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iY unanimuıaa liava 
hücumu kursları 

Londra, 23 (Hususi) - Ha.-
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Sovyet gemileri dün 
§ehrimizden ayrıldılar 

~a. hU?umundan lcorunma tcd
irlerını öğrenmek Yunanis -

~anda mecburl olmuştur. Bu 
edt-•ricrl usulünce öğrenmek

ten imtina edenler cezalandı -
rııacaklardır. 

- ... . - ,. . - - - - - - - . --- ---·-

Hariciye Vekilimizi Sivasto
poldan şehrimize getimıiı bulu. 
nan Sovyet harp gemileri bugün 
öğle üzeri limanmuzdan ayrıl. 
rruşlardır. 
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.8 S t a ı i n H i t 1 e r i n Hariciye Vekiii 
ekliflerinİ reddetti Dünkü parti gurubu içtimaında 

erek Rusya ile askeri anlaşma yapılamaması gerekse 
lıkara paktı Hitler için iki diplomatik mağlubiyettir 

Moskova müzakerelerine ait 
izahatta bulundu Almanlar Fransa ile İngiltereyi mağlup Ankara, 23 (A.A.) - Parti 

grupu umumt heyeti bugün 
"23. 10. 939" BUyUk MilJet 
Meclisi umumt heyeti içtimaın
<lan sonra saat 15,30 da. Reis 

Vekili Hasan Sakanın Mşkan· 
lığmda toplandı: 

ettikten sonra Rusya ile çarpışacaklar 
tilcObıerver gazetesinin diploma. Bu muhabir, Ankara ve Roma- \ 

Ruznamedo yalnız Moskova 
seyahatinden avdet etmiş olan 
Hariciye Vekilimizin grup u • 
mumt heyetine vereceği izahat 
mevzuu vardı. bur~uh~biri, B. Bitlerin, şimdi dal:i Alman elçilerinin Ber~ine B ı k b • • k ı d 

ltı1ıı1lldc teksıf ettıgım ve bunun, Fransız paktının, Almanyayı en-
hca~ dıkka~ini ~~~l~matik cep. c:af.rılmalarmrn, Türk· ingilız - u gar a ınesı uru u 
Jltlt en Türk - İngiliz _ Fransız diş~lendirdiğine delil teşkil etti-
~ının bir neticesi olduğunu bil. ğini ilave eylemektedir. 
~edir. (Devamı 5 incide) 

Türk - ingiliz -Fransız paktı 
Teşrinisaninin ilk h aftasında 

ç nıecliste de tasdik a arzedilecek 
~ "1ıkara, 23 (Hususi) - An
~a. imzalanmış olan üç ta. 
aıı.ı,.1~'1'ürk, İngiliz ve Fransız 
bu ~ı tasdik edilmek üzere 
~~ç müttefik memleketin 
~~ine teşrinisaninin ilk 
~ da ve aynı zamanda ar. 
~ ~ktir. 

~ AKiSLER! DEVAM: 
EDİYOR 

~~ire, 23 (A.A.) - Mısır 
~ vuatı, üç tarruıı .f\n1cara paJt 
~llı. iınzasmdaki ehemmiyeti 
~ ettiren başmakaleler 

ne~retmekte ve Türkiyenin kah 
ramanca hareketi karşısında 
Mısırın duyduğu sevinci ve hay 
ranhğı mevzuu bahseylcmcktc
dir. 

Halil Tab<?t, Mukaddam ga . 
zctesinde §Öyle yazıyor: 

Dün Ankarada, tarihin belli 
başlı bir faslı yazıtlı. Ankara 
paktı, büyük bir ehemmiyet ta. 
şıyacak ve gerek harbin neti -
ccsi üzerinde gerek bazı millet. 
mi"lif 1fant1ntl~ • 
lcri husu~unda. bUyük kıymeti 

(Dccamı 5 ıncide 

Türkiyeye . . İng iltere, 
kr edi a çacak 

Son anlaşmadan sonra Londra 
6Q milyonluk bir kredi verecek 

tfttl:.ondra, 23 (A.A.) - Röyte- rlldiğinc göre de, İngiltere ta -
t~ Gfrendlğine göre lngilte • rafından TUrklyeyc mühim blı· 
~~i~ek Yakında. a.k'tedileceği tkrazda bulunulacağına da.: 
llıll olunan bir mall anlaşma Ankaradan alınan gazete ha 
llııı Clbfnce, TUrkiyeye altmış borlcri resmi bir mahiyeti haiz "e/011 İngiliz liralık bir kredi olmamakla beraber TUrklyeye 
tlıt~Cektir. Bundan başka, tn - ikrazat yapılması Ye ekonomik 
bQl'Ure, Ttırk ihracatının en krediler açılması hususu~da 

Ji k kısmını massedccektir. İngiltere, Fransa vo TUrkıye 
ıı'lt 11 anlaşma hakkındaki mu arasında Jconuşmalarn glrlşil-
~ıı ereıer, TUrk • lngiliz Fran miştir. · 
t~r~'lttının akti llc neticelenen ı Son defa aktolunnn muahede 
llıın Ştnelcr esnasında yapıl - nln umumi zihniyet dairesin-

}{ ır. de bu hususta tedbirler de a -

Yeni Köseivanof kabinesi ilk içtimaın z 
gece saat birde yaptı 

Sofya, 24 (Gece saat birde te seivanof saraydan çıktıktan son 
lcfonla) - Kral Boris bugün ra nazırlar meclisi binasında 
saat dört buçukta eski BaşYc. ilk evvel Sofya garnizon ku. 
kil Gospoclin Kösei\•anofu sara- mandam g-encrnl Gcrcikofu ka
ya davetle yeni kabinenin te.!I. bul ederek görü~tü. Generalle 
kilir.e memur etti. Doktor Kö. görüı;en Ki>seivanof, saat beş -------------------_..:;.----.:._ ________________ _..:_ ___________________ ~-------

bııçt•kta i~tntiı:.tik umum mUdü. 
rti İslavço Za~orofu onu müte. 
akip mebus Logorezofu ve daha 
sonra da ali isti'laf mahkemesi 
reisi Vasil Mitakofu kabul ede. 
rek görüştü. ( Dcuamı 5 incide) Hariciye Yckilimiz l\foskornya 

hareket c<lcı·kcn so,·yet 
Sefirilo beraber 

Garp 

Celsenin açılmasını m U t<'a. • 
kip Hariciye Vekili ŞUkrU Sa • 
racoğlu söz alarak yirmi gün• 
den fazla devam eden Mosko • 
va mUzakeratına ait izahata 
başladı. 

Moskovada temas edilen me 
seleler hakkında teati edilen 
fikirlerdeki '·uzuh ve sarahat 
~ıNYJft •rdtıll!i'Jn CJ"8t 
Iuğun samimiyetini gösteren 
karşılıklı beyanat, umumi he • 
yetin memnuniyetini mucib ol
muştur. 

lki saatten fazla devam e • 
den bu izahatı müteakip bir 
iki hatip söz nldı. Bazı sualler 
irad ettiler ve izahatta bulun· 
dular. 

Hariciye VeklHmlz bu sual 
ve izahata icabcden cevaplan 
verdikten sonra saat 18,30 da 
celseye nihayet verlldi. 

Garp cePheSinde vaziyet sükOneti/ Göbelsin dünkü nutku 

mu haf aza ediyor ingiltere ve Amerika gazetele: 
Parls, 23 (A.A.)" - Umumi 

kararg~hm tebliği: 
BUtun cephede gece sakin 

geçmiştir. 
Paris, 23 (A.A.) - 23 teşri

nicnel akşam tebliği: 
Bilhassa Sarın garb bölge • 

sinde temas mUtrezelcrlnln fa
allyetl kaydedilmiştir. 

Bcrlln, 23 (A.A.) - Alman 

Başkumandanlığı tebliğ edi -
yor: 

Garp cephesinde top<:u ve kc 
şi! kolları faaliyeti haricinde 
kaydedilecek bir çarpışma. ol
mamıştır. 

rine alay mevzuu oldu 
Nevyork, 23 (A.A.) - Dok. 1 Dünyada nazileı:1den başka insan. 

tor Göbbels tarafından Churchille lar da bulunabileceğini Almanya. 
aleyhinde söylenen sözleri A- 1 mn aklr bir türlü alınıyor. Ame
merikan efkarıumumiyesi istihza rikan efkarıumumiyesi, bu nutku 
ile karşılamaktadır. "hazin olduğu nisbette eğlenceli 

Nevyork Herald gazetesi di. bi~ hadise" mahiyetinde telakki ~Ye nezaretinden bildi· lınmıştır. 

l::rzurum hattının eçılış merasimi 

21 ilkteşrindc Uç motörlU 
bir tngiJlz tayyaresi şarktan 
gelerek Achcnin 25 kilomet -
re cenubu şarkisinde kA.in şl -
mendifcr istasyonu ile bunun 
hemen yanında buhınanBelçi
ka hududu Uzerinde uçmuş 
ve garp istikametinde uzak • 
laşmıştır. 

yor ki: edıyor. 

"Göbbelsin dünyaya hitaben Londra, 23 (A.A.) - Havas: 
bir nutuk iraıdedeceği hakkındaki Göbbelsin dün akşamki nutku 
haberden fevkalade bir hadise bu sabahki gazetelerin ekseriye.. 
karşısında kalacağımızı anlamış. tine alay mevzuu olmaktadır. Ga. 
tık. Fakat bizzat GC>bbelsin bu zeteler, müteaddit defa gözden 
kadar gülünç bir id:liada buluna. düştüğü söylenilen propaganda 

Dl R ALMA~ TA YYARESl 
DÜŞÜRÜT,DÜ 

Londra, 23 (A.A.) - İkl Al
man tayyaresi, bugUn öğleden 
sonra lskoçyanm cenubu şar
ki sahili llıcrlnde gözUkmttş -
tUr. İngiliz :wcı tayyareleri der 
hal, bu Alman tayyarelerini 
karşılamış ve düşman tayyare 
lerinden birini dlişUrmUştUr. 

Açık ve sinsi 
propadan6a 

Suımağa, dinlemeğe 
ve her işi meaullerine 

bırakmağa dair 
Ya=an : 

~ Nasuhi BAYDAR < 
~ Bugün ~üncü sa.hif emizde ~ 
~~ 

cağr kimsenin aklına gelmemişti. r n,.. •. ,.. ... " t; ôı,,..,.,,.) 

Günlerin peşinden: 

Akra)a iki. şehir 
İstanbul cs)>i, Ankara yeni devlet merkezidir. Biri solet, 

öteki halef. 
Biı Tllrkiycnin bu iki bUyUk şehri. arasında yeni bir mu. 

naschet daha keşfettik: lstanbul ile Ankara iki akraba şehir· 
dlr. Onun için Anknrada olan e,·ıenmelerde dalına lstanlıul
dan, İfıt:ınbulda olan evlenmelerde uaimn .Ankaradan birçok 
davetliler bulunuyor. 

Dost !arımdan biri böyle evlenme vakalarıncln davetlileri 
bir şchlrclcn iibUr şehre seyahat zorlusundan lrnrtarınak: için 
şüyl" bir çare <lUşiinmUş: Nişanlılar ayııı gUncle lı<'m Anknrada, 
hem lstnnhulda iki ziyafet tertip cdC'ccl{lC'r, Ankaradaki zl· 
yafete Anknrndakiler, İstanbnldaki ziyafete İstnnbuldaltiler 
toplanacaklardır. :Klşanlılar bu ziyafetten birinde bulunduk· 
tan sonra tayyare ile ikinciye yetişecekler! 

Her halde bir kısım davetlileri 1stanbuldan Ankaraya, 
yahut Ankaradan lstanbula getirmektense <lavet cclenlerln ora. 
dan buraya, yahut buradan oraya gitmeleri <1n:ha l•olay ola~ 
Ve ihtimal ki bu usul yavaş yavaş memleketimize mahsus btr 
nevi muaşeret Adabı haline gelecek... IlASA'S' KUMÇATI 
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il i l rizll 
~nsanlar memleketinde 

--------Yazan: SADRl ERTEM-----• 
Dundan 60 sene evve l çorak 

1 
lıir yer e muhacirler iskan edil
miş, muhacirle r burada topra_ 
ğı i şlenir bir hal e koymu 5}1ar. 
çilt lik yapmışlar, köy v ticuda 
getirmişler. Bunda n 30 sene 
evvel d avalar açılmış , mahke
mele r seneler ce sürmüş; n l h ::ı.
ye t mlilk sahibi m eydana çık
mış, lıtikılmet bu araziyi sat m 
alınış, şimdi daha bu sen e ınu
h:wirlcrc taksitle satacaktır . 

zerinden olur. Fakat mübadele 
edilecek miktar azaldıkça. mU
lıadelede n a kdin yerini eşya al
maktadır. Buna göre köylü 
ile şehrin mall münasebeti ya
n i borçlanma tarzı meydana 
çıkıyor. 

Bazan faizl e p a r a alıyor. 
};'aiz mlkdarı hala. yüksektir. 
Bankalar, kredi kooperatifleri 
hakiki ihtiyac ı karşılayacak 
halde değildi r. Bu sc bcpten 
mlkdarı azalsa da faizci mev -
cuttur. 

i şi tak ip için Ankaraya ge
len birkaç köylli i l cı ben bizzat 
~örUştuın . tiO senede bir m ül
ke yerleşemiyen insan tipi bir 
istisna değildir . Bliyilk Millet 
;\lı•C'l i sinde aynı ~eye benze -
yen meseleler hakkında Dahi-
1.y u Vekilleri tarafından söy -
ı rınıi ş nutuklar vardır. 

.Arazi hududu meselesi eski 
lıir tarihe malik bulunmakta -
dır. Çavdarhisarda bulunan 
jUpiter mabedinin duvarında -
ki taş levhalarda MiH\dm ikinci 
asrıudu. imparator t a rafmdan 
yazrlmrş mektupların suretleri 
Yal'Ull". 

Bu mektuplarda arazi hu -
dutları bakkmda emirler ;ar
dır. Yeniden mesahalar yapıl
masını ihtilUların ortadan 
kaldırılması bildirllmektedir. 

Kilometre baŞına vasatt ola
rak .:.! ı - 30 nüfus isabet eden 
bir memlekette topı·ak; saydı -
ğım ız sebepler ve izah edeceği
miz mali :;;artlar dolayrsile ka· 
fi gelmemekt edir. Hentiz nen
tasif ziraat yapma.yan, tekniği 
ge ri olan, mtitemadlyeu parça
lanarak küçük parça lara. ayrı
ln.n arazi üzerinde ç nlıl)an ik
t ısadi sebeplerle vaziye ti kö -
tlUeşen ve bir yandan nüfusu 
ıla artan halktan bir kısmı gur 
bete çıkıyor. Bir kısmı yarıcı, 
ıııraba oluyor, bir kısmı mev
imlik ziraat işçiliğini tercih 
ıiyor. Bu arada kendine top -
!\: bulmak için ormanla yapı
n bir mUcadele de gözden 
ı çmayaca.k kadar mUhimdlr. 
<;ok eskidenberi orman yan 

. ııların.dan bahsedilir. Bu 
. ııgınların serbest odun kes
ıe k , kömür yapmak ıgibi bir
ıı kım sebepleri olduğu gibi, 

tctrla açmak ic;;in de yapıldığı 
g.örUlmekteclir. 

Artan nll!us ve parçalana 
·llarçalana küçülen arazi ııı ese
le ı:;inln iptidai hal çarelerin. 

• ıl e ıı biri de ormanla mücadele
dir. Fakat ormanla yapılan mü 
cadelede bir taraftan orman 
harap oluyor. Bir taraftan or
mana hticum eden. 

Ormanla köylü mlicudelesi -
nin pek eski zamaudanberi 
ın e rc ut olduğuna en gUzel şa

hit ormanların muhafızı oln -
rak her korunun kenarında 
hlr patirin bulunmasıdır. 

Ormanla yapılan mUcadelc
de e kseriya. orman mahYol -
makla beraber neticede eko -
nomik bir kıymet hbıl olma -
maktadır. Çünkü orman yakr
laral{ elde edilen tarla ancak 
bir iki sene faydalı olınnkladır. 
Sebe bi, ormanların bulunduğu 
sahalar ekseriya dikçe olan ya
maçlardır . Ağaçhırın mevcudi
yeti dolayısile bir takım kaya
ların Uı:;tUne hafif bir toprak 
tabakası birikmiştir . Orman 

.. ortadan kalkınca yağmur sel
, leri biriken toprak tabakala -
rını vadilere slirUkler. Tarla. -
nın hakiki manzarası meyda -
na çıkar. Kayalıklar sırıtır. 
Orman ortada kalmadığı gibi 
buğdayı, arpayı besliyecek 
maddele r de kalmnı . Otsuz, 
kıraç bir manzara boydan bo
ya uzar gide r. 
Ormanı mahveden lıu defa 

ya yarıcı, ya mevsim amelesi 
olmaya yahut gurbete gitmeğe 
mecbur olur. 

