
HERYERDE. KURUS '-' Sovyet gemisi kon-
\ . 

trol edildi 
~~d, 5 (Musuat) - Röy
te }{ ının istihbaratına giL 
bir aradenize işlemekte olan 

uııı ha So'\"yet gemisi, bir Jnglliz 
lltul'J> gemisi tarafından alıkon

ol •cli?d ve muhteviyatı kontrol 
•rı lkten sonra serbest brra· 

ırıretrr. 
~· 

Dc.lgra<l, 25 (Husust) - Al
manyanm Derlinde bulunan 
Ankara bUyUk elt>isi Fon Pa· 
pen yarın (bugün) Ankaraya 
dönecektir. 

fll .\HF E\'l:.'\nk:ır:ı C::ııl IST\:'-.'lll'I. "Tdıır:ır: V.\KTT• Po~ıa kutu~u: rn• frlrfon: ~ı ıt:tnn1.ı •-:tı :1;11 ıf.l:ıre) 

Eden J mparatorluğa hitaben bir nutuk söyledi 
- - ,_, -- ,,_, ,,_ ~ •-.:... - - - ,_, - ---.. ~ ,,_. ............. -------• • y e 

• r 1 
' a 

•• •• n ur ,, 
Ord Halif aks da Türk - lngiliz anlaşmasmın ı 
ehemmiyetini ve vaziyet üzerinde isf ikrar 
Rıinine matuf nüfuz ve tesirini kaydeyledi 

tici ticaret sis· 
tınizde nasıl bir 
"'. . 
9ışıklik olacak 

Londra, 25 (A.A.) - B. E
den im)laratorluğa hitaben rad 
yofa söylediği bir nutukta ez
cümle şöyle demiştir: 

Harp başlayalı benUz iki ay 
olmad1, fakat Bitler artık te-

ı u 11111111111111ı11111111111111111r11111111 rttt 

şebbüs sahibi olmaktan çıl.tı 
Şarka doğru yol :ra Husya ta 
rafından bloke edilmiş, yalıu: 

21. ,... -
0• iitıc ~an ASIM ':./~ Saadabat paktı 

devletleri 
Ankarada bir konferans 

aktedecekler 

Türkiye tarafıııclan kesilmiş

tir. Garpte ise geçen her hafta 
zarfında hUr demokrasilere ait 
ku\·vetler her an mütemadiyen 
artmaktadır. Harp filomuza 
ve ticaret gemilerimize k:ırı;;ı 

Alman tayyareleri tarafıntlnn 
yapılan taarruzlar tamamen 
akim kalmışt1r. Denizaltıların 
da, umumt harbe nisbetle, ıfr 
bat ve kati bir silAh olmnclı~ı 
sabit olmuş ve buna nıukalıil 
Alman denizaltılarının verdiği 
zayiat nisbeti ise bir derecede 
bilyUk olmuştur. Şimdiye ka_ 
dar bataa ticaret •emllerlnln 
yekdnu tonll&tomuzun yUzde 
birinden dahi azdır. 

ı. ~:..,!nıiliz • Franıız kartı
~ '""il p.ktmın imzası bu. 
~ ..\~rupa buhranı içinde 

· .atb~izin yalnız ıiyaıi ve 
~iıl, aynı zamanda mali 

i vaziyetini tesbit etti. 
'-. •ıkeri nziyetimi.zin iı. 
'it irıkiıaflan harp hadi. 

alacağı iıtikametlen 
.i ,f.Jcat mal ve ikbaadi va.. 

. harp devam ettiği 
~, •çin artık tanzim edebi. 

ı 9.. ~ ltıa tanzim keyfiyetinin 
~. e'V'Tel he,lamaıı memle. 
~~ en acil ihtiyaçlardan 

' İ!e kadar memleketimizin 
~ret ıiıtemi klerinı e. 
--~dayanıyordu. lhra. 
"" IZJn yüzde 80 i ay. 
~. dele suretiyle Alman. 
~ 1t.lyaya sidiyordu. Ge. 
iı.; ~ Yiizde ıs i 31erbeat dö.. 

'li •t Yapan memleketlere 
r°"'du. 1938 aeneıindc 

' · 1S ınilyon lirayı bulan 
~ ÜU-.cabmızın 119 milyo. 

'"' •İstemiyle, 21 milyo. 
)•:~ döviz ıistenıiyle mua. 
--n ınenıleketlere ıabl. 

tiillJc·· A. 
de~~ vrupa harbi vaziye. 
~f~nni,tir. Harice sat. 
~ rıyetinde bulunduiu. 

t'lınızı evvelce olduğu 
, ~ı uıulü ile ihraç 
lcJ • yoktur. Böyle o. 
·)~~g ıiltemiyle ihraç e. 
~I ticaret mallamnızı ye. 

'ttjj~ ~vk için harici ti. 
~~lnıızde tadilat ve ısla. 

, ~ 2-rureti vardır. Şu 
"'- l6raftan yine kleringle 

"-~ı satabilmek yolunu a. 
t '1 la beraber, lngiltere, 
~i •ııı-, Amerika gibi ıer. 

e ~. eıaıı ile İl} yapıın mem. 
I "11 ~ 1lıroııeabmı:r.1 artırmanın 
~tllte:ırnak lazımöır. 
~i il ' 'Ye f ran~n ile ldering 
, ~le ~e 'h'ı~amelede bıılu"lr.ıa't 
IJ~.-ı, eı-ube etti't. Bu ı:·en•. 
>~,t .. ~ Usul üzerine ... -:ı•' 

h .. l ' ,, ~ 
'··Q"l'lu ! ?·~mıyncağını ani;:. 
ı 1 oı.~ 1~•n çareler ıu·a·: ~. 
~ tel k bu b:\hiııte ipti-..la 
~. •e en Çare; harici t:care. 
>~ll~j~l>eıt döviz esa:n üzeri. 
L~.t•t~·etrrıek idi; fakat bu 
~i tn·~•bna gelince, elimi:r.. 

ı 
1

1 t~~da altın stoku bu. 
~ia : 'h'ıues sir şe!tilde tedbir 
il d .. .- l'lge) oluyordu 
) "'(• ,... . 

t '•d.._, Uı-k • İngiliz • Frım. 
~~erı J>aktı mucibince in. 
• laiıi •l~n bet milyon steı-lin 

~il '" Plınrna"'ı tahll1'kulc 
• tı.-. ~tel oı-tadan kalkmrt 

1
11\de ~ ~n iı::in h.at-ici tica. 
eltetleı- ı-~st <'övi7e bnf,'lı 

""1 tÖtı e bu si:ıtı-m da"··~sin. 
, derıneğe imk~n bulu. 

(Devamı 5 incide) 

p~ 26 (~) - Hafta 
aja.ıuıı bUdirtyor: 

Saadibat paktı devletleri. 
nin yakında bir konferans 
aktedecekleri hakkında.ki 
haberler Pariste alaka ile 
karşılanmıştır. 

Son İngiliz • Fransız • 
Türk anlaşmalarmın bu iç. 
timala her halde alakasız 
olmryacağı zannedilmekte. 
dir. 

Konferans ya· Bağdatta. 

l...~~::~.:.~:~.:~.~'.:.~:.J 

B. ;Eden bundan sonra harp 
ve sulh hedeflerinden bahsede
rek demiştir ki: 

Milletler arasında iyi niyet 
prensibi için döğUşUyoruz. lyl 
niyet olmadıkça barış olamaz. 
Kuvvetini valtleri tutmamak
tan ve kuvvete şeref vermek
ten alan sisteme nihayet ,·erin
ceye kadar döğilşe devam et
meye azmetmiş bulunuyoruz. 

( Det:amt .5 incidP l 

Gençlik dün Gökalp'ın 
hatırasını andı 

Muhtelif hatipler büyük mütefekkirin 
felsefi kanaatlerini izah ett;l9r 

Dı.i ıı tlııı"t·"-rsı'lcdc yapılaıı toplantı<lmı bir f!Ötilııi'ş . . 1 ) ~ (\ nzısı ~ rncıt c 

Galatasaray • Oemirspor maçının 
neticesi tavin edildi 

Galatasaray Türkiye 
şampiyonu oldu 

( Y a~ı 6 ıncıda) 

f ngi7fcrcde yapılan <1ff1T tnr7ardan mri 

Rthhentrop nutuk söglerke11 
İngiliz tayyareleri Alman toprakları üzerinde uçuyordu 
Londra, 25 (A.A.) - Hava 1 nlBBENTROP'UN' :NUTKU-

lşlcri nezareti. kraliyC\t hn\·a NUN' AKlSLEHl 
kuvvetleri tayyarelerinin son l..ondra, 25 (A.A.) - Ileu. 

tnlcasını söylemektedir. Bu 
mtıtalea şudur ki, Fon Rib. 
lıcntrop'un başlıca hederi. Ilit· 
lcrin Almanyayı son hadde ka
dar göturmcnıck hususundaki 
vadine rağmen. İngiltere ve 
Frnn :ı ile harbe girdiğini, Al. 
man milletine. nihayet tatlı
lıkla anlatmak olmuştur. 

27 · sant içinde Berlin, .Magde- ter Ajnıısı bildiriyor: 
bourg ve Hamburg llzcrinde l•'on Hibentroıı'un nutku U· 
gece isti!•şar uçuşları yapmış zerine resmi mahfillerin nasıl 
olduklarını haber ' rıncktc. biı· nl•sUlümcldc bulunacakları 
dir. henilz mnıtiıu clcJildir. Falrnt 

Londra, 26 (A.A.) - DUn 
gece Almanya Uzerln<le bir is· 
tlkşar uçuşu yapan tngiliı tay
yarelerinin salimen lislerine 
d\lndUğU bildirilmektedir. 

Londra, !!5 (A.A.) - Akşam 

gazeteleri, dUn gece Fon Rib_ 
bentrop'un tnı;iltere aleyhin· 
deki nutkunu söylerlcen lngi
liz tnyyarelcriniıı Almanya ti. 
zerinde uçuşlar yapmış olma· 
smdan dolayı bUyilk bir mem
nuniyet göstermekte ve Fon 
Ribbentrop'un hunun ma.nasr. 
nı anlı:rncağı bir ihtnr oldu
ğunu bildirmclctcdirler. 

cflc:\n umumiye şimdiden mU-

Alman Başkumandanı Garp cephesindr 
Roma, 25 (Hususi) - Alman 

Ba~kumandanı, garp cephesine 
gelmiştir. Ba~kL·mamlan Sar'm 
cem:bu sarl..isindel:i olan kıtala
rım teftiŞ etmektedir. 

Resmi tebliğler 
Faris, 25 (A.A.) - Resmi teb

liğ: 
Gece cephenin her noktasında 

sükunet hüküm sürmüştür. 

Sarre'ın garp mmtakaıında ke. 
şif kollarının ve topçu bataryala. 
nnm faaliyeti görülmÜ!tÜr. 

Par)s, 25 (A.A.) - 25 Teşri. 
nicvvel akşam tebliği: 

Eu~ün istik§af müfrezelerimiz 
ve düşman istikşaf müfrezclcr1 

az cok faaliyet göstermitlerdir. 
1'ı'1cselle civarında bir Almar 

müfrezesini püsk.ürttük. 

ltalqanın Balkanlarda kiiçük 
aıztant Kurnıak emeli 

Böy~e bir blo'< kLırulursa Ball<anıardaki 
Alman tehlikesi önlenmiş olacak 

Aın-ter:.lam, 25 (A.A.) - Reu. ı 
ter aj"nsı bHdiriyor: 
T~lcgraph gazetesinin Atina 

muhabiri, Romada, Musolini'nin 
riyaseti altında, bir B<>lkan dev
letleri konferansı toplanacağına 
dair Yun:ınistanda bir ~ayia do
lastığını haber vermektedir. 

Gaye, bu konferansta temsil 
cd:ten memleketlerin bitarafhğ:nı 
teyit ve harbin. halihazırdaki 
muhariplere münhasır kalacağı 
ümidini beyan ve ifade ctme!rte
dir. 

Muhabir, İtalyanın Balkanlar • 
daki vazivetinin son derece kuv
vetltnciiyini. cünkii ftıılvanm BaL 
kanlardaki Al111an tehlil:esine kar. 
şr mul;:ıbil ağırlık teşkil eden bi
taraf bir devlet telakki c<lildiğini 

ilave eyler.1ektedir. italyanm. , Macar siyasi mahafili, Avr1.1ra 
Sovyet müdahalesi neticesinde cenubu şarkisi memlcketlerinh:ı 
lıozulan kuvvetler miivazcncsini sıkr teşriki mesaisi mevzuuyla 
tekrar tesis deceği de iimit olun. J vnkından alakadar olmaktadır. 
maktadır. 1 Bu maksatla Macar hükumeti 

Söylendiğine göre, Ilu"Ja • mevzii anlaşmalara taraftar bu.. 
ristanı, Macarist::ınr. Roman • lunmaktadır. Evvela Macariıta_ 
yayr ve Yugoslavyayı ih - nrn Yugoslavya ile bir anlatma 
tiva ede;:ek 0:3n barıscı bir b1o : yapması ve bu anlaşmanın siyasi 
kurm~k sureti} le reni bir ki'ç~l1t ve iktısadi esaslara dayanmas• 
antan't teskili imkanı c.lerpi'i edil. terviç edilmektedir. Macaristan. 
mekte ve bu blokun itıılya tara. la Yugoslavya arasında kültüre~ 
h1dan mi'znlıerct r,örrr.csi, Tür. i~ birli~i de mcvzuubahiı olmak. 
kiye ilı:: Yunan:stan n da :!ahil o. trı lır. 

labikceklcri mcvzm.:l.ıahis celil. Bclgrat, 25 (Hususi) - "Poli. 
mekt dir. tika'' r<>zctesi, Balkan saba&mda 
MACAR S!Y AST .. .,. o\IlFiUUİN ''Bitaraflar cephesi' tcıkil edihne. 

AR''l12U ri r:ı inin Rumen siyasi mahaffii. 
Belgrat, 25 (11ususi) - Vre. ni ciddi surette mese-ul ettii!ini 

me ga .. Ztt'!::nin yazdığına göre, yazmaktadır. 
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.nsanlar 
r azan: SADRı ~RTEM 

la~:)?lek:~a~~~ra!p etti: yu~rc~~~t~i~a:~~:::::~~rı~~~~:~~ Ön~~~a:çeı~ııiyüo;re~l~fnü hat 1 ra Si D 1 8Od1 
" - 1500 U geçer, dedi.. kımımız l\azilllye, lzmlrn, bir· 

takınııwız Kaytıel'iye, Si'faıa, 

m Karalıal1i unhıyesi Çh rtle 
12 kilometre mesaicdcdir 

!J,şnk kazasının bu gUzcl 
.ıahiye merkezi insanı mubte
~f hlılerle kaplar. Bir defa 
tattan, bUyUk birkaç katır bi
nalar, boyalı çatılar, munta· 
zam kaldırımlı sokaklar. kısa 
pantalonlu, saçları tarannııı;> 

çocuklar, fötr şapkalı adam. 
lar, bıyıkları dibinden tıraşlı 
"k geacler, bo~ unbağlı erkek
ler insandaki hayreti arttırır· 
lar. 

Bir köylU çocuğu tarafından 
mermer yontularak ,·ucuda ge· 
tirilea AtatUrk bUstıınun ön Un. 
de konuşuyoruz: 

- Kasabaya yol yaptıramı

yoruz. Dllt.çe meselcst.. 
Bu söze Karaballller birden 

cevap urdller: 
- BW bin lira bls nreltm .. 

Vill1et alllndlr göndenln ! 
Bllll bin llra11 dudakları tlt· 

remedeo tekrar eden vatanda.
ların mUtevul vekan hayreti. 
mi biru dalla artırdı. 

Karalaallller eakidenbtri do
kumacılıkla metcul olurlar. 
Germtraa cleTrtıule, ondan es 
ki aaaal&nla dokuma bealeri 
ile ._....r olu Denlıll Boldan 
mıntalt11111 banlar kadar im· 
tldat em.kıftlr. 

