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Bergamada 16 ıat süren 
orman yangını 

HERYEROE 3 KURUS 
Yarınki gazetem.izde İzmir, 26 (A.A.) - Berga. 

ınanm Ova deresinde evvelki 
gece bir orman yangını olmuş 
ve 30 hektarlık bir sahada tah
r~bat yapmıştır. Yangının sel><.>. 
bı henüz tcsbit edilmemiştir. 
Ya,ngm, 16 saat sürmüş ve bir 
hayli çam ziyamn. sebebiyet ver. 
iniştir. 
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Tevfik Fikrete 
ait iki vesika 
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Çemberlaynin Türkiye ile yaptığımız muahedenin 
dünkü birçok yerlerde memnuniyetle karşı-

beyanatmdan: 1 b. b ·· ·· k t · t• "" ...................... anması ıze uyu cesare vermış ır 
1 ürkilJeqe mali gardun görüşmeleri neticelenmek. üzeredir 
lngiliz ordusu için Fransa ya ta.kvi-' Lord Hal if aks 
Ye k.ıtaları sevkıyatı _devam edıyor Avam kamarasında Türk-Sovyet 
Bulgaristan Alman denizaltılarının . a 1 çak ça .. k I . . I 

b h harp edişi tarzını takbıh edecek muza ere erını an attı u ranı 
kuvvetli kelime bulamıyorum Ya::.an· ASIM U 

Bulgar Başvekili Köseivnaof 
'1bncı defa kabine teşkil ettikt~n 
1~ra Sobranya meclisini feshet. 
t~ lptida meclisin fesih kararını 
bildiren telgraflar fevkalade ah. 
"'1 dolayısiyle yeni intihabatın 
t-ı>ıiacaiını şüpheli gösteriyo!" -
..,.dı. Dünkü telgraflar ise inti. 
lıı.!-ta ilk.kanun içinde başlana. 
~gı~~ ve ikincikanunun yirmi 
.,~rdunde meclisb toplanacağını 
İİd.ic-iyorlaı:.. 

h.i Biri müsbet, öteki menfi ma. 
L_Yette olan bu iki haberden 
~ıiıinin fiilen tahakkuk edece. 
«ılli kestirmek ıimdiden mümkün 
~ildir; ancak Sobranya mecli. 
b'-İQ fealıinden aoara Pl!i inli. 

lbatrn aüratle yapılması yahut 
lııeçhul bir istikbale tehir olun. 
::•ı hadiselerin inkişafı bakımın-

" biribirinden çok farklı neti. 
9ıeler verecektir. 

'le . Köıeivanofun Bulgaristanda 
~•dar mevkiine geçİ§i bu mem. 
i ette parti mücadelckdnin do. 
llrduiu l'.narşiye nihayet ver. ielc İçindi; hakikaten mahir bir 

ı,~Pl?'11&t oldı:ğu kadar basire!l~ 
.d; ıdareci olan Bulgar Ilaşvekılı 

l'\Jhte ettiği bu vazifede mu. 
"~Iak da oldu. Dahildeki anar. 
fi "•ziyetini tcm:im ettikten son. 
... a~ıkan antantı haı·icinde kal. 
~ama rağmen Eulgaristan ile 
.,:tnııuları arasında iyi münase. 

tlcr.· tesisi yolunu buldu. 

bt Arıcak Orta Avrupa harbinin 
.,_ eydana çıkma:;ı Ilulffaristıı:nı bi. 
it z ~~ırttr; b!.1 şaşkınlık ara.. 
'ıı "fa Köseivanofun bile milli 
la '1 f:lr talepleri namına bir ta. 
~"1,.~eupsız sözler söylediği gö. 
Jc· t'l.ı. Memnuniyetle kaydedelim 
d~' l.u şaşkınlık hali çok sünne. 
tıı'ki liadiselerin hiç beklenmiyen 
el lafları kaqmnda bir müd. 
h et tereddüt ettikten sonra l'icat 
•reketi ba~ladı. 

l!te Köseivanof hükumetinin h°" İstifası bu tereddüt ve rical 
~reketinin bir nevi tez:ahürü. 

r. 

ı.Jlk zamanlarda Lehistanı or. 
) an kaldırdıktan sonra Alman. 
~llnın cenupta ı'\1acaristan ile bir. 
Jerek Romanya üzerine hücum 
,_. eceğini hesap eden Bulgar hü. 
ııı:urt>e • 
llt . lı yuk~r··ıdan Dobrucaya . el 

lll<ık, a~agıdan Dcdeat:aca ın. 
~ arzularını gösterir gibi idi. 
h~a bu!<i bu arada Kızılordunun 
ti~ekete g~erek Romanyanın 
"• lll hududunu kapadıktan son. 
tö ~acnristana kadar ilerilediği 
l'a rufdü. Macaristan ile Roman. 
tit· ;İc Yugoslavya arasın.deki ih
,,~ ar da karşılıklı bir anla;::na 
ltııl ~ıına girdi. Aynı zamanda 
~ lada dahi bitı .. r·af bir Balkan 
h,l>heıj teıisi arzuları sezildi. Ni. 
J:'~et Türkiye ile İngiltere ve 
tdık~11l art\sr:ıda İmzalanan kar. 
'l'lh 1 Yardım paktı Balkanların 
l'cı-d "e sükununu istihdaf edi. 

\1, 

Cö .... ı .. tii ~ uyor ki Bulgaristan b:ı. 
) ol" dort Yol ağzına gelmiş bir 

OQ "&zİyetin.dedir; Köseivanof 
"Devamı 5 incide) 

lııgili::: llaJL•cki1i Çcmbcrlayn'in ilıi resmi 

,, Her iki komşu hükOmetin ananevi dostluklarını ilan 
etmeleri, İngiliz hükOmeti için de memnuniyet vesilesidir,, 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter 
Ajansı bildiriyor: : 

Lord Halifaks, Lordlar Ka
marasında son TUrk - Rus 
nı Uzakerelcrinden bahsederek 
elemiştir ki: 

MUzakerat görUnUşte, mUs· 

bet hiç bir netice vermemiş ol
makla beraber, her iki hUkCı. 
met, ananeyi dostluklarını JHl.n 
etmişler ve umumi surette mti 
nasebetlerlno halel gelmediği
ni bildirmişlerdir. Bu iki bU· 
yUk komşu arasındaki iyi mu-

v 

nasebotlerin devam ettiğini 
görme!\: arzusunda bulunan 
lngiliz hUkOmeti için bu, bU. 
yllk bir memnuniyet vesilesi
dir. Kaldr ki, şimdi, bizi TUrlc 
hllkfımetiylc hususi surette 

r n,.,,.,, .......,. ( :,... 

yagıyor 
• •• (YOZ>9' 
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Qa.Ude) Karşılıklı topçu ateş-
Sovyetler ıngılız no~a- leri şiddetlendi 

!arına cevap verdı 
Sovyet vatandaşlanna gelecek zarar

lardan dolayJ tazminat is!eyecek 
i\loskova, 26 (A.A.) -:- So~7 

yet hükumeti, kaçakç~lık ılc. mu 
cadde meselesine daır !ngılt~
rc hükumetinin 21 ve.~~ eylul 
tarihli notalarına vcrdıgı ceva. 

Paris, 26 (A.A.) - Va~şov~
dan gelmiş olan bitaraf bır ı;ıu
sahit, Röyter ajansm~n Pa!ıs · 
teki muhabirine aşagıdakı be
yanatta bulunmuştur: 

"Varşova'da köp.ek lc!jleri 
son derece ra~bettedır ve ara. 
nılmaktadır. Zira bu leşler, hal. 
km .,.ıdasmı temine yarama~
tadı;. Her köpek leşi içi.n takrı
ben 10 şiling tediy~. edı!,~ekte. 
dir. Varşovada hükum sı.n·ııw~ .... 
te olan sefalet, ta,·sifi naka~~l 
bir derecededir. Sehrin en mu. 
him binalarından bir ı;oğu ta. 
m:ımile harap olmu'5tur. Şehirde 
ne elektrik, n.e de su ,·ardır. 
Tramvaylar, işlememekte~ir. 
Yalnız bir otobüs hattında muna ı 
kalat yapılmaktadır. Bütün 

bı, İngiliz elçisine tevdi etmi§
tir. 

Bu cevapta, Sovyet hükume. 
ti ezcümle diyor ki: 

(Devamı 5 incide. 

dükkanlar, kapalıdır. Varşova -
da hiç bir gazete çıkmamakta -
dır Almanlar, şehre yalnız 
gü~delik Alman gazetelerini it. 
hal ediyorlar. Şehrin kahra -
m~ belediye reisi Starzynski 
ile Varşovanm müdafaasını de. 
ruhte etmiş olan sivil komite. 
nin diğer erkanı, rehine olarak 
mevkuf tutulmaktadırlar. 

Starzynski. uhdesine düşen 
vazifeleri Alman Almanlarının 
himayesi altında ifa etmiştir. 
Şehirde bir ölü sükutu hüküm 
sürmektedir. Yalnız geceleyin 
Alman askerleri ile her an is -
yan halinde bulunan şehir se -
kenesi arasında teati edilen si. 
ıaıı sesleri işitilmektedir. 

Alman kıtaatı mütemadiyen 
cepheye sevkediliyor 

Paris, 26 (A.A.) - 26 İlk· 
teşrin sabah tebliği: 

Heyeti umumiyesi itibariyle 
~ece ~Ukünetle geçmiştir. 

Paris. 26 (A.A.) - 26.10.93!1 
tarihli Fransız akşam tebliği: 

Cephenin muhtelif noktala· 

Kopcnhag, 26 (A.A.) - Röy. 
ter: 

Kaunas'tan gelen haberlere 
göre, Polonyanın eski Londra 
büyük elçisi Skirmunt, erkek 
ve kız kardeşleri ile birlikte 
.Molodonc şatosunda öldürül -
müştür. 

20 Leh askerinden mürekkep 
küçük bir garnizon şatoyu kah. 
ramanca müdafaa ederken içe. , 
rideki bir kaç Leh eşr&fl xur- . 
tularak beş mil mesaf edc bulu. 
nan Vilnoya kaçmağa rnuvaf. 
fak olmuşlarsa da, çok yaşlı o. 
lan eski sefirle erkek ve kız 
kardeşleri kaçmağa vakit bula. 
mamışlar ve şato Sovyet asker
leri tarafından ~al edildiği 
sırada üldürülmü.,erdir. 

rıncla keşif kolları mUsademc_ 
leri olmuş, Ye karşılıklı topçu 
ateşi teati edilmiştir. 

Paris, 26 (A.A.) - Harn
nın yağmurlu ve soğuk olması
na rağmen e:cphcde Rhin ile 
Moselle al'asındaki mıntaka. 
dahilinde faaliyet artmaktadır. 
Keşif kollarının ve mUfrezele
rinin mevzii faalfyetlne topçu 
ateşi de inzimam etmiştir. He. 
nUz hiç bir müdafaa hareketi 
belirnıemekle beraber Alman
ya ile bitaraf memleketler ara
sındaki telefon muhaverelerl
nln inkıtaı ve kontrol altına a. 
lınması Almanya dahilinde 

(Devamı 5 incide) 
Garp ccpTıcsinac bir Fransız 

tara.ssut yeri 

Günlerin peşinden: 

Kitap derdi 
Dalma olduğu ~lbl hu sene de nıcktcı• kitaplarının yetiş 

tlrilemcdlğindcn ~lkılyetler oluyor. Herkes bunun için bir baş 
ka sebep gösteriyor. 

.. ~(ektcp kltaplarmı 'nlçln böyle vaktinde ycli':'liremlyonız-: 
{'unkü her ders senesine glrcrkt'n bir yenilik giistcrnıck isti 
yoruz. Yeni senenin kitapları eski scnımiıı kitııp1arından iistiin 
ol1111n, dlronız. Her s<>nc kltaı> lnrı g(izden ~e.;iriyonn:. 030 se 
nesin<le okunan kitapları 1040 senesinde olduf:u ~lhi talebe 
lere Termektc mahzur giirüyoruz. J~tc bunun için de kitapltıl"l 
, ·aktlnde yetlştlremlyonız. 

Hüllsa frenklerln dediği gibi çok iyi iyinin düşmanıdll'; 
mektep kitaplarını da her sene iyi yaı>mak arzusu çocukla1'7 
kltaf)flız bırakmak neticesini veriyor. 

O halde kitap yetiştirememek derdinden kurtulmak fçin 
hlr <;are ,·ar: Bu da mektep kitaplarında tatbik e«Ulecek yeni 
ilkleri bir sene Ronraya bırakmak, bir ders senesi ba.5mda talo 
bc;re , ·erilecek klta.plan bir sene ('\'nldcn ba.'l'?Da.ğ-a başlama'. 
yaz tatili esnasında. basılması ta.ıuaru1n.r..:\c"A\: kltplan rr.tı~n 
(ıkannak_ . . 

lli&i.Jı! KUM1,~•Tt 



~---ıs - • 

Eli C6zll 
insanlar memleketinde 

Yazan: SADRl ERTEM -----• 
Her tezga.h işlemek için ha L 

tada yirmi beş liralık iplik enr
fcder. 

Bundan sonradır ki tezgah 
ar. bir kAr bırakır. Bu parayı 
tezglh sahibi tedarik edemez. 
ruccardan veya mutn\"ai'lsıttan 
tı.lır. Bazı mıntaknlanla ~Unde

lik 40 - 45 kuruşu bulur. Ba_ 
zı yerlerde bu miktar 1 :> - 20 
kuruşa kadar iner. m~er tez
gAh Rahibi m~ılını pazaNla ser· 
best satabilir!:!e gUndcllk çalış
masına mukabil 60 - 70 kuruş 
alabiliyor. Bunlar miktarı u_ 
mııml miktara nazaran an~nk 
yUzde ikiyi buluyor. 

Çok defa tezgAh sahipler! 
tüccardan ve mutavassıttan 
valnız el emeği nlabilirlerse 
kendilerini bahtiyar sayarlar. 

Du şart içinde bulunun tez. 
gA.h sahipleri işlerini karanlık 
re izbe gibi avlnlar<la yaparlar. 

1 Kerpiç duvarlı bir kulU· 
beye giriyorum. Tahta ka

)ısı demir rezelerle duvara ta· 
ulmış, kapının iizcrinde bu_ 
laklan çıkmış delikler kapıyı 
u;ıp kapamak ic,:in hiddet cdi-
or. 
Kapıdan içeri girdi;'.;inıiz za

nan bir eski lahit hissini ye_ 
·en bir oyuk içine yarı beline 
radar gömülmliı;ı bir insanın 
ınıesini hayal meyal !arkede
>lldim. 

Vaktin öğle olmasına rağ

uen keskin yaz güneşi kerpiç 
luvnrın bir kenarından maz
,a l ,gibi açılmış olan delikten 
ıirnıeğe cesaret edemiyordu. 
'a:ıgalm ağzı isli bir camla 
1 1, bir ürUmcek ağı ile mi ö •. 
'lllnıU şt'i, bilmiyorum. 

Hu lo:;umsu ha.tU. karanlık 
yılabileeek kapı aralığında 

ıı anın burnun u, sert, ekşi bir 
ok.u yakıyordu. Hava insanın 
Uzline vıcık vıcık yapışıyordu. 

Yarr beline kadar toprağın 
:tndeki bir oyukta oturan a
anı kar~ısındaki iplikleri na. 
1 görüyor. Mekiklnl nasıl iş· 

tiyordu? 
Bilmiyorum. Yalnız, mel!n_ 

oHk bir cık:nk sesi, ekı,i, sert 
tttıabet ko1ı:uııına, Te cn·ık ya
ı~ka.n haTaya karı$ıyordu. 

Bir clğara yakm ak jçin kfb
t çaktım. 

Te~clbta çalıta.n adamın yü· 
JnU d a.ha iyi gördUm. Soluk, 
ırı keh ribar renginde bir yU. 
1 vardı . 
Yarı beline kadar topra.ğa 

l)m Ulere.lc dokuma işinde çalı· 
Ltt ları n çotu romaUzma.lıdır. 
yakla r blrkae senede h a r ap 
11 r. 

Yüksek ağaçların UatUne 
ktırulmu~. altı boş bir bi

~nrn ardıç dalının parçaları 
vilenmek suretiyle yapılmış 
an merdivenlerden atıaya

k: yukarıya çıktım. Odalar 
myana. idi. Bina göl mesken. 
-inde olduğu «ibl direklerin 
;tUne ufki halılar yatırılmak 
retiyle vücuda. getirilmişti, 
u binanın catlSı y1ue ağaçlar-
kapan mıştr. Odalardan birl

ı girdim. Tahtadan yapılmış 
.an bu bJnada duvarlar mun· 
ır:am, pencereler büyücek ve 
>lrtn. Işık bol bol odayı doL 
ıruyordu . Bir kenarda yine 
r te:ıgAh ı;öze çarpıyordu. 

•zglhta çalışan adamın vUcu· 
nun yarısı tavan tahtaların

.n nrfaKıda idi. Tezglhın altı 
Jlnın tabanından aşağıya 
ğru hir ı:ıandık gibi s:ıllanr
rdu. 
Bu dokuma tezgı\hı toprağa 
mme tezglha nazaran bir 
kA.miıl mt>rhalesi idi. 
Klınbilir bu iki tezgah ara· 
;ıdaki mesafeyi beşer zekAı:ıı 
c asırda geçebilmişti. Yine 
ni mel1nkolik ~ıı·ırtı, ayni 
vklr. lşliyen mekik hareketi 
vam ~diyordu. 

Hu. tczg,hta çalışan bir kıı
ıdı. 

Eli tezş:-A.hta işliyor. Gözleri 
nyana ayakta rlııran inlik· ' 
·d4' bize cen.p vNI yor; 

- fı;ıte bUtün ka:ı:Rn('ımız 
" ., ve ı;:ocuklarım hütün 

l.:· ·"' !?:C""' hıırıı.Cla çalı· 
"abamrlan kaldı. 

idi. Rir glln 

su nöbeti ytizlinden bir köylti 
ile knv.ga etmiş, öldUrdlller. 
Uen yalnız başıma çocuklarla 
kaldım. Ne kadar çok mal çı

karırsak o kadar sa tarız. Haf· 
tada bir nahiyede pazar kuru· 
!ur. Herkes yaptığı ~eyin IJir 
örneğini alır pazara geliriz. 
Satıcı malı elinde havaya kal
dırır. Tllccar, yahut tliccarın 

adamı gelir malları satın altr. 
Diz zaten tliccarda n peşin pu · 
ra aldığ"ımrn için malı ouıı :;a
tarız. Ah bir kerecik kendim 
paramın iplik alabil!'ıem, tür
cara. horc:lanmaktan l,urtul
saın .. Şu clünyada hir yirmi lıeş 
liram olsa!., 

tçini çekti. 
O, deui. Bizim harc·ımız de

ğil. Talihim iz olsa .. Çocuk !arın 
babası sıığ" kalırdı. 

