Si."; 
8 aylık 160 
6 a~·lJk t7S 
1 yıllık DOO 

J arıl\:d\:ıı H;.ll>an Hırlı~ 
avclıı oluı kt;ru~ cl iı,uıur. 
hi r/ıi:ııne ırı rm ı ven H·rftf1 

,· rırnis hr~rr ktıru<t ııımJ11' 

Ctj 
tf~ 

.-.hone bvdını bıldırt~ 
lııp ve telıırat jjcrı>tını . 
narasının posla 'l'e\ll tı~~ 
vollaına ürrelini idare ı.tıı . 
rine alır ~l .~ 
'"

1'•·•·iT'r";,, h r • ••nt.:tn 1"1 l ~ 

zinclc- \rA KIT'A ıthonl' :f''ıti ~~ 
Aclre>!l2 fl<"i'!iştinne iictl J;!~ . 

25 kurııştıı r. f~tı1 

U,AV ttCHETJ;}':ıt~~tl 
l'icııret ilAnlarının ~ıınt•: cı 

tırı ~ondan itibaren illin s ~~ 
rında 40; iç '>Ryfalard• ~ 
rus: dörditnrü sayfada 1 :

1 
tın 

ve Ocünrücff' 2: birin< 
ha~lık vanı ke~mece 5 fır~ 

Aüyük. ı:-ok dr"amlı . 1 
renkli il~n "<'rt>nlrre •i' 
lndirmelC'r vapılır. Resml ... 1 
rın <1anlim satırı 30 &;ıır-

Ticnri 'la'1i'l'f'ttP otrıı 

Kü~ük tıantar 

Bir defa 30. iki delıı~t ~ l'i 
defası lia. rliirl rfrfıısı 75 1 
<1er11~1 100 kııruslur. re a 
ti.in verrnlrrin bir drfs~1 ~ t.ı~ 
\•ııılır. l>Cirt s:ıtırı R<'<:<'n ılf,ı 'h· 
farla salı rlnrı hes kurıı< tj~ 
'iRP f'dilir. lo . 

Vakıı hem rfoj:.rudan ~ \ li 
kendi lıfare yHindc. h ı trı~ 
kııra cadd,.~inde \'ııkıl h~ 
ııltın<la J\Df.'.l.EDDl:"l Cl\I 
frnn Biiro'lu eliyle iJAll l'ııa 
rrlrr f Riirnr111n lt'lt'fnn": ' t'tıı 

Halkevinde 
Fransızça 

ı;miııötıii J/alktı•iııt/r.rı: 

qb.! 
aıı 

Tabakasını çıkardı. Genç ka
dın sigarayı almak için eğildi. 
mantosunun önü aralan-dt gene 
Fransız dimdik duran iki küre: 
nin canlı titreyişini seyretti.. 
Florika gözünü Lö Mestriyenin 
gözlerinden ayrrmayordu.. Du _ 
daklarına memnun bir tebessüm 
iliştirerek: 

T UNA KIZI 
- Demetr .. dedi .. Müsaade et, 

ben biraz kalayım .. Ben de Mös_ 
yö Lö Mestdiye'ye birkaç söz 
söylemek istiyorum .. 

Evimizin Fransızca ile 
,.c R kıır,Jı:ırı lkincilc,rİ 11 

açıl:wnklır. KaYdolmak, ,·e 
• • v k . , . 1 ·11 I~ 

ııı oı.ırenme · ıslıyı>n erı , 
sikıt folo$CrHrJ:ın ile CııA:ılôı 

- Teşekkür ederim .. de•di. 
Demetr homurdandı: 
- Gül simdi güzelim, gül.. 

Biraz sonr; ağlıyacaksm .. 
Lö Mestriye sinirlenmişti.. O 

da bir sigara yaktı .. Sert bir ses· 
le: 

- Artık bu işi bitirelim .. dedi. 
Siz şimdi beni hapis mi ediyorsu
nuz? Güzel.. Bizim isimizi zabıta 
halleder. Ben Frans;zım.. Bük_ 
reşte bir konsolosumuz var .. E
ğer Mösyö Taveresko da haklı 
ise ..... 

- Onun haklı olduğunu bili
yor musun ki? ... 

Biraz evvel Florikada görmüs 
ol:iuğu nefret ve kin dolu nazar: 
ları bu kere de Demetr de farket_ 
:nişti: 

- Sen 011u namuslu, temiz bir 
insan zannediyorsun değil mi? 
.... ü-ıkil hAkimler onun haklı oldu· 

unu ~rlana koydular .. Dinle 
)e:ı i: Bundan Yirmi se:ıe evvel 

5d 
buradan birkaç mil mesafede fa_ 
kir, fakat mesut bir hayat yaşa
yan zavallı bir çoban kadın var_ 
dı. Nikola o zaman buraya gel
mi§ti .. Domnika kadar saf ve te
miz bir kız olan bu çobanı Niko_ 
la metres yaptı.. Sonra piçi ile 
ortada bırakıp kaçtı.. Zavallı ka· 
ıdın ümitsizlik ve utancından öl
dii gitti .. 

Florikanın biraz evvel sigara
smrn dumanlarını savurduğu ]{Ö

seden yavaş, fakat Demetrin se
sine hakim bir hrçkırık sesi geli
yordu. 

- Sana biraz sonra ağlıyacak. 
sın dememiş mivdim? .. diye ihti· 
yar Rumen devam etti: Haydi 
şimdi dostuna, Nikonun kızı ol
duğunu, babanm seni tanımak 
değil, görmek bile istemd:iiğini 
söyle .. 

Nikola kmdi aleminde bir iz
divaç yapmrstı. Morenanili za_ 
valtı coban onu sürüsüniin köpe
ei kadar alakadar ctmivor. hatta 

Mkryordu, ve eğer ben de seni 
kabul etmemiş olsaydım .. " 

ihtiyar Rumen elini havaya 
kaldırmış, heyecanla söziine de-
vam ediyordu: ı 

- Sizi namusumla temin eder, 
yemin c:-:lcrim ki söylediklerim 
hakikattir Mösyö Lö Mestriye ... 
Florika bunu çehresiyle de isbat 
etmiyor mu? Eğer bilahare bir 
şey - ihtiyarın hafif bir kelime 
aradığı görülüyordu - bir dan. 
söz oldu ise bu da benim hatam 
değildir. Artık sefaletten bıkmış, 
evimden kac;mış idi.. Bunun da 
hatası bana değil, babası olan 
Nikola Tavereskoya aittir. Ben 
elimden geleni yaptım, vicdanen 
müsterihim ... 

Sustu .. Şimdi yalnızca betbaht 
hayatına ağlavan Florikanın ha
fif hıçkırıkları duyuluyordu. Lö 
Mestriye. Demetrin ha~dkati söy. 
lediğine kanaat Jtetirmişti .. Cebir 
ncfs etmesine ra~rrıen gi;d~meğe 
muvaffak olamadığı bir teessür 
ile: 

- Belki Möıyö Tavereııkonun 
çok büyük hataları olabilir. Fa
kat bunları tetkik etmek, hesap 
sormak bana düşmez.. Şimdiki 
halde o adamın kızt çalınmış bu
lunuyor. Ben de onun cezasına 
iştirak edecek değilim. Ben bu· 
raya gönüllü olarak geldim. Ne 
fedakarlıkta bulunduğumu takdir 
ediyorum. Siz de üzerinize al. 
mış olduğunuz meauliycti takdir 
edin .. Bundan sonra istediğiniz 
l?'İbi hareket etmek sizin eliniz_ 
dedir. Ben burada mahouı bulun
dukça Mösyö Tavereıko benden 
mektup alamıyacaktır. 