ViIA.yet içinde e kilen saha 
200. 000 hektar, ormanlık mm

- taka 300.000 hektar olduğuna 
mgöre, köylU orman münasebeti 

dfükate lılyık bil' haldedir. Va
kıa orman sahası 937 - 938 se· 
nesi is tihsaHHrna nazaran bu 
mikdan gös te rmekte ise de 
9 3 O - 9:l 1 sen esinde ekilen ara
zi miktarı 35 0.000 hektara ka- . 
dar çıkmı'3l r. 

HenUz a rada h;ılenmiyen Hl(} 
bin hektarlık bir boşluk m ev -
<:ut bulunmaktadır. 

Şe hirle mali müno.sebet bir
çok yerlerde köylU o Un müba
dele tar::rnıA. bağlıdır. Köylü 
,ıazar lh'ıJyacından fazla mal 
,.,·kedinee mUbadcle nakid U-

Diğer ta.raftan köylU kendisine 
lazım olan eşyayı mübadele ta 
rikile alrr. l4"'akat bu nıUbade -
lede ekseriya mahsu l ekseriya 
daha sonra verildi ği ic:in satı -
lan mal bir n evi avanl) mahiye
tindedir. MUlıadelede köylü 
yine bir kısım fai zi öder. tş ü
ze rinden yapılan avanslarda da 
yine mahsule göre bir h esap 
Yardır. Bunların yauıuda diğer 
vakıayı olduğu gibi kaydetmelı:: 
iktıza. eder. Arazi sahipleri 
yalnız köylerde oturup yalnız 
ziraatıe meşgul olanı ardan i -
baret değildir. K öylin dışında 
oturup hayatını başka şartlar 
içinde t emin eden, a razisini bu 
arada tali bir i ş olarak işleten 
insanlar vardır. Bunlar için bu 
toprak fazla bir kıymettir. O
nun daha. çok inkişafı için mas
ra f etmeğe lüzum görmez. E -
s ~uıeıı 930 - 931 senesine naza
l'all zer edilen arazi miktarı 
930 - 931 de 350.000 hektarı 
aştığı halde müteakip scneleı• -
ele dilşmUş 937 - 938 senesinde 
bu miktar 200.000 hektara in
miştir. 

931 - 93 2 senelerinde 200 
bin ton miktarında iken 125 
bin tona inmiştir. Bu vaziyet 
köyün niçin bir teknik inkxlft.p 
ıgeçirmedlğlnl sanıyorum ki i
zaha kA.fidir. 

Bu şartların neticelerile her 
gün karşılaşırız. Topraklı ve -
y a topraksız köylüden, yarıcı
ltk ve yanaşmalık imka.nını 
bulamıyanlar mevsim ziraat iç 
çis i olurlar. Ziraat işçilerinin 
hayatı Anadoluda e!sanelerile, 
destaularile baştan başa bir e
deblyatdır. Meysimllk ziraat 
işçiliğinin kötU, korkunç şart
l a n vardır. O ana vatanın hu· 
dutları iç.inde bir " Yemen" hi
kayesi halini almıştır. 

" Yemen" e giden gelmez, 
Yemene uzanan yollar bir da -
ha geri dönmez diye bir hazin 
hatıra vardır . Bu lıatıra~·ı bü -
yük harptenberi unuttuk, fa -
kat ziraat iı;tisinin mukaddera
tını aramak için yollara dil -
şenlerin bir daha ne zaman dö
n ecekleri, n e şartlar içinde ge· 
ri gelecekleri malum değildir. 

Adana ve İzmir mıntakala. -
rına mevsimlik ziraat işçileri 
nerelerden, hangi mmtakalar· 
dan ıgelmez. 

Mevsim işçileri turnalar gi -
bi, kırlangıç sürlileri gibi ik -
limleri aşa a~a iş mmtakala -
rına g elirler. Karlı dağların, 
yosunlu tepelerinden inenler, 
yayladan gelenler, e traftan a
kın edenler hurma ağacınm 
meyv:ısıııı pişirdiği gllneşi n al· 
tında ilerlerle r. 

Yaylanın bodur çalıları ile 
birlikte btiyUycn insanlar hey
belerinin ve boyunlarına asılr 

yorganlarının gölgesinde kıs -
me t aramaya giderler. 

(Dahn ıınr) 

Gümrüklerdeki Alman 
malları 

19 T~rinievvel akşamına ka
dar gümrüklere gelmiş olan AL 
man mallarının memlekete it. 
hali hakkında Vekiller heyetL 
nin çıkardığı kararname tahri
rr olarak dün gümrüklere bildL 
rilm~tir. Derhal müracaat e. 
den tüccarın malları serbest bı. 
rakılmağa b~lannııştır. 

---o--

Yakıt'~;Ş~~~l~ı~ılrak et- i 
mesi ılolayısile bizi kullul amak lı'ıt

funcl:l hnlıınan Ma tbua t t;mum l\lii
dürliiRiin deki arka lla şl :ı rıınır.la T:ııı 

ve İkdam :ırkndaşlarımıza teşekkür 
eder Te kendileri için de niha)et
siz öm ürlcr el ilcri1 

Cumhuriyet bayramını 
kutlama proğramı 

tesbit edildi 
okul açılıyor; vapur O gün 22 geni 

tarif el erine ilave sef erleı i koııdu 
Cumhuriyet bayramının 16 

net yıldönümü münasebetile 
şehrimizde yapılacak bayr~ 
şenlikleri hakkında İstanbul vı. 
layeti genış bir program hazır_ 
lamıştır. 

H.ızıl'lı;.nan programa göre; 
bütün daireler 28 Teşrinievvel 
cumartesi günü saat 12 den 
başlıyarak 30 uncu pazartesi 
günü akşamına kadar tatil ya
pac1 ktır. 

Bütün daireler, cemiyetler, 
hususi binalar, ticarelhaneler, 
kara ve deniz nakil vasıtaları, 
istasyon ve iskeleler gündüzleri 
bayraklar~a. gece fener ve ışık.. 
l:ırla donatııacaktır. 

!stanbulun belli başlı cadde
lerine cumhuriyet devrinde ya_ 
pılan inkılap ve ilerleyişi gös. 
terir afişler asılacaktır. Bay -
ram günlerinde şehrin muhte • 
lif yerlerinde. meydanlarında 
halk kürsüleri kurulacaktır. 
Yirmi dokuz teşrinievvel pazar 
günü saat 9,30 dan 10,15 e ka.. 
dar vilayette vali tarafından 
tebrikler kaıbul edilecektir. 

Hükfunet · konağında yapıla . 
cak but.örenden sonra vali, ba.. 
şmda İstanbul komutanı, C. H. 
partisi müfettişi olduğu halde 
Beyazıt ve üniversite meydanın
da. Yeı: almış bulunan halkın 
bayrammı Ubrik ettikkten son_ 
ra, tin'bünde kendilerine ayrı
lan yerde, mevki alacaklardır. 
Geçit resmi ta.ın saat 11 de &;.<ıa.-

. ğı'da.ki sıra . Ü1.erinde başlaya. 
caktır: 

A) Ordu, B) Itfaiye band(). 
su, C) Polis, Ç) İtfaiye, D) Şe
hir bandosu, E) Üniversite ve 
yüksek okullar, F) İzciler, G) 
Lise ve muadili okullar, H) 
Sporcular, muhtelif teşekkill. 
ler. 

Geçit alayr, Beyazıt, Sultan. 
ahmet, Sirkeci, köprü, Şişhane 
yokuşu, Tepeba.şı, İstiklal cad. 
desi yoluyla Tak.sime gelecek -
}erdir. 'f~ksimde abideye çelenk 
koyma merasimi yapıldıktan 
sonra mf'ro.sim sona erecektir. 
Beyazıt meydanındaki mera • 
simden sonra şehitlik ziyaret 
edilecek ve aziz şehitlerin hatı
raları .ınılacaktır. 

Gece İstanbul komutanlığın. 
ca ~ehrin biili.in yollarından geç 
mek üzere fener alayları tertip 
edilecektir. 

Halkcvlcri de bF-zırlıyacakla. 
rı zengin ,p1·cgrarnla bayramı 
kutlayacaklardır. 

VAPUR TARİFELERİNE 
İLAVE SEFERLER KONDU 

Cumhuriyet bayramı mün.a
sebetile !stan.bulda yapılacak 
mera.simleri ve gece şenliklerL 
ni görmek isteyen şehir civarı 
halknıa bir kolaylık olmak Ü?.e
re Denizyolları ve Şirketi Hay. 
riye idareleri tarifelerine ililve. 
ler yapmışlardır. 

29 Teşrinievvel pazar günü 
köprüden gece yarısından sonra 
saat 1.30 da kalkacak bir vapur 
Kadıköy ve bütün adalara uğ. 
rayarak Büyükadaya kadar gi
decek, ayrıca saat 2,30 da da 
yalnız Haydarpaşa ve Kadıkö. 
)-'Ürıe köprüden ikinci bir vapur 
kaldırılacaktır. 

Yine aynı akşam saat 1,30 da 
Köprüden Kavaklara kadar bü
tün boğaz iskelelerine uğra • 
mak suretile bir vapur kaldın. 
lacak, saat 2,30 da da yalnız 
Çengelköyüne kadar ikinci bir 
posta yapılacaktır. 

Bu suretle btıralarda oturan 
halk ta şehirdeki merasim ve 
şenliklere iştirak edebilecektir. 

CUMHU1YET BAYRAMINDA 
AÇILACAK YEN! OKULLAR 

Cumhuriyet bayramı müna. 
sebetile şehrin muhtelif yerle
rin<lc ve mülhakat kazalarında... 
ki köylerde açılış töreni vapıla
cak okullarm adları tesbit edil
miştir. 

Okul idarelerine varılan teb. 
li~atta tören nrogrammın fev. 
kaladc hazırlanması :\faarif 

Y eni açı7.a."ak okullarda>& 

müdürlüğü tarafından bildiril
miştir. 
Hazırlanan listeye göre açıla. 

cak okullar şunlardır : 

Nişantaşı kız ve Karagüm,. 
rük orta okulları. 

Fatih: 63 ve 45 inci ilk okul. 
lar, Bakrrköy kazasında: !ki 
telli, Küçükçekmece, Şenlik, Ya 
ni Bosnaköy okulları. Çatalca 
kazasında: Tepecik köy okulu. 
Silivri kazasında: Kurfallı, Si-

nekli, Soyalar, Bekirli, Fete. 
Ycniceler köy okulları. 

Yalova kazasında: Koru, Ki. 
razlı köy okulları. !Kartal kaza
sında: Ballıca köy okulları. ŞL 
le kazasında: Öveyizli • .Alacalı, 
Kömürlük Kervansaray, 1mren. 
li, Karabeyli, Kökmaslr, Kur -
fallı köy okullarıdır. 

Bu okullara 13.zım gelen ders 
aletleri, sıra ve saire ihtiyaçla.. 
rı da tesbit edilerek kendileriı:ııe 
verilmi~tir. 

Çanakkalede iki vapur çarpıştı 

ita/yan gemisinin kaptan~ 
bugün sorguya çekilecek 

Evvelki gece sabaha karş"ı 
saa.t 4,30 da Çanakkale boğa
zında Nara ile Akba.ş arasında 
iki vapurun çarpışmasile netL 
celenen bir deniz kazası olmuş
tur. 

Dün şehrimizdeki alakadar_ 
lara gelen haberlere göre kaza.. 
nın tafsilatı şudur: 

ltalyadan balık almak üze.. 
re limanımıza gelen ltalyan 
bandıralı kaptan Maryo idare_ 
sindeki Lisya isimli balıkçı ge~ 
misi Çanakkale boğazından gc
cerken gecenin karanlıkları a
rasında. !stanbuldan lzmire gi
den Ali kaptan idaresindeki 99 
tonluk Amasya motörüne çarp
mıştır. Havanın sisli olması do. 
layısile iki gemi biribirlerini 
görememişl<'r, bu yüzden de 
müsademenin önüne geçemc -
mişlerdir. 

Çarp:ıqma pek şiddetli olmuş,. 
Amasya motörü baş bodosla -
masınd:ın büyük bir yara al • 
mt.ştır. Bll yaradan gemiye su. 
lar dolınağa başladığından kap. 
ta.n İtalyan gemisinden düdük. 
le vardım istemi.'} fakat İt.al -
yan kaptanı bW1a hiç aldırmt
yarak yoluna devam etmitşir, 
Yaralı gemi bu vaziyette yolu. 
na devam edemiycceğini anla.
yarak Çanakkale limanına ka
dar gidebilmiş ve diğer vesaitin 
yardımiyle karaya yanaşmıştır. 
Çanakkale liman reisliği ve ad. 
liyesi tahkikata başlamıştır. 
Bugün limanımıza gelecek o
lan İtalyan gemisi kaptanı .hak
kında da takibat yapılması !s.. 
tanbul liman reisliğine bildi
rilmiştir. İtalyan kaptan bu
gtin sorguya çekilecektir. 

Hasan ecza deposu Türk - Romen tic~-
yangını ret müzakerelerı 

Depo sahibi Bay Hasan 
ağır ceza mahkemesine 

verildi 
Geçen sene mart ayında kun

daklanmak suretile yakılan Ha.. 
san cc1.a deposu yangını etra -
fında sorgu hakimliği taraf m. 
dan idare edilen tahkikat bi. 
tirilmiş, depo sahi·bi Hasan 
kasten yaktırmak suçundan, 18 
yaşında işçi Ali kundaklamak 
ve arkadaşı Mustafa da suça iş
tirakten birinci ağır ceza mah
kemesine sevkedilmişlerdir. 

Ali yangın ~ecesi mağazadan 
kaçarken yakalandığ1 zaman: 

- Ben kundakladım. Eczacı 
Ha.$an bana Mustafa vasıta.sile 
300 lira teklif etti. Hatta para. 
nm bir kısmını aldım . ., demi§
ti. 

Sorgu hakimliği, eczacı .H~
sanın deposunu sigorta ettırdt. 
ği 100 bin liraya tamaan yak
tırdığını sa.bit görmüş, "kas -
ten yangın çıkartmağa teı,vik,, 
maddesinden cezasının kesilme_ 
sini istemiştir. 

18 yaşındaki ıŞ(,'ı Rizeli Ali 
mevkuf, Mustafa ile Hasan gay 
rimevkuftur. 

!\fuhakemeye yakmd:ı b~la. 
nacaktır. 

Metin birk.l.ç güne 
kadar hazırlanmış 

olacak 
Türk - Romen ticaret müz.a_ 

kerelerine esaslı bir şekilde 
dün akşam saat 17 de Tophane 
köşkünde başlanmıştır. l.ki he
yet azaları şimdilik fikir teati. 
sinde buluıınıaktadırlar. Birkaç 
güne kadar yeni anlaşmanın 
metni hazırlanacak, bunun üze
rinde de müzakereler yapıldık. 
tan sonra im7.a. edilecektir. Mü. 
zakcrclcrin 15 ~ün kadar sü -
rcceği anlaşılmaktadır. · 

Sah Çarşamb. I 
24 l. Teş. 25 1. Teş. > 
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= • ,~j 
Valı ve BelediySllıer 

reisimizden bir ~it<ir 
Yazan: Hikmet M uf1 ı:~ri 

D ON odama kırk be§, elli ~t :rı:ıer 
larında kada" bir zat gı~ b~ 

Bu zatın diğer ziyaretçilet~~ 
farkı, kendi ba§tna hareket c~ e 
meyip, genç bir mekteplinin ~ l 
den tutarak gelmiş olmaı~ d ad 
Gözlerini muharebede kaybc tK ~ 
ve göğsünde bir madalya 1>4l· p~r tar 
yor. /:fer · 

Hali ve vaziyeti, hayatının k f,t &ağ 
ramanlıklarrru ifadeye kafi ik: ~, 
yine söyledi: . -~k ta~ 

_ Ben malulüm. Maluller ~f ~att 
tramvay idaresinin etkiden o !~ere 
ğu gibi bize serbest seyahat ,,J!?t k 
kanı venneıini istiyorum. Bıı:i~ hü 
Belediye R.iyasetmin dikkat·'!'~· 
celbeder miıiniz? .~1 

Ona, tam b'.r.- emniyctJ.e d~~ iistsui:y 
ıunu söyledim: . t 

- Vali ve Belediye Reisi, ~kU 
zin vaziyetinizle bilhassa me' :ıı. ~ . 
oluyor. Geçenlerde bir toplı:" .t~ 
esnasında bizzat ağzmdan itit l"~!a.ıii 
Malullere, tramvaylarda, eskid Wph 
olduğu gibi serbest yolculuk \ 
min eyleyemediğine çok esef ~ılt~at, 
tiğini söyledi. Dr. Kırdar, bu ŞI"~~ 
rin imar ve nizamma, hayır J;. .... }al 
menfaatine sarf ettiği birçok er#;~ .. 
ler araımda siz vatan uğt-u~~U . 
kolunuzu, gözünüzü kaybetı:ı'; · tı 
gazilere de elinde olan müza.11'~ İlla . 
reti göstennek iıtiyor. Bllnun ~ 
~in ilk fırsab gözetiyor. "ürd · 

