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' A vuıtralyada mecbU'rİ j' 
askerlik 

Londra, 20 (Hususf) 
Avustralya Başv~kili Menzis 
~nunus:ıuln1n birinden itiba
ren yirmi bir yaşındaki Av.us
tralyah erkekler için mecburi 
aslrnrlik ihdas edileceğini bil. 
dirmiştir. 

ariciye Vekili dün şehrimize ge di 

.. >'ozan: ASIM U.; 
lıtlc .. t.-·ı· F 

>'lrd -•• az - nrnsız kar-
i. . lln paktının luwiçte 
· ~ile tesir Berlin muhi· 
~ "aun)uk müstesna ol
''- .:. her tarafta müsaittir; 
~k ı>akt akamete uğra_ 
~ a.a . m.üzaıcerelerinden 
c.ı ~ edıfnu§ elmasına rağ

~ ~"Yet mahafilinde a
~Pati ile karıılanmt§· 

~ h.t lllahafilinin de Türki. 
~d~ı hareketindeki di.:rüst· 

ır- ett"-· .. ··ı·· 
h..L 18'1 goru uyor. 
~-ıede · 
Ottıada nı~ ~~~-ız .. M?skova 
ki h"J rordugu musaıt tarzı 

hlc "1 
e. dünyanın bugünkü 

'tılh lllıyeti içinde kıymetli 
''eri of duğunda şüphe 

liııe g r· .. t e ınce, ora11 da Tür. 
il il ~ ll !c.-e • F ranaa yar. 