Demtr yerinden kalktr.. Kötü 
bir sesle: 

- Güzel.. dedi. Siz de düsü. 
nürsünüz. Vaktiniz olacak. Çün
kü burada kalacaksınız. Yemek
leriniz muntazaman gelecektir. 
Eğer evden dışarıya bir adım at
mağa teııebbüs ederseniz derhal 
ateş ediler:ekt;r,. 8i,,...rlilik allaha 
111'11arladık. . Haydi Florika, yü
rü ..• 

ihtiyar bir an tereddüt etti, 
sonra: 

- Peki!.. dedi.. İstediğin ol
sun .. Bilmem. söylemek lazım mr, 
Mösyö Lö Mesttiye seninle bir_ 
likte dahi çıksa verilmiş olan e
mir aynen yerine getirilecektir. 

Demetr çıktığı zaman genç ka
dın korkak adımlarla Lö Mestri
yeye vaklastı: 

- Jan .. dedi.. Benden nefret 
etmivorsunuz, değil mi? 

Eski fettan halini tamamen 
kaybetmişti.. Kızarmış olan ya
naklan üzerinde göz yaşlarının 
izleri görünüyordu. Lö Mestriye 
bu işittiklerinden ı;onra genç ka_ 
dm için yalnızca merhamet duyu
yordu." 

- Hayır, Florika .. dedi.. Sen 
de kurban olmussun .. 

Genç kadın ayaklarına kapan. 
dı. ellerini büyük bir minnet his
siyle öotü: 

- Teşekkür ederim Jan .. dc:-:li. 
Biliyor musunuz. Demetrin hak. 
kı var .. Nikola Taveresko sefil 
bir mahllık .. Fakat siz, siz çok i· 
yisiniz ..• 

(Devamı var). 

Ev Hiirosuna m ürac~ııı-ıl:ırı kt 

_n_u_r·~~~~~---_.,/' ~ 

Acı bir ölü11' 
flahamrı \'"C BUylil< 

Doktor Fuat ~Uren·s ·C 

tsfcndlyaroP:lu menıtc\ı 
ıllt'ııırnn olduğ"ıı DoJ.:t~11ı 
miasına kırk küsur \~ 
riınli Ye dürüE1t bir J\\ç 
sonra dlln sabah anr'ııt 

Ccnazı>sl bugUn ı:fl ıJ 
da Kadıküyllnde cc,·fıl J 
ta sokağ·rndaki evinde~e; 
nlarak K~ulıköy H~~e~ ~ 
saat 10.4;:> de kaJkacıl ei 
vapuı·la Beı;;iktasa f.~ı 
Beşil~taş Camiinde nıı ~ 
lrndıktan sonra Yallf"tıt 
kabriııtanmdaki aile ıtl {ı 
dernedilecektir. ~ıt~ 

.l\liihendis Tt" ~ı.ı"'t 
lüıdr~t tsfcndiY"f,ıı 
Alpupllu Şeker rr~'I 1\ 
~füdiirii Patiıı 1 .. I t 
oji.lu. ! ~ 
'l'orıı ıı u .Uuuct. b 
oğlu. 
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ürnrük m~murlarınınl 
terfi ve nakilleri 

Harp vaziyeti 
İngilizler 23 bin ton 

kaçak eşya yakaladllar 
Lon:ira. 19 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre bu ayın 14 ün. 

Türk - lngiliz - Fra111sız 
pilktı imzalandı 

.. de bütün hafta içinde kaçakçılık (Ba.J tarafı 1 inci<lc) Türkiyenin, İngiltere ve Fransa. 
kontrolü servisleri, Alman:xaya tnıiliı - t·raıısı.ı: - 'l urk muallc· ya verdiği vaatlarla te1if iınacanı 

hus Usta b ı·r zönderilmck üzere yola çıkarıl- el esi hir hüsnıiniyct, mııntık Ye du· olmayan bir paktı Sovyet Rıısya 
mı~ olan 23 bin ton malr müsa. riisllük eseridir. ile imzalamaktan imtina ettiği i-

t 
dere etmişlerdir. İngiliz - Fransır. - Türk iıtifa. çin, BerJinin sok gayri mea:mun amim neşretti Harbin ilk altı haftaiında mü· kını ll'llllıİr eılcn \C lıu ~urctle üç bulunduğunu ittifakla kaydet. 

ita sadere edilmi~ olan malların ye· memleketin samimi trşriki mesai. mektedirler. 

1'ekalet bu 

Ve~~ l? (Hususi) - Güm- sabit bulunması ve yahut ta tah· kunu 338 bin tona baliğ bulun- sinde yl'nl bir dc\'re n~'nn hugiin İngiliz matbuatı. Türkiyc.nin 
'°' .. lett,. memurların terfi, sil cağındaki çocuklarının tahsil. maktadır. büyfık bir scilııdür. vaziyetinin, müttefikler için her 
~- ~kıl teklifleri hak. lerini yapacak mahallinde mek· Lüksemburg, 19 (A.A.) - Sa. Ekse.lılnslarının 'fiirkiycniıı men- halde çok büyük bir kıymet ifa. 
'ıti~adarlara ıu tamimi gön tep bulunmaması veyahut idari kin geçen bir geceden sonra, f:ı:ıllcrini söıöniinde tutnı:ıktan hiç de edeceği mütaleasındadır. 
'ttı . lüzum ve zaruretlerle yerinden Fran-sız topçusu bu sabah saat bir an lıMi kıılmıyaıı açık 11örü-şlc· İngiliz Elçisinin 
d 

Utlarımızın te f. b' . k ı.d • 1 . a 10 -'- Perl - Sehndorf volunu ve rini 'c Fk.st>liın~ Ba~· Saraço(thınun en . . r ı ve ır ı- a~ ırılması lazım ge mesı vey ru<a J ."F.ı·yafetı" hı. dığer ıdareye nakil i~le. terfiine yerinde imkan görülme. Perl civarını bombardıman et.. cesur, azimkar ve halıımne hallı ha. -
oı .. ıuıta tesbit ·ve ilan c-:iil- mcsi gibi sebepler itibara alın- miştir. reketini tazimle y!ırlclmekliğime Ankara, 19 (A.A.) - İngilte-
~n esaslar dairesinde mcr- maktadır. Paris. 19 (A.A.) - 19 flkteı. mü~aadcnizi rica edt>rim. Bu liizlm re büyük elçisi Sir Hughes Mon-

on eJkil clunan intihap ko· A - Memurların fena şerait. rin sabah tel:\liği: ayni zamanda biilün ıncsal arkadn~- tgomerry Knatchdull • Bugessen 
ı ~ tarafından incelenerek Ii yerlerde bir terfi müddetini ik· Heyeti umumiyesi itibariyle, I:ırmıın ve bilh:ıs~:ı bunların en bu akşam General Veygand ve 
inO thti r~aına göre memurlarımı· mal edip etmedikleri sicillerinde gece stikiinetlc g~smiştir. Hava mümta:ı:ı olan ı:kseı:ıns n. :\umon General Vavell ile Türk askeri 

