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İran kabinesinde 
değişiklik 

Tahran, 27 A.A. - Röyter: 
Şah, dün milli meclisi kti _ 

maa davet etmis ve kabine 
mutat olduğu çevhi!e çekilmiş
tir. 

Başvekalete adliye nazırı B. 
Daftari ve onun yerine de şim. 
diki Başvekil B. Cam geçmiş. 
tir. 
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H ollanda ve isviçre hudu em 

la rı nda Al11ıan tahşid at ı 
r sviçrede askeri mezu- 1 Balkanlarda bitaraf-
niyetler iptal edildi lar bloku projesi 

lskandinav memleketlerile Almanya arasında 

Telefon görüşmeleri kesildi 
-. 

Garp cephesinde bir Franmz sığınaqı 
(Yazısı 5 incide) 

Garp cephesinde mu
harebe şiddetleniyor 

iki Alman tantelbahiri batırı.ldı 
Paris, 27 ( A.A.) - Havas a. 

jansı bildiriyor: 
Mevziler arasmd.aki . ke.şif 

kolları müsademelerı gıt ~ıde 
sıklasmakta ve bunların. netı~c
si ol~n muhabereler . gıt gıde 
daha şiddetlenmektedır. 

Fakat, harbe istirak eden k;ıv 
vctlerin gitgide daha_ ehemmı -
yet kcsbctmcsinc ragmcn. ke
şif kollarının varıtıkları bu. ha: 
rekat sırf mahalli bir mahıvetı 
muhafaza etmekte ve sadece 
tabiyeYi bir alaka taşımakta -

dır. Her iki taraf, biribirinin 
mevzilerini keşfe çalışmakta ve 
pek ufak ?a~i olsa, bü~ün ha. -
berler bu ıntızar devresınde bıL 
hassa ehemmiyetle karşılan , · 
maktadır. 

Paris, 27 (A.A.) - Havasa.. 
jansmın askeri vaziyet hakkm.
daki mutat yarı resmi raporu: 

Almanlar şimdi iki ta.rafın 
mevzileri arasındaki boş mın . 
takaya mevcudu umumiyet iti. 
barile elliyi bulan kuvvetli dev. 
riyelcr göndermeğe başlamış -
]ardır. (Devamı 5 incide) 

Kırdar dün Vali Lüt/ i 
A n#~aradan döndü 

ltalyanın Sof ya elçisi tarafından 
Bulgar Başvekiline verildi 

Fon Papen 
Türk- İngiliz paktı karşısında Almanya. 
nın nokta.inazannı tebhğe memur edildi 

Bal, 27 (A.A.) - Havas bil
diriyor: 

Avrupa cenubu şarki memle
ketlerinden mürekkep bir bita__ 
raflar bloku ihdası projesi İtalya 
büyük elçisi tarafından Sofyada 
Ea<şvekil Köseivanofa tevdi ediL 
mi:; tir. 

Basler Nachrichtcn gazetesine 
göre, sefir, Bulgaristanın bu pro. 
je karşısında nasıl bir vaziyet a. 
Jacafınr sormuştur. . 

Sofya mahfillerinde söylendL 
ğfoe göre, sefire verilen cevap. 
Jar çok memnuniyetbahştir. 

gazetesine İstanbuldan gelen bir 
telgrafa göre, Alman büyük eL 
çisi Von Papenin hafta sonunda 
avdetine intizaren siyasi faaliyet 
gevşemiştir. Fakat muhtelif dev. 
letlerin diplomatlariyle, Balkan_ 
larda yeni bir antant yap.ılması 
için iptidai temaslar vuku bul
maktadır. 

Bu antanta İtalyanın müzaha. 
reti de temin edileceği ümit olun. 
maktadır. 

Ankara, 27 (Hususi) - Al. 
man sefareti mahafilinde söylen. 
diğine göre Alman sefiri Fon 
Papen, Cumhuriyet Bayramı me. 
rasimbde Ankarada hazır bulu
namıyacaktır. 