\iıe btını ıyi bir gözle gCc-me. 
>'et tlııda Almanya için bir 
lte i~vzuu buhrnrnadığanı 
~ edecektir; umumi 
~~~ büyiik feclakirlık· ı 
~I ~- kurtarmıı olan 

.t~ "etı ıstiklalini ve varlı- \ 
''>'•aet~Ya bu .devletin hatalı 
•d~ Uiruna bir kere daha 

'ı'itıc· di. 
~Y'e .. ınilli hudutlan bari-

• lcii~'klc ih tinıılar- ... ıır:riii. 
t '1 etneller besleyen l>ir 
değildir; gerek yalnız j 
(Devamı 3 üncüde) 1 

l 

~•rif .. . 
t'ı tah~ılubu ve hadisele
~U~ Cd ıl kudretiyle tema-

al'd en arka.da,ımız Nasuhi 
•i lir ..... t • • ·ı 
~ ilr .. -.e enuzın yazı aı e-
~~ha~~k etmiştir. Değerli 
4111ı •n: 

ı 

~ı: 
ılır. 1 >~l)a altında neırcdeciği 

'de ~.olcuyuculanmıza sık, ! 
un edeceğiz. •• 

Saraçoğlu kendisile görüşen gazetecilere dedi ki : 

Moskovadan, ileride konuşmalarımıza 
devam etmek üzere iyi intibalarla ayr.ıldım 

imzalanan paktın memleketim içi:n 
çok haqırlı olacağına kaniim 

Bu anlaşma Türk - Rus dostluğuna en ufak bir menfi tesir yapmıY,acaktır 
J Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa. 

racoğlu, refakatlerinde Sovyet 
lıüyi.ık cl_çisi Taranticf olduğu 
halde bugün saat 12.15 de ''Mos. 
ltnva" kruvazörüyle Sivastapol
dan şehrimize gelmiştir. 

Kruvazör, sis yüzünden Boğa. 
za birkaç saat teahhürle girmiJ ve 

. Beylerbeyi önünde Hariciye Ve
kilimizi kar§ılamağa gidenleri ha. 
mil bulunan istimbot tarafından 
karşılanmıştır. 

Moskova kruvazörü, şehri 21 
pare topla selamladıktan sonra 
arkasında ayrıca bir Sovyet tor. 
pitosu ve sağ yanmda da iatim-

, bot bulundueu halde saat 11.45 
(Devamı 6 ·ıncıda) 

lngili.z- Fransız po.kfı 
.Dünya matbuatı umumiyetle son anlaşmayı alkışlayor 

Türkiyenin ahdini tutmuş olması takdir ediliyor 

ı 
1 
i 

! 

' 
(1' azısı S incide) 

1.t evvelki _nün Ankara.da Fra.1ısız elçisi, Başvekilimi:: ve lngili:: elçisi tarafından imzalanırken '• 1 TUrl; • lııgili:: • Fransız Pa.r:. ı ., 

Ankara muahedesi 
yüzünden 

Bulgarisfanda 
Yeni kabine kurulamıyor 

Sofya, (Telefonla) - Gospo.. 
din i<öscivanof perşembe güni 

• öğleden evvel kn.bincin istif ası. 
nı krala verirken An.karada 
imzalanan Türk - Fransız ve 
lngiliz muahedesi Bulgar dev. 
Jet adamlarına hcnUz mal~ oL 
nıamıştı. Kabineyi istif aya sev .. 
keden. m~ler, doğrudan do~. 
ruya harici meselelerdir. "?·~ 
kabine yine Köseivanofun riya. 
setinde olarak teşekkül etmiş 
olsa bile, Bulgar dış siyasası. 
perşembe gününe kadar olan 
yürüyüşünü, başka bir istika • 
mete, demokrasi, sulh ve Bal .. 
kanlar !birliği istikametine doğ4 
ru çevirmeğe mecburdur. Bul. 
gar gazeteleri üz.erinde şiddetli 
bir sansür vardır. Buna rağmen 

rn1>1•nm' !; ;,, ; 

Polonyada 
Yeni bir hükOmei 

kuruluyor 
Lehler Koridordan 

çıkarılıyor 
Londra, 20 (Hususi) - AL. 

manya, Lehistanm koridor mm• 
atkasmdaki Lehleri çrkarmağa 
=lamııtır. Onların yerlerine 

tık meml~ketlerindcn gclell 
Almanlıan yerleştirmektedir. Al
man resmi membaının bildirdiği. 
ne göre, bu mıntakada aynlan 
Lehlere, bıraktığı emlake mu
kabil tazminat verilmiyccektir. 
Estonyadan üç vapur dolusu AL 
man, Gidinya limanına varmıstır. 

Diğer taraf tan Politiken gaze
tesinin Bertin muhabiri §U habe
ri vermektedir: 

1 Teşrinisanide yeni bir müsta
kil Polonya laevleti kurulacaktır. 
Yeni devletin mesahai sathiyesi 
hemen hemen Bulgaristana mua. 
dil olacak ve merkezi Varşo-.rada 
bulunacaktır. 
Diğer taraftan Polonyada mev

~1!t takriben üc milyon Yahudi 
ıçın de merkezi Lublin olmak ü. 
zere Polonyanm şarkında ayn biT 
"Yahudi devleti teşkil edilecc'k. 
tır. 

• 1 •• 

Perili yayla .. -, 
Birkaç gün sürecek 

hikaye 
Yazan: nctik Ahmet Sevengll 

Pazartesi günkü 
nüshamızda 

Urk .. Romen ıı·caret anlaşması iran - Japonya arasında bir dosttuk 
b paktı imza edildi 

Erzurum hattı açıldı 
Nafia Vekilinin nutkile dün resmi küşadı 
yapılan bu hattan sonra mevcut demir .~onıen heyeti dün geldi Tahran. 20 CA.!ı-) - ~ a~~ 1ranla .Japonya arasında 

•1Ul k bir dostluk paktı ımza. ecfildıgı bildirilmektedir. 

a erelere bu ün şehrimızde başlamyor ,. ............................................... , 

~ j Yeni tarihi ve edebi romanımız ! 
yollarımız 7367 kilometreye baliğ oldu 

.. 

Kan konuşuyor 
Yakın tnrihin en mühim YAZAN ı 

~ hadiseleri arasında ge-
çen tem1z bir aşk ve he- Kadtrcan 

veri iğin romanı J 

Dün ••hrimi:<ı..rıorıle». llomen,ticar•t hcy•t• Yarın neşretmeğe başlıyoruz ~ . 
- - - (Yazısı 4 üncutrti(j k , , o o , o o o o o o o o o o o o o o• o o o•.• o o o o o o o o o o o o o• o• o o o o o... Y 

... ,._•-"":f.. • •A 
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insanlar memleketinde ıı 

ı Eğitmen kurslarından 580 eğitmen mezun oldu _ u , , . ıq 

..-....-.......-- Yazan: SADRl ERTEM--• yı en ı• den 15 000 k o•• y ı u•• ~~-~:-_·-ı -~ • blllJg KöylU bu dUkkanlardan 1 Otarşlden kurtulan köyler ~Y~.1...!.. -
kendisi için krrmızı basma, dUne nazaran bugün fazladır. ' 

mavi lrnek dokuma. alıyor. Bu köylerdir ki, kahvelerinde .. • Har·ıc·ıve Ve!,rı·ı·ı"' h:b•,. 
Pazara müşteri olan köylU dellkanlılnr ktirrci musattahn.. _ ı k ı 111 ":'Ut\ 

kumnş işinde yüzde elli nisbe. nın karşısına geçip birbirlerine oku a avuşuyor h lr 
tinde milli pazarı atlıyor. J?ah- harita Ustüııden öğrendikleri çocugu le mülakatın us 'Ir;.Ye! 
rlka yerli yaptıklara müşteri şehirleri bir bilmece gibi soru- • 
olduğu halde, o, Nazilli fabri· yorlar. t f 1 
kasının kırmızı renginin açık· Şehirden gelen nüfuzlu bir EW"t k 1 ••t d ·ı e ·ıecek ara arı et 
~:;~~1~~~fY::!~ı~~~r11~:;~~~~ in~~~ g~~~~=~~.rjd~;:.~:r=. gı men urs,arına mu e avı sern1a ye v rı ape 
jilndan şlkAyetçidlr. Ve yeni teknik ihtirasiyle i- Köylere öğretmen yeti~tirmck tayin edilmiş olara~ tedrisata de· Köy eğitmen kurslarına da mü- :fit 

Fes ı·cugine yakııı bir lnrmı- çin için kaynayorlar. Fakat ve köy ~ocuklannı bilgiye kavu~- vam edeceklerdir. tedavil sermaye verilmui hak- M OSKOVı\DAX hcniit .Ooo 
zr ile havai mavi bez istiyor. karşı karşıya .gelen iki ruh on· turmak maksadiyle yurdun muh. Köy okullarına ltızım olan ders kında maarif vekilliği bir tal:...,at. nen Hariciye \'e 

Estetik kadar debağat ve fi· da bir kararsızlık şeklinde te. telif yerlerinde açılan sekiz eğit- levazımı ve eğitmen kütüphane. nam: hazırl:ım:ştır. Talimatna. bugilnkü "Yakıt,, ın 
at meselesi de bu işte müessir celll ediyor. men· kursu faaliyeti önümüzdeki Jeri ıde tesis edilecektir. meye göre açılmış ve açılacak kö_Y sayfasında okuduğunuz 
oluyor. Bunun içindir kl ya. hafta tamamlacaktır. Bu kurs - Kaç çocuk okuyooilecek? eğitmen kurslarının her nevi zı- na.tını umnmi,fetle gazc 
bancı basma hft.lA. hududumuz XVI lar, Eski~ehirdc iki, Samsun. İz· ilk tahsil ç1~ına gelen köy ço. raat ve atelye i~lerintn daimt su. re ''Ct'(llb.tcn sonra kcll 
içinde göze çarpıyor. Şeker i- mir, Edime. Kastamonu, Kars cuklannın sayısı maarif vekaleti rette rr.asraflanna kar~ıhk olmak yaklaşarak şu suali sord 
şindc yerli pancar yabancı şe- KÖYÜN l<'İWZOFTJA.RI vilayetlerinde birer tanedir. Kurs tarafından tcsbit edilm:c;tir. Ev. üzere okul direktörilc muhasibin - EkselAns! Düııyo. 
lcerl adım adnn huduttan sll- lara devam eden 580 eğitmen gc- velki çocuklarla birlikte 

0

1 milyon mesuliyetlcri tahtında mütedavi! tini nnsü görfirorsunuz? 
rüp çıkarıyor. Köy böylece şeb. Soayal ve maddt şartlar yarı rck nazari, gerekse ilmi dersler. 500 bindir. Bu yıl yeni yapılan sermaye veri!cbilccektir. Zeki Te sempntik vcJdl. 
rln veyuhut dünya piyasasının otarşlk köyU yeni bir teknik de tamamiyle muvaffak olmuıılar- okullarla ve yetiştirilen eğitmen. İpti:fai malzeme ve mübay:ıa ıin bir Jdr4k, ihata vo J~ 
bir parcaer halini alırken şe- kavuşmaktan alakoyuyor. ldır. Eğitmenler Cumhuriyet bay. lerle bu cocuklann 15 bini oku. bedelleri ile mütchassts ve amele süratl ne parlayan gö:P 
lıirlc köy arasında benzeyiş Otarşiden kurtulmuş köy re. ramında merasimle yeni köy o- yabilecektir. ücretleri mütedavil scrmaveden b:ınt\ çevirip hafitçe ğt1l 
mesafesi de azalıyor. ,Tama- alist, taassuptan uzak, hAkfm kulların-Oa vazifelerine başlrya- Dört sınıfa çıkanlan ödenecektir. Bu sermaye ile tc. yel'ck: 
men pazar için çalışan kOyde blr zihniyet içinde kendi ken- caklardır. köy ok~llcn sis ve idare edilecek i~lerin ne - Ben de, de<Jl. Şlmdiff 
şehirle köy kıyafetleri arasrn- dini tahlil etmektedir. Mtıhtelif vilayetlerde inşa cdi· ltöy okullarının da maarif şQ- şekilde yapılaca~ı. olml ve kurs dar bana. sorulan suaııcro 
da fnrk çok cUzl bir miktara Birkaç mUşnhedem bu hUk· len köy okulları da Cumhuriyet rası kararı mucibince önümüzde· dirckt;\ .. Je:-i'1in ba~1~:ı..,ltğt altında ~ılık size bir suııl ~orm~ 
inmiştir. mU takviye cdecelc mahiyette- bayramında açılmış. eğitmenleri ki ders yılt başından itibaren bes teıckkUl e:dccck bir heyet tara- şüniiyordum. O S:lal de fd 

lşln icbar ettiği kıyafete in· <lir. yıla çıkanlması ve tam ilk tahsil fmdan ha:mlan:ırak taı;dik edil· cakt1: ''Düny:ı vn.ziyetinl 
hisar etmektedir. lş haricinde. Yüksek deYlet makamların- Mektep kı•tapları bilgisinin verilmesi karar altına mek üzere maarif vekilliğine gön- görii:rorsnnnz!., 
ki kıyafet şehir kıyafetine doğ dıı.n birini işgal eı1Pn bir :ıa.t almm:ıştı. Bu kararın bu ders yı- k!eritecektir. - Fn.k:ıt E1oıc1A.nsl Bfl-< 
ı·uq,bilhassa Jtadrnlarda büyük yarı otarşik köylerden birini Jr başından itibaren tatbik edil. Bu sermaye ile a!akalr bütün nu kesttremezsek mazur 
bir suratle inkişaf etmek"tedir. ziyaret ediyor. :Vekaletin tesbit ettiği mcsi için bütün viUiyctlerc emir aJnn ve utım işleri komiıyonda Icbllir:i:::. Biz. h:ı.vııdislerfJI 

Pancar eken, ayakkabı, şe- Köyün bol gölgeli çardakla- fiyatlardan fazl•ya vcrilmiıtir. Köy okuUarında bu görüıülerek karara bağlanacak .. tomadiyon birbirine ~u,. ... , .. 
ker, lrnhve satın alan, paz.ıra rmdan birinin altrnda. halk bl· yıl yalnız dördüncU amıflar açr. ur. bir R'irdııJl ic;int1e bul1l 
buğday arpa satan, tereyağınr rlkiyor. Halka şu sual sorulu. satılamıyacak lacaktrr. Muhasipler Malsandığınôan iı. mz. Bnnl:ı.r Arıısmdan bit 
pazara se\·keden, kendisi haş· yor: Vekfiletin ilk okullarda, ad - fatanbuJda bulunan yüze yakın letmek üzere aldrklan paralardan tice Tcya. hükiim çı • 
haf yağı yiyen. afyon eken, pa· " - Derdiniz var mı? ları Vekfilctçe bildirilmiş olan köy mektebi dört sınıra çıkanl- itlctme ncticeılnde elde edecek.. kolayca muvaffak ola 
muk ekip, bunları kendi boya. İhtiyar bir adam sakalını sı- kitapianlan başka hiç bir kita.p mrştır. Ieri mebaliğin 500 liradan fazla- Lftkin siz ••• 
yan, yarı otarşlk bir köyde şe. vazlayor. Cevap veriyor: ders kitabı olarak talebeye aL Alakadar öğretmenlere tcblL amı kasalarında tutamıyacatdar. Suallmi meskut fJ 
hir kıyafetiyle colaşan blr a· " - ,Yaşıyoruz efendim! dınlmıyacaktır, Gene ilk okul gat yapılıtUJtir. Çifte tedrisat ya. drr. Mütedavil ıcrmayeli ahın sa- karar \"Crmiş bulunan JIJ. 
dam gördUm; sordum: Bu cevap ziyaretçiyi tatmin kitapları, Türkiyenin hiç bir pılan köy otrullannda öğretmene tım işleri arttırma ve ci-siltmc ka- rem Vekil bunun üzerine 

" - Neden bu adam böyle etmiyor. Daha doğrusu nUkte· yerinde Maarif Vekaletinin tes- ikinci tedrisat isin ayn ücret ve- nununa tabi otmıyacak, fakat bü- liimse7işlne daha. scmpad' 
dolaşıyoı·! yl anlamıyor. bit ettiği fiyatlardan daha. üs.. rilccektir. tUn muamelat divam muhasebet çeşni katarak: 

.Bana cevap verdiler: İhtiyar köylü izah ediyor: tün bir fiyatla satılamıyacak • Mütedavı1 Mlmaye '\'erilecek veznesinden gesecektir. - Deni, dedi. nu 
" - Sık, sık şehire .gider de " -".Yaşamayanın derdi ol· tır. dışnıda U'J samyorsunusf., 

onun jçin! maz. Biz yaşıyoruz ve derdi. Husust tA'bller tarafından - ,.aziyeUmiz nasıldıt• 
Şelıir I;:ıyafetll adamla ko· mlz var. l:iastmlan okul kitaplarının fi. Gu·· mrüklerde bı·rıken Alman malları Ayni zamanda sporctlt 

nnştum, bana dedi ki: Otarşlk köyün bir usulll yatları yeniden tesbit edilerek lü ve cesur hir hükümct 
.. - Den bu köyün kasaba ne Tardır. Dışardan gelen her şeyi ucuzlatılmış olduğµ.~ lUtap- olnn Sara.çoğlu. cUylc 1' 

olan işlerini yapanın. Tapuya dinlemek, fakat hlc;'tHritıe-fnan' 1arm o.erine~ olan es.. 19 Teşrinievvel"ak§itrhına kadar aelenler hlr l~ret yaparak: 
giderim, askerlik dairesine uğ. mamak, ııUkQtla, hor ~ey! pas- ki fi~tlarm hilkmü kalmamrş- _ Her z:ı.man oldui" 
ranm. NUfusa girer cıkanm. sif mukavemetle knrşı:tamak, '. txr. Memıe'"'ete· ~ ··ıthal e·dı·ıı·yor ne 
Mahkeme ·ne sıkı münasebetim fehrl şUphe ile ve istihfafla Alfabe, okuma, tarili, yurt _ 1\ ~~ n:i.;~~ değlşlkl 
vardır. Kasabaya evvelce köy hatırlamaktır. bilgisi tabiat bilgisi, geometri Muhterem ··~-- .. o~tıırı' 
kıyafeti ile giderdim. Şapka Halbuki derdi yani tatmin kitapları Maarif Vekilliğinin 31 Ağustosta feshedilen Türk tifadc edemiycccktir. ......-. ~ 
giyildikten sonra yfne ayni kı- edilmiyen ihtiyaçları hakkında :Ankara.da, lstnrbulda. Çember. • i\lman ticaret anlaşması dola- Günrüklerde birikmit olaralC 3 su~ =,:~:~myl~cn, dl~~~ 
yafctıe gittim. açıkça konuşab1lfyor. litaşta, Diyal'bakırda, ve Erzıı. yıaiyle o tarihe kadar gümrükle- milyon liraya yakın muhtetıf Al. memleketin hariclfe veJD"' 

K 1 d ki J(b t il b Pazar için iş yapmaya baş- rumdaki yayın evlerinde kitap. re gelip de beyannamesi verilme- man malı ''ardır. Bunlar arasın_ 
apı ar a nv c C er ana · b d 11 · M k B da b"l t ktri"k ı · de temas ettiniz m1? 

b lı kt 1 H l tayan bir köy muhtarı bana ~ılara ve okul kooperatif yasa- nuı veya c c en er ez an.. otomo ı ve e e evazı-
or a ı ar. eps : k 1 At 1 . tıbb. ·ı uh Sıu'A"o,..l"•lunun n-filünıSC 

Ç kıl d dl 1 aunları söyledi: sma. göre kurul.muş okul koo- asına yatm ~! man ma - matt, ve cezayı ıyc ı cm tc· -.. ., " 
- o ora an, ye ses en· " h"' . . .. lif . 1 . k" deki sempati, onu u...ıt ~ 

dl I r d ı bl k " - cu dUnyada fyillk dedi· perati.flerine satış talimatı u. tarının memlekete gırmcsıne mu. sanayı rr.a zcmcsı, ma ınc par- J• 
ler. ~asaba an iy r şap a "' . . d Aw ..... 1.. b 1 ___ ,.,._ rivo etlen anıa. ... -ıslı bakJi'~ • 

b dl K d ğin şeyi yapmak gayet kolay_ kiimlerı dairesın e toptan ve aaade edilmemiş, 31 gustostan ır--n ve mensucat u UılllUUL'-- ,, ,, • 
aldım, aşıma giy m. apı a· ist 1 k d atıla. ıonra gilmrUgw c gelen Alman mat. dır. Bu karar piyasada bUyü1c le tekrar kendini göste ' 
ki nöbetçiler, hademeler bu se. dır. cyen ere pera en e 8 

• - Fon Ribbentropla 
w b 1 b d r - Nasıl, diye sordum. ca.ktır. Bu satışlara. eylOJUn 15 Jan da aynı muameleye tabi tu- memnwtiyet uyandımuıur. Buh.. __ , 

fer ayagıma aktı ar; u e a Cevap verdi: inci günündenberi devam ohm. tuımuıtu. ranı görülen birçok maddeler şıip görfişmedJğfml aJP 
l>fraz dnha hafifcc: ktadı bo k tstl)·orsunuz, dedi. H&J"lf·" " - Heybe dinli olma, torba ma r. Dlln gümrüklere Ankaradan Uaınuı olaca tır. ..til 

" -i Çekb~l oradkakn, bdedillder. dinli ol! Evvelki yıl okullara. tamim e. ıeten bir emirle 19 TeırinicvveI, Diğe_r taraftan haber aldığımı- - Görü~elerlnlz ıılY'.'J, 
Gitt m ır aya n 1 a ım.. Suratına baktım. Bana izah iılilmit olan tUrkçe terimler Ü. yani dün akşama kaldar gümrilk· za göre, bu mattann ithaline mü· kadar uzun sürdil Ekse 
Sonra dikkat ettim. Ayağın- etti·. zerinde bazı ufak degış"· iklikler • b Alma mall --..s 1 h nda Al Bütün dün''" merkezler 

d kk b b d b lere gclmıt ütün n a- -.ıwe o unması ususu man ,, a aya a ı, oynun a oyun· 11 _ Heybe dinli •eyin iki ya;pılmıt ve değişiklikler kitap- . • h ,_,__ bnl..A- •. 1 le 1 kl b" 1 akseden türlü tefsirler 
)J w 1 i 1 1 ı 1 " la rmın memlekete gırme11 a~m- u.1uuueti ı e ar,ı ı ı ır an aş-ı agı o an nsan arı cer sa ı- gözU vardır. lkt gözüne, başka larm veniden yapılan bası • . . b"ld" "lmi • ma yap"ılmı•t:r. Alman oümrük- Bunun Iıaldkl sebebini 

\·eriyorlar. Hem de eğlllp se. başka şeyler konur. Torba bir rmda da nazarı dikkate alm • ~~:::ı v_:~~ iJba.1~ J:°: !erinde biribiş Türk ~tlan da der misiniz? 
lAm duruyorlardı. gJ(zlUdUr. Heybenin bir g"zü- mıştır. Fakat bu tadiller, elle • ••~- kab kt - Sebebi basit ... Mos1' " B f dim b v v ..:-.:ı- ,,...,_,_ •• k"ta rilğe gelen mallar bu karardan la. .n.ıum.nyaya ul olunaca ır. __ ,,.e - uyurun e en • uyu- ne koyduğunu gösterip ötekini .ı-.wu.u g~n sene UCIO&MJ.U9 1 P· cereyan e<len mü~ 
'ırwı ,.beyim, diyorlar. :A.yakka· saklama, hani lkl yUzlllUlk et· Jardan bulunan talebenin bu kL dört dedcti aUlka.dar edfl 

:•nt~~ı:~~ll~~:ı~~- bir yakalık, m~:~rkmkaldeslnl bir semboL :,y!~k:e=t~~~t Arkadi vapuru 1 KAğrthane sırtla- :ı:. ~~.;;~~!ot~e,·=::-
blr boyunbağı satın aldım. klld t masma mani olmlyacaktır, yal. d k• tıncla bir Sovyct Rusya ue 
İıBaktım bizim gömleğe uyma.. le bu kadhar vazıhk'e Re a- mz öğretmenlerin, kitaplarm B d ıd· rın a 1 tecavuz zakere edirorduk. Ayni _....,.,.,.,,.., 
dr. Kağnıya motör takmış .gibi rit edeni tiybalr, l öy~ a~a- yeni baskılarında yapılmış olan urgaz an ge 1 da fngilure TC Fralld 
iblr şey oldu. Gittim bir de bo- zanda gelen r mam an ' T· bu tadilleri talebenin elinde bu. d görfişmclerirn.!z devaın t'4 

ğ J( 1 k t ıe bahsetti: ıunan ve _ .... sene "'-sıJmm Memleketimize ait et- 8Y8SI yunba ma uyan gvm e - sa ın k bir 1 e...,...... IJii. ""' mekteydl. Görilşmo m 
d kil ..:11 - Bir gtın öye mam olan kı·taplar n .. ,.r:~- de t&le. yalar vapurdan aldım. Ban:ı. şura an çe 'U - ıııı.ı ....... ~ um seyri biiylece a~ 

ye kötU lif eden nöbetçiler, geleli .• Dedem epey1zaman o- belerinc bizzat yaptırm.alan i- bo••ltıldı Genç bir kıza hücum blnnetlce f:ula zaman 
dl d luyor. Ramazanda. s ze namaz ca;p ettign aynca bildirilmit • r-

hademeler el pençe van ur. kıldırayım dedi. Ben ona de- tir. eden maznunlar Haı1clye Veldllmt--• "';;J 
auıar desem yalan olmaz. Çok '.Alman • Polonya harbi hatlar sonra ~ekil Dr. Sa~ 
itibar ettiler. Ben de böylece dfm ki: Dördüncü ve beşinci smrfla. ba§lamaz buradan Butgaristanm yüzlettirildi enelld geceki bey 

idi " - Hoca şartımıza uyarsan rm yurlbilgı'si dersleri ile alfa. A kasabadaki dairelere g yo- h t hl Burgaz limanına firar eden 1. kendl8lnden eitaJlşkAr istediğin parayı, ya u za re. be kı.tapları açılan mus" abaka • Ge"en 19 Mayıs bayramında 
rnm. 1 iri man bandıralı Arkadi vapuru i.. :. lerlc bahsetmiş olması 

Bir gUn bir kAtip yUzUme Y ver z. lar neticesinde bu yıl yeniden çindc memleketimize ait bulunan Hüseyin adında bir delikanlı ile smda durduğu tabass;:!ı. 
baktr, suratını buruşturdu. An· Hoca.: kabul edilerek hastmlmış oldu. malların 1stanbula çıkarılması hu. Kihtane sırtlarında fotoğraf eden bir tefekkür tcl 

- Söyle, dedi! ğundan bundan evvel bastırıl - çeken Odet isimli bir genç kızın laşılan benden hoşlanmadı. •• _ Hoca, dedim, bu köylU- mış olan yurtb"ıl,.."'t"s'ı ve ,"lfabe susunda yapılan tcşcbbfrsler mü- .. . h" d k f t ğraf ma.ğa koyuldu. _..t 
'.Anladım. A~zımda dişler d 1 '" saı"t netı'cc vcrdı'gwın• den vapur ev uzerıne ucum e ere ' 0 0 - Bunu derhal ~DU 

b ler on sekiz saat tarla a ça ı· kitapları artık okutulmıyacak~ - ~..,. il 
yoktu. Bir dişçiye gittim, altın şırlar. Bir teravi kılmaya va. tır. Ders kitabı bir kaç ta.ne velki gün limanımıza dönmüştür. makinesi ile el ~antasmı çalan lsdyorum, <lcdJ. Bnna 
dişler taktırdım. Artık kfitlbln kitleri vardır. Sen de onu uzat- gösterilmiş olan derslerin ki • İçindeki kiğıt, ve birçok sana- SUlcyman oğlu İsmail, Mehmet bulnnmnşlar .•.• 
karşısına gittiğim zaman dn. mn! Kısadan lces!.. taplarmr öğretmenler. ba~öğ yi mamulatını boşaltmaktanır. oğlu Mahmut, ŞükrU oğlu llyas, Fakat Sarac:oğln, .nt 
~aklarımt açıyor, altın dişleri- Hoca gözUmtin içine baktı. retmcnlerine danışarak kendi • :Ayn-ı zamanda Almanyaya sa. Ahmet oğlu Mehmet, Abdullah Cumburrelsimfzin, JDJUo 

mi gösteriyordum. 11 
- Peki, dedi. leri seçeceklerdir. Bu suretle tılmı' olan mühim miktarda tütü. o~lu tsmail ve Ali oğlu lsma. faatlmizl gözbebeğl gtbl 

Bu dişte tesirini .göstereli: (Daha var) öğretim yılı ba.:imda scçilere!c nü yüklemektedir. ilin, ikinci ağır ceza mahkeme. yan siyasetini temsil -ve 
Bana bir hademe: ------------- talebeye aldırılan kitaplar ar_ Vapur buradan Akdenize cık- si dün muhakemelerine bqla. de gösterdW maharetle 
•• - Buyurun efendim, diye I tık vıl icinc!e dcğiftirilmiyccek. m:ıyıp tekrar Bulgaristana gide. mıştır. tltata 7erden göğe kad-' 

nazikçe lAflar etti. ~ Cumarte. Pazar !erdir. Maarif idareleriyle ilk ccğinden bu malların Bul{{aristan Yakalandıkları zaman her te- delil midir! ? 
Kıyafet yUzUnden hem be- - öğretim müfetti~leri, öğretmen- yoluyla Almanyaya gön-derilece. yi itiraf eden ve Mecidiyekö -

nim, hem köyUn işi kolay ko- > 21 1. Teı. 22 1. Teş. Jeriıı kitap ~e işine karış _ ği anlaşılmaktadır. yünde toğrağa gömdUklerl eşya 
lay yapılıyor. ~ 1 - mıvacaklat'drr. larm yerini gösteren suçlular 

'.Ayni adama akşam köyün <( 8 Ramazan 9 Ramazan Okul kitaplnrmın posta para. ma.hkemede inklr etmİı71~r. ha. 
Odasında rastladım. Kıyafetini .,._ hııır 169 bızır 110 sı azaltılmış tarifev~ göre her Üslcüdar Adliye binası berleri olmadığını söylem~ler. 
deltıttrmlş, köylUlerln kryafe. 50 gram ve artığı i~in 10 para. dir. 
tlııe girmişti. J ı dır. Posla paketi olarak veri - Cumhuriyet bayramından ev. 

Köy otarşlk mahiyeti muha- ~akitle.rasat! ~zan! vasati ezanı lenlerin<len ne ile t..1.tmırlarsa vcl teslimi ve bayram günü de 
faza ettlkce kasaba ve kıya· ı----·---- ta.şms.:r.lar, ea küçük ~iicret 10 küşat resminin yapılması mu • 
fete ftlnayı da bir fazlalık sa· Güne· ı; H 1 ! ô4 t1 17 12 5!i kuruş olmak üzere hu husus _ knrrer olan Üsküdar adliye bi. 
yardı. Çot .defa çocukların oııe 12 °' 6 87 ı ı M 6 88 tn.ki kanuna göre her kilOf?Tam nası bütün gayretlere rağmen 
......-ı natan 1tt1' makasla tttadl ı. ı;ı q !l'l '' f>7 ~ 86 ve artıjından beş Jcuruş alına- muayyen günde bitirilemiyecek. 
mpdtven merdiven kırkardr. At,aır 17 21 "' 11 11 \1( 12 oo caktır. Bunun için kitap s:ıtı • tir. 
Otarşlclen kurtulmaya doğru Yatsı 11 54 1 11 t8 !5ıll 1 sı cılarımn almlnrdt!n herhangi Bina. ancak 10 lkinciteşrinde 
giden köylerde artık berberle- imsak 4 ~ 1 ı t7 ı 4C ıı 19 bir şekilde posta. parası iste . teslim edilecek, küşat resmi de 
re tesadüf edilebiliyor. meye hakları yoktur. o gün yapılacaktır. 

Mahkemeye gelen ve çok si. 
nirli göri.inen Odet ise, suçlula-
rın hepsini de teker teker göe.. 
tererek, hangisinin elini tuttu • 
ğunu, hangisinin aaçlarmdan 
yakaladığını, hangisinin de eş. 
yalarını ~P.ldığmı eövlemiştir. 
Duruşma ıJahitlerin dinlen • 

mesine kalıruştır. 

Kaçan bir hırsıf 
yakalandı 

Cağaloğlunda bir evi JH 

tan sonra, Sultanah.D!8'-~ 
ran bir kadının evine dlJY ... ~ 
lerek giren, bh' sUrU ~' 
rak yakalanan Mus!:8f~-t 
ket adlarındaki htr'l'I:"': 
Mustafa kaçmıt. Şevket 
olunmuştu. d" 

Kaçak gezen Mustafa 1 yakalanmııJ, yedinci soıf;f 
kimliği tarafından tevld 
mi§tir4 



lngilterenin asjeri kuv.eti 
anla;.ın.itf r.afı: · 

~keri ıneaeleler mevzu~d~ jqilte;e Almp
l'a. tarafından miıal olarak alınmalıdır •. ,, 

ngıitere istikbalde olduğu gibi 
·nı UQün de denizlerin hakimidir 
1 ~Y~ın ikiye ayrılarak ye. ı ve edebiliriz ki: İngiltere harp 

S .,_1!1Ucadeleye hazırlandığı iırtmadiyatmda istihsal _madd~
·~~arda doetumuz ve müt. leri ara.smda en mühım rolü 
iyeı~ lngilterenin harp po. oynamakta olan petrol ist.ilut_a. 
etu1 •• nedir? Herkesin me. litmm '1ı on beşi.ne malıktır, 

gı bu suale Andre La- aynca. dünya -petrol ticaretinin 
tp ./'8.7.dığı bir makale ile de % kırkını kontrolü altında 

llıarbi ertnektedir: bulundurmaktadır .• 
.Ooo 7 ~~ ha/Uısı zarfwıda 1NGlLTEREN1N pErR()L 

..mıs"llı"'""il >ıgilız askeri Franaaya SİYASETİ 
dQ 1n.i§tir. 15 tonluk tank. Amirallik birinci lordu Vins. 

1i ~T'astna alan !5,000 mo. ton Çörçil 1913 tenıberi lngil. 
~tir ta da Fransa.ya geçi. terenin petrol •'--tini anlat. 
lıtgil • ·.r~ 

~ 0 rdu.m Fratı$ıZ ku?Mn m~~t bir tek iatihaal 
ısı~ "r emrindedir.. mmtakuma dayanmaktan U-
tıarde>ıberi değişmeyen bir zak kalmak ve dünya üzerinde 

ır: FraM'lZlarlıa ola.n tea.d-
ı._ etbatı.mız ... Hatta ı.... mü. petrol iatihBa.l edebilen mü 
va vıt. dit mmt&kalar bulmak ve bil. 
iYi<l~rn.di 1914 dekinden husa bunlardan - !neiliz do. 

ır. _,_,. 
l\ nanmuınm himaye.inde D&JUl 

1. HOR BELIŞ.A. mümldln olabilmeai için - de. 
~ 4.lldre La.b niz yoluyla nakliyat yapılabi -
r. le l'aı arthe makalesinde lenıleri tercih etmekten ibaret. 

crt' "1ınanı 1Yor: t · 
:ıl' bi ar propaganda. vası • ır.MOHlM BİR ŞEHADET 
fi'- oı~k }'andan hari>in mesu. Harbe takaddüm eden bir 

nl ltr'- .lııgiltereyi göstermek hafta ı· ind ",_ ya..:ıı- çıkan .• A_lle~ diğer taraftan da ç e .n .. 1.uıan u.a 
-ere ıınp to 1 w bir reamt ukerl mecmua.da, 
\>e · ara r ugunun as. bizzat Almanların da lngilte. 
k oı ıktısadi varlığını pek renein askeri kuvvetine oeha -
ı~·orıllrak kabul ettirmeğe det ettiklerini bula.biliriz. 

.-Drırt..ı.. ~r. Bu manevra karşL 25 Ağustos tarihli "Militar 
'1t' ~ınekten başka çare Woohenblatt" mecmuu.mm u. 

~ı ,A1 U.nun için her §eyden kert mutıarri, lpgilterenin u. 
• __ ._. ..... , oı lllan.Jarm en büyWıc ya- kert kudreti üzerine bir yazı 

~i .. an ~e Alınan erkAru har. ı uh · · 
~rınde tesir --'L.il.: bu. yamııı olan Wyan m llT!-~ 
q -.u 1A Beşi Lucerno'nun makalesını 

ki f18 Delbnık'un bu hu. tenkit ederken lngilterenin as.. 
• 

1kirlerini tekrar ede. kert UattlnlüğUnU ka.bul etmiı 
!la~ ne oluyor. 
le d lbruk bir kitabında İtalyan muharriri İngiltere 

I."" enıektedir: ''İkinci Gi. et1 · · •- "'l>a imparatorluğu Jruw erııuıı an. 
~lar1 ratorluğunun ba.tiıca cak "bir sene zarfmda aeterber 
ı-atol'1~an i>iri İngiltere ~ edilebileceğini yazıyor. Alman 
k kab~ ktmiu~etini aşağı o. askeri mecmuası muharriri M. 
~ ş olmuıdır.,, Brovn bu fikri şöyle tenkit edi. 

~~'-'J A GöRE 1NGI:G.. yor: 
~~~ ASKERI KUDREn'l uh · 