• 
d .. bYt

1
t ve liyakatlerini gözö- gösterildig~i cihetle bu sebeple de çok yağmurludur. Topçunun da Menemrnciof(luna da racidir. şefleri şerefine bir ziyafet ver-

" u · 1 h k d d Keza, Türk orılusunun ~·ük!'.ek nu' t'r · af tt Bacı. ek'l Dokt r 
il t"Ld.un. durmakta ve ehii}•e. nakil isteklerine ve tekliflerine müzaharetıy e are et e en Üf. ş 1 

• ıy c e ':Jv 
1 0 

.... · d 1 h · •e muhterem şefini lçiıniırle gör· Refik Sa·""- Genel Kurmay 
lt)i:f .. t ~rındc de idare amirleri lüzum yoktur. man pıya e unsur arr cep enın J'._,.,, "'" "' 1 • k 1 d d 1 mek b:ıhli'-·arhı..ndart bilistlf:ıdt-, Ba•'--- M .... 1 Fe · r~ı.. 
t • .,.d. "' er tarafından tan"ı'm B S hh. b a uretler btrl'.ok no ta arın a tar o un- " &• .,.&dnt are<ı-- vzı ~-, 

1 
.J·ı .. - 1 1 se ep ve ı r • ~ onun şııhsında Türki~·c Cumburi· mak M'll" Mu"dafaa Vekili Nacı· 

i c e~ı ıniş açık ve gizli si· le nakil talepleri anw resmi mu~tur. " • 
1 1 

sa'I t t 1 k d d 1 Berlin, 19 (A.A.) - Alman J'Ctinin şanlı ordusunu d:ı scl~mla_ Tmaz, Tilrk ordusu erkim ve 
l D" u u ma ta ır. Her doktor raporlarına müıteni o a- maklığım:t müsandeniıi rk:ı ede- ·--L· · li~o~c .memurlarımızın kr. rak yapılabilir ve dileklere sıh. yüksek kumanda heyetinin tebli- tnılMLiır generallerin maiyetlenn. 
re : .. er~~ de tanzim ve güm- hat raporları eklenmelidir. ği, "Garptaki muharebenin ilk rim. El • :en ba~ka hariciye umumi kati. 

t!t ı.__"blig olunacaktır. Bu i. c _ Memurların tahsil çağın- kısmının hitama ermiş" olduğu.. İngiltere Büyük ÇI• i Numan Menemencioğlu, Fran-
ııı k~nd?n. sonra memurları- da çocukları olup 91madığı sicil nu bildirmektedir. sinin nutku s:ı büyük elçisi, hariciye vekile. 
'>·ıc enıını doldurduğundan kayıtlarında yazılı bulundtığun- Tebliğde §u cihet ilave edili. Bu müoasebetle birçok şey söy-

0
1 ~e Fransa ve İngiltere sefarct-

a terfi i&teklcrinde bu.. dan bu sebeplerle de nakil istek• yor: liyebUirim, fakat üç hükumet ara· erı erkinr ve ataıemiliterleri ha. 
rını hic l" ı d ğ leri ve tekliflerı' ıaı'ttir. "Saar nehri ile Homsbcch • nla k d k d k" Ztı' bulunmutlardır. tiiın .. uzum o ma ı r lllldaki a şma o a ar $1 ı ır ·ı, Ba•vekı"lın" Meclı"s Gru-

•r rukJerin de bu yoUa Ç - Hari liizum çe %aruret. Bitch yolu arasında Alman lata- aramııda birimiz tarafından söyle. 'S 

~ }'llPınaları tamamen fay- terle nakil ve tayin tekliflerini atı, henüz Alman toprağın-da bu.. aecek s~zler diğerleri tarafından pundaki izahı 
)t .. ! Ycrıizdir. Memurların müstacel haller müstesna idare lunan dütman müfrezelerine hll. da pekaJiı. söylenebilir. A k 19 (AA) c H ,, •· .. crı d' t . 1 ,_ b. ··'--- n ara, . . - . . ~c i'a f ığer yrre nakillerin. amfrleri senelik tetlriye yazıla· cum c mış er ve aısa ır m~ Buna binaen, birçok şeyler söy. Partiai meclis grupu bugün (19· 
Uni .~rıa şeraitli, mahallerde rıncla beyan ve tasrih etme- beden sonra bu müfrezekri hu- Jemeyl zait bulunun; zira siz, Bay 10-1939) saat 14 de reis vekili 
. l.ır ?'rluddetl:rini doldurmuş lidirler. . duda ve hududun ötetıine kadar Batvekil -re ı-~ransız arkadaşım ts- Seyhan Mebusu Hilmi Uran'm 
,il b~l Veya_ kendisinin ve aile· Yukarıdaki esaslara göre iş pliakürtmü~lerdir. rafından ifade edilen hissiyat be- reisliğinde toplandı: 
'ltıtiıaUndugu muhitin iklimiy. görülerek lilrumsuz ve yersiz is· Cephenin diğer lmunlarmda nirıı hissiyatımın o lı:adar aynidir Celsenin açılmasını mütcakıp 
lcrlc h edemiyerek sıhhi se- tekler ve tekliflerle merkezin iş.. ancak mevzii topçu faaliyeti ve ki, buna ilave edecek hiç bir ~cyirıı küraüye gelen '.Ba!vekil Doktor 

re, ~şk~ yerlere kaldırıl- gal edilmemesi tamimen tebliğ iatikşaf kollarının harekatı gö.. yoktur. Refik Saydam, daha evvel yapıl-
?'rlı etıbba raporlariyle olunur. rülmüştür. Söylediğiniz nazikıine sözlcrdep ' ımf olan deklarasyonların hü. 

T
, Bazı noktalarda düşman ile dolayı çok minnettarım ve bu kır. kümlerine tevfikan Fransa ve 

U'rk R 11 k 1 • • bir müddet temaa kayhedilmiftir. dar dürüst mesai arkad4,ıan ve İngiltere hükumetleriyle imza e-• us muza ere erının ÇUnkü mütaarnz Alman müfre.. dostlarla çalışmış olmak imtiyazına dilmek üzere hazırlanmış olan 
aeleri, hududu geçıniflerdir. mazhar bulundu~umdan dolayı pek mütekabil yardım paktı projesin.. 