Eıki Mr dokumacılık anane. 
sine ..aaa. olu bu mıntaka 
haıtıuM• U•aoartıllollu Bay 
lam.O Haltltı eunlan ka1de
der: 
"~ k umBflan U. 

me·mda ea .-kinli " m ate
ber lm" 'lf .. ti adı. Garbi~ 
den .... ....it bep 'ba ka· 
ma,ıan kul!mm1al'd1. Hatta 
Germlyanoğlu Sillerman Şah 
kDDu Oıfmyhlara v el'l!Mlr. ls· 
~ zaman Osman oğluna 
pımııterdlli Jae~e&le, b edire ola
rak bu ltıJ1Detl1 kumaşlardan 
7oll&mlftı. Neı,ri de şö7le 7azı. 
yor: 

.lı."v\ el :ı.amand& Anadoluda 
altu "«üaöt u olurdu. M u
telter olaa Doousla (Denizli) 
besi lcJıl. Bir kimlleJ O bll'at giy
dlrineler ol belldcu nice pare 
hll'atln- diktirip ihzar <lu n u
da~ .. Bu. ishak faklh ol bczleı·. 
den mübalA{ıa götürmüştü ... 

Hammer tarihi de Germi
yan kum&Şlarından bahsedl· 
yor 

)(uradı HUdavendlgftrın ba· 
şına Germiyan masnuatından 
beyaz renkte ince bez sardığını 
ve .kaftan ve cübbesinin de kır_ 
mızı renkli Kermeyan mensu
catında Dolduğunu yazmakta· 
dır (1). 

Mesalikül'ebıar'da Kerme· 
yan askerinin cevahirli, kırmı. 
zı atlaslı ve buna mumaall zey
net elbiseleri olduğunu yazı

BiUise kadar gideriz. Malları f niversitenin açılması dola. 
ı;utar, duııeriz. DirçoI;: dUkktın· yısite İnkılap mü~ ve kütüp. 
ı.ırla ortaklıgııuız 'aı·dır. hanesinde ünivenıite için ncşre-

Kcndini otarşidcıı k urtaraıı dilen eserlerden mlitc~ekkil bir 
bu eski köy şimdi el sanaiiy- serginin açılması kararlaştırıl. 
rn bullkte onun ticuct serma- mıştır. Bu sergide üniversite -

Muhtelif hatipler büyük mütefekkir 
/else/ i kanaatlerini izah ettiler 

~ edarlığmı da > apı.) or. nin muhtelif fakültelerine ait 
11rnsadl bünycııiıı t~kiımlilL bütün ne~riyat canlı b"r surcL BüyUk Türk sosyoloğu Ziya "- Tilrk tefekkür tarihinde zaruretinde idi. O.mıanl• 

Lu,·.ıua lıakıkatcıı dikkate hl· tc tc~hir edilecek grafik ve şe. Gôkalpm ölümünün 15 inci yıl yeni bir ananenin tCrMlini at- ratorluğu bu camiayı d 

yıktır. malarla da gösterilecektir. Ser. dönümü müna.sebetile dün sa. >ıılo§ bi(yü.k bir miıtc/ckkirimi:i11 Cedit., ve "Tanzimat" 
Ualwakta ohrn el bana,> ,

1 
gi salı glinU üniversite mera'3i- at l5 te Üniversite konferans on be~nci ölüm yılmı kwtlttla. lcrine kadar aya.kta 

gUuırUk seddiudeu istifa.de et· minden sonra :ıçılacaktır. salonunda genc:lik tarafından mtık için topltınmıf buJu"uyo • h.attd aaırlarca kuvvetH 
ı.ıiş, el emeğinin ve bam mad. bilyük bir toplantı yapılmu~tır. rıız. Farabi 11.e tıÇılan Türk tc. 1;etU y(JfOtmı§tır. Yal" 
<lenin ucuzlu15untlau dolayı Liman varidatı Bu toplantıya Universitc profe. fckkilrü c:t/itrı fımmet ca.mfa.'1 i- tii.r bclktm1fldat1 daha on 
falırikaya rekabet ediyor. sörlcrinden başka yüzlerce tale. çinde tıc iimm~tm miişterek li. i1rinci tJMrJarda, tıani O 

MuvaUaklyetin sırn, köylll azalıyor be ve münevver de iştir~k et. Mnil.c inki1rıf ederek bütUn is. imparatorluqu k"U
0

rulm 
ı>sikolojlslng lntibaktır. Limana gelip giden gemile . mhıtir. ltim orta 211m1Jnı"da devam e. vcl veltU.lit1Ctini kay'beÜJI 

Yerli ve yabancı fabl'ika~:.. cin azalması yüzünden liman i~- Toplantıyı acmak Ur.ere ilk den bir tefekkür an~ olmuş. "içtihat kapt3ı11ı,. 
Aııadolunun içinde ı ekabet e- !etmesi umum mildi.\rlüğilnUn defa kür!üye gelen Edebivat tıı. ller ccımi.•mtt1 tabiC bir öm. dıcrqut1 bir havat geçinn 
den bu ~ıknklnı· talıiatile bıı rnridatı dörtte b;r niEbctine in. Fakülte_gi proff'!!!l(irlerindt"n Mus ril unrdtr. Tlıri.,tiyan iimm.-tc\li- Profesör ıııözlerini ~ylt 
;;un buhar Ye clektıik kune miştir. Senede 6 milyon varida. t:ıfa Şekip §U suretle söze baş- !İİ qib1 i.ıılffm iimmctriliqi de ve- mi"tir: 
t111i kendilerine rfl.nı edecek· tı olan idarenin bu vıl 2 mi1'·or lamıştrr: rini milliyetçiliğe terketmek "- Ziı1tı Gökalp gibi 
ler, fabrika kuı-aca~lardır. dahi varidat temin edemivece. /cklcirıarin ebedi bfr '" 

Daha çıkrığa göre kurulmuş ği anl&1ılmaktadır. Bu vUzden p 1 d oldıığuftda11 ym>1~ b;::ıer 
olan katır nakllyeclllAl de bir çok maaraflar kııılmakta ve e rapa as avas 1 na bi:dcn soıırtı ne7ccek bD 
tabii bu inkişaf seyrini takip bazı tamir ve inl)Ut işleri geri 3illeri de rrittikçe artan 
edecektir. bırakılmaktadır. Sahillerde ya • ka ile m~gıd edeceğtd 

Sanıyorum ki blılm yerli pdacak iskelelerin de en lüzum. d u• • n de bakı I d 1 t1okfttr. C11"ıınla b 
sanayi sermayedarlığı böyle lulan lnta edllecektlr. kar~ olan htı3tt~uetin 
kaynaklardan dolacak! -- na.ğı daima Türk g 

Karahalll nahlyeainin lkt18a. Buaiin bir Amerikan Tiir1c üniveraU~ o 
dl inklrşafı bUtUn el tezglbları •1 b ÇfmWi o herk&.tett 
için misal sayılamaı. ÇUnkU , . e i geliyor Otel sahı'b·ı Ustuste ÜÇ defa dolan- =imdir. 7um. ve fel.!e/enifl 
Karaballilerde .kendi bUn7eel- Yarın Amerikada in.ta edi. nı ozma.,a bile tiUm ve f 
ne göre teklaUf etmto bir sa- len ve ilk defa lefere çıkmıı 0 _ tıatmı vardır. Z4"" 06 
nayl sermayem bulundutu gibi lan btıyUk bir Amerikan şllepi dırıldıgw ını ı·ddıa edı•yor ·uatantn ve bu mUletin 
bu aanayt sermayesi ticaret iş· muhtelif mal vUklU olarak il _ dur. Yeni Türk tefek 
terini de tanılm etmektedir. mammııa gelecek, geminin bu Perapalaa otelinde üç Meni- mvıiyet ikinci ıube batkomiaeri ~ "!~ 8tlebivat fatll 

Buna m ukabil memleketin ilk celiıl mUnuemetlle Ameri. k 1 k d 1 be b E mafteui uuni&i olmak 
ka 

a ı a m a ra er üç ay otu- tref dinlenildi. Efref, davacı ve 
hemen her '·erinde olduııu gL n koJ180loel~ tarafından k 4500 ı· d ı d d :ı; idd" ona olem borcmnuz f)ek " e 'd bf 'yaf rara ıra o.an ır ıı;ı ıa maınunun lnUdUrtyete 1reldlklerl- t·· F-:r.nlt · · ı..u.'Jı 
bl vlllyet içinde de el tez ... Ab- ~mı e r 111 et verilecektir. d" y · 0 .. ur. - etnt.:uı " .o; .. z· af te 

11 
·ı d e ılen emenh alip EEganinin nı, orada birkaç saat münakau f .ı.--l • • ları bir yandan inhllAle uıı.ra· ıy e va ı e eni& mUeuc. k" · i s- M- e f'!~ntn maneuı • 11ı 

1 
rl kA- sc ızınci asi ye ceza mahkemesin. ettiklerini, kendlai ile beraber at'. 1~ t -' 

yor, bir taraftan da en fena se e er anı ve bir çok aevat ımrsı, onun m 1~ f"''" 
1 