1lakjı. . ~ED1R? "Makaleyi yazan m arrır 
&11\atı SÖ\.•lemek }izmı aoe_ "(Beşi Lu~Ö) yalıiız 1lcara " ntaııı J e lCuvvetlerinıden ~yor· ha. 

ığı Jl ar bu İngiliz aleyh. va kuvvetıerinl 'iiilab& kafmı • 
~ro1:0Paganda.sma izafi bir yor. Bir Avrul>& harbi halinde 

talar et atfediyorlar. lngiltere imparatorluğunun ha.. 
11> 01ındaki resmi bir role va. kuvvetleri çok dah& büyük 
~k anı~r hakikati hal~e bir süratle berleşmiş, ham-lan • 

. eurıtıa ~ı: kanaate sahiptır- mış ola.cak. İngilterenin ha.va 
Oldu~ ıçı.n Almanların yaz. kuvvetleri derhal çok büyilk ve 

!> a.caat ları en yeni kitaplara müessir bir rol oyna.ya.caktır. 
01on ed.~biliriz... Fakat bi7.e kara kuvvetleri için 
ll}'a~a f~tuhatı nihayetinde konmuş olan bir senelik müd. 
lakaı a ışgal edilmiş olan deti de çok görilnmektedir. Bu 

f.eara umumi vali tayin hesa.plar umumi .harp tecrübe • 
telle neraı Von Koşenha.v. !erine tekabül ediyor. Fakat 
arı .. ~~~ Golovin tarafından vaziyet çok defilımi.ltir. lngil -

1l )ltnt unya kuvveti,, isimli tere a.ylardanberi eeferber hal= 
l~ ış olduğu mn1aıddi • dedir ve katt hazırlık devreeı 

J•••-•ft. aı~~~renin kuvvetini tak. çoktan bqlamışt.Jr. Mecburi 
. ..ur.ımı:;"'lıı..el' ı aınıştı. askerlik konulalı çok bir zaı_na.n 
...-~._...·,._?tte~ <?_olovin üçüncü Rayş geçmiştir. Bir yandan dömın • 

a.. nı~l"k~rinde büyük bir yonlarş kendi vuıtalerile as • 
~" h k1

• tır ve yazdığı kitap.. kert haztrlıklarmı ikmal ed. er • 
· ''La ıkati t li tm kte 1'-.-:1"-411gi} es m e e . lerken, diğer taraftan .l..l.IK' Len• 

ı dUn tere imparatorluğu, donanmasını arttırmıt ve ge • 
ltuvvY~n~ en mua..u:a.m as. milerini süra.tlendirmiştir. 

ş··etıdır." Ve biraz daha Hatta hava. volu ile nakliyat 
>tıbu ~Yle diyor: "f~ltere. ta mümkün kılınmış ve teerü. 

de11 .u~m askeri potan. beler yapılmıştır: tn~lteren.in 
__ ......... o ... neı latıfade etmek için en denizler üı.erinde ve Fra!188:. ıl.e 

~ rıe ~~rtalara müracaat e- birlik olarak Atlantiktekı ha~ı. 
lıt: ?tı "ar aır berum §a.hsi ka • mi yeti bugün olduğu gibi istık. 

__ ,._...,ı ..... lllca.ı:ıa· .,, balde de 1014 tekinden çok da. 
·~ l \r ını.eyi yazmış olan ha kati olacaktır . ., rl 

_._ ........ ._~. eıel'i11~n Roşenhavun'in şu Almanyanm resmi aske 
~ ttı.~1

1 
?e ~örüyoruz: ''A!J. mecmuasına yazı yazan mü!e -

e .t\} e er mevzuunda tıı.. ha.ssısm fikirleri işte şu cum
~la~knıanya tarifrndan mi. leler içinde toplanıyor. Bizzat 
CQ.~ıunahdır.,. düşman bu kuvveti takdir et . 

lıı. ~ ENlN ASKERI tikten sonra söylenecek bqka 
~gjltel' .~SlYELt söz kalır mı? 
b ~anı:;ıı.n. askeri potansiye. (L'/ntraMigeant) 

il bl' tetkikçın ÇOk ciddi ve in. 
\'~Usta ınevzuu olmuştur. 

DU'"':" ... ~'h .. ~lnıı t Alrnanyada eser. 
ıı "1ıı ş ır. Aşağıda vere. 
,~~lll.r;ıaıuınat Alman ofisi. 
•~dır: neŞriyatına dayan. 

ıı. l'tıil' b 
i~an~~~kır, çinko, tungs. 
-.ıen ın·1rum, ve odun ci .. 

~ 111ıı ihf ltere imparatorlu. 
ı atta ıyacını karşılıya _ 
ıt~!,!>abi}artacak kadar istih. 
"ti~ıııun ~ektedir. 
ıı. r· ka~ç 1teı, krom, amyant, 

l'ac llti!ter u . Ye yün bakmım. 
?tı llıdan e ırrıparatorluğu ih. 

_,._.., .A~likti Çok fazla bir ihtiva. 
ı-cl~erik~ Paınuk için men. 
~ll 11 iUıa1· olan bazı firma. 
l'Ju .. halde a\ va.l>makta.dır. 
~d~11un h ngıltere impara. 

ı-, an lkıa]j aın madde bakı-
.\ ~ C:Ok k Oldu.klan varlık.. 

ıı ı!a dev Ye Yalnız Birleşik 
~~····· letıerile kıyas olu. 

.an rı...... 
~ ·---~~tıYatDlda.n. elde eL 

, ... &.""' ..... _., ~ .... ;t~ 

İngiliz ha va kuvvetleri
ne dair bir propaeanda 

filmi 
Londra, ~O (Hususi) - ln· 

gillz hava J.uvvetlnin stokunu 
göstermek Uzere sureti mahsu. 
sada hazırlanmış olan "Kanat
lı Arslan,, filmi dUn Hava na· 
zırr sır Klngslig Vood'a gös. 
terllmlştlr. 

Film yakında halka gösteri
lecektir. Ayni zama11da Ame· 
rlkaya gönderilerek orada da 
lrae edilecektir. 

Filiıtinde üç idam 
karan 

Berlin, 20 (Huauat) - Kahi
re gazetesi Al'Ahram Hayfada 
ailiJı taşımak auçunda.n üç A. 

.,ra.bm.jdam& mabkfim ~jkftjini 
,~ .... __..,.,.1 •• ,..A .. ,.. 

3 - VAKiT 21 BIRINCITEŞRIN 1939 

·Erzuru·m hattı açıldı (GÖriiPduşundukÇiil 
Nafia Vekilinin nutkile don resmi küşadı yapılan bu hattan Ayd nl k anlaşma 

sonra demir yollarımız 7367 kilometreye baliğ oldu Dün 

1.ec! n.ıyo1ar Türl<. 

Erzurum, 20 - Erzurum 1 mevcut demir yollarının tuıu 
hattının açılış merasiminde 7367 kilometreye baliğ olmuş 
bulunacak olan Veklllerle BU· ve bunlardan 6930 kilometresi 
yük MUlet Meclisi heyeti,. Er. devlet tarafından işletilmekte 
zurum ·ve Kars mebuıları ve bulunmuş oluyor. 
matbuat mümeıslllerlnl hAmll Umumiyet itibariyle Türk 
olan tren dün U.l5 te istasyo- mUhendlılerinln ve TUrk işçi
na girdi. Başta vall ve korku. 1 . i k d tli 11 1 1111 
mutan olmak tlzere binlerce enn n u re e Y e ve m 
halk ve memurin tarafından ıermfl.ye ile ~aşarılan ve en bU
Jstlkbal edildi. Valller ve Mec· yUk lokom.otiflerin bile işleme
lis he eti otomoblllerle yeni sine mUsaıt olacak .vaziyet ve 
açılany ve parkelenen yoldan metanetle ol~n denıır yolları. 

k vilA ·eti beledi eyi mızın 16 yıl ıçlndekl tutarı or-
geçere l' ' Y ' ta. hesapla her yıl 200 kllomet-
kolorduyu şereflendirdiler. h t 1 dildiğini öster-

Bundan sonra şehrin yeni re a nşa e g 
i ı lerinl tetkik ettiler. Ge. mekte ve son bir yıl içinde ~r
mar f · 1 zincan - Erzurum arasında ın-

ce belediyede şereflerine veri· dli 1 1 ... ?!3 ki 
. h b 1 d kt şa e m ş o an Aısmm M .. len zıyaftte azır u un u an 1 t d "b t b lunm . ome re en ı are u ası 

sonra arzuları tlzerıne beledi. d b ti . b ti te ... ·t yl a u vasa nıs e _, ı e e-
yeye gelen halkl& temas ve dl· kt d" 
leklerinl dinlediler. me e ır. 

Ayrıca şehirde yapılan yeni 
inşaatın resmi kUşadı da icra 
edilecektir. Gece halkevlnde 
mlaaflrler şerefine bUyUk bir 
balo tertip edllmlştlr. Erzurum 
baetan başa çok mükemmel 
bir tekilde donatılmış, Uç bü
yük tak kurulmuştur. Civar 
vlllyet ve kazalardan gelen 
heyetler Erzurumu doldurmuş, 
otellerde yer kalmamıştır .. Şe. 
hir büyük bir bayram mt.nza
rası göstermektedir. 

Saat 11 de Nafia Vekill Ge
neral .Ali Fuat Cebesoyun aşa. 
daki nutklyle Sivas - Erzu
rum hattını işletmeye açmıı

tır: 
Sayın yurttaşlarım, 

Olkemlzin jeolojik durumu. 
na .göre, en Arızalı kısımların
da yapılan ve Yeşllırmak, Kı
zılırmak, Dicle ve Firat vldlle· 
ri gibi çok manialı sahaları ve 
yUksek dağ bellerini aşan de. 
mir yollarımızın bugUn Erzu
ruma ulaşması muhtelif bakını 
lardan sevinçle karşılanacak 
mahiyettedir. 

yet devrinin 16 yıl gibi kısa bir 
devreelnde başarılmış bulun. 
maktadır. 

Ancak mahiyet n hususiyet
lere nazaran her biri büyük 
TUrk ulusu için başlı başına 
umran, refah ve saadet vasıta
sı olan bu gUzlde eserlerle te· 
sislerin kuruluşundan demir 
yollarımızın aldığı önemli va. 
zlfe büyük demir yol siyaseti
nin ısrarla tatbikinde gösteri
len hassasiyetin ne kadar ye
rinde olduğunu tebarüz ettir. 
mekte ve şu güneşli şahikalar 
altmda doğan yeni Erzurum 
bile bu feyizli hareketin yeni 
bir timsali olarak gözlerimizin 
önünde yUkselmektedlr. 

Sayın va.tandaşlanm, 
Cumhuriyet· hillrlımetlerinin 

başardıfı diğer işlerde olduğu 
gibi demir yol siyasetinin ta. 
hakkukunda. dahi ilgili vazife 
sahiplerinin gösterdikleri yük.. 
sek gayret millt kabiliyetlerimiz 
bakımından da çok iftihara de. 
ğer. Bu itibarla Sivas - Erzu. 
nım demir yoluna ait işlerin 
görülmesinde öne çıkan wrluk. 
lann yenilenmesinde değerli e. 
mekleri geçen mühendis ve fen 
memurlarımızla. taahhütlerini 
yerine getiren müteahhitlere 
ve bu hayırlı işlerde çalışan di. 
ğer memur ve işçilerimize te. 
şekkür ederim. Bundan başka 
bu mesut toplantımıza. iştirak 
eden Büvük Millet Meclisinin 
sayın veki ve mümessillerine, 
kahraman ordumuzun, parti ve 
halkımızın güzide rükünlerini 
mümtaz idare i.mir ve memur. 
larımızla. bütün yurtda.şlan 
sevgi ile selimlamn. 

Fransız - İngiliz paktının imza.. 
landıimı müjdelediler. Çember
layn de, o aırada toplu bulunan 
avam kamaraıma giderek, mü
zakereyi kesti ve bu giizel hah«, 
İngiliz mebuılariyle birlikte kut. 
lulaıwcb. 
Doiruıu ıu, ki dünyada bu 

kadar ıerden uzak ve bu derece 
hayra yakm, hatta hayrın ti §U 

kendiıi bir anlaıma, candan, 
yürekten alkıılanmağa layık bir 
alnl ve vicdan zaferidir. 

Tarihte birçok ittifaklar yapıL 
mııtır. Bunlarm kinci muayyen 
bir talan hırsı, kimini yürekten 
aönmiyen bir öç ateıi, bazılaruu 
da pazarlıklar doğurmuıtu. 