..... 

Finlandiya 7ı rycti rr.isi Pcrsikivi 

Rusya F inlandiyaya 
Muaddel askeri misak 

teklif etti 
(Yazısı 5 incide) 

Aynt gazeteye nazaran bugün 
Ankarada beklenmekte olan Von 
Papen Almanya hükumetinin 
Türk _ Fransız - fogiliz paktr 
karsısınldaki ne>ktai nazarını teb. 
liğC° memur edilmiştir. 

Paris, 27 (A.A.) - Daily Mail 

Emniyet 
müdürüne 

Cumhuriyetin 
16 ncı yı ı 

Sahte mektup 
veren bir genç 

yakalandı 
Polis müdürü gibi yüksek 

dereceli bir memuru aldatmak 
istiyen ac;ıkgöz bir genç hak • 
kmda müddeiumumilikçe ta.ki. 
girişilmiştir. 
Adı Hüseyin ve Malatvah o. 

lan bu genç evvelki gün elinde 
"General Asım Gündüz" in11.a tı 
bir tavsiye melttubu ile polis I 

r' Dem mı 5 incide ı 

Yarın Beyazıtta 
geçit resmi var 

Cumhuriyetin onaltmcı yılının 
fevkalade surette kutlanması 
etrafındaki hazırlıklar tamam • 
lanmıştır. Bayram bugün saat 
on ikide başlryacak, pazartesi 
günü akşamına kadar sürecek. 
tir. Resmi ve hususi daireler, 
binalar bu sabahtan itibaren 
gündüz bayraklarla. gece fener 
ve elektrikler ampullerilc dona. 
nacaktır. 

Yarın sabah vilayette resmi 
kabul saat on birde Bevazıtta 
gec;it resmi yapılacaktır. Alay 
Taksim meydanrna kadar p:i -
decek, orada abideye çelenkler 
konacaktır. Pcvazıt mevdıının
daki merasimden sonra Edirne. 
kanıdaki ışehitlik zivaret edile -
cektir. Gece lı:tanbulun muhte. 
lif semtlerin.de fener alayları 
tertip ol ıınaca ktrr. Halkcvlcri 
de b::ı. \-ramı fevkalade surette 
kutlamak iein zen!?'in program
lar hazırlamr~lardır. 

Sirl;ccidc nro?'lrt Dc1ıı ir1•0T?art. 
mıı yaptırdığı tal~ 

Günlerin peşinden: 

Vasati •• •• omur 



ıs insanlar memleketinde t•------- Yazan: SADR I ERTEM ___ ......,_1 

,. Radyo hakkında bizim şehir 
khalkından ne daha Alimce, ne 

v de daha cahilce mütale:.ılnrı 
e \ar. Orduda telefon ve telgra r 
1 kıtalarmda askerlik eden bir 
ycski nefer onlara radyo hak
c:t kında bir şeyler anlatıyor. Bu 

eskiden köylil için, radyonun 
r. hlr hayret menbaı olacağı tah

min etmiştim. 1'"akat onlarnı 
~ bu Aleti hiç hayret etmeden ga-

' et tabii bir şekilde karşıladık 
t larmı birçok yerlerden öı,";ren. 
a dikten sonra ben ha)-ret ettim. 
ti fiadyo hakkında bir hayli a
ld nektodlar okumuştum. 
it Radyoyu ve tayareyi yeni 
re ~ören bir Asya memleketinde 
ızı nı iki makinenin nasıl mistik 

lt!=:l ı'r tefsire tAti tutulduğunu 
".: ıa. hatırlarım: 
1 

ba Yerliler tayyareyi bir koca· 
•}il{ı:rnn kuş sanmışlar, yere in
la tikten sonra içinden insanlar 
d' ı km ış ~ Onlar verici radyo ile 
il~ .onuşnıu~lar, alıcı radyo ile 

,...-,cevaplar almışlar! 