bl h davetlidir. de bakılan muhakemesine dUn de ke:latlarınm da aralarını bulmak terilen btt 1ıfik8ek alô'/:6 
~~~ ı g tir ri a7at sevlyeel mey· Yeınl Amerikan ıilepi dün. devam cdilmiıtir. için uğrattıltru söyledikten son. ttd tet>CUI. edilen riyaset 

a e yor. u t1 Dün evvelce hasta olduğu için ra: t"-kkfir edtn'ek tr:bcil 
Karaballlde bu manzarayı yanın en 1 ra 1 yUk gemisidir. . t .... ~ . 17 mil yapmaktadır. mahkemeye gelmiycn Perapalas " - Münakaşaları esnasında '" enm.,, 

görmüyorsak, geniş mikyasta oteli aahibi Mi.balı dinlenilmiı. Oal!p Efgant paranrn Mısırda ö. Alkffllaı'l& biten Mus 
ham maddeyi, yerinde kulla_ · O 1 h"b" ı "':i' nablllyor. Anadoİunuu havat A lmanya dan bir ticaret tır te sa ı ı ıun arı söylemi§. der.mesi i~n uy119tuldannı iddia kibin 8&zle'rinden 'onrA. 

" tir: *diyot". Mtwbah he~ '-ulu... mft~Jtldrtn ölmez ruhd 
ve zevk se,·iyeşiııe söı·e kcucli mümessili geldi " n· k d 

11 

·-bayat standardını yükseltiyor. - ört ay a ar evvcld~. Ilıı 1 madı~mı söylüyordu.'' şı8mda. btr dakla aUkut 
Dün sabah Almanyadan ıteh- adam otele gelerek, Tokathyan. Galip Efgani komiser 11'•retin mietir. 

Fakat diğer mıntakalardakl rimize bir ticaret mümessili dan memnun kalmadı~ını, bi.ıiın tıhadetini, Misbahı iltirar:' ed .. r SUkQtu müteakip 
el te:sgA.bları filhakika eskiden gelmiştir, Bu zat Almanyanın otele tc:.pnmak i~tc.d~&ini söyledi mahlyette bulmue olacak ki ay~ felsefe şubesinden Kutsi 
kalma ihtisasa, ananevi teknl· memleketimizden alacağı olan ve parası olmadıgı ır.ın de Tokat. ğa Jralkırak: ~ Gökalpın kısaca bir 
ğe ve ham madde)·e daynıııyor, ve Merkez Bankasında b!olte bu. lıyanın hesabını ödemek illere .. Be b k . ... .ı R 11 halini anlatmıştır. Edebi 
dağınık bir halde C"alu~ıyor. lunan iki milyon liraya mukabil 650 lira para istedi. hu -b. n ku cımııı"ıc"ı e ııdeum. bealnden Şükrü de Ziya 
Meselfl otarş.ik, yahut yarı o· burad:ın mal alacaktır. Mümes. C b' J .. ra ır me tup a l yet e ece. ıa arkadaşlık va.pan 
tarşik köylerde nıe\ sim mUnn· sil ne bulursa a!aca~mı ve bil. e ır» e.~ çıkar~ı~ı bir z;:rfta ğim. M:sbahı iltizam cı!lip beni lerinin b!lzr hatıralannı 
scb~tiyle lı.trl kalan insanlar hassa yiyecek madde.ıerın· 

1
• ter. v.~men . hukı;mc_tı,nı.n dam,ıa~ıru Y"fa:1cr çıkarıyor." dedi. mlrJ. bu hatlralıırla. om•n 

i 1 1 d 
goıtcrdı. Kendisımn S:yiülıs-- B nd B il 

t raat ş n en boş kalmca tez. cih edeceğini söylemiştir. ı · 1 .k da ld v y u an soma cyo u merku terinin yüksekliğine \•e 
gihın başına goçlyorı.u. --<- h~~:' ar. a. ~ 0 :~unu,. emen nahiye müdürü Feyzi Glililmaer nın c1UriiQtlilğüne dair ö 

l~eaeen tczgAJı blr aile rel~l- D u umetının c a ve ıhracatı d nlenlldi F• • · d b" bu k vermı".,tı·r. 
el m·· T b 1 d • 'dd' • "'J zı e ır çu ., 

ııin enırindeliir. Çırak ve kalfa os vapuru ti.umess& ı u un ugunu 1 ıa et. ay ~a~ar evvel bir &Un Galip Ef. aund n sonra 'kürtUve 
kullananlar pelc azdır. Men1le- Memleketimize ait olmak U. Ben pasaportunun a k d r.anının yanında kumral ve ııU.ıeJ Tıp Fa~<i'itesi prôfestrI 
ketimizde tezgAhlnrdn çalı~an· ze~ iğuçinde bir çok mallar bu. 

1000 
in T r 

1
1- d klAr asın a bir kadınla beraber &cldiiini Pe ıruım t mail Zlva C".rO 

Jarın yUzde sekseni bir veya lu u halde bunları limana old _ gı dız. ıra 11~ c L arasyonu rapalu otelinde ihtikir yaps;Jıir: TUrk ınillh·ctt'tıi~fnd{'l:i 
nihayet Uç ki i ile ~alışanlar. çıkarmadan Karaden!Jıe giden uguna aır po ısıe r.ayıt bu. nı iddia ettit" · · · k tebarUz ettiren kn-metU 
dır. Alman Delos va:puru dUn ııma.. lunıdutun~an hiç süp2Je etmit'e. kıma flralattı,d~1 ~;;1

1~ aym1. tabede bulunmuştur. 
Bunlarm vaziyeti her tUrlU na 2"clnüştlr. lthalAt tüccar • rek 650 lirayı vtrdim. ~eli. 20 Gc • e . czcUm1e ~unları tıJ6y1ern 

tarlrin bn.vsalasına alnmıyaca. ları ~eminin şehrimizdeki accn. gün oturacığ:nı söylemesine rağ. een cebt~ Mı&hahtn YclrtH "- T'irk mill"'tct ili~ 
ğı kötll şartlara t:1bidir. teaini protesto ettiklerinden 2e- men iic ay kaldı bir r.ün hcı::ap avukat Suad Zıya tarafından mah T~rıl~mlcr .• le SeldnlTdc 

Türkiye dokumacıları hayat miyi muayene etmi§lcr, fakat lan çıkarmamızı' istedi. Faka~ kc!lıcvc vcrikn ingilizce tcl~raf etli. Denebilir ki zi,ıa 
seviyesi dUşUk, sıhhi ,artları i~!nd~ hic ~ir mal olmadığını fazla olduğunu ıeöyledi •e bu ara. ~ me1ttuplann tercilmeleri okun. da Türk m.:7lluctr.ı'liİji 
aslft. tanzim edilmemiş insan· gormilşlerdır. Gemi bu mal. da 250 lira daha para aldı. du. Telgraf Yemen-de Seyfül. alev alabilmesi irin bir • 
lardır. Ayrıca da tezgA.h çocuk· ları Bul2'aristana çıkarmıştır. Neden sonra dolan-dırıldı"ımı tslt~ Ahmet namına yazılmuıtı ldy~tCndc ft>1'ladtğı 
ları mektepten çalmaktadır. Buradan Almanyl i<:in tütUn a. a.nhyarak mahkemeye milra~t ve Aden milli bankaıından Os. S~Utıik afbf bfr garp 

Hayat seviyesinin dUşUk ol. larak Bulgaristana J?fdecektfr. ettim. Kendisi ile, borcunu Mı. manb ~nkaı.ma, Galip Efgan• Avrupa ff1drlerirae §idde 
Bu tarihl ıu1met.ine rağmen maması için hiç bir sebep yok- ---<>- ıı11:Ja ödemek üzere mutabık kal. namın-.. SSO 1ıra yatırınız" denili. tlm~'4ntfen J'6YM 

bence bu mıntakanın tezglh tur. Evvel&. hi~ bir te,kth\ta tl· K a radenizde fırtına dığımız yalandır. Böyl~ bir teY yo~u. •!ilk 1ctt1'kurıa i1'tt11aÇ 

yor (2). 

cephelindekl faaliyetini tab· hl değildirler. Vaktiyle Lonca· E~e. Marmara ve Karadenlv~ yoktur. Mitbaha ynrJmıı olan tne-k. Tff'rk mUlg6t~ bfr 
mhı mUşkUldU. ya benzer bazı te~ekkUller on_ de fırtına bıu,lamıstır. Devlet Otele getirdili Mlblkak Jca. tupta da h11&bm yanbfhjmdan ~hrift&!J tlo~Mek fqtte 

KOylllleılC!en birine sordum: ların hayatına nizam Yerlrdi. meteoroloji istasvonu fırtına_ dınların baıbalanaıa Ylllltll .;fili. ~u. tteldoJN ~§w wklecii.,• 
- Yolu yaptıracaksınız. F&- Fakat geçen bir asrın glimrUk nm Riddetleneceğini bildirmek • kCımetinln Parlı mUnat11Ul oW1;: ır.tlc6 amhalreme, mlddtl. Bu iki şehir arasmd' 

kat bu ne kadar zamanda olur. politikası, ticaret siyaseti tez- tedir. Liman reisliği vuh·eti ğun~ .aylemlftL" umuminin ena1rr tetkiki ı~ bat- ~k&lpm beftliğtni nuıl 
biter?. gAbları harap, iptidai \ 'e mara- ~ferde olan. \'~pu~lara ve diğer Mıtbahtan IODr& 18hlt olarak b bir ıUoe blralald!. ğunu lz&h eden protetKSr 

Golf panta1011lu, eli baston- zl bir hale koydu. Şimdi onla. hmanlara bıldırmıştir. rlnl bitirirken mUtefek 
ıu, gerdanı ac;ık b ir keten .ıöm· rın yüzde doksan sekizi tUcca- --o-- çok eevelln ettiği ve 
lek gl7mlş olan .genç bir köylü rın ve mutavassıtın emrinde Lüks otellerde yat an o k u 11 a r d a p a 8 TUrk gençliğinin kayn 
cevap verdi: acaib bir ,ekil.de, en kötü tarz· en çok sahne olan Bey 

- Hemen oabucak ı Biz, da proleterle11mektedirler. elektrikçi çırağı danmm onun heykelini 

harbi umumide su borularını rna1uı ''"rl Kumkaı>ıda elektrlkc:ilik ya. teşkilatı huair olduğunu ifaret e 
geçirmek ic;ln okkası dört yUz pan Karabetin çırai?ı Yervant Edebiyat FakUltMi 
kuruştan barut aldık, dalları ( 1) (Hamnıer t ercümewl: bir ~ece ustası gittikten !onr~ rlnden Sabri Eaadm, Zi ;yıktık! Clld ı, Sayfa: 222). dilkkam açarak içeriye ~irmi~. alpm Türk terbiyeciU 

Peki, dedim. Su1u ne 7ap· (9 ) Kütahya şehri: Sayfa 60 c:ekmecedeki 48 liravı atarak hususiyetini gösteren tınız? sıvışmı~tır. ~ • d k dinleyiciler tarafmdan 
GülUmaedl: . Yervant dün yakalRnmış, bl. önumu•• z e ı• haftadan ıtlba takiD edilmiftir. 
- Getirdik, dedi, iki yUz elli rınci sulh ceza mahkemesine - Sabri Eaadı 411üteakiP 

bin lira maaraf ettlk. verilmiştir. Sudu 8orgmıu~da: e t •• b 1 b 1 lan iktısat faktlltesi _, 
On binlerden, 1Uz binlerden - 48 lirav1 siıı.ema ve tivat. r n ecru e ere aş anıyor doçenti Ziyaettin Fahı-., 

bahsederken gözUnU blle kırp. rolarda yedlrn, gere'cri de Jiik... alı>ı aoeyolojl bakımmd8D 
mıyordu. o~ellerde yatıvordı:m .. , droriş • Hava hUcumlarından korun - almışlardır. eden çok kıymetli bir }<O 

Karaballl bir dokuma mer- I tır. Yervant hakkında tevkif mak maksadile fehrin her tara. Pasif korunma tetkllltmın vermiştir. Doçent. TUrk 1 
kezi halini almıştır. Son sene· karan verilmiştir. fında p, sif korunma teşktlitı r,alıfilmalarını kontrol maksadile yatının Ziya Gökalo t1 
lerln gUmrUk muafiyetleri bu -.-- yapı'dığı E;ibi okullarda da aynı gelt-cek haftadan itibaren bU. sistemli ve metotlu bir 1 
sahada el teıslhlarmın klrlı Gem lik iskelesine •a- te~!tilatm yanılması alakadır tUn okullarda tecrübeler yapıla. tini a1d1~mı. bunun dahı~~ 
bir surette işlemesine imkAn "' makamlar tarafından okul ida. caktır. Tecrllbelerin muntazam rici ami!lerini. kn'lllttı' 
bırakmıştır. mandıra kondu re!erine bildirilmi!'ltir. Okul pa. bir şekilde yapılması kollarda mütefekkirinin takh> e 

Konı14tuğun1 adama sor· Gemlik iı:ıkeleı1ine yanaşarak sif korunma ıe.,kilatı mevcut vuife Aln.nlıınn vuifelerini bll- loloii doktrinini tebAt11S 
dum: ve kalkarak v~nurlan bir ko nizıımname hUkUmlerfne ~are hQN& IAyı!dvle ifa etmelerine mlş, onun orijinal bir 

- Dokuma size bu ıerveti lavhk olmak iizer,. ::VIünakalf haıırlanmıı:ıtır. H<'r okul iöare- karşı okııl direktörleri tarafın _ olup olmadıtlı haklund• 
naııl temin eder? Veka!eti iskelenin Rf) metre va si kendi okuluna n;t paıııif ko _ dan t~rtibat alınmı .. t·.r. nen \'e vazılııın ffklrlcte 

k b' J k ıı• "' etmj~tir.• 
GUlUmslyerek cevap verdi: :nma ır "Pm"rrı•ra ovnııuıtur rıtnlT''l t~k ,.tını rıurif nıt! • ilk te,.rüheden !Onra tetıki - Dı-"'ıa •011rA ed,.'hh•11t 

- Hem dokuruz, hem de s.._ı_ • .1.l!!~~=~!!!!!!~~~~~~~~ı.~G~Tt'~m~il~f'r~~i F~· ~e~J e~· ~·,.~~\·~;o~-ı~" ~c;·:r~'·.:c-.!...~(l~·· ,.~ı~·:~;;~u .. ~-~::..b~:ı~.ı~; "~"~,i~wt~i-r.~B~u~· t~·t~"ıi'~:f:t.~ll_:_~~X~r~··~1r~tı~~~" 'lr~·~a~k~,,~,~~1 ~~t'~EZ~li~. Lid~ .. ~'l:Y~ .. ~;t " ve ~ "'··1-· •.,, kalkarken buraya ba!;Janacak • İ'M~Ct J t } L-1 •• aı .n" r, " ' "' " ,,.. ... ~:ı... men er, a e~ er ve mıııı. r"-\•lt! cHiult!lerek kusursuz 1 kıu~ rr o.lfum1~ş~-~~:ı~~ 
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3 - VAK iT 2ô BlRiNCITEŞRlN 1939 

I ······················-----·----··· .... ··· 
/rzmum haffl nasıl yapıldı? j 

lr·en Atma boğazından geçerken eski 
bir vali neler anlattı ? 

!.---------,____N_'o_tı_.!9_s _________ ___ F_ri_dn-'ı~·· _o_ctobcr ::ı. 1939 

I
P''~;J-~ Yasha __ d~st Tur k i ye ! ~ 
~!!~ııilmllmml Bravo. well done. Turkey ! ~ 

Görüp düşündükçe 
································----········ 
Gökalp hakkı n 
daki konferans-

·- YAZAN Yekta Ragıp Önen 

gUndllzlü devam CLmiştir. H.ay 
ferşiyatı son zamanlarda gün
de iki kilometreyi bulmuştur. 

Erzuruma giden hususi tren
de eskiden oralarda valilik 
yapmış lıir zat katar Atma bo. 
ğazmdan geçerken pencere ke· 
narına clayanmış, derin derin 
dilşlinüyordu . Bir ara başını 
geri çevirince beni gördü: 

- Sen henüz gençsin. Bu bo
ğazdan tren geçmesinin ne ka. 
dar bi.iyük bir hadise olduğu
nu benim katlar takdir ede
mezsin. Şu gördüğün kayalık_ 
lar arasından, at ustundc so· 
guga, fırtınaya, kara, sarp 
yerlerden yuvarlanma tehlike
sine karşı verilen vazifeyi za. 
manmda ifa edebilmek için, 
glinlcrce kalb halecanı geçir· 
miş bir insanım. HatUl bir se
ferinde bir kaya kenarmdaki 
keçiyol undan kafile halinde 
gidiyorduk. Kar dizi boyluyor. 
du. Atın üzerinde ilerlerken 
arkadan bir çığlık ve feryat 
işitildi. Müvazenemi bozma· 
mak için dönüp bakaınalım bi
le... 1Ierde müsait l>h' sahaya 
vaıHl olunca jandarmalardıı n 
birinin atiyle birlikte uçuruma 
yuvarlandığını öğrendim. Bu 
yollarda Ti.irk, ne kadar kur_ 
ban vermiştir bilinemez. Hele 
umumi harpte lstanbuldan yo
la çıkan bir taburun Erzurum 
cephesine yarıdan çok nolrnan 
bir mevcutla varabildiğini, 
bunların da açlıktan ve yor· 
gunluktan bitap bir halde oL 
dukJarmı yaşı elliyi bulmuş o
lanlar pekı1Hi bilirler. 

Pencereden bakarken dal
dını, .gittim: Senelerce ölüm 
tehlikeleri geçirdiğim şu bo. 
ğazdan bu kadar emniyet için· 
de ve btitlin konforu haiz me
deni bir nakil vasıtasiyle geçi. 
sini dünyanın en büylik bir 
~nazhariyeti olarak telfikki e
diyorum. ve bir Tilrk vatanda· 
şr olarak da iftihar duyu.yor, 
g-öğsUmün kabardığını hısse_ 
cliyora m. Ne mutlu hana. ve ne 
mutlu memleket evlatlarına! .. 

Denizcilerin vazife ve 
mesuliyetlerine dair 

talimatname 
Üç sene evvel İzmir körfe

zinde batan İnebolu vapuru fa_ 
ciasınm muhakemesinde birin
ci ve ikinci kaptanların ve d~
ğer gemi adamlarının ınesulı. 
yetleri tayin edilememişti. ~u 
nun üzerine denizcilerin vazıfe 
ve mesulivetleri için bir tali -
matname hazırlanıyordu. Avru. 
pa memleketlerindeki bu ~a~il 
talimatnamelerden alınan fıkır
lerle hazırlanan talimatnamevi 
tamamlamıstır. Bug-Unlerde MiL 
nakale Vekaletine gönderilecek. 
tir. Talimatname ile herhangi 
bir hadisede denizcilerin vazi 
fe ve mesuliyctleri ayrılacak -
tır. 

-0---

y ayalar köyündeki ci
nayet neticelendi 

Geçen sene Pendik civarında
ki Yavalar köyünde bir aile fa
ciası olmuş, İbrahim adın.1a bir 
rençper karısı Fahriyeye zorla 
tecavüzde bulunan kardeşi Ze
keriyayı tabanca ile vurarak 
öldürmüştü. 

Birinci aiır ceza mahkeme. 
ı:1inde dün durusması bitirilen 
İbrahim evvela w 22 sene hapse 
mahkum edilmiş, ancak karde. 
ı::inin karısma tecavüzünii tahfif 
edici sebep sayıldı~ından ceza 
7 seneye in.dirilmiştir. 

PACT SIGNED BY 
FLOODLIGHT 

Diiııkii posta ile qclen Daily Express'in başlığı 

Türk - İ ngiliz - Fra nsız an l aşmasının akisleri 

" f ays,, in ·anlaşmaya dair neşrettiğı müh•m ııı a kale 

''Türkiye boğazların 
milletlerce tanınmış 
müstakil bekçisidir,, 

· Dünkü posta ile gelen Tayms rarla işaret ett.iği gibi, bu mu_, ğer memleketle anlaşma ~·apa -
gazetcsiııin lnqiltere ve Fran . ahede müşkül bir vaziyeti kar_ bilmcğe de., yekdiğerlerini me. 
sa ile aktcttiğinıiz mualıcdcyc şılamak için muvakkak bir an_ zun kılmışlardrr. 
dair yazdığı şayanı dikkat ba.§· laşma olmayıp, üç memleketin lngilterenin Lehistana verdi-
makalcdcn: uzun bir teşriki mesaiye olan · · · ı t ği sözün bağlayıcı mahiyetini, "Dün /?'ece Başvekilin Avam azmını gösterır; ve ıemen ta -
Kamarasmda ilan ettiği üç ta. bik sahasına geçmiştir. Zira im_ Alman liderlerinin kavrayama_ 
raflI mütekabil yardım muahe. zasından itibaren meri bir mua_ malan yüzünden, İngiliz - Leh 
desi bir v. andan· Türkiye, dig-er hededir. muahedesi, garbi A vrupada is_ 

tenılen sulhü muhafaza edeme_ 
taraftan İngiltere ve Fransa ta_ Bir zamandan.beri Ankara ve di. Fakat İngiltere ve Fransa
rafmdan imzalandı. Bu muahe. Londrada İngiliz - Türk müza_ i nm Lehistana verdikleri vaadi 
de üç memleketi Balkanlarda ve kercleri yapılmaktaydı. Ve bü. zam:ı.nrnda ifa ve icra cvleme
Akdenizde yakın diplomatik teş. yük anlaşmayı müteakip iki ta_ !eri. Türkiyenin -şimdi İngiliz 