En maıumları, nihayet cihan. 
da bir kuvvetler müvazenesi 
meydana getirmek gayretinin 
mahıulleri idi. Bugün biı;im lngi· 
liz ve Franıızlarla elele veriıi· 
miz, mukaddes haklarm konın• 
maıı içindir. Kanun teklere bi. 1 

le ''nefiı müdafaau'' hakkını 
venniı ve kan dökse bile onu ma. 
zur aaymrıtır. Milletlerin de eL 
bette bu türlü haklan vardır. 

Ben, 19 llkte,rin pel'!embe gü. 
nünü, Türk tarihinden Türk mil
li takvimine girecek ıerefli bir 
gün ıayıyonım. Eğer bir gün yer 
yÜzÜ'nden iç bozukluğu kalkarsa 
hu perıembeyi belki bütün cihan 
da kendi takvimlerine alır. 

Bu anlapna, bu pakt, bu ittifak: 
o kadar güzel, o ıclerece büfiik 
manalı ve yükıek ahlaklıdır. 

Bugün büyük Türk ulusu. 
nun yeni bir mazhariyetini kut· 
Jamak lı;in burada toplanmış 
bulunuyoruz. Halk, idare ve 
hlkimiyetlnin yeglne kalpglhı 
olan Büyük Millet Meclisinin 
sayın mümessil ve icra vekllle
riyle kahraman ordumuzun 
parti Ye halkımızın gUzide rü. 
künlerl ve mümtaz idare A.mir 
ve memurları ile birlikte Er· 
zurum demir yolunu resmen 
işletmeye açıyoruz. Bu feyizli 
eaerle yeni Türk devletinin bA.
aı•ı JIJt.,Sı ,Seflmt. BU7Uk-AtL 
türkün fnkılAp ve terakki ham· 
lelerini yüksek başarılarla per 
çlnliyen ve bu arada demiryo
lu siyasetinin yüce hAmisi olan 
Milli Şefimiz Cumhurreislmiz 
bmet lnönUnünUn yUksek ga.
yelerinden biri daha tahakkuk 
etmlş bulunuyor. Bu suretle 
eıkf idare yıllarında ümran
dan geri kalmış olan bu diyar· 
ıara refah, hayat ve saadet ge. 
tiren yeni demir yolu şarkın 
bu güzel bölgelerini m1lll bün-
1emizin feyyaz kaynağı olan 
hUkümet merkezine ve garp 
vlllyetlerine bağlanmış ve ya
kınlaştırılmış bulunuyor. Bu 
vesile ile ı;ok eski zamanlar· 
danberl şarkta TürkIUğün şe. 
refll bir merkezi olan ve bu
gün yepyeni bir medeniy~t 
manzumesi halinde yeni bır 
umran hayatına kavuşan Er
zurum ve bavalisindeki yurd· 
daşlarımıza büyük Cumhurrel. 
simlz lsmet lnönUnUn selA.mla
rlyle iyllik dileklerini Ye sayın 
Başvekilimiz Refik Saydamın 
sevgilerini sunmak benim için 
de ayrı bir bahtiyarlık teşkil 
ediyor. Bu şerefli vazifeyi f~hr 
ile ifa ederken aziz ülkem~zln 
çelik ağlarla örUlmesl ıçln 
Cumhuriyet hükümetlerl za
manında alınan isabetli tedbir 
ve teşebbüsleri hUrmetle yA
detmek ve bu mevzu uzerlnde 
geçirilen merhaleleri kısaca 
gözönüne getirmek de yerinde 
bir hareket olur. 

Fakat, demir yolunun Erzu
ruma varmış olması Cumhuri· 
yet hüktimetimlzin ve Milll Şe. 
fimizin bu mevzu üzerindeki 
gayeleri tamamlanmış değil
dir. Sivas - Erzurum demir yo
lunun buraya yarmasile mem· 
leketimlzln garp ve şarkı bir. 
birine kavuşmuş olmakla be
raber Erzurum - Sarıkamış a
rasındaki dar hat yerine nor· 
mal hat yapılması ,.e Karsın o 
kısımdaki geniş hattan da nor. 
mal hale getirilmesi kararlaş. 
tırılmıştır .. Bu suretle şark Bu suretle sözlerime son ve. 
bölgl>indekl yolcu ve eşya ha- rirken cihan harbi !Onunda ebe. 

Maddeleri dikkatle Okuyunuz, 
hepıi: "Şayet turadan bir saldı. 
nıa uğrarsak ..• " diye baılayor • 
Hiç kimıenin malında, canında 
gözü olmıyanlar, itte böyle konu. 
turlar. Dünyanın bir yerinde kos• 
koca devletler daia kaldJrılrr, ül· 
keleri yağma edilirken, bu an· 
laımanın taırdığı ruh ve vicdan 
büyüklüğü bir kat daha arbyor. 

Sevgili ,·atandaşlarım, 
Bundan 16 yıl önce Cumhu. 

riyetlmlzln ilk kuruluş. gUnle
rin<le , atan hudutları lçınde iş
liyen demir yolları O 76 kilo· 
metreden ibaret bulunuyordu. 
Eski de\·irlerde yabancı eller 
ve emellerle kurulan ve lşteli
len ve yurdumuzun munakale 
ve muvasall ibtlyaçlannı muh 
telif bakımlarla tatminden çok 
uzak olan yabancı demir yolla
rı Cumhuriyet hüktlmetlerlnce 
satın alınarak güzergt.hları ıs
llh ve vasıtaları takvıye edil
miş bir halde mlllete mal edL 
lirken bUyük lsmet lnönUnUn 
ihyaklr ve azlmklr eliyle baş
layan milll demiryolu siyaseti 
de kll& bir zamanda bUyUk bir 
lnkleafa mazhar olmuş ve bu· 
gUne kadar yeniden Uç bin yüz 
doksan bir kilometrelik demir. 
yolu inta~lmlt bulunu1or • 

j::ıt }1.,Mfll rn"Ml"k"tlrn; .. ,,,. 

rekenerinin normal hatlarla di Şefimiz Atatürkün Türk ulu .. 
aktarmasız olarak şark budu- sunu esaretten kurtarmakla Milletler de fertler gibidir. 
dumuza ve büyük dostumuz matuf hareket ve faaliyetlerine 

ilk merkez ve makes olmuş olan 
Sovyet htikümetlnln demir yo. Erzinca.nın çelik ağlarla hüku • 

Nasıl bazı hainler, kuvvetlerini 
zulüm haline koyup ıuna buna 
beli olurlarsa, hazan insan küt. 
leleleri de fena bir idare ile bu 
hale düıerler. 

lu şebekesine kadar mUtekabi- met merkezimiı.e bağlanmasına 
len temini mUmkün olacaktır, büyük bir önem vermiş bulunan 
ki bu maksatla izharı muktazi ve yüksek "arlığıyla aziz yur -
katı haritalar için de arazi U- dumusu dün simalden cenuba. Komıulanntn her ,eylerine aöz 

korl .... Kuzu:f'la bııd hilciye9İne 
,.eni örnekler vererek aaldmrlar. 
Banlar, erıreç belilannı bulur. 
lar. Hiç Lir zaman zulüm refaha, 
ıa-efe, yÜz aklığrna temel olma
mrttır. Tam terıine böyle vicdan
arzLklar, lruruLmıı temellere 
bomba cibi trirer ve onlarm ken
dilerini değilse bile çocuklannr 
feliketlere sürükler. 

serlade meaahalara baflaıuı- buFln-de prptan p.rq. hfla _ 
mış bı•'·ınuyor. nan demir yollarmıızm büyük 

Aziz ~·urttaşlarım, ı hamisi Milli Şefimiz f.smet !nö. 
Eşsiz zenginlikler dolu olan nü ve onun izinde yüıiiyen yU. 

güzel vatanımızın çok eıkl yıl. ce Türk ulusunun büyük adını 
lardanberl umrandan geri kal- ı sizlerin de minnet ve şükrıQı 
mış bölgelerinde Cumhuriyet 1 duygulannıza tercüman olarak 
büktimetlerinln plA.nh çalışma- yidederim. 
lariyle muhtelif sahalarda yük Var olsun büyük milletimiz 
selen bllyük eserleri Cumhuri· ve Milli Şefimiz. 

Ankaracla imzalanan pakt, ger. 
çİ ıiyaıi bir ftıikadrr, fakat to. 
runlanmrz bu ıiyaıi maddelttin 
bo-ıında mertliğin, hakka hünne. 

Türk - lngiliz -
Fransız pakhnın 

tesirleri 
0(B04 tarafı 1 incide) 

Mfma, ı•ek herfıanıi lııüyük ve. 
ya küçük devletle birlikte ber
hanıi bir macera ıiyaaetine kant. 
mak ondan beklenmemelidir. Fa· 
kat iıtiklilini iıtibdaf eden en 
küçük tecavüze karır müdafaa 
için bütün mevcudiyetiyle hare
kete ıelir. 

Sonra berkesin bildiii bir ha
kikattir ki fertlerin ve milletle. 
rin hayatlannda yerine ıöre teh
likeyi ıöze almadıkça elde edile. 
bilen bir nimet olmaclıiı ıibi el
deki nimetleri muhafaza etmek i. 
çin yine icabenda tehlikeyi ıöze 
almaktan bafka çare yoktur. 

Türk • lnıiliz • Franıız y•dım 
pakb iıte ı.ıdece hu zihniyetin 
mabıulüclür. Ve Atatürkün lru. 
mandaar altmda bütün varlıimı 
ortaya koyarak vaktiyle milli 
mücadele bayraimı açan Türk 
milleti IMıaiin Akdeniz ve Bal. 
kanlar ıulbu için hmet lnönü
nün kumandaıı altmda lnıiliz ve 
Fran•ya el veren Türk mille
tidir. 

Türk • lnıiliz • Franarz karıı
lrklr ,.ardım paktının Lonc!ra ve 
Pariıte uyandırdıiı memnuniye. 
ti ıönnekle biz de memnun olu
yoruz; fakat IMı rnemnU'niyetimi. 
zi artbran bir cihet var ki bu da 
paktın batka hiç bir memleket 
aleyhine olmadrit hakikatinin 
Moakova ve Roma ıibi Türkiye. 
nin vaziyeti ile alikaclar devlet 
merkezlerinde açılı:ça takdir edil
meıidir. Bu müpbacle Ankarada 
imza edilen 'Yffilcanm beynelmi. 
Jel ıulb maksadına yapacair ha
yrrL hizmeti~.-. ilk bef&ftt olarak 
.h1Mti6"illtlilir· 

Amerika kızllhaçı 
Polonya mültecilerine tin, insanlık aıkrnrn, Allah ve 

yardıma seldi vicdan, korkusunun mübarek iz-
lerini görerek laygr ile eğilecek· 

Belgrat, 20 (A.A.) - Ame . lerdir. 
rika Kızılhaç teşkilatı reisi HAKKI SOHA CEZCIN 
Ernest Swift ile mezkur teşki. -----------
lat murahhaslarında.n Wine 
Tailoyr, buraya gelmişlerdir. 

Bu iki zat, Polonya mülteci. 
lerine yardımda bulunmak üze. 
re Romanyaya gitmişlerdir. 

Roman yada 
Bir sımf askere çağrıldı 
Bükreş. 20 (A.A.) - 1940 sı

nıfı, 1 S Tetrinisanidc toplanacak
tır. Bu sınıfın şubatta veya mart. 
ta çağrılmaar icabediyordu. 

17 koriıunist mahkum 
oldu 

Cernauti, 20 (A.A.) - ~r
nauti ldivanı harbi, komünistler 
aleyhindeki iki dayayı karara 
raptetmiıtir. Karar, bundan ev
velki davada verilen karardan da
ha tiddetlidir, mahkumlar, Ro
manyada komünist propagandası 
yapmakla maznun on yedi Yahu
ldidir. 

Zelzele 
İstanbuldan baıka, Bur
ıa, Kütahya, Ankara ve 
Adapazarda duyuldu 
~ri1!1i.~~ evvel~i gece sa.. 

at yınnı uçu otuz uç geçe şid 
detıi bir zcl7.ele hisscdildiğinİ 
yazmıştık. 

. ~u sarsıntı hakkında Kan. 
dıllı rasathanesinin tebliği §U. 
dur: 

. 19,20 gecesi saat 23 ü 33 da. 
kıka 10 saniye geçe şiddetli bir 
~l~l?. kaydedilmiştir. Merkez 

~ ustunun rasatha.nedenı270 kilo. 
m~tre mesafede olduğu Wımin 
edıhr. •etedir. 

Müteakiben, 3 saat zarfmda. 
!Ali 3 zelule da.ha kaydedilmiş 
ıt~ de bunlar çok ha!if geçmiş. 
ır. 

~~A 
Ankara, 20 (A.A.) - Haıber 

ald1ğmııza göre, dün gece saat 
23,30 ile 24 arasında Ankara. 
".la, İstanbulda, Kocaelide, J{ü. 
tabyada, Çana:kkalede,· lzmirde 
hafif ve orta derecede zelzele. 
ler olmuştur. 

BUR.SADA 
Hollanda, müdafaa ter- ~ursa, 20 (A.A.) _ Dün ge. 

tibatı alıyor cekı ~~rsıntı ikisi şiddetli oL 
mak uzere bir saat zarfında 

Amsterdam, 20 (A.A.) - Te. dört defa olmuştur. 
legra.ph gazetesinin Batavya KÜTAHYADA 
muhabiri, şarki Felemenk Hin. Kütahya, 20 (A.A.) - Dün 
distanının müdafaası ile ata. ~~şarn biri 23.43 te birisi 24,15 
kadar olmak üzere her biri ıkı zelzele olmuştur. Birisi 20 
Tl.000.000 Gulden'e malolacak ikincisi dört saniye sürmüşt:Ur: 
üç harp kruvuörünün inşaat Hasarat yoktur . 
tezgi.hlarına konulmuş oldu. ADAPAZARINDA 
ğunu bildirmektedir. Bundan Adapaza.n, 20 (A.A.) - Saat 
başka hava kuvvetlerine 100 23,35 te __ şehrimi7.de şarktan 
bombardı:uıa.n ta.yyaresUIAve e. 1 garba dogru .aıt~yeo.silren 
~a"'"""l,.4-h·. rt,. ,.,...,.,,..,,.. ('\lft'\11r-+, .. ,.. 
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~~~~~ il~~o~~y~a?.~~da 
' 'e ıınıhnrrfrlcrinin ) arattığı 

1 Senenin ilk büyük Türk Filmi 
-5> lli:f!. yeni bir ticaret anlaşması yapıL 

- ~~ - ması için bugün Tophane kasrın-

-Ankara 20 10-939 -

•--- \: ~ tı.. L .ı:. K ---
1 Sterlin (lııı<iliz) 

lUll Dolar l.\ıııcrık.ı) 

ıuu ''rnıı~ıı fnıııkı 

ıuu Lircl <ltal)a) 
lUU hvi~·rc frankı 

;;.24 

Museviler evlenmeden evvel 
çocuk doğuran kadınlan taşa gö
merlerdi. Kadın1 öJ:.lüren adalet 
değil, halk idi. Hatta o kadını 
taşa tutanlar arasında birçok ke
reler bizzat çocuğun babası da 
bulunurdu. 

Bugün ise çocuğu düşürerek 
hadisenin önüne geçiliyor, fakat 
eğer çocuk düşürüldüğü anlaşı.. 
lrrsa işi kanuna havale ederek an
neyi mahklım ediyorlar. Eğer 
çocuğu düşürmemiş ise yeni do
ğam anasının eliyle öldürtüyor
lar. Eğer çocuğunu öldürmezse 
o zaman çocuğuyla beraber kadın 
baba evinden kovuluyor. 

Bana sorarsanmz, bcn<:e her 
çocuk düşürme veya gayri meş. 
ru çocuğunu öldürme hadisesin
de, suçlu olarak kabul edilen za. 
vallr anneyi mahkum etmektense 
onun anasının, babasının, ağa
beylerinin, hatta komşularmın, 

velhasıl belediye dairesine haber 
vermiş olmaı:ian bir erkekle birle_ 
şip gebe kalmanın bir cinayet ol
duğuna kendisini inandırmış olan 
gafillerin kafalarım vurdurmak 
çok daha yerinde bir hareket o. 
lur. Biz kanun nazarında kız o
lan bu anneleri caddelerde co. 
<:uklariyle görünce, en büyÜk 
hürmeti, layık oldukları azami 
hürmeti göstermeliyiz, ve bu ha
reketimiz de gayetle yerinde o. 
lur, bu onların haklarıdır. Bir 
çocuk dünyaya getiren genç krz 
hepimizin takdirine layıktır. O 
gönüllli bir annedir.. Diğer evli 
kadınların anne olmak için san·ki 
naınl bir fedakarlıklarr vardır ki? 

Mi.isait şartlar içinde birleşe· 
rek normal bir vaziyette çocuk 
dlinyaya getiriyorlar, bir aile teş. 
kil ediyorlar.. Bun'Cla kadının 
kendini erkeğe vermesi ekseri
yetle erkekten gördüğü menfaat 
mukabili ideğil midir? .. Sonra bu 
kadınlar daha ilk sancılan başla. 
dığr gUnden itibaren, lohusa ya
tağmdan tıkıp tamamen iyi va. 
ziyete gelinceye kadar iyi veya 
kötU bir kimsenin kendilerine 
yardımda bulunacağmr da bilir· 
ler. Bir eberıin, bir operatörün, 
annelerinin, kayinvaldelerinin, 
kocalarının velhasıl bütiln etra. 
Iında buluanların lohusalrk ıstr
rabrnt azaltmak için kendilerine 
yardım edeceklerinden emindir. 
ler. Nihayet cocuğun bir sütnine, 
bir dadı elinde büyütüleceği de 
muhakkak bir ihtimaldir. Hic 
def.ilıe cocuğun dünyaya gelme: 
si bir bayram J!:ibi kutlanacak, 
sevine do~uracaktır. 