Ben bu &Özleri ıöyledim 1~, 
malulııazi teıninatııua inanıp fj" . .t\:' 
ne rehberinin refakatinde oW'ı: 1 

memnuniyetle yanımdan .~ .. ~. 
ama, o müessir ziyaretin inbb'lh11il~ 
nı ıütunuma geçirmeden yal~tıh 
madım. Çünkü muht~:em Vali ı~ 
Belediye Reiıimiz Lutfi Kır .la~ g 
nn, eıaaen taaavvun.:ndn olan v, ""t"e 
iyiliği DAHA ÇABUK TA TBl~ı h~l.ı.lh 
SAHASINA GEÇiRESi LECt~k 
CiNi umuyorum. t ~ll' 

• Gözleri gönneyen bir mal~~aJ! 
b.nclisine yol göıttten rehberi'!·~ 
le birlikte tramvaya bindik~1li \ı: 
düne kadar hem kendisinder::'"'a 
hem ~e :rehberinden bilet iııte~~P 
meznuJ. Kolunu ve bacağını kJI' ııı d 
betmiş malullerin yalnrz kend~~ g 
)erinden bilet almmazmı~. J 

te 
Bu iki dereceli kahraman ı t' ~ 

Erndan TEK BiR müzaheretiıl ~Ve ~ 
•İr&enmemesi ve nisbeten az 4ı~ v 
olaa, ,imdi vermekte oldukl::ı~· lj> 
ücretlerden dahi bil' an evvel J11~tı. .V 
af tutulmaları, herhatde bütün 11~J.ıı $ın 
tanda,ları memnun edecek bifıiıı~~ 
tedbir olur. tet~. *.. ~ ~ 
Radyo neşriyahmıza t.~a 
dair (3) ~;~ 

ANKARA ra.<fyosunun iki tftl 
vimli Spikeri var: Biri JJl'btı~ 

yan, öteki Bay •.• LlıaruDllZI ~~elti 
küçük istiınalarla hatasız aöfl ~ılell 
yorlar. Seslerinin mikrofona ı ~t}~ 
dip gitmediği daha önceden t~ ı-ıa.Q. 
bit olunduğu için, ona d 1~~ söyliyeceğimiz yok ... Fakat ~~ da 
Spikerin bir mübalağıurna i~~: 
etmek isteriz. Ajans haberleriı'1' 
okurke.n, bilhassa makale p~çl' 
larını veya nutuklan okurken, ./ 
her kime ait olursa olsun -: f 
den heyecanlanıyor ve o m&P'~: 
leri veya nutku, niçin - ke'lldit 
mize pek büyük menfaati ~~ 
gibi - bilha$$8 heyecan vets 
cümlelerinin üzerine BASTIV' 
RAK irat ediyor? 

Anadolu A)ıtnsı, bahusu• tıı'~~ 
harp cı:snaamda netriyatrnı ~ ~ 
men bitrr-afane bir görüıle yaJ''!'tat'tl:ı. 
ğı cihetle, bültelerine baz.an 1'I' ~ l 
~im aleyhimizde olan ınütaJeaJ,tl \it~ 
da katmaktadır. Bay Spiku, otY 
ları da aynı heves ve heye~ ıt'alt. 
okuyor. Zannedersiniz ki y ~ 
biziz ve öylece intadnıdan aaıı 
bir fayda memüıdür... l'b 
Biz~ Spiker, - bazı lüzuırt .'" a 

7.anıretler istisna edilmek ıart•!' an. 
le - yalnız haber vermekle 111~· 
kelleftir. Verdiği haberlerin te•1

' 

ri dinleyicilerine aittir. Binaeıtl' 
Jeyh ke-ndisi, isterHği ,ekilde ~; 
ıini yükseltip alçaltan-le ve bıl~ 
bizce REDDi KABiL MArtr: ~ 
SIZ LAFLARA Ga. aynı kuY"el 
le tatbik ederek ç:ılışma tartı"' 
dan ,-11z~çr.ıdidlr. 



~mektupları: 
Açık ve sinsi 

'Propagandalara 
her işi 

dair 
Usmağa, dinlemeğe 

esüllerine bırakmağa 
ve kitaplar merak uy~ndır~cı 
ma~tleri, ve cazip cılt~erıle 
kütüphanelerimizin camek&?.la; 
nnı dolduruyorlar. Güler .. yuzlü 
fikir ve ticaret erbabı munase. 
bettar oldukları mahfillerle te
ma.slannı idame ediyorlar. Ni
zamlı propagandaların parula. 
sı şudur: Her tarafta. gayret.. 
sı şudur: Her tarafta gayretler 
tensik edilecek, bütün istihbar 
kaynaklan usul daireeinde kul. 
!anılacak, bütün şuriş unsurla
rından istifade olunacaktır. 
"Geri muhitlerde muhafaza.kir 
ve ileri muhitlerde iktiza. eder. 
se, ihtil!lci göriinülecetkir.,. Bu 
nevi propagandaların ajanları. 
ajanlann.ın parası, zeki.sı ve tah 
min edilemiyecek kadar mükem. 
mel ikna usulleri vardır. Çifte 
maksatlarına. gelince: lş gör -
dükleri mclckette taraftar ka • 
.za.nmak, bu meml~ket kendile. 
ri için kaybedilmi§Se orayı boz.. 
guna vermek. 

- Ne vapmalı? 
- Swmıalı. Vapurda, trende, 

otobüste, lokantada bizi k~ 
kötü niyetli kulağın dinlediğini 
biliyor muyuz? Milli Müdafaa. 
yı alikadar eden en masum fi. 
fir teatisi bu kulaklar için qıl. 
maz setleri yıkıp dümdüz eden 
tahrip aletlerinden daha fayda. 
lı ola.bilir. . 

Bir diplomat, ziyafet l50fra
amda dinleyicisi olduğu §U mu. 
havereyi anlatıyordu: 

- Ekaeli.ns, Amerika - Ja. 
pony& münuebetleri hakkında 
ne du.ı,ünür&ünilz? 

- Hah, hah, hah! .. Bu şa.. 
rap insanı o kadar neşelendiri. 
yor ki ... Tavsiye ederim. 

- Ek8el3ıuı, Sovyıetlerin Vol. 
ga kanalını açm&k.la iatihda.f et
tikleri gaye acaba nedir? 

-Hah, hah, hah! .. Fakat faz. 
la içmeyiniz, midenize dokuna. 
bilir. 
DiJt~ f)lyş ~: "Soı:tiJap 

Süate Jtalıkl.lın ile ve f&l'&P iç • 
mek tavaiyeei ile cevap verme. 
nin nezakete mugayir olup ol -
madığmı hjç dÜ§Ünmeyiniz. 
Teceesüaünüzü tatmjn için zi. 
ya.f et l&frasmda yanınmiaki 
zattan mütalea istemenin doğru 
bir hareket olmadığını kabul e. 
diniz.,, 

Evet, mutlak surette swmlak 
lazımdır. Fakat tahammülünüz 
varsa, izanmız müsaitae, hafı. 
zanız kuvvetli iae dinleyiniz. Ö. 
tekilerin dedikleri gibi... Dinle -
meği bilmek de bir maharettir. 

Ve nihayet, ausmağa ve din. 
}emeğe karar \'~rdikten sonra 
da, iyi vat.and84 olmanın en e. 
88.!llı prensipi olarak şundan 
şaşmayınız: Aaker:i~ ~ini as -
kere, diplomat~ işını dıplomata 
polisin işini polıee bırakmak ge. 
rektir. O zaman, emin olabilir
siniz ki açık ve sinsi propa.ga11-
dalar bu memlekette hiç bir su. 
retle müessır olamıvacaklardır. 

N (J8U}ıi Bavdar 

Şitli Terakki Lisesi 
Müdürlüğü 

Şişli Terakki lise8i müdü.rlü-: 
ğUne eski Galatasaray Jısesı 
müdürü Bay Tevfik tay~n ~il
miştir. Bay Tevfik vazrfesıne 
dünden itibaren 'ba.Jlamıştır. 

l»erııı Yayla 
YAZAN: 
liiKAYE 

Refik Ahmet Sevengil 
2 

~ d b"yü U. b:'e .SOrdu. Sözümil tekrar ettim. Gözleri korku an u · 
ita. ır halde bir daha yüzüme baktı, sonra cevap vermeden 

1 
lllı döndü; şalvarının ar kumdaki liyme liyme bez par?a.. 

~l> :~Yarak hızlı hızlı uzakla§tı, yamaçtan aşağıya dognı 

taı;;_\'ay saygısız herif! ... diye söylendim, ~mü ağzı~~a 
'. ~ara adam gibi konuşmağı bilmem ki ne zaman og. 

~~eri hiddetle yüksek sesle söylemişim; o sırada ga. 

~ J~çevrilmesine yardım için ~~ı çı~ı töpla~p Y~~~m: 
kte olan bir köylü kendiaıne bir §eY 90Yledigımı 

, :~ ki durdu: 
h.. :""Yllr? .• 
~i. lrıddetim arbyorc!uo 

~~Ne .buyuracağını, be'! ... dedim; bu sizin .köyl~nnz için. 
tez.biYeeiz adamla.r var, IU 11zakl1p.n herife bir eeY sor .. 
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Erzurum hattının llGörüp duşündükÇil 
=- ...... --1 

açılışı münasebetile Bizi böyle 
övmeseler 

Reisicumhurumuzla Nafıa Vekili arasında 
teati edilen telgraflar 

Son Türk - Fransız • İngiliz 
ittifakının akisleri hala sürüyor. 
Dost ülkelerde ''akiı" ler bıra
kan bu anlatma bazı topraklarda 
dedikodulara da yol açıyor. 

Ankara, 23 (A.A.) - Erzurum 
hattının iılebneğe açılıfı müna. 
sebetiyle Nafia Vekili General 
Ali Fuat Cebeıoy ile Reisicum. 
hur hrnet İnönü araımda aşağı
daki telgraflar teati olunmuştur: 

Milli Şefimiz Reisicumhu. 
runiU§ İsmet 1nönü'nün 
yüksek huzurlarına, 

Yurdumuzu çelik ağlarla ör. 
meğe matuf iradelerinizin yeni 
bir tecellisi olan Sivas - Erzurum 
demiryolunu, resmi ve hususi te. 
tekkül ve teessüslerin sayın mü. 
messilleri ve aziz vatan çocukla
riyle birlikte bugün resmen işlet. 
meğe açmakla duyduğumuz balı. 
tiyarlrk büyüktür. 

Ebedi Şefimiz Atatürkün izin
ıde yüksek idare ve iradeleriyle 
daima ileriye giden ülkemizi dün 
§imalden cenuba, bugün de garp. 
tan tarka bağlayan demiryollarr. 
mızın eriştiği bu mazhariyet bü
yük Türk ulusunun yüksek var~ 
bğınıza ve cumhuriyet hükümeti. 
ne kar!lı olan sarsılmaz hağlılr. 

Amerikada casuslarla 1 
mücadele 

Nevyork, 23 (A.A.) - Fede. 
ral tahkikat bürosu ecnebi mem. 
leketlerine seyahat eden komü.. 
nistlerin kullandrkları sahte pa
saportlar meselesiyle Amerikada 
casusların faaliyeti hakkında tah. 
kikata başlamıştır. 

Veznedarı Amerikan komünist 
partisi azasından Alexandre Sra. 
chtenberg olan "WVorl:i Tou. 
riıtı" seyahat acentesi kuyuda. 
tını alakadar makamlarrnın tet. 
kikine arzetmek emrini almıştır. 

Büyük federal jüri heyeti sah
te pasaportlar meselesini tetkik 
etmek üzere cumartesi günü top. 
lanmıttır. 

Amerika pasaportlariyle birle. 
§İk devletler arazisinde bulunan 
birçok ecnebi casusların yakında 
tevkif edilece&i iyi haber alaıı 
maltfiHncle •lylenm~ktt!\:lfr. 

Komünist partisi sekreteri 
Earl Browl:ier'in tahkikat komi
tesine sahte isim taşıyan bir pa. 
saportla birkaç kere seyahat et. 
tiğini beyan etmi§ olduğu hatır• 
}ardadır. 

ğını ve güvenini sunmak için yep 
yeni bir kaynak olmuıtur. 

Bu şerefli tezahür vesilesiyle 
bütün yurttaıların gönülden yük. 
selen minnet ve §Ükran duygula.. 
rını, kalbi tazimleriyle birlikte 
yüksek huzurunuza arz imkanını 
bulabilmekle mesut ve bahtiya-
rım. 

NAFİA VEK1Ll 
Ali Fuat Cebesoy, 

Nafia Vekili 
Erzurum istasyonunun açtl. 

masını yüksek şahsınızı:la Cum. 
huriyet Hükümetinc tebrik eder
ken bu muazzam eserin tahak. 
kukunda başlıca şerefi kazanmış 
olan büyük Türk milletine tük. 
ranımızı ifade etmekle bahtiya
rım. Vatandaşlarmun alicenap 
muhabbet tezahüratına minnet. 
tarım. Vekaletiniz esnasında va. 
tamn çok değerli umran eserleri 
idrak edeceğine samimi kanaatim 
vari:lır. 

İSMET iNöNU' 

Madridde müthiş 
yağmurlar 

Madrit, 23 (A.A.) - Tufan 
gibi yağan yağmurlardan son. 
ra Kartejan eyaletini çok fazla 
miktarda sular basmıştır. Selle. 
re inkılap eden dereler bütün 
Kartejan şehrini kaplamıştır. 
Boğulanların kırk kişiyi buldu. 
ğu ve hasaratm çok fazla oldu
ğu söyleniyor. 

Alicante'den ve Madritten 
gelen y::.rdım heyetleri, halka 
yiyecek vermeğe muvaffak ol • 
muşlardır. 

--o-

Bernardşa vın bir 
makalesi 

Ilerlin, 23 (Hususi) )- Meş 
bur İngiliz müellifi Bernardşa\· 
teblden neşrettftt l1tl" mskalew
de, Lold Corcun beynelmilel 
bir sulh konferansı akdetmek 
hususundaki teklifine mUzaha
ret etmekte ve harbe deYam 1· 
çin sebep kalmadığını yaz -
maktadır. 

Yeni Tahran sefirimiz 

Yeni Tahran sefirimiz Suat 
Davaz'ın itimat mektubun1;1 Şe. 
hinşaha vermek. üzer~ G~lı~tan 
sarayın.ı ziyaretıne aıt bır. ı~tı. 
ba: Soldan sağa: Ataşemılıter 
Cemal Sancak, Hariciye Veka. 

Jeti protokol ikinci müdürü 
MUmtaz, sefirimiz Suat Davaz, 
Hariciye Vekaleti protokol mU. 
dürü ve hariciye müsteşan Müş. 
fik Inegöl .. 

dum cevap vermeden çekti gitti ... 
Kucağında çalı çırpı ile durup beni dinleyen köylünün da. 

ha munis bir hali vardı: 
_Ne sordun, becm? 

Dedi. 
_ şu aşağıda pislik içinde inildeyen köyü niçin buraya ta. 

şımıyorsunuz. dedim. 
Köylünün munis bakışlarını kara bir bulut kapladı; çalı_ 

ları kucağından atması ile birlikte cevap vermeden arkasmı 
dönüp uzaklaşması bir oldu. 

o da kaçmıştı. Demek bunların hepsi aynı cinsten ... Üstelik 
bu herıf benimle alay eder gibi konuşacak vaziyet almış, yayvan 
yayvan ağzını açıp sırıtarak, koyun gibi ses çıkararak: "Ne 
sordun becm ?,, diye 18.fa da ba.~lamıştı. 

Elimdeki sopayı hiddetle otlara vurdum, bir metrelik me. 
saf edeki otları yere serdim. Tükürdfun. İç serinliğidir diye bir 
küfür savurdum. Biraz ıleride bayırın hemen ba.şladığı yerde 
sekiz on köylü çöm çöm olup yere oturmuşlar, demin avı idare 
tmiş olan adam onlara heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatı. 

e•ordu. Bunun sabık muhtar olduğunu söylemişlerdi. Li.f anlar 
) • d v 'l led. bir adam olması lazımdı. Onlara ogru ı er ım: 

_ Yahu, bu sizin köylünüz ne garip adamlar ... (Kalaba.. 
hk oldukları için terbiyesiz diycmen:iştim) şurada ~ir~sine bir 
şey sordum, cevap vermeden kuyrugunu kıstırdı, gıttı; ba§ka 

Bitaraf kalmak İsteyen 

Amerikalılar 
Harbin müttefikler ta
rafından kazanılmasını 

temenni ediyorlar 
Nevyork, 23 (A.A.) - Ameri

lı:aıdaki efkarıumumiye cmtitüsü, 
son yaptığı bir ankette, AmerL 
kalrların ekseriyetle, yani yüzde 
dokzan be§ nisbetinde Birle§ik 
Amerikayı Avrupa harbinin ha. 
ricinde görmek lehinde rey ver
diklerini, fakat İngiltere ile Fran. 
sanın harbi kazanmasını istedik. 
lerini bildirmektedir. 