Çocuk si>zUnden sonra kadı
na sordum: 

•• - Çocuklar mektebe ı:;idJ· 
yorlar mı? 

- ;o.;e yapacaklaı".'.. Bizim 
köyde ınoktebe gtdip okuyan· 
lar var. Sonra unutuyorlar. Bi
ziınkilor tlc öyle olınıyucnk 
mı·! Hem bu okunan f_-ey lerle 
bizim tezgah arasındR ne mU· 
na::;e bet var. ELd m ÇOl:U k ları 
okutsak hilir misini/. sonu ne 
olur? 

- Ne olur, okurlar, adanı o· 
turlar! 

" Okumaı:;ına okurlar 
ama adam olurlar mı bilmem! 
Okuduktan sonra k:ltiı> olaca
ğız. );abiyeye ntifus memuru 
olacağız diye tuttururlaı·. 

Jıtimas bulamayız, bulalım 
dim kasabaya gidip ötekine, 
berikine yalvarırız, yakarınz. 
~onunda yino bir şey olmaz. 
Çocuklar sefil olur. lyisi mi 
:;;u tezgahın başında çalış::;ın· 
lar. Böyle adam olsunlar. Mek· 
tepte bu tezga.h nasıl kurulur, 
nasıl tamir edilir diye bir şey 
öğretseler onları mektebe bel-
ki gönderirim ... " • ,.., 

Kadın, Statik bir teknlk ve 
ananeye bağlı bir lföy fı lihxa
sı içinde yaşıyan insanlardan 
biri idi. İptidai teknik şartları 
içindeki insana mektep, mu
allim adece bir lUks tesirini 
yapmaktadır. Mektep çağında 
bulunan çocuklar küçük el sa
natları tarafından işe davet o· 
lunmaktadır. Çlinkli tezgAJıta 
çalışanlar her zaman blt işle 
meşgul olamazlar. Yerlerini 
çocuklar i~gal ederler. Böylece 
mektebin karşısına iptidai tek 
nik cehaletin müdafaa hattı 
halinde çıkmaktadır. 

xx 

HAM LE 

Dumlupınar, bana Otuz A· 
ğustosu hatırlatır . Otuz Ağ us
tos tarihinde yalnız blr takvim 
yaprağının değil, bir denin 
çevrildiği gilndUr. Bu topnık· 
lar Uzerinclen insan gilzcl, mU· 
zehbep bir cildin sayfa !arına 
basıyormuş gibi korka korka 
geçiyor. Toprak, hatıra. l<leal. 
Zafer. Burada o kadar birlıiri
ne karı:;;ık bir halde ki: şu ha
yali, şu kıraç toprak, şu ay~a. 
şurada toprağa kanşan meç· 
hul askori birbirinden nasıl 
ayırabiliriz. Ben bu topraktan 
bir akşam gllneşi altrnda geç
tim. 

AkömülAtörlli radyo sesi kö)' 
odası önünde kalabalık toplt· 
yor. Kütle dinliyor, konu511· 
yor. Havanın, fiziklik sırları 
hakkında k!h saf, kl.\h tecril· 
beden gelen nılitalcaları hlrhL 
rl ekliyorlar. 

fDrrhn '"'") 

Cuma {Cumarte. il 
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üniversite talebe
sinin yurt ihtiyacı 
Eski medreseler tamir 

edilerek yurd haline 
getir ilecek 

İstanbul üniversitesinin muh. 
telif fakültelerinde ve bilhassa 
hukuk fakültesinde okuyan fa_ 
kir ve yok~ul talebelere ünivcr. 
site geçen yıl vaptığı burs yar. 
dımı şeklini, bu yıldan itibaren 
kaldırarak bu vıırdımı ba~ka ~e
kilde yapma~·ı· dfü')ünmektcdir. 
Bugünkü vaziyette üniversitede 
okuyan fak ir talebenin en mü_ 
him ihtiyacı vurttur. Üniversi
te talebesine. mahsus olarak 
modern bir teçhizatı havi yur. 
dun yapılmasına şimdilik im
kan görülememektedir. 

Bu ihtiyacı önleyebilmek için 1 
eski medreseleri tamir ettirmek 
suretile bunları yurt haline ge. 
tirmeğe karar verilnıis. Vekale
te de bu hususta bir teklif ya. 
pılmıştır. Cevap gelir ~elnıez 
hemen hazırlıklara başlanaea k. 
tır. 

Okul kitaalarındaki 
terimier 

Vekillik bu hususta tet· 
k ikat yapıyor 

tık ve orta tedrisat müesse
selerinde okutulan kitaplarda ki 
terim meseleleri etrafında ala
kadarlar tarafından yapılan 
münakaşalar tetkik edilmekte. 
dir. 

!ddia edilen terim yanlışlık. 
ları tesbit ile alakadarlara. bun. 
ların tatbik şekilleri etrafında 
bir broşür verilecektir. 

Kitapların diğer duru.mu et
rafında vekillik ayrıca tetkik. 
ler yapmaktadır. 

tktısat Vekili 
şehrimizde bulunan İktısat 

Vekili Hüsnü Çakır dün Sümer 
Banka gelmiş, bazı tetkiklerde 
bulunmuştur. Vekil yerli fabri. 
kaların ı;alı~ma vaziyetleri ü
zerinde bazı izahat alarak, dL 
rektifler vermistir. ----

Basın Kurumu 
Kongresi 

Ha.Sın kurumu kongresi dün 
ikinci toplantısını yapmış ve 
kongre reisliğine Ahmet Cema. 
letin Saraçoğlu, ikinci reisliğe 
Doğan Nadi, katipliklere ~urat 
Sertoğlu, Hikmet Münir, Ali s~
çildikten sonra toplantıyı 16 ı. 
kinciteşrin 939 perşembe günü
ne brrakmrştır. O gün kurumun 
birliğe iltihakı hakkındaki ka. 
rann tatbik suretini de müza • 
kere edecektir. 
~ 

Macellanos vapuru 
İki sene evvel Çanakkalede 

İtalyan bandıralı Kapopino va. 
puı·una çarparak batıran İs. 
panya bandıralı 10 bin tonluk 
Magallenas vapuru muhakeme. 
nin neticesine kadar Halic;te 
muhafaza altına alınmıştı. Ge
mi bu zamana kadar metriık 
bir halde kalnuı;ı ve bir çok kı. 
sımları bozulmağa vüz tutmuş. 
tur. Vapuru buradan alıp götür • 
mek ve yerine banka garantisi 
vermek üzere tı:ıpanyadan dün 
bir heyet gelmiştir. 

Orhanelinde bulunan 
r:.1ad en damarı 

Bursada Orhaneli civarında 
porselen eşya imaline yarayan 
kaolin madeni damarı bulun. 
muı:;tur. ~'ıczkiır madeni i~lc~
mek Ü7.ere Çekoslovakyalı bıt 
sermavedar tarnfmclan alaka -
dnrlaria birlikte mahallinde tet. 
kikler yapılmnktayclı. Tr.tkikat 
miisbet netİC'" vcrmir.ı olmakl:ı 
beraber. :şlctilmco;i mf'~clesi ü. 
zerindeki etütler henüz bitme. 
miştir. 

Şehir Meclisi 
toplanıyor 

~hir M~li"'i önümi\zdcki 
c:.'rzamba günü E:ıat on dörtte 
tesrinirnni tonlantılarına. brıc: . 
!Jyacaktrr. llk İ"')hnttda riya. 
~t din:ııı. rhil"'i cnciime,..i ve 
ihtic:a.ı; <'nci.imcnleri ~~imi ya
T"l:ı rnktır 

1 

ilk okul öğretmenlerinin kıdem 
zamları ve barem vaziyeti 
Baremin tatbik edilmemesı 
öğretmenle.ri yeise düşürdü 
İlk tedrisat ögrctmenleri vilayet hususi idare bütc;esin· 

den maaş almaları dolayısile, muhtelif yıllarda ::;örmü!j olduk. 
!arı kıdem zamlarmt maaşlarına ila\'eli olarak munta1.a.m bir 
şekilde alamamıı;larclır. Bu vaziyete sebep olarak ta hususi ida
t e bütçesinin tahsisat noksanlığı ve mevcut paranın ancak nıa. 
aşları tediye edilebilecek kudrette olmasıdır. Muhtelif T.aman. 
!arda baf3ka fasıllardan yapılan tasıırru.fla bir iki aylık kıdem 
zanımı verilmiB. fakat bu verilme tasarruf bittiği için tamanı
laıı aınaıruştır. 

Pek cüzi bir maaşla çalışan ilk tedri~at öğretmenlerinin 

v:ııiyetlerini biraz dnh.ı normalle~tirecek olan maaş farkının 
uzun müddet kendikrine ödenmesine ımkan görülememif;tir. 

Yeni tatbik edilmeğe ba.5lanan barem dolayısilc sürünce. 
ınede kalan ilk okul ögretmenlerinın 7.am ve maaş '"37.iyctlc. 
rinin halledilmesi için imkan temin edilmiş, öğretmenlerin ma
aşları zamları ile birlikte tesbit edilerek tcşrinisaniden ilibarcn 
kendilerine ödenmesine başlanacağı bildirilmiştir. 

Bu haber öğretmenler tarafından büyük bir memnuniyetle 
knr~ılanmıı:ı ve tC'şrinisani başı beklenmiştir. Fakat haber aldı. 
ğımıza göre öğretmenlerin bu ay ba ından itibaren zamlaril<> 
bh :ikte yeni bareme göre maas alma lan icap c>derken hordro
lar yine eskisi gibi tanzim cttirilmış, okul idarelerine yeni r.e. 
kil hakkında hiç bir tebligat yo.pılmam1ştır. 

tik okul öğretmenlerinin aylardahberi bekledikleri yeni 
baremin tatbiki bu suretle geri bırakılmtfJ ve bu hal onlan ye~ 
düşürmüştür. 

Sayın İstanbul vali ve belediye reisi LutCi Kırdarm da pek 
sevdiği öğretmenlerin mağduriyetini mucip olan eski ve kı_ 

demsiz maaş alma vaziyetinin değeri himmetlerile iyi bir şekle 
':>ağlanacağını kuvvetle ümit ediyor ve bekliyoruz. 

Pavli açıklarında ge-
~2- ,.f .. "' •".11f ' 

çen ya:z"'otan 'kaza··. 
Mevkuf sandalcı müşterilerin hepsinin 

de sarhoş olduğunu iddia etti 
Bu yaz sarhoşluk yüzünden 

vuku bulan ve üç kişinin boğul_ 
masile neticelenen bir deniz ka.. 
zasının muhakemesine dün ikin. 
ci ağır ceza mahkemesinde baş. 
!anılmıştır. Hadise şöyle geç. 
mişti: 

san üç kişinin ölümüne sebebi
yet vermek suçundan yakalan • 
mı~ ve te,·kif edilmi~ti. 

Dün görülen muhakemesinde 
Hasan bütün iddiaları reddede
rek ~unları söylemiştir: 

"- Bunlardan yedi tanesi be. 
n.im. yedi tanesi de arkadarjımın 
kayığma binmişlerdi. Hepsi de 
zil zurna sarhoştu. Tam adaya 
yaklaşırken içlerinden bir tane. 
si ayıı~a kalkınca kayık biıden
bire yan yattı ve su alarak bat
tı. Benim hiç bir suçum yok.. 
tur ... 

Ka1.azedelerden bir çoğu şa. 
hit olarak dinlenilmiJ'!, hep~i de 
kay1kçının yelken açması neti. 
ccsindt> battıklarını iddia et . 
mislerdir. 

Rakı kadehine 
konan amonyak 
Katil on beş seneye 

mahkiim oldu 
Çarşıkapıda bir mnran~oz 

dükkanında rakı içerlerken mu. 
ziplik olsun diye kadehine amon 
yak koyan Arap Hakkıyı, öl • 
dürmek maksadile ağır suret 
le yaralıvan Osmanın birinci a· 
ğn: ce7..acl:l cliin duruşması biti
rilrniı:ıtir .. Mahkeme. rakı kade. 
hin(~ amonYa k kar~tırma ha. -
rcketini tahrik ~ebcbi addetti • 
ğinden OsnıanT !l ::ıy 10 g-ün ha. 
pis cezasına mahkum etmiştir. - -
Bir genç kızı çiğneyen 

şoför 
Bundan üç ay kadar evvel Ak

sarayda bir kaza olmus, 1\tus. 
lafa adında bir kamyon soförii. 
tram\ ay durağında innrek kar. 
şıyn gccmck isteyen 20 ya.'.'}rn
da MC'lahat adında bir genç Ju. 
zı çiğneyerek öldlirnıtl. tii. 

Soför Muslafaıun mevkufen 
nııtha.kcnıcsıni giiren birind as. 
1 iyı? Ct'?:a mahkemesi ııuçunu sa

bit buldui'lından kendisini 1 ı:e~ 
ne hapse 30 lira da ağır para 
ccz:ı.c;ı ödı-meğe mahkum etmiş. 
tir. i\lıı.hkcnH' a vrrea. suclunun 
ülümiine sebebiyet verdi~i Me. 
lah<tlin ihtiyar an.11es!ı1~ de 500 
lira öliim tazminatı vermesini 
kara ıla.?trrını~tır. 

İpe dizilen mısırla 
tavuk çalanlar 

Tavuk hır~ız.hğı yaparken 
yakalanan Kasımpaşah çinge • 
nelerden Hamza. necep, !\.Iusla. 
fa ve Saide dün a..sli\•c ceza mah 
kemesi tarafından iir.C'r ay miid 
detlc hnpis cezası \"crilmi~tir. 

Bu açık göz kıptilcr Kasımpa
şa ve civarmda oturan tavuk 
sahiplerine uzun müddet yaka 
silktirmişler, bir gün JıC'hjr dt _ 
ı:,ında oturan Gülizar adrndn bir 
kadmm tavuklarım ipe diroik • 
leri mısırları yutturmak sureti. 
le bahçe parma.klığ'ında n çekip 
~ırtrlarken cürmü meşhut ha. 
linde yakalanmışlardır. 

* Gemi sih :ıri, zalıit:ın H mii· 
rcltebaıınııı "1"111.ifc 'c mr.,.ıılı)c!lc. 
ı·ine ııit hazırl:ın:ın laliınntnıımc 

:\liinak:ıle \'ckiılcıiıır ~oııdcrıiıııiş· 
tiı·. Yakınrfa latl..ıik ~:ılınsınır konu. 
Joı·:ıklır. 

* Türk - numen tic.ırrt müıa· 
kerclcri c;ok ınii,:ıit bir şekıldc iler
lrm~ktcılir. İki !:ıra( :ır:ı~ınd:ı hiç 
bir ihtil:H ~·oktur. 

* Amerikanın hfh ıik itlıaf[ıt m!i· 
cs.,csrleri ıniimc~,jJi E. J.:nı:Je.,~ıs 

diin A ı ruııad:ın şrlıriıııi1e Eıelıni•. 
1 ir. Miimr-., il tül üıı 'e iiıilııı ın ın· 

ln.k:ılıırın ı dokı5ar:ık. 'c miilıinı 
ınıkt:ırd:ı mııi nıiib:n :ııı cılec-rktir. 

14 arkadaş bir gün Pavli ada. 
sına gitmek üzere toplanmış • 
lar, Ha.san adında bir kayıkçı
nın sandalına binerek açılmış _ 
lardır. Sandal. adaya yaklaştığı 
bir sıra kayıkçının iddiasına 
göre içindekilerin sarhoşluğu, 
müşterilerin iddiasına göre de 
kayıkı;mm yelken açması yü_ 
zünden batmış, hepsi denize dö. 
kiilmüşlerdir. Kazazedelerden 
Antranik. Vartuhi ve Zaruhi 
boğulmuşlar, diğerleri de bin 
müşkiilatla adadakiler tarafın . 
dan kurtarılmışlardı. 

~fuhakeme, digw erlerinin cel-
b k 1 * t .. ııınhııl 'ılih<>tinin !J:ırrm c-cl-bi için başka bir giine ıra 1 • 1. \ " 1 · . 

mıştır. ,.<' ı, ' 11 ... :ırıır a ı:ı,dık olunınuş, he· Yakadan sonra kayıkçı Ha- j ıcrli)l'Yll hılılirilınl~tir. Tlrlrrlhc 
Te~rinisııni ınaa~larını .rrni lı:ırc. 
me ıtörc Yrrcrrktir. Galata sokaklarında bulunan 

· ağır yar&lı öldü 
Cesedin kime ait olduğu ve 

· nasıl vurulduğu bell i değil 
Dün gece saat 2 raddelerin. 

de Galatada Necatibcy cadde
sinde devriye geıen polisler kal 
dırımlar üzerinde ağır yaralı 
bir halde can c:;ekişen bırisini 
görmi.lskr. 

Polisler yaralıyı hemen bir o. 
tomobillcı Beyoğlu h:ı5>tınesinc 
kaldırmı~l:ı.r. fakat adam yolda 
ölmüştür. 

Yaralmın ür..erind~ hiiviycti . 
ni te?b"te v2r:ı,·arak hi~ b.i r ev- 1 1 
ra k yoktu." Sol böğriind~n derin 
bir bıf'ak yarası aınırı=. fazhı 
kan J;avbetme~i de ölümüne ı:ıe. 
bep olmu~Lur. 

:',fi'drl,..••ırr;ınili. hir rir if .. _ 
ne vcrme:ie"I f\'en bu m'e<'h•:J a. 
d!mm tv:1. s1l bir cinaycte kur . 

ban gitti~ini ve katilin kim ol. 
duğmıu meydana çıkarmak üze
re hemen tahkikata baı;lamış, 
re3et adliye doktoru tarafından 1 
muayene edildikten sonra mor. 
ga ka!dmlnu~tır. 

1 
Edebiyat F akültcsi De· 
kı:.m Ankara.ya. g idiyor 

F.deı~i~·at fa külteııinin yeni 
lıa?.ırlanan imtihan tRlimatna. 
nıesi ta!'di'{ t>dilmck H7ere edP. 
bivat fakiiltP,"i clekıır• Bav Ha. 
mit t?!''lfın.d:ın bugün Ankar:ı
y:ı. ..,.ötiirüle::ektir. 
Vck~ 1 .... t ta1irıı'l1l"lnrııe,·i taı:;. 

dik <> kr clmcr. derhal taf)İkiı1c 
ıre"ikccJ...tir. 