Paria, 19 (A.A.) - Parla rad. ziyade müftehir olduAumo bildir- den grup umumi heyetini tefer. 

d U" n yada k ı' akı' s 1 er ı' yosu, Berlinden almıt olduğu bir mek isterim. Bltirdllimiz işin mu- rüatiyle birlikte haberdar ederek 

!_.atı 
habere atfen Hitlerin Fransız, ananı bir kıymeti oldulunu hiss~ icap eden hususlar hakkında iza.. 
cephesini yarmak için bir milyon diyorum ve bunu yalnız üç memlt- h 

~ lnaan f dda etmek tasavvurunda ketin değil :ıyni zamanda ümit ede- atta bajunınuş ve bu paktın hU-
~· 19 (A.A.) - Röyter: J niidünün, gt.ni.'7 mikyasta. kuv. bulunmakta olduğunu bildirmek. rim ki bütün dünyanın ncfine ola- kQmetçe imzası için Parti Grup 

• 1~~\l~~n ~n inŞobvyet ~ votlendiği llterkezindedir. tedir. rak inşa edilecek olan bir binanın Hr.ınin tashv;~bk~i is!emiştir. 
t:~teı e es ı u salJd,U- FRAN~ANIN MOT ALEASI temel taşı olarak tellkld eyfü'onım. ıyasetçe u umetın bu tale-

~t tt \1 er gayet iyi karşıla. Paris, 19 (A.A.) - Reuter Zı'raat Vekı'lı' Bl•, modern Türkiyenin banisi bi reye konuldukta grup umumt 
~r.. e bunu Tlirkiyenin !n. · ı dl · "" he t' k yf. n· ıı...ıa ı •t " Ve Fr Ajansı b l rıyor: olan Büyük Şefiniz tarafından ta· ye ı c ıye uzun a .. ~j r a 
.''lf\in b' ansaya karşı dil_ Türk siyasetinin. Mosko•& aaTTDr ediJaıt• - ana utJ•n tim.. .e lttilalcJa kabul etmit ve nuna.. 

u ıu11 ır ifadesi -v'e iyi nı. ,·cchesue sarp devıetıf3rt veche· Moıkoyaya nrd1 dtkJ mümta:ı: ncisirumburunu:ı: ıa. mede bqk• wr madde de 01ma.. 
tl.... "e enterna.s•·onal taah. ı k 1 x u ~-gyından c 1 :L- t ·ı '-rt ' sini telif etmen n o ay gvr n· Moskova, 19 (A.A.) - Tass rafından takip edilmiş ve edilecek uı e seye nu14ye ven -
cl'ak kladakatin bfr nUmunesi dtlğtı yarı rcsmt mahafilde te. ajansı bildiriyor: olan politikaya devam e:yleılik. m;_tir. 
a~te~l'§ılamaktadır. barUz ottirilmoktedlr. Sovyct Rusya Ziraat sergi. Memleketinizin mütemadi refahı ~emberlayn'in Refik 

t1ı \"e ~r, Türkiyc;ıin tngil - Bunun kolaylığı, garp dev- sini gezmek üaere ':'Urkiye Zi- için en samimt temennilerimi ar- Saydama çektigı"· 
tııuı ~ a.nsaya olan dostlu. ıctıeri ,·eçhc~inin, yalnız Yakin raat Vekili B. Muhlis Erlanen :ıeder ve kadehimi Türkiye Cumhu· 
~en "YcUerlc olan dosUu • Şark ve Balkanlar meselelcrly· rJaka.ündc mebus B. Şükrü · 1 f h T" k o duso telgraf ~. ,,..

1
tel teşkil cdemi'-·cccgı-·ni ""t riyetin n re a ına Ye ur r • l'i""' Yette J le mUnasebettar olmasından· J!lmıer, Sadri Ertem ve Cevat nun ~ererine kaldırırım. Londra, 19 (A.A.) - Türk -

~~ kaydediyorlar. dır. Fakat, anl~ıhyor ki, Rus. tken ile kadın muharrir Suat l • İngiliz - Fransız anlaşmalan-
~~biri ~~tesinin diplomatik ıar birdenbire UçilncU bir dev- Derviş bulunduğu halde 18 teş.. Maretalin miaafir en- nrn Ankarada imzasını mUtea· 
ııjllrlt diyor ki: Jetin müdahalesi Uzerlne rinievvelde M0&kovaya ~imiş. miz şerefine verdiği kip, B. Çemberlayn Doktor Re· 
'(tı irı~ So

1 
.!r~tbf müzakerele- Türk - Sovyet mtınasebetlerl tir. zı"yafet fik Saydama hususi bir telgraf 

.. ~ili So <:l'C°Ue malfundur: hududunu aşan teklifler der· Vekil, istasyonda. Ziraat ko. çekerek iyi temenni Yo tebrik. 
; 111 lngi::t teklifleri Türki. meyan ctmi~lcrdir. miaer vekili Vasin, hariciye ko- Ankara, 19 (A.A.) - 1 ~en~ lerlni btldlrmiştlr. 
~l'niş ı 1-ere ve Fransa ile Von Ribbentrop Moskovada miserliği protokol şefi Barkof, Kurmay Başkanı Mareıa ev Pakt Avam Kamaraaın-
altıiJ olduğu taahhütlerin bulunduğu sırada Balkan me- dış memleketlerle kUltUrel mU Çakmak tarafından bugün saat ela ·~ ~c" terki değilse de bWl. selelerinin hallcdilmcmc>sinden nasebetler cemiyeti reis vekili 13.30 da şehir lokantasında mi- alkıtlarla karşılandı 
Jı,,: nı, bir nisbct dahilinde b rt Smimof. '""-1.ı·ye büyük elçıs· i aafirlerimiz !n<Yiliz .urk ordusu Londra, 19 (A.A.) - Reutcr 
~ •oı t dolayıdır ld, o zamandan e ı un~ .- :r-ltı ler azammun ediyordu. bu meselelere müdahale et. B. Ali Haydat Aktay ve elçilik komutaru Orgeneral Vavel, Fran. Ajansı bildiriyor: 
ile ... Şayanı takdir bir dü. erklnr tarafından karşılanmış. ıız şark orldusu komutanı Ot· Avam Kamarasında B. Çcm-

denin metni üz.erinde anlaşma 
iiç haftn evvel hasıl olmuşsa da 
imza Ingiliz ve Fransız hüku. 
mctlcrinııı muvafakatlerile talik 
cdılnıiştir. Zira Türkiye hükfı • 
meli, Türkiye Hariciye Vekili. 
nin I\losko~ı ziyaretinin Türki
ye ile Sovy~tler Birliği arasın. 
dn. da muvazi bir muahede ak. 
dine miinccr olabileceğini ümit 
etmişti. 

B. Snraçoğlunun Moskovada 
yaptığı müzakereler şimdilik 
inkıtaa uğramıştır. 

Türkiye hükU.mc!i, kendisine 
yapılan bazı teklifleri daha ev. 
ve! bir tnrnftaıı Türkiye ve dL 
ğcr taraftan İngiltere ve Fran
sa ile itilaf edilmiş olan nokta
larla telif edilmiyeceğini hUk • 
mctmiştir. (Akışlar). 

Bununla. beraber, hem Mos. 
kova ve hem de Ankara. 'li.irki. 
yenin Sovyet bükUmeti ile mü
nasebetlerinin geçmişte olduğu 
gibi dostluk osaslarına dayan _ 
makta berdevam olduğunu bil • 
dirmişlcrdir. (Alkışlar) Bu ara.. 
da Türkiye hükfuueti Türk -
İngiliz - FrallSlz paktının im. 
.za.sını artık gccikc.irmemcye ka 
rar vermiştir ve muahedcnin 
yarım saat evvel Ankarada im
za edilmiş olduğunu meclise ha
ber verebilmekle bahtiyar bu. 
hınuyorum. (Şiddetli ~!kışlar). 