İngiltere ile bitaraflar 
arasındaki ticarete 

Almanya mani oluyor 
Bertin, 23 (A.A.) - Alman 

makamları İskandinav vapur 
kumpanyalarına vapurlarını arat
maktan kurtarmak için Kici ka. 
nalrndan geçirmelerini bildirmiı. 
lerdir. Bo§ yere vakit kaybedil· 
memesi için gemilere ait evrakın 
evvelden gönderilmesi lazırridır. 
Alman kontrol servisleri her §e
yin usulü dairesinde yapılrnı§ ol. 
duğunu mü§ahadc ettikleri tak. 
dirde vapurlar pek kısa bir tevak. 
kuftan sonra yollarına devam e. 
ldebileceklerdir. Almanya, do
nanmasının kontrolüne tabi bulu. 
nan iakandiav devletlerinin bü. 
tün ticaretini KieT kanalına çek
mek tasavvurundadır. 

Alman makamları aynt zaman. 
da bitaraf ticaret vapurlarını Al. 
man limanlarından kömür alma
ğa davet etmektedirler. Diğer ci. 
betten Almanlar bitarafları İn. 
giltere ile ticaret yapmaktan vaz
geçirmek için bütün gayretlerini 
sarf etmektedirler. 

Bcrliner, Börscn Zeitung, ga. 
seteai n.,rettiii hu•u•r bir nÜL 
h11.ıında Almanyanın takandinav
yanın bütün istihsalitını satın al. 
mağa ve buna mukabil bu memle
ketlere ne lazımsa venneğe muk
tedir olduğunu iıbata çah§lllak. 
tadır. 

Letonya, Sovyet 
hakimiyeti altına 

girmemiştir 
Riga, 23 (A.A.) - Bir nutuk 

söyliyen Munters, Letonyanm 
Sovyetlerin menfaatleri aleyhine 
olarak Sovyetleıtirildiğini ve iki 
taraf arasında mütekabil emniye. 
tin kalkması üzerine Sovyetler 
birliğinin ciddi ihtilatlarla kar§ı. 
la§tığınr söylemittir. 

Hatip §unları ilave etmittir: 
Sovyetlerle bir itilaf imzala. 

maktan imtina edebilirdik. Fakat 
Sovyetler birliğinin memleketi. 
m·.zı:ı ki hususi menfaatlerini in. 
kar edemezdik. Moskova ile im
za etmi! olduğumuz pakt bizi 
Sovyet hakimiyeti altına ıokma. 
ğa matuf bir teıebbüs mahi}~tin. 
de telakki edilmemelidir. Bunun
la beraber her türlü ecnebi nüfu. 
zuna karıı koyabilmek için kuv. 
vetli bulunmalıyız. Leton~a ,ı:im-
.n· ~ ... ,,.,. •, .. ı...·- 1 :: ,,, ft1- .... . ,, . ... 

ile olan ticaretini inkiıaf ettirme
ğe gayret etmelidir. 

Dünkü sabah gazetelerinden 
biri Almanyanın bize pek kızım 
olduğunu yazıyordu. Kızgınlığı 
pek umunımda değil, ama, ae. 
bebini de bir türlü anlayamıyo. 
nım. Bu kadar duru ve hayır a. 
lanına ıürülmüı bir hareketten 
dünyadaki bütün temiz yürekliler 
sevinseler yeridir. 

Hayır, ittifak, pakt davasında 
beni üzen taraf bu değil. Jateyen 
be~nir, ist .. yen beğenmez ... 
Biz bu birleımeyi memleketimi. 
zin içinden doğan ihtiyaçları kar. 
ıılaıın diye yaptık. Bunda düzme 
hiç bir taraf yoktur. Zaten etraf. 
ta uyandırdığı geniı ve derin a
laka çarpıntısının da sebebi, bu 
tıpatıplığıdır. Hiç kimıe, bu bir_ 
lefnle'Din ruha, akla ve tarihi a
lı:ıılara uymaz bir tarafını bula. 
madı. 

Bunlann hepıi güzel, fakat 
bilmem dikkat ediyor muıunuı:, 
bizi methederlerken, belki bilmi. 
yerek ve muhakkak iıtemiyct'Ck 
incitiyorlar. 

Garbın hangi gazetesini açsak: 
"Türk mertliğini bir kere daha 

gösterdi!" 
"Türk, verdiği sözü tutar bir 

millet oiludur. Moakova müza. 
kerelerinin uzamasma rağmen, 
evvelce kcırarlaşan noktalardan 
bir zerre fedakarlığa razı olma. 
dı." 

''Asnn namuslu ve kahraman 
evladı Türk, tarihi tcrefini bir ke
re daha yÜkseltti. Sözünden dön
medi. Şatafatlı tekliflere kapıl. 
madı.'' 

Gibi takdirlerle karıılaııyoruz. 
Bunları, bizi övmek için kullanı. 
yorlarsa, yapmasmlar. Çünkü Ü. 
zülüyoruz. Hem bu inciniı teva. 
zuumuzdan ötürü de değil. Evet, 
üzülüyoruz; çünkü namuılu ol. 
mak, verdiği sözde dunnak, iki 
yüzlü davranmamak meziyet de· 
ğildir. 

Büs Türkler hu aibi ,.ylen, 
kat, aöz, bunan nevinden vazce. 
çilmez ihtiyaçlar diye tanırız. 
Varlıkları l'Unır ·nrmez; fakat 
yokluklan adamı berbat eder. 

Böyle İnandığımız için, kendi. 
mizi ıade bu varhklamnızdan ö. 
türü ve övülür görmek bizi ü. 
züyor. Bize hakıız yere pohpoh. 
lanıyormuıuz gibi geliyor ve ıon. 
ra alloıı reddedememek ıstınırı 
da ayn bir azap halinde üstümü
ze çullanıyor. Ne feci ve ne za. 
vallı bir çağda yaııyonız, ki na. 
muslu olmak, kanatlı fil olmak 
kadar adamı meşhur etmeğe, al. 
kıılatmağa yetiyor. 

HAKKI SOHA GEZG1N 

Gümrüklere alınacak 
memurların İmtihanı 

Gümrüklere alınacak memur 
lar için dün başmüdürlük bina. 
smda imtihan yapılmıştır. İm
tihana girmek i~in 68 lise mezu. 
nu mUracaat etmiş, bunlardan 
61 i girmiştir. İmtihan sualle. 
ri Ankaradan kapalı zarfla gön. 
derilmiş, imtihan evrakları da 
mühürlenerek dün akşam An. 
karaya yollanmıştır. Kazanan. 
lardan bir kısmı derhal münhal 
yerlere · tayin edilecekler, di
ğer kısmı ileride acılacak mün. 
hallere yerleştirileceklerdir. 

biriııine sordum, o da. bir cehennemin dibine sıvıştı. Sizin köy. 
de sorulan şeye evet, hayır, olur, olmaz diye baştan savma ol. 
sun bir cevap vermek adet değil midir1 be? 

Sabık muhtar yıhştı: 
- Kusura kalma, beğim, dedi, cahillik ctmi§ler .. Ne emrin 

varsa bize söyle, hizmet edelim. 
- Hizmet filin istemez; sade dertleşiyorduk; §U sizin köy 

çukurda; orada galiba hasahk ta var, bak çoğunuzun ben
ziniz sapsarı ... Ne üstüme vazife benim ya, ne ise, işte demin o 
hemşerinize köyünüzü niçin bu yalaya taşımazsııuz, burası da. 
ha iyi değil mi? dedim; öyle değil mi ya? .. Burası oradan da.. 
ha iyi... 

Li.fı bitirmemiştim, bunlar toplu olarak bir arada bulunu. 
yorlar, daha tesirli olur, belki bir faydası dokunur diye aşağı 
yukarı, küçük tertip bir nutuk söylemeğe başlıyordum. Lakin 
önümde yerlere serilmi§ oturan köylUlerin, sabık muhtar da 
dahil olduğu halde elektriklenmış gibi yerlerinden fırladıkları. 
nı ve bayırdan aşağıya doğru çil yavrusu öibi dağıldıklarını 
gördüm. 

Bu sefer kızmadım. Ani bir fikir bir şimst!k gibi beynimi 
aydınlattı: Anladım, köylünün aruındaki inanışa göre burası 
pek tekin değildi, arada bir gelip gidiyorlardı ama öyle pek u. 
zun milddet oturmağa gelmezdi; her halde eskider. kalma ba. 
tıl bir itikat neti~i burasını perili filin sa.nıyoiardı : .. , 

(D<ıha var) 
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Kanı ciğerlerime geçirmeK 
.ı .. Ne için? Orada oksijen aL 
Jsı için? Gaye ne? 
Bu oksijen ile hücreleri yak -

. ıak ve bilahara yeniden ciğerle. 
ı e dönmek.. Sonra ne olacak? 
lliç, bu her zaman böyle devam 
t.Jecek, uyurken, yürürken, se • 
rjn kollarında olduğum zaman, 
hatta düşüncem çok başka taraf 
Jarda bulunurken de .. Söyle, söy. 
le bana Kalantan kalbim hangi 
gaye için çarpıyor? Biliyor mu. 
sun ona kaç kereler küçük kur -
..ından bir mesaj gönderip: 

- Derhal dur .. Muhakkak ki 
bir gün kendi kendine durman L 
cap edecek .. O zamana kadar 

os yere çarpma ... , 
İ>emek istedim .. Kalantan ya. 

\aşça: 

- Çocuksun .. çocuk .. 
Diye cevap verdi. Ve kadınla. 

rın bize söylemeleri mutat olan 
teselli sözlerini ııt:vıemedi, büttin 
kederleri dağıtacak kadar kuv. 
vctli olan şefkatli buseyi alnına 
kondurmadı, fakat onu teselli e. 
decek başka bir söz de bulamadı 
ve yalnızca : 

- Cocuk .. 
Dedi. Fakat derhal üzerine a. 

trlarak a_ığını yanakların:lan ya. 
kahdı! 

• • • 
idam hükmüniin infazı hakkın. 

da Tito Arnodinin yazmış oldu. 
gu makale muazzam bir muvaf
fakıyet kazandı. Gazetenin ilk 
tabı birkaç saat içinde tükendi.. 
Tasra bayileri telgrafla yeni si. 
parişler verdiler. 

Bütün taleplere cevap vere
bilmek ıçın gazeteninn husu. 
si nüshasından üç tabı yapmak 
icap etti.. Mahkl'ımun affa uğra
mış olduğunu haber veren tekmil 1 
diğer gündelik gazeteler bir da
kikada ortadan silinmiş. gözden 
dü~mü~. halbuki "!rre Fıtable" 
gazetesi Fransanın en doğru ve 
en iyi haber alan gazetesi ola. 
rak kabul edilmişti. 

Fakat en müthiş mücadele raı::L 
·J ile İrre Fıtable arasında ce. 
cyan etti.. Radyoda bu gibi L 
1m ·hüktimlerinin gündüzün in-

. az olunması müdafaa ediliyor ve 
vel:alet tarafından gazetelere teb
lıg edilmiş asılsız af haberinin 
birçok gazetelerin muhbirlerini 
vaktinde işe göndermelerine ma
nı oldugunu ileriye süriiyordu. 
Nihayet bu gibi hükümlerin bü. 
tun vatandaşların gözü önünde 
ve bütiın memleketin malfımu o. 
]arak infazı caiz oHuğunu ve 
böylece yanlış haberler ile efka
rramumiyeyi aldatmaktansa, ha. 
kiki haberi en açık bir şekilde 
vermek mümkün olacağı müda. 
faa ediliyordu. . 

Diğer gazeteler çok müşkiil 
vaziyete düşmüş olduklarından, 
istihbarat servislerinin bu zaafı. 
nı affettirmek icin, af hadisesi. 
nin asılsız oldıığuna pek inanma. 
dıkları halele bu gibi feci bir ha. 
diseyi bütün teferrüatiyle sütun
larına aksettirmekte moral bakı. 
mından mahzurlu görmüş olduk. 
farını yazıyordu. 

Ve bütün bu hadiselerıden iki 
gün sonra çelik muhafızlar teski. 
lJ.tı Marius Amfasy'nın hakika. 

ten affa mazhar oldugunu matbu. 
ata bildirdigi zaman bu habere 
de kımse rnaomaaı, çunkiı ırre. 
ftable gazetesinde ne~redılcn' ve 
uyduruıma:;ına ınıkan bulunmı· 
yan lt<ıdıscnin bütun teferriıatı 
Lıu husu:;taki supheyi siliyordu. 

Hatta ll'eıede ise bizzat cellat 
bile '.l itonun uydurmuş oldugu 
bu hikayeye inanaca~tı. 

irrefutable gazetesinin direk. 
törü Titoya: 

- Siz müthiş bir sihirbazsınız. 
diyordu. Muvaffakıyetiniz fev- ı 
kalade .• Sizin çalıştıgmız servisi 
dcgi§tirmck, sizi dahili siyasete ı' 
vermek istiyorum. Sonra oradan 
harici siyasete geçersiniz .. Fakat 
bütün bunlardan sonra sizden bir 
ricada bulunacagım, bana bu lüt
fünuzu esirgemeyin .. 

- Emred"rsiniz direktör bey .. 
- Bizim Bordo'daki muhabiri. 

miz öldii .. Sizin onun yerine git. 
mcnizi istiyorum.. Bu vazifede, 
yeni bir muhabir buluncaya ka
dar birkaç gün kalacaksınız .. 

- Fakat ben Bordoyu hiç bil. 
mem! 

- Ziyan yok canım .. J Ier sa. 
hah gündelik gazetelere bir goz 
gezdirir, bizim okuyucuları aıa. 
kadar cdeceğ~ni takdir ettiğiniz 
havadisleri telef onla bize bildirir -
sımz .. 

Ertesi sabah Tito Arnodi, Bor. 
doya geldiği zaman, güzel Erme. 
ni ve fraklı dansöz Mod'dan ay
rılmış o}:iuğu, Pariste iki metre. 
sini bıraktığı için fevkalade canı 
sıkılıyordu. 

Derhal birkaç tane gazete al. 
dı. postahan-cye gitti ve Pariste 
"İrrefutable" gazetesiyle konuş. 
mak istediğini söyledi. 

Gazetenin bir.inde, üçüncü say. 
fada: "Bir aile tamamen mantar. 
la zehirlendi .. " başlığını okudu. 
Ağzını makineye yaklaştırarak, 

gözleri gazetenin satırları arasın. 
da, fakat aklı Pariste bıraktıgı i
ki emsalsiz metresi, güzel Erme. 
ni ile Mod'da olmak üzere ken. 
disinden altı yüz kilometre me. 
safede bulunan stenografa yaz. 
dırmağa başla<lı. Bu bir ailenin 
başından geçen müthiş bir façia 
idi .. Bi.iyük l>abaların1n evlilik se. 
nei devriyelerini kutlulamak için 
masanın etrafına toplanıp. o gün, 
dağlardan toplattırdıkları man. 
tarları yiyen bir aile, çoluğu, ço· 
cuğu, torunuyla birden. hep bir. 
liktc zel.irlenmiş. yeme:~ten bir 
müddet sonra büttin ev halkı bü. 
yiik bir ıstırap içinde kıvranma. 
ğa başlamış Te bütün anne ile bü
yük baba, çocuklar, torunlar ve 
küçüklerden birinin da:lısı ölmüş. 
tü .. 

Fakat bu makale resmen kon. 
trole tabi olan konserve fabrika
larını reklam ederek nihayete eri. 
yordu. Tito alelade bir reklamı 
mühim bir havadis olarak gazete. 
sine tdefon etmişti. Halbuki nie. 
sele reklamdan başka bir şey de. 
~ildi, yoksa hakikaten zehirlen. 
me vakası falan yoktu .. 

Vaziyet böyle olunca Tito bir. 
denbire susuverl:ii. Diğer tarafın
daki stenoğraf: 

- E, sonra, sonu ne olmus? .. 
Niçin kestiniz .. diye soruyord~. 

, ...._,,..,,., .. 
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Bu akşam 9 da 
f'Ç YILDIZ 

25 çarşamba ak. 
şamı Kadınların 

Beğendiği 

Amatör fotoğrafçılar 

arasında bir sergi 

ncyoüln halkevinden: 
ı - Şubat ayı içinde evimiz. 

de fotoğraf sergisi açılacaktır. 
2 - Bu sergiye yalnız ama. 

törler iştirak edebilecektir. 
3 - Derece alan eserlere evi

m izce mükafat verileceği gibi 
bu eserler nisan 940 ayı içinde 
Ankarada açılacak olan umu. 
mi fotoğraf sergisinde de teş. 
hir edilecek ve orada da derece 
aldığı takdirde genel sekreter. 
likçe mükafat verilecektir. 

4 - Sergiye istirak edecek 
amatörlerin tafsilat almak üze. 
re e\'imize müracaat eylemeleri. 
ni rica ederiz. 