* Pıızartıksız ,,ıtı~ kaıııınıınuo 
falhik:ıtına uııir '"il."ı>cllcrılcn iste.· 
ııcn r:ıporlnr .\nkil r:ı) ıı ııelmi,ıir. 

Tetkikler, K:ınıınun bııı;iiııl;ü !iôl'k
Iırl e- i•tlh<l:ıf cdilrn g:ı~ c) i t:ılmin 
clnıf"ılı .l\i nctirc~iııi \"rrnıcktcdir. 

l\anun l:ıdii C!fİJrcrktİr. llgRSI na 
ıııevzııulııı h~olınaJ.; tadır. 

* Roınaııy.ının ,\ıık:ıı.ı hıı~ iık c1· 
{'İ•i Stoikıı llnrich·c \"ek iliıniz tar:ı. 

fıııdnn kalııılliııii nıülcııkip, la) 'li ll
rı-' le ı,ı:ınlıula ı.!clcrrk llukrr~r gil. 
rııi~ı.r. 

* Cıımlıııri~ l'l h:ıyr:ıııııncJ,ı ~ apı· 

lııc:ık hii) iik ~rc;il resmine l~tiriık 
rimel, iizcrc ,\ıık :ır~rl;ı loplıınnıı' 

o):ın :ıııoo iıri. ıliin sıı!ı:ıh ,\nlc:ır:ı 

hipoıirornuııdn, gc~·it l'<''lminc iştı_ 

r:ik rılrrek R~krri kıl:ılıırl:ı ıniiştc· 

rC'krn hir lrnıilıc ) ıiril\ ii5fi ,:ıp

mı~tır. 

* .\ııkııı ·:ı vii.iyC'Iİ, .\ııkııra C!\!I· 

rııırlııki kii) !ere hır hu~·ıık ı.ıib on 
kilo lolıııııılıtk lııı~cl:ı\ rl •1lılıııı~ıır. 
\"ilrı~ el kö~ lıi~·ii. m:ı!iiııc ile 1.ir.ıııl 

u ~ııliiııc :ılı >!ırmak i~·in Arrıc:ı k:ı. 
z:ı tıırıı ihli•ıı,.ları nh' elinde truk· 
lör. lulıııııılıık !!,ıp ~rnb ısı d11ljıtını•· 

ıır. 
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lstanbuldan Erzuruma: 3 

Erzurumda büyük bir 
imar hareketi var 

Erzurumluların lnönüne bağlılıkları - Treni 
semlamlıyan yaşlı kadın - Yollara 

dökülen köylüler ... 
YAZAN : Yekta Ragıp Onen 

Vekiller Er::arumda acv1ct mahallesini geziyor .(Arkada yeni 
halkcvi binası giirülüyor) 

Erzuruma giderken eş dost bü. 
tün kış levazimatım beraber gö. 
türmek tavsiyesinde bulunmuş. 
lardı. iki gün evvel ide Ajans, Er. 
zuruma kar yağdığını bildirmiş. 
ti. Tavsiyelere ve okuduğum ha. 
her üzerine iyice giyindim, par. 
desüdcn maada kalın paltomu da 
aldım, bu suretle yola çıktım. Fa. 
kat değil paltoyu, pardesüyü bi. 
le bir kere giymek nasip olmadı. 
İstan'Juldan Erzuruma kadar gi. 
dip geldiğim bir haftalık müddet 
zarfır.da hava o kadar güzeldi ki .. 
Erzurum da yeleği çıkartacak 
derecede hava sıcaktı. Yalnız Er. 
zincanda etraftaki dağların tepe. 
sinde kar görünüyort:lu. Buna 
rağmen şehirde hararet derecesi 
on beşten fazla idi. 

Erzuruma giden üç hususi tren 
hat boyundaki istasyonlarda dizi. 
len ~ehir ve köylüler tarafından 
coşkun tezahüratla kar:ıılanıyor. 
lardı. Birçok yerlerde köylüler 
atlarla veya yaya olarak inmiş. 
lerdi. 

Erzincandan sonra hat boyun. 
ldaki ilk köy önünden tren gc. 
çerken yaşlı bir kadının ellerini 
s~maya doğru kaldırıp dua ettik. 
ten sonra yüzü koyun yere ka. 
pandığım gördüm: tık treni se. 
lamlayordu ... 

Erzurumlular da trenleri bü. 
yük tezahürlerle karşıladılar. Bu 
tarihi şehrin mert ve kahraman 
insanları istasyonun etrafını, ge
niş meydanı sabahın erken bir 
saatinl:ie doldurmuşlardı. 

Sonradan gelenler meydanda 
çevrelenmiş olanların arasına so. 
kuluyor, trenin Erzuruma gelişi 
münasebetiyle yapılacak tezahü. 
ratı seyre, nutukları dinlemeye 
hazırlanıyordu. 

İlk olarak bugün imar ve kal. 
kınma yoluna girmiş olan Erzu. 
rumun çalışkan belediye reisini 
dinledik. 

Mahalli şiveyle söylediği nut. 
kunda Mesut Çankaya bütün Er. 
zurumlular namına şöyle dedi: 

pılan devlet mahallesini gezdik. 
Projeyi yapan ve tatbikine neza
rt"t eden, mimar Necmi Ateş iza. 
hat verdi. 

İstasyondan şehre girerken 
sağ tarafa düşen devlet mahalle
si inşaatına 93 7 senesi ilk baha. 
rında başlanmıştır. Şimdiye ka. 
dar bir milyon liraya yakın tah
sisatla umum müfettişlik binası, 
kolordu kumandanlığı, hükumet 
konağı "kısmen", posta ve telg
raf, halkevi, umumi müfettiş ika
metgahı, kolordu ve mevki müs. 
tahkem kumandanları evleri, 12 
memur ve subay evi, 60 yataklı 
bir otel, bun-dan başka grup in. 
şaatı sahasında bir vali evi ile 
iki tane nümune ev yapılmıştır. 

inşaatı devam eden binalar da 
şunlardır: Bin kişilik bir sinema, 
mağazalar ve kiralrk yazıhane. 
ler, gazino, cil:liye hastahanesi, 
çocuk J!'ıi't.m ~· ~YY.--. 4i!111;. 
yeti bınasr, tam tetkilatlı "fnb-
nü" ilk mektebi. 

Hazırlanan projeye göre daha 
bir milyon liralık inşaata ihtiyaç 
vardır. Tahsisat verilince bunlar 
da peyderpey yapılacaktır. Bu 
sene mahallenin umumi caddele. 
ri, meydan ve bahçeleri, havuzla. 
rı yapılacaktır. 

Diğer taraftan eski Erzurumun 
imarı icin profesör Lambert tara. 
fından hazırlanan imar projesi. 
nin umumi planı da ikmal ediL 
miştir. Şimdi detaylar üzerinde 
çalışılmaktadır. Bu plana nazaran 
istasyon meydanından Gürcü ka. 
pısına doğru 66 metre genişliğin. 
de bir bulvar açılacak, bunun iki 
tarafındaki inşaat için ayrıca hu. 
susi servis yollan tanzim edile. 
cektir. İstanbul kapısından giren 
transit yolu büyük bulvarı kate. 
derek Atatürk ilk okulunun alt 
kısmından geçecek, Kars kapısı 

yoluyla şehirden çıkacaktır. 

Gürcü kapısm:lan açılacak ye. 
ni meydandan birisi Mumcular 
caddesi ile Cumhurivet caddesi
ne bağlanacaktır. Şehrin imarı 
senelere taksim edilerek yapıla. 
cak, abideler muhafaza olunacak, 
Gürcü kapısındaki meydana Ata. 
türk anıtı dikilecektir. 
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Çemberlaynin dünkü beyanatı 

Londra, 26 (A.A.) - B. Çem
berlayıı, Avam Kamarasında 
ı;eçcn hafta cereyan eden h~di
seler hakkında mutad haftalık 
beyanatını yapmıştır. 

Başvekil ezcUmlc demi;;;tir 
ki: 

Geçen hatta garı> cephesin
de mUhim harckAt olmamı~. 
yalnız işgal celi len mevzilerde 
bazı tndllflt vukubulmuştur. 

Bunun neticesi olarak Fransız 
ve Alman kuvvetleri şimdi iki 
memleketi ayıran hudut hattı. 
ııı iş"al etmektedirler. 

Fran~adnki l ngiliz orduı:;u 
için takviye kıtaları ve malze
me sevkiyah .geniş mikyasta 
devam etmektedir. 1 ngiliz böl
gesindeki müdafaa hatları mü
temadiyen takviye edilmekte. 
dir. 

Muharebe tayyareleri tekrar 
faaliyete geçmişlerdir. A\·aın 
Kamarasına malüm olduğu U
zcre, Alman IJoınbardıınan 
tayyareleri 21 Eylülde sabah
leyin çok erken doğu sahili a
ç·ı klarında IJir kafileye taarruz 
etmişlerdir. 

Alman tayyareleriyle 
yapılan harp 

Mevcut bombardıman tayya. 
relerini ıı adetli altı idi. 1 kisinin 
tahrip edilmiş olması muhte
meldir. Öğleden sonra bomb~u·
ı.lıman tayareleri, biri 12, di
ğeri 9 tayyareden mürekkep 
iki g;up halinde tekrar taarru. 
za ba:;;ladılar. Bunlardan ela 
dördii, hatta belki beşi tahrip 
edilmiştir. Ertesi gün iki bom· 
barclıman tayyaresinden biri 
lrnfilc yakininde, Salnt Abus 
lrnyalı~ı civarında dUşUrUl

müştilr. 
DUşman tayyareleriyle çar

ınşmak lizere bizim tayyarele. 
rimizclen hiç birisi kullanılmış 
cleğ"lld.ir. Kafllcnin refakat ge
mileri IJu işe kt\fi gelmiştir. 
Gerek refakat edilen, gerek 
refakat eden gemilerden hiç 
biriı:;ine dllşman tarafından i
sabet vaki olmamıı;tır. 
Sa~l koıasndanlıA'L.devamlı 

surette faaliyettedir. Bazı de
falar bu faaliyet fevkalrıtlc bir 
manzara arzetmekte YC tama. 
miylc göze çarpmaktadır. ~n: 
zı defalar kimsenin dikkatını 
celbetmemeklc beraber daha 
az nıilessir değildir. Bu h~fta 
zarfında birkaç muva~ra.kıyet 
kazandık. Tayyarelerı~ız de
nizde gemi kafilelerimlzı teh-

l · t eden maynları vaktında 
' 

1 
• ö r ıe keşfederek tehlikenın n ıı 

e tiler. Yedi Alman denizaltı 
~e~1isi görUldil. Bunlardan 
dördüne taarruz edildi. nu 
dört denizaltı gemisinden hiç 
olmazsa birinin nğ-ır ha~~ra 
u~radığı muhakkaktır. Uıger 
bir denizaltı J?;emisi de tayya. 

1 • ht\dise mahalline ccl-
rc erın . t afın-
betti~i harp gemilerı ar 
dan tahrip olunmuştur. . 

Muharebe başlamadan bır
kaç gU n evvel vazife başıııa 

e ip devamlı surette uyanı~ 
~u~uıımakta olan tayyare ~ıa.fı 
topçularımızın kayda değeı .. r.ı. 
alivetini de sevinçle yadcd~dı ı~: 

-R ·th ve Scaparıox:w n ı 
os) · · \l 1a bom· 

topçularımızın ıkı ~ n. ~rdük
bardıman tan·arcsı d!ış 

l .• ı·lerini de hasara leri \'C lige h 
1 kU\ vetle mu 

uğrattdıklarınıı l 11 
temel bulunduğu ve he~ ı~ < e 

1 ket iizC"rinde uı;m.daı ına 
meme . olıluklnn Jıugiin ına
cla ın anı 

dan büsbütün kaldırılabileceğine 
dair bize ümit vermekte:iir. 

Bundan sonra son günlerde beş 
İngiliz vapurunun batırıldığı ha. 
berinin doğru olup olmadığı bir. 
çok mebuslar tarafından sorul -
muştur. B. Çembcrlayn demibtir 
ki: 

Batırılan İngiliz 
gemileri 

Bu batırılan vapurlardan biri 
Döyçland namındaki Alman cep 
kruvazörü tarafından bir mücUet 
evvel batırılan İsto Negatç gemi. 
sidir. Fakat bunu da yeni öğren. 
dik. Beş vapurun tonaj mecmuu 
22.715 tondur. 

Diğer taraftan birçok Alman 
vapurları deniz kuvvetlerimiz ta. 
rafından zaptedilmiştir. Bunlar 
8863 tonluk Föbus, 5896 tonluk 
Glarya, 13 7 5 tonluk Buyanka, 
5864 tonluk Poseidan ve 6369 
tonluk Biskaye vapurlarıdır. Ay. 
nı zamanda 4574 tonluk Gon. 
genhayn vapurunu da takip ettik. 
Fakat süvarisi gemiyi bize bırak. 
maktansa batırmayı tercih etti. 
Düşman bu suretle ceman 33 bin 
ton, yani bi7J:ien altı bin ton faz. 
la kaybetmiş oldu. Bu rakamlar 
bahri ganimetler mahkemesince 
kontrol edilmelidir. 

Alman denizaltılarının 
gayri meşru hareketi 
Şurasını kaydetmek . ge~ek~ir 

ki, Alman denizaltı gemılen, gıt. 
tikçe daha gayri meşru şekilde 
hareket etmektedirler. Gemileri 
habersizce batırmayı usul itt:haz 
etmişler denilebilir. Ekseriya, 
batırılan gemilerin yolcuları ve 
tayfası, ufacık tekneler içinde 
dalgaların keyfin-c terkedilmekte. 
dir. Bilhassa, Yarkshire vapuru. 
nun batması, asker karılariyle 
asker çocuklJ.rının ölümleriııe se
bep oJ:lu. Bu kadınlar ve çocuk. 
lar uzak şarktan memlekete dö. 
nüyorlardı. Buna benzer diğer 
bir vaka da, Bretagne Fran-sız 
vapurunun batmasıdır. Bu va. 
pur da habersiz batırılmıştır. Va. 
purda pek çok laidın 9e çocuk 
vardı. Bunlardan 14 kiti kayıptır. 
Bu alçakça harp ediş tarzını tak. 
bih için kafi derecede kuvvetli 
kelime bulamıyacağız. (Alkışlar) 

Türkiye ile yapılan 
anlaşma 

Bundan evvelki bcyanatımdan 
biri harici siyaset sahasındaki en 
şayanı dilçkat hadise, Türkiye ile 
muahedenin imzalanmış olması
dır. (Şiddetli alkışlar) Muahede, 
Büyük Britanyanın ve Fransanın 
her tarafında çok !derin bir mem. 
nuniyetle karşılanmıştır. Bu 
muahedenin dünyanın diğer pek 
çok yerlerinde ide aynı dere. 
cede memnuniyetle karşılanmış 
olduğunu öğrenmek bize büyük 
bir cesaret vermiştir. Bu mem. 
nuniyetin sebebi hiç şüphesiz şu. 
dur ki, bu muahedenin hiç kim. 
seyi tehdit etmiyen ve yegane 
hedefi tecavüze karşı mukave. 
met göstermekten ibaret bulunan 
bir müdafaa vasıtası olduğunu 
bütün dünya anlamıştır. Bu mu. 
ahede ile, İngiliz milletinin ve 
Türk milletinin, adaletin mesuli. 
yetini müştereken taşımakta bu. 
lunmaları bizi iftihara sevket. 
mektedir. O Türk milleti ki yurt
severliği ve doğruluğu hürmete 
layıktır. Bunlar, bizim daima ta.. 
ziz ettiğimiz hasletlerdir. ( Sü. 
rekli alkışlar) 

rihli beyanatımda izah ettiğim 
vakıalar hakkındaki Alman 
hükumeti noktai nazarına dair 
hiç bir işarda bulunmadığım, 
geçen hafta Avam Kamarasın
da bildirmiştim. Bugünlerde, 
Berlinde, nazi şefleri arasında 
uzun istişareler yapıldı. ~luh. 
temeldir ki, Alman hariciye na. 
zırı tarafından söylenen nutuk. 
bu görüşmelerin neticesidir 
(gülüşmeler) Alman nazırının 
bu nutkundaki müteaddit tc. 
fcrrüatı tefsir edersem. Avam 
Kamara.sına vakit kaybettir _ 
miş olmaz mıyım? (Gülü.şme
ler) B. Ribbentropun hakikati 
tahrif etmiş olması lngilterede 
hiç kimseyi hayrete düşürmez. 

Von Ribbentropun, dünya _ 
daki bitaraf müşahitleri aldat. 
mak teşebbüsünde de muvaf • 
fak olamadığına dair elimi?.de 
bir cik deliller vardır. Doğrusu 
ben şu ümidi besliyorum ki, 
Almanyadaki bütün imhalara 
ve tahriflere rağmen, hakikatin 
nerede bulunduğunu gören mü. 
şahitlerden bir kaçı halen mev
cuttur (Alkışlar). 

Hatibin b~hca tezi şu idi: 
Harbi isteyen ve tertip eyleyen 
Almanya değil, İngilteredir. 

Bütün dünya biliyor ki bu 
doğru değildir (Alkışlar) bil. 
tün dünya biliyor ki harbe ma. 
ni olmayı İngiltere hükumeti 
kadar şiddetle istemiş ve sulhü 
siyanet etmek için onun kadar 
muhatar.alara atılmış hiç bir 
hükumet yoktur (Alkışlar). 

H arbin sebebine müteallik 
olan esaslı bütün vesikaları tam 
bir samimiyetle neşrettik. Ha -
diS<'lere göre hakkımızda hü. 
küm verilmesinden ve bitaraf 
müşahitlerin azim ekseriyetinin 
lehimizde olmasından memnu. 
nuz. 

Ne\'ille Henderson, Bcrlin -
deki misvonuruı. dair verdiği 
son raporda Von Ribbcntropun, 
B. Hitleri Polonya aleyhindeki 
kararlarım vermeye teşvik et. 
tiğini zikreylemektedir. Fon 
Ribbentrop, lngillercnin harp 
etmiyeciğine, B. llitled, son 
dakikaya kadar iknaa çalış. 
mı§ lngiliz aiyasetinin 1933 den 
beri, Almanya aleyhine harp 
hazırlamaktan ibaret olduğunu 
söyliyen de, şimdi aynı adam. 
dır (gülüşmeler, alkışlar). 

Ribbentropun kabi
liyetsizliği 

Müstakbelin tarihçileri tara. 
fından tetkik edilecek mesele. 
}erden biri şu olacaktır: Von 
Ribbentropun, gerek bizim si. 
yasctimizi gerek İngiliz mille
tinin seciyesini anlamak husu. 
sundaki kabiliyetsizliği, dev_ 
rimizin büyük hailesinde ne de. 
receye kadar fımil olmuştur? 