"Halbuki gebe bulunan genç 
kız bütün bu imkanlardan malı. 
rum olduğundan ve olacağından 
emindir. Bilakis bunlarm tama
men aksi olan hadiseler kendisi. 
ni beklemektedir. Kendisini gebe 
brrakmış olan erkek bu kere yüz 
çevirecektir. Ailesi kendisini tür· 
lü !}ekillerde tahkir edecek, hatta 
evden kovacaktır. Doğacak çocu
ğun bütün ihtiyaçlariyle bizzat 
me~gul olacaktır .. Sonra bir gün 
oğlunun kendisine karşı isyan e
deceği. dünyaya "piç" olarak gel. 
mlş olduğundan kendisini ittiham 
edeceği hatta fena hareketler1de 
bulun-abile<:eği de mevcut ihti
maller dahilindedir.. Gebe kalan 

Affedin beni... Çılgınca ha. 
r~ket ettim.. Aklımı başımdan 
aldılar benim .. Sizin buradan çı. 
kabilmeniz için elimden gelen her 
fedakarlığı yapacağım. 

Derisinin kokusu, yakıcr, hrrs 
arttıran bir nefis koku, yeniden 
gen~ adamı sarmıştı .. Florika bu 
harap olmuş haliyle, muhakka!< 
ki kendisini bütün vücuduyla se. 
vişmeğe terkettiği zamandan da
ha güzeUi. .. 

Şimdi onu baştan çıkarmak i
çin en ufak bir hareket bile yap
mayordu. Fakat Lö Mestriye 
genç kadın için hiç bir zaman 
bu kaı:iar kuvvetli bir arzu duy
mamıştr. 

Ayaklan dibinde yatan bu ha_ 
rap vücudu kaldırarak: 

- Florik?., dedi, Demetr sizi, 
beni yola getirmek, benim ı9ra. 
rrmı kırmak için yanımda bırak
tı değil mi? 

Genç kadın hiç de yapmacık 
olmıvan bir hayret. bir dehşet L 
çinde: 

- Oh, Mösyö Lö Mestriye .. 
Siz benim ne istediğimi zanne
diyorsunuz? Yoksa ben ... 

Lö Mestriye gayri ihtiyari a
sıklara mahsus bir ~san tercih 
etmisti.. 

_: Hayır, hayır .. Senden şüp
helenmiyorum.. Fakat Demetr 

genç kız bütün bunları idrak et
mektedir. 

Fakat o kız bütün bu felaket· 
lere aşkı ve asil insiyakı ile kar
şr koymuştur .. İşte hakiki anne 
budur 1 Diğerleri analık bezirga. 
n·ıdırlar .. Bunların gebe kalan 
genç kızlar yanında hiç bir me
ziyetleri yoktur, Bu kadınlar her 
hususu garanti ettikten sonra ço. 
cuk doğuruyorlar. Fedakarlığa 
katlanmış olmayorlar demek .. 
Bunlar düşmanın kendisine kur
şun yerine çekinmiş ekmek ata. 
cağından emin olduktan sonra ,işe 
girişen betbahtlardır." 

Saat beşi çalıyordu. Meydan 
yavaş yavaş ıdolmaktaydı. Pari. 
sin en güzel saati beş ile yedi a_ 
rasıdır. Birçok kimseler Paris 
halkı için ''Gece kusu" derler. 
Ben onlara '"Gurup kuşu" diye_ 
ceğim .. 

Mod içeriye girmişti.. Kolunu 
Ti ton-un boynuna dolryarak: 

- Beni affet.. dedi. Pierina 
sandıklan mükemmel hazırlama. 
sını biliyor, fakat bir türlü onla
rı bosaltamrvor. Ben ise aksine .. 
-~Evet ... Bilirim. sen onları ne 

hazırlamasmı, ne de boşaltması
nı bilmezsin .. E, sonra ne diyor. 
dun? Ne zaman evi terkettin? 

- Bu seni alakadar ei::liyor mu? 
Güzel.. Bana çok nazik davranan 
üç kişi tanıdım .. Bunlardan biri 
yüksek bir memurdu. Rahiplerle 
uğraşırdı. Diğeri rahipti. Memur 
kısmından haz etmezdi. Üçüncüsü 
de saat ile oda kiraya veren bir 
pan'Siyon sahibi idi. Hem memur, 
hem de rahip ile dost geçinirJi. 
Çünkü her ikisi de müşterisi idi. 
ler. 

Bu maceralardan sonra danset
meğe başladım ve İtalyada bir 
turne yaptım.. Napolide iken 
N evyork metropoliteni sahibinin 
yeğeni olan bir Amerikalı ile ta
nıştım. 

- Ben de hayatımda her iki 
cinsten olmak üzere yirmi beş 
kadar Amerikalı ile tanıştım, 
hepsi de kendisini Nevyork met· 
ropoliteni sahibinin yeğeni ola_ 
rak tanxtmışlardr.. Bu adamın 
hem§ire ve biraderlerinin müthiş 
ka·biliyetleri olmalı. bir \.•atında 

acaba kaç tane çıkarıyorlar .. Tu
haf, Amerikada cocuklar bile se. 
ri halinde imal olunı.ıyor. 

- Fakat bu hakikaten metro. 
politen sahibinin yeğeni... 

Tito sözünü kesti: 
- Oh! Ben asla bundan şüphe 

etmiyorum ki!.. Ecnebi rnemle. 
ketlerde bulunan Amerikalılarm 
Nevyorkta tiyatro sahibi bir am_ 
caları bulunmaları artık bir mes
lek haline gelrriştir. 

Rusya dışırııda rastlanan Rus
ların hepsi de Troçkinin dostu, 
İspanya dışında bulunan İspan
yollar Alvarez Kentero'nun bira
derleridir. Norveçlilerin çoğunun 
kanında İpsen'nin izi bulunur. 

Bu sırada bir otel garsonuyla 
bir hamal karyolayı kazırlamak 
ve ufak tefek eşya:n getirdiler. 

- Bana iki ince yorgan kafi 
gelir .. diye Mod, Titoya izahat 
veridi.. Üzerine ftalr.adan ~etir
rniş olduğum örtüleri ve Türk 
şallarını örterim. 

(Daha ııar) 

da müzakerelere ba~lanacaktır. 
Romanya heyeti nün Daçya va

puruyla şehrimize gelmiştir. 

Heyet İ. J. Dimitresko'nun re
isliğinde doktor Nikol."sko. mü
hendis Kapesko, doktor Brem
zeo, doktor Balbu, doktoı Mihai. 
lef'den miirekkeptir. 

Heyet reisi Dimitresko beya
natta bulunarak demistir ki: 

''- Türkiye ile ticari münase. 
bntımız 250 milyo, ley tutr,.ında. 
dır. Yeni yaparağ11T1ız mukavele 
ile bu miktarı 300 milyona cıkar
mağa calışacağız. Aramızda hiç 
bir ihtilaf yoktur. Y alnrz bir ta
kım şanjman müşkülatı vardır. 
Bunbn da yapacnğ•mız müzake
relerle halledeceğiz. 

Şehrinizde 15 gün kal!\cacrız. 
Bu müddet içinde iki memleke. 
ti11 iktisadi menfal\tlerine uvgun 
bir anlaşma yapan·ğıınızı ümit 
ediyorum.'' 

Müzakereleri yapacak Türk 
heyeti bu sabah Burhan Zihni 
Saanus'un reic:lirinde Ankaradan 
gelecektir. Müzakerelere clerhal 
başlanacaktır. 

----o---
Şurayı Devlet binası 

tamir edilecek 
Adetleri çoğalan mahkemeler 

ve tapu dairesinin c;alı~mağa 
gayrisıhhi olmasr yiiziinden st
kıı~ık vaziyete diişen adlivc için 
şurayı devlet binası hediye c -
dilmi~ti. 

Fakat bina pek eski ve haran 
olduğundan biiyi.ik tadilftt ve tıı. 
miri icap etmektedir. Yakr.rıda 
Nafia mticliirliiğü tarafından 
eksiltme yaprlacaktır. Bina 8 
bin liraya tamir edilecektir. 

--<>-

Güneysu Vapuru 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa
racoğlunun Sovyet harp gemile
riyle memlekete clönmesi iizerine 
Vekili almak üzere limanımızdan 
Odesaya hareket eden Güneysu 
vapunt Samsuna gitmisti. Yalnız 
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bula getirmek üzere Karadeniz 1 

limanlarından mal yUklemesi için .il M A R I E A N T o I N E T T E 
gümrüklerden müsande alınması 
lüzumu hasıl olmuştur. 

Vapur Samsundan ve İneboltı. 
dan tüccar esyası yükleyecek ve 
iki gün sonra limanımıza döne
cekf'ir. 

--o--

Beşiktaş halkevinde or
ta mektep ve müzik 

dersleri 
Bersiktaş ha lkc\'inden: 
Evimizde kız Ye erkek orta 

okul coeuklarımız icin ayrı av
rı ma"tematik, geometri. kiriı
ya, ingili;r.cc \'(' fransızca kurs. 
larıı:ıda 1. 11. 1939 tarihinden 
itibaren deı slere başlanacak . 
tır. Ar~u ecien kız ve erkek or. 
tA. okul talebelerinin. her gün 
idare· memurluğuna müracaat
la. k:ı.yıtjarmı yaptırmaları HL 
zımdır. 
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ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra gün de; 3 defa muntazamar: 
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-------------------------------------------, benden çekmedi mi? 
Lö Mestriye, sustu .. Genç ka

dın bir keı::li gibi onun yanma so. 
kuldu: 

-\bone kavdını bılctırt ı 
Iıırı \'e tclıtrnl ücrrtırı 1·~~ 
ıı;ırn.;ının JHl'la \'L•\11 .~rıd 
'ollııııın ucrelını ıJar e 1' 
rıne alır. TUNA KIZI 

54 
senin hoşuna gitmiş 
farketti de ... 

olduğumu 

- Benden hoşlanıyor musun? 
Bu ihtimal genç kadının yüzü

nü canlı bir sevinç ile renklendir
di.. Lö Mestriye haftalardanberi 
içinde bulunduğµ bu keşmekeşte 
ilk defa olarak bir an için mesut 
olduğunu hissetti: 

- Tabii Florika sen o kadar 
güzelsin ki.. dedi. 

Ve gamlı bir sesle ilave etti: 
- Bunu sen de biliyorsun l 

Sana öyle çok söylemişler ki bu 
sözleri r.. 

Başını eğdi, kıplsırmızı olan yü. 
zünii saklamak istedi: 

- Ben bu sözlerden asla sevine 
duvmamıstım.. , 

Lö Mestriye bu sözlerin sa. 
mimi olduğunu hissetmişti. Kalbi 
heyecanla sarsıldı, bir ümit doğ
du: 

- Florika. dedi. bana yaT'::lım 
etmeği vaadedivorsun. Bu da sen. 
ce mümkündiir. Demetr Taveres
koya menfaatin ancak beni bir 

an evvel serbest bırakmakta ol- 1 
duğunu anlatmağa çalış .. Çün·kü 1 
Biikrcştekiler endişe edecek, şüp
helenecek ve nihayet kimbi!ir 

1 
belki de polise haber verecekler
dir .. Demetr neden süpheleniyor, 
bu sırnna vakıf d~ğilim. Domni
kamn nerede gizli olduğunu b:I
miyorum. 

- Onu seviyor musun? 
Gen<; kadın gözlerini bir gece

lik 5.'Şr ğınrn gözleri içine dikmis 
bu suali soruycrtlu: 

- IIayc:li, onu sevdiji;ini itiraf 
et ... 

Lö Me"triye bac;ını salladı: 
- Hayır rtori1ta.. Erkekler 

çok hodbindirler .. Bunu sen de 
bilirsin .. Onun beni sevmekte oL 
duğunu kabul ett' gim za'Tianlar. 
belki ben de onu seviyordum. 

I~uI:Jen Sylvad;ı almıs oUuğu 

mektubu, hu satırları·ı kendinde 
yarattrğr delice r mi leri, heye
C'>l"'hn dü-şi.iniiyordıı. 

Gayetle yavas sc~l~. bizzat 
kendi düşüncelerine cevap v:re-

rek sözüne devam etti: 
- Nasıl böyle bir §CY ümit e

c:lebilirdim ki? Ne o, ne de ben 
hiç bir zaman aljktan bahsetmiş 
de~il ::lik. 

Derin bir nefes genç kadının 
göğsünü şişirdi. bir kere daha 
m::ıntosu, nefis bir manzaranın 

dıs::ırıya taşmasına müsaade ede
rek aralandı. Fakat genç kadın 

derhal göğsünü kapadı. 
- Ah .. dedi,. Ne ka·dar mesu_ 

dum simcli .. Bu Domnika bütiin 
varl:kları elinde tutuyor. 

- Z:ı.valh cocıık ! Onun burada 
ne kadar müşkül bir hayat sür. 
mekte olduğunu, ne kadar kaba. 
laşacağını tahmin edemiyor mu. 
su:ı?. 

Florika canlı bir ı:esle: 
- Neden? dedi. Bura::la De

metrin kızları ve kar.-;ı ile ~ynı 
hayatı sürüyor. 

- Fakat onu babasından ayır
dılar. 

- Ya hen ... r'iye Fhrika hid
detle atıldı .. Babamın k:ndisini 

- Kızma.. dedi.. Beni affet. 
meni istiyordum. ci.inkü bu be. 
nim hatam oldu .. Eğer ben olma_ 
saydım sen hapsedilmis olmıya
caktrn.. Fakat sen ne kadar iyi. 
ne kadar temiz bir çocuksun .. Bu 
gece beni ha!:ikaten sevdiğini 
zannettim .. Ah. eğer Demetr be
ni dinlemek. benim sözlerimi ye
ri:ıe getirmek istese! 

Florika hemen ağlamak üzere 
idi .. Lö Mestrive onu dizlerine 
alarak bir çocuk gibi teselli etti: 

- Dinler, eğer ona vazifesinin 
ve daha doğrusu menfaatinin, 
hepinizin müşterek menfaatinin 
b~ni buradan salıvermekte oldtı. 
ğıınu ona anlatabilir isen, o za_ 
man seni dinler. Biliihare Nikola 
Ta veresko hodgamlrğın ın zarar_ 
lannr anlryacak ve tashih edecek
tir. Ben ona senden bahsedecek, 
güzelliğini. iyi kalnliliğini anla. 
tacai!ım .. Sen mert bir küçük kız
sın Florika.. Seni sevme~ek el· 
den e;elmez .. 

Florika gözlerini kaııamıs, bir 
kedi vavruc;u teslirnivetiyle genç 
Fraıısıza sokuluyordu: 

( lJalıa mır) 
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iÜ;k :f ngiliz- Fr~nsız 
pa~tının ilk akisleri 

·~~~- ..... 20 (Huma!) - Tiir. 
~ lncütere • Fnm• nıuka. 
~ esi imzasının dünya mat
ht t;r'da uyandırdığı ilk a&is ga

Yi OlaraJc kendini söstermi§
' ~~Utrıiyetle Türkiycnin ta.. 
~ ";'lü tutmaktaki misakı tak
~cdılrnckte ve bilvesile Ak
(\t;de •ulh ve cenubu pııki 
~ ;~da.'ci her memleket i
t.L.:".~ar temin edil.mi! oJdufu 
~ ettirilmektedir. 
~ İt fatetelcrinden Taymis 
~ Yenin sadakatini tebcil ile 
ı;trnektcdir. 

le ıcır Başvekili bu mUnasebct
llaG~ctdiii beyanatta, Tlirkiyenin 
~diklere verdiği söz:ü ~erefle 
o~ş olmasrnı bir hüsnü misal 

t . zikrediyor. 
ile 8\rıçrc matbuatı bu anlaşma 
~~kdeniz sulhunun kazandığı as ~p l]etten taviçrenin de hisse. 

;.~::bileceğini yazmaktadır. 
ı;ısı ' -.:-k.t-ıgiliz.P'ransrz anıa.,-

N ~ nın imzası havadisinin Al
itli • ınatbuatınca neıri menediJ. 
ı ltir. Buna nıukabit Atman ga. 
• ~feri büyük puntolarla Sovyet 
~·~" "hudı:t anla~:nası'' nm 
ı.. .... ıkt havadisinc yer ..-ermek
""1lıtler 

haıy~rı mal'buatt bugünkü va. 
lıiiııiııllllll!l"'lltar' de İtalyanın herhangi bir 

~.:'ermekten ihti!'az ile, bi· 
._ gında devam edeceğini ib. 