,~.{J!J ~00~$~~@) 
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Geçen J.ı.,.mlarııı 1ıul<isa.<tı: 

Erilrcdc huılııt lrnnıon -
danı )Üzlıaşı "lakun~o ,\· 
diı:ı ·at Y.ıli'i 11.ıı. 'ı aı-unuıı 
· r · · ı · L' 

1 
zı~:ı cıınc 1(11 1~111". ".ırısı 

l(l'll ~· n· ı:iiıl'I .\la l'İ ~ a ıLı 
ııitmck isll'ılif,Ci halde ,·ekı· 

ııi~or. Jluduılıı gcı:nı·I.: llıı· 
lıc~ toıırakl:ırın:ı giı·iyor

l:ır \'(' k"rşıl.ını)urhır. H:ı' 
\';ıhu A'-ruıı:ılılııra ılıısl i· 
'e ılc genç H' l'CSlll" kıırık· 

şi ,.e ımıı:ırntorun ıııulı.ıfıı 

kuın.ıııılanı (İl'lasll tlı'ı~· 

ın:ındır. \olıla hır ko\l' 
ı.!l'lııti)or. Bir kııliılıl'lll'll 

bir :ıd:ıııı çıknor; hir k:ıı: 
:ıd:ını tla om~ :ı ko~ıpor ' "l' 

iiııılcki nıızr:ıfııııı l;upı ö
niiııe dikcn•k ıı;l'ri Hiri~ ıır. 
<;;ını~ Sali~aııli ııı.in:ılı 
ıııfınalt 'ınl:ırnk onhaşı 

J,.ırıııızoy:ı 'onıyoı·: 

- Or:ııl.ı ol:ınLırı ı;iiı'" 

ıliin ıııii'! 

Koranzo, Somalinin, bir çölü, 
yahut dümdüz uzayan yaylaları 
andıran kırlarından bu yalçın ve 
korkunc da~ların ortasına düştü. 
ğü icin her an kendinde bir baş. 
kalık duyuyordu. Cessur bir as
kerdi, fakat buna rağmen, en çok I 
bir iki yüz adımdan ilerisini gö
remeyişi yolun sık sık yamaçlarda 
dönerek kıvrılışlar yapışı onu kuş 
kulandırıvordu: Buralar pusu i. 
çin o kadar uygun yerlerdi ki .. 
Onbası, hatta korkuyor. fakat 

belli et~ivordu; bunun için de 
dört yanı~a sanki dört gözle ba
kıyordu. 

Kulübenin önünde olanları gör" 
memiş olmasına imkan yoktu. 

- Gördüm ... Ne var? ... 
Diye cevap verdi. Ne sesinde, 

ne de bakışında göze çarpan bir 
başkalık görülmüyordu; çünkü 
ilk bakışta o hareketleri hiç de 
meraklı bulmamıştı. 

Çavuş Saliyanti anlattr: 
- Kulübeden çıkan adam dün 

evlendi: gece gelinle kaldı ve 
şimdi onu dostlarına bırakmak 
için çıkıp gitti. Koşanlar da ya. 
kın dostlarıdır; en c;evik olan di. 
ğerlerinden önce kulübeye girdi; 
kendisinin içeride olduğunu an
latmak ve baskasının girmemesi 
için de mızrağını kapının önüne 
dikti. 
Onbaşı Koranzonu:ı gözleri 

büyüdü. Yüzünü bir tiksinme 
kapladı: 

- Vay canına!... 
- Diğerleri şimdi içeridekinin 

çıkmasını bekliyorlar ... 
Koranzo kendisini tutamadı: 
- Tuuu ! ... Allah belalarını ..... 
Diye bir küfür savuracak oldu. 
Çavuş onun kolunu yakaladı, 

sıktı ve sesini alçaltarak çıkış. 
tı : 

- 'Çeneni tut.. Bunların ara • 
larında senin dediklerin6 anlayan 
bulunabilir: o zaman allah. onla 
rın değil bizim belamızı verir. 
Hem artık bu gibi adetler yavas 
yavaş bırakılıyor. Sanki Somali. 
de böyle şeyler yok mu? .. 

- Orada iç taraflardaki bir 
takım .kabilelerde bir adam evle. 
nebilmek icin kızın baba veva 
annesine bir beyaz adamın et'in. 
öen bir parça götürmeğe mec-

Yazan: Kadircan Kail• 
burdur. Evlendiği gece de karı -
sını çırıl çıplak soyar; vücudun. 
dan kan çıkıncaya kadar kamç• 
ile döver. Fakat böylesini ne du) 
dum, ne de gördüm! .. 

Vadiyi ve ona yakın olan al. 
çak yamaçları büıtbütün geçmiş. 
ledi. Şimdi çıplak ve kayalık 
dağlara trrmanıyorlardı. Önlerin. 
de bir iki yüz metreden fazla yol 
görünmüyor ve ön taraf tama. 
men kapalı sanılıyordu. Zaten 
geçtikleri yerler birer yol değil 
gidip gelen atlı ve yayaların, ha. 
zan da keçi ve koyun sürülerinin 
avak izlerinden ibaretti. 
. Denizden en az bin beş yüz 

metre yüksekte oldukları hald" 
durmadan yükseliyorlardı. 

Geçti ki · ri yerler birbirinden 
yalçın dağlarla çevrilen geni~ va. 
dilerdi; ekilmiş olan yerler pek 
sevrekti: her taraf bastan başa 
yabani otlarla, dikenlerle, Kak. 
tüs ağaçlarile kaplanmıştı: hazan 
sık ormanlard~n. hazan d• cırıl 
cıplak da(!lardarı f!"Çiyorlardı. 
Taslar sı.ırada k<>nh bo.,anmır 
gibi kıpkırmızı oldu<!u hal:le öte. 
de kahve rengi, beride ise hem. 
bevazdı. 

Buralara pusu kuracak olan 
bir mitralyöz, hatta birkaç ıyı 
si!ahlr ve ni~ancı asker, bölük. 
lere ve taburlara karşı koyabi . 
lirlerdi. 

Dağlar. birer testere ile kesil. 
miş gibi alcalıyor ve yükseliyor. 
du. Yollar bunların kenarların. 
da, birkaç yüz metre derinlikt"
ki uçurumların üstünde kıvrılı. 
yordu. 1talvanlar büyük bir dik. 
katle. çekinerek gidiyorlardı· 
çünkü en küçük bir yanhshk ö. 
lüm dem('kti; fakat Habeşlerin 
atlı olanları c1a, vayaları da diiır 
düz bir yolda gider gibi ilerli. 
yorlardı. 

İtalyanlar, hele yaya Habeşle. 
rin. çıplak ayaklarile, Kanguro 
gibi sıçraya sıçraya gidişlerine 
hayretle bakıyorlardı: bunlar 
dört nal giden bir katırı bile ge. 
ciyorlar, ve bu kosrnalarına saat 
!erce devam edivorlardı: nitekin
bu sefer de atlılardan hic; ıeri 
k'almıvorlardt: hepdnin de sade 
yajh bıılan-ııış <'lan kapkara ve 
parlak sacları pe!c c;1b11k toı:a bu. 
lanıvor, toorak re~~ini alıyordu . 
Hatta bazıları bl\<:ları.,ı iyice yaf 
lac'lıktan sonra tnnrakla da sıva. 
mışl:ır. sadarınr bir peruka, hali. 
ne koymı•;dardı . . 

Adirrrat, denizden en az iki 
b"n m~tre yüksekte ve da~ların 
arasında bulunuyordu. 
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GETASU? .• 

Ras Yatsu, İtalyan yüzbaşıııile 
arkadaşlarını sehrin bir saat ka. 
dar ilerisinde beş yüz kadar atlı 
ve bunun birkaç misli yaya as. 
kerle karsılaı:lı. 

AskerlC'ritı aralarına memedeki 
cocuklarını arkalarına bağlayan 
kadınlar, genç kızlar ve çocuk. 
lar da karışmışlardı. 

Kadınlar ve kızlar saclarını 
taramışlar, örmfü:ler ve bol bol 
yağlamışlardı. Kokular ve po. 
matlada tuvaletlerini totmamlama 

ğa çalışmıtlarsa da bir t~ 
!ardan vücuda yayılan ) 
kokularını giderememişle 
lı baş ve vücutlara ikide 
rü sürü sinekler konup 
du. . 
Mülazım Macyo bu pil 

yu duydukça kendi ken 
le dütünüyordu: 

- Kokunun sertliğini! 
redeyse burnum düşecek· 
erkeklerinin nasıl olup d• 
suz kalmadıklarına şaşı 

Çocuklar, atların aya 
dibine kadar sokuluyorlar 
yanların silahlarına. ka)' 
güzel elbiselerine, hele e 
rinin parlak düğmelerine 
l:rle bakıyorlardı. 
Çoğunun saçları başla 

tarafından ustura ile kazı 
alından enseye doğru bir 
tim genişliğindeki kısmı 
gibi bırakılmı~tı: bu h 
ibikleri karaya boyanmıf 
man birer hindiyi andırı 
dı. 

Bazılarının da başları 
tarafı kazınmış, yalnız te 
de birer tutam saç bır 

Davullar, ziller çalını)' erı 

hç. mızrak ve kalkan ° ~~. 
yapılıyor, yol boyunca ati f 
birlerile sanki savaşıyor 

Hepsi de o kadar hızlı l> 
buk hareket ediyorlardı ~ 
şurada iken bir göz açıp 
yıncaya kadar beş yüz 
ted: görülüyorlardı. .. 

Bunları ya,parken de bil 
sevinç anlatan sığlıklar • 
bu bağırmalar davul ve 
!erine, kılıcların ve mıı 
kalkanlara ~arpmasından 
gürültülere karışıyordu. 

Ras Yatsu kibar bir 
Sacında yağ olmadığı gı 
söyleyişi, el sıkışı da bir /ı 
lıvı andırabiliyordu, hatti 
şile buluıtukları zaman 
zun çoluktan, çocuktan, 
ve sudan. ekinden ve atıf 
ten bahsetmiyerek sadece 

- Ho§ geldiniz!.. 
Demiş. sağlığını sonnll 
Sonra da yanıbaşında 

yirmi beş yaşlarında bir 
lıyr tanıtmıJtı: 

- Getasu .. kardeşim .. 
Bu, kapkara gözlü. in'' 

boylu, çevik, kuvvetli bit' 
Bakışlarında granit sertlif 
dı: kaşları çatrktı ve bif 
belinde asılı duran 
saplı, geniş ağızlı kılıcr11 
yırmıyordu. Aynca omuı 
pın1 pırıl bir filinta alrrı 
İnJ!iliz filintası .. 

Bu sıracla Ras Yatsu, 
kumandanını da kardeşin' 
mıştı. 

• 
Getasu elini 

AHO:''E l'AHtPE~I 

41tmlrl•el 
irınrte 

\ylık il.) 
:J aylık '?ffO 
ff ., lık "7'5 
1 J·ıllık voo 

1 arıleılı:n HaMı:an UırlıJI 
ıı' tlıı 01111 ıa.ru~ dusulur. 
lıırlıılınro 111rnııv('n H·rırort ı 
'rlını., hf''iı•ı kuı u~ znmmtd• Fakat Florikanın, müdafaa et. 

megi vaadetmiş bulunduğu kızın 
karJeşi oldugu hatırına gelince, 
bu his, 1.ıu şehvet hissi ona çok 
agır geliyordu. 

Jan Lömestriye hayatında şa _ 
yanı ehemmiyet bir degişiklik 
olmadan aradan dört gün geçti. 

TU N A KIZI 
Sabahleyin o merasimde bulu. 

nan delikanlılar kilisede duadan 

çıktıktan sonra müstakbel nişan· 
lıları vaaı:Jolunan eşyalar arasın. 

da dolasmağa baJlarlar ve befen. 
dikleri bir namzedi - tabii çeyi. 
zini beğeniyorlar - dansa davet 
ed:rler .. Bundan sonra çingene 
kemalarının gaşycı:iici nağmeleri 
altında ilk yeminlerini ederler .. 

..bone kndını bıldıren 
tııp "" lehıral üerrotını. •, 
ıııırıı«ının ı>o«ta \'CYll bııll~ 
H>llama ucretını ıdare kend1 

rı ne ılır. 

Her ak~am Florika yirmi dört 
saatlik yiyeceğini getiriyordu. 
Genç kadın vazifesini çok ciddi 
olarak kabul etmişti. Hatta 
Lömestriyenin çamaşırlarını gö. 
ttirüp yıkamak istedi, evden ge. 
tirmiş olduğu bir tek yastıgı da 
genç adama bırakıy01", Lömestri. 
yenin bütün itirazlarına muka. 
vemet ediyor: 

- Ben saman üzerinde uyu. 
maga alıştım. Fakat sen yastık _ 
ta yatmalısın .. diyordu. 

Bir gün de kucagı kır ciçek • 
]erile doiu olarak geldi: -

- G,.lirken bunlaı ı yolda top 
ladım, <iedi. Çiçekleri sever mi. 
sin? Memleketı:nin bütiin kızl:ı. 
n gibi ben t:: çiccklere bayılı. 
rım. Papatya~<ır, helincikler, haş 
haşlar. Buııiar i:ııizleril", biz za _ 
vaJJı köyliılerin )•egan" ı;üsümüz. 
dür. B:lıyo .. mtı,•.:rı. henim i mim. 
F!oı;kanm rnaı-wtın ı,..<lir ! Xi:::i'k 
ciç~i. .. Sen bizim knr:.ı!oı-. trrr.ıı~ 
T',"!ar.rar.unm i11.bahar.tı; gcbr.-=:l. 
. in . Paıı.b.tn~ ~ene ;:•;:;- ·1::. 

57 
ha şafak atma:lan kı-rlara, koru. 
!ara yayılırlar. 

- Niçin bu kadar erken? Ci. 
çekler daha taze olsun diye mi? 

- Hayır, diye genç kız güle. 1 
rck cevap verdi. Bu eski bir a. 1 

dettir. Şarkı söyliyerek çiçek 
kesmek lfizımdır. Evvelden gece 1 
yarısı başımızı kokulu sularln 
yıkar, sabahleyin randevuya gi. 1 
clermiş gibi kokular için 'e 
kırlara çıkardık. Fakat bütün b•ı ' 
büyüler hep bir aşık bulmak i -
çindi. 

- Nasıl delik:ınlılar sizi çayır. 
larda mı beklerler? 

Güldü, güzel ağzına samimi 
bir mana vererek dudaklarını 
bü::tü: 

- Hayır.. Dinle bak röyliye. 
ceğim bu şarkıyı o zaman anlar. 
sın .. 

Ve eteklerini toplıyarak yere 
bağdaş kurdu, yuvarlak, beyaz 
diz!er! meydana çrktı, evvela va- ı 
,-a~. Mlnra da şarkının ahengine 
:~r'·far~k "l"il'-!!\elr ı<:ı-!'1"" rtımence 

güzel bir şarkı söylemeğe başla. 
dı. Şarkısı bittiği zaman bu sefer 
daha sıcak bir sesle manasını an. 
!attı .. Lö Mestriye kızın sıcak se
sinin cazib::sine kapılmış, asabi 
çingenelerin ateşli müziği, ateşli 
sözleri tesiri altında kalmıştı. 

- Sen dansöz olmıyacaktın .. 
dedi. 

- Aynı zamanda şarkı <la söy
lüyordum. 

Dedi.. Sonra gamlı bir sesle 
ilave etti: 

- Bizi h:r işi yapmağa mecbur 
ederlerdi. 

Jl.'S2ğı kattan sert bir ses yiik. 
s:liyordu. Florika: 

- Galiba çok giirültü yaptık .. 
ckc:i. 

Alca~ sesle konuşmağa devam 
e •i\0 r .. Bu halla:ı sade hisleriyl: 
al5kacl?r olc>n Lö Me"trİye genç 
k•za eski adetleri hakkında s••?I. 
kr sc-nıyor, hemen bütün Ru
rrıe'ller eski bir kostüme olduğu 
gibi haı!lı oldukları bu eski adet. 
lcrini öğrenmek istiyordu. 

- Sen bir de Transilvanya'ya 
gitmelisin.. diye gr nç kadın de. 
wam etti Orada hala bu aylar zar. 
fında nişanlılar pazarı açılır .. 

- Nasıl genç kızlan mı satı. 
yorlar? 

Florika güldü: 

- Yok canım.. Öyle değil.. 
Yalnızca nişanlanıvorlar, fakat 
anlaşmak için orada da her yer. 
de olduğu gibi müstakbel zevç. 
!erin maddi varlıkları mevzuuba· 
his oluyor. 

Kızların ailesi çeyizlerini, el. 
biselerini, mücevherlerini çimene 
yayılmış büyük örtüler üzerine 
seriyorlar .. Ailenin diğer varlık. 
!arını da ~öst ~rebilmek için ağac. 
tan yapılmış küçük oyuncalclar 
halinde ciftlikler, evler, kuyular, 
ilave eo:liyorlar, tıpkı çocukların 
Nnel ovuncakları r.ibi.. 

Morenaniden bir ihtiyar bu 
merasimlerden birinde hazır bu. 
lıın-nuş. çocuk iken bize anlat. 
mıştı .. 