Alman hariciye nazırının nut. 
knıu dair bir şey daha söyle
yeceğim. Öyle görünüyor ki, 
Von Ribbentrop. Sovyct Rus. 
yayı, Britanya imparatorluğu 
aleyhindeki harbe ıstirake da. 
vet etmek arzusundadır. :-.:asıl 
ve ne dereceye kadar muvaffa -
kryet ihtimalilc? 

Von Ribbcntrop, 1936 sene • 
sinde İngiltercye ilk geldiği za
man matbuata. verdiği beya -
nattan alınmış iki sözünü mü -
saadenizle okuyayım. Komünist 
mebus Gallacher, Başvekilin sö. 
zünü keserek: 

"O tarihte, Ribbcntrop sizin 
gözdenizdi.. demiş. işçi partisi 
mebusu 11ac Gavcn: "Şimdi de 
sizin gözdeniz,, diye mukab<>le 
etmiştir. (Sürekli kahkahalar) 

B. Çemb<>rla ·n. nutkuna şöy. 

!Görüji .. iiüş41ndükç ei 
:..................................... ·--' 

Zavalh bir 
gayret 

Son günlerde, Almanyadan 
memleketimize gelen bir yolcu, 
buradaki dostlarrna gülünç şey_ 
ler anlatmış. Epeydir orada bulu. 
nuyormuş. Türk - İngiliz_ Fran. 
sız ittifakı olunca, etrafı bir 
şaşkınlık bürümüş. Malum ya, 
ilkin bu hayret, derin bir sükut. 
la ifade edilir. Sessizlik, sonra. 
dan kekeme, kopuk cümleler, pü. 
rüzlü, titrek, ürkek seslerle bo. 
zulur ve nihı:yet .sıra, utancı gü. 
rültü ile boğmağa gelir. 

Paktrn Berline isabeti İ§te böy_ 
le olmuşmuş ... 

Bu anlaşmanın Cermen davası 
için siyasi bir bozgun ol.duğunu 
artık herkes biliyor. 

Fakat işin tuhaflığına bakınız, 
ki bizim hatta mutlak bitarcllı. 
ğımıza o kadar çok kıymet veren 
toprağımızın nimetiyle yıllarca 
beslenen adaml?ı: pakt imzalanır 
imzalanmaz bizi yermeğe başla_ 
rnışlrr. 

"- Türkiye açtır. Sokaklar~n
da iskeletler dola§ıyor. Ekmek 
buhranı var. Yiyecek buhranı var. 
Bu kıtlık diyarını müttefik diye 
kendi taraflarına çeken lngiliz. 
)erle Fransızlar, ornuzlanna yeni 
bir külfet yüklendiler-. Halbuki 
onlar kuvvet umuyorlcrdı." 

Diyorlarmış. Bu işi o kadar iı 
edinmişler, o kadar çok tekrarla. 
mışlar, ki Türkiyeli yolcu fellen. 
miş. Yur<la .dönerken 'ne olur, ne 
olmaz diye Bulgaristandan biraz 
fazlaca ekmek almış. 

Türk toı:r-aklrrına girince, bi. 
zim istasyon memurları, yolcu. 
nun bu elemek telaşını - kıtlık 
davası hiç akıllarına gclmcdigi 
için - ticaret kaygısına verip 
gülümsemişler. 

Adamcağız, güzel gerçeği, an. 
cak "'Uzunköptü'' den geçerken 
görüp ferahlamış. 

Nar gibi kı7.armış ekmekler, 
susamlı pideler, çöreklerle do,• 
dolu fırınfor, ona anlatmış, k 
Türkiye bir nimet cennetidir. 

- Ya o propagandalar? ..• 
Diyeceksiniz. 
Onların da gayeleri var. Botu

na .değil. Propagandacılar, siya ı 
kabiliyetlerinin değer derecesini 
indirmek için, kayrbın kıymetini 
inkarla sıvamaktıın ba§ka çare 
bulamıyorlar. 

Dünyada eğer böyle hareke:tler 
olmasaydı, milli zekadan ne o ca
nım ata sözlcl!'İ, ne de onlarla beıı. 
)enen "Ezop" lar, "La Fonten" 
lcr doğardı. 

HAKKI SüHA GEZGlN 

Polonyalı hesap 
mütehassısı 

Ankara, 2G (Hususi) - Mu. 
hasebe ve hesabat mütcha sısı 
olarak istihdamına lüzum goriı. 
len Polonyalı Kare! Metcnkovse
rin iki sene müddetle ve ayda 
650 lira ücretle çalıştırılma ı u. 
mum mürakabc rcisliginin teklifi 
üzerine Vekiller Heyetince ka l 
edilmiştir. 

--o---

Muhanebat umum 
müdürlüğü 

Ankara, 26 (Hususi) - Mu. 
hasebat umum müdürlügtine 
Uarphane ve damga mütehassı 
Fuat Erciş. darphane ve damg 
matbaası müdürlüğüne nakit i 
leri umum müdiır muavini Ru t 
Umul tayin edilmiştir. 

''Erzurumluların İsmet İnönü. 
ne bağlılıkları, minnet ve şükran 
duyguları hudutsul.';iur. Bunu li. 
san ifade edemez. Onu asina ruh. 
lar sezer ve görür. Erz~rum de. 
rnek İnönü demektir. Trenin bu. 
raya getirilmesiyle Erzurum, sar. 
sılmaz adımlarla uç bekciliğine 
nakledilmiştir. İstikbalde bu va. 
tanın serhaddinde bekçi olarak 
daima tarihi vazifemizi yapaca. 
ğımızdan dolayı kalbimiz büyük 
bir heyecanla çarpıyor. Büyük iş. 
ler başarmış olan eşsiz meşgale. 
mizle iftihar ediyoruz." 

Cumhuriyet Bayramın- tüm Itır. 
daki resmi küşatlar Almanlar denizaltı har
Yozg-at, 26 (A.A.) - Top _ bini şiddetlendirdiler 

Türkiyeye yapılacak 
mali yardım le devam etmiştir: =============== 

Von Ribbentrop. Alınanyanın 

Belediye reisinin nutkunu sü
rekli alkışlar takip etti. Eski bir 
r:ı~slektaşımız olan Erzurum va. 
lısı Haşimi de dinledik. Erzuru. 
mun kalkınmasında büyük hiz. 
mcti dokunan sayın vali aym za. 
manda değerli bir hatip olduğu. 
nu da isbat etti. Edebi ve temiz 
bir uslupla bu muazzam günün 
mana ve ehemmiyetini anlattı. 

.Nafıa Vekili Ali Fuad Cebe
soy ile diğer iki hatibin ve bir 
Erzurumlu kızın sözlerinden son. 
ra merasim bitti. Halk süslenmiş 
olan şehre dağıldı, köylüler yer. 
lerine döndüler . Merasimden 
sonra vekillerle birlikte yeni ya. 

rak ofisi için vilayetçe Boğaz - Denizde Almanlar de.nizaltı 
hvanda vaptmlmakta olan üç h b' . şiddetlendirmişlerdır. Bu. 
bin tonluk iki buğday ambarın. ar ~~~Icmekte idik. Sizi temin 
dan birinin insaatı bitirilerek n~ . ki bu sahada da düşma. 
bu~day konulmasına başlanıl- ~a e~~ara'n üstünlüğü ~u~afaza 
dığı gibi diğerinin cumhuriyet etmekteyiz. Düşman talıhın yar. 
bayramı günü açılış resmi ya. dımiyle bir iki muvaffakıyet k~
pılacaktır. mıştır Fakat muharebenın 

Yine Boğazlıyan kazası d~hi- ~:~ıangıc;nda torpilleyebildiği 
linde Hamam nahiyesinde ınşa h ld tmeye mu 
edilmekte bulun.an ·parti binası miktarı bir da a e e e -

da bucru"'nlerde ı'kmal olunmak vaffak olamamış~ır.. .. 1 . d 
.. Denizaltı gemılerı us erın en 

üzeredir. . • ı ve deniz yollarının birleştiği mın. 
lsparta. 26 (A.A.) -:-. "Y.ıla -1 takalardan gittikçe daha uzaklar. 

yetim!zin kavustuğu buvuk e. da faaliyette bulunmaya me~bur 
~erlerın başlıcalarından . lspar- olmuslardır. Bu suretle denızal. 
t~ hük.umet ko!1ağı, vı:_~ı ~alk~- tt gemilerine faaliye~ ~a~aları.?da 
vı, şehır su tesısatı, Egırdır hu- ticari seferler yok gıbıdır. Duş -
ku~~t konağı -ye kavm~ka~ ev. man denizaltı gemilerinin tah -
lerının daha hır çok bına -vesa- 'b"nde aiinden güne elde etmek. 
· · ı t"' nleri cumhu rı 1 

... n:cnı:ı arı ma ore .. .. .. .

1 

tA olduğumuz daha büyük muvaf. 
rıyetın ı~. ncı yıldonu;:ı~~ı~e fakıvetler günün birinde ticareti. 
yapılmak uzere program • · · t hdit eden bu silahın orta. 
mıştır. mızı e 

Bu vesileden istifade ederek 
meclise sunu da arzedeyim ki, 
Majeste İngiliz Kralının hüku. 
metiyle Türk ve Fransız hükü. 
metleri Lir müddettenberi Türki
yeye mali ve iktısadi yard:m me. 
selesini müzakere etır.el-tedider. 
Bu p:dım bilhassa harp malze. 
mesine mütealliktir. Bu hususta, 
Londrada bir Türk askeri heyeti. 
le konuşmalar yapılmaktadır. Ge
neral Orbayı İngilterede aramız
da görmekle büyük bir zevk duy
duk. Görüşmeler açrk ve samimi 
bir hava içinde cereyan etmekte 
ve n-eticelenmek üzere bulunmak. 
tadır. 

Ribbentropun nutku 
hakkında 

Ümit ederim ki, faydalı ve 
miiessir bir netice elde edile. 
cektir. 

Berlinin, 12 teşrinievvel ta. 

Büyük Britanya ile dost geçin
mek istediğini söylüyor. Ben 
zannediyorum ki, İngiliz mille_ 
ti de Almanların dostluğuna 
taliptir. 
a. yı kdi6it(d cmföy cmföy pj 

Führcr istiyordu ki, Avrupa 
için olduğu kadar Britnnya .im. 
paratorluğu için de yegane ha. 
kiki tehlike. komünizm, bütün 
hastalıkların en müthişi olan bu 
hastalığın etrafa yayılmasıdır. 
(Gülüşmeler) çünkü insanlar. 
tehlikeyi, i~ işten geçtikten 
sonra idrak ederler (Gülüşme • 
ler). 

Harbin mesuliyeti Al
manyaya racidir 

Öyle anlaşılıyor ki. Von Rib. 
bcntroupun nutkundan, Alman 
hükumetinin, benim 12 teşrini. 
cvvcldeki teklifim ü1.crine, bir I 
tercih yaptığı neticesini çıkar
maya davet ediliyoruz. Alman 

• 

hükumeti bu tercihin sonun 
kadar mücadele etmek ve bu 
mücadeleyi bütün km-vctilc v 
bütün enerjisile yapmak old 
ğunu bildiriyor. 
Eğer kararı hakikaten böy 

ise ona 'erecek bir tek ce\ ab 
mız vardır ve bu ce\ abı ver 
ceğiz. 

Fakat Almanyaya meydan o 
kumuş olan, lngiltere değild 
Müteaddit ihtarlarımıza kul 
asmayıp. taarruz üstüne taa 
ruzda bulunarak, bizi silah 
sarılmaya nihayet mecbur 
den, Alman hükiıınetınin kendı 
sidir. Sözünden dönen, ötek 
milltlcrin hukukunu ve hürr;yc. 
tini ihlftl <'den, Alman hükfın11.: 
tidir. Bu harbin mcsuliyeti ' 
akıbetlerini yüklenmek mecbu • 
riyeti, sözünden dönen, : t 
mıleltlerin hukukunu ve 'hiir 
yetini ihlal eden Alman h"' 
metine racidir. 
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Aşkt, doğmuş, yayılmış ve bü
Llmüştü, çünkü onu hayret ve 

.. ,.zetle temaşa etmekte bir an 
geri kalmamıştı. Bir Sloven ço-
1anı, dağlda görülen yan açık, 
küçük mantarları deııhal kesmek 
caizdir, demişti .. Çünkü artık on. 
lara baktıktan sonra büyümeleri. 
ne imkan yoktur. Daha büyümüş 
olarak bulmak ümidiyle ertesi 
gün tekrar aynı yere gelmek 
beyhudedir. 

Nitekim aşk da böyledir. Eğer 
doğmağa başladığı zaman müşa. 
hade edilirse asla büyümez .. Hat
ta birçok kereler kaybolur bile .. 

Titonun askını tetkik için du
racak, hekliy~cek vakti yoktu. 
Çünkü Kalantanın bir yuva ka
dar küçük ve bir Yunan mabedi 
gibi yuvarlak beyaz villasına ko~
mağa, orada güzel Ermeni kadı. 
nm, omuzlardan tutturulmuş, 
ince harmanisi altındaki çırılçıp
lak derisine ve bu deri altında 
titreyen vücul:luna kavuşmağa 
mecbur idi. 

O gece. mükemmel, fakat gar 
büfelerinde olduğu gibi alelacele 
yenen yemekten sonra Kalantan 
yiıksek bir sediri!l' üzerine atla
mış. dizlerini çenesinin altına da

l yayıp, çıplak tbacaklarrnrn bü-
1 tün ~zelliğini meydana çıkara. 
ı rak, yanına diz çökmüş olan TL 

tonun melankolisini dinlemişti ... 
Sonra hemen bitişikteki, Ma -

ı dam Kalantanın yatak odasına 
geçmişlerdi. 

'i Ertesi sabah güzel Ermeni ka.. 
ı drnın hususi otomobili "M~yö" 
> yü oteline döndürdüğü zaman 

"Mösyö'' tamamen bitmiş, tü_ 
r ketilmiş bir halde idi. O gece 
L müthiş bir mücadele, öldürfü;ü 

bir şehvet havasr içinde geçmiş
ti... 

I K.alantan yüzü kızararak vazi. 
ı yetilşöyle izaha çalışmıştı: 

-lGörüyorsun ya.. diyordu .. 
Bugünlerde seni 1ıer zamankin. 

1 len daha çılgınca arzu ediyorum. 
:ünkü ... Bunun sebebini sana i
ah etmeliyim.. Bizim öyle gün
erimiı: vardrr ki, daha mütıhiş 

'>ir arzu. ile krvranxr, fakat bir 
• türlii tatmin olunamayxz, çünkü 

hugiinlcrimiz ..• Oh t Bunu sana 
anlatmak öyle müşkül ki!.. Affet 

eni ... Bir mektepli gibi saçma
layor, kekeliyorum.. Sana nasıl 
an-latayrm.. Bilmem Margerit 
Gotic'yi, La dam o Kamelya'yı 

t-1'tif Iayor musun, her gün beyaz 
1 
bir kamelya ile göründüğü haL 
de her ay ü:.tüste birkaç gün göğ. 
sünde veya başında kırmızı bir 
kamelya ile ortaya çıkardr. İşte 
bunun manası o günlerde .... Fa. 

ı.kat ben hiç bir zaman· krrmrzı ka. 
ımclya takamıyorum .. Buna sebep 
de morfin. anlıyor musun? Bu 
gece Margerit G<:ıtie seni yatağı_ 

Lna alamazdı, fakat ben alabili
•rim .. Bugünler en müthiş, fakat 
en hakiki aşk günlerimizdir. 

Tito otele <löndüğü zaman, ye
ni hastalrktan kalkmıs bir ada. 
lmın ilk çıkışındaki gibi bitkin 

ir vaziyette idi.. Aşkın böyle 
'1frat hadde varmasr erkeklik his. 
ilerini öldürmüştü. 
• Buna rağmen, kanguri derisin. 
den eldivenlerini düğmelemekte 

'olan güzel dansöz Modun odası-

na girdiği zaman gayri ihtiyari 
bir heves duydu: 

- Nasıl küçük, iyi uyudun 
mu? .• 

- Çok güzel.. Ya sen? 
- Ben geceyi klüpte geçir _ 

ıdim .. diye cevap verdi. 
M od onun için hiç bir şey de

ğildi, nitekim kendisi de dansö
ZÜ!'l mi.ivacehesinde bir hususi. 
yet ifade etmiyordu. Müstakbel 
bağlarım müjdeleyen hiç bir işa. 
ret de mevcut !değildi. Bunlara 
rzğmen Tito metresinin yanından 
gelmekte olduğunu itirafa cesa. 
ret edemedi. Sanki bu haliyle bir 
sa,ıa·~~·~izliğini itiraf edeceğini 
zan-netti. 

:Oo:. ece, bu aptalca. lüzumsuz, 
fakat insiyaki yalanı ile Tito ilk 
defa olarak küçük Modu sevdiği. 
ni, hem de pek çok sevt:liğini an. 
ladı. .. 

vııı 

Fraklı dansöı Mod, "Pöti Ga. 
zino,. da çok kötü bir muvaffa. 
kıyet kazandı. Ancak Pekinli kö
pek terbiyecisi Talanki. zenci 
boksör Kcry ve elleri üzerinde 
yürüyüp ayaklariyle piyano çalan 
lrlandalı Sibemol kadar alkış top. 
layabildi. iki yerden talep aldı, 
iki anlaşma yaptı, fakat halk ta
rafından bir türlü tutunamıyor. 
du. 

Bir aydan fazla bir zaman için 
angaje edilemedi, fakat bir ay 
sonra Foli Montmartr'deki rövü. 
!erden .birinde birinci dansöz ola. 
rak kullanılmağa başlanl::Jr. 

Paristeki kötü muvaffakıyeti. 
onu biraz olsun- şaşırtmadı. Esa. 
sen ışrk şehrine yeni bir meşale 
getireceğini ümit etmiyordu. Sa. 
natının orijinal olan bir kısmı 
yoktu, onun gibi böyle kıyafet 
değiştiren dansözler düzinelerle 
görülmüştü.. Ona iltihak eden 
müzika, Paris müziği idi, fakat 
İtalyaya ithal edilmiş ve bu ke. 
re yeniden anavatana dönmüş idi. 

Ve güzelliği ide bütün Paı-isi 
elinde tutacak bir kuvvet, bir 
hususiyet arzetmiyordu. 

Bu sebeplerle ilk geceler ·pek 
sönük bir muvaffakıyetle oteline 
avdet ettiği zaman müteessir ol. 
madr, maneviyatı kırılmadı.. Esa. 
sen onun beklediği daha mühim 
bir muvaffakıyet değildi. 