Bu kuşun ve bu acaib makL 
nenin şeytan, cin, ~ri eseri ol
duğu na hUkmctmişler ve kork
muşlar! 

Ben, bizim kOylcrde makine 
• orkusu, ve hayreti görmedim. 
1Yalnız tayyare için bir ihtiyar 
'kadın bana şunları söyledi: 

- Et yemez, ot yemez bir 
garip mahHiktur! 

aı Köylüler Ajansı dinliyorlar 
BVe sonra konuşuyorlar: Diri 

göBö7Itiyor: 
en - BUkreş mi? Ben orada iki 

or ay kaldım ..• BUyUk harpte ilk 
iren kıtal arın birinde idim! 

Gözlerim gözlerine dikildi. 
Birden, elitlik adamın yü

~i • indeki yüzünü kaplayan kara 
ı. iı gibi sakallar siliniyor, bi· 

"a ı ı.; kamburlaşan omuzları dik
de\l ·i)·o_r; yara yeri taşıyan bile. 
v•f"ı snglanıla.ı;ıyor. GUrbUz, par

tti" ' cifi. gözlli lılr delikanlı mey 
,ıı:.ı çıkıyor. Onu, vaktiyle 

ı yodarların, ve zafer alayla
ar ıı.ın, i:;ğal kuvvetlerinin geç· 
m !#~i büyüt caddeye açılan yan 
nd ~..,::aklarda emprime içinde vti. 
an ı.;L •ıarının en güzel A.hengini 
e clbulan tatlı Ye ma\i bakışlı ka-
ğzCI nların hayali göz hebekle

alirfinue dolaşıyordu. 
lcrl{ ~onra gtilümsedi: 

" - Hey gidi Btikreş hey ... 
md e ı;tizel şehirdi o! Romanya· 

da çok rahat ettik. O zaman 
c.'lbeertle gen~lik de vardı. 
heı Bir başkası söze karıştı: 
c? " - Ben, dedi Belgradı bili. 
anarım. Bir hafta kaldık .. , Sonra 

mprnharebeye gittik. 
kad Illr haşkasr daha söze atıl
uı::n:ır. 
. He - Vlyanayı da ben gördüm. 
§UT'a\mma iki ay hastahanesinde 
varyattmı. Koca memleket şimdi 

saa lllyet olmuş! Şehrin ucu bu-
. kt..,afı bulunmazdı. 
de Ajans haberleri arasında 

b angl şehir adı ge~erse o şch
v i görmUş olanların ylizlerindc 

ba bir parıltı peyda oluyor ,.c ha. 
asınlıralar birbiri ardınca kaybol
yan1aıuş da birdenbire bulunmuş 
ıy~ı?resimler gibi meydana çıkıyor-
nıçı,u. 

~r ~ Bir köyde Avrupa şehirle
uthırlnclen Uçllnti bir ajans haberi 
Hct.;eslleslyle hatrrlaynn insanla. 

1~.t8rın bulunması köydeki reel his
k ~ <iinln ne gibi temellere daynn· 
rın ığmı göstermektedir. 

on Köy!Uler bir yandan radyo 
f'h paberi dinliyorlar, bir yandan 

ıah 1 bir tahtaboştnn bir çocuk top 
u~'hn... ynayan çocuklara hitaıı eclf· 
. a:ror: 
1 ket " - Ahmet, topu aldı, MelL 

Bomede verdi. Mehmet ağzını aç
' atuıı. Hliseyln koşuyor ... 
ına h'. Az daha vuracaktı. Gol ola-

paktı ... Hay gözlin kör olma· 
·ılıy~111 !,, 
u ko Bu kUçllk spiker, tahtaboşta 
ki sfalnız Sait Çelebinin ::;por rö. 