- Ya b;ribirlerinin h<>§una git
mezlerse? 

- O zaman başkalariyle dan. 
sederler .. 

Ve genç kadın şeytani bir gü. 
1 üş le ili ve etti: 

- Fakat ben öyle zannediyo
rum ki onların çoğu daha evveL 
den t:ı.nııprlar, hatta bazı ailele. 
riıı teşhir ettikleri sembolik oyun
caklar arasında bazan bir bebek 
:le bulunur. 

• • • 
Bu kere Lö Mestriye büyük 

bir ihtiyatla Florikayı kendi ha. 
yatı üzerine istiçvap ediyordu: 

-Demetr onun hakkında bir. 
c:ok sevlftr sövlenıiı:ti, fakat bun. 
!ar kafi değildi. Genç adam daha 
öfrenmek istiyordu. 

( naJıcı "ar) 

sfndr \'A Ki,..,. ıthonf" ytt 
~dttıa ""~ı~.rlrmt ücted 

~ kanı!Jfur. 

f 1.,\ S l'CRETLEtıf 
l'i<'ırtl ilAnllrının ,ııntlfl' • 

lırı ,onrlan ıııtıııren lliin s~0 
rı nıla Hl: ic .,ıı\•raıardıı J 
ru"l: rll\rfliinrli ">il'.\ fııdıı 1: Jt 
''l' üdlnrııilf' 2: bırinrl 1 hııtlık '"""' kt<1mf'rf' 5 fır•1ı 

Rih·iik. ('ok rlf',.11mlı. " ı 
rrnkli ılHn "t'rrnlrore ıyrı• 
•nılırml'lf'r npılır. Re~ml 1~1/ 
rın ,11nlim . 'iafırı 30 kurll ~ 
l'lf'R ri \fa'li '°Pttr Olflllfr 

Kiiı;iik llAnlıtr 

Rır delıı 30. iki defıı~ı ~ 
dt-hı"ı li5. dört rlefıı<sı 7!ı 1 
dl'ra~ı JOO kunı~tur. CC 
ırnn "trenlerın bir dtfıı"1 ı 
,.ıufır. l>ört ,alırı IZ('Ç('n ilfi~ 
rll71a ,ıılırları bu kunısl• 
'ian erlillr. 

\'11kıl hl'm doı:rıırtan d ~ 
krndl lıtarı- vrrindl". he~ıl 
hnı ~artrf .. «lndl" \'ııkıl t 
ııllınrf:ı KF.~f,\l.F.UDf:'ll ~' 
filin Riirnc:n elivlf' ili" fi 
Ptfn f ltürtınıın ltltf"nu: 
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t ı · H ·ti · t ki ·f 1 Almanyaya yardım zamanı geldi 1 Fransanın dostları :0 . a 1 n 1 e r 1 n 0 1 - ı Alman Mas ahatgllzarı Ankara da bulunan Pariıte bu isimde ecne- iŞ fıcaret Y8 takas 

1 
. . d d tt. vaıandaşıarına bnyıe snyıedı bne;;::;ye':'ük:~iSu bir muameleleri 

e rl n 1 re e 1 Ankara, !?3 (Hususi) - DUn 1 çok fırsatlarda ıöylemiştim. 
k 

d Al l h t U B 1 dl • t Londra, 23 ( llusust ) - Ankara, 23 (Hususi) - Dış 
An ara a man nı:ıs a a g · u söy o ~ım zaman şte flm Fransad"' bu,·unan ecnebiler • 1 

D 
Kr ll'un d ti U dl ı ı ti " t carettekl tnkas muamelele • 

t . J.ı· f ll"i tarafı 1 i.dde) ! Reu!er ajansının Kopenhağ mu. 
, r-~~ erin tup1.l.r.a.:Ut cephe. hal'ffi diycr ki: 
b :j·lay:ı a~. :;~i~li: :l::r '..un. 'ı"ahr..: in d ilciifne göre n:ızilcr 

·ta.~ c .k.c:.:e:ıi:-~:: :·:nclcn art. garp cephe·inde Fransızlara kzr-
1.ır ...... ı t'l, Tiiric • İ n g 'J' z • şı ~ a:-ılan hareki ı durduracak· 
ş • pa,ctı, lıalih.atı:- siyasetin· lar. buna m\lkabil bütün g&)TCt. 
ll ıca amil o~rr.a~ istidadında. leri.1i İngiltere aleyhinde S3•fr-
ll~ Pa~t. ıcoc:ıcsi ve netice&i derek mütcrr.adi ve kcıif hava a. 

b dıpl.:>:u..cil: kuvvetler~n kınları ile İngiliz adalarını ablo. 
i d Ul .:nduı;u bu harpte, bi- ka etmcğc u !rakncaklardır. 
cı~tccedc b:r diplomasi :.ı:a.. HITLERlN tKiNCi 

a 11 t:;t:.ır. MAGLOBIYETi 
·~~kta. ıimdidcn müşahadc Pariıı, Z3 (A.A.) - Havas a-

~~ k_ı. Halya, Von Ribb:n- jan;ı bildiriyor: 
y Unıı: e~t~&i gibi Sovyet Ncvyork Herald gazetesinin 
b~{aitı-.)a~mz.k ;öyle dı r. Pa:-'s nüt.:ıası, ıöyle yazıyor: 
Al •nlard1ıp geçen ilkba- Hi~ler. geçen hafta, ikir.ci dip· 

'li rn~nya Wıine olarak kay. lotı":\tilt m?~1Cıbiyete uğranu!tır. 
içi~l:'eti tekrar ele geçir. Tiirk • tngifü • Fransız paktının 
td.11• bılakis pusuda bekle. imzalandıf!ı l aberfoi henüt al. 

· ır. k" S ı· F t ·ı hr mıştı ı, ta ın, ranaa v! nııı -

1151 
taraftan, Türk - İngiliz t.:rc· ile müscllah hir ihtilafa gir

,: .~ktımn Akdenizde mü- mektt>n imt:na ettiğini kendisine 
h ;ıgı tr.enafi ve emniyet, bfüHrdi. 
~ ra~sa ve İngiltere ara. StcıHn, Rusy:ınm, Almanya ile 
i llallakta duran bütün me. birlikte reımen beyanatta bulun 
1ha 'k~t'i ve dostane bir maga amade olduğı•ru. fakat ıö. 

.\l?tt lltn-c o kadar müsaittir ziindcn fiile gccmek istemediğini 
trıt •n~an n Roma elçisi Fon b!ldir.'-lişt:r. Kremlin, Almanya. 
t, 'Sen t!e Fon Papen, her iki- ya, mütterikl:rc karır, her türJü 
lor:. liıtlerJe şi~di yapacak. "a~·t"'l"rh miizahare~te bulunmt.k 
g U~tneJerde, hayli mü~kül ualıhüciünü saral-ate:'l T"diet -
~Çırccciderdir. m~kte<lir. Moskovanrn vaz:iveti, 
l~TI BtRÇOK TEFSİR· paktın im::ıın haberi üzerine Ber
d RE YOL AÇTI ı:ni~ d:.ı}':!uğu üilyült hiddeti bi

ltft ra, .2~ .<~ .A.) - Hitlerin raz ızc:h etmektedir. 
"e ~rını ıçtimaa çağırdığına '"' * • 
ııı filen haber bitaraf hüki't. Paris, 23 ( A.A.) - Bu ıabah 
)o:rfı:ezlerinde birçok tefsir. çıkan Paris <t"a:ct::lcrbiıt !:-ildir· 

'tap11~ıtı~: -'· . diğh.. göre -~talin, Pitler tara. 
hlıtıt muz:uerelerın mev- fında:l vuku'mJan askeri yardım 
trıiv ~~ Bcrlinctc büyük bir teklifini r~öC:ctmiştir. 

ı,;t go::teril:ncktedir. Bu.. Epoque gaz:~csi bu huıusta di. 
'- ı raber Berlinden Kopen.- yor ki : 
·'.~ haberlerden anJapJ- "Hitler, Stalinin cevabını al-

i\ b~~re bu i~timaın akdi Hit. mııtır. E:rlinin bazı bitaraf malı. 
'rı 'ediği bütün sulh ümit. fiJlerinden !'1-:an h:r "ıı:bere göre. 

~teıı~~Ya düttüğiinii göster- Stalinin mektubu Hitleri derin 
bir inki.ara uğratmı,tır.'' 

Göbelsin dünkü nutku 
~(Baş tarafı 1 incide) 
') böyle bi:rdeıılıin tekrar 

e dönmesine hayret celi.. 

~ 
''-drı ,gazeteleri. Göbbelsin 
Çt~· kutus•ından çıkan ıey

, ~cı olduğu ve dünya sah. 
to1\irıü0fnanan faciada komik
. yaptıiı mutaleuında.. 

b~ 
' 1 Expresa. Göbbclain ton 

:fhğı altında yazdığı bir 

zı:rngeleceğini, İngiltere başveki .. 
line ihtar etmektedir. 

'1.Angrıf'• gazetesi fnglJtere bil. 
kumeti son itibarını muhafaza 
etmek istiyor:;a Çörçili değiştir
mesini taV3iyc ediyor. 

Diğ-r Alman gı.uteleri ide 
Çöı-çil.n doğrudan do&ruya pa
sına hitap eden nutka muhakkak · 
cevap vermesi lüzumunda 11rar 
etm:!ttcdir. 

~enia'nm ziyaı hak. 
"-l' . naı:ırımn beyanatı 

eoh. 'd:yor ve diyor ki: ' Fı·nıarıd'ya hayati ~~ela den batka ifadesini al- il I l I l 
't.. •e bultınmıyan ftrarh bir M k l t · J;'akat : d' k d t ı os ovayr. muva3a a 

de:at ı·m ıye a ar n- ! • 
toyerJerind~n bal1seden ettı 

'tİllgı Olnıarnrıtı. Dün akşam Moskon. 23 (A.A.) - Fin 
i llı~~da bu huauata gayri landiya hC')qti bu s:ıbah Moı -

e Cbur~~~~da bulunuluyor kovııya ı;~lr.ılştir. u teşri11lev
<>la tll ın namuslu bir a- veldenberi J.esilrulş olan mll -
ttıilfak t:ınınmı~ cl:luğu be. zakerelcro fov' ~tıerle hemen 
h,

1
Ç0 rdu. Şimdi Amerikalı. bugUn t cl: rar başıanac:\ktır. 

~tht ~~ dilfüren !ey tudur 
l'lıa da bulunan birçok A-

dtttr ~culan araamda fnıi-
~ 01oYerlcrini gören bafka 

'tliiyt:~ı§ttr. Bun-ların hepsi 

bıcer 
}' taraftan, Daity Mail de 

QİSb ~ıYor: 
it tıı!:1\ Churchill'e karıı yap

~11\cfalltrıda. At?enia'nın ziyar 
· Clöbb/~nı bır nazariye buL 
o~ lıın nutkunu diln ak. 
J>ro::n Churcbill'in bu nut. 
\llc ~ Canda ve akıllara dur. 

htı.u ;receıc ıeylerJe dolu ol· 
ittıı ~. cevaba layık bulun. lt •oylediği bildirilmekte. 

.. :e,,,' Chronicle de ıöyle di.. 

,~d'• İitük ~"L.b \l,'• ~ :Is yeniden 
h lltrlirı 
·~t•tırıa' 23 (Hususi) - Pro. 
ltıttlt~:'ıia•' l'lazırı Dr. Göb'..h:lsin, 
~- 111,. b h "!n batmll'j•na dair 
~'ttı ':lcı~ :~.ve .~azırr Çörçili it· 
tı11 ~lıtıın ı .. ıku nutku, bugün. 
~ ttıltiı gazetelerinin mevzuu. 
U) ttthid ttnıektedir. Gazeteler 

ot en Ç" . • ~il '°e ç·· ?:çılin cevabını bek-
~tı •iti " orçılın Athenfa hadise. 

eh- :tnahku" · · .1A • 

~li ·re ltıd2r" mıyetı ı an edı. 
~•CeJtler· . neşriyata devam 
~ tlirıer ını yazıyorlar. 
~dtltrıdi Lokal Zaytung: "Çör· 
lllt ı ... ttıc torA.lma,Jar tarafıntlan 
~11\ "• Pıllendi, fakat batma
:.~ ~the · " ~ lizırn n~ dan daha fazla 

'i~ l'çe gclıyor•• diyor. 
ıı:'-•ıt bir Algemayne Zaytunı; 
~ •uçlu olarak öeterdiv• 

*** .Moskova, ::!3 (A.A.) - Ha -
\'aB: 

Finlandiya baş nıur:ıhhası 
Pass~lvıld Mc:;'rn1"a) :ı ~~!dlğl 
anda So\') ot kıtaatı Estonya · 
da .}crlcşnıiş bulunuyor. 

Burada Sovyctıer tarafın -
dan Flnlandiyaya yapılan tek· 
liflerin şumulU hn.lckında sa. -
lA.hiycttar mahafilden alınmış 
maluınat yoktur. 

Ancak Pnssnivlklye bu kere 
kabine azasından bir zat refa· 
kat etmektedir. Bu, maliye na· 
zırı Tannerdir ve işçi partisi 
reisi yani halle kUtlesinln mU· 
mes .• ili sıratilc heyete iltihak 
etmiştir. · 

nu defa da yine Finlandiya, 
hariciye nazırını göııderııılştlr. 
Fınlandiyalılar blç şüphe yok 
ki Sovyetıerle anlaşm'.lYl imza 
ıı :racaklardır. Fakat biç istical 
göstermiyorlar. 

LlTVANYA BUGÜN VlIJNOYU 
lŞGAL EDECEK 

Kaunas, 23 (A.A.) - DUn 
akşam buraya gelen Rus aske
ri bcyetl Lltvanya askeri he • 
yetlle, Hus askerlerinin Llt • 
,·anyaya. girmesi hususunda ts 
tişare lerc başlamıştır. 

Rus heyeti Yllno mıntaka · 
smı Litvanyaya tesl!m etmek 
sallhlyetlnl haizdir. Lltvanya 
askerleri 24 llkteı;;ırlnde vn . 

r.arı r. o • a\'c ze - ge m ş r. den blrcoğu, ''Fransa Cumhu· · 
rine Ankaradakl Ye lstanbul· Bütün ecnebiler bilmelidirler rlyetlnln dostları" adı altında rınl tanzim, kontrol ve takas 
dan gelen birçok Almanlar ki; Almanya cephedeki askerfo bir cemiyet kurarak, harb fa _ m e\ zua1 tını birleştirmek mak -

ı ı t P
lant da Dr ı-r 11 • d 1 • • s adile ktısat Yekllli

11
"incc tek-

op anmıış, o ı · " o rın en nuı emın ıse aynen alıyetine iştirak etmek arzu - ı " 
bir nutuk irat ederek şunları dahildeki di:>iplin, cesaret ve sunu gösterml•lerdlr. Bunlar if edilen kararın meriyeti hak 

Ö l mlştır· ....... ahı'p halk d "-1.....tte y kındakl kararnamenin sureti 
s Y e . ..... .... e s a & o nı"u.: ordu"-·a "ama•ır ve saire temini 

S 
. 1 l k d 1 ' mı'ndı'r .; " y tatblkına d:ılr mUzey"-·el tall -

" evgıl part ar a aş arım. e · ile, huduttaki askere alt eşya- .; 
"TU ki d b 1 d ğ U "FUhrcriJl arzusu Uzerine kil matnamo bugünden ttlbaren r ye e u un u um c; nın na nl taahhüt etmekte - meriyet mevkline girmiş bulun 

buçuk sene zarfında, bir ı;Un siyasi meselelerin sulhan hal <lirler. maktadır. bu talimatname e _ 
vatanımıza ve milletimize borç ledllmesi mUmkUn olmamış, ~aslarına göre, ''ithalAtçı l"eya. 
ıu olduğumuz sadakati yalnız düşmanların bizi lktısadt cep Polonya hariciye ıhracatçı talepnamesinde mu • 
IA.tla de~il, fillen de lsbat ede- hede yeneceklerine dair cıka kabil ihracatçı veya ithalA.tçı • 
ccğimit • gilnUn gel eccı,ini, bir rılnn haberler boşa çıkacaktır. memurlan orduya nın takas limi ted şirketi tara. 

Bulgar kabinesı kuruldu 
(Baş tarafı 1 ıncide) f 

Ba.ş•:ekil saat ~ece onda sa.. 
raya giderek teşkil ettiği yeni 
ka.Jinenin listesini krala tak. 
dim etti. Bir saat müddet sa.. 
rayda ka:an Köseh·anof saat on 
b!rde tekrar na:rrlar meclisi bi. 
nasma döncü. Kral. Köseivano
fun tertio etti~i yeni kahin~ 
listesini tlsiiJ: ctmi§ti. Saat oıı 
iki buçl!kta yeni kı:.binenin te(,. 
l"il edildi~ine dair reRmi bir teb. 
lii neşredildi. 