Fakat İrrefutabl ~azetesi mu. 
harriri Tito bu fikirde değib:li.. 
Bir Çinli olan Pekinli köpek ter
biyecisi aynı zamanda kaçakçılık 
<la yapıyordu. Titoya da bir kutu 
kokain satmış ve İrrefutabl mu_ 
harriri bu kutuyu asmakta bir 
an olsun gecikmemişti. 

Zehirin harap edici, uyuşturu. 
cu tesiri altında Modun dansr o. 
na yepyeni bir sanat halinde gö. 
rünmüş, cihanşümul enerjinin te. 
zahürü, hareketle güzelliğin en. 
muzeci, ahenk ile tanzim edilen 
ilahi bir hareket tesirini bırak. 
mıştı. 

Birinci sıralardaki bir koltukta 
yer almış olan Tito dansözü sah.

1 

neye girer girmez şiddetle alkış
lamıştr .. Fakat Titonun yalnız 
kalan bu alkışları. civarından ge. 
len tahkirler, mırıltılar şeklinde 
aksetmişti. 

(Dahrı 1·ar) 

RADYO 
Cuma 27 - 10 - 939 
TÜRKlYE HA YODIFGZ\ON 

POSTALA Hı 
Türkiye Radyosu 
,\nk:ıra Radyosu 

Her gün y:ıl n 11. kısa dalga :H, 7 ııı. 

!l.tti5 Kc/s poslarnııl:ı ne~reılilırıeklc 
olan \alı:ıncı Dillerde H:ıberleı· .s:ı· 
:ı ileri a;;nğıda gösteı·ilnı işi ir: 
lranca Saal 13,30 ve 18,·15 de 
Arapça ,, 1:l,l 5 Ye 19,45 de 
Fransı1.~·a ,, l 3,•i5 ve 20,15 ılc 

12.30 Program YC ıııeııılckel sıı:ıl 
:Qan. 12.35 Ajan'> ve meteoroloji 
h;ılıcrleri. 12.50: Tiirk Miir.isi: (Pi.) 
13.:~0/14.00; Müzil.: ( K:ırışık ı>ro

ı:rranı - Pi.) 18.UU: Program. 18.U~ı 

~lcnılekel s:ıat ::ıy:ırı, Ajans Ye nl('

lcoroloji lı:ıbcrleri. 18.25: Türk Mü
ziği: (Fasıl heyeti). 19.lU: Konuş_, 
nıa. (Haftalık spor st•n·isi). l!l.2:i: 
(:alanlar: Yccihc, Fahire Fers:ın, 

Refik Fcrs:ın. 1 · Okuy:ııı: Radife 
:!\"eydik. 1 - Segrth prşreYİ. 2 -
Himen Şrn - seg[ıh şarkı; (Sund::ı 

içsin yaı· elinden) 3 - - Arir Bey -
segrth ş:ırkı; (Olmaz füıç siııei s:ıl

pareme). 4 - Sel. Pııı:ır - lliir.z:ıın 

şarkı: (Aşkınfa siidiıı~t·rıı). :; - Hi
men şen - Ilii:ı:z:ım şarkı: (sukiııı
ıfa geçer). G - IIiizr.:ıııı sar. st•ııı:ıi-.i 

2 - II:ılk Türkylt·ı·i C\T:ıhıııut K:ı. 

rıııda5 Ye Ye sadi Y:l\'cr Alanı an). 
:l - Okuy::ın: )lrll'k Tokı;ıüz: 1 -
Hifat Br:r - Hicaz şarkı: (:"\i~·in 
hiilhül fiğ:ın eyler). 2 ::-;ııJıar 

'ftoky:ıy - Hicaz ş:ırkı: ( ~ıllamı~ 
giilmtiş). 3 - ...... Jliı·:ız llirkii: (Su 
fzmircleıı çekirdeksiz ıı:ır !(<•lir). 
4 - Şemsettin Zip - t•şşak Tlir· 
kii: (Şu salkım söğüdiin ııllı d:ıiııı:ı) 
21.10: Temsil: 21.10: ~liil.ik ( füırlyo 
orkestrası - Şd Hasan Fer il A 1-
nar). 1 - Jfan del: "Conrcrlo (;ros
so,, 2 - lleellıo,•cn: "2 inci Scnfo_ 
ni, (Re m:ıjiir). 22.00: ~frınleket S:ı
al ayarı, Ajan~ haberleri. Zir•ı:ıl, 

Eshllm - T:ılıYihil, Kamhiyo '.\u
knt borsası (Fiyat). 2:!.:W: ~tii7.ik 

(C:ızh:ıncl - Pi.) 23.25/23.:rn: Yıı. 

rınki program Ye kapanış. 

Cnmlıuriyelin OnallıılC'ı yıl ha~·-

r:ınıına tesadüf <'ilen: 
28.10.1939 Cıınınrl<'si. 
29.10.1939 P:ız:ır Y<' 

30.10.1939 Paznrlcsi giinlerine 
ınahsıı<ı üç giinHik hususi program 
:ıyrıc:ı neşreılilccektir. 
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jiı;md ar Sin ~masıj 

1 

Kanatlı insanlar 

1 
Mister Motonun 

son kozu 

ŞEHlH TlYATHOSU 
Bu ak~:ım 20.30 drı: 
fcpeb:ışı l.>r:ım kısmı: 

A::rail Talil Yapı11or 
Komedi kısmı: Hindistan Cevi'l.i 

- 6 --
üstelik cihan harıbinin ilk iki 

yılında Almanlara 1d06t görünmüş 
hatta Habeş ülkesinde bir islam 
devleti kurarak İngilizlerin Su. 
dan, Mısır ve Kenya ile Somali 
adındaki civar sömürgelerine sal
drracağı söylenmişti. 

Bunun üzerine İngilizler he. 
men işe girişmişler, Habeş ülke. 
sinde hiç eksik olmıyan taht kav. 
galarını ve kıskançlıkları körük. 
liyerek genç imparator Lidj Yas. 
suyu tahttan uzaklaştırmışlardı. 

Onun yerine büyük (Mene. 
lik) in kızr Zaoditu'yu imparato. 
riçe, Ras Tafariyi de naip ve ve. 
liaht yapmışlardı. 

Getasu şimdi bütün bu merak. 
lı vakalan birer birer ve kenldi. 
sini en ön safta göstererek anla
tıyordu. 

Yemek bitmiş, kalkmak zama. 
nr gelmişti.. 

Halbuki Getasunun susacağı 
yoktu. 

Ras Yatsu dayanamadı: 
- Benim yiğit kardeşim Ge. 

tasu... Bunları başkalarından, 

hatta dağlardan ve rüzgarlardan 1 
da dinledik, seninle övünürüz!. .. 
Fakat sanırrm ki misafirlerimiz 
yorgundurlar; halbuki bundan 
sonra daha görecekleri şeyler var, 
nişancılığını da bir an önce gös. 
termeni rica ederiz; haydi!... 

Bu sözler Getasunun hoşuna 
gitmişti: 

- Hakkın var ey büyük kar. 
deşim ... Artık sözümü bitirdim. 
dedi. 

Sonra yüzbaşıya dönerek ya
vaşça ilave etti: 

- Hangi Avrupalı kız bana 
varmaz? .. OnJara bütün bu söy
lediklerimi anlatınız, sakın unut. 
mayınız! Kim olduğumu belki L 
yice bilmeyenler vardır!. .. 

Matanyo: 
- Elbet ... Elbet ..• 
Diye cevap verdi. 
Ras Yatsu burnunıdan soluyor. 

du. Matanyo kendi kendine: 
- Avrupalı kız, diye çıldıra. 

caksm !... Senin gibi deliye kim 
varır a budala! ... diyordu belki ... 

Halbuki Ras Yatsu h'i~bır iia.1 
beşlinin bir Avrupalı kadmta ev
lenmesini hoş görmez.~i ! · 

- Onlara benzeyelim, onların 
bilgilerini alalım; fakat içimize 
sokmryahm ... diyordu. 

Karıdeşinin dileğine de asıl bu 
yüzden raz1 olmuyordu. 

Getasu bağırdı: 
- İyi bak yüzbaşı ... Önüne bir 

yarasa düşüyor .. 
Mavzar patladı ... 
Fakat bu bir patlayış değil, bir 

vınlayıştı. 

Aynı saniyede başlarının üze. 
rinden geçen büyücek bir yarasa, 
kanlar içinde Matanyonun önüne 
yuvarlandr. 

Mavzer biribirinin ardından 
yeıdi defa patladı. 
Yüzbaşınm önünde yedi tane 

ölü yarasa birikmişti. 

Temsil: 

HAŞtT RlZ.\ 
E. S.\Dl TEi\. 
TIYATHOSU 
nu GECE 

Eskişehir Yeni Si
nem:ıtla ikinci 

ÜYE\" 'Aı\ B.\~l 

Samimiyetinden hiç şüphe e • 
lldilmiyen bütün bu uzun sayfa -

ar iki ailenin uzlaşması için ri -
ıcadan ibaretti.. Hatta Domnika -
'rıın Mösyö Nikola Tavereskonun 
'hatalarını da kabul etmiş vaziyct
,te bulur.l:iuğu ileriye sürülebilir-
1dı.. Bizzat kendi istikbali hak. 
!kında mektupta bir kelime bile 
'roktu. Babasmm muvafakat et _ 
1 hıesini muhakkak ki kendisi icin 

TUNA K IZI 

·lstemi-rordu.. • 
Lö Mcstriye bir tek kelime söy. 

ıemcden mektubu iade etti. 
Florika da ağzını acmayor, za

,fnan zaman merakla iki adamm 
11tare~fıtmı takip ediyordu. 
ı - Mösyö Lö Mestriye, diye 

1Demtr söze baslai:lı, ben sizi ser -
ı}'est bırakacağım. 

1 - Şeraitiniz degişti mi? .. 
' - Dom:lika size de bir mektup 

z 1 

\ Ve ikinci bir ?arf uzattı, b:.ı 
ttnektup kapalı idi. 
ı - Mektubunu u açm'ldım ... 
rPomnika onun yalnızca size ve. 
· ·ım•sini istemişti. Be:l icap etti. 

ı zarran bir sözii yerine ıretir. 

1'nesini de bilirim, Mösyö Lö Mcs. 
~riye .. 
1 Kücük, fakir kandilin. ölii zİ

·r altında ~ene adam ikinci 
:.•u''u da okıımağa basladı ve 

60 
bu kere kendisini ağlamaktan 
menedemedi ... 

Genç kız şunları yazıyordu: 
"Jan .. 
"Sizi müthiş bir işe sürükle. 

mis olan babamı affetmeniz icap 
cd~r. Yeğen:ne karşı duyduğu 
kin onu kör ediyor .. Bizim ser
vetimiz saadet değil, felaket ge. 
tiriyor, işin en fenası bu felake
te sizin gibi bir dostumuz da sü. 
rükleniycr. 

Sizin artık b::nimle meşgul oL 
mamanrz icap ediyor, bun•l Dc
mctr T v:re~ıwya vaadedin, si
zi• P~rise dö ·rrenize müsaade 
e' sin. Punu dzden r· ca ediyorı•m, 
C"Tlr.:!t iyoru"tl bunu .. Bi~-.,t be. 
ni-n hayatımı alfıkad:ır r ' bir 
meıoı:1e o'•1 ·•ğu iı-'n kendimde bu 
ha' kr buluvcrum .. 

Eiaritz.denberi beni düşünmek
te ol:iu~··nu'7<la., hic şünhc etmi. 
vcru:n. Bunda bana ,.a">mıs cL ' 
~uklarınıza ktırşı ~ize bütün kaL 1 
himle teşekkiir efü:rim. Fakat si- I 
zin bu maziyi hatıranızdan siL 

meniz 13.zım .. Bunu sizden, bizi 
birleştireceğini zannettiğiniz te. 
miz sevginiz, sevgimiz namına 

rica ediyorum. Muhakkak ki bir 
daha asla biribirimizi, görmiye. 
ceğiz. Her ne olursa olsun beni 
ayıplamayın.. Eğer bir gün be. 
nim de mesut olmam mukadder 
ise bu !'aadetim muhakkak ki si. 
zinle birleşmiyecektir. 

Beni unut Jan .. Allaha ısmar. 
tadık.." 

DOMNİKA 

Lö Mestriye mektubu çoktan 
okuyup bitirdiği halde tesirini 
gizleyebilmek için sayfaları b:r 
türlü ıslak gözleri önünden çek. 
miyordu. 

İlk olarak Demetr konu§tu : 
- Sizi buraya getirmiş olan 

kamyon birkaç a:iım ileridedir .. 
Sizi bu gece derhal Sin-aiaya nak
led:c:"ktir. Benden herhan"i bir 
~ekilde intikam almağı diisiine
b:ıirsiniz, fakat bu şekil her ne 
.olursa olsun, şayet adliyeye mü. 

racaat edecek iseniz Nikolanın 
kızının mektubuna cevap vere. 
bilmesi için sekiz gün müsaade 
edin. 
Eğer yeğenim kızının mektu

bu karşısında da hissiz kalırsa, 
artık olacaklar da bana vız gelir .. 
Çünkü hiç bir üm~:lim kalmamış 
olur. Fakat şunu da ilave edeyim 
ki jandarmalar vücudumu canlı 
bulamıyacaklardır. Hiç değilse 
böyl~ce ailemiz yeni bir rezalet. 
ten kurtulacaktır. Bir Tavercsko 
asla hapse atılmaz, Mö:ıyö Lö 
Mestriyc ... 

Lö Mestriye, Demetrin bu şe. 
kilde vaziyetin·i cleğistirme"i se. 
b::plerini araştırıyordu. Acııba, 
Florikanın ricaları mı, yoksa 
Domnikanın mektubu mu onda 
bu tesiri yapmıstr? Faf:at va.,ivet 
ne olursi\ olsun DoMnikanın ken. 
clisine r-önde!'rr';c; olduğıı mekt"I"! 
büvük h:r <'iudi"etle vazin•tini 
tıı-1i-ı l"rlhı..rı:lıı. /1 rtık ,.,.,..n,. Fran. 
...... a hiç b°ı t\....-it v•:,..,ivor, ken. 
::Iisinden bir sey h.-:1<;ı-memeaini 

Yazan: Kadircan Kallı 

Ortalıkta trs yoktu. 
Bu korkunç susuş, gecenin de. 

rin uğultusunu, dağlardan gelen 
kaplan, kurt, sırtlan ve çakal 
seslerini daha yakına getirmiş 

gibiydi. 
Bu, birkaç saniye sürdü. 
Herkesin bakışları, Getasuya 

ve elinde tuttuğu güzel silaha 
saplanmıştı. 

Getasu da gururla etrafını sü
züyordu. 

O, sanki bütün bu kalabalığın 
üstündeydi ve bir kartal gibi ba. 
kcyordu. 

O, kapkara Afrika gecesinde, 
kızıl alevlerin aydmlığrnda bir 
kaç misli büyük görünüyor; tarL 
hin bulanık derinliklerinden bir. 
denbire bugünkü insanların ara
sına fırlayan masal kahramanla. 
rından birini andmyordu. 

Ha beşlerden biri ansızın 

hopladı ve yalın kılıcını kalkanı
na vurarak bir şeyler haykırdı. 

Binlerce kılıç ve mızrak hep 
biı:':ien kalkanlara çarptı. 

Binlerce ağız bir anda haykır. 
dr. .. 

Getasuyu alkışlayorlardı. 
Ras Yatsu gülümseyordu; fa_ 

kat iyi bakanlar hunun bir kor. 
ku ve hıncı örtmek için yapıldığı. 
nr ve zoraki olduğunu anlamakta 
güçlük çekmezlerdi. 

Matanyo kendi kendine şöyle 
düşündü: 

- Ras Yatsu için ol':iuğu ka. 
dar bizim için de korkulacak bir 
adam!... Hele benden beyaz ve 
Avrupalr bir kız istemesi hiç ho
şuma gitmiyor: Olur, olur diye 
baştan savacağınu sandım ama, 
herif benim bu sözümü senet tu. 
tar da dileğinin yapılması icin 
zorlamağa kalkarsa!. .. Ras Yatsu 
ile dostluğu daha çok arttırmalı 
ve bu herifi bir an önce başımız_ 
dan savmanın çaresine bakmalr ... 
Benim bu düsüncem Yatsunun 
hoşuna giı:iecektir; fakat bunu 
hemen ve burada açmağa gel. 
mez; uygun bir zamanını buL 
malr... Belki de benden önce o 
bana söyliyecektir !... 

H 0 dakikalatd-."'"fail'ritl~ti'tlii~ bir 
şey. sezdirmem~,~hattL,Q..~t~~U... 

• yu candan alkışfamak gerekti. 
Halk o hale gelmişti" ki şimdi 
bu Habeş delikanlısı onlara kü. 
çük bir işaret verse her şeyi yap. 
tırabilirdi. 

Getasu yine İtalyan yüzbaşı. 
sına dönmüş: 

- Görı:iün mü, ben nasıl ada. 
mım? ... 

Der gibi gururla bakarak yerL 
ne oturmuştu. 

Alkışlar ancak o zaman dur. 
muştu. 

-5-

DfRI ETLER ..• 

Diğer İtalyan askerleri hiç 
şüphesiz Matanyo kadar kendile. 
rini tutamamışlardı. Hepsinin 
yüzlerinin sarardığı belli oluyor_ 
du: onlar da, her an bir baskın 
ve alcaklrk karşısında kalmak 
korkusunu duyanlarrn hali vardı: 
bunun için de tetikte duruyor. 
lardr. 

Çünkü gerek İngiliz ve Frao. 

açıkça l>ildiriyordu. Diişüncesi -
nin bir ı;:ılgın gibi bağlanmış oL 
duğu ideal şimdi bir dLtman gi. 
bi uç.ıyor, kayboluyordu .. 

Genç adamın sükutu karşısın
da Demetr tekrar etti: 

- Söylediklerimi duydunuz 
değil mi? diyordu .. Hiç bir şarta 
tabi olmadan serbestsiniz, diyo. 
rum. 

Böyle sakin bir eda, asil bir gu. 
rur ile söylenilmiş olan bu söz. 
ler genç Fransıza geçen akşamki 
tehditlerd~n çok daha tesir etmiş. 
ti. Müteessir bir sesle: 

- Mösyö. dedi, eğer meseleye 
mevzu olan ben isem, hiç kimse, 
bu evde geçenlerden bir şey öğ
renmiyecek, derhal yarın Mösyö 
Tavcreskoya bir mektup yazarak 
arastırmalard3•n kat'i surette vaz 
geç~iş olduğumu bildireceğim .. 
Benim mektubumu da kızının 
me ktu-biyle aynı zamanda alacak 
ve böyle benim serbest bırakıl
mamın bir emanetin tahliyesi oL 
madığını takdir edecek.. övle ü. 
mit ediyorum ki bu da sizi tat. 
min eder. 