, nşwortajlarını taklit etmez. Şar· 
calukı söyler. Ve Ankaı·a radyo. 
4

ızd~unun şarkıcılarını teker, te· 
aklaker sesleriyle tanıyor ve isim. 
ahn leri listUndc bahis tutuşuyor. 
ordu Dramatik bir se~ etl'afı kap. 
yet tıyor. 
an ş Sonra sesleniyol': 
r mı - Blliu bakayım bn klm '? 

· ÇQcııklar ba~ırı;;ıyorlar. 
Birtakım isimler sayıyorlar. 

!. Çocuklar ''Radyo oyunu., oy-
aynlıflarkon Ajans haberleri denm 
nnt~diyordu: 

" - lngiltere Ja]\onya ile t1· 

caret mukaYelesini denon~ et. 
miştir.,. 

Köylüler birbirlerine. bnltt1-
lnr. Ucnonse kclinıe::;..ini her· 
kes lıirbiı1ne sordu. B.ir türlü 
manasını anlayamadı. 

Bir ihtiyar ı;aknJJı 
sağa sola s::ı il adı: 

çenesini 

" - Dinllyonız, dinliyoruz 
ama arada lıir kelimeyi anla· 
yamıyoruz. Bu kcli:mcyi anla. 
mayınca <la karam12tl:ı lıir ~ey 
kalınıyor. lngili:t Jaııoua bir 
şey yapmış ama ne rıııımı:;. 

llarp etse böyle clcınezler. 

Dost olı:;aJar büylo lilCI:ır ol
maz. Her halde anlayaına.•lığ"ı 
mız hir şeyler. 

.Ajans haberleriıl>itincc halk 
dağılıyor. 

Herkes köy o\ıasının öntin· 
den birer ikişer yiizgcri etti. 
ler. ihtiyar adam, harmanla
rın oldu~u y0rtlen ilerleyen bir 
delikanlıya seslendi: 

" - Sen dedi, mektebe gidi· 
,~·orsun. Hadyo bir şey dccli. .•• 
Onu ~ınlamışsıııdır. llani Ja
ponla lngiliz: :ırasında olmuş! 

Delikanlı l:'\civert jan;e güm 
Ueğlnin rlizgardan kalkan ya_ 
kasını düzeltti. Çıı>lak J,ollurı

ı nı birbirine kavuşturdu. 

- işittim ama, dedi, dcnon-

1
.senin ne olduğunu bilmiyo
rum. Onu bilse, bilse muhtar 
lıilir. Arapça bir kelime ga1L 
ba! Her gün bu kadar Arap ha-
vası ve saz çalan radyoda Arap 
ıç;adan başka kelime çıkar mı? 

'
~imdi mekteplerde Arapça o
kutulmıyor! Hem ben sanat 
mektebinde okuyorum .. 

İhtiyar delikanlıya. merha· 
metle baktı: 

'' - Hani dedi sen, radyQ ya. 
pacafım, diye çalışırsın da i
çinden çıkan kel~mları da bi· 
llrsin sandım. 

" - N9\ ~dyosu, eedkn 
Dellkanlr cnap verdt: 
- Bir kulaklık yaptım. Bu-

nunla birçok yerleri dinliyo. 
rum. 

İhtiyar söze karıştı: 
" - Bu, dedi, gUzel gemiler 

de yapar! 
!çeri girdik. Burası genişçe 

bir köy odası idi. Odanın kapı
~ı mecmua yaprakları hamur
la yapıştırılmak suretiyle ka· 
ğıtlanmıştı. Parça parça tahta. 
dan yapılan kapının aralıkları 
üstünde birkaç resim Ye tanı. 
dığım birkaç muharririn imza
sı rU74ara karşı bir sed vazife· 
sini görüyordu. Odanın iki ta. 
rafı Ustu kilimlerle örtUlmUş 
sedirlerle çevrilmiştir. 