Bu tebliğe nazaran eski kabi. 
neden dört nazır ~ıkmaktad: r. 
Bunlard:ın Adliye n~ ıo
tof'un ye:b:? ali istinaf DL"'l ke. 
mesi rei:d Vasil Mitclmf n'lZlT 
olmuı=tur. Eski nazır Yotc~ c.s. 
ki çiftçi partisi JiderleTIDdcn • 
dir. Yeni n:ızır bir memındur. 
F...ski partilerden hic biriıı<b rol 
c)'namamış. Bulgar- halkı ara -
sınd!I. porıül"'r olr.uyan bir zaL 
ttr, E@lci ticaret nazın lliyc 
J\ojuharof'un yerine de profe
sör lala vço Zagorof getirilmek. 
tedir. Prof e.sör Zagorof umum 
ist'itistik müdlirü idi. Bir ilim 
ada.mı ola:l Za.gorofun Bulgar 
siyasi hayatında mUhim bir 
mevkii yoktur. Yeni kabinede 
nafia nezaretine mühendis Va.. 
silef, şimendiferler neı.a.reüne 
de Sofya avuka.tlarmdan Gah. 
rovski getirilmişlerdir. 

Bu suretle teşekkül eden y~. 
ni ka.bin~de hariciye nezaretini 
eskisi gibi yine başvekil doktor 
Köaeivaı:ıof deruhte etmektedir. 

PJBkt kMinıeden- diler' !IUW". 
Jar mevkilerini muhafua et -

mektedir. 
Dört gündür deYa.m eden is . 

tişa.relerinde bütün eski parti 
liderlerbin fil:rini öğrenmelt is. 
tiyen Kral, parti liderlerinin 
tavsiyeleri bilMma olarak eski 
parti rejimine avdet edilmesinJ 
muvafık bulmadığı için yeni kL 
bineye alman dört yeni nazır. 
dan hiç birini mebuslar arum. 
dan intihap ettinnemiıstir. Yeni 
kabine bir memur ka.binesidir. 
Dört g'.lr.ıd.Ur b~klenilen ve tah
min edilenler hillfma olarak 
altıncı Kö1K:ivanof kabinesinin 
zayıf bir k:ı.bine olarak ~kil 
edilmesi şunu göetermektedir, 
ki, Kral Boris Bulgar harici si. 
yasetine istikbalde verilecek 
veçheyi bizzat tayin edecektir. 

Bu geceki nazırlar mecliıi ye. 
ni kabinenin ta.kip edeceği proğ 

ramı Jıa.zırlıyacaktır.Program ya 
rm ~lecek ve veni hWdı • 
metin mUatakbel battı hareke. 
ti bundan sonra belli olacaktır. 
Umumt kanaat ıudur. ki Bul -
gar dahilt ve harict ıiyuetlndc 
bUtUn inaiyatifler tamamile 
kralm elinde bulunacak ve erki 
verilmiyecektir. Knl Boris, ~k 
kanlık olan Avrupa ıiyuetinin 
§U buhranlı gilnlerinde Bulgar 
millt birliğini temin ederek ha. 
rict siyasette yeni faaliyetler 
gösterebilmek için bUtiln kuv • 
veti elinde bulunduracaktır. öy .. 
le zannedilebilir ki, Bulgar ha. 
rict siyasetinde ltalyarun Bal
kanlarda teekilini t.aaa.vvur e. 
eWll blok kleall mGlllm roller 
ovnayacaktır. 

Türk -ingiliz -Faansız paktı 
( Baştmalı l ıncidt) 1 

ha.iz; bir amil olacaktır. lnönü ve 
Cumhuriyet hükumeti, ya.pıcı
lık siy:'actlııde rehberleri olan 
d~hayı bir kere daha göster • 
diler. 
Diğer taraftan Balay gaze .. 

tesi diyor ki: 
Türkivenin hareketini bir şe. 

ret', dür.i!'tl:lk ve yararlık nü.. 
munesi teFkil ettiğini kabul ey. 
lemek dollru olur. Ankara pak
tı Akdenizi:l ~arkır.da, !ngilte. 
re - l\I~ır muahedesini ta.kvi. 
ye eden bir blok yaratmJŞtır. 

l)'' st··~ ·pz.etcsi de. Türkiye.. 
nin lrabrarrınca hareketini hay 
ranhi<hı kat ~ılaır.ak hususunda 
herke.;i ı?er!dc bırakmalıdır, de. 
mektedir. 

Berne. 23 (A.A.) - Alman 
siyasi mahı fili. Tilrk - Fran-
811. - ln'?i!i:. :nu:ıhr..ıcsinin ak. 
di M..:kuile fcvkalacc meşgul 
olmaktadır. 

Basler Nachrichtcn gazetesi • 
nin Berlin muhabiri cumadan
beri müşahede edilen kesif ıi. 
yasi faaliyeti ve bu meyanda 
Türk diplomasisinin cenubu 
p.rki devletleri nezdinde ve İ
talyanın da her tarafta ~ster. 
me~e başladığı faaliyeti kay • 
devlemektedir. 

Bu cümleden olarak bir Bel
jrfat hab~ri, eicr İtalya ile Tür. 
kiye arasındaki mü~külit iza
le edilebilirse MussolininJn ce • 
nubu şarki devletlerinden mü • 
rekkep bir konf eransm i~tima -
ını derpiş eylediğini bildirmek. 
tedlr. ---------------------

Meziyet Vii-Nu'nun . . 
cenaze meraıımı 

ÇUrllkııuhı Mahmut Paşanın 
kızı ve .gazeteci arkadaşları • 
mızdan VAif\ Nurettinln zev -
cesl Bayan Meziyetin vefat et· 
tığinl iki glln evvel yazmıştık. 
Merhum~nln cenazesi dUn 

Kabataştaki evlerinden kaldı -
rılarak motörlerle üskUdara 
gecirilmiş ve namazı Üsküdar 
camllnde kılındıktan sonra 
Karacaahmctteki aile mezarlı· 
ğına defnedilmiştir. 

Merhumeye Allahtan rab · 
.,.., .. + <'ll"'r . kederli ail,sine tazı-

Ankara, 23 (A.A.) - Gene. 
ra1 Veypnd'm Ankarayı ziya.. 
reti mUnaııebetile Fransız bU.. 
yük elçisi tarafmdan verilen 
alqıam ziyafetinde Polonyanm 
Ankara. büyük elçisi B. Sokol
nicki de davetli bulunmU§tur. 

BORSA 
-Ankara 23·10-939 

.__ÇEKLER--• 
1 Sterlin (lngiliz) 

100 Dolnr (Amcrıka) 
100 Fr:ın•m: frankı 
100 Liret (lteha> 
100 lsvlçre frankı 
100 Florin (Felemenk) 
100 Rııyşnıark (Alman) 
100 Belga (Rclçikn) 
100 Diralımı (Yunan) 
100 J.e~ a (B:.ılgar) 

100 Çcko~ıo, ak kuronu 
100 Pezcta (ispanya) 
100 Ziloti (l.ehistan) 
100 Pengö C\la<"nr) 
100 Ley (Rumen) 
100 Dinar (Yugosla\') 
100 İsveç Kuronu 
100 Ruble (~loskova) 

btikrazlar 
Türk borcu 1 peşin 
Ergani 
Sıvas - Erzurum ın 
l\lerkez Bankası 

5.21 
129.60 

2.9525 
6.615 

29.18 
69.125 

21.845 
0.965 
l.S8875 

13.10675 

23.29 
0.9H5 
2.48 

31.0125 

,.. 
103.-

icaret ve Zahıre Borsası 
23 - 10 - 939 

FlYATl.ı\R 

Buğday yumuşak 5,20 5,32; 
bullday sert 4,10 4,12,5; bulday 
kızılc:ı 4,31 1/2 5,15; arp:ı yem· 
lik çm alı 3,35; arpa Anadol dök· 
me 3,31; l.ı:ıkla 3,10; çnd:ır 3,15; 
mısır s:ırı çuvallı 3,22 1/ 2; kU$" 
:remi 4 42 1/2; haşha, mavi 19; 
susam 10,30 11,5. 

GELEN 
Bufdny 609 ton, arpa 26 ton, 

fasulye 287 ton, bulıur 50 ton, 
nohut 25 ton, yapık 39 ton, su. 
sam 100 ton, n. peynir 24 ton. 
kaşar 3/~ ton. 

gönüllü yazıldılar fından bildirileceğini beyan ,.9 

Pariı, 23 (A.A.) - Paristeki tescil ettirebileceği gibi bunla
Polonya mahfillerinde temin edil. rı bildirmiş olsa bil e Merkez 
eliğine ıöre Polonyanm §imdiki Bankasına nıUracaatıa ınuka -
Pariı ıefiri Lulcaçieviç Fransız - bil ihracatçı nya itbalA.tçının 
Alman cephesinde çarpışmak ü. takas limited şirketi tarafın • 
nre yalanda tqekkül edecek o. dan tadllen bildirileceğini de 
lan Polonya orouıuna gönüllü beyan edebileceklerdir. 1tha -
yazılmak için iıtifa edecektir. lAtcı veya ihracatçının bu şe .. 

Varıovadan hareket eden 70 klldeki beyanı gayrikabili rU • 
Polonya hariciye memurunun cu olacaktır:• 
ıon haftalar ı:arfında Parise geL ltballtçı ve ihracatçıların 
dikleri haber verilmektedir. Po. tayini takas limited şirketine 
fonya hükC1meti garp cepheıinde birikmiş olan ve blribirlndeu 
çarpıtmadan bu memurlara dip. ayrı olarak tescil edlln.ıiş bu • 
lomatik bir vazife verilmemeaiııe lunan ithallt ve ihracat talep. 
karar vermittir. namelerlnin tasfiyele rini ko •· 

Dublin hapishanesinde 
bir infilak 

Dublin. 23 (A.A.) - Bir çok 
İrlandalı tethieçilerin mevkuf 
bulunduğu lırlontjoy hapisane _ 
"; ~e dün vuku bulan §iddetli 
bir i-fil!k Dlj)ttndeki btltiln 
binaların cam1armı l&l'lllllJlbr 

lnfillk neticeefnde vuku& ~
len. k&Z'lfl)dıkta.n istifade ede
rek kaçmak iatiyen bur tet. 
hitÇilerin bu dlretkira.ne pltna 
müracaat eWkleri r;annedilmek 
tedir. Mevkuflardan hiç biri 
kaçmağa muvaffak Olam&mJI • 
tır. 

tnailterenin ıabık Paıü 
sefiri 

Londra, 2? (Hususi) - tn
gllterenln tekaüde sevkedllen 
Parls sefiri Sir Erik Flps, rad· 
yoda Ji'ransız milletine hitaben 
fraaaısca bir aataJıı: 1167l;t.T•Nk 
ezcumıe detnlftll' Jd: 

.. İngiltere Te Frama hUkt • 
metleri ve mliletıerl arumda .. 
ki antant bugUnkU kadar Jtuy 
vetll olmamııtır. Bu antant za
ferle ebedJleotlrllmelldJr." 

Sabık 1eflr bundan ıoııra 
Londraya hareket etmiştir. 

Almanyada benzin israf 
edilmiyecek 

Londra, 23 (Huıuıl) - AI· 
man glzll pollıl bUtUn Alman
ya dablllnde benzin israfına 
katlyen meydan verilmemeBl 
için çok sıkı takiplerde bulun
maktadır. Bilhassa zaruri işler 
için kullanılmakta olan oto • 
mobillere konulmu., "kırmızı 
mUselleı" işaretine dikkat o -
lunmaktadır. Bu işaretleri, hu· 
susl otomobillere koyanlar şld 
dctle cezalandırılmaktadır. 

Çekoalovakyada 
kayıplar 

Bratlslan, 23 (A.A.) - H&· 
vas: 

Çekoslo,·akya zamanında ve 
battA. müstakil Slovakya. za -
manındakl tanınmış bazı şah -
ıfyetıer ortadan kaybolmuş • 
tur. 

Eski nazırlardan sosyal de -
mokrat Markovlc ve yine esti 
nazır Derer balen bir temer • 
küz kampında bulunmaktadır
lar. 

Alman orduıundan 
çıkanlanlar 

Londra, 23 (Hususi) - Ha
ber alındılına göre, Alman or
dusundan bazı kumandanlar 
çıkanlmıştır. Bu kumandan • 
lar araıında eıkl Alman erk&· 
nıharblyc reisi de bulunmak • 
tadır. Çıkarılmalarının sebebi. 
Almanyada monarşiyi ladde 
etmek istemeleridir. 

laylaştırmak Uzere takas limt • ' 
ted şirketinin talebine fstina• 
den blrlblrlerlle karşılaştınl • 
ması caiz olacaktır. Bu şekilde 
meczedilecek taJ epna melerdtl 
hldayC' ' n ltbala.tçı tarafından 

n llıı AA maddesi ve lh· 
ı t. · f l. n gösterilen 

it l ı ıu .ı naı. .. rı itibara 
a lınmı~·· uı.k ı r. 

--o-

Hn:~~ tlv. belediye 
intihabı 

:Antakya. 23 (Husm;t) - H" 
tay belediye intihabatı sona er .. 
mittir. Cumhuriyet Halk Par • 
tlıl namzetleri ittifakla ka -
zanmıotır, 

Azmi 

lngiltereye ısmar:an&c&:k 
vapurlarımıl. 

lııa'Hter.,e mmarJaııacak J 
vapurun mtınakaaa müddeti ;.,u 
ay sonunda bitmektedir. Va. 
purlan inpya talip bir çok İr. 
giliz f"ırmaları teklif mektupla. 
rmı göndermeğe b&1lamıilar
dJr. Deniz .Bank zanıanmda ay. 
m vapurları yapmağa talip o. 
lan meşhur Swan Hanter fir • 
m:ı"I da tekliflerde bulUJUIWI. 
tur. Oııümi17.deki ay ortam. 
da deniz yollan ve liman reiL 
liği fen heyeti u.alarmdan ma. 
rekkep bir komisyon şehrimlL 
de teklif mektuplarmı tet.ıdlıl 
b&§layacaktır. 

Vali Ankaraya :;itti 
İstanbul valisi Lutfi Km:lar 

dün akşamki trenle ~ 
d_en ~karaya hareket etn:üf.. 
tır. VılAyete a it işler için aeya.. 
hat eden LC1tfi Kırdar iki gtln 
sonra avdet edecektir. 
~ 

llkokullarda nöbet 
uıulü deği!tİrildi 

İlk tedrisat müessesele~ 
ki öğretmenler tef~ r.amanl&:, 
nnda sabah ve akşam daimt su. 
rette nöbetçi bulmaktadırlar, 
Bu şekilde okullarda \'Ukua ge. 
lecek herh uııci bir hMisede 
mesuliyetli nöbetçi bt•lunmamalt 
tadır. Bu nahzurlan gören ma. 
arif müdürlüğü nöN!t seklini 
değiştirmiştir. Öğretmenlerin 
nöbet usulile meşgul olmaları 
kabul edilmiştir. 

Bu karar bütün okullara bil. 
dirilmiftir. 

SAHlBt : ASl&I US 
Basıldığı yer : V Al\11 Mntbaan 

Umum Neşriyatı ı dare eden: 
Rerik Ahmet St\'ensil 



lıat.tının açılış 
~- . . 

merası mı 

Na/W, ve Müna7.a1dt VeTdl1cri nıdulc söylüyorlar 

"ye lrekiZi Fethi Ok'ıJar fabrikanın resmikil§adını yapar7;eıı 

Liman amelesine 
yardım ediliyor 

Siyasi vuıziyetler yüzünden 
limanımıza gelen gemiler u.aL 
dığmdan işsiz kalan liman tah
mil \'C tahliye amelesine yar
dım yapılması kararlaşmıştır. 
Limanlar isletmesi umum m1L 
dürlüğü imkan nisbetinde büt
çesinden amelelere nakdi yar. 
dımda bulunacaktır. 
Bunların yavaş yavaş başka 

işlere yerleştirilmesine de çalr. 
f!ılacaktır. 

---0-

Maarif Müdürlüğünün 
bir tavzihi 

Maarif müdUrlüğünden dün 
şu tavzihi aldık: 

Gazetenizin 16. 10. 939 tarih 
ve 781!) sayılı nüshasının 2 in. 
ci sahifcsinin kari sikavetleri 
sütnnunda (soluk elbiseli ta le. 
be için ayrı mekteo var mı?) 
ba.şlı~r altında intisar eden va
zıda talebelerin ren~i uc;uk ön_ 
liikle okula kabul edilmediğin. 
den ba.hseden bir talf~be velisi. 
nin ı;ikayeti görülmüştür. 

Yapılan tetkikle bu yolila bir 
muamele cerevan etmediği an. 
laşılmı~tır. Aynı zamanda talc. 
be mali kudretleri dışında elbi
se giymcve hic bir okulda mec
bur tutulmamaktadır. 

--n--- -

Almanyada margarin 1 

azaldı 

Louıın., ?l (Hıısusl) -· Ai
,":Jnnyau~ ·re:1Jk3 fle Yerilmekt~ ! 
L•lan m.!lrgo~ :n~~'.."•". <!a.~tt ı.- l 
~:ı.ltılıa.ı sur, 

tetkikat .. 