İhtiyar edam da müteessiı 
görün "ivor~'u: 

- Beni affediyor musunuz' 
dedi. 

(Daha ııar) 

srzlarm ve gerek kendilerinden 
önce Eritrede bulunanların sö
mürge savaşlannda böyle tuzak
lara düşürüldüklerini işitmişler. 
di ... 

Bunların içinden yalnız çavuş 
Saliyanti demir gibiy<li; tabak 
yerine kullanılmakta olan pidesi. 
nin üstünde bala birkaç parça et 
duruyordu; onları da ağzına gö. 
türürken yambaşında bağdaş kur. 
mus olan Koranzo onun kulafı. 
na doğru eğildi: 

- Senin çok iyi nişancı oldu. 
ğunu biliriz ama, böyle bir za. 
manda uçan: yarasaları vuracak 
adamın bulunabileceğine inan
mazldım. 

- Benim de uçan kuşu vurdu. 
ğum oldu!. .. 

- Bir tanesini belki 1 •.• Tesa. 
düf yardım ederse iki veya üç ta. 
nesini vurmak da kabil olct'bilir; 
fakat arka arkaya tam yedi tan'C. 
sini, daldan armut düşürür gibi, 
sofraya yığdr. Hem de bu işi gün. 
ıdüz değil, gece yapıyor. 

Saliyanti eliyle arkadaşmın 
göğsüne dokundu: 

- Haydi orclan be ... Sen daha 
beni tanımıyorsun!... Aldırmıya
caktım ama, senin de Habeşler 
gibi bu adama hayran olman gü. 
cüme gitti doğrusu ... 

Bunu söylerken elini belindeki 
tabancaya atmış, kılıf ka.pafın1 
bir antla açarak çıkarmıştı. 

O sırada zaten gürültü ıdinmiş 
ve Getasu da oturmuş bulunu. 
yordu. 

Getasu İtalyan yüzbaşısına 
baktığı için Saliyantinin tabanca. 
sını çıkardığını görmemişti. Hal
buki Matanyonun hemen gözüne 
çarpmış, onu yerine koyması için 
işaret vermişti. 

Çünkü Getasunun derecesinde 
ve o yaradılışta adamlarla boy öl. 
çüşmeye kalkmanın doğru olma. 
dığım biliyordu. 

Fakat Saliyanti bu işareti 1iÖr. 
memişti; yerinde doğruluyordu. 
O zaman yüzbaşı: 

- Çavuş Saliyanti !... Buna lü
zum yok; otur yerine! ..• 

Diye seslendi. 
O zaman Getasu da İtalyan ça. 

vuşunun bulunduğ~ tarjlf~ .bıık • 
mış, yüzbaşxya dönerek: 

- Ne yapacak? ... Ne yapmak 
istiyor? ... 

Diye sormuştu. 
Bunun cevabmr beklemefe lü. 

zum kalmadı. Çünkü çavuşun n• 
yapmak istediğini Getasu hemen 
anlamış, gözlerini uçan yarasa.la. 
ra çevirmişti. 

Tabanca patladr. 
Küçük bir karaltı boşlukta çır_ 

pındı ve bir san1ye bile geçmeden 
sofranın ortasına kanlar içinde 
bir yarasa düştü. 

"n"n" •. ,..,. 1 

• VAKiT • 
A.BOI".E TARİFESi 

lltmlektl Mtmltbt 
içinde dışında 

Aylık u;; ı;;s Kr. 
3 aylık 260 425 .. 
6 aylık 47;; 820 .. 
1 yıllık 900 1600 .. 

l'arilcden Balkan HirliAi ıçın 
n vda otuz kı.;ruş düşülür. Posta 
hirliltine ızirmiyen vcrlere ayda 
'rı mi~ hr~rr kııru~ znmmedili r. 
~bone kaydını bildiren mek-

1 up ve telırrar ücretini. abonl' 
ırnr:ı~ının f)Osta veya banka ıJe 
\'Ollııma ücretini idare kendi üze. 
rine alır. 

zinde- \'ı\f{]T'a abone yıu:11ıT 

\ctrec;: cl<'iöiştirme ücreti 

2:> lrnn1şhn. 

l J , ''1 t tCRETJ,ER 1 

ficıırC'I iliinl:ırının c;antim - c;ıı. 
lırı ~oıııl:ın ılibaren ilan sıı\'fala. 
rıııda Hl: iç savfalarda 50 ku. 
ru<;: rlörıliinrD c;:ıvfoda 1: ikin<'ı 
\"t' iiçiinriirll" 2: birinciclt> 4: 
hn,Jık nını ke'>m<'rf' 5 liradır. 

Biivük. çok rle'l"amh. kli eli. 
rf'ııkli iliin "<'rC'nlt>rt ıı:vrı ı~·rı 
•nrlrrm<'ln vıırıılır. Rr-;ml ilAnl• 
rırı c;ııntim s:ılırı 30 kumstur. 

l'if'flr; \fıı'li'r<'tt" 01mıyan 

lifü;iik llAnlar 

flıı ılt>t:ı :rn. iki defac;ı 50. 0< 
dd:ıo;ı li:i. dörl rlefa<,ı 75 ve on 
dı•raq 1no kurmtur. l'ç 11:vhk 
ıl:in vı-renlrrın hir dı-fac;ı beda
ı .. ıılır. Dört c;altrı ı:ıeçen ilanların 
r:ı1l11 c;nfırlart brs kunıslın he. 
.;:ın edilır. 

\':ıkıl hem <lo~rıırlan doltnı)'I 
ı;ı•rıılı irlıırl" ''rrinde. hem An. 
kıırıı rııılrl,.~iıırl<' \'akıl \'urdu 
ıllınrfa JO:E;\l.\l.EDDIN lRE!" 
rtıin RfrrMıı t!li\"lt" illin kıhu1 
·•'ftr t niirrınıın fr1rffln11: 2n.U5J 



Asırsız bir haber 

illetMeclisi yeni bina· Kars havalisine Finlandiya 
heyeti döndü sının temeli dün atıldı tahşidat yapt@mız 

. ~u Vazivet vahim 
inşaat dört senede tamamlanacak 

l(·~l\kara, 26 (A.A.) - Bilyilk 
ı.;.et Meclisi yeni binuınm 
lt tl&tma meruimi bugün aa.. 

11 de vapılmıştır. 
İli Merasimde Millet Meclisi re--

tiva ect~n bir şişe mf'rmer san
dık ıçine konularak Meclis re
isi Abdülhalik Renda, Bqvekil 
doktor Refik Saydam ve meoliı 
ikinci reisi Refet Canıtez tara. 
fmd&n vuru lan çekiçle teebit o.. 
lunmuştur. Ve vine Abdülhalik 
Renda, doktor Refik Saydam ve 
Refet Canıtez temele ilk hatcı 
atmıtl&rdır. 

Pariı. 26 (A.A.) - ''Havaı.. go"' ru·· ıu·· yor 
fstaubuldan Daily Mail'e çekl. 
ıerek Matın gazetesi tarafın- Helıinki, 26 (A.A.) _ B. Pa. 
dan istinsah edilen bir telgra- asakivi'nin riyaseti altında bulu
ta göre. TUrklye Kars ve Ar· nan Finlandiya heyeti, bu aabah 
dıhan havallsinde 300.000 mev bu ,_,_ • 
cutlu kıtaat tahşit eylemiştir. Moalcovadan raya ge"""Tör. 

Bu ha,·ali, Moakovanın em. Heyet, yalanda Finlandiya hil. 
rile Ermenistan Sovyet Cum· kumetinin yeni talimatını hai& 
hurl,•etlnin istediği mıntaka· oldufu halde ıureti huıuliyede 

" Moıkovaya cidecektir. 
dı~ununla beraber Türkiye- Stokholm, 26 (A.A.) - $ov. 

AbdillhaJlk Renda.. Bqvekil 
::~r Refik Saydam. meclis i. 
~cı ~reisi Refet Canıtez'in baş
( hgtnd&ki inşaat heyeti, An. 
:- vali ve belediye reiai Nev. 
're .Tandoğan, Büyük Millet 
l'ft cJısi idare amirleri trfan Fe. 
tat Alpaya, Halit Bayrak ve dok 
l'ı . Saim u~.el ve inşaat mima
"' ıJe müteahhidi hazır bulun _ 
°U.1lardır. 

h Bugthıkü tarih ile Reisicum. 
,,.~ .... İnönü. Millet Meclisi reisi 
lt6 dı,·anı riyaııct azalarile bil • 
bir illet erkanmm iıimJerini havi 
ıtı ver.ika ve mevcut madeni 

deki So\'yet büyük elçillfinin yet matbuatı Sovyetlerin FinJan. 
Bugiln temeli atılan bina f\8- bir mt'muru şu beyanatta•bu. diyadan istedikleri 9eyler hak • 

dece Miivük Millet Meclisi bi. lunmuştur: "Bu lbtllAf muza- kmda ıilktit etmekte olmakla be. 
na.ardır. Fevkaiade ahval ve va. ker~ ile halledileblllr, zira Rus raber, bu isteklerin timdiye lra. 
ziyet mani olmadıfı takditde ekalliyet! hakkında çok iyi dar bildirilenlerden futa olduiu 
bu bina in.cıaatmm dört senede muamele edilmektedir.,, Mev· zannedilmektedir. Bununla bera. 
bitmesi mukarrerdir. Yeni Mil· zuubahs telgrafta TUrklyenin her, bveç matbuatı u çok nik. 
let Medi•i binumın ön cephe., her ne olursa olsun tayakku- binlik ıöıtermelrtedir. 
sinde ve bu binanın sai ve sol zunu gev~etmiyeceti lllve edil RESMi TEBLtCi 
taraflsrmda. vapılacak olan mektedlr. 
Başvekikt ılt> Hariciye Vekale. Anadolu Ajansının notu: Helıinki, 26 (A.A.) - Bucün 

(:.. ;1<8.ttan birer tanesini ih. 
ti binaları bili.hara yaptırıla. SalAhlyettar mahflller nez. burada atağıdaki resmi teblii 
caktır. dinde yaptığı tahkikata lstlna. neıredilmittir: 

Avusturyada gizli bir 
radyo çalışıyor 

~ Almanyadan ayrtlmak istiyoruz ,, 
t Londra, 26 (A.A.) - Haliha. 
ltd.t Avuıturyada evvelce Al. 
~Yada bulunduğu haber veril. 
Ilı~ olan "Hürriyet radyosu" na 
.ı liı.bih bir radyo bulunmakta... 
"lr, 

son 11 A~ıturya rııdyosunu.n 
..,ttyatı fU ıöderle hitama er. 
.... ltir: 

..._"Almanyadan aynlmak istiyo. 
·112." 

I Spcaker, Von Ribbentropun 

11
"tilterenin diiınyaya blkim oı.. 
~ n Almanyayı ennefe ça. 

lıtmakta bulunduğu ıuretind(kİ 
iddialarına da cevap vermekte ve 
ıöyle demektedir: 

tngilterenin hakimiyeti ile Bit
lerin hakimiyeti aramdaki far. 
ka ait hükmü aiı: kendiniz nri. 
niz. Büyük Britanya imparator. 
Juğunun her kısmı, pmdiki har. 
be ittirak edip etmemek huauıun. 
da serbesttir, Almanyanın bayle 
bir karar vere-bilecek hanci nun. 
takası vardır, Hitler, cebir ve tici. 
dete maruz bulunan A vuttury&. 
ya böyle bir hak vermefe ceu. 
ret edebilir mi?" 

T unustaki arap gazeteleri 
lngiltere ve Fransa ile yaptıaımız muahe· 

deden sitayişle bahsedıyor lar 
'l'unuı, 26 (A.A.) - Arap ga

~l•rt Avrupa hldiıelerlne 
~tUk bir yer ayırmakta ve 
,~ ?k - Franıız - lnglllz mu. 

tdeatnt bllhuıa ıltaylele 
'-t?ıuu bahseylemektedlr. ..... 

aııısahra,, casetest, muı1u. 
~'Jlların ctritıtlkleri taahhUt· 
'1 rt d:nlerl lktlıuı olarak tut

"1111 bildiklerini bu muahe. 

denin bir kere daha lıbat etti· 
ğinl yazdıktan sonra Alman 
propagandasının sarımaia mu 
vafCak olamadıtı mUslUman 
memleketleri sarıyor ve muı
ıuman memleketlerin, mUslU
manlık akidelerine uyduğu l . 
çln demokrasileri tercih etmek
te tereddUt söıtermeditlerlnl 
tebaruı ettiriyor. 

Sovyetler lngiliz nota
larına cevap verdi 

(Bq tarafı 1 incide) 
,Beynelmilel hukukun, umu • 

llıı)etle kabul ve tasdik edilen 
f~ıipleri ıivil ahaliyi, kadın. 
\' • çocuklan ve ihtiyarları ha. 
1tı':... ~mbardunanına tutmayı 
~er. 
ti Sovyet hllk\tmetl, umumi is
ea~k maddelerinin harp ka. 
~Tr1 ilan edilmesi aureüle, si • 
~ •halinin yiyecekten ve ya • 
~~aktan ve giyecekte:ı mahrum 

lneaini ve bu yüzden, ço • 
~arın, kadmlann ihtiyarla. 
~ve hutalarm her türlü mah 
!lı iYete, ve açlıktan ölüme 
be lruz bırakılmasını aynı se -

Ple kabul edemez. 
~~yet hükfuneti yukanda 
~ 'len mülahazalara bina. 
lfU Britanya hilkümeünin 6 ey. 
~dıta:ihli nota.sile muta.bık ol. 
it ~ı beyan "e bu notayı her 
ı::~ bir kuvveti haiz tanımak 

tnıtina eder. 

fi telakki eder. Bu gibi tedbir
ler, ticaret gemilerinin seyahat 
eerbeetlsine müteallik iptida! 
premipleri ihl&I ettiği gi.bi, 26 
şubat 1909 tarihli beynelmflel 
beyannameye ve Llbey be~~ı. 
milel hakem mahkemeeının 
Franaa bandıralı CartJıar va. 
puru meselesinden dolayı ver • 
diği 6 mayıs 1913 tarihli karara 
da uygun değildir. 
Aynı zamanda, Sovyet bWdl· 

meti, Sovyet ticaret gemilerinin 
devlete ait gemiler olduitJnU 
ve sırf bu sebebin, husual tica
ret e:emileri hakkında tatbik e. 
dilen herhangi bir t&zylk ted· 
birine bunların tabi tutulama • 
malarma kati geleceğini de ill
ve eder. 

Sivyet hUk<ımetl. yukandaki 
hususata istinaden Brltanya bil 
kumetinin mezkur tedbiri ve 
Britanya resmt makamatmıp 
icraatı yüzünden Sovyetler tttı. 
hadı tetekküllerine. mUesae1ele. 
rine veya vatand&l)larma iru 
ediJ~cek olan zararlardan dola· 
yı, Britanva hUk6metin.den taz. 
minat talebi hakkını muhafaza 
eder. 

~~vyctler İttihadı hilkUnıeti, 
tt;~ya hükumetinin 11 eyl\ıl 
~ ı li notuile de mutabık ol -
tı ~ığını ve Britanya hUkCUne • 
ti~rı. bitaraf memleketlere ait 
tıı:s~~~t gemilerini, kendi tara • 
~-n sureti mahBUS&da tesbit 
ta~en limanların muayeneye Himlerin yeni vazifesi 
lı tutmak ibere, tek taraf • B li A ) R t ı._?larak bir muayene sistemi er n, 26 (A. · - eu er 

den bu haberin tamamen asıl· Finlandiya hükumeti, Sovyet 
sız olduğunu beyana Anadolu tekliflerini tetkik eylemektedir. 
Ajansı memurdur. Finlandiya !delegeleri, ancak bu 
-------------ı tekliflerin derin ıurette tetkike. 

Bulgaristan 
buhranı 

( BtJ§ tGrO/ı 1 '1lctü) 

hiildameti 11u dört ,ol aismda t8. 
reci.tüt içinde daha çok ~ 
Mkliyemiyeaktir. Maan- INr 
iıtibmeti tıercib ..... arare
tindedir. Bu tercih Bulpriatama 
mukadderab üwincle • miillim 
lrir karar wfll'IMk clwawılıtir. 

KöseiftDOf kmdinc:h t.öyle Wr 
bnr ............ ildi.t.r olup oL 
ımmi1111 d&fÜmDÜltir. a. ~ 
ıince ..m ile iıtiluını ~ 
n 7eni bir bbine lmnnattur• 
Yeni bükUmet, memlelsetin fev. 
blade ahval karpımcla hüiki 
anulanm öinmnek ü.ere ,..U. 
den intiblıllata sifmek ihtiyacını 
hiaaetmi tir. 
Şu hJde Bulaariıtanın h.iıdise.. 

- k•11•Jm~ ~ki. ~:retleri ya. 

. 
.-.tin i•tilmln ela ...aık on. 
- ...... oW.ilecıalıtir. Şqet 
iatilamt ,..,.ı-a Bulprista.. 
nm pmclilik mahiyeti meçhul bir 
...,.üzeıte ablmak isteclifine 
h ......... ltilir. 

ASIM US 

Bir ttalyan ticaret he
yeti Sofyaya l'eldi 

Sofya, 26 CA.A.) - Bir ftaJ. 
yan iktısat heyeti, Belgı:attan 
buraya gelmiştir. Heyet, İtalya 
ile Bul~ arumda mev • 
cut olan şimdiki ticaret itilaf. 
Iarmı tamamlamak Ur.ere bugün 
Bu~ar ticaret nezareti ~ilmes. 
silleri ile mil7.akerelere gırişc -
cektir. Bu müzakereler. netice : 
sinde bu itilAflar yenı umumı 
vaziyete göre tanzim edilmiş o. 
lacaktır. 

Filiıtinde aükUn 

dilmesinden ve haklannda lbım. 
&elen kararın abnmurndan IOL 
ra MoskO'Vaya döneceklerdir. 
Amıterdam, 26 (A.A.) - Ha. 

vaı: 

Telecraf ıuetninin Helıinld.. 
deki muhabirine göre, Sovyetler 
Finlandiyadan yeni iıteklerde 
bulunmamıı olmakla beraber Fin. 
laddiya teklif elrinl de eau olarak 
kabul etmemiılerdtr. 

Bu muhabir, vuiyeti vahim te • 
lllrki edilmekle beraber, bir kom. 
promi bulmak ümidinin halt 
mevcut olduiunu yazıyor. Fin
landiya delegeleri birkaç cün 
Helıinkide milAJrerede buluna. 
caklar ve hafta ortasına doğru 
tekrar Moakovaya ıideceklerdir. 
Sovyet hükiimeti neticeyi tacil 
niyetinde değildir. Buna inti. 
zaren Finlandiya askert tedbirle. 
rini tesri etmektedir. 