Bu muahedenin metni yarın 
mebusların emrine amade bulu
nacaktır . 

Muahcdcnin CJl az 15 sene i
çin muteber olması gösteriyor ki, 
anla§ma §iındiki fevkalade ahvale 
münhasır muvakkat bir taahhüt 
değil, alakadar üç hükumetin u
zun müddetli bir teşriki mesai po
litikası takibine azmetmiş olduk
larına kuvvetle şahadet eden bir 
vesikadır. Müzakerelerin mesut 
bit neticeye vardığını ve milleti 
baklanda çok büyük hürmet ve 
meziyetleri ve seciyesi hakkında 
hayranlık ve takıdir hisleri bes
lediğimiz bir memleketle sıkı v'! 
aamimi münasebetlerimizi temhir 
eylemi! olduğumuzu öğrenmeni:-. 
meclis için büyük bir mernn"Un·
yeti mucip olacağını ümit cdiy· -
rom. (Alkışlar) 

Avam kamarasında B. Çe·. • 
berlayn ve Atllc'den sonra lİİ.i -
raJ muhalefeti namına söz ala;ı 
B. H~s de Ankara anla§ollla:c 
rmm ımzası miinasebctiylc hü
kfimeti tebrik etiniş ve c-Kümlc 
demittir ki: 

Harptenberi Tu:lkiyeniıı sa
nat, medeniyet ve iktisadi inkipf 
sahalarında muazzam teraldciler 
bapran bir memleket olduğu bil
~sa kayda. şayandır. Türkiye
nıo beynelmilel kanun, nizam ve 
!Cref ve vakar için olan bu mü
cadelede bizimle birlikte bulun
~aı bilba&11a haz verici bir §ey
dir. 

Dün imzalanan 
muahede ~. ~~~~mayısta Sovyet. mcktedir. tir. general Veygand şerefine bir öğ- berlayıı Ankarada TUrk -

kil.) etr umatı dahilinde tc- E h tt n b le yemeli verilmittir. Fransız - İngiliz anlaşmasının 
ıı ~il .ıkt~ri siyaseti terkct. rzurum a ını Bulgar k a inesi Yemekte, Milli Müdafaa Ve. imzasını alkışlar arasında ha· (Baş tarafı 1 incide) 
ill~l!tıj l~tı~a eylemişlerdir. kili General Naci Tınaz, Genel ber vermiştir. harpten uzak ve Akdeniz fii. 
ıı 11 ıtı ~ .. kliflcrin teferrüatı k Uşadı ,· stıf a ettı Kurmay ikinci Başkanı Orgene. f şçl m uhalefetl namına söz len harp sahası haricinde bulu. 
?ıl .t\.ıtlı gildir. Fakat bunla. ral Aımı Gündüz ile kor ve tüm. alan B. A tllcc, bu anlaşmanın nuyor. Fakat her an böyle bir ih-
C:ı.ıi~ai11~rla son yaptıkları Merasime . tirak edecek olma ( Brı~ farC'.f& 1 incide) generaller ve hariciye erkanı ile uzun müddet dovnmı ,.e lngil- timalin vukuu mümkündür. imza 

"'oı-. a ıstinat ettiği zanne. mebuslar E:.!mcanda büyÜk teza- 1ı:il olarak b~ zat üzerinde fazla misafirlerimiıin maiyetleri ve terenin TUrklyoye karşı olan eclilen Türk • lngiliz ve Fran.. 
... ~'<l llO~tAYA GöRE hüratla kaııılanddar durduğu söylenmektedir. M.alüm mihınandarları davetli bulunu- dostluğunun artması ümit ve aız yardım paktı sadece bura. 
•11tk illa, 

19 
Sivas, rn (A.A.) - Erzurum oldufu üzere Moşanof ingıltere yorlardı. İngiliz; ve Fransız bü- temennisini göstermiş YO hara. )arda harp macerasmı harekete 

·~ ~~k (A.A.~ .- ~us - hattının kUşadına giden m~na· ve Fransaya altı ay evvel seyahat yük elçileri ile elçilik müsteıar. retle alkışlamıştır. getirebilecek olanlı:ı:-a kı:.rşı alın.. 
lea. dıı:ııonı:flerının .. ~· k&lAt. Maarif, Adliyo ve Nafia etmitti. Bu zat, eskidenberl de- lan ve atqemiliterleri de ziya- Çemberlayn'in anlaşma IDlf ihtiJati bir tedbir diye te-
hu~ göre A~~ı== Vok:lllerimlzl hlmil tren, 19 ınokraıi taraftarlığr ile tanınmı§- fette hazır bulunmutlardır. hakkındaki beyanab lildö edilmek lizımgelir. 

lıt. ~ elı~yeti haiz bir sabahı saat 5.15 tc 81vasa. g~l- tır. Müstakil Grup Londra, 19 (A.A.) - Rcuter tok~~~:~ldkenome:•:!:'zci ~--
U latıı eşku etmektedir. Bu miş ve yarım ~aat istasyon a Kral Bo~s Moşa?oftan sonra, ı toplanbaı Aj&nsı bUdlriyor; uuz- -r--- ~ 

'a ltuttıe1· ~rih manası Ankara kaldıktan sonra Erzururoa. ba. es.ki başvekıl ve eski Sgovor par- Ankara, 19 (A.A.) - C. H. P. Türk - İngiliz - Fransız an yellerle olan clottluk münaael.e-
lh~a \le~ndiı.n İngiltere ile Fraıı- roket etmiştir. 2<> 1 de tisi lideri Aleksandr Çankofu ka. -.ıs-..-.t...:1 Grupu, 19 • 10 • 1939 Jaşması hakkında. beyanatta timizdeki aamimiliiin en eon dt'-ı.~ '·a • ği ...n- sadık kal- ı Vekillerimiz ayın .., s n but etmi•tir. Profesör Çanıltof -~ b 1 k u A K lili olarak alınmalıdır. 'll}ı "" r..... - töl i ~ -'- --l- günü topl:annu«-tır. u unma zero vam ama- Hüku·met, T;:..k • ı-..:ı:- -
fıı~l!h:~· .... ~Ulda. o,d .. .ıı:.• ve TUr Sivasa gelerek Cer a yes Alman ve İtalyan dostu olar- ..-~ --~ d t kt 1 n - • ._..... • .. l-..~ ~:_ ~.~- t ':._ '"6Al"'man -ı,- "'"ılma töreninde bulunacak- Evvelce yapılntJŞ olan dekla. rasU~~ .... a cer,eykan e meB c 

0 
ka.1 Fransız yardım muahedesini im. "QJlı~-:"'".Ye uu. ...., ta.nmmıştır. _..Y. __ , __ 

1 
tamamlamak üzere m --.erey esen aşve ı d k 

ı"'"Q'-&..~e kaym-,·t ·-"' tardır ·0 1".üncü olarak kralın iıti!Clfede ·- l,IQıa& B Çe be l z Umle dcm·ış za •• e er en ne yapbiını pek İTİ ~ .. .\~1"~11C1ur. Q.A an UiWIA • lil • "' buluun:s dua.1 ıat, eaki blok hnkG- Tilrlıciye • Fransa - İngiltere ara- • m r ayn e c - hiliyor. Yapılan teY tecaYÜzlere 

~"~lh-'- (AA) E zu •- ·-da ı'mza ı·,.ı·n hazırlanan mua. tir ki: ..__ ha ı • :-oca.ıı •• a.fil, Baltık roeml""- Erzincan. 19 · · - r • metı' batvekili ve e&ki demokrat _.. :s G M 21 inde TU -ıı yati menfaat erin mü.. 