Odanın yan odalarından bi
rinde kocaman duvarn oyul
muş bir dolap Yardı. Raflar 
göz göz ayrılmıştı. 

Gencin eseri hu rarıardan en 
yukardakinde idi. Delikanlı 
demirden bir küçük kotra mo· 
deli yapmış, üstüne gilzel ma. 
deni levhalardan yelkenler 
takmış, onu rafın UstUne koy
muş. 

Demirde kotranın hayali Ye 
deniz hasreti, madeni yelke
ninde şişen rlizgı1rrn genç bir 
ruha verdiği teselli ne kadar 
belli. 

Odanın meydanlığa bakan 
penceresinden ince bir suyun 
kıvrıntıları g-örUnüyor. Bu in· 
cecik billür l'esli suyun kena. 
rmda boz bir eşeği ahıra do~
ru sllrüklcyen çocuk \'O yanın· 

dakiler bUtUn dikkstleri ile 
:suya dalmışlar bakıyorlar. Bo7. 
eşek do kulaklarım ynnlarına 
salıvermiş rehavet lç;lnde gii· 
neşiıı solmakta. olan renı;lnc 
clalmış! 

Çocuklar incecik suyun Us. 
tUne kUçUk, tahta parçaları
nın bir araya p;etirilmc;;iyle 
kurularnı;1 olan minimini de~lr· 
men carkının dönUşilııe dal· 
mışlardı. 

Ru kUçUk makine parrasr. 
nrn !ılı· canlr mahliık gibi kı

mılrlanıı;: ını hayretle sllzli:ror
lanlı. 

nir ıınrrıı ak yef'il, hir par· 
m:ık kırmızı kumaştan mintan 
giymiş ol:·n körlii çocıığıı. ya_ 
nınclaki ı:Jyah ko\'boy , apkah 
çoeıığ:ı anlat •ynrdu: 

" - Hunlar J.ir şc>y nıf. .. Sıı
dan rRtk çıknnrorlarnıış! 

- Sen cl"ktri '; i gi)nlUa mU? 
- GiirdUm!... ~ 

r f)~hn •Y?r) 

İstanbul orta 
tedrisat kadrosu 

tamam 
Dün yeni bir ta yin 

listesi geleli 
f5ebrimizin orta tedrisat mii. 

cssc.selerinde açı!{ buluıınn i..i~· 
rctmenliklcre \'Ckalet tara.'.'• ı 
dan yeni tayinler yanılarc;k l 
ro tamal3nmıc:tır. Eu tnvin'. 
şunlardır : • · 

l"nivcrsitc Tabiive ımbe~i r 
zunlarından ::;..;e, zat İzmir 
Lisesi tabiiye stajycrli<rin(', J 
çi okulu mezunlarından R ... 
l'iirkoğlu f)ehremini orta o1rn 
tabiiye yardımcı mw•llimli<·q,, 
eski Konya valiı:ıi Cemal Bar 
dakcı Ga;.ioc:manpnşn t'lrih ı·o w 

rafya yardımcı mna!lirııliğir 
Yakup Pe~cnek ~chrcmini or: 
olrnlu resim vnr<lımcı mıınllin 
liğir:e, Ilnsan" Dal~ır !'endi~ oı 
ta okulu riv:ızive vardımcı mı 
allimliğinc: Av~e · CcV?..o lni~r 
Kız lisesi tarih coğrnrva yar 
dımcı mualimli~ine. Cib8li orl 
okulu tiirkçe ınmıllimi /n'F'' 
aynı okul yardirektörliiğünr 
J\emal Güksa Üsküdar 3 iiı-c· 
orta mctamatik muallimli§'in "' 