'tinektedir. 
t İNGtLTEREDE 
~ !lgiJiz matbuatı, Büyük BrL 
ahb ~ ile Fransa"ya k•flt olan ta· 
~ iitlerine uygun düımediği i-

._.11~l\ '?n Sovyet tekliflerini kaıbuL 
ili 1:ntina ctmiı olan Türkiye
lt ~.~u dilriht bal"eketini aitayif. 
at 7:.'.'tıneSrtedir. Büttln matbu.. 
11·: .u:-kiyerun bu kal"&nnda, hU. 
h~t~1Yetinin ve beynelmilel tuh
ıı:ı11~cr~ ~adakatinin güzel blr ntı. 

t ~ını görmektedir. 
'İııd\ttning Standart, bapnaıkale

c diyor ki: 
iıı~dcnızm gark m.ıntatnmda 

--· t• ~ar111 tcesaüsü, haJibuır harp 
~.iki kat'i bir Am1! o1acaktlr. 

._ •• lal\ ~'~t. kendi tarafmdan yapı. 
rtke~ll hizmetin ve bu terdli ha
~tl· n bizim için ne kadar kıy
ll-oaı 1 Olduğunu bilmelidir. Ke
t' . AtatUrk büyilk bir millet ye. 

tı·d· • 
d.ı11 •• 1 Ye hürri=·eti taziz eden 
ıı1~1~a, bugün de onun eserini al
llliıı ~ak hususunda, bizzat Tnrlt s::! kadar hakbdır. 
l' · tJti gazetesi, bqmakale.uıde, 
~ti dlYe tarafından bapnlan gü. 

ı-•ıt dıJct Plonıaai i•ini tebarm ettir
'l'~n ısonra ilave ediyor: 

li bi tlc, •adtk bir ldoı:t ve l.-uvvct· 
ıı ııa t ll'ıuhasrmdzr. Harp meyda
l~r. il l'ürklc karJılaşmrş olan 
"c taohnurı cesareti~. erkekliğine 
~li'.ltı alı'ltnülüne kartı büyük bir 

trı ~t. beslerler. 
'~ gılız rntbuatr Türk - Fran. 

.. tn ·ı ' lıil'ct ~ı iz muahedesinin umu-
ı~ "t hilhitıbariyte bUtiln dünyada 
.,~ t~ \' assa yakın §Ukta tngilte..: t~c~,f J;"ransanın, nlifuzunu arttr-

ıİI' tcll\i ı Ve 'S<ılkanlarda istikrarı 
ter~. edeceği hulU8larmda müt. 

ır. 