riki mesaiye, ve icap ederse as- rafın yekdiğerine yapacağı yar- mütlefiki ile giriştikleri taah
keri iş birliğine bağlamaktadır. dım usullerinin teknik tarafını hüde daha cabuk kuvvet · ve te. 
Türkiyeye bir AvTupa devleti görüşen askeri heyetler de Ça- sir ila\'e ede.r. 
tarafından vaki olan herhan.gi 1 kt d 1 
tecavüz hareketi karşısında ln. ışma ay 1 ar.,, İngiltere ile daima sadıka. 
giltere ve Fransa bütün kara. Mister Çemberlayn, parla _ ne teşriki mesaide bulunan 
deniz ve hava vesaitile yardıma mentoda bu yeni muahededen Fransanın. üç taraflı anlaşma. 
koşacaktır. Bir Avrupa devleti bahsederken, Lehistana verilen ya varmadan önce Ankarada 
tarafından vaki olacak bir hü. İngiliz teminatı gibi, bunun da halledilecek bazı müşkülleri ol
cum, Akdenizde Türkiyenin de tamamen tedafüi bir mahiyette du. Fakat Halayın Türkiycye 
girdiği b ir h a rbe- ~ebep o lursa, olduğu noktasında ısrar etti ve terki ile neticelenen müzakere_ 
aynı yardım yapılacaktır. ve a ncak diğerlerinin hareketi Jeri biti rir bitirmez, ihzari b"r 

mecbur krldığı takdirde tatbik anlaşmaya vardı ki. İngiltere . 
Bu taahhütler, Akdenizdc bil. sahasına geçeceğini söyledi. niııki ile aynı hatlar üzerinde • 

mukabele Türkiye tarafından İn .
1
. dir.,. 

da verilmektedir. Ayrıca 1ngiL gı ız - Türk anlaşması hic 
tere Fransa, geçen nisan ayın. şüphe yok ki, daha başlangıç . Taıım.<ı grı:::ctc.<ıi. lnmdrııı son. 
da verilen teminat mucibince, ta büyük bir diplomtik ehem. ret Saraçoğlııııım Moskm:a se. 
Romanya ve Yunanistana silah- miyeti haizdi. Fakat askeri a- yrılıafini mct:::ıw ba1ıscd.crek o
lı yardımda bulunmak mecbu- vakibi, ancak hariçten bir mey·. rada cm·cııaıı ctmi~ olan tema.-;_ 
riyetine girerse, Türkiye de !n. dan okuyuşa cevap teşkil ettiği lnrı anlatmor, 7m arada Alman 
giltere ve Fransadan yana çar. zaman hissedilebilir. Harıciuc Na:::mnm .Uoskoraya 

kt S t R 1ıaki oktıı ih'i11ci :::iyarctini de 
pışaca ır. ovye usyaya ge_ Aynı zamanda iki hükfunct, 
1. T .. k" b h d · kr:ıııdcdcrck makalcsiııi :söyle bi-mce ur ıye u mua e enın Balkanlarda daha büyu""k bı'r em_ tiriyor: 
şartları dolayısile Sovyet Rus- niyet tesisi için mümkün oldu. 
yayla herhangi bir muhasamaya ğu kadar te~riki mesaiye karar "Fon Ribbentropun son gay. 
girmeğe mecbur edilemiyecek- vermişlerdir. Keza. biribirine reti, bug-iin ttalvan siyasi maha_ 
tir. Türkiye, Rusya ile anlaş- itimadı olan iki hükumetten bek filinde bile (İttifak devletleri 
masırvı sadık kalmıştır. Nite- lendiğ'i gibi, lngiltere ve Türki. için bir diplomatik zafer) ola. 
kim, Saraçoğlu Moskova müza_ ye ''Sulhü takviye maksadile di. rak telakki ediln:ektcdir.,, 
kereleri esnasında Londra ve ---------- -------- --------
Paris hükumetleri ile aktolun. 
muş bulunan muvakkat anlaş. 
malara sadakatinden zerrece 
ayrılmamıştır. 

Türkiye, coğrafi mevki ve 
Montrö mukavelenamesi icabın
ca, tarihli deniz yolu olan, Ka
radeniz ve Çanakkale boğazla. 
rınm bütün milletlerce tanın. 
mış müstakil bir kontrolörü ol. 
mak vaziyetini muhafaza et. 
mektedir. Ve daha artan otori
tesi ile, Balkanlarda tavassut 
ve istikrar temin etmekteki ro
lüne devam edecektir. 

Balkan milletlerinin istikla. 
Jine müzaheret için, en ziyade 
alakadar bütün devletler tara. 
fından isler bir yol ortaya koy. 
mak bnsusur.da Türk usulleri 
nin isabeti kendini göstermis:
tir. Avrupanm o parc;asında So\ 
yet Ru.svanm gayeleri as:ı ı%ı yu
karı münhcmdir. Fakat bu f!l'. 
velerin Palk:ıııl"rı strnteiik bir 

'us oıara~{ istisnrnr etmPğ"i cL 
istihdaf etti.Yine inanma-fa sc. 
ben yoldur. Ümit edildii!i gibi 
eğer Rıı~lrrm g-avesi. B2.lkarı 
larda statükcıvu muhafaza et 
mek ve cenubu ~arki Avrupa«· 
devletleri arasında anlaşma··· 
kolavla~tırnıak ise. bu gayeler 
Türklerle imzalamr~ olduğumu· 
muahedevlc asla çaıpışmamak 
lazım g-elir. Bundan başka Tür
kiye. So\'vet Rusyanm ittihaz e
debileceği herhangi bir siyase 
te karşı hüküm ve hareket hak. 
krnr muhafaza etmektedir. 

işsiz kalan 270 
liman amelesi 

Sanat sahibi olanlar fabrika 
atelyelere yer : eştır ıliyor 

ve 

Düıı aralannda topla ;ıtı yapaıı ameleler 

Limana vapur gelmemesi yü_ 
zünclcn iı5siz kalan 270 liman a_ 
melesi dün liman işletmeleri u_ 
mum müdürlüğü binası önünde 
toplanmışlar, ic,:lerinden mümes-

!arın fabrika ve atelyeıcrc yer. 
Ie:ıtirilınesi, geri kalanların da 
limana gckn tek tük vapurlar
da çalr5tırılması kararla.şmıştır. 

lar basdmalı 
üniversite, ''Ziya Gökalp,, ın 

15 inci yas dönümü münascb~~ 
tiyle dün bir ihtifal yaptı. 

Tüı·k milleti, onu yıcliştirdiği 
için övünınü~tü. Türk milleti, o. 
nu kayb 'tm::klc acıların en bü. 
yiık;eı·incfon l;-. ·iııi tattı. 

Hiç bir büyük yaşatlığı çağın 
içinc!e bütün sınırlarıyla kavran. 
mamıştır. "Ziya Gökalp,, da bu 
kaidenin dışında kalınadL 

Devlet m:ıkinesi üstünde, 
"Merkez iumı:mi,, az<>..sı sıfntiylc 
tcs:r yaptığı, kendi fikirlerini 
devlete m~I ettirdı~( ni görcnleı·, 
ikbalini tam sayır~lardı. 

Halbı:ki Zi}·a, her vakit ikba. 
lin üstünde kalmış bir fo·ağatçı 
idi. Madde halinde bir ikbalin o. 
nun hayat terazisinde hiçbir de. 
ğcı·i ycktu. 

İçtimaiyat ile uğraşanlar, bu 
büyük adamın bu ilimde yaptık. 
larını bilirler. Hatta Baltacıoğ. 
·ıu, ikinci defadır ki: 

"Gökalp Ziya, sosyolojinin va_ 
zıı sayılan "Durkhaym" dan 
sonra, dfrnyanın en büyük içti. 
maiyatçısıdır." 

Diyordu. Bun.da haklıdır. Ces. 
surca söyleyişinden de ayrıca 
hoşlandıın. 

Üniversitenin dağıttığı ı:•.-o;;. 
ı·am, güzel hazırlanmış. Değerli 
adamlar Ziyanın ilmi teşrihini ya. 
pacaklar. Elbette epey zaman.. 
danbcri bu işe hazırlan<lıl:iaı-ı i. 
çin, bu etücllcr, kıymetli şeyler. 
dir. Gönül İster, ki bu konferans. 
lar, hitabeler, tetkik ve tahlilleı· 
bastırıl<r·ak yalnız dinleyic·ıe:-e 
mahsus bir manevi lutuf olmak. 
tan çıkarılsın. Bu türlü kaplayı. 
cı tetkiklerden hemen ho:nen hiç 
birimiz miistPğni sayılamnyız. 

''Tüı·k felsefe tarihinde Zira 
Gökalp'', "Türk milliyetçiliğinde 
Ziya Gökalp'', "Türk içtimaİ}'a
tında Ziya Gökalp'', ''Türk teı. 
biyecili~inde Ziya Göktlp'' e~üd. 
leri başlı ba~ma muazzam konu. 
!ardır. 

Dariilfünunu i lim saltanatınm 
merkezi haline koyan, onu Avru. 
pai anlayışiylc tensik ettiren Zi. 
yayı en iyi anlıyacak ycır, elbette, 
ki orası olacaktt. Ben, rahmetli. 
nin eski bir talebesi sıfatiyle üni. 
versitenin bu emeğini minnet ve 
alkı şla karşılayorum. Gerçi borç 
ödemek bir harika değildir. Fa. 
kat manevi borçlann kökten in. 
kar edildiği bir çağda yaşamak 
bana bu alkışı haklı ve yerinde 
gösteriyor. 

HAKKI SüHA GEZGiN 

Bir mübaşir tevkif 
edildi 

9 uncu aslive hukuk mahke_ 
mesi mübaşiri Rüştü Suiçmez, 
Hin birinci sulh ce7.a hakiminin 
kararı ile tevkif edilmiştir. 

Mübaşirin suçu 5 bin liralık 
bir borç senedini imha etmek 
ve kaydiye paralarını zimmeti -
ne geçirmektir. Rüştü Suiçmez, 
sulh hakiminin huzurunda ver. 
diği ifadesinde in.kar etmiş, borc 
senedini de dosyaya koyduğu _ 
nu söylemiştir. 

Kısa ·~ · . LER · 
..x· Liman reisliği fen heyeti 

~i: kazaya meydan vermemek 
ı~ı~. havuzlanma müddetleri gel 
dıgı halde havuza ,g-inncden se
fere çıkan gemiler hakkrnda sı. 
kı takibata baRlamrştır. 

·:+ Diin g-ümı tiklerde gümıiik 
komisyoncusu ve maiyet memu 
ru olmak isliyenlcrin imtihan _ 
lnrı vapılmıştır. Komisyoncu _ 
luk için 16. maiyet memurlmfo 
i~in de 2·1 kişi imtihana girnıi ·
tıı:. J<?'Taklar Vekalete gönderil. 
mıştır. 

* İnşaatı tamamlanan Şişli 
telefon santralı 2fl tPşrinievv ı 
cuma günü merasimle işleme -
açılacaktır. 

Basın K urumu 
Kongresi Bu muahede. Akden.izde suL 

hu muhafaza hususunda kati 
bir amil olacaO-r 2'ibi. cenubu şar 
ki Avnrnasındaki devletlerin 
kendi mcnafiini j:!özctmck ve 
korrışularrnın menafiile telif et
mc<!e de yaravacaklır. 

Ayrıca, Başvekilimizin IS-

siller seçerek yardım talebinde 
bulunmak üzere müdiire gön. 
dermişlerdir. Umum müdür bıı
mın üzerine İR bürosu miifrt. 
til')ll'rinin i::ıtirakile idarede bir 
toplantı yaptırmıştır. Şimdilik 
amelelerden sanat sahibi olan. 

Dığer taraftan da vaziyet bir 
rapor halinde Ankaraya bildiri. 
lcrek, amelelôre vardım imkan_ 
!arı tnll'P edilecr:ktir. Bilh:ıssa 
amC'leler icinde iR bai\mda ma. 
itil olarak arkadaıılarmm yardı. 
miyle geçinenlerin aileleri çok 
müşkül vaziyettedir. 

lsf(ll1b11l llll~lll Kıırıımu flrislifji 11• 

elen: Basın Kıınıınu senelik kongn• 
sinin ikiııri lopl.ınlısı hııgün s:ı ıı 
1 ı le Ktınınıuıı fleyoğlu isti!, lf 
c:ırlılcsincfcki merkezinde ynpıl ı 
c:ıktır. ~fulıtcn·ın azaınızın gri· }I 
!erini rica ederiz. 
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Bana, ayakta, bir kapıya j 

Jayah olarak, tabii bir kelebek 
igneliyormuş gibi, hiç gürültü çı. 
karmadan malik oldu" dediği za. 
man başlamıştı. 

Ve bir kadmm kendisini baş
ka bir erkeğe nasıl vermiş oldu
gunu hikaye etmesinin husule 
getirdiği şidldctli reaksiyon ile 
Tito bütün varlığının kaynadığı. 
nı hissetmişti .• Biz erkekler o ka
dar kıskanc mahlüklanzdır ki, 
hiç sevmediğimiz !kadınları bile 
kıskanrnz. 

Tito, meşhur dansöz Modu a
lelade, normal bir hayat yaşayan 
küçük bir memura bir mUhasebe 
veya hali vakti yerinde bir sa. 
natkira zevce olmağa layık basit 
bir Madlen olduğu zaman'dan ta. 
nıyordu. 

Bu çok temiz bir krzcağızdı. 
Yaşadığı muntazam, daha doğru
su çok sıkı hayat henüz kendisi
ni çileden çıkarmamıştı.. Eldi. 
venlerini balkonda benzinle yı. 
kar, so'kakta şarkı söyliyerek ge. 
çinen seyyar çalgıcılara para a. 
tarak son şarkıyı tekrarlamaları. 
nı temin eder, cvinlden dışarıya 
çrkanlmaz, bütün hayatı dört du
var arasında geçerdi. 

Oturdukları basit evin mutfak 
ve birinci Jcatlanndan yemek ko
!kulan yükselir, kızarmış etlerin 
kokuları beyaz şarabın tatlı ra. 
yihasan kanşır, vanilyalı krema 
kokuları hepsini bastırırdı. 

Madlen ibu hayat içinde dalm. 
da yeşenniş bir tomurcuk kadar 
bakir ve temiztdi. 

Kapalı bir pancur arkasında 
!bir elinde fincanını, diğerinde sü. 
te hatırdığc ekmeğini futara.k a. 
yakta kahvaltı eder, ibo zaman. 
la.nnda meyva yer, yediği ycmiı
lerin, :kirazların çekirdeklerini 
kartııdaki nin camlarına do~ru 
atar, fakat çekiroeklcrden biri 
cama isabet ddincc korkarak ıka. 
çar, dakikalarca pencere önUne 
yaklaşamazdı. 

Bugün. ise Mod eski Madlen 
olmadığı gibi, dalında yeşcnni 
tomurcuk olmaktan da çok uzak. 
tr. Tito onu §imdi, bir ya!ka i. 
liğinden bir kucağa atılmış, 
oraldan da .mobilyalı odalarda sa. 
bahlamış ve üzerinde 'birçok er. 
kek izi taşıyan ~ık ibir s~ek o. 
larak görüyordu. 

Mazinin doğurduğu yıkıcı kt&
kançlığı uyandırmak. 11k ola
mamak, inhisara alamamak, ona 
malik olan erkeklere kar§ı nefret 
duymak, hatta kendisini vermiş 
olan o kadından iğrenmek, haki. 
katlcri dondurmuş, cisiml~tir. 

miş olan zamana ve değişmesine 
imkan olmıyan hakikatlere ve bil
hassa ldönülmesi imkanı bulunmı. 
yan zamana karşı şiddetli bir nef. 
ret duymak, y eniden ezilmek için 
<:'nun hatıralarını, diğer macera
larını da anlattırmakta mana yok
tu. 

Maziye avdet edememek 1 Za. 
man mefhumunu geriletememek ! 
İşte olgunlanmış veya eski ta. 
ravetini kaybetmiş veya bozul. 
muş bir kadını sevmeğe başladı
ğımız zaman maziye avdet etti
recek, onların gençlik ve temiz_ 
liklerini temin edecek bir mucL 
zeyi arayıp bulamamaktan doğan 
ebedi ve öMürücü ıstırap!... 

O zaman ne yapılıyor? Eller 
ümitsiz bir halde, siirat katarı. 
nın son vagonuna asılmış gibi za. 
mana bağlanıyor. Yolun sonunu, 
ikmal etmek istiyor, biitün bu 
yolu sadakatle katctmeğe yemin 
ediyor ve maziye dönemeyince. 
hiç değilse istikbali temin etmek 
istiyoruz. 

Fakat biliyoruz ki. istikbalde. 
ki on sene, hatta biitün bir hayat 
onun gençliğinde başkalarına 
vermi§ olduğu iki, üç ay kadar 
kıymetli değildir. 

Mazisine ait resimler onun ev
velce bugünkünden ldaha az gü
zel, daha az ince, daha az cana 
yakın oldugunu gösteriyor .. Fa. 
kat bizim istediğimiz, bu eski re
simlerdeki kadın, daha az güzel, 
daha az ince, hatta eski re&min
de göriildüğünden daha az fet. 
tan olan kaldındır. 

En meşhur aktrisin d06tu, 5. 
şrk dostu muhakkak ki küçük 
sandığr, dikiş makinesi, fakat el 
değmemiş vücudu, bozulmamı~ 
hisleri ile sahneden sahneye göç 
eden küçük figüranı, ı;evgilisinin 
her hususta bakir olduğu mazi. 
deki varlığım arar, tercih eder. 

Tito da bir ilkbahar günü o. 
telin penceresinden, asfalt üze. 
rinlde ipekli bir kumaş yırtar gL 
bi hafif sesler çıkararak meydan. 
dan yollara sapan otomobilleri 
scyredet".kcn 'Modun kendisine an. 
Jatmı olduğu ilk macerasını din
lediği :zaman genç dansöze aşık 
olmuştu. 

Bir müddet sonra Tito onu da. 
ğınrk sandtklan arasında bıraka
rak, güzel Ermeninin, Kalanta. 
nın villasına koştuğu zaman kim. 
bilir belki de onu sevmekte ol. 
lduğunu hi!!:setmis ve bu hissini 
dağıtmak için Ri;oli caddesinde 
ine~k ~mokininin yakasını bir 
Gardenia ile süslemeği ihmal et. 
memi ti. 

ınnhn ,.,,.,) 

RADYO 
TÜRKİYE RA YODIFCZYO:\ 

j>üST.\LAHl 
Tııd;i~c Hııdyo'>u 

\ıık:ıra Hadyosıı 

llcr gün ) nlnız kısa dalıııı 31,7 111. 

9465 Kl'/s postnmızla neşrcdilınekle 
olan Yabancı Dillerde Haberler :sa· 
alleri nşağıdn giistcrılmiştir: 
lrnııea S.ı.ıl 13,30 ,.e 18,15 de 
• '.rııpı,,·a ., 13,15 ve l9,4:i ıJe 

Frnnsızı,:a ., ı:J,4a Ye :rn,trı de 

Perşembe 26 - 10 - 939 
1 '.!.3U: l'rogrnııı 'c memleket su_ 

:ıt n'nrı. 12.35; Aj:ıııs \C Meteorolo. 
ji lı;herleri. 1 :.?.50: Tiırk miiziği: 
Çalnnlnr: Kcııınl .:\i)nzi Sc)huıı, 
Ce\ del Çıığl:ı, H:ısun (ıÜr. 1 - Okıı
~nn: Sadi lloşses. 1 - Kiirılililıi· 
euzk:ır ıH·~rc\ i. 2 - - Udi Alııııet -
Kiirılilihic:ızkiır ş:ırkı: (Dilerse şıı. 

diı;tiun olsun). 3 - Yesııri A ıın -
l\.ürclilib!cnzkiır şarkı: (Sen ~itgiıle 
bir fıfcti ele' r:ın olac:ık-ıın). 4 -
Ha an <iiir: K:ınuıı taksimi. 5 -
Arif Bey Kiirdililıicuzk:ır ş.l!"kı: 
(Deşme d:ı~ sinci sıızaıııını). G -
Talk liirkiisii:: (B:ı~a ~irdim knnıı
s:ı). 2 - Okuyan: Scm:ıhnt Oıılen
~e!: . 1 - Himen Şen: fü•slcn igiır 
ş::ırkı: (Ucnliıııi ummana cliiktilnı). 
2 - :)c,ki Be): lliı·:ız ~:ırkı: (,\f 
e~ le sııçıırıı). 3 - Herik Fersnn: 
Hicıız şal'kı: (I:y hen im gom·ıı gii· 
liim). 4 - •••.• : Hicaz liirkii: (in. 
<lirıı ).iı in Jı.ılıçe ine). 13.:i0/14.ılO: 
~Hizik <K:ırı~ık ıırogrrıın - 1'1.) 
18.00: t>rogrıım. 18.n:ı: Mcııı lı•kı•t 
sn.ıt :ı~ :ırı. Ajırns 'c ~[eleoroloji 
lınberled. 18.'.!:i: :'tliizik (H:ı<l) o ı•uz 

orkestrıısı.) 19.Ull: Konu5nın {Zi
raat s:ı:ıti)). 19.15: Tiirk miiziği: 
(Fa~ıl heyeti). 21J.1 :i: Koııusnııı 

(Doktorun sn:ıti). 20.311: Tiirk Mi.i
zi ili :Cnhınlıır: Kcın:ıl :\iy:ızi Se) • 
111111, Cevclr.l Çağla. lla,::ııı Wiı·, Se. 
rif İ\'li. Okuyan: :\'cemi Hiı:ı Alı ıs. 
knn. 1 - Tnnlıuri Cemil - ~hıhıı'