FtNLANDİY A HARtCtYE 
NAZ.llU D1YOR 1U 

Helalald, 21 (A.A.) - Harl. 
ciye nazın B. Erkko, ıu beyanat. 
ta bulunmuıtur: 

Sovyetler birliii ile sulhper. 
ver bir hal ıureti bulunma11 hak. 
kında henüz büyük ümitlerim 
vardır. Fakat bunun için her iki 
tarafm da hUanil niyet ıa.tenne. 
si lbrmdır. 

B. Erkko, aynca ıu cümleyi de 
lllve eylemi9tir: 

"Bütün timal devletleri, ara. 
Jannda, ırkı bir termaı muhafaza 
etmektedir." 

Amerika 
Sovyetlerdeki vcıpu

runu istedı 
Moskova, 26 (A.A.) - T111 

ajansının Mounn.ansktan bildir. 
diğine ıöre, City of Flint vapu.. 
runun Alman mürettebatının 
mevkuf tutulması karan deniz 
makamatmca lcaldırılmıttır. Çün. 

Kudüı, 26 (A.A.) - Filiıti- kü, mezk(ir geminin makineleri 
nin muhtelif yerlerinde ilin edil- tamir edilmek üzere limana gir -
mit olan örfi .idarenin kaldınlma. diği sabit olmuıtur. 

11 ve ıiyaıi mevkuflann büyük Vapur hamuJesi inceden ince. 
bir kısmının tahliyesi vaziyetin. ye tetkik edilmek Uzere muv~k. 
deki rer~nliğin ne kadar hafif. katen Mourmanskta kalacaktır. 
Jemit oldufunu gösterir. t Vaıington, 26 (A.A.) - B. 

Talim ve terbiye 
heyetinde 

Ankara. 26 (Huıuıi) - Ma&. 
rif Vekileti ilk tedrisat umum 
müdür vekili lsoıail Hakkı Ton. 
guç talim ve terbiye heyeti ua. 
hfma naklen tayin edilmiıtir. 

yeni poıta müfetti,Ieri 

Cordel Hull hariciye nezaretinin 
City of Flint cemiıinin vaziyeti.. 
ne dair hiç bir habere sahip bu. 
lunmadrtını ıöylemiıtir. 

Nazır, billhare Birletik · Ame. 
rikanın hukuki vaziyetini tel. 
grafla Berline bildirilditini ve fa. 
kat bu iş'ann hiç bir uı:latma ta.. 
lehini ihtiva etmediğini illve ey. 
lemiştir. 

Teşekkür 
Babamız, Fatih İnhisarlar 

Ankara 26 (Huauai) - Poıta Satış deposu mUdürU Kadri 
umum mUctürlüiü bat milfetti~ Uragun'un ani ölUmU karşı. 
liklerin~ divanı .~u.~ba~ ~u- sında ufradığımız elem ve te
rakiplennden Şukru Tevfık ı~c 1 essüre Iştlrlk JtUfunda bulu. 
Milli Müdafaa Vekileti denız nan dostlarımıza ve hasıatan 
muhasebe mUdürü İbrahim Ar. yüksek alAkalannı eıirgeml· 
san tayin edilmipeıidir. yen Jnhlsarların tstanbul ba~ 

mudur muavini Naci Krvılcıma 
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Lord Halifaks 
(Bq tarafı 1 inci.de) 

münasebete götllrcn Tllrk 
Fransız - İngiliz anlaşmasını 
akdetmi, bulunuyoruz. 

Lord Halifaks, Türkiye ile 
yapılan anlaşmadan bahsede
rek bu anlaşıııaııın, BUyilk 
Britanya ile Türkiye arasında, 
uzun senelerdeııberi mevcut 
clbirllği arzusunu men tabak· 
kuk ettirmiş olduğunu ve dün. 
yanın bu kıamında tecavüze 
karşı sağlam bir garanti teşkil 
etutini söylemiştir. 

Britanya hUkiımeti tarafın
dan aktedllen diğer anlaşmalar 
clbl bu anlaşma da sırf teda
fUldir. Hiç bir devleti istihdaf 
etmediği gibi, hiç bir devletin 
meşru menfaatlerini tehdit et
memektedir ve ancak bir te. 
cavUz vukuunda harekete ge. 
çebilecektlr. TUrklye ile BU
yUk Brttan:yanın müşterek ve 
birbirinin ayni menfaatleri ih
tiva eden hedefler için, mtisa,·i 
şarUar dahilinde birleşerek 
a\ldettlkleri anlaşmanın m ti te. 
kabil n esaslı mahiyetini te. 
barUz ettirmek istiyorum. B. 
Çemberlayn'ln Avam Kamara
sındaki beyanatında olduğu 
gibi, Lord Halifaks da Türkiye 
ile yapılmakta olan iktısadl ve 
mall müzakereler mevzuu bah
sedilmekte olan bUtUn ıqcselc. 
ler üzerinde General Orbay ile 
arkadaşlarının gösterdikleri 
anla1ıı eserini sitayişle anmış
tır. 

Lord Halifaks, BUyUk Brl
tanyanın, Türkiye dostluğuna 
verdiği bUyU k kıymeti belirt
tikten sonra şu sözleri il!Yc 
etmiştir: 

Türkiye tarafından son se. 
ntı1ler ıarfmda başarılan terak-

kJJerl h plıuiı derin bir t: .. :ı.tı:r 
le takip ettik. Millf'timiz, TUrk 
ırkının yüksek nıczlyetlerinl 
\'C s~ciyeslni takdir etmekte 
her cihetle haklıdır \e iki mem 
lcket arasında devamlı dostluk 
esasına da~ anan temenni etU. 
ğinılz ınUnasclıatın yeniden 
tcessUsU, hepimize bUyUk bir 
memnuniyet bahşetmektedir. 

Türkiye ile dostluğumuzun, 
Kemal AtatUrkün Ustad eliyle 
atılan temelleri, tnönUnUn mu. 
nevver idaresi altında, durma
dan inkişaf etmiştir. 

Lord Halifaks, Ribbentrop
un nutkundan bahsetmiş n 
demiştir ki: 

İngiltere ilo Fransanıa ara. 
ı;ım açmak için yapılan bu te
şebbUsten daha becedkslzlııi 
asla. görmedim. Fransa ile ara
mızdaki itimat hiç bir zaman 
bu derece tam ve samlmt ol· 
mamıştır. 

Ilalifaks, Sovyetler ittihadı 
hakkındaki beyanatında, Sov. 
yet htikQmctlnin Baltık dev
letlerine karşı olan son vaziye· 
ti endişe uyandırdıfını ve bu 
endişenin sadece, en yakın ala
kadarlar muhitine mUnhuır 
kalmadığını söyliyerek demlt
tlr ki: 

İhdas edilen vaziyet hiç de 
aydınlık değildir. Sovyet Ruı
ya ile Finlandiya arasındaki 
müzakerelerin mahiyeti, elbet· 
te ki, sarihtir. Sovyet Ruıya 
ile Finlandiya arasında, tashi· 
hi imklnsız hiç bir menfaat Jh. 
tilA.fı bulunamaz ve bundan 
dolayı, lnglltero hUk6meU Fin 
tandlya - Sovyet mUzakerele
rinin bir neticeye bağlanablle· 
ceği Umldini beslemektedir. 

Garp cephesinde kar yağıyor 
(Bq tarafı 1 incide) J 

nakliyatın karıştığım ve kati 
haberler beklenilmekte oldu
ğunu göstermektedir. 

HAVASIN YARI HESM[ 
TEBL1Gl 

Parls, 26 (A.A.) - Havas 
Ajansının askeri vaziyet hak· 
kıudaki yarı resmi tebliği: 

Cephede kar başlamıştır. 
H Yaam mahalefetba9 rqmeıa. 
Jl'ranaıs deYrt7elert, .Alman 
hatlarında olup biten şeyleri 
sıkı bir surette murakabe için 
faliyetlerine devam etmekte. 
dir. 

Alman kumandanlıiının bir 
feyler bazırladıtı görUIUyor. 

SalAbiyettar Fransız mahfil
leri 16 ve 1 7 Teşrinlevvelde 
yapılan taarruzlar esnasında 
düşmanın verdiği zayiat hak
kında bazı malflmat vermekte. 
dlrler. Ölen ve yaralanan Al
man askerinin adedi 2.000 iJA 
3.000 olarak tahmin ediliyor. 
SarbrUkün şarkındaki kıta ku
mandanının ·nrdtti rapora gö 
re, yalnız bu kıtanın çok kU· 
çUk olan cephesine saldıran AL 
manlar 150 11& 200 kişi kay
betmişlerdir. 

Bundan başka, Fransız kur
mayına gelen haberlerde 16 
1.'eşrinien elde Trcnes'ten bir
kaç yarah treni geçtiği n bun. 
!arın Almanların ilk taarruzla· 
rını yaptığı bol geden geldiği. 
nln muhakkak bulunduğu bil
diriliyor. Ayni bölgede, Mosel. 
lein şarkında, küçük bir dUş· 
nıan mUCrezesl Apach şimalin
de bir miktar ilerlemeğe te
şebbüs etmiş, fakat pUskUrtUL 
mUştUr. Diğer taraftan, Alman 
devriyeleri Wardnt bölgesinde 
ve Fortiach'ın şimalinde bil
hassa faaliyet göstermişlerdir. 

Rbln üzerinde dUn. hopar. 
lörlerle yapılmak istenen Al· 
man propagandası teşebbUsU 
Fransız mitralyözlerlyle karşı. 
Jnnmış olmasına rağmen, ayni 
teşebbüs tekrar edilmiştir. 

MOZELDE HARP ŞiDDET. 
LENDİ 

Paria, 26 ( A.A.) - Havas 
ajansı askeri vaziyet hakkında 
fU tafıilitı vermektedir: 

Warndt ormanmın küçük kö. 
yüne k&r11 Almanlar evvelki 

gün ve dün ya.pbklan mükerrer 
hücumlara Fransız krtaatmm 
gösterdiği ciddi mukavemet mu 
vaceheainde kail olarak tlmit -
lerini kaybetmişlerdir. Bu mev. 
zie karşı yeni hiç bir t.aanııma 
bulunmamışlardır. 

Almanlar faaliyetlerinin e'l 
şiddetlisini Mozelin p.rkma na k 
letmişlerdir. Almanlar Apac.1. 
hudut köyünün tam ilerisinde 
nehre~ boya garptan pr. 
ka doğru kesen derin uçurumun 
başmda bulmıan Fransız mev. 
ziine k&r11 bir müfrem gönder. 
mişlerdir. Müfreze Franmlann 
şiddetli otomatik a~l karii -
smda kolaylıkla pUakilrtillmtlf • 
tilr. 

Hududun diğer kısmında fa_ 
aliyet eskisi gibi mulwıunla _ 
rm biribirini mütemadi ketlf 
hareketlerile yoklamalarına in.. 
hisar etmektedir. Almanlar 
Fransızlann muhtelif mmta • 
kalardaki kuvvet ve mevzileri 
hakkmda azami malQmatJ elde 
etmeğe çall§ıyorlar. Fraııaızlar 
da. düşman hatlarmda vuku bu
lacak değişikllklerl ve bilh•m 
yeni lutaatın gelip gelmedifinl 
anlamak için kabil olduğu ka • 
dar sıkı teması muhafaa edi • 
yorlar. 
CEPHEYE SEVKEDlLEN AL. 

. MAN KITALAR! 
Londra, 26 (A.A.) - Dani. 

marka membalarmdan alman 
ve Berlin'e gelen haberler, Hit 
lerin dün Alman ordusu rüesa : 
sı He görilşmUş olduğunu teyit 
etmektedir. Alm8.Q kıtaatı mil • 
tcmadiven gam cephesine doğ. 
ru sevkedilmektedir. 

Fransız askeri münekkitleri 
son harp esnasında yapılmış o. 
1~ topçu a.teşinin şimdi kıaa 
hır ateşle ıdame edileceğini 
~akat bu ateşin şiddetli olaca : 
gmı ve taarruzun biltUn kuv -
vetile ortaya atılmasından ev ı. 
vel olanca şiddetile kendisini 
~östereceğini tahmin etmekte • 
dirler. 

Takviye kıtaatmın ~eriaini 
hırpalamak maksadile dümdar. 
lann faaliyetini bozacak ~rti • 
bat almmaktadır. Bu tabive Po
lonyada. büyük bir muvaffakı • 
y~t kazanmıştır. Yalnız "1 var 
kı, .Polonya. cephesile garp cep. 
hesı arasında fark vardır. 

n .b. ettiğini bildiren bu nota - ajansından: 
l;""_!hangi bir kuvveti haiz Himmler, Almanyaya avdet et- •• ki ... 
--o&dıfmı keıa beyan eder. mi• olan Alman kanındaki Alman I Dün gece yaımur 

lt~~et hUkümeü, bu liman • vatandatlannm memleketlerine .. t dokuza doğru 

ve cenazeyi k•brlıt•n• kadar •1 S b h 0• """'I Ak 
elleri Uzerinde taşıyan Kumka. 1 e a a ' g e ve şam 
pı Ortaokul talebe n talim 

t-~" rııınek, \-e bu limanlarda. iadesi meselesiyle i•tiıale memur 1 Dun cece aaa 
"'4l.Jr t ..1·1 . . ,.. 'l h . al aı.. yağmur bqlanq ve gece yanaı-

~·et· ·' ~emlai almak mecburi. e~ı mıştır. .mumaı ey , ıtı . "ddetli bi ıurette de-
, e ı~ırı, yukanda. iımi ge(ell tında bulunan Pol~da yen1 

1 
na kadar. fi. r • 

1:1.: 1ı~r~. t .... Jı-Jlt,,..r hhmil edil. müstemleke mıntakalan lhdutna vım etmıttir. Bu ~en birçok 
----";.,,,"MM-""ıı.&.l'wu._..M.Jıau~L.Jı~-...:.:.._memur ediltnittir. ~rlerde ıeller U.ıl otmuttur. 

heyeUne alenen teşekkUrlerL Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman 
misi arzederlz. f di J • • • fı 1 
Merhumun aJlNI namına otlu t erınızı rça ayınız. 

RAFİ KADRİ .. . . ~ . . " , .- ~- ' .. 
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!1d aydanberi devam eden 
ıarp, cephe gerisinde hatta si. 
1cma aleminde de tesirini his -
settirmiştir. Amerikan sinema. 
sr hariç olmak üzere bütün si. 
nema alemi ve bilhassa Fran.. 
sız, Alman Çek ve Leh sinema. 
sı bu harpten çok müteessir oL 
ı1ID?lardır. Çek ve Leh sinema. 
cılığmm sona erdiğini söy!c. 
:nek bile fazladrr. Fransrz ve 
Alman sinema yıldı7.larınm c:o. 
~u da harbe iı:;tirak etmiş el. 
luklarmdan film imali işi b~r 
hayli dfü;müştür. Almanyadan 
!1e cephe hakkında ne de cephe 
~crisine ait hiq bir haber gel
mediğinden Alman sinemacıh. 
~mm ne vaziyette olduğunu da 
bilmiyoruz. Fakat Fransız ı:;ine. 
masının vazıyeti mallımumuz. 
dur. Erkek y1ld1zların hemen 
hepsi silôh altındadır, kadın 
vıldızlar da vatanı hizmetlerini 
ifa etmek üzere sıhhat istas. 
yonlarma ve kızılhaç servisleri. 
ne kaydolunmuşlardır. 

Fransız garnizonlarını şöyle 
bir ge7-elim, bakalım meşhur 
yddızlar askerliklerini nasıl ya. 
pıyorlar. Evvela Paristen baş. 
hyalrm. Plato caddesinde bulu. 
nan eski bir film tevzi müesse. 

Fransız qıldızları 
sillllı · altınaa 

sesi şimdi ordu sinema ~crviı.=. 
leri emrıne verilmiş binbaşı 
Kalve fa.rafından idare olunu
yor. 

İçeriye giriyoruz, ilk g-özü . 
müze çarpan meşhur yıldız 

Danyel Daryö'nün kocası reji. 
sör J aıı Renoi r ve Hen ri Şo. 
met .. 1kisi de müiazım kıyafe_ 
tindeler. Diğer bazı rejisörler. 
le havadis operatörleri de as
ker kıyafetinde ... Bilhassa uzak 

şark ve İspanyada aldığı film. 
!erle temayüz etmiş olan Rene 
Pot da göze çarpıyor .. 

Askeri mevzular üzerin.de ko
nuşurken hazan da teknik mü. 
bahaselere dalıyorlar. 

J an Renoir yeni vazifesi hak. 
kında şu mütaleada: 

········ .. ...... ····-······ 

Baş, Diş, Nezre. Grip~ Romatizma, 
Nevra! ii. Y ırıklık ve bü tün a O.rılarınızı derhal 

keser. icabında günde 3 kase alınabilir 
Her yerde pullu k11tıılarr ısrarla isteyini,;. 

- Avrupanm sinema teşki. 
!atının çok faydalı olacağı ka- i§:~:!mf:§ 

.... 
:::: K!if PJ::-=-: •.• ı .••• :~::n :::::ı:·:::!':!Hr: ..... ::= ... >:: ••••• 

. .. . . .. . . .. . .... 
na atin deyim. ----~---------------~---------------------~ 

1'feşhur Amerikan gazeteci! Türk Maarif Cemıyetinin 1 
gitmiş olan raportör ~o~r ~-j Zengin lkrnmiyelı 
Kişerboker ile birlikte Sar'a,I 

;~:ioe~t~ükemme1 bır rıım ııe Büyük Eşya Piyangosu 
Bu kordelelerin çok faydalı 1 1 olac'la.ö-ı ümidindeyim.. Binba ~ . Çekiliş 5/11/939 ikramiye 15400 lirn 

Şl K:lve teskilatı çok ı;nük.en;- llilcller Pivango ha) ilerinde Cemi Yelin Merkez ve Subelcrıı 
mel idare ediyor.. Faalıyetımı. . h ·k ' ' • R 1 ı · l 1.. · -· b" lh d kr ·ı" r için \' eıupost:ı :ınc ·ıırşısın da Erzurum ilanın ıla csnı l:ın ~ crı Bıırn 
zın 1 asdsa bemko asdı e k sıııııla hir lir:ı mıı'ı:ılıiJiıııl,. ~ı•oJ••ı·ı•;ı·ııl•ı· · (iH!i!J 
propagan a a ımın an ço 
fa vdalı olacağı ümidindevim. 

Hemen yanındaki odada· mcş-
h ur artist Jan Piyer Amon bu. 
lunuyor. Elinde bir emir var. 