1\lurat ~ahin Üsküdar :3 ür.. 
di orta okul riya1Jve muallim. 
liğine, Hukuk fakültesi mezun. 
larmdan Aslan Tufan Vefa. füe. 
si türkçe yardımcı muallimli
~inc. Sorbon ünivcrsiteı::inden 
mezun Nafiz Danişmen Haydar. 
paşa coğrafya yardımcı muallim 
liğine, Selçuk kız enstitüsü mo.. 
da muallimi Neyir ayru okul 
yardircktörlüğünc, İstanbul Üs. 
küdar kız enstitüsü moda mu. 
allimi Nadide aynı enstitü yar. 
direktörlüğüne, üniversite tabi
iye şubesinden mezun Atiyye 
Şehremini orta okulu tabiiye 
yardımcı muallimliğine, Ameri • 
kan kız lisesi türkçe muallimi 
Lamia Üsküdar 2 nci orta okul 
türkçe yardımcı muallimiliğine, 
Şükran Eğilmez Nişa.nwı er~ 
ftek art okulu ya'f'dnncı reBim 
muallimliğine, Universite tarih 
coğrafya şubesi mezunlarından 
Şecaat UskUdar 2 nict orta o. 
kul tarih coı;1rafya yardımcı 
muallimliğine, Gazi terbiye mek 
tebi mezunlarından Tahir Ber. 
kan Be.siktaş birinci erkek orta 
okulu riyaziye yardımcı mua.L 
limliğine, edebiyat fakültesi 
mezunlarından Hamiyet Duru 
Kadıköy 1 inci orta: okul tarih 
coğrafya yardımcı muallimliği
ne, Mela.bat Yakut Davutpaşa 
orta okulu tabiiye muallimliği. 
ne kimya şubesi mezunlarından 
Emine Nafia Topçu UskUdar 
ikinci orta okul tabiiye yar. 
dmıcı muallimliğine felsefe şu. 
besinden Hasan Ta.nrıkut Yeni. 
kapı orta. okul tarih coğrafya 
yardımcı muallimliğine, Adnan 
Günesin Taksim orta okulu yar
dımcı t~rkçe muallimliğine, dok 
tor Hasıp Çapa orta okulu tabi
iye yardımcı muallimliğine, 
Nelvina ana Beşiktaş birinci 
orta okul ingilizcc yardrm.cr mu 
allimJiğine, Reşat Çapa orta 
okulu fran.sı;r,ca yardımcı mu. 
allimliğine felsefe şubesi mezun 
!arından Hükeyma Eyüp orta 
okul türk~e yardımcı muallimlL 
ğinc. Mefkure Cağaloğlu orta 
okul İngilizce yardımcı muallim. 
ğine tayin edilmi§lerdir. 

Galata caddesinde 
öldürülen adam 

Katil henüz bulunamadı 

Galataôa Necatibcy caddesinde 
yaralı olarak bulunan ve hasta. 
haneye götürülürken ölen maktu. 
lün hüviyeti dün yaprlan tahki. 
kat sonunda anlaıılmıştır. 

Bu, Tophanedeki Dikimevinde 
amelelik yapan 20 yaşlarında Ka... 
radenizli Ali adında birisidir. 

Fakat cinayet haıa esrarını 
muhafaza etmektedir. Tahkikatı 
yapan müddeiumumi muavini Ne. 
cati ile emniyet müdürlüğü cina. 
yet masası memurları dün bu iş. 
le mesgul olmusJardır. 

Esrarengiz vakanın birkac gü. 
ne kadar aydınlanacağı ümit e. 
dilmektedir. 

- - -o---

T eşek kür 
Gazetemizin 23 i.incü vılrlönü. 

münü tebrik liitfunda buluna., 
izm:I' 1e t nadol ı ,.e Kon.-ada 
E;?ekı", arkaörtslarrmtza candan 
t .:~:k"<ür edt"riz 

Geçen geceki 
şiddetli fırtına 

Denizde mühim hasarat yaptı 

8 den iz vesai ~ i parça l an ı p battı 

Cc,,.crı gccclci fırtınoo<m sonra 1 
7'opıumc rıhtımttuı vuran 

mavnalar 

Geçen gece yarısı sa.at 11 de 
<;ıkan ve gittikçe şiddetini artı. 
rarak saat bire kadar devam c. 
den fırtına denir.de mühim ha.
sarata sebep olmu§tur. 