ycr peşrevi. 2 - \rif Her - \lıı

lı:n ycr şarl.:ı: (llııınrırı )Ok). 3 
Lemi - l'şşnk ıırkı: (('midim öl_ 
diı arlık). 4 - Keııı:ıl Ni)nıi Ser
hun - l~ı·ırıencı• tnk~iıııi. :; - Sııp. 
lıi Ziyn - Hüse~ni şnı·kı: (Fı•ryııt 
!.'diyor lıir giin için). r. - Sevki 
Bey- lliise;>ni şıırkı: {llicnın ııkıı) 
7 - Rnhıni Bey- llihc~ni şıırkı: 
(Kimin mecburu lıiisnü nnısııı). 

S - Hiisı•:rni ıız cm:ıi-i. Okurnn: 
Mefharet Sullnak. 1 - Beılriye Hoş· 

gör - l'şşak şarkı: (<iel i'ışık ııii. 

ccnıııe). 2 - 'l'anhuri Ceınil - Şelı 
ırnz. ı;:ırkı ~ <Fen :ıl kl fcr~mhm.ı 
iınılnt ~derck Jok). ~ - Halk tnr. 
J,ü fi: (fnı·c cıı~ ır !Jiçilir mi). ~ı.ı;; 
~lUzik (Kfiçük orkc lra - Şef: :\ı•

cip Aşkm). 1 - Weninger: Yob::ı 
kı~ ıl:ırınııı ş:ırkısı. 2 - Michcli: 
Çocuk o~uıılnrı. 3 - .la<'oh Chri ı: 

,\llııı ) ılrlızlıır. 4 - lt:ılo Azzoııi: 
'.\lr.Jodi. rı - \l:ıx Bruclı: Kol nicl· 
rny. r. - J. Strııııss: Yiyaıı:ı kııııı. 
7 - Renalo Hrogi: Kiiçiik .:.\frloıli. 

22.00: \fcnıleket n:ıt ayarı, Ajuns 
lınlıcrleri, zirrıat, cslınnı - tıılı\•il.'ıl, 

Hıkıırıloki programın de,·ıırıı ı). 22. 
35: Müzik (Cnzb:ıntl - Pi.) 23.25/ 
23.30: Ytırınkl program ve knpa1115 
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Ras Yatsu, İtalyan yüzbaşısiy. 

le artık eskisi gibi candan konu
şuyordu, fakat kardeşine hiç gü. 
venmel:iiği anlaşılıyordu . 

-4-

y ARASALAR DOŞOYOR ? ... 

Güneş batmıştı: Meydanın or
tasında ve cevresinde büyük ateş
ler yakılmıŞtı; çatırdayarak ya. 
nan odunların kızıl alevleri, ma. 
sallardaki ejder ağızlarından çı
kan ateşler gibi, karanlıkları yır. 
tıyor, aydınlatıyoı.1du. 

Her ate ·in etrafında Habeş sa
vaşçıları dansediyorlar, şimdi el· 
ele tutunarak tepinirken biraz 
sonra biribirlerinden ayrılıyorlar, 
kocaman kılıç veya mızraklarını 
süslü kalkanlarına vurarak kor. 
kunç gürültüler çıkarıyorlardı. 

Yüksek bir yetiden buraya ba. 
kılsa, dağ gibi devlerin biribirle. 
riyle boğaz boğaza dövüştükleri
düşüp kalktıkları sanılırldı .. 

Bütün bu korkunç gürültülerin 
sayısız karaltılarm ve çatırdıyan 
alevlerin üstünde korkunç bir u. 
ğultu yükseliyordu; bu ses, Ha. 
beşlerin sava~ türküleriyıdi. 

Bazı çatlak, bazı gür, bazı da 
ince olan yüzlerce ses biribirine 
karışınca dünyanm en garip u. 
ğultusu doğuyordu. 

İtalyanlarla Habeşlerin ileri 
gelenleri yerlere çömelmişlerdi. 
Onların da çevrelerinde, danse. 
1en, savaş taklitleri yapan bir 
sürü Habeşli vardı. 

Matanyo ile Saliyanti ve asker. 
!erin çoğu Habeşlere alışkındılar; 
onlarla sık p,örüşmüşler, konuş
muşlardı; fakat böyle bir ziya. 
{ette hiç bulunmamışlardı. 

Bunun için, katran rengindeki 
bu Afrika gecesinde, kulakları 
parçalayan, gözleri k.arnaştıran 
bu sesler ve kalabalık, onlara 
ürkeklik veriyordu. 

Sanki bu yüzlerce coşkun Ha. 
beşli; tıka basa yiyip içmişler, 
azmışlar, sarhoş olmuşlardı ve 
cok geçmdden ansızın beyazlann 
Üzerlerine saldıl'Qra1c: ônları bir 
anda paralıyacaklardı. 

Mayasız hamurdan yapılmış 
olan pideler tabak yerine kulla
nılıyordu. Bunlaruı: üzerine tere. 
yağında kızartılmış, kuşbaşı doğ. 
ranmış taze ve güzel etler konu
lacaktı; uzaktan bile insanın is. 
tahını kabartan güzel kokusu ldağ. 
!ara kadar vurmuş olmalı ki Ha. 
beşlerin gürültiileri bir an için 
dindikçe veya hafifledikçe, çakal, 
kurt ve sırtlan sesleri duyuluyor_ 
du. 
Meydanın üstünde uçan koca. 

r;~ Bu akşam iPEK ve SARAV sinemalarında birden ""'" 
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Ve sonra ilk geceki gibi büyük 
bir ateşle üzerindeki elbiseleri 
çıkarttt, attr ... 

• • • 
Müteakıp hafta Florikanın ye. 

rini Demetr Tavereskonun bü. 
yük kızı doldurtlu. 

Bu geniş kalçalı, sert yüzlü, 
fakat masum gözlü bir köylü kı
zı idi. İlk geldigi gün Lö Mestri
yenin tcşekkiirünc rumence ce. 
vap vermişti. Genç adamın ya. 
nında hiç gecikmeyor, sepeti koy. 
duban sonra yemeği yemesi için 
T..o Mestriye'yi yalnız bırakıyor. 
du. 

Bu k:z da geceyi kulübede ge. 
çiriyor, fakat yukarıda Lö Mest
riyenin yanında değil; aşağ•daki 
küçük odada yatıyordu. 

Gamlı, hatta tuzağa düştüğü 
ilk günlerden daha elemli günler 
geçirmeğe başlamıştı.. Küçük 
da 1sözün hayatında tutmu§ oldu
gu mevkii ölçiıyordu. Genç kadr
nın mevcudiyeti. onıın nüvaziş. 
leri artık kendisi için lüzumlu, 
hatta şart olmustu. 

Y eJinci gece, Florika kucağı 
ciçeklerle dolu oldugu halcle gcL 
di. Lö Mestriye artık yemek dü 
.. · nmüyordu. Genç kadının yü. 
ı.inü, <"ll<rini, hatta toziu avalc- ı 

' ıını buselere .,.arketti. 
Grn4; 1rrs rı:lüyrm:'.:.ı. Sanki sa. 
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adetleri bu mahbes'de birlikte ya. 
!>amak ımiı1 gibi memnun, mağrur 
gülüror<lu. Genç aı:iam sükfınet 
bulduktan sonra : 

- Jan, eldi. :>.?na Domnika Jı.:ı 
haber getirdim. 

- Onu gördün mü? Onun ya. 
nına mı gitmiştin? 

- Senin başına gelenleri ona 
anlatmak vazifesiyle mükellef 
idim .. Senin kendisini aramakta 
oldugunu öğrenince hayret etti. 

Genç kadın neşeli bir istical ile 
konuşuyordu, yaptığı sevaha tten 
bizzat öğrenmiş oldukların lan 
fevkalade memnun kaldığı açık
ça gö:-i. liıyordu .. 

- :ı'laamafih Domnika senin 
ycğen'nin eline düşmüş olduğu. 
na çok miiteessir oldu .. diye sö. 
züne devam etti.. Seni serbeo;t 
bırakması için Demctre bir me1<· 
tup ya%-:Jı. Aynca babasına bir 
mekt..ıhn var. 

-· Sen bu mektupları okudun 
mu~ .. 

- Tabii .. O nun "!izleyec'!k biı 

şeyi yok ki, vaziyetinden de mü. 
teessir ıdeğil .• Senin gibi de hap. 
sedilmemiş, hatti Konstantin ar. 
tık ona nezaret bile etmiyor .. On. 
ların biribirlerine hakiki zevç ve j 
zevc~ler gibi itimatları var .. 

Kaı·anlık bir hissi kablclvı:ku 
Lö Mf't.triyenin fikrini kurcala. 
dı: 

- Haydi canım, söyle; biribir. 
leri'li:• olmuşlar mı? 

Şeytani bir tebessüm genç kı. 
zın yanaklarını süsledi: 

- Bizim gibi mi? Bunu bile. 
mem.. Fakat muhakkak ki biri. 
birlerini seviyorlar, bundan emi. 
nim ... 

- Güzel bir kız bu Domnika, 
diye sözüne devam etti.. Hem de 
cessur. mükemmel ev işi. yemek 
yapıyor, sonra şarkı sövliıyor, 

düşün, rumence ~arkı söylüyor .. 

Lö Mestriye ı-~ .. ,ıı.,,uc:tu, fa. 
kat belli etmemek için sahte bir 
istihza ile: 

- Desene, bu iş bir izdivaçla 
bitecek .. !dedi. 

- Bu, senin için dırha iyi o. 
lur ... 

Genç kız bu son sözlerini kuv. 
vetle söylemişti, Lö Mestriye ay. 
nı şiddetle cevap vermekte geri 
kalmadı: 

- Demtr için de değil mi? 
dedi. 

Florika cevap vermedi, müte. 
essirdi. Kimbilir belki de yalnız. 
l'.a Demetrin ailesi için değil, fa_ 
kat bizzat Domnika için <de saa. 
d:tin bu izdivaçta olduğunu dü
şünüyordu. 

Genç kadın Lö Mestriyenin 
yanma sokuldu, samanlar üzerine 
uz;mdı, gülerek aşığına bakıp: 

- Biz, biraz da kendimizi ·dü. 
şünsek, Jan? 

Üzerindeki kücük gömleği de 
atmıs, çmlak kalmıc:tı.. Gölveli 
kıtkalarıp lan, y.öğsünc1"n vu'{~=
len bir kadın kokusu çiçek koku. 
larını bastırıyor ... 

Yazan: K ad ircan Kail• 
man yarasalar bile sık sık alça
lıyorlat1dı. 

Yemekleri getiren uşaklar mL 
safirlerin önlerine koymadan ön. 
ce rastgele bir lokmasını kendi 
ağızlarına atıyorlardı. 

Kızarmıs etlerin üstüne bolca 
biber ve baharat ekilmişti. Bu 
yüzden dili ve damağı tatlı tatlı 
yakıyor, insanı daha çok ve ça. 
buk yemek için sanki zorluyor. 
du. 

Zaten askerler çok yorgun ve 
aç i!:iiler. 

Buna rağmen bir taraftan iştah 
ile yemek yerken, bir pusuya 
düşmek korkusunu duymaktan 
da kendilerini alamıyorlardı. 

Hele ara sıra yakın ve yalçın 
dağlara çarpan bu korkunç gü
rültünün ortasında son sistem bir 
mavzer patlayınca, istemeksizin 
yerlerinde sarsılanlar oluyoıi:iu. 

Kurşunlar gecenin karanlığın. 
da mechul yerlere doğru giderken 
bir ölÜm ıslığı calıyorlardı. 

Bu sırada Habeşlerin kemikli, 
parlak ve çikolata rengindeki yüz. 
leri kurşunun atıldığı yere çev
riliyordu; parlak ve şimsek ba. 
kıslı gözleriyle onun, yerle gökün 
ortasını dolduran bu katran deni. 
zinin neresine gömüleceğini san
ki görmek istiyorlardı. 

Getasu, yüzbaşı Matanyonun 
solunda oturuyordu. Kurşunlann 
atılması sıklaşınca yüzbaşıya 
döndü: 

- Benim filintama iyi baktın 
mı? 

D~yc sordu. 
Yüzbaşı hiç ona bakmaz olur 

muydu? 
Görür görmez tanımıştı. 
O. en tanınmış İngiliz fabrika. 

lanndan birinin, İngiliz süvarile
ri için yaptışı kısa namlulu, ha. 
fif ve çok hızlı ate!! elden bir mav. 
zerdi: 

- Baktım ... Çok güzel... 
Cevabını verdi. 
Gctasu devam etti: 
- Yepyenidir. 
- Gördüm. 
- Sesi kendisinden daha güzel 

ve yamanldır. - .... 
- Onunla attığım hiç. bir 

kurşun boşa gitmez ... 
- .... 
Yüzbaşı bu mavzer bahsini pek 

uzatmak istemiyordu; çünkü ona 
göre çok lafa değmezdi; ibunlann 
çeşidini görmüş, kullanmış bulu. 
nuyordu. Eritredeki İtalyan or. 
ldusunda bunlardan yüzlercesi 
vardı. 

Fakat Getasu, Allahtan sonra 
mavzerine tapan bir adamdı. 

Zaten her Habeşli böyle değil 
miydi? 

Yüzbaşı hu sırada ona bir şey 
soran ve sağında duran Ras Yat. 
suya dönmek üzere i:ii. 

Getasu ağır elini onun omuzu • 
na koydu: 

- Söylediklerime inanmıyor 
musun, Avrupalı dostum 1 ... Bunu 
sana göstermek isterdim!... 

Diye yarı kızgm söylendi. 
Aynı zamanda kucağınlla tlu. 

ran filintayı kaptı. 
Makanizmayı isletti; tok bir 

ses çıkardı. Bu bile, silahın çok 
ustalıklı yapıldığını anlamak için 
yetiyordu. 

Lö Mestriye genç kadının kol. 
ları arasında bütün dü~ünceleri. 
ni unuttu. 

Ertesi gün Florika, Demetr Ta. 
vcresko ile birlikte geldi. 

İhtiyar adam bir mektup uza. 
tarak: 1 

- Bunu okuyunuz Mösyö Lö 
1lestriye, dedi.. Bu hakikaten 
Domnikadan geliyor. 

Genç adam bu uzun mektubu 
okurken birçok kereler ağlıyaca. 
ğını hissetti .. Domnikanın hassas 
kalbini bu satirlann arasında bü. 
tün mevcudiyeti, bütün büyük. 
Jüğü ile buluyordu. 

Yaz!:lığı mektup babasına hita. 
ben idi .. Lö Mestriye meselesi L 
çin babasmı haksız bulmayor, fa. 
kat onu yeni bir felakete sebebi. 
yet vermiş olmakla itham ediyor 
ve bunun biran evvel yola girme. 
si icap ettiğini ileri sürüyordu. 

"Dostumuzun serbect bırakıl
ması için yeğeninizin ne istedi. 
ğini derhal öğrenmeniz icap e. 
der .. diye yazı} ordu .. Bir yaban. 
cı - bu kelime gene Fransızm 
oek hosıına vitmemişti - bizim 
h• ab• .... •-a müşkiılata maruz kal. 
m!lmalıdır." 

(Dal~a var 

Şimdi herkes o tarafa 
du. . 

Bu hal genç Habeşlinitl 
runu okşamış, ona ka • • e 
leri hayran etmek ıçın 
geleni yapmak kararını 
mişti. 

Fakat sesinde hiç alaY 
Hatta yüzbaşının ken 

beyaz bir kız bulmasına. 
olur diye kendi mezırt 
göstermek ihtiyacını du 

Deminkinden daha gu 
sesle son defa şunları sö~ 

- Böyle silah sizde bıÇ 
tur. Eşini bana bulabili~S~ 
bunu onun sahibine verır~!.tl 
Adisababadaki İngiliz el?: 
paratoriçe Zaoditu'ya a 
etti; o da imparatorluk ıt • 
Tafariye verdi; Ras Tafal'I 
nişancılar arasında bir .:<11 
ka açtı; ben birinci gelov 
da bam\ dönerek: "Bu. se 
şancrlığının, yiğitliğinin, 
ğının mükafatı olsun; se 
bir yavuz askere bundan 
armağan olamaz" dedi. 

Bu hikaye, o zamana k• 
n yarıya masallaşarak . }. 
taraflarına hattft Habeş iil 
diğer yerlerine yayılmı~tı· 

Şimdi etrafta danseden 
liler artık durmuşlar, 6 
ve sofranın etrafında bir 
halinde toplanmı lardr. 

Getasuyu hayran haytal' 
yorlardr. 

Ras Yatsu unutulmuş 
Getasu tlunnadan anla 
Zaten meşhur sözdür : 
"Habeşli, oturunca kal 

yuyunca uyanmaz, yii~(. 
durmaz, durunca da P 
Yemek bulunca tıka ba:ı.. 
dayak bulunca hiç kaçrv b_ 
karşı koyar. Hele bclda\11 ""\!tl 
ğe bayılır. Ağzını açtığı e! uı~e 
da kapamağr hiç düşünJ11 ~~ 
madan söyler ... '' r \> 

Artık Avrupalılar gibi . .l' 

nu s8yleyen genç Habet eli .'J 
çok Habeşli olan tarafı 
şüphesiz hiç susmak bil 
di. 

Ras Yatsu sabırsızlatıf} 
Yüzba ı ile diğer rrıiı' 

baştanbaşa sırlarla clo1u 0 

disababaya dair hikayeJel' 
mekten haz !duyuyorlardı· 

Ondan bir yıl önceye le• 
Yassu imparatordu; gel1ç lit 
takım taşkınlıklar yaP1 .Jt 
Bin sekiz yilz doksan alt~ ~ 
yanları korkunç bir bozg lld1 
ratan, yirmi bin askeri ~ l' 
geçirten veya esir eden ı tı 
tor büyük Menelik bin do1' 
on üçte ölünce Lidj onu11, 
geçmişti: fakat devleti if 
edemiyordu. 

• 
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İr ltalgan gazetesi, paktın bir barış 
aleti olduğundan şüphe ediyor 

~tıdra, :!;; (A.A.) _ B. çem Fransız _ lnglliz aulaşnıası, I yayılmasma.~rn~i olınayı lstih-
~n A.vnm Kamarasında l 1''ilistinln vo Muerayı BrdUn. ı daf oyl.edıginı hatırlatarak. 

,arıatta bulunııtrak TUrkiye, Un iktısadl hayatında. ~ayanı 'l'ürklyeuın bu wuahcueyc rag
ıllaa ve tnsiltero arasında memnuniyet tesiı'ler gösterme- men Dalkan Antantmcla knL 
~nrıınış olan muahedcnln, ğ<ı hıışlamı~trr. Şimdiden ml'ı?i· woısını.n Un.il.an sistoıni lçiu 

ıacıe şerait dolayuıfyle dar emareler görUJmektedır. yeni bır mesele ortaya çılcar
~:un olduğu kadar çabuk 1'JıcUmle deniz nakliyatı sigor. dığını bildiı'iror. 
1 ~dilmesi IUzumunu bil· ta prlnıl tenzil edllnılş ve tica· Gıı.zete, Arna\'utluktn ltııl
:ur . .U. Çembcrlayn, tıdet rl muamelelerde tam itimat yanrn yerleşmesi tızerlno ltal· 

il ince, yabancı bir devlcL tekrar teeesile etmiştir. Arap van siyasetinin Balkanlsrm 
Pllaıı bir nıuahcdcnin tas- ve Yahudi matbuatı, TUrk dip· gbbeğlno kadar yayıldığını 

t, 11 23 gUn evvel Avam Ka- ıomaslslni mtittettkao takdirle kaydederek: "E&as nokta burn-
••na bildirilmiş olması la_ :>ftd ediyorlar. dadır .. diyor. 
ıı~eldlı;inl hatırlatmış, bu GA \'DANIN ~üPHESl Bazı gnzeteler vakıaları du-

l en bu munhcdenin der- "' 
~za iı:in Krala kadar ar- Roma. 25 (A.A.) - Giornale manlı resimler Ye şairane a$k 
ti eccğinl vo tasdikname le. cl'ltalla gazetesinde Gayda, hik;\yeleri lçiudo perdelemeye 
.. ~Uınuzdeki hafta Ankara- Türk paktının bir barış Aleti çalışıyorlar, fakat İtalya sere_ 
" .. r d nadlara kulak asmaınaktn, bi.. .,1 lllası icap eylediğini ila- olduğundan şüphe c iyor n~ 
.. # t F lakis htıdisclcrin seyrini ~ok l.t eınıştir. paktın esasında ngiliz - ran 
ltu$1'tNDE ME.l\l1'UN1YET sız cembcr siyasetine dayandı- mUdckklk bir gözle takibe de_ 

ctu8, 2a (A.A.) _ Türk _ ğı ve İtalyanm Karadenizde \'RW etmek istemektedir. 

Alman tahtelbahirleri 

eş İngiliz, bir Yunan 
Vapurunu batırdılar 

~li~, 2.3 (Hususi) - lngL 1 
hrtıılcrinin himayesini ka... 
~l'rıek suretile scf er yap_ 
~ olan Kostantinis adında 

Unan §ilepi, Alman tahtel. 
· il eri tarafından batınlmı:ş

u hadise, ittifak devletleri 
~ lllasmın himayesinde yo. 
~ yabancı tüccar gemile. 

hır.Rıl'. ~~rnanlar<'a muharip gemi 
1 .. edilece~i hususunda Al

bi bukumetinin verdifl kara_ 
~ 1' netice.sini teşkil etmekte 

~lüttank, 25 (A.A.) -
lı 'rafna vapuru bir Al

llt~~l'.altıaı tarafmdan Ce. 
ILl1"''9'1t< b!ktan 80 mil kadar u. 