b PRAN'sADA 

tf,~ &ababJd pzete tefalrlod: 
)~ {~t. üç taraflı paktı iımala· d' ~lderin cesaıetiııden ve 
'~ lufünden haftretle bab· 
~ Yazııu zıeıretmekte ve bu 
~ ~ r~reık aulh danlı n tar· 
~ 'iliz emniyeti, gerek Bal
't 'ltlill'Uaıniııin muhafaza. 
~~~- heap.rı: atElaJer 
"-~e ,..9 Wylemeıktcdir. 
~ "1 q oUveUe" bapnalAlcsin. 
~!.,or ki· 

l't·~Ye, .·dilriistl6ğiln6n yeni 
~.~~r delilini daha götter
~ ~uttcfiklcrin davar De 
s~e adaletin davaar, aynı 
~. llu zafer kazanmıı bulunu
·~d zaferin neticeleri !daha 
~. tn &Örülebilir ve 'büyük. 

~ AMERIKADA 

foı-:;;ork, 20 (A.A.) - Nev. 
itlerı 11~es gazetesi, .g.arp de\·· 

llrıt n lngillz - Fransız -
~-tl~ tllllsakı ile esaslı bir ka· 
~-~a~~in etmiş olduklannı 
t 

1~ harb adır. Bu misak, onla. 
..,1d~ etınln başlangıcındanberi 
\ ltffaıcı iş oldukları ilk mu
lal\rı l'ettır. Birçok hayal in

'1~ıııc1~rından ve muvaffaklyet 
toıt i)'I r~en sonra bu pakt, 

o rak karşılanacaktır. 
1 llotna 'l' AL YADA 
;.,., lllt ~ 20 (A.A.) - Gazete· 
b taıı8,ı ayfalannda tnglll.z -
/

1 hldı1ı- 'I'Urk misakını 'H 
1 billla. "Ye tnUteautk haberle .. 

8
" Irak • hUkClmetJDjıı 

ıe.anUdUnU teb&rUz ettJrmet
t.e. Fa.kat biç bir mUtalea Hr· 
detmemektedirler. 

TUrkJerle Sovyetlcr arasın· 
da yıı.pılmıı olan mtııakerele. 
rin akamete uframuı da bu 
!ne kadar ttalyan gazeteleri 
tarafından tefsir edilmiş değll-
dir. ! 

Slyul mahaftl, Türk - D• 
ıntı - Fransrı muahedesi hak· 
kında şu ciheti kaydediyor ki, 
bu muahede, Balkanlar ve Ak. 
deniz yanı ltalyanın ka11taıı 
kalmıyacağı iki mıntnka husu
sunda yeni Amil ve uoıurlıır 
ortaya çıkuabllecek mahiyet· 
tedJr. 

YUGOSLAVYADA 
Belgrad, :rn (A.A.) -

TUrk - l•'rnnsız - lngl!iz mu. 
ahedesl hakkındaki mal6matı 
Yugoslav gazeteleri ilk aayfa.
larında neşretmektc ve fakat 
bu hususta hiç bir tefsirde bu· 
ıunmamakta.dır. 

YUNAl'tSTANDA 
Atina, 20 (A.A.) - TUrk -

t"'ransıı - İngiliz muahedesi· 
nin imzası Yunan cfkArı umu. 
ıniycsfnee fe,•kalA.de karşılan
mJt,;tır. 

Hu sabahki gazeteler mUt
terlkan memnunlyetleı·lnl iz· 
har etmekte n mezkur mua. 
bedenin metnine ve imzasına 
alt uzun ta!sillt vermektedir. 

tSVlÇREDE 
Berne, !?O (A.A.) - TUrk -

Fransız - tnglllz muahedest. 
ntn imzasını TrlbUne de Lau
sanne tok tyt karşılıyor ve Ak· 
dentı ıulhUnUn tıtlkranııda 
birinci derecede bir Amil ola. 
catrm yazarak diyor ki: 

Bu muabedealn hedefi harltt 
şarki A kdenizde ılrayetiH 
ma.ni olmaktır. Buna füphe e. 
dllemes. Bu ıureUe Anll~ 
bir umınnı laf8 amban ola 
bu denizde bir mmtaka a7~ 
ID.Jf oıu7or. Bu muahedelllll ta
nere için olan ehemml1eU Use
rllldp durmala htç ltızum 70k
tur. 

UOL~D.ADA 
Amater4am. 2z (.\.A.) - ı.. 

kaadla&'\9T& malrstlllı" 'J'tlrk -
Jl'ramlrz - lnsWs muala...._ 
ıılu lmuauıd&Jı dolayı bUytlt 
bir memnuniyet izhar etmekte 
ve bu muahedeD.ln Flnlandtya
nm Sovyetlere karşı olan y&ZJ· 
Jeti tızerlnde lyl bir tesir yapa.. 
cağı mUtaleaeında bulunmak· 
tadır. 

Hollanda gazeteleri de ba 
muahedenin lmzaıma te•kal&
de ehemmiyet vermektP, gatıl 
devletlerinin bUyUk bir mu
vaffaklyetl ve Akdenlzde en 
mublm istikrar Amili olarak 
kanJılamaktadır. 

scntYEDJD 
Şam. 20 (A.A.) - Arap ef

klrı umumlyeıl TOrkJ:re lle 
müttefik devletler arasında 
dUn ımıalanan muahedeyi de. 
rin bir sevinçle kareılamakta 
ye bu suretle emnt1et1n yakin 
Şarkta artık kati olarak teee
ılla etUii mUtaleaıuıcla bulını-
maktadır. nJ 

Gazeteler. bu mu.hede ~ 
imzasını ''Harpteuberi en mu 
hlm lıAdise,, ve müttefikle~ 
nihai zafere .götürecek eaaal 
bir Amil olarak tetAkkt erıe-
mektedlr. TiNCi 
iSMET lNONO lLE AL 

JORJ ARASINDA 
TELGRAFLAR 

Londra, 20 (Hususi) -
TUrk - lnglllz - Fransız pak.. 
tının imzalanması munaıebe
t1le Türkiye Reisicumhuru la
met !nönU lle lngtltere Kralı 
.Altıncı JorJ arasında telgraflar 
teati edllmiştir. 

Her iki devlet relal, bu pak-
tın tazammm ettiği teşriklme· 

i in sulh ve milletler arasın.. 
~~ nhllsnünlyetl ilerletmek JO· 
tunda mtıımlr olacağı. temen: 
nisinl izhar etmekte le bilv~ 
sile kartılıklı dostluk, 1sam~e
yet hlalerlnl teyit ey eme • 

dirler. klllnllz 
Diğer taraftan Başve 

Refik Saydamla Jngilte~c ;!:~; 
veklll Çemberlayn ve r a 
Başveklll Daladye arasında d 
son anlaŞma vesneslyle sa.mimi 
telgraflar teati edilmiştir. 

BAŞVEKtLtN Dt!N 
GECEKİ ZİYAFETi 

Ankara. 20 - Bu akp.m 
Başvekil Doktor Refik Say
dam tarafından lnıtll.z ve Fran 
ıız misafirler şerefine Ankara· 
palasta bir akşam ziyafet! ve-
rtlmi•tlr. 

Zh'11fette Genelkurmay Ba~-
'.kanİ Mareşal Fevzi Çakmak, 
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Bulgaristanda hükO Alman tayyareleri 
met kurulamıyor Dün de 

iki 
lngiltere üzerinde bir uçuş yaptılar 

Alman tayyarecisi öldü (Baf taraf& 1 Wtctde) 
buıgUn ~kan SIOTO guetesinde 
Bulgar ga.:.eteciler cemiyeti rei. 
af Gospodin Meçkarof imusıle 
çıkan ve doğrudan doğruya 
kral tarafından telkin edildiği 
sanncdileıı bir makalede şunlar 
yan'maırtıı.dır: 

"Kaıbıne buhranına ~.a.re ara. 
mp yeni bir kaıt>in.enin kurul • 
masına. çallfllırken Ankarada 
imzala.nan 'J'öjrk - Ini;iıiz ve 
Fran•ız muahedesini göz önüne 
almak med:>urtyeti vardir. Bul
garistan, Balkanlar birliğini 
kurmak hususunda komıularile 
el ve iş birliği yapmak vaziye -
tin.de bulunuvor. Hadiselerin 
çok süratle irikişaf etmekte ol. 
duğu şu günlerde Bulgar hükO
metleri çok dikkatli bulunmak 
mevldindedir . ., 

Gospodin Meçkarof'un bu mL 
kalesi çok mühim addOOilMP.&. 
tedir. Bllttin BuJcar m.illet!ntn 
lll1 seferber bir halde bulunda. 
ğu son avlar içinde orta. Avra. 
pa ve Balkanlarda çok mUhlm 
hAdiaeler cereyan etmictir. t • 
t.alyanlann Balkanlarda bital'lt 
bir blok tefkil etmek anuam. 
da b-Jlunuşu da Köaetvanafmı 
ııiyaseti U7.erinde mtıaıstr ol. 
muştur. 

Yugosla.vyanm tavamaıtlle 
Rom:ınya ve Macaristan d8vlet
J~ri arasında. bir uzl~ va. 
ntmasmdan sonra bilhama dUn 
An.karada imzalanan muahede 
ile Romanyanm tamamiyeti 
mWkiyesi demokrasiler tara • 
fmdan teke!fUl edilmesi keyfL 
~. Bul~ harict Biyaaetfnde 
çıkar bir yol kalmadığmJ ve 
Balkanlar Birli~ girmektA!lı 
bafka tutulacak bir sfyuet ol. 
madığuır artık katiyetle ,a. . 
termit oluyor. Bu itb.rladır, Jd 
Köle1vanof kabinesinin istif881 
beriDe kral Boria yeni kurula. 
cak ki.binenin ne şekilde olması 
tb:erinde derin düşüncelere var
JDllbr. 1934 sen.seinde kunı1an 
ve hiç bir partiye istilıa.t etmi. 
;peıı bQgünkü rejim hiç bir eski 
pati liderine kıymet vermiyor
& Kral BorWn arzusu eski 
partileri dirilt.meden Bulgari& • 
tam idare etmekti. Fakat. kü • 
GDJı MM-lt.lll"Sa bttvGJt dM' • 
1etıer tarafmdan yutulmaya 
betI•nmasr keyfiyeti kral Bo • 
risl oldttP.u gibi Bulgar haricl 
siyasetini de derin düşünceye 
aevketmi~r. • 

ftalyanrn bitaraf kalmak arzu-

aunda r.;rar edişi ve Sovyetlerin 
Balkanlara kadar uzanışı Bulgııı. 
ri&tant cL."'1:.ili siyasetinde de baş.. Lon:lr~ 20 (A.A.) - Bu sa. 
k"t hir yola sevketr.ıek mecburi· bah Alman tayyarelerinin Firth 
yetoinde bırakmıştır. Çünkü, Bul· of Forth'a doğru yol almağ~ bat~ 
gariatan<la komü::istler faşistler- lamıt oldukları haber ventmeaı 
den dnha kuvvctl:ı:lir. Fakat. ne üzerine biribirini mütealcıp üç 
Kral Boris, ne de ordu l:omünist- ı tehlike j~cti verilmittir: Tayy~ 
lerin Bulgarh:tan dahilinde da. , re hilcumlanna karfı miidaf~ .ı
ha fazla kuvvetlenmesini arzula. çin Edimbourg'da vücuda getiril· 
madığı gibi, İtalyanın son hadi- mi§ olan teıkillt, Alman tayya· 
s : lcrde bit:ır:ıf !:cl~ak husueun- relerinin ıehir ilrerinde u~
da ısrar edişi ile Romanyanm ta ve bulutların altmda §imale 
l\lacaristanla anlaşmış olması da doğru gitmekte oldu.klan ıörWilr 
Köseivanof kabinesini istifaya görülmez derhal faaliyete reç. 
tıevket:ncğe kafi gelebilecek mü- miştir. 
him a:nillerl:fü. Surıısr muhakkak- Biraz sonra İngiliz avcı tayya
tır ki Bulgar ı;arici siyaseti de. releri, havada bir ketif yapmak 
ğişmek rr:ccburiyeti.rtledir. Aksi ve Alman tayyarelerinin pqine 
takdirde Bulgar istiklali her ta.. taJnlmlk Uzere havaJanautlardır. 
raftan tehlike ortasında kalmtt- .. Tehlike atlatılımttır." ipreti 
tir. Kral Borisin şimdiye kadar saat ıı den biraz sonra verilmi .. 
hiç görülmemi§ lbir §Ckilde eski tir. 
•e yeni bütün devlet ricaliyle U.- Alman tayyarelerinin Firth of 
tiprelerde bulunuşu meauliyeti Forth üzerinde uçmuı olclukları 
paylapnaya matuftur. öğrenilmiştir. 

Dün kabul edildiğini bildirdi. Geçen giln Firth of Forth'a 
ğim devlet adamlanndan soma yaptıkları taarruz esnasında ölen 
Kral, bugün, öğleden evvel Bat- iki Alman tayyarecisi bugün E. 
vekil Kmıon Görgiyefi kabul et. dinıbourg'da bllyUk merasimle 
ti. Kimon Görgiyef 1934 senesi g8millmUtlerdir. 
19 mayıa gecesi Mupmonf bilkQ. İNGlLtZ HA VA NEZARET!.. 
metini ıskat ederek iktidare gelen NlN TEBLtôt 
n Bulgaristanda cumhuriyet re
jimini tesis etmek isteyen ordu 
menauplannın arzusuyla kralla 
çarpışa, çarpıp Bulgaristam iki 
yıl idare eden bir başvekil idi Ki· 
moa Görgiyerın yeni kabinenin 
kurul.mut hususun'da krala neler 
telkin ettiği malGm dcfildir. 
ikinci olarak, kral eıki ihtiyar 
baJVekil Andrey Toşcfi kabul et. 
ti. Ondan eonra da eHi Narodnak 
partisi Hderi Atanu Burof ile g5-
rilfmGştik. öğleden aonra Jcra1 
eski 90lya1 demokrat partisi Ude. 
rl Krlsto Postuhof ve eski çiftçi 
partisi lideri Giçcf ile eski Hbe. 
ral partisi lideri Görgi Petrof ve 
çiftçi partisi mebualarmdan 0-

Londra, 20 (A.A.) - Han ft 
emniyet nezaretleri tebliğ ediyor 
Iar: 

Bu sabah uat 11 de F'irdı of 
Forth üzerinde Alman tayyarele
ri uçarlarken bunlann Alman oJ. 
dukları tesbit edilir edilmez der
hal tahaffib tedbirleri alımmt •e 
bu mıntakada tChlike lpreti ft
rilmiştir • 

Tayyareler hi~ bomba atma 
mqtır. Tehlikenin IOllU bir eaat 
aonra ilin edilnilştir. 

Kna bir :\ftilddet sonra ldnd 
ı:lefa olarak tehlike ip.reti veril· 
miştir. Bunun hakkında da yeni 
bir tebliğ neşro'1unacaktrı. 

marçevski Stoyanı kabul ederek DUK DE VINDSOR GARP 
görüımüştür. CEPHES!N! ZtY ARET ETI't 

Kabinenin yann da kurulacağı 
şüphelidir. Beynelmilel vuiyetin 
her giln yeni veçheler arzeden 
mühim anmda Bul&aristanda mil
i! lılrJlk hnılmuma çaJıp!maJrta 
clır, Bulgaristan yeni kabineyi 
kurduktan sonra Balkanlar birli
ffne iltihak edeceği zannedilebi. 
lir, kabinenin kurulması pazarte. 
siye kalması da muhtemeldir. 

Londra. 20 (A.A.) - Reuter 
ajanımın Franaadalri huaust mu
habiri. Dük de Viııd8oC"1111 beN. 
berinde Lord Gort ft l>flk tıle 
. Glouccater olduğu halde ceph• 
deki mulıahz kıtaatmr teftit et. 

terin nihayetinde garp cepba. 
sinde sükQnetin teessüs etmtt 
olduğunu bildirmektedir. 

Bataryaların ve keşif koUa. 
rmın mevzii faaliyetleri mlL 
tesna o?mak Uzere cephemn hig 
bir tarafında dikkate §&~ )mı 
hangi bir hidiıse olmamıp. 

POLONYADA lDAR! 
DEGtştKJ.fKJ,ER 

Berlin, 20 (A.A.) - FUhrwia 
bir kararnamesi ile prkl Pna. 
yada ve Pomanda iki yeni nahi .. 
ye ihdas edilmiştir. Bunlar, AL. 
manyanm diğer nahiyeleri gl>1 
kaymakam tarafından idare e. 
dilecek ve bunlar Dan.zig ve 
Poman'da. ikamet edeoe.klerdir. 
K&toviç eyaleti Silezyaya ve 
Aidıevan eyaleti de p.rkl Pna. 
yaya ilhak edilmiştir. 

ALMANYA BARDAN 
TAARRUZ EDECEK 

Londra, 20 (A.A.) - Harp 
cephesindeki vaziyetten bahse.. 
den Times gazetesinin askeıi 
muharriri diyor ki: 

Dil§man başlıca taarruzunu 
yapmak için Sar vadisini seç .. 
m.iştir. Bunun ısebebi ise cephe 
üzerinde, Ren ile Mo?.el arama.. 
da en az anzalı mm.taka olma. 
aıdır. Ulkaemburg hududu ~ 
varındaki hareket ise Sar'da1d 
Alman ileri yürilyil§üı:ıil hima .. 
ye içindi. 

F«er Almanlar ciddi bir ta. 
anıı.za tetebbUs etmek ist.erler~ 
se hat1anm daha ileri ~ 
mecburdurlar. Bunun için det 
mflhfmmat depolarmı daha ne.. 
rilere götttrmek mecburiyetin.. 
dedirler. 

SOVYET - ALMAN PAKft 
TASDİK EDlLDI ı 

Moskova, ~ (A.A.) - Tim 
Ajansı bildiriF: 

Yübek Sovyet divanı, &w .. 
:yet Ru8y& ile Almanya arum .. 
da 28 eylQlde Maskovada ima. 

. !anan Alman - Sov,et dmt. 
luk hudut muahedesini ve km 
Moakovada 4 teşrinievvelde tm.. 
g,Jana.n ve bu muahedeye .,ı 
teekil eden prot.okolu, muahede 
ile protokol& eldi harital&rta 
birlikte t&9dlk etmiştir. 

• • • 

------------~--------~ 

miştir. Dille de Vindaor, •edler 
ve yeraltı arğınaldan inp etmek. 
te olduklamu g'l>~. b&. 
mt9keıaleri de teftit etmiıtir. 
Reuter muhabiri muhafu kıtaatı 
tarafmdan İtga fedilmie olan hat
tın çok millccmmel ıurette maake
lenmiı olduğunu, otomobil ile 
hat boyunca gidlıdiği zaman bu 
hattın gerisinde çok mühim kuv. 
vetlcr, binlerce otomobil, kamyon 
ft tayyare bulunduiunu tahay
yUI etf'efe bile imldn mutasavver 
o!madtğmı ilive etmektedir. 

Bertin, 20 (A..A.) - Hitler, 
28 eyUUıde Almanya ile Rmya. 
arasında imza edilmiş olan "Bil 
dut ve dostluk., muahedesfni ta 
dik etmiştir. Führer, AhnaJar .. 
la Sovyetler arasmdakl hudlııf 
hattım tesbit eden probokola 
da taadik etmiştir. Stokholm konferansı kapandı 

Şimal memleketleri kendi toprak
larında sükunetle yaşamak istiyor 

Stokholm. 20 (A.A.) - Fi~) 
Iandlya Cumhurretsl l{allio, 
tlmal konferansını takip eden 
radyodaki beyanatında demi~ 
tir ı.ı: 

Darışı;ı Finlandiya milleti, 
sadece, kendi topraklarında 
ıulh içinde yaşamağı arzu e~ 
mekle beraber lstiklllıni elbir
Uğlyle müdafaa edecektir. 

Kallio, &özlerine şöyle de· 
nm etmiştir: 

Finlandiya milleti, kuTI'etll 
komşusunun, Finlandiya lle 
imzalanıp, melhuz noktal na.
ur thtillflannm mnellhane bir 
9urette halledUeceğfne dair 
hususi hükümleri ihtiva eden 
barışçı anlaşmalara riayet ede 
ceğini, son dakikaya kadar u
mlt eylJyecektir. Finlandiya. 
kendi hesabına. bu taahhütler_ 
le iktifa etmektedir. Finlandl. 
)'a, Allaha ve hakli davasına 
gtıvenlyor. 

Kallio, şimal memleketleri· 
nin FinlıındJy~ya gösterdikleri 
diplomatik müzaheretteo dola
yı şükranlarını ifade etmiştir. 

Milli MUdafaa Vekili Naci Tı
naz ve şehrimizde bulunan di
ğer Vekillel'le İngiliz, Fransız 
BllyUk elçileri, misafir gene· 
rallerle maiyetleri ve Hariciye 
VekAtetl erkAnı hazır bulun· 
muştur. 

İSPANYADA 

Madrit. 20 (A.A.) - Türk •• 
Fransız - lnglllz Paktının im· 
zası haberi resmi tspanyol mab 
fUlerlnde çok bUyUk bir alAka 
ne karşılanmıştır. 

A.be suetesl umumi lnt1baı 
şu kelimelerle hUlua etmek· 
tedlr: "Fransız - tnglliz dip
lomasisi muvafCakiyctlnden 
mutmain olabillr.,. 

Büyük devletlerle Finla.ndi • 
ya.nm §ark ko~ulan arasında 
vahim malµyctt.c meselelerin 
mevcut bulunduğu ~ zamanda, 
atılan her adım Finlandiya m.fl.. 
messillerine gösteriyor ki, btl .. 
tün şimal bloku, kendi mukad. 
derntmm Fınlandiya mukaddc • 
ratiyle mti ,terek olduğunu de
rin surette hissetmektedir. 

İsveç kralı, ezclimle şun.lan 
söylemiştir: 

Bütün bitaraf devletlerin mU.. 
teka.bil hU rmet ve c~birliği ile 
aynı bitaraflık siyasetini takip 
edeceklerini umuyoruz. Derin 
arzum, hiç bir şimal milleti!ı.in, 
barJe içindB yaşamak hakkmm 
ihlfil edilmemesidir. 

lsveç matbuatı, §imal devlet. 
teri konferansının tebliğini ta. 
ma.mile tasvip eylemektedir. 

Gazeteler diyorlar ki: 
lska.ndina.vya devletleri ara • 

smdaki tcsnnlıt ve i~ birliğ'i Fin
landiya meselesinin hallinde ve 
İskandinavya bitaraflığının mu 
hafaz:ı.smda mühim bir rol oy. 
nıya.cak bir vakıadır. Eğer 1s. 
karıdina.vya. memleketleri sulh 
lehinde tavassutta bulunmağa 
te§ebbüs etmiyorlarsa bu, tim.. 
diki vaziyetin tahit bir netice. 
r :'Ür. 

St.okholm Tidingen şöyle ya. 
zıyor: 

Tebliğdeki diplomatik lhtl
raze rağmen öyle anlaşılıyor, 
kl, Finlandiya tam bitaraflığı· 
nı ve istikllllnl muhafaza ede. 
cektlr. İskandinavya memle
ltetleri onunla teşriki mesatyl 
teahhUt etmişlerdir. 

Degans Nyheter ,gazetesi de 
şöyle diyor: 

Tebliğin en mühim kısmı 
bltaraffarm istedikleri gibi ha
reket etmek haklarına ait o
lan fıkradır. 

Yeni tn~iliz ilniCormnr, nıo. 
dern şekilde sade ve pratiktir. 
Eskiden dilğme!erin parlamasına 
mani olmak mürn:kiln değildi. Şiın 
di bu iJ de ba~anlmt§br. 

CENUBİ AFRtKA NAZIRI 
LONDRADA 

Loridra, 20 (Husuar. - Cenu. 
bi Afrika dahiliye nazın Londra
ya gelmit ve dominyonlar nazın 
Eden tarafından kabul edilmiıtir. 
iki nanr arasında dominyonlara 
dair meseleler görüşülmektedir. 

YENt ZEL.A.NDA 1THALA. TI-
NI lNGİLTEREYE HASRE. 

DİYOR 

Londra., 20 (Husust) - Yeni 
Zeland maliye na.ıın beyanatta 
bulunarak gelecek altı ay için 
Yeni Zelanda yapılacak itlıa • 
latm tahdit edileceğini bildir
miştir. İthalat busu81lllda lngi . 
liz emtiası tercih edllecektir. 
LEHtsTANDAKl ALMAN 

ZAYİATI 

LlTVANYA - SOVYET BU.. 
DUT PROO'OKOLU BUG'ON 

İMZALANACAK 

Kaunas, 20 (A.A.) - l\fD&. 
kovadaki Litvanya ısefa.Nti. 