- Nasılsın? diyorlar. 
- Tamam diyor .. Pazartesi-

ye gidiyorum. 
Jan Piyer Amon'un yeni vazi. 

fesi motosikletli irtibat .. 
Beyaz perdenin kahramanı, 

vatani vazifesini de yapıyor. 

Devi el 

Umum 
Denizyolları. 

iV1üdürlüğü 
işletme 
il ant ar, 

Evvelce l\Iünaka!Ut Vekaletınce yapılan ıı:.ııııu, ı" ı ı·:1 ı ııı.ı:' ,·el 
939 tarihine katlar kabul edilcceğı bilılirilen, lııgiltercye ısııı:ıı !anacak 
gemiler hakkındaki teklifler :H Teşrinienel 93() tarihine kadnr kabul, 
edilecektir. ( 84 /2) 

-ı >- ' • _.., -:;,.. . ~ • ... ' ., ~#\' ~ ~>.\;•\ ~ r ';...,ı,~ ..._ ... ·~··'ı· .ı.,· 

!Jir akşamdı ... 
· lstanbul · Belediy~~r~;~naôl·~rı 

. ~ . ~. . ... 

Beylerbeyi İskele ıneyılanıııın Parke inşnatı için lüzumu olan 
:ıo,OOO pnrkc taşı açık eksiltme ile müh:ıyan edilecektir. l.\hıhnmmen be
deli 3GOO lira 'c ilk teminat 2i0 liradır. ihale 2/11/n:rn Perşembe güııii 
<.a:ıt 14 de D:ıimt Eneüıncnıle yapılne:ıktır. ~artn:ıme Zabıt ,·c 'fıınmeli'ıt 

:\liidüı·lüğii k::ıleminde ~iiri.il<'lıilir. Taliplerin ilk lcminal mukbın~ veya 
mektupları ile ihale ı::iinti muayyen saatle Dnimi Enciiınenıle lnılıınma-

Gülhane parkın.da Fatuşu 
bekliyordum. Bu sonbahar ak. 
şamı yaldızlı gök arasında ağaç. 
!ar sanki demirden yapılmış 
hissini veriyordu. Derin sessiz. 
liği bir kuş cıvıltısı bile bozmu. 
yordu. Ne mesuttum! 

Mesuttwn; çünkü seviyordum 
ve seviliyordum. Ruhum sanki 
bir nebat gibi açılılor, çiçekle •. 
niyordu. 

Fatuşla "aslan., heykelinin 
yanında randevumuz vardı. BL 
1·.-~ sonra, sevgilimin uzaktan 
::lcliğini işittim. Birden önüme 
ktı. Sanki o ana kadar ken. 

isini böyle hiG görmemiştim. 
'lı, ne kadar genç ve güzeldi! 
.:üzü, akşam güneşinin son J_ 
şıkları altında parlıyor, ha.fü 
rüzgarla uçan saçlarının altın. 
<la ibeyaz ve düz alnı meydana 
<;~kıyordu. Ağzı mütebessim, fa. 
kat biraz zalim: daima değişen 
gözleri, gülerken bile ümitsiz. 
di. Ne kadar canh, g-üzeldi! Baş 
ka bir kadından ne kadar fark. 
lıydı! 

Fakat. acaba n.e düşünüyor . 
du? Acaba her ikimiz de ne dü. 
~ünüyorduk? 
Fatuş bana sokuldu. Ellerini 

sıktım. O zaman, aşkımız müte. 
kabilen o kadar saf ve şiddetli 
idi ki konuşmağa bile lüzum 
görmezdik. Heyecanlı kalpleri. 
mizin vuruşundan başka bir sö. 
7.C ihtiyaç var mıydı? 

:Ciitün saadet bizimdi ve bu 
.saadetten, kıymetini anlama _ 
dan istifade ediyorduk. 

Bununla beraber zihnimizden 
esrarengiz ve sıkıcı bir fikir 
geçti. Acaba şimdi. uzakta. a. 
ğaçla.r arasında biten bu latif 
gün, dünyanın son günü olmı. 
yacak mıydı? 

Acaba niçin günler. hafta • 
lar. seneler geGiyordu? Fikrime 
birden müthiş bir hakikat sap. 
lanmı~tı. Her ya.')ıvanın. koşa. 
nm, uçanın aşkı gibi. bizim a~
kımız da bitecekti. İnsana böy. 
le bir fikrin g-elmesi bile fela. 
ketin ynlnn o!du·fonu aöster. 

"? mezmı. 

1\Iaamafih kader bize bir kac 
hafta. dnhn. müsaade etti. Son ~ 
ra.. acı yüzünü gösterdi. 

Maziyi düşünerek, istikbale 
bakarak kendimizi aldatmaita 
çn.lrstrk. Boş gayretler... Bir 
sab~h. Fatuşun şu itirafta bu. 
Junmasına hiç bir !3CY mani o. 
lamad!: 

- Sıkılıyorum! 
Fatuşu kollarımın arasına a. 

larak eski sesimi bulmağa, onu 
öpmef;c. aşkıma dair yeminler 
etmeğe çalıştım. Heyhat! Hep. / 
si faydasızdı. Şimdi benden ka. 
<'.!Yor, saklan!yor ve gün geç. 
tıkc:e daha. lakayt. daha yaba. 
ııi oluyordu. 

:\ihayet gitti! 
Bundan şikavet etmeğe halr. 

!rı~1 \•ar mıydı? Fatm:, bir ölü. 
n; ·:.ı m~~armı bcklemeğe de~il, 
bir c:mlmm eYinde oturmağ<ı. 
gelrnistl. 

En &yrtbktan duyduğum te. 
essi;-·1 anlatmak güçtür. Her 

. 'f azan: Reşat Enıs 
akşam, Gülhane parkına, ileL 
ebet kaybettiğim saadetin son 
şahitleri olan heykelle ağaçla . 
rın yanma gidiyordum. 

Bir gün yine böyle akşamnı 
karanlıkları içinde dola§ırken 
garip ve çocukça bir fikre tu . 
tuldum. Zannediyordum ki, sev
gilim behemehal arkamdan ge -
lecek ... Bu fikirle. başımı çevi. 
rip bakmadan yürüyordum. 

Nihayet parkın büyük yolu. 
na çıktım. Ortalık iyiden iyiye 
kararmıştı. Beni burada tutan 
kuvvet neydi? Titrediğimi his. 
settim. Aym zamanda. ba.~ımı 
arkaya çevirmek arzusu o ka. 
dar ~idd0tli idi kı a.z kalsın 
irademi kayhr-decektim. 
Onrnzlarımm üstünde sanki 

;,iyah göl~elC'r hareket ediyor 
ve bir ses: 

- Yürü. yürü, Fatuşu göre
ceksin! 

Diyor gibiydi. 
Ben inat ve ısrarla yuruyor. 

dum. Arkamda seri bir ayak 
sesi, Fatuşun ayak seslerini i~L 
tinceye kadar yürüdüm. Süp _ 
hesiz Fatuşun yürüyiişü diğer 
kadınların yürüy~ne benzemez. 
di. , 

Biraz sonra. yalvaran bir SN! 
bağırdı: 

- Fikret, Fikret! 

Ankarapalas- İzmir 
f ELEFON : (3438) 

lznıırın en modern, en temiz ve ~D muntazam aıle 
fuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasrndan Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddıt firışulı old .. ğl.! gı • 
~ı nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı. 
·aathaneyı havidir. 

Askeri Müze Dırektörlüğüden: 
C:uınlıuriyrt Bayramında Askeri )!üze :ıçıktır. 

(67.t) 
w~ (j kuru~tur. 

,(41860) 

Kadıköy ikinci f·}lh hukuk 
hakimliğinden: Ilu, bir mucizeydL Park bC'ni 

yine sevv,ilime kavmıturmm;tu. 
Şimdi dönüp bakabilirdim. ses 
yine tekrar etti: K:ıd küyüııcle Osııı:ınağa m:ıh:ıllesinin Aziziye ~oknğında eski 51 

_ Fikret! ıııiikl.!rrcr yeni 77 :No.lı hanede mukim iken ülcn ve tcrckc:,ıııc ll;ıkimli-
Taptığım bu sese karşı nasıl ğinıizec el koııuluıı nıütevcffiyc Folikanııı mczkür evdeki oğlıı \'ıısil ile 

mukavemet edebilirdim? ~iha . ı 5 lir~ık lıulintle mülkiyet olmak üzere 80/120 his.senin ölü Folık:ı~a aıı 
yet döndiim. kısmı ıı ı ıı snlılmusınu karar Yerilmiştir. 

Yazık! Tanımadııhm, biçar<' 1 - ·:ılczkur ahş:ıp hanenin ı::ımamın::ı ehli rnkuf marifeti~ le 20011 
bir kadın gördüm. Bıına doğru ıira kıymet konnlınu~tur. 
tehdit eder bir tavırla geliyor. 2 - Birinci ::ırttırıııası 28/11/939 Sah giinü soat 9 ile 11,30 za ka-
du: ılar yapılacağı. O gün kıyınelinin dörtle üçünü bulmadığı suretle en son 

- Ah, alqak ... sen ha?! arltır:ının taalılıüdü iizcrinclc l.ıaki kalmak şarlile ikinci arttırma 
- Hanımefendi, galiba al 13/12/!l3!l c;arşaınba günü ayni saatlerde icra olunacaktır. 

dandınız! 3 - Talip ol:ınl:.ırııı kıymeti muhaınmencnin yüzde 7,5 nisl.ıeliıuk 

Bana. dıkkatle baktı vç derin pey ak~·csi \'Cyahul milli hir bankanın mektubu ile müracaat elmesı 
bir ah cekli: l;"ızınıılır. 

- DÔğru, dedi. beni aff edi. 1 - l\lülerakim vergileri yüzue 1 kanuni hare satış bedelinden Çl. 

niz. Fakat o kadar bedbahtım karılac:ık rüsumu dcllfılirc 20 senelik taviz bedeli ihale pulu inlik:ıl 
ki... Beni de, c::ocw:'tınu da bı. nınsrafl:ırı ıııii5lerisinc ait olacaktır. 
rakıp gitti.. ::;izin isminiz de 5 - )halesi iisliinc y:ıpılan zat bedeli müzayedeyi yedi gün zarfında 
Fikret mi? 1 mahkeme l;:ısasııı::ı tenli edeccklir. Aksi halde ihale fesholunup bundan 

- Evet. efendim... l ıııi.ileYclliL zarar ve ziyan ondan tazıniıı edilecektir. 
Bu cevabı verdikten sonra 

1 

- '.\liizayedc aleni ve herkese :ıçıktır. 
ilave ettim: 7 - 1 potck sahibi al:ıcaklılarl:ı diğer aliikııdarl:ırın gayri menkul 

- Hanımefendi, buradan çr. i'ızt•riııılcki haklarının hıısu-;ile faiz ve masrafa dahil olaıı iddialarına 
kalım. ikimiz de, vaktimizi ka. , cn:ıl-ı miislıilclcriyle ) irıni ~ün i~·inıle mahkenıemiıe bildirmeleri !a
çan hayal!~rin arkasında boı:: rnııılır. Aksi hulıle h.ıkl:ırı tapu sicilleriyle sahil olmadıkça salış heıle-
ycrc kayhedıyoruz. liııılcıı :ıri k:ıl :ı <':ıkl::ırılır. Bu mecburiyet irtifak hak sahiplerine de şa-

Reşat Eııis mildir. 

ıı:ı:aıw~~, 

Yatak, yemek ve çalışma 
o~lalarile salon takxmlan 

>ellrn:-ıl her nevi mobilynlar: 
:1vizeler \'e kristaı takımlar 

l3AKER IE8Kt l!A Yl1E:'\l 

:naitazalarında t<>!';hlr Pclı! 

nıcktc \"C her ycı·dc:n UCUZ fi 

lat ve mii sal<I c:;;ntlarla <ı:ı 
trlmaktndrr. 

1W8Mf# APPM!!Qfi4MW* 

S - Talip ol:tııl :ırın ynkarıla yazılı giin 'c snallcrıle nı:ılıkeıncmizde 
lıtılıııını<ıl:ın il:iıı olunur. (SSS2) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - idare ilıti) :1<'1 iı;n 5000 metre pamuk iııliğı il<' tecrit cclilnıi5 

ı-.ıı·~uıılu kablo :ıı;ık eksiltmeye çık:ırılını5tır. 

2 - Mıılı:ıııııncn lıedcli Cl:iOO), tııu\•tıkk::ıt lenıiııaı (2H2.5) lir:ı olııı> 
c'.;siltıııcsi IO/lkincilcşrinı!l:l!J Cuma ~iinii s:ı:ıt ( 1 lil d.ı Aıı\:ır:ıda P. T. T. 
uıııııın nılidiirliik lıiııasınd:ıki salın :ılııı:ı konıisyonıııııla y:ıpılac:ık!ır. 

:ı-lslekliler, ııııırnl,lrnt trıııiııal m:ıldıuz ,·cy:ı lıaııl;a lcmin:ıt ınck. 
ıulıu ile k:ıııuni ve-;ik:ıhırınııı lı:'ııııil<'n mezkur ~ün ve saatte o koıııi~yoıı:ı 
nıiirııc::ı:ıl cıh.•c·c•kleı·r!ir. 

1 - S .. ı·t ı. 'tH'k·r .\nbr~ııla P. T. T. LeY:ızırıı, l ,ı:ınbulcla P. T. T. L<'. 
\·azım Ayııi~·at ~ul.ıcsi mü<lilrlliklcriııckn uotlchiı olar:ık vel'ilt•t·c·klir. 

.< iii·i) (7li0i) 

Jnrı. (!i:i(i2) 

* * * 
Beyazılla Koska c:ıd<lesindc Hili - 168 - 170 - li2 numaralı ev 

Ye dükkan enk:ı;ı:ının satışı açık nrllırmaya konulrıı115hır. ihale 
13/11/93!) P:ızartesi f(iinii sanı 1 i de D:ıirııi Encümende yapılacaktır. 

1\tuh:ımmen hedcli fıOO lira ve ilk teminat 4[) liraclır. Şartname Zabıt,.& 

Muamelat :'\liiıliirlii.~ü kaleminde görlilebilir. Taliplerin. ilk teminat mnk. 
huz veya nırktııpları ile ihale ~iinii munyycn s:ı:ılte D:ıimi Enrüınentle 
lıulunmaları. ( 8 t 20) 

aııwz 

Hayriyeden : 
Cumhuriyet Bayramı Münasebetile Pazar Günü 

Adi günler e mahsus tarife tatbik edilecek ve gecesi için de 
köprüden Boğaza ve Boğazdan Köprüye fazla seferler yapıla. 
caktır. Tafsilat vapurla~Ja iskelelere asılan ilan varakaların.. 
da yazılıdır. 

;\fuhammen bedeli 1 HO lira olan 30 adcl Tehmır makinesi için Röle 
23.11.1!139 l'erşcıulıe giiııü :;:ıat ıo,:ıu) oıı bu1:uktu ll:ıydarp:ı~aıla (;ar bı. 
ıı:ısıııcl:ıki kom is) on tar::ıfırıdaıı açık cksillıııc u~ııli~ le satın alın:H'aktı r. 

Bu i)e girmek isti yenlerin 108 liralık muvakkat teminat 'e kanunun 
tayin elliği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine k:ı<l::ır koıııisvon:ı mü
raca:ıtleri hi:r.ımdır. 

Bu işe nit şarlnaıueler kom isyoıı<lan parasız olarak da.~ı I ı 1 ınakt:ıtlır. 
(8902) 

Ankara caddesinin en işlek. en muteber yerinde 

Kiralık diikklln 
V AKIT matbaası 

r ZAYILER 
'-~-~--~~~~ .1 

Emniyet Dördüncü Şubeden al
ınış olc1uğnın ikamet tezkeremi zayi 
ctlim. Yenisini ıılacağımd:ın cskhi
ıı iıı hükmü yoktur. 

Ycdikulc Çubukçu sokak. Xo. 
5 <le Yugoslav tebaasından 

lV\~ KAHLIÇ 
(K. 1. 2031 

* • * 
1G70 numaralı otoınolıil ıılakasını 

zayi etliın. Yenisini çıknr:ıcağım· 

daıı eskisinin hükmii yoktur. 
Diiyi'ık P:ırınakk:ıpı Yeni sokak 

Dıırlıa n Tolunay 
(30ii3) 

• * • 
28US nunı:ıralı lıisiklel ııunı:ıramı 

zayi ettim. Yenisini çı karac:ıi{ım

d:ın e~kisiııiıı lı<ikınii yoktur. 
Bt•yoi'.ihı 

k:ık 

Firurnğa H:ıvyar so_ 1 

kunduracı nrmr.i 
(3U4i -1) 

"' * • 
f ın:ıJ:ıtılı:ırlıi~c :"!.c .. ·i 'aıı:ıyi 

rııcldC'lıiııdcn :ılıuış olduj(nm lıısdik

ıı:ııneıııi zayi eltim. Yenisini alaca-

idaresine müracaat 

ğımdan eskisinin hiikmü yoklıır. 

Jfa ',d t Dizer 

lsta11bul ııilô11rli Galııta f\"iifu.~ 
ııı c11111 rl ııijıı 11 el rırı: 

Fıııdıl;lı Dolmalıalıçe C. 34 nıını.ı_ 

rada olıırnn Kumkapı Ni~ancı :llclı

ınetpnşa m:ıh:ıllcsi H:ınızlu Doslnıı 

S. 1 h:ıııe :Hi/50 tle k:ıyıllı hpiro 
oğlu Yaninin nılınıı~ Jnn ,.e soy:ıılı 

ııın Çağlı ol:ır:ık tashihi lıakkııııl:ı 

;; iııri Jıııkıık malıkrırıc,iııckn 

2 l /fl / !l:J!l in rih ve !l3!l 18:\R 
!l3fl/!lS3 Xo.lı iliinı ihr::ız cılilrıırklı· 
knnumı mcdrııiniıı 2Ci ıırı maıtııc~· 

ne leYfikaıı ilıin olunur. 
<K. t. !!.•· 

f!IW!Wl-= iA 

Dr. Necaettin Atasagun 
s.ıtı:ıhları 8.:lO 8 kaıl:ır: :ık):lll'. 

ıarı 17 den "'oııra Uilrlı Tın y:ırı 
.. p. Daire ı: !l:o. 17 clı• ıı:ıqal:ırını 
lrnhııl eclrr tlrlrlıın · :ı:ı!l~ı:ıı 

lllDI -
So\lltAI : ASIM U.'> 

B1~ılıl"1' wr· t'ı\h"IT \l:ııh:ı:ı~ı 

Urr.ıırıı :-;cşriy:.ılı idare ~elen: 
Refik Ahmet Senngil 