Alman vapurlarile 
Bulgaristana giden 

mallar 
Harp başladığı g-ünlerde li. 

manımızda bulunan bazı AL 
man vapurları hamulelerini bo
şaltmadan Bulg-aristan limanla. 
rma kaçmışlardı. Bu vapurlar
da malları bulunan tüccarları -
mız Alman fabrikalarına miL 
racaat etmişler, fakat fabrika.. 
lar malların bedelleri serbest 
döviz olarak nakit para ile Ö· 
dendiği takdirde ancak tekrar 
!stanbula çıkarabileceklerini 
bildirmişlerdir. Bunun üzerine 
tüccarlarımız hükumctimize mü 
racaat ederek f'.erbest döviz mü_ 
saadesi almağa muvaffak ol-
muşlar; fakat bu defa da fab
rikalar malları Bulgar tüccar. 
larına sattıklarım bildirmiş -
lerdir. Gelen haberlere göre, 
hakikaten Alman fabrikaları -
nm Türkive irin yola cıkardık. 
ları bir rok malları Bul~aris -
tanda satınağa başladıkları an.
la~ılmıştır. ___ ,.,___ 

Liman i~Ietmeleri 
memurin talimatnamesi 

hazırlanıyor 
Liman i.c;letmcleri umum mü. ı 

dürlüğü bir memurin talimat. ' 
namesi hazırlamaktadır. Tali
matname ile umum müdürden 
en küc:ük memura im.da..- bütün 
t~kilat mensuplar:.nm vazife 
ve salah ivcll<'ri iic m<:'suliveL 
lı>ri :ı.yrıbı.l'a.ktrr. 'l':ılirnatnamc. 
1ıin .n:t.r.ır:ıı• ... rıı~sırnLt ı:~kidcn 
m~··,~ut r~>.ı>rı':.ıtiİ '.'C 1:r.ı1,ir liman 
!!ıf'tmekri ninmn:ı:me:!;i!'ldcn is. ı 
t:f-aJc "~;j;o,e~dlı·. 

Donanmış Erzurırnula gece .•• 

Resnıikü.şatta nutuk diııleniy01 

Sıvastaki fabrikanın clalıilden gö1'ilniişii 

· Fatih • Halkevinde 

I-Ialk •Mektebi açıldı 
Falilı l!ulkeuiııdc11: 

1 - Okuma yazına çağını ı.ıcçeıı 

yurılı.la5l:ır için Evimizde hir (!laik 
~Iekrebi) açılıııı~tır. Okuma yazma. 
.~:.ığlık lııl;.;isi, hes:ıp Lilgisi \'C 111(!;11· 

le ket bilgisi derslerini ihtİI a t'.ıltıı 

lıu nıeklrlıc lıcrkcs y:ı:r.ıblJilir. ::ı 

ntlel foloi'.;raf ile her gün saat lU dan 
21 e kaı!.ır Ev direktürlüğliııe ınli

rucual edilebilir. 

2 - Evirııiı yurtlclaşlarııı Letleni 
arızalarını konsülle etmek YC nor
mal bir hale ifrağ için icap eden 
bcclc11 terbiyesi formüllerini ver
mek iizcrc bir lıcdcıı lerlıiyesi mii
teh::ıssısı :ırkaılaş lemin ctnıilşir. 

Bu arkaıfaş haftanın pazartesi ve 
çarşamha giinlcri saat 18 - 19 ara
sıııda v::ıki olacak müracaat tarı ka
bul edecektir. 

Herkes mür::ıcnat edebilir; bcd::ı

va<.Iır. 

Franko Lord Loid'le 
görüştü 

Londra, 23 (Hususi) - Mad 
ridde bulunan "Britis Conil" 
reisi Lord Loid, bugün Gene -
ral Franko tarafından kabul 
edilmiştir. Mülfikat pek sami -
mi olmuştur . 

Kiralık apartman 
ve dükkan 

!Jr,d;:laş \'akı{ ıı.-arlar ldcırrsin
cle11: 

IJ.t•şikl:ışra Akarcllcnlc 47/1, 71/2 
ııuııınnolı :ıp:ır~manl::ırla 21, 2S 1111-

ıııaralı clii!>k:"ınlar a~·ık :ırtırıııu su· 
rclile kiraya \·erikceğ;ııı1eı1 istekli
lt•rin 4- 1 ı-o:rn ı·uııı:ıt·ıcsi ııiiııli 

s:ınt on ikiye l:nıl:ır Bc•;dkt:ı~la .\
k:ırctlcrrle 51 nuııı:ır:ılı mülc\'clli 
kaym::ık:ınılığın::ı müracaat etmeleri. 

!l:HJ/40G 
lslunbul Asliye Üçiirıcii. llukuk 

.11 cılıkcnıcs illll en: 

1\'esibc tarafından Ueşiklaş Şen -
likdcdc l\Tcklcp sol,ak :ı:ı No. da 
Fehmi aleyhine n~·ıl:ııı lıo~.ııırna ıla
nısında d;l\n olııııan Fehminin ika· 
ınctgttlıı ııı terkctliği ve yenisi belir
siı olduğu cihetle 11. U. K nun 1 U 
ve 142 nci nı:ıddcleri nıudbincc ilii
ncn lcl.ıliğiııe karar vcr:Jıniş ,.c mu
hakeme için tayin olunan 10- 10-
939 S. 14 ele m:ıhkcmcdc lıizzat "c
ya bilvek:ilc lıazır lıulunnıadığı ci· 
hclle hakkında gıyap l,ararı illihaz 
YC gene il:iııcn leblii;i için 8-12-
!l:!!l satıl 11 e lalikına k:ırnr veril
miştir. lli\n t:ırihindcn itibaren beş 
ı::ün zarfında nıiiıldPnkyhiıı lıizzat 

itiraz etmesi, itir:ı:r. clnıcdigi l:.ıkdir 

de malıkeıııcyc kabul olunmıy .. t'.ıl· 
ğı \ c gıy:ıbınrla ılevnm olnn:w:ığı 

tebliğ olunur. 

5ii:5i:15 
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l\Iulı:ıııııııct1 k ı) ıııcli 
Lira 

Ccınlıcrlit:ışt:ı Alik.ıli ~Yoll:ırcnnri ın:ılı:ıllesiniıı Tanık. 

p::ız:ırı sokağında '.! ıliikk:"ıııın 8G1 de '.! lll lıis~esi 237 
Kiidikp:ız:H·ıJ:ı füislcııııı:ı~a ıııah:ıllesinin Liıııoııru so· 
k:ığıııd:ı eski J{i yeni 18 s:ıyılı diikkfüıııı l:ııııamı. 500 

Yııl;:ınln ya:r.ılı ~:ıyrimcnkııllcr nçık :ırllırın:ı yolilc snlılığ::ı çıkarıl
ını~lır. S:ıtı5 bc•lcli ıı::ıkclrn YC'yahul nıiilı:ıılili ikiıwi trrtip tasriyr YC'Sİ
k:;-;ilr. iitlcııınck ~:ırtilc pc:şiııılir. 1iı:ılc G 11 !1:Hl r::ıznrlcsi giinii s~:ıl U 
de ~li 111 Enılfık ~Hirliirliiğii ııılc ıııiilt·~ı·kkil komisyon d:ı yapı lnr:ıkl ı r. T:ı
li plr;·iıı yii:r.ılc i,:; muvakkat tcnıin:ılla mu:ın·cn_ giin vc _ 'i:ı:ıllc ıniiraca
o;ıll:ırı. (8:i8i7). 

Ankarada at yarışla! 
Dördüncü haf ta koşu tarı da Cumh~ 
re ,sımizin huzurunda ve heyeca~ 

bir şekilde yapıldı 
Ankara, 22 (Hususi) - Son

bahar at yarışlarının dör düncü 
hafta koşuları da ipodromda 
yapıldı. 

Sporcu Cumhurreisimiz İs. 
met 1nönünün şereflendirdiği 
koşular yine çok güzel Ye heye_ , 
canlı oldu. Alınan neticeler şun. 
!ardır: 

BlR!NCl KOŞU: 
lki yaşında ve hiç koşu ka. 

zanmam1§ halis kan lngili:; at. 
Zarına mahsus satış koşuları idi. 
ikramiyesi 400, mesafesi: 1000 
metre. 
1- Gürayak. 
2 - Sigetvar. 
l\.Iesafenin kısalığına rağmen 

çok heyecanlı g-eçen bu yarışta 
Gürayak favori olan rakibini 
geçerek birinci oldu. 
Koşunun müddeti 1,04 tür. 
Bahsi müşterekte ganyan 

230 verdi. 
1K1NC1 KOŞU: 
Dört ve daha yukarı yaşta 

ve hit;: koşu kazanmam?§ halis· 
kan Arap atlarına malumstu. 

ikramiyesi 190 lira, mesafe. 

Bahsi müşterekte ~-
170, plaseler de 120 ve 16J 
ruş verdi. . 

Ücüncü ve dördüncü ya 
arasindaki cifte bahiste Ç 
- Alceylan çiftine oynı)., 
bir liraya karşı 4 725 kur~~ 
düncü koşudaki ikili bahıS1 

Alceylan - Yılmaz kombi 
nuna bilet alanlar bir Ural 
mukabil 52 lira kazandılsr 
SAMSUNDAK1 AT YAP1 

LARI 
Samsun, 23 (A.A.) - ~ 

ve Islah encümeninin sor~ 
at yarı~ları dün binlC'rce Jıi 
huzuriyle yapıldı. Koı)U · 
smda halkevi ta rafındıııl 
parlörlerle yanılan neşri}'~! 
sürpriz oldu. Koşuların neC 
şudur: § 

Tay koşusunda Ziva AY0 
rin $enyıldızı, handikap ~~ 
sunda Şakir Aykutun Al~• 
haliskan kısrak koşusundB 
ikin Sunası. vine haliskan 
koşusunda HUsevin ·AtıJJ'lrt 
çar'ı birinci geldiler. 

si:1220~1:~~~~ Futbol lik heve 
2 - Keklik 
3 - Ceylan. Dün akşam toplaııt 
Dört atın girdiği bu koşuda Dün akşam mmtaka ınc! 

bll.fitanberi önde giden Keklik zinde İstanbul birinci kÜJlıt 
son1'rında birinciliği Merzuka. heyeti on klüp murahhaııJJll 
ya kaptırdı. tirakile toplandı ve itir3j ııt-
Koşunun müddeti 2,46 dır. sebep olan düdüklü Galat~~ tı>t 
Bahsi müşterekte: Ganyan _ Fener müsabaka.sile aı~ tai 

230, plaseler de 145, 190 kuruş Topkapı maGI i$_lerini tetJcı~ 
verdi. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: ti. İkinci kümenin lik heye! 
Dört ve daha yukarı yaştaki bu akşam toplanacaktır. "• 

halis kan Arao atlarma mah. "" 
sustu. L • 1 'ı tıd, İkramiyesi 510 lira, mesafesi ısanslar ge 0 Li1~1~ı 3500 metre. d ., 

ı - Celenk Alakadar klüplerİ~~İı41 .. 
2 - Mesut müracaati t 
3 - Ceylan. 't 
Startla beraber başa geGen Beden Terbiyesi lstanbı.ıl ti 

Mesudu Ceylan takip etmekte gesi başka.nlığından: • 
idi. Diğer atlar biraz geride idi. Berayı tesçil direktöriügt it 
ler. Çelenk ise en sonunda. idi. ze gönderilmiş olan idma:nt1 ~' 
Bu hal son viraja kadar böyle- leri tasdik olun.arak hiİ1 ' ~ 
ce ı:;ilti. Son virajda hiG ümit cüzdanları bölf?emizc ~öndi ~ l 
edilmiycn bir ~ey oldu. Büyük miştir. .~, 
bir kuvvetle ileri atılan Çelenk Alakalı klüp murahha.slt 
ru}~iu:crini r,e<:;liktcn sonra Me. nın bölgemize müracaat l-t 
s~ıdu da ,·anın boy g'eride hıra. kendilerine ait olan Hsaıı! ~İt 
kara ı, r:ıükemrnel bir birincilik almaları rica olunur.. ~~ : 
kazandı. J "I 

Bahsi müşterekte uanyan 680 1 Balkan oyunlanno' ~ 
plas. eler de 190, 135 ve 170 ku. aldığımız derecele'~~~ 
ruş verdi. :'llt 

DÖRDÜNCO KOŞU: fevkaladedir ' 
pç ya-'}ınd_a ve kazançları ye. Bu sene .Atinada yapıloft 4~. 

lcuıııı 500 lırayı geçmiyen A. unczı Balkan oyunlarıfı.dd tfl:t 
1 

rap atlarına rııahsu.stu. defa olarak üç birincilik kil' ~~ 
ikramiyesi 255 lira, mesafe· mı§ olan milli atletizm tal' ~ 

si 1600 metre. mızın bu muvaffakıyeti bO~ ~d 
1 - Örnek 1cadaşlarım?z taraf1ndan '/(ı 'ııf 
2 - Meriç gösterilmek istenmişti. JJıll)~ 
3 - Aşkın sılSta yaptlatı tte§Tiyato .~J~11 Bu koşuya altı at girdi. Baş. takım kaptanı eski şampı!f"J .,fi: ' 

ta Tomurcuk önde idi, Akın ile larımızdan Semihten a~1 
, 111 

KılrG ta ikinci vaziyette idiler. mektubu aynen a.~aqtya q(I ·~ ~ 
Son virajda gerilerden yeti _ yoruz: 5. '' 

şen Örnek bütün rakiplerini Onuncu Balkan oyunıarıJI 
geGti ve birinci oldu. Meric L avdette TUrk atletlerinin a\ ~ 
kinci, Aşkın da üçüncü oldU. ları neticeleri beğen.meyiP 111~1 

Bahsi müşterekte ganyan kit eder mahiyette menfi .'d ~~ 
1065 plaseler de 495 ve 275 ku. ve kalemle neşriyat yapıJ(}ij'I ~il 
ruş verdi. esefle gördüm. . 0 >ıııt 
BEŞ1NC1 KOŞU (Hendikap) Alman neticelerin şifll;J' ti;· 
U9 ve daha yukarı 'J.laştaki kadar olanlarla mukay~ ~c ~

ycrlı yarım lca'ı lngiliz atl.arma lemiyecek kadar yüksek ve tf: "lıı
malısustu. metli olduğu aşikardır. 13\l rı' ~~ 

lk.rami11esi: 655 lira, rn.esa • vaffakıyet efkarrumumiY~tt1 ~~. 
fesi 3000 lira: zin, bütün Balkan spor al~· ~ıi: 

1 - Alceylan darları ve büyüklerinin gıı.11~ 'Sı~ 
2 - Yılmaz !l'1ağhiplarımızm takdiri~• ~ R; 

3 - Nirvana. r.azanmıştır. Bu ciheti t~'ı ı; ~. 
Bu koşuda yazılı Prens Hali- sayın gazetelerinin delıı e 

min atları girmediler. Yarış rica ederim. ıı1 
GOk heyecanlı oldu ve ilk an. Ommcu Balkan oyunları ·~i 
larda ba.şta giden Baskın geri- li atelctizın kafilesi re!~ 
den gelen ve kuvvetli ataklar Semih Til~ 
yapan . YI!maz.a dayanamadı. -
Bu r~ekişmeden istifade eden Al. Zayi 1 
ceylan sonlarında basa ~eçtı ~liilgn Ameli Hnvat Ticaret "'ı 
Y .. ılm.a. z ikinci, 1\irvana da u··_· • d ' 

1 san okulundan 1930 !>enesin l'I f-
cuncu o.du. Koı:;unun müddeti ğım tnsıfikırnrnemi zayi ctıifıİ"~ 
2,14 lür. 11n• 

B l · S<.'nisini alacağım. JM.:isinirı 
_ a ıs: müşterekte: Ganyan: yoktur. ı 

4 ıO, plaıreler de 190, 305 ve 265 ·11P 
kuruş verdi. .l iiııcii .wııf ta1'bt$.' 11• 

ALTINCI KOŞU: 1.it; .~auılı llofı= lltıY'' 
. Be.1 ve daha vukarı ya§ta ha. Malınınt /-,'sat ,,,ıı 

l_Mkan /nqiliz atları arasında ve ZA Yl - llcyoğlu orta okuııı 1, 
l' l f ld ~ · · et ı '' c~. a 11ap1W.11 Calt 1w.yusıt td1. a •11ım trmlıknameyi z:ıyı . i~ 
lkrarni1ıcsi 285 lira. mesafesi Bi.r ~-~nisiııi ıı.lacaRıındaıt c~ı.ıs 

2800 mefrc. lıiıkınu yoktur. J: 
Bu yarı.~ta Tomru GOk kolay Mt!ci<liue. ki.i11ii lluril.: $ol~~p 

bir ko1'uda.n sonra birinci oHıı·. • ,\'o. d11 T:fllf'rıı <ı!ilır Jff'/ınıf'l 