~ " ..- 1 t>< i de bede 3'ro3'esı· hakkında 12'"•vekil e~en ayısın r- d-L- d tı.tı · 0&\lınunc t-kı"l ettı'k. rum hattının nçı rua vren n partı'•• lideri Muıunof'dur. Muşa.. ~ kive v lnglltero hUk"'metlerl anıası ır ve böyle tecavüzleri 
--" ı.~ 11•·- - h• il t en - :r- ve Han·c::ı·ye Vekaleti Vekili Dr. J 

8 
u • - 1 - 1

- • ~ ~~ ~kvaziyettc Saraç • bulunacak ze,·atı ~~ lşr ve nof, 7 yıl evvel baş~e~il i~~ An.. Refik Sa·"'1am tarafından. gerek nin uzun müddetli ve karşılıklı on ~ .. ~~çin temin ettiği yardim 
lia ~) t 8 ova müzakereleri. sant 19 da buraya ge m · karayı ziyaret etrmştı, ıktı~ara 7 "' mahiyette bir anlaşma aktl ve ıuiU.neretten dolayı kendiıi· 
~e~ 'l'U;ki~ \:erobilmiş olmasın. istasyonda coşkun tezahüratla gelirse demokrasi yahut totalıter parti grupunda, gerek müstakil için mutabık kaldıklarını ve ni tebrik ve Akdeniz mıntakum-
1~1~.~~kerF~~ gerek siyasi ge- k:ırş1J:ınmıştır. devletlerden hangi tarafı tutac::a. grupta, verilen izahat üzerinde buna lnUzaren lkl hUk<kmeUn da bir tecavüz hareketine kaı-§ı 
' llıııin uakımdan mutlak ğığı malum değildir. Kralın isti- müzakerede bulunulmuş ve proje bazı ahvalde teslrll bir surette koymak yolunda aldığı vazifede 
~i~~lilinilll~aşa kabul et. ı·skandı·nav memle şarctde bulunduğu diğer bir zat ittifakla tasvip edilmi!tir. teşriki mesniye ve ellerinden ~dia!ni te~i .etmek bizim için 

\>a tn ~~t . .J~orınektedirler. rla, eski hariciye nazırlarından Türkiyenin vaziyeti bü- gelen muavenet ve mUzaheretl ft:deıni ve millı bir vazifedir. 
"'aıı ~.akerou 1?ahafil, Mo~o-

1 
k f Kalfof olmu~tur. BugünkU istişa- yük. bir kıymettir birbirlerine yapmaya Amade Türkiye lqiltere ve Franl;l 

la.~! a.~n··elertnin inkıtaı tle ket erı• on eransı reler bu kadarla kalmı§tır. Yarın bulunduklarım beyan etmiş ol- ile kartıhkh bir yardnn paktı ha. 
~'ıırt ~rı ae:ı7 Ankarac!nn müs. (bugUn) Kral gar~elerine de. Londra, 19 (A.A.) - tngilte- duklarını bildirmiştim. Sonra· zırlarken çok clü,ünmüttür. Bu 
d·~ bir nı·!1e hareketi ara - (Baş tarafı 1 incide). vam edecektir. Kral olduiundan re matbuatının dikkati, bu sabah, dan bu anlaşmanın Türkiye, iki nıemleketin Akdenizde nlhu 
\'u~ llllaaebct görmek- Svencka Daı?blailet, divor kı: bugüne kac.lar ıelip geçen bütün Skandinav yarım adası ile yakın Fransa YC lngtıtero arasında mu.haf~. ebnek yolunda takip 

~~.d"aSLa VYA?'IN FlKRl "Şimal devletleri, vahdetleri· başvekil ve hariciye nazırlariyle ıark üzerinde tekisiif ~tmit bu. Uç taraflı bir anlaşma şeklini ettiklerı ııyaıet ile aramızda tam 
•. • ni bugünkü kadar idrak etmiş istişarede bulunduktan sonra ye. lımmaktadır. Fakat Stokbolm alması kararlaştırılmıştır. hir menfaat ittiraki bulunduğu 

h n:~\ns; ~~l ~ A.A.) - Röy . d~ldirler... ni kabine teskilini kral münasip k:on{eransı etrafında. bu kon! e. Müzakereler 12 mayrstanhe- kanaatine varmıttır. Onun için 
"tJ,.;ıy l'eı ı dırivor: Bu gazete. _F,:inland_iya hak. ör•~eği bir ~zata havala edecek- ransın inkipfına intizaren mQta. ri devam etmiş oimakla bera.. bu develtleı:-e söz vermiıtir. 
~at ~uh~~r.h gazetesinin km~a .şunlaı:t ılave ~.ı_vor: ~r "yeni kabine cumartesi akta- Jea dermeyanmdan tevakki eden her biç bir zaman biç blr tnü. Türk milleti itimatla bqımhl 

~.ittir,~ ~a ~ı yazıyor: Finlandıyavı dilşuni1Y°";1;Z' mı. kurutmuı ve ağlebi ihtimal pzete]er, Tilrkiyenin "aziyetin- him görilf ihtiJAfma maruz ka.- tuttQia hiikUmetin 'ftrdiği ka-
t ıı ,,·d~ ~~itlerinin reddi Bu memlek~t, evveloe lsvec; ın muhtelit bir blok kabinesi ola- den husule gelebilecek olan ak~- Jmmamış (Alkışlar) ,.e baştan rarlardaki isabete kani oldu~ j_ 
ta_ ha!~ıy~ti d i.1{ eden Tllrkiye. eczasmdan ıdi. Fakat ~!tül c::a1ırtır. Köseivano[ simtlilik veka. teri uzun uzadıya tetkik tylcmek. nihavetc kadar kars1l1kir bi!' 1. J çİ1l icebıncia kcndisir.t. ~lüten Vf.-

l·f!deı <>lan uo ayıs}le Be1grat rtmtz hiç bir zaman 1'.... leten Bulearistanı diare etmek-1 tedirlcr. tim:ıt havası i.:;inue ccreyt\r. zifeyi lered<lüt~z yap.a~U\J 
nalka rnumı kanaat, bu kadar onunla. bcra.bcr olmamış.. teldir. Daily Mail ve diğer gazeteler eylemiştir. (AlkI§lar) Muabe • bütün dban l:ıilir, ASIM us 

n devletleri teaa. tır . ., ' 
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Kadirşinas olalım 
Onuncu Balkan oyunlarından ilk defa olarak üç birincilikle 

nemlekete dönen atletlerimizin karşılanması pek hazin oldu: 
- Uç Balkan şampiyonunu karşılıyan yalnız üç kadirşinas ... 
Her atletizm müsabakasında statlarına elli altmış bin seyir

..:iyi kolaylıkla toplayan, atletlerini her vesile ile teşvik ve teşci e. 
1en bir memlekette atletizmin kademe kademe inkişaf edeceği bir 
hakikat olduğu gıbi seyirci hiç bulunmıyan bu yokluk içinde bir 
mevcudiyet gösteren ve bu mevcudiyeti üç birincilik almak sureti. 
le isbat eden atletlerimizi bir buketle olsun karşılamak zahmetin. 
de bulun;ınıyan bir memlekette atletizmin kademe kademe sukut 
edeceği de bir hakikattir. 