L.: ~ tınım~t.ır. 
.. ~ •• 2t; {A.A.) - İngiliz 
.\P-lı Yorkshirc vapurunun, 
t~n tahtelbahiri ta.rafın. 

)~) 0rni~nmesi neticesinde 
, cıÖnlar meyanmda, y~di ka. 
I' tdij aynı aileden olmak 

On çocuk, donanmaya ve 

hava kuwetlerine mensup mil
teaddit subay ve efrat va~ır: 
Geminin sahipleri olan Bılebı 
biraderler bir liste n.eeretmiş
lcrdir. Bu listede, ka.ybolanlarm 
miktarı 33 olarak gösterilmek. 
tedir. 

Londra, 25 (A.A.) - Olanc. 
lisholm vapuru, Glaskov açık -
Iarmda batmıştır. Bu gemi, 1937 
senesinde, Kontes Yollicoc tara. 
fıhdaiı .._. iluilrilılaletl. 

Vaşirıgton, 25 (A.A.) - Bir
leşik Amerika deniz komisyo -
nu, Amerika barv.hralr Crovnut 
vapurunun. 3528 tonluk ~~b~
ry isimli ln~iliz yilk gemısının 
31 kişiden mürekkeo tayf asınm 
hepsini, keza İngiliz bandıralı 
2474 tonluk Meinrid~e vapuru. 
nwı tavfasından saif kalan be§ 
kişivi kurtardığını haber ver • 
mektedir. Bu iki gemi simal at
las denizinde batmışlardır. 
Meninrid!l'e vanuru tayf asından 
22 si boğulmuştur. 

Romen kabinesinde 
yeniden tadılAt 

Bükreı. 25 (A.A.) - D. N. D. 
iyi malumat alan mahafilde be. 

yan olunduiuna eöre, yakında 
kabinede kısmi tadllat yapılacak. 
tır. Bu tadilatın hedefi hükumetin 
esasını genişletmek ve "Milli kal. 
kınma cepheıine'' dahil bulun. 
mayan unusurlatı da hükumet i.. 
çine almaktır. 

Eski liberal partisine mensup 
iki kişinin ismi geçmektedir. 

Dahiliye müstcprı Buran is_ 
tif a etmiıtir. Fakııt muvakkaten 
vazifesine devam edecektir. 

Tevkif edılen 
Amerıkan gemisi 

Nevyork, 25 (A.A.) - Amtri. 
kan City of Flint vapurunun bir 
Alman kruvuörü tarafından tev. 
kifi ve bir Sovyet limanında mev. 
kur tutulması Amerika matbua_ 
tında şi:ldetli ne§riyata yol aç. 
mı§tır. Gazeteler, bitaraf gemile • 
re tngiliz ve Alman bahriyesi 
tarafından yapılan muamele ara. 
sındaki farkı tebarüz ettiriyorlar. 

Vaıington, 25(A.A.) - B. 
Hull bugünkü gazeteciler toplan. 
aıırnda, Amerikantn City of 
Flint i~ini beynelmilel hukuk ve 

d 1 to r 1 U gv a Amerika hukuku bakımırtda:t 

. e n m p a r a mantıki bir neticeye vardırmak 
kin takibe a.zmetmif olduğunu 

ruz: 
1 - Bir kere harici ticaret i ~ 

lu:imizin ıerbcıt dö.U rejim:ne 
tiıbi memleketlerde inkipfuu te. 
min için kabul edilecek yeni ~is
tem ne olursa olsun ıimcliye k"
<lar tatbik edilen klerins ıietemi 
ihmal edilmemek lazımdır. 

2 - Sonra folsn veya filan 
memlekete ihracatımızı art<ır. 
mak için yeni sist~m, hariçten 
memlcl;cto ı;irccık eltr~ ~~c'·I rı. 
nı tedrici surette eı·iterek yok e. 
cocek bir mahiyette clmamah. 
dır. 

3 - lktısadi siyasetimiz kendi 
muvaffakıyetini, nMmleket iıt:h. 
aallerinin ıirr • .Jiye kadtt' cdm~ir,i 
ıPazarları, zarurrt ıevki ile, l", 1. 
nız yeni Ye emin mahreçierc 
nakletmekte arunamab; a1ıl he. 
def, mahreçleri, bir milli zaruret 
iOlmadrkça, lüzumlu emniyet ter. 
tiplerine baibmalda beraber, 
b11nlan arttırır.ak suretiyle iıtih. 
salimİ7.İ çoğaltaea.lc J,ir inkiıaf te • 
min etmek olma'ığıır, 

4 - Geçici hildiıcler önünde 
ahnacak tedbirler, asıl müıtehlik 
piyasa1arm mallarımızı fuzuli 
mutavassıtlar elinde fiyat yük .. 
se.ltmeden alma11na müaait ol. 
malıdır. Malımızm .,WJandml. 
maaı )'ÜJr:Ünden aaal müıt~hlikin 
sözü ve itimadı batka pazarlara 
çeV1'İlebilir ve ayaklan oral-r:a 
alııabilir ve bun.dan gelecek de. 
vamlr zarar da muvakkat nuhi. 
yette bir tedbirin milli menfaat. 
lerim;ze kaydootteği rakamdan 
üstün olaltilir; buna mahal wr. 
memelidir. 

AS'."\f US 

Yeni Karaköy - Tak
sim yolu 

Knraköy - 'l'aksim arasın_ 
da açılacak 'iyedUklU yola te
sa.dllf «'den yP.rlcrln istlmlAki 
hakkında nlcnafii umumiye 
urarı ver1Lın8'.i hakkuıda Ja
~nbul bel•dl7•hdıı talebi 
DahlJJyc Vek~letince tetkik o_ 
lunaeaktır. 

Salih Paşanın cenaze 
merasimi 

DUn Yefat etmiş olan cRki 
Sadra.zam MUı;tr SAiih Paı:ıa· 
nın cenaztsl dfln sabah askeri 
mernslrulc kaldırılmıştır. Ce
naze Gfütepeclen Sirkeciye gc. 
tirilmiş, Eytlbe götUrillerek 
defnedilmiştir. 

-- -<>--

Dikilide zelzele 
tzmir, 5 (A.A.) - Dikilide 

ü-; sımive siiren reni bir zelzcl~ 
k:ıydcd'lnü§'ir. I!asar yoktur. 

t b k 
• 1 d • ıöylemi§tir. 

1 a e n n ut u s o• y e 1 Naıır, harici ve nezaretin-in 

;r,~r~!f~~t~~·~e:j:re !ı:~~~ğ~~~: İz:~.:~~;::aı 
det <Da? tarafı 1 mcidc) 1 Lord Halifal.s. hükumetin lave eylemİ!!tir. İT.mir. 25 (A.A.) - Ou:etel". 
b 0~ Ya.mz harbl clcbil. ()n nnfiz taraftarlı.ğını ihtl\'a -- re nuaran tn .. ilttrC1de11 ton ı;ün. 

~ ltı ·ll'ıtsını ela kazannıu ı. c.1en 193~ kontltGsıne nıeıısup a. 

Sefer feri 

bir 
yapaca k .. 

c..u n 
mümessi i g-e~ di 

Şir1~ct nan:tna gelett nıiimC88İl ııc ~iı ketitt lstanbıt1 müdtırü 

lEtanbul - Berlin hava se
ferleri ay başında başlayacak 
bir tcPrinisani günü ilk tayyare 
Berlin<lcn saat üçe çeyrek kala 
Yeı:.illtöye gelecektir. 

O günden sonra sah. perscm
be ve ctunarte i günleri rnat do. 
kuz:ı <'eyrek kala Ye~ilkoyden 

bır b)'l nre hnrekct edecek \'O 

p za t i. C"r ml:a. cuma r.ün • 
1 ri de üçe c yrek kala Bor-
1indcn bir tayyare gelecckftr . 
Seforlcıi yapan Luft Hanza "İr~ 
l·,,tinin müd ' r muavini Edva.rd 
Ifolc diln sehrimize gelmi tir. 
Hazırlıklara nez:ırct edece'·iir. 

Bulgar me Jusan 
meclisi f eslıedildi 
intihabat l{anunuevvelde başhyacak 

Sor:ra. 25 (A.A.) - Nazırlar 
me<'lisinln kararı llzerlne baş_ 
'ekil D. Köseh arıof'un raporu
nu al:ın Kral, mchus:ın mecli
slniıı feshini 'e yeni intihap 
yapılmasını emreden karama. 
meyi imzaJamışlır. 

Gandi 
4; •• ,.. • :.i,_l.IL ı· . 
nınaıatanın ıaUK a ını 

istiyor 
Milano, 25 (A.A.) - Alman 

ajansı, Stampa iazctcsinin Hln. 
diıtanın bu harpteki hattı hare. 
ketine dair tel;rafla Gandi ile 
yaptıiı bir mülakatı iktibas et. 
mekto::lir. 

Gandi diyor ki : 
Hindistan milli meclisi, tngil

terenin harp hedefini sarahatle 
bildirmesini istiyor. Hindiıtanın 
iıtiklilini tannt'lak zaruridir. 

EkaJllyetler meselesi bir ma. 
nevradan ibarettir. Bu mesele va_ 
kıa mevcuttur. Fakat milli meclis 
tarahı-::lan kolaylıkla halledilcbi. 
lir. l\ıfü•külah bale etmek tngU. 
tereye değil. Hint tnilU meclisine 
aittir. BütUn halk biliyor ki, Me. 
cusi - l'J'.üı;JUm:-n ihti!Afları hep 
Inziliz rejiminin eseridir. 

---.1--

Almanyaya naldedilen 
Almanlar 

Sofya, 25 (A.A.) - Kraı, 
yeni mebusan intihnhatının 24 
'.K Anunuen el \'C 14, 21 ve 2 ı 
KAnunusanf 1940 ta. yapılın, -
sı hakkındaki emirnameyi im· 
zalsmıştır. 

H'OK0MET1N 
BE YANNAMESl 

Sof;va: ~Ei (A..A.) - .Bulg r 
A.Janar bfldJrfyor: 

Nazırlar mecllsl, dUn akşam 
hUk6meUn beyannıımealni ta"'. 
\•ip etmiştir. • 

Bu beyannamede hCUml• 
şöyle denmektedir: 

Harıcr siyaset bahsinde hU
kcımct, son seneler urtında 
takip edilen dahııt ve harıct 
sulh siyasetine, inhiraf etmek
ılzln, devam eyllyecektlr. Ta. 
mamfyle sulhperver olan ve 
komşu devletlerle daima daha 
samimi ve dostane mUnasebet
ler inkişaf ettirmek arzusu ile 

• t'· bu ikinci ıafcr belld de 

1 
300 pnl'lflmento ve aY:ım ka- İngiltere Polonvs.ya ze· lerdc incir ve üziim üzerine mü. 

ti, ~~I Olacaktır. marası Aınsı ününde l.ıi rnutul~ hirli gaz verdi m:? him siparişler r.~tdii7inden piya. 
ı ~1o1a • • • 1 s:ı<la bir hareket büşlamııtır. 
t~ n müteakiben hit:ı- ı söv lcnıiştir. . Lon::lra. 25 (Husuaı) - Baş. Evvc.-lki giin l:ımir bona1r:ıda Bclgrad, 2:5 (Hususi) - Ma 
lı: 1 ınret ederek şöyle ı.lc-

0

Loru llalifuks czcUmlei ~r- vekil Çcmberlayn, Polonyaya İn- iizüm mevsiminin bir rekoru sa. car gnzetel~rl, A'\·rurıanm ~e-
ll 1 kaç nyuan beri va:itiycttek e· g.iJt~~~ tarafından :r:eh:rii !a~ ve. yılan 8500 çuval kuru üzUtn sa. nubu tıarkisi uıemleketlerinde. 

mUtehalll bulunan hükfımet, 
Bulgariatanın bu memleketler
le münasebetlerindeki itimadı 
takviyeye ve tarsine gayret 
edecektir. Bulgar milletinin 
niyctlerlno tekabül eden bita.. 
raflık slynseUnl takibe kati 
surette azmetmiş bulunan hU
kümet, imdiye kndnr olduğu 
gibi, büyUk ôcvl ti erle 'e dl· 
#er metnlclcot1crle iyi ve doa. 
tane mUnascbetler idame cylf. 
ycrektlr. 

Hllkf.ımct bl'.'~ nnnameelnde, 
bilfıhnJ'e, ekonomi, tnnllyr, kUI 
tllr YI'.' idare snhıılnrmrln taklrı 
olunarnk !'!y setin 11nn lıntları 
bihli rtl m ı·t dl r. 

ıq~ ~/nanıyor ve şunu bilL ğif'ıklik ha!i:luncla. mutaleasıııı rıldıgı yolunda Al~an huknm~. tı~mış ve bu satı, ü.tUtn fiyatla. ki Alman erkelclerlnln Almsn· 
~Clıı '_bueUnkU harbe d01'- lııldirmlş ve bilhassa Türkiye tinin ittı.'h~mrnı bır kere daha nnda hafif bir yükselme huıule ya)·a nakli hususunda Alman 
tı 'e clo· ru)a iştiıAk etım· 1 ile rnpılan muahcdC!nln ehem. dd t t ;azetı>lorlnden iktihasen malü_ 
ltıcıA!ak.at bu lıaı·Liıı ııet"ı"C- ' nıı'y"t'ı11'1 , .... ~· .. ıı·~·et Uzcrinde re cır.ışır. getirmi .. tri. 

"'•• " " <; '" " Bu esPada şöyle bir ıuale ma. • ---~- mat veriyor ve böylece bir mil- HUkflmet ho)nnn ,. 1 ~ö)· 
lllq zı.radcsile nıUtees8lı lstilcrnr teminine matuf olnn ruz kal:nıştır: Ce . . yon yedi yUz bin Alman yurt· le nihayet bulmaktadır: 

ı caı·ı için neticeyi en- tesir ,.e nUtuzuııu kaydeyle- "Alm"""'a, acaba bu ittihamı, Milletler mıyetı As· taşının aııavatana nakledilmiş 
r l>e1·ı kt tı l -·J bl • l k Karşısında bulundu umuz ~ bi ' eme c u uıı.ıu nılştlr. ilerde kendisi zehirli gaz kullan. sam esı top anaca 

1 
ola<'ai;ım ve bu tedbiı den AL 

• hhıtı;ok ınlllctlerln hUrrl· Nazır keza lngillz kudreti· mak ı',.in bir bahane olarak mı ""--e,•re, 25 (A.A.) - M'ıJl"'t. maıı lktisadlyatma blh Uk yar- f<.>vknlAde Mıdl ell'r \'e bu M. 
"l't: ""lll bir lll t h u d k B it n n strate ;s o..A.:Jı "' dis lerin yarattı•ı <'nd eler ~ lı<ıt m e a n e nln BUyü r an:ra ı - ortaya atıyor?'' 1er Cemivetl ko!U"cvinln bu dev- dınıı olduğunu ılcri sllrUyor. sebebiyle, hllkumct İ{rnldan. 
't la<t/'etımfze bağlı bulun_ Jlk menfaatleri için bUtllu ha- Çemberlayn ıu cevabı vermiş- resi başkanı o1an İrlanda Bo~. mebusan m<'cli ini fe~l tmck 
lltıtı r. vat noktalarda takviyesi ıuzu· vekili B. Devalara. nl'!ı5amblcnin 
~al(i~enfn yaptığı hareke- in una ıı::aret etmiş ve şerefli tir,:,_ Mazide bu gibi misallere 4 ki.nunuevvelde içlimaa da,-et Ha tayda ikinci miinte· \"e halkın nrzusunu ~ enlden 
11ct.Qı 1 1 ıuan:ısı da bunda bir bar;ş akdi saati geldiği ıa. tesadüf ettik ... " edilmesini kabul etmif;tir. hip seçimi yoklıyaralc bu arzunun ser. 
rtı~tu11CUr: 'l'üt·kiyenin teş- man halen mevcut olmıyan ~ 5 veya 6 gün devam <'dccek 0 _ hestce ifadesine l ·a.n ver-

lllly t örnek, stratejik e_ emniyetin tcıl~l için bUtUn gay h . lan aBsa.mble mahdut b., 11 idari Antakyı. 25 (Hususi) - İkin. mek llzere yeni intihabııt tarL 
t1tı,.e e inden çok Ustündilr. retlerin sarfı rnzım geldtğltıl Finlandiya eyetı meselelerle metgul olacak. b"Y- ci müntehip teçimine Hatayda hini tc bit etmek hakkındaki 

:tt~t lire lllilletJeı· arasında iyi il~\"e oylemiştir. tekrar dönüyor nelmilel siyaset sa.hasına gir_ yarın sabah saat yedide ba11lana. meşruti lıakkmı kullanmasını 
llftıl' naibi lehinde vaziyet .. 1. 5 (d .) Mos mektcn içtinap edecektir. caktır. ıicnya karar Yermiştir. 

:~a~.a~u:!~r:~,n d~~:.~~tı~": Polonya~a ud~ıU:' va 
1 ko~~·iınıa~r;~s.~cyeti: ya~ Cenubi Afrika Dahiliye 1Hllif5f~ füi::§:Es iifüfü!fü füni fiE-ir:s ru•ii i§;Er: 

Ilı 'taıc lı 'o nıetiıı bir ıwııti k:ı tayın e ı ı rın (bugün) tekrar Fın~andıyaya Nazın ingilterede 
).lıabt lebaruz etmiş ve bir Bertin, 25 (A.A.) - Alman dönecektir. Berb.berlerınde. son 
"''4a11 Cl(:ııın tadilini lstedlgi nazın Rrank i,gal altmda bulu: · Rus taleplerini getirmektedır. . Londra, 25 (H~susi) - Akte. 
' ~ bunu vapnıak 1 in ka,·- nan Polonya arazisinin umumı Finlandiyalılar nikbin &örün. dılccek olan ıd~mm>:?nlar konf~
lltı,~Uraca;t suı·etiy(c do :!. valiliğine ve Seyss • lnquart bu mektedir. Son talepler arasında ransın~~ ccnubı Afr,yayı temsıl 
~~t a lllUzakere yolu ile iıa_ arazinin mebus ve valiliğine ta- iki memleketin mütekabil bir yar. etmek uz~re Lcn~~aya gelen et il 
tı1t,cı~~llllştır. Bll öyle bir PO- yin edilmiılerdir. dun misakı aktetm~ teklifi de 1 nubt Afnka dah~~ıye ~:.:~t ~ 

1 ln ki, eriştiği kemal nok- --o- mevcuttur. bay. Reyts, bugun • 36 <la M t . d u Hı.tlerı"n go"ru·· .. melerı" Roma 25 (Hususi) - Sovyet merıkarun harbe kar§ı durumunu • e , on rcuz e m - ~ • cJ od · ah t · ak§alll üze 
tı tu e lnıza edilen nıılaı:;ma Lcn'Clra, 25 (Husust) - Hitler Rusyanın tsveç sefiri, Sovyet - r~ y a ız e mıs. b 1 dilmi -
• r. ~ 'IMnJendi"2 müzakereleri hakkın- rı kral tarar•ndan ka u e t-
o..()lt bu ak•am yeniden erkanıharbiye. "' J- • 

O liALt..,.. K"'IN k - · ..... trv-- bWrQmetinin nokta.i na. tır. . • "'A ., siyle bir konfcrarıtı a ·tctmıJtır. u. ~"'$ li ~· , Kral t 1o"-1c s v'-!d len Pans 
J Söz or. ransJ•r b.'rk•ç aündür tarını anlatmak ':r:er• • ouova. • e ' , • k bul 

~ ... a. .. • ; ı ir bir Sefiri Sir Erik Fip i de a et. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz1t1a, 
Nevralji. ır ınklık v~ tün s. n-rılannızı derhal 

""'·er. ,,. .. bınd~ ~ı-1.eı ~ k:ı~e f'l,n~bilir 
~--liH 11&!11!1 si!! 111.tRIF: 
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Galatasaray- Demirspor maçının neticesi 
tayin edildi 

Galatasaray Türkiye 
şampiyonu oldu 

:ı.llkara, 25 (Hususi) - Ge. 
çen senenin milli küme şampi. 
yonluğu için lstanbulda Kadı. 
köy stadında Galatasarayla 
Demirspor klüpleri arasında 
yapılan müsabaka Demirspor 
klübü kalecisi ve kaptanı Nec
detin hakem Tarığa attığı yum
ruk yüzünden yarrda kalmıştr. 

, ı.:.ııin Tl \'ATIWSU 
1 :u akşam 20.30 da: 
rcpebaşı Dram Kısmı: 
Azrail Talil Yapı;yor 

Konıt:di kısmı: Hindistan Ce,·izi 

HALK OPERETi 
l~u akşam 9 da 

Ycııi Operet 
( Katlmları n 
lldientliği) 

·-R.\RIT nlZ.\ 
E. S.\Dİ TEK 
TiYATROSU 

BU GECE 
Eskişehir, Yeni 
Sineınao;ı nda: 

., .... L.\IUND.\:'\ UTA~ 
Pazartesi: C'S f{ CD.\HD.\: 

Hukuk Gazetesi 
Türkçe 'e Fransı:ı:ça olarak he~ 

scııcdcııberi Cevat Hakkı Ö.l!ıe) 
tarafından ıırşr e•lilmckle olan Hu· 
k.uk Gazetesinin uçuııcü cil<linin 
39/ 40 numaralı niishafarı da dol
gun bir şekilde intişar etmiştir. 

Bu niishaıla Rize saylan Ord. 
ProCcsör !Saiın AH DiJemre'nin 
Adli Tıbbın eııleresaıı mcvzularıııa, 
eski Adliye Yekili Proresör Mılh

mut Esal Bozkurt•un Hakimler Ka. 
nunuııa, Profesör l\iusıara Reşit 

Belgesay'ııı Fransız Temyiz mah. 
kemesi kararlarına, Proresör Pe
lers'in Psikolojiye, Cevat Hakkı Oz
hcy'iıı Yergi kanunlarına dair ma. 
kaleleıiylc, Konyıı ı;a~·la n Galip 
GiiJtekin'iıı, Profesör Dolırelsber· 

ger'in Te daha sair değerli zevatın 
yazı ve clüdkri vardıı-. TaYsiye 
eyleri?:. 

ı:uti/ı Sulh /J.-iıwi 
.il emurluğundan: 

lllıkıık Salış 

ile Sabah, Oğle ve Akşa 
1 Her yemekten sonra günde 3 defa munta:ıaıJl 

dişlerinizi hrçalayınız. J 
~~~~ ,JJ. .. N IŞANT AŞ 