Sovyct Rusya ile Litvanya ara.. 
smda.ki hududu tesblt edm 
munzam t>rot.okolun r~_m Mal 
kovada imza. edileceğini habll: 
vermektedir. 

FRANSANJN~ 
TEBLf Qt 

20. 10. 939 akşam tebliği: 
Moı.eı ile Sar arasında dev • 

riye ve istikşaf faaliyeti olm.ut
tur. Bir kaç esir aldık. 
Aynı bölgede mevzii topçu 

faaliyeti kaydedllmi§tir. 
Cephede heyeti umumi"8( L 

tiba:riyle sti.küııet vardır. 
1NG1Ltz ASKERLERlNlN 

F'P..ANSAYA NAKLİ 
Londra, 20 (A.A.) - lngilk 

kuvvetlerinin nakli ha.kkmda 
te bir ay zarfında yüzlerce va. 
bu akşam n~redilen bir teblif., 
puron Fransız limanlarına. ifi. 
racat yaptığı ve bunların mll\IL. 
salatlarmda. himaye i!'linin Fran 
sız donanması tarafın<1"!'1 tendll 
edildiği, gece gelen gemU..ın 
ı§lklan söndürtilmüş olarak il .. 
nıanlara girdiği bildirilmekte • 
dir. 

30 bin Avrupah yahudi 
Aabeşistana verleşeeek 

Londra, 20 (Huau.sf) - AL 
manyanm Lehistan harblndeki 
kayııbmm, resmi Alman mena 
biinin bildirdiiH.nden hayli zh• { 
de old~ tahmin edilmektedf~ 
Londrada şayanı itimat bita -
raf bir kaynaktan alman mali\. { 
mata göre bilhassa tanklar ve Roma, 20 (A.A.) - Halen 
mekaniF.e kuvvetler fazla zarar fla.be§istanda ya.budi kolonlzu. 
görmtı~r. l yonuna matuf bir plan tetkik e. 

FRANSIZ TEBL!Ct dilmektedir. 30 bin Alman, A.. 
Paris, 20 (A.A.) - Umumi! ~a, Çek ve Leh ya.hudiai. 
~m tebliği: 1 nin Tana göltinün cenub1md&Jd 

Gece, salcin ~eçmi~ir. Havıı ;ı.,öJcede iakinr mevzuu babJa .. 
yağmurludur. Her iki taraft~ tir. Bu bölgede balık ponaaıw 
k~if kollan faaliyette bulun • fabrikalan inoa edilecektirı. 
muştur. ( Bir Amerika tröstü bu tepi. 

GARP CEPHEStNDEKI ~ Wı yapanların emrine 150 mD. 
SOKON ı,m dolarlık bir sermaye toy .. 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman mU§tur. Bununla beraber Ro • 
umumi karargfıhı, Sarbriiken'in manya hük\ımcti bu mesele hat. 
cenubu şarkisindeki hudut ara. kmdaki kararını sonradan vere
ziainde vukua gelen mücadeJel". cektir, 
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Hariciye Vekili dün 
şehri~ize geldi 

ıs 

.Glühzn tıkmtıqİ. Gevrcqİ<We>Hakam~hrİytısİ. Pİ rİncİ. f İyonqosu. KııskusU1 ;~ 
iNGILIZ KANZUK ECZAHANESi. Beyoğlu· İstanbul 

Diln şehrimize gelen Sara çoğl,u. n7ıtımda Sovyet 
elçisi.yle musafahada .• 

ide Dolmabahçe sarayının önün- { '(Ha'.'İciye Vekilimiz Şükrü Sa. 
de demirlemiştir. Müteakıben is- racoğlu ile konuıa·n muharririmiz 
timbot kruvazöre yanaşmış ve Hikmet Münirin, bu konutmanın 
bqta Vali Dr. Lfitfi Krrdar1 İs- tcferrüabna dair bir diğer yazııı, 
tan.bul Komutam General Halis ''Günün Akisleri" ıütunundadır. 
Bıyıktay, Parti Müfettişi Fikret Liıtfen ikinci sayfamızın altıncı 
Sulay, üniversite rektörü Cemil sütununa bakınız.) 
Bilsel, Sovyet matbuat rnümessL. 
li, emniyet direktörü, deniz yol
lan umum müdürü ve matbuat 
~rkanı kruvazöre çıkarak Harici
ye Vekilimizi selamlamışlardır. 

Bundan ısonra Hariciye V eki
limiz Sovyetler !büyük el~isi Ta. 
rantief ve refakatlerindeki zevat
la rbirlikte kruvazörden ayrılmı§
trrlar. 

Moskova kruvazörü bu esnada 
Hariciye Vekilimizi 19 pare top 
atarak selamlamı~trr. 

Hariciye Vekilimiz ŞükrU. Sa
racoğlu Tophane rıhtrmında bü. 
yük bir kalabalık, ba~ta milzika 
olmak üzere bir müfreze asker, 
ayrıca, bir müfreze polis tara· 
fmldan karşılanmıştır. Bundan 
başka rıhtımda büyük bir kalaba.. 
lrk hazır bulunmakta idi. 

Hariciye Vekilimiz buradan 
aoğruca Perapalas oteline inmi~
Ierdir. 

Muhterem Vekil öğleden sonra 
ıaat dörtle beş arasında İstanbul. 
daki yerli ve yabancr matbuat 
mensuplarım kabul ederek Mos
kova seyahatine dair aşağrki be. 
yanatta bulunmu~tur. 

"ı\f.ösyö Potemkinin Ankaraya 
vaki olan ziyn.-etini iade etmek 
ve Türkiye ile Sovyet hükumeti
ni alakadar eden meseleleri gö. 
rü~mek üzere Moskovaya gitmiş
tim. 

''Her biriyle §ahsan tanıpnak 
fırsatını bulduğum Sovyet ricali 
ile bu işler hakkında konuşmala. 
rrmızrn gayet samimi bir hava 
içinde cereyan ettiğini ve bu zi
yaretin her iki miJlet arasında 
eskidenberi mevcut olan .dostlu. 
gun birkat daha utmasına vesi
le olduğunu sizlere söyliyebili. 
rim. 

Moskovadan, ileride konuşma
larııruza devam etmek üzere ıyı 
İntibalarla ayrıldım. 

Bu ziyaret birçok idostluk te. 
:zahürlerine vesile teşl<il ebnek i
tibariyle ayrıca faydalı olmu~tur 
kanaatindeyim. 

Mm.kovada .gördüklerim ara. 
smda bilhassa yeraltı treni ve 
lVoTga kanalı, her millet için !tU• 
rur duyulacak, bir eserdir. He. 
nüz temelleri atılmış bulun:\n 
Sovyetler sarayı da, iki üç sene j 
sonra bu muvaffak eserler arası· 
na varacakhr." 

Muhterem Haraciye Vekilimiz 
Şükril Saracoğlu, evvelki gün im
:zalan.an Türk - Fransız - İngiliz 
mukavelelerine dair vaki olan 
bir suale şu yolda cevap vermiş
tir: 

Saraçoğlu ile Molotof 
arasında teati edilen 

telgraflar 
M~kova, 20 (A.A.) - Tass 

ajansı bildiriyor: 
Türkiye Hariciye Vekili B. 

Şükrü Saracoğlu, Sovyetler bir. 
liği halk komiserleri heyet reisi 
ve hariciye halk komiseri B. Mo
lotofa şu telgrafı göndermiştir: 

''Sovyetler birliği arazisinden 
aynldığmı gırada, Sovyet ricaliy. 
le Sovyet makamatt tarafından 
~österilen samimi ve misafirper. 
)verane kabulden dolayı hararetli 
t ekkürlerimi ifade etmek iste

Hakkrmda gösterilen dosta
ıhtimamlar, memleketlerimiz 

arasında mevcut an'anevi müna. 
sebetlerin mümeyyiz vasfı olan 
mütekabil samimiyeti ve dostlu

bir kere daha müşahade etmek 
· atıru bana vermis olan Sov. 

et devlet ricali ile yaptığım te. 
sların unutulmaz intibalarm

öan mülhem olarak, !değişmez 
dostluk hislerimin kabulünü ve 
Sovyet hükOmetine, şükranları
mın ibtağmr rica ederim, B. Reis." 

B. Molotof, B. Şükrü Saracoğ. 
luna şu telgrafla mukabele et
miştir: 

"Samimi sözlerinizden ve ifa. 
Öe ettiğiniz duygulardan dolayı 
size çok müteşekkirim. Moskova. 
<fa yapılan fikir teatilerinin, Sov
yet Rusya ile Türkiye arasında 
mevcut dostane münasebetleri 
tekrar teyit ettiğini müşahade 
eylemekle keza bahtiyarım. Dos
tane duygularımın kabulünü rica 
c!derim. B. Vekil.'' 

t .. 

... 

Polonyalı 
mühendisler 

.~Memleketimizde çalış-
.'!k mak istiyorlar 
.il. Memleketinin düşman tara. 
· imdan işgali üı.erine Roman • 
yaya. iltica eden Polonya çelik 
fabrikaları mümessili M. Roehr 
dün sabahki konvansiyonel tre. 
nile şehrimize gelmiştir. 

M. Roehr bir muharririmire 
§Unları söylemiştir: 

- Harbe ihtiyat zabiti ola -
rak iştirak eden Polonyalı 120 
kadar demir ve çelik fabrika. 
ları mühendisiyle birlikte son 
fcHi.ketten sonra Romanyaya 
arkadaşlarım namma bazı te • 
~ebbüslerdc bulunmak üzere gel 
elim. Kendilerinin Türk fabri • 
kalarmda mütehassıs olarak 
c:alı~malannı temin için Sii .• 
merbanka müracaat edeceğim. 

Takas 
ameleleri 
Şirket kanaliyle 

yapılacak 
Ankara, 20 (Huıuıl) - Ban 

kalarımızın hariçten yapıla
cak 1tha1Atı temin icin öteden. 
bert yaptıkları akreditif mua
melelerini halihazırdaki buh
ran dolayıaiyle bir buçuk ay. 
danberl kesmiş bulunmaları- 1 
mn ithaU.tımız bakımından 

ııek bUyUk mUşkUlltı mucip ol 
duğu Ticaret VekAletince göz
önUne alınmıştır. 

Ve.kllet bu huauıta lbım 're. 
len imkAnları ha.zırlamış ve 
takas limited şfr°ketinln elinde 
bulunan vesikalarla ahdi ta
kaslar yolu ile akreditif mua
melA.tının bu şlrket kanallyle 
teminl kararlaşmıştır. 

Muhtelit memleketlerden ve 
bilhassa lngiltereden TA.kl ola. 
cak lthalAt için Jthal!tçıları
mız takas limited l}irkeUne 
derhal müracaat etmek sure- . 
tiyle mUmkUn. olan kolaylığı 

göreceklerdir. 

Bundan maada ihracatı ko. 
laylaştrracak ihracat bedelleri
ni ihracatcılara. kolaylıkla te
dlyesinl temin edecek tedbir. 
lere de hUkumetçe tevessUl
edllmiştir. 

Bu maksatla .A.nkaraya cel· 
bolunan takas limited şirketi. 
nln müşterek müdürü ' KA:mll 
Kıbr1sll Ticaret VekA.letlnden 
!Azım gelen talimatı · aldıktan 
sonra. bu akşam lstanbula ha
reket elmişlerdl.r. 

.Ayni zamanda bu mevzular 
etrafında. hUkO.met ile temıı.a 
etmek üzere İzmir ihracatçılar 
heyeti Ticaret Vek~letiyle yap
tıkları temastan aldıkları ne. 
tlceden memnun bu akşam lz
mire gitmişlerdir. 

İngiliz - Fransız do
nanmasından himaye 

görecek herhangi 
• 

gemı 

Almanya tarafından düşman 
.snytlacnkmış 

Londra, 20 (Huausl) - Ha· 
ber alındığına göre Almanya 
hUkihncti Jnglliz ve Fransız 
harp gemileri himayesine giren 
her hangi ticaret gemi.sini düş. 
man gemisi sayarak öylece 
muamele edeceği bitaraf hUkO.
metlere bildirilmiştir. 

tlin 
Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Malı

kcmesinclcn: 
Balıklı Rum Hulahaııesinin Si~. 

lide Boınonti Ilirnhanesinde müs· 
lalıdem Yani Burnazo aleyhine ac. 
tığı davada Müddaaleyhin ikamet· 
gahının meçhuliyeline mebni MahM 
kemece on beş gün müddetle ilbtn 
lcbli~at kra~ına karar nrilmi, ol· 
duğundan muhakeme günü olan 
1l/l 1Jg3g saat !>,30 da mahkemeye 
bizzat nya bilvekAle gelıneniz teb_ 
lift makamına kaim olmak ü:ı:ere 
ilıin olunur. 

--------------------------~-

Zayi 
Ilayd3rpa~a Jiııesinden 89:> numa. 

ralı 'e 1.11.38 tarihinde aldığım mc· 
zuniyet diplomamı zayi eltim. Ye_ 
ni~ini cıkaracağımdan eskisinin 
hiikınü yoktur. 

Fen C. Gi:> 
~hulafa Erkan 

"imzalanan mukaveleler, mcm. 
leketim ve milletim için çok h:ı
yırlı neticeler verecek, mühim 
vesikalardır kanaatindeyim. Yi·ne 
kaniim ki, bu mukaveleler, Türlt 1 Bu makı:atla bir kaç güne ka - • • • 
• Rus idostluğu üzerinde en ufak 
bir menfi tcsrc bile yapmıyacak. 
trr." 

Şükrü Saracoğlu, gerek Mos
kovadan ayrılırken, gerekse Kı
rnn ve Sivastapolda Sovyet rica. 
linin ve halkının büyük tezahüra
tiyle karşılandığını, tahassüsl~ 
beyan etmiştir. 

Muhterem Ilariciyc Vekilimiz, 
alc~kl eks11rese bağlanan husu
d ııta-gonla Ankaraya gitmiştir. 

dar Ankarnya gideceğim. Di ~ • _ ~ ~ 
ğ~r bir c:ok mühendislerimizi j 1308!l ~~yı, .. 2.ı.~.'93, gunlu lıeyan· 
Yuc_:-oslav Ye Romen fabrikaları 1 n~nıc~·c. :ııt ~umruk ~~k~urnnu 7.11. 

kabul elmi~lcrdir. yı cııı~ımtlen n ycnısını çıkarııca-
Bıı memleketlere iltica eden ~ınıı1ıl:rn e~ld~inin hiıl.:mii yoktur. 

Polorı.yalılarm mühim bir kıs. hmct ve Karde~leri. 
mı Fransaya ve Yunanistana 
gitmişlerdir. S\Htlll : A.'WI U.'i 
Müracaatımız kabul edilirse 

Pnlonv:ılT miihendisler ilk va. Rıı~ıtdı.iiı ,·er: l'.~KIT M:ıtbauı 
sıta ile buraya gelecekler ve 
Türkiyede yerleşeceklerdir.,, 

Umum Neşriyatı iJıre eden: 

ReCik Ahmet Snenıll ·~ .. , 

En son modalarla 
ahenktar yeni 

PUDRA 
Renkleri 

Eri !On moda koleksiyonla.rı 
bu mevsim.in ropları, yeni yüz 
ve ten renklerile imtizacı ica.p 
edeoeği hissini uyandırmakta. 
dır. Şimdi, meflıhur bir güzellik 
mütehual'3I tarafından icat ~ 
dilen en son mod& renkler, ca.. 
zip Tokalon pudrası eerisine 
dahildir. Ve her yemen teda.rilc 
edebilirsiniz. 

"NATOR.ELLE,, - Ga.yet 
. beyaz cildler için sa.f ve şeffaf 

bir ~zellik temin eder. 
"Pl!X;HE" - Açık tenli sarı. 

em ve esmerlerin ekııerisine ga. 
yet uygun bir gUullik temin e. 
der. 

''BRUN SOLE1L" - Esmer
ler için cazip bir sevimlilik te. 
min eder.. Ve şimdiye kadu 
gördüklerinizden daha parlak, 
daha canlı ve daha cazip diğer 
bir çok renkler. 

Tokalon pudrası havalandı. 
rılmış • ki bu sa.yede on defa da. 
ha. ince kılar - olduğUnıdan ta. 
bii görünür. Onda. taze çiçek
lerin kokusunu hissedersiniz. Bu 
pudra, "Krema köpüğü,, imtL 
yazlı usulile karıştırılmış oldu. 
ğundan iki misli faua sabit du. 
rur. Tokalon pudrasının yeni ve 
-cazip renklerini görünüz. 

11939 senesi zarfında yalnız 

1 ~=~!~.~a d~~~!~lif 
Fabrikanın satmı~ olduğu Rad. 

1 
yolardan fazla Radyo satmı,tır. 

6 ...e 8 LAMBALI 
En son l\lodel Z E N 1 T il 
Radyolarını tecrübe ediniz. 

BAKER MAGAZALARINDA her 

1 yerden müsait fiat ve ~artlarla ~ 
<ı~lılmaktadır. 

~ -.;: 

Zayi 
33• - 335 senelerinde t~tanbul 

Sultani.sinden almış olduğum tu_ 
diknnmemi zayi etlim. Yenisini 
alac:ığımdan hükmü yoktur. 

No.: 139. Mehmet Sııit 
• (K. l. 288) 

Zayi 
Emniyet müdürlüğiiniln Altıncı 

şube"'i namına aldığım 4118 sicil 
ııuıııanı lı ehliyet ile !\thhiye ciiıcl:t· 

nı Ye 3( 1' numaralı karnJonct i~·in 
'"e 8~ 8 numaralı hımı~l oto korne. 
leri k:ıybttıim. Ycni~ini çıkaraca· 

Aımdan e:rıkilerinin hiilrnıfı olmadı. 
gı Jlıln olunur. · 

Ati re;: Beyoiilu Billurcu ı;okak 
Lüo.s garaj sahihi N. 15, ~; J\o. 

Slavridis 

İdaremizin muhtelif yerlerinde hlihdam edilmek üzere lrnartl 
kirolerJııe ihtiyaç nrdır. Verilecek maaş 177 liradır. Ayrıca me .. ken 11 

me~ken bedeli nrilir. Serbe"'t bulunmak ve ya~ları 45 den yukarı ol 
mak üzere taliplerin Devlet Dcmiryolları ıal işleri nıüdürlü~ünc nıU 
caatları. (8445) > 

* • • 
Muhammen bedelt 1524 lira 25 kuruş olan muhtelif elnı Ye eb'~ 

9 kalem kaynakçı n dökümcü ba,lık, gözlük ve gör.tük r11111I ~ 
27/10/1939 Cuma günü saat (10.30) on buçukta Haydarpa,ada Gar 
nuı dahilindeki komisyon tarafındın açık eloıillme usulile satın al• ~ 

cakt~~ işe girmek htiycnlerln 114 Ura 32 kuruşluk muvakkat tcnıİJiuf 
Tt ·kanunun tayin etti iti nııaikle birlikte eksiltme günü saati ne Jo9 
lı:omi~yona müracaalları lbımdır. na2 

Bu i~e ait ş:artnameler komisyondan parasız olarak dajıtılrt1ll~ 
dı~ (831~) 

• • • 
Slnı ıtelyulnde yıpı)acalc. muıayyak han te'll~atına lli7.umu c 

mah:emenin teslimi ve bunların mahallinde montajı 27-10-19:\9 c~ 
günO saat 15,30 dıı Ankarada idare binuında paurhkla ihale edikrC~ ~İt), 

Pazarlık mevzuunun mecmu muhammen bedeli 45500 lir:ıdır. DL1 ı11i 
ııirmek isteyenlerin kanunun tayin etliitl vesikaları hamilen aynı ~ün llllc 
at 15,30 da komhyon Rehli#ine müracaatları lı\r.ımdır. 1 Ve 

Sartnameler parurız olarak Ankarada mal7.eme daire5indcn\~T:ı~ ' ~ıı <l; 

paııda le~ellilm Te sevk şeniğinden dağıtılmaktadır. (850~ hli 

·uı i: : i!::!:Lil AAıı•z;ı ::!::: ra:r:::ra: rn=::r:;:s mr:i~~~ =-- -. . .a:.. 1111---lllil •••••• •••••••••••• • ... -ı .... :ı: __ ..,,..,., tı 

~111(11Pifl!D•~: . .;ııı~~~Vltt~'lır 
dE 

.\\ltı 

Baş, Diş, Nezle, 

•\ıı 
"dııtı 

~ lal'ı 
lta~tı 

Grip, Romatizma. ~[i 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhg~ıı~j'~ . u~ 

keser. icabında günde 3 kase alınabilir 11, 

' Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz:. ll; 

mı mı ~ıı: -
lstanbul Valiliğinden: 

~"tt
t b 

bUdd, 
L le 

htanbul .MaariC Müdürlüğünde açılc bulunan 10 Ye 15 lira maa~tı ,_ ~. 
memuriyete orıı. okul n lise mez:unlarından milsabaka ile memur 1 ~~illa 
nacaktır. l\lüsabi\ların daktilo bilmeal farttır. lıteklilerin müsbit e"~~~~a 
lariyle birlikte 31/X/1939 tarihine kadar İ!tanbul Maarif Müdürlii~o t~ı 
mür:ıcaatları ilAn olunur. (8(i09) , ~: 

·~i 
P· T. T. Müdürlüğünden: ,~ı 

1 - 16 Dirincite~rin 939 tarihinde ihale5i yapılaca~ı mm olunarı ti~ 
ndet Bi~iklelc talip çıkmadığından eksiltme on gün temdit edilmiştir· ~~ 

2 - Eksiltme 27 Birincite,rirı 939 Cuma günü saat 11 de Ankıır' ~~~ttı 
P. T. T. U. Müdürlük binasındaki Salınalma Komisyonunda yapılacnl:1 1 

Muhammen bedel "4620,, muvakkat teminat "3'6.5., liradır. 
3 - hlekliler muvakkat teminat makbuz Yeya banka teminnt rıı' ~ 

tuhu ile kanuni Teslkalarını hAmilcn mc:ı:k~r gün ye saatte o komi~Y0 \}r 
müracaat edeceklerdir, (5.(00) (86:;2y \ 

l· .·~·- ( . 
.oş_~ANLI s·ANK~SI __ ,, .: ~k 

' _.\;;.:Jiii:.. ' TORK ANONiM ŞIR'CET1 ' ,· ' • ~ 
t , 1 

:: \TESISl TARlt:4f'1B63-L ,. ı tt} 
SwOfnt ,,. Tarld,,. Camlıarirf'ti ;ı, tn6ttdiı ,,.,.,ı.,,.,ıitt•m'"siı 
.2191 Namafalr IOl61İ93J t•rilıfi lı#tJtmfı tııdilt Mi/misJİ'), • 

/ 1f/6)93J tanlıfi 24JJ NrttnMU. Rnm1,..t,,,,_Jt;.:1 \ t' 
... rm.,esı ı l t0.000.000 lftC'lttz Urntf~ 

' , ... 1 thttJat akçesıf' • t.250.000 lngme Lffauı "~ J • 

ı( ~- -- tTll .... - 1 ...... :$elıı.ı....4~' ~ _...,_ J~ 
( ' lPARts.,,~RSILVA'•w rcıs·•1·t 

- _ -:" LONDRA "' MAl'f(ESTER"cle 1. _ 
.MISIR.~l<IB!US.~VUNAMlSTAN.\ fRAN.. IRAte.""MUST~'J, ~ . 

""9JMAVERAVl.,fRDOrc'de(-~"1 

.. . •• ~J -:-::,~ ··.t 
. ... ~ .... ş~ı --~ 

VUOOslAW~mJMANVA.~YUnAf!tSTAN.•suRfve.~ÔBMAN 

Filyafferl." HtOn -OG~yada ..... ii;;.f; we M11Pıatılrlert.,•1rdar 

- -~< 
0

Hft' nen Oantca Madtelelerl ppar.' ' ., "" . . . 
H~abı t'lf• ve mt'\ıtCvıt hesaplan lıOşach 1 

;\,ib T ıcarl kred'iter ft wın.ıılılt kftdılt'I' k&,a&' _,, " 
~p Tıırlcıvr we f~bl ıneml.t.tltt llıetıM kt$id• ... ıencdat ~1ıonıosıa; 
(IJI Borsa murlt-n. • 
glf falıam ff tahvtl,\I, ıltı~ .,. tmlaı ~rnnt evan&.\ 
a:b Sentdıı . cıhsillrı Oe uire. 
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1 1 
En rük!Hı f'nlni\'!t s.ırtlmm Jı3iı lciralılıı" 

' \ • • l<auln Smtisi •ndır. 

• · ı 'Plya;ınrn' en mGsait t•rflarKe ( lnrm~araf; vep '7 -

L kumbarasıı) fı&Arrwf heıqıları •çıht· r 

~~Y.~ 