Türk atleti! Tazminat namı altında hiç bir maddi yardım 
beklemiyor. Türk atleti! Cambazlık yaparak alkış toplamak iste. 
mi yor. 

Yalnrz ve yalmz bir kadirşinaslık bekliyor. Fakat ne yazık ki 
Ôndan da mahrum bulunuyor. Artrk Besimlcrin, Semihlerin, ~1eh. 
met Alilerin niçin yetişmediğine hayret etmiyelim. 

Artık atletizm şampiyonasma binlerce 
'!trnediğine hayret etmiyelim: 

atletin niçin İ§tirak 

6000 seyirciye mukabil O seyirci. 

3 Balkan şampiyonunu karşılamağa gelen 3 kişi... 

Şişli - Pera 
Kupayı kazanmak için 
·tekrar karşılaşacaklar 

Gece müsabakalarmm sonun. 
cusu olan geçen cwnartesi gün. 
kü Şişli ve Pera takımları ma. 
çının beraberlikle bittiği ma. 
lUmdur. 

Norlur gazetesi tarafından 
konulan kupayı kazanabilmek 
için bu iki rakip klüp bir mü. 
sabaka daha yapacaklar ve bu 
karşılaşma önümüzdeki hafta _ 
!arda bir pazar sabahı Taksim 
stadyomunda olacaktır. 

Cezalanan futbolcular 

Adil Yurdalı."'!Ü ' 

Bu haf ta yapılacak 
futbol maçları . 

Bu hafta pazar günü yapıla
cak olan futbol lik maçları ş~ 
lardır: 

Taksim stadında: 
Fenerbahçe - Süleymaniye 
Pera - Anadoluhisar 
Topkapı - 1stanbulspor 

Şeref stadında: 
Davutpaşa - Galatagençler 
Galatasaray - Beykoz 
Beşiktaş - Kasımpaşa 

Kadıköy stadında: 
Vefa - Hilal 

Alemdar klübünden 1891 sL Karagümrük - Feneryılmaz 
~i~ sayılı Abdurrahman Kalyon. 'Süleymaniye stadında: 
ı kı ay, Süleymaniyc klübünden Alemdar - Beylerbeyi 
~8.2 sicil sayılı İbrahim..Supçun Anadolu - Altmordu 
.kı ay, Altmordu klübünden. Yeni Yıldız - Ortaköy 
•1 7.87 sicil s,ayılı Ekrem Ali ElCe ------------~ 
ıkı ay. :Şişli klübünün yeni ida-
Yukarıda adlan, soyadları, h . . . 

kulüpleri ve bölge sicil sayıla. re eyetı seçıldı 
rr yazılı ibulunan idmancılara Şişli klübü umumi heyeti pa.. 
iştirak ettikleri müsabakalar. zar günü klüp merkezinde se
d~ld suiha.rcketlerinden dolayı nelik kongresini yapmış ve ye_ 

·hızalarmda yazılr müddetler i- ni idare heyetini de şöyle seç. 
çin geçici müsabaka bokyotu miştir. 
cezaları verilmiştir. Doktor Tülbentçiyan, Parsak 

Tebliğ tarihi · olan 18-10- Gevrekyan, Bedros Sarya.n. Ga. 
19~9. tarihinden itibaren klüp _ rabet Hakesyan, Agop Gülbek. 
lerının ve hakemlerin hu futbol. yan. 
cüleri ceza müddeti içinde mü. Umumi kaptanlığa da Jirayir 
sabakalara iştirak ettirmeme _ Ekşiyanm getirilmesi muhte. 
leri lüzumu tebliğ olunur. meldir. , ............................... . 
1 ~:~~~!~:ı~i~z ~~~~~=~a~z~'.:~:~da 
~RENC - KOTLAR, GABARDiNLER, PAL
TOLAR, TOVETLER, SPOR ve F ANT AZi 

KOSTUMLER,PARDÖSÜLER 

Rusya . Lefonya r 

Ticaret anlaşması 
imzalandı -Ankara 19-10-939 -

Moskova, 19 (A.A.) - Sov. \: E. K L t. .I{ ---
yet Rusya ile Letonya cumhurL ı Sterlin (İngiliz) 
yeti arasında, 1940 senesine 1 

mahsus ticaret anlaQması, 18 1 lOO Dolar (Amerik:ı) 
":Jf 100 Fransız frankı 

teşrinievvelde Mo.skovada im- 100 Liret (İtalya) 
lanmıştır. 100 lsYiçre frankı 
Anlaşma mucibince, Rusya 

ile Letonya arasındaki ticarij 100 Florin (Felemenk) 
mübadeleler üç mislinden faz. 100 Rayşmark (Alınan) 
1 b' · b tt k yl 100 Belga (Belçika) 
a ır nıs e e artaca ve ı ı 100 Diralımi CYıınan) 

memleket arasındaki mübade -
lenin umumi yekunu altmış 100 Leı a WulJ:ırJ 
zlotiye baliğ olacaktır. 100 Çekoslovak kuronu 

100 Pezela (ispanya) 
Sovyet Rusya. Letonyaya, 

Murmansk'dan Sarokaya kadar ' 100 Ziloli (Lehistan) 
olan mesafe dahilinde ve Ka. 100 Pengö (:\!acar) 
radenlz limanlarında demiryoL lOO Ley (Rumen) 
ları ile nehir yolları üzerinde 100 Dinar (Yugoslav) 
transit hakkı vermektedir. 100 İsveç Kuronu 
Anlaşmada, Sovyet ticaret 100 Ruble OJoskoYa) 

mallarına Letonya limanları ta. Istikrazlar 

5.21 
ı:rn.u:.!5 

2.061175 
6.675 

20,3l75 
60.542:i 

22.04 
0.97 
1.5975 

13.1825 

23. t25 
0.9~>25 

2.495 
31.19 

riki ile geniş bir transit hakkı Tiirk borcu ı peşin 
veri~mektedir. Ergani · 

Tıcaret anlaşm~s.ın~. Sovyet Sıvas _ Erzurum JH 
R1;1SY~ n~mma ha_rıcı tıcaret ko- ı Merkez B:ınknsı 103.-
mıserı Nıkoyan, .uetonya namı. 
na Letonya sefiri Kocins imza-
lamışlardır. Ticaret ve Zahıre Borsası 

--0--

Sabık Belçika başvekili 
hasta 

Nevyork, 19 (A.A.) - Uni. 
ted States Lines ~yrisefain 
kumpanyası, B. Van Zeeland'ın 
President Harding vapurunda 
bulunduğunu ve yaralanmış oL 
duğunu bildirmektedir. 