ingiliz Hay -Skul Mekıebi 
Mektep çağından yuknrı bulunanlar için geçen sene açılmış bultl 

GECE lNGiLiZCE KURLARINA 
hu sene de 2.11.1!139 Perşembe günü saat 19 da tekrar cle\·am ol~ Bu vaziyet karşısında bey_ 

nelmilel futbol federasyonuna 
yapılan müracaata cevap gel. 

miş ve beden terbiyesi umum 
müdürlüğü yüksek hakem ko
mitesile Türkiye futbol federas. 
yonu teknik komitesi genel dL 
rektörlükte müşterek bir top
lantı yaparak bu maçta Gala. 
tasaraym galibiyetine ekseri. 
yetle karar vermişler, bu suret. 
le de Galatasaray klübü 1938 • 
1939 senesi Türkiye şampiyo. 
nu olmuştur. 

TAŞ PARÇASI 
Recep ve Ferit varisleri J.:arıst caktır. ni.ilün <lcrs devresi 5 Lirn. 

Samiye ve oğlu Mübin ile Cevdet ıill•••••mı••••••-••••••••••~ 

Ankara lik maçları Ale~~a~~ ~~:::~sıı 
Mister Motonun ı 

son kozu 

\ arisleri Firde\'S ve Esalın şayian 

mutasarrıf oldukları Falih Kirmas· 
lı mahallesi eski Çarşamba soka_ 
ğında eski 13 ve 10 kapı No. sağı 
3112 arkası 3086, solu ve önü yol 
ile malıdul 130 lira kıymeti mu· 
hammeneli bir kıt'a arsanın izalei 
şuyu zımnmtla açık arllırnıa sure
tiyle 30 Teşrinisani 939 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat H Len 

Fa. Gücü 
kaldı 

Oemirspor As. 
ile berabere 

--
Zayi 

lstanbul Ticaret Odasınd.ın 4/8/ 16 ya kadar Falih mahkemesinde 
939 tarih 11106 numaralı 1\östeıı· salış memurluğu otlasıııda atideki 
cere 30 fıçı zeylin için namıma çı· şarllaı· dairesinde satılacaktır. Mu
karmış olduğum Meoşe Şahadelna_ haıuın_eıı kıyr~etinin. yüzde .75 şi 
mesini zayi ettim. Yenisini çıkara- bultlugıt lakdınlc ıhalc edılccek 
cağımdan eskisinin hükmü ~·oktur. I aksi lakuinle en son arttıı·anın ta_ 

Birliksoor 
de 

Maskespora, Gençlerbirliği 
Har bıyeye galip geldi 

Ankara, (Hususi) - Futbol 
lik maclarına bu hafta da Mu
haiızgü.cü sahasında devam e. 
dildi. B takımları müsabaka. 
sında Demirspor ekipi üstün bir 
oyundan sonra H~rbiye B takı~ 
mını 2-1 yendi. 
MASKESPOR - B!RLlKSPOR 

Üç haftadanbcri yapılan mü. 
sab~,kalarda birinci sınıf takım
lara karşı beraberlik ve hattii 
galibiyet temin eden Maske. 
sporluların, kendileriyle bera. 
ber like bu sene dahil olan Bir. 
liksporu da yeneceğini uman. 
lar pek çoktu. Fakat, her halde 
~ec:en haftaki galibivetin verdi
~i ,ırururla olacak, dün hiç oy. 
ıııyamıyan Niaskespor takımı, 
~i'tlibiyet bir tarafa, az daha 
,;ok ~ol farkiyle yenilecekti. 

Maamafih, Birlikspor takımı 
da haftalar geçtikçe düzel. 
mektedir. Bu c:alışma devam e
derse, önümüzdeki maçlarında 
daha iyi neticeler alacru1ı şüp. 
hesizdir. 

Dünkü müsabaka iyi fuL 
bol oyunu bakımından zevksi?. 
ve heyecansız geçti ve oyunu 
1--0 Birlikspor kazandı. 
As. Fa. GÜCÜ - ::::>EMlRSPOR 

Askeri fabrikalar gücü ile 
Demirspor maçına saat bir bu. 
çukta İhsanın hakemliği ile 
başlandığı zaman takımlar şu 
çekilde idi. 

Demirş-por: Hilmi - Şevket, 
Gazi - lbrahim, lbrahim, J(a. 
mil - Mustafa, Arif, Hakkı, 
.Salih, Orhan. 

As. Fa .• Gücii: Re/er - IüJ,.. 
mil, Salih - lsrnail, Abdül, Or. 
ha.ıı - Ramdi, Zeki, Fikret, ir
i fJrl, Bi.lci l. 

Maç rüzgarın yardımı ile An. 
karagücünün baskısı altında 
başladı ve top 45 dakikahk za. 
manm ekserisinde Demirspor 
kalesi önünde dolastr. Fakat, 
belki de şanssızlık oİacak, çeki. 
len şiltler ya Hilminin elinde 
kalıyor, yahut avuta gidiyordu. 
Demirznorlulor, muhakkak bir 
kaç golden rlc neticesiz kalan 
kornerlerle kurtuldular. 

Gür; takımı açık bir oyun oy. 
namağa ba!')ladı ve bunun ce
za~nnı 3G ncı dakikada gördü. 
Adnanm sıkı bir slitüvle Demir 
spor bir "'Ol kazanmr:::ıtı. 

Güçliiler biribirini kovalı_ 

nir - Zeki, Muhterem, Orhan 
- Fethi, Bedri, liômırcın, Ha
bip, Muzaffer. 

ahhüdü baki kalmak üzere 15 Ka-
lstanbulda Dalıkpazarıntla nuırnevvcl 939 tarihine müsadif 

Aleksandr C.\ \'URl 

Oyun çok seri ba.şladı. Top 
yerden ve kısa paslarla oyruyan 
gen~Ierin ayağında daha çok 
dolaşıyor. G<ınç ve atılgan har. 
biyeliler, vücut kabiliyetlerinin 
fevkaladeliği ile her yerde ha. 
sım1arınm karşısına çıkarak 
hücumları kesiyorlardı. Bu sa
hada çoktanberi görmediğimiz 
güzel bir maç seyrediyorduk. 

( 
30

_.
65

) Cuma günü ayni saatte \'C ayni yer-
de arıt ırmıı.ya devam olunacak, cıl 

çok arllırana ihale edilecektir. İşbu 
gııyri menkul arsa halen yangın 

yeri olup ağaç vesaire nıe"cul dc
ğiltlir. 

*** 
1509 l'\o.lı ~oCörliik ehllyeliıni 

:r.ayi eltim. Yenisiıü çıkaracağıın

<lan eskisinin hükmü roklur. 

Y cnipostalı:.me caddesi No. 23 

F.\lK TOK~lAN 

.----------1111! 
Londra \'e Parı~ııı en meşhur 

fabrikalarından srh-n bayanl:ıra 
mahsus rıantohık, rop ,-e ko~tiim 
tayyörlük yiihek fantazı rollier. 

Maçın ilk dakikalarında top 
hakimiyetini iyi kullanan genç
ler sıkışık vaziyete düşmüşler. 
di. Bu esnada Gençlcrbirliği 
sağ açığr Selim aldığı bir pasla 
seri bir iniş yaptı. Karşısına 
bek gelince to-pu Aliye g~irtti. ! MoreHu, harri~. tw~ec. vt' c;:ıirı-
Santrfor Ali sıkı ve yerden bir YCNLO Kl'MAŞLAAW em~al~ir 

şiltle yedinci dakikada ilk golü ~r~it, cim; ve· renkleri Be)•oğlun-
Har~iye _ağlarına taktı. . . da l"lAKF.R mniia 711 tarınd~ hN 

Bırıncı de':I'e bu netıce ıle yerclen miisai'. ~:ırt:ar ve ucıı1 1 
1-0 sona erdı. 

O b 1 b l 1 
r:, .. ...... ., · ~"1'•1.,'·h rlır yun aş ar aş amaz so • · 

dan cok seri bir akına gecen 
gençler sol aç:ık Hüseyinin aya_ ı-
ğiyle ikinci gollerini de kaza. -- - - ·--- - · 
nmca Gençlerbirli.Yinin galibi • .----··-·-·-·-·-·--·-·-··-··-··-·--· "'{ 
yet ümitleri ziyadcleşti. ! GöZ HEKİMİ 

Nihayet 26 n.cı dakikaya gel- 1 D M t R · 
miştik. Harbiye kalesi önünde r • ura amı 
santrfor Ali mütemadiyen dirib. ' Aydın 
ling yapıyordu ve ortada hiç bir 1 
gol tehlikesi görünmüyordu. 
Derken Ali birdenbire bekler . 
den sıyrıldı ve hafif bir doku. 
nuşla takımına üçüncü golü ka. 

Beyoğlu • Parm .. .ckapı, İmam 
sokağı No. 2 ':'el. 41553 

zandırdı. SAHİBİ : ı4S/M u~ 
Üçüncü gol oyunun neticesi. Aaı;ıldıE;ı yer: \'AKl1 ~atbaa~ı 

ni tamamivle tayin etmişti. 
Maça Gençlerbirliği hakim 

olmuştu. Bu vaziyet sona kadar 
devam etti ve 41 inci dakikada 

Umum Neşriyatı iJare tden: 
Rerik ı\hmel Se,·enızil 

1 - işbu gayri menkulde gayri 
müseccel hak sahiplerinin 20 gün 
zarfın tla vesaiki ile bil'!ik le satış 
memurluğuna miiracaalleri lazım. 

dır. Aksi lakıliı·de bu gibiler pay
laşmadan hariç kalırlar. 

2 - Salış peşin para iledir. Art. 
tırınaya iştirak edecekler yüz 7 ,5 
nishclinde pey vereccktiı-. 

3 - Bedeli ihaleyi miadında 
müşteı•i ,·ermezse ihale fcı.hedilir. 
Ye gayri nıcııkul ~:cniJcn arllırma-

ya çıkardır. Eski ihale araswı.taki 
fark ve zarar bila hüküm müşteri. 
den alınır. 

4 - Tarihi ihaleye kadar olan 
vergiler hissedarlara yi.iztlc 2,j \'C 

tlellaliyc ile 2' senelik evkaf terviz 
bedeli müşteriye aillir. (:JUiGÜ) 
;gd3kü · lıtelnıenı lı 1 c 

Beyoğlu Diriııci Sulh 1111/;uk 116.
kimli{Jirıdw: 

Emin Arsabrrkun, Galalaıla rıh

tım üzerinde 39 NoJı lokaıılada aş. I 
çı Ubeydullah aleyhiııc açlığL dava· 
da miidd:ıalnhin ikamcısrıhının 
meçhuliyctine melın i, m:ıhkcmecc 
on beş gün müddetle ilanen tclJ!iğaı 
icrasına karar verilmiş olduğun
d:ın muhakoınc günü olan 17/11/ 
939 tarihinde saat 13,30 ta mahkc· 
meye bizzat veya hil\'ekfıle gelme. 
niz tebliğ makamıııa kaim olmak 
iiz·ere ilan olunur. ( K. 1. 291) 

Mustafanın attığı golle oyun 
4-0 sona erdi. 

Gençlerbirliğ'i mükemmel bir 
oyun çıkardı ve Ankaranın tek
nik bir takımı olduğunu isbat 
etti. 

Tftrkly~ Cumhurıy~t 
AK T t F 

=o==== ====-
Lira 

Bu haftal<i futbol 
hk maçlar1 

Bu hafta yapılan futbol ilk 
m tisabakalarmın programı şu. 
dur: 

Taksim Stadı: 
Dcmirspor - Yeniyıldrz; Be

şiktaş - Hilal, Topkapı - SU
leymaniye. 

Şeı•cf Stadı: 

Ka.sa: 
Altın: Safi Klogram 15 500 af5 
Banknot . 
Ufaklık • • 

Dahı1de'/d Muhabirler: 
Altın: Safi Kilog-ram fi78 11 
Türk Lirası 

Hariçtelci Muh.abh·ler: 
Altın: Safi KilC'~am 10 01 o '35 

Altına tahvili ~tbil serbest 
dövizler . 
Dirrı:>r dövizin "e b<'r<;Ju 
Klirin2 baki-veleri 

Ha:::ine ta1.vineri: 
Deruhte "_,;1,,n ovr~kı ıak. 
d.ive lrn r"1lı~ı 

21.802.488.77 
13.732.511.

J.SG0.295.89 

963.816.81 
'1?." . ..S7~ "'7 

14.080.200.14 

16.290.66 

3 .s.ı;4.306.91 

158.748.563.-

37 .095.325.6( 

1.377.293.0E 

17.950.797.74 

1 
1 

yan hücPrıl "rla Demirspor ka. 
lesi önünden ayrılmıyorlardı. 
Güçlüler beraberlik sayılarmı 
bir firikikten sonra yaptılar. 
Top Hilmiye çarpıp geri gel. 
misti. Fikret yetişerek şilt rek. 
ti ve gol oldu. -

G:ı.latasaray - Vefa, Alem
dar - Ortaköy, Be~rlcrbeyl -
Şişli. 

J{adıköy Stadı: 

Kanıırıun r. _ ~ nıa<lrl"'IPriTıe 
tevfilrnn H~:>:ine tarafın<lan 
vaki tedj,·at • • 17.307,666.-

1 141.440.897.-
Beraber vaziyete gelen ta

kımların bundan sonra oyuna 
verdikleri hız, maçı biraz zevk. 
li h:ıle getirmişti. 

Maç böylece iki takımın sar. 
fcttiği neticesiz enerji ile devam 
etti ve 1-1 bitti. 

GENÇLERB!RL!Gi -
HARBİYE 

lstanbulspor - Kasımpaşa, 
Fener - Beykoz, Anadolu -
Pera. 

S iil cymani ye S tı.t<b: 
Davutpaşa - Altınordu, A. 

nadoluhisar - Fcncryılmaz, 
Galataspor - Galatagençler. 

~ .............. cewra- • 
Or Hafı ı Cema 

LOKMAN HEKiM 

~mı giiniin mühim maçına 
gclmiı:;ti. Ziyanın hakemliği ile 
vanılan bu müsabakaya takım. 
lar şu kadro1arile çıktılar: c-1.çlerbirliiji: Rahim _ Nu. Dahili v~ mütehassısı 
ri, Lh·net - Mfütir, lla.smt, /la- rı;tanbul Oivanyolu. 
7;r - iclim, Ali, Ali, 1'.!ustafa, N,, ı rı• Trl: 7?39' 

,Q,,npr1,..f f'iicdarıı: 

l'i "'1 r1 ~enet !er • • 
P.~hnm ve trıhvilrif riizıfo.1•1: 

ı n,.rııhtP f'~ilı:on evı-::ıln rıak. 
l\ { -ijvprı.irı k:ı r"•Jı~ı <>~hı:ı m ve 

\ t~ hviliıt i ti''l1ri kl\"!"""'tıe 
Sernı>ııt f'"h::ını •e bhvil5t: 

A namılor: 
Hazine-ve kıı:ıa vadeli avans 
~ ltm ,."" clöv;? UT.erine • • 
l';ı lwiliH ii,.ı>rine • • • 
Hisse,.l::ı ,.Tar 
Muhtelif • 

• • • • 1 . . . ' . . . 

197. 92 4. 996.37 

48.651. 764.97 
7.564.277.08 

8.963.000.-
12.456.8~ 

7.837.421.66 

197.924.996.37. 

il 
SS.216.042.0:> 

16.812.878.55 
4.500.000.-1 

18.054. 168.681 

491.372~399.13 j 

. 
-~~~*~·-;ı:>-t-~~~~m~~~ .... 

ın. - oSM-AN~ı ~NKAsı -
~ TORK ANONiM ŞiRKETi 

. 
r 
t, 

TESiS TARIHi -1863 
::,ıııwrrrr ı;, Türlliı't.' Cıimlııırıreıı ilc> miirı,7/,;'r m11f,.,1 ı ·rfrnı<r:rsı 

2~')2 Num.ıfilfı IOl6/ 19J1 f.ır1'ıfı k,rnı!•i '~ r ~fı~ı ft 'dr!n·ıs!ıf 
I N .6 ' 1911 t.ırıhfı 2435 NumarJ/ı ı?r,mı O.uetc J 

Setmayesı : 

ihUyı:ıt ak,esl: 

10.000.000 int.;illz Lirası 

1.250.000 ln::;ili~ Lira:>• 

Tfirkiyenin bzo;lıca Şehirlerinckı 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA n MANÇESTER~• 

M!Slr.. KIORIS. VUNANl5TA!\'. IRAN. IRAF<. rıtrsrm 
r 111 MAVE R.°''lf EROON·d~ ı. 

il' 
;-~·tfh MuSıez ve Şubeleri 
if{ VUGOSLAWA. RUMANVA. VUN1'NISTAN, SURiYE. LOBSA!'f 

Fi 
~ 
.~l 
l• 

FilvaHeri ve biıtiln Dünyada Aceııta ve Muhabirleri 9a.rdıt 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Mcsab1 car. ve mcv<'uaı hesarı!arı kuş .ıd· 

Tıcari krediler 1te ve~aıl<lı kredılcr küş.1(.. 

T urlııyc ve EcnC'bı memlekerl<'r üzcrıne lıt';idc sen.eda! ıskonıosıa.. 
Borsa tmırlerL 

Esham ve ıahv:laı, ııhı1'1 ve emı.ıa üzcrınc avan~ 
Senedaı ıahsılalı l)e saire. 

l:.n vülıs<'k emnıye~ ~arılarım haiz lıi~ah~ 

Kasal.ır Servısi vJrdır. 

'""V<ıunın en mü!;a:it !lfarllarife ( kumbar•or ..... .,.. 
,.J: k11mbarasız) tual"l'uf h~u.-pları aı;ılıt. 

'!l 
··y·v ""'<c.•· • .:;.:~~' s,,.,~.,..~_,,,,,.,~,..__>,_,.~~p~~·~1JI:~ 
... 4' • ıı: .. ~ . '.--... ~ ... #· .. ~.· " ,. ~: .! ... .. :r.;, ' ... ..::~~·-·~~ -~ ... ...... ı~1ft 

,.-~·- . 

.~ 

I" IVekteo Kitao•arınızı 
Her sene olouğu gibi. bu yıl da 

V akıt/( itabevin-
den 

21 I 10 I 1939 
PAS l F 

Sermaye • • • ı • 

ihtiyat akresi: 
Adi ve fevkalade • • • • 
Hususi • • • 

Tedavi1ldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
r<anunıın 6 • 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafrndan vaki 
tediyat 
Deruhte C'dilen e\Tak1 na k. 
1ive b:ıl;ive!'i . . • . 
T\::ı rmhifr tam:nren a !tın nl:ırak 
ila 'ıreten tedavüle ·nzedilen . 
Reeskorıt mukabili ilavten te
da. V::17~fl. 

Tiir k l rir" cıı M rwlıı11 f1: 
Altına tahvili kahil döYizler 
Die"er döviz!,.r ve alacaklı Kli. 
rin<T b~' iyeleri 
Muhtelif • . 1 s • , • 

alınız 

vaL..iyeti 

4.217.134.25 
6.0()().000.-

158.748.563.-

17.307.6G6.-

141.440.897.-

17.000.000.-

136.000.000.-

2.775.37 

40.031.53549 

Yelı.(o 

Ltra ...ıı 

15.000·""' 

10.211.13'' 

llii ''G'!Jin. J --·-•mm•ZOIDllUEll!l••I•F•• 
Harblye: Nail - Selim, Mü. ·ı emmuz 19:J8 ts.rihincien itibaren: iskonto haddi 'tı 4 Altın üı.erine % 3 