Mumaileyhin yüzünde bir ta. 
kını ehemmiyetsiz ·;aralar ve 
bereler bulunduğu söylenmekte
dir. B. Van Zeeland'ın sıhhi va. 
ziyetinin vahim olmadığı kay. 
dedilmektedir. 

--<>--
Rusya Çinin şimalini 

bolşevikleştirmek 
istiyor 

19 • 10 • 939 
FlYATLAH 

Buğday yumuşak: 5.32 1/2, 
5.33 1/2, Buğday sert: 4.22 1/2, 
Buğtlay kızılca: 5.2 1/2 5.15, 
Çavdar: 3.10, Yular: 3.15, 3.25, 
Mercimek: 9, 10.20, Susam: 
11.20, 12, fç fındık: 20.20, 30.:rn, 
Yapak Anadol: 49.20, 50, Peynir 
beyaz: 28.9, Peynir kaşar: 47.20 

GELEN 
Buğday: 440, Arp:ı: 25, Su

sam: 70, Un 175 fasulye: 141, 
Ynpak: 26, Bulgur: 22, Kuşyemi: 
63, Mercimek: 25, Nohut: 11. 

G1DEN 
Susam: 30. 

Tokyo, ·19 (A.A.) - Domei 1-•- -----• 
ajansına göre, Sovyetıer çine Dr. Necaettın Atasagun 
askeri müzahereti tazammun 
eden tekliflerde bulunmuşlar. Sababları 8.30 a kadar; akşanı.-
dır. tarı 17 den sonra Llllelı Tayyare 

Domei ajansı tasrih ediyor \ Jl. l>::ııre 2; No. 17 de ha<ıtalarım 
ki, Sovyetler Birliği gerek Mo. kalıtı! f'<IPr. fTele/lın : 2:l9:l3) 
golistanda gerek Sinkian'da da
imi garnizon bulundurmak ve 
Çinin şimali garbisini bolşevik
l~tirmek hakkını istemişlerdir. 

930/602 
Beşiktaş i cra Memurl111jıında11: 
Ilir alac:ığın temini istifası 7.ım. 

nıntla lahti hacze alınan Iley:ız bo
yah tek yataklı tlcınir karyola, iki 
kişilik ceviz .karyola, ve oda takım
ları Beşiklaşla Akaretlerde 55/3 
numaralı tlairecle 4/11/039 tarihine 
raslayan Cumartesi giinü saat on 
birden on ikiye .kadar paraya ~·cv
rilcceklir. Yüzde :ı·eımiş beşini bul. 
madığl takdirde ikinci arttırılması 

6/11/!)39 Pazartesi günii ayni yerde 
ayni saatte açık arlfırmn sm·eliyle 
paraya çcvrileccklil'. Dellaliyc 'e 
sair masraflar mi.iştcriye aitliı·. Ta
liplerin :ı·evmi mezkur Ye saallard:ı 

mahallinde hazır Jrnlundururulacak 
memuruna 
ilUn olunur. 

müracaat eylemeleri 
(K. 1. 286) 

11.ülalıya Sulh llcikinılifjiııden: 

SAH l Bl : ASIM U~ 
Basıldığı :ı:cr: VA/(11 Malbaası 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Scvcn~il 

Her :rerden müsait şartlar ve ucuz fiatlarla satılmaktadll' 

1 lsmelpaşa mahallesinden ve Ka-
Çeşitler bozulmadan evvel ihtiyacınrzr UAJ{Blt mağaza- racaova muhacirlerinden .Molla Ah-

larından temin ediniz met Yarislcri Alime, Arşe, Fatma • Parıldann miişlereken mutasarrır 

oldukları hudut ve evsafı saircsi 
şartnamesinde yazılı hir hane ka
bili taksim olmatlığınd:ın salıl:ır:ık 

ı şuyuun iz;ılcsine clair verilen kara. 
rn bi ııacn 16/ 10/93!) dnrı itibaren 

· aı;ıklır. Almak isti yenler yiiıdc l O 
ııisbctinde teminat ''ermeye mcc
)Jurdur. Muayyen giinde usulcn ni
dadan sonra erı çok ::ırtt ıranın üze. 
rınde bırakılır. Müşteri bir hafla 
i~·inde parayı vermezse ihale bozu. 

1 
!arak (on beş) gün ıniicldelle yeni
den arttırmaya çı karılır. 

Bu ikinci arttırma ~·ine en ziya
de arltıranın üzerine ihale olunur. 
lki ihale arasındaki fark önce alan-

ı
• dan tahsil edilir. lşbu gayri men. 

kulün ihalesine kadar birikmiş 

vergi, belediye, evk:ıf horçlarilc 
1 ılellaliyesi al:ma ai ll i r. 
J "'.\Jüşteri ş:ırınaınecle yazıh bütün 
şeraiti kabul ve itiraz hakkını şim
diden isk;ıl C'lıniş sayılır. Fazla ma
lümat almak isliyC'nler mahkeme 
k:ılcmiııdc !l30/J2 dosyatla mc,·cul 
ş:ırln::ımeyi okuyabilirler. (30428) 

v 
A 
c 
E 
L.. 

• 
1 

• 
M 
E 
v 
c 
u 
A 
T 

t . 

Ankarap"alas- İzmir 
TELEFON : (3438) 

ızmırın en muderl!, en temız ve en mu.ata.zam aııe 
yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasından A.nl<S' 
ra Prda:om fevkınde otel yoktur. 

il 

Banyolu, kaloriferli , müteaddıt firışcrlı old:.<ğı.! gı· 't~ 
oi nefis yemekler veren lokantayı, pasta.haneyi, ve .ICJ.. ~ 
~aathaneyi havidir . • .. .... ,. ... ' . 

• 1 

Fiyat Tepdıli 
Deynclınilel yolcu ve bagaj nakliyatına ait olup 

D.D./104. 

Toros katarlarınıla uzun yoldan seyahat edecek yolculartl•11ı 
yol ücreti alınması hakkındaki D.D. 107 nunwralı lnl'ir<'lcrlcn ,\ı 
haltının <;eınplon k:ıtarlarında bcynclıııilcl nıiiııa~cbellcr için yolC 
bagajlara t:ılbik edilmekle olan muhtelif tcnzilfıt Hl lkmcileşrin 19~' 
rihindcn ilib:ırcn hlğvedilecektir. 

Fazla tafsilat icin btasyonlarn müracaat edılnıcliılir. 

Dehcrinin muhammen bcıkli 395 Krş. olan 5<:00 :ıılct ç:ırıı 1 

direğı 1/11/1039 <;:ıqanıba giinii saat 15,30 da knpalı z:ırf u~ulii ıl· Ilı! .' 
karada lıJare binasında salın alı nacaktır. 1 ~ 

13u i5e girmek isliyenlerin U81,2:i liralık muvakkat teminat 11' 't 
nunun tayin cltiği vesik:ılıın ,.c lckliflcrini :ıyııı giin saat 14,:JO n ~ ~ d 
Komisyon Reisliğine vermeleri lflzımdır. t 

Şıırlnameler parasız olarak Ankar:ıda Malzeme Dairesinden. 
1 

darpaşada Tesellüm Ye Sevk Şefliği ndcn dağıtılacaktır. (8273) 

' 