Yalnız limanımızda 8 deniz 
'Vesaiti parçalanmış veya bat • 
mıştır. Marmarada veya F.{te 
denizinde vukua gelen kazala.r 
hakkında henüz şehrimir.e mA
hlmat gelmem.iştir. 

Bebekte kıç tarafından sahile 
\'e burnundan da denize tremir. 
li bulunan Savarona yatı da tclı. 
like geçirmiştir. Yatın .sahile 
bağlı bulunduğu halatlar fırtı • 
nanın şidQ.otin~ ,k~~f • 
kat kuvvetli demirleri yatı kt\. 
raya vurmaktan kurtarmıştır. 
Yalnız bir ara kıç tarafı sa.hile 
do~ yaklaJmış, hadise yerine 
yetışen kılavuz ve liman romor. 
körleri derhal yatı eski var.ive. 
tinde halatlarla sahile bağla. 
tnrnlardır. Y:ıtm karaya otur • 
duğu doğru değildir. Yat bun
dan sonra Kanlıca limanına de. 
mirleyecektir. Bundan başka li.. 
manımızda olan diğer kaT.alar 
şunlardır : 

1 - Fındıklıda boş olarak 
demirli bulunan İstanbul lima. 
nma bağlı Ömer reisin idaresin. 
deki 33 tonluk Hlidaverdi yel • 
kenJisi demirini tarayarak ka • 

r :·:ı. C:ii .. ~mUş, delinmiştir. LI . 
1 1 an i~\etmesinin 15 nuınaratı 
r~ml)r:.öri.\ yclkcnliYi karadan 
lnr'1 rarak · yde;:;inde Galata 
ı· ı~ t 11Hna kadar getirmiş. fa. • 
kat i~iııe çok su clolan tekne 
J\adık&y is!ie'"sinin y:mmd:ı 
b11t rııt!'!.r. Te!u"• ı;evri.scfcrc mn 
ni olac::ı't \'a~ivettc' clurclu~un . 
dan limr,oı ı-:.isii~i bııgiin battı. 
ğı ~·erden çıkartacak• ve ma.sra. 
t:nı sr.l•;b:ndcn alacaktır. 

2 - Gcmli!c lim'lntna ba~lı 
l!,iı:;r.ii ofrln Hn~anın .sahip ol . 
cl11!fn ,.c Mmrt;ıfanm k:ıpt~~ı bll. 
hıncluğu 2 tonluk ~ehm<'ran yel. 
ke:ıll ke vı~ı mc}"'a \'e 1..cytın 
yiikü ile Kumknpı nıcntlirci~inin 
dtfiıncla r,idd,..tli ckni~lerc dııva. 
n~nuyarak .alabora olrr.u~. b·at
mıJıtır. lc;indcki\cr kurtarılmıfj. 
trr. 

:; - Şamandırnda bağlı ftal. 
y ın bandıralı Vesta şilepine 
tuzlu balık aktarma eden Halit 
kaptamn idaresindeki 3649 nu • 
maralı mavna da olduğu yer. 
de dalgalara dayanamıvarak 
batmı8, fakat İtalyan Yapun.ı 
müretU?batmm gayrctHe askı • 
ya alınmıştır. HMise verine 
yetişen liman işletmesinin H 
numaralı romorkörU mavnayı 
yedeğine bağlayarak Haliçteki 
Tekirdağ iskelesine kadar gö • 
tUrmUş ve sahile gelmiştir. Mav 
nadaki mallar denir.e gitmiştir. 

4 - Beşik~ önünde ~azha • 
neye ait yilklil bir duba da dal
galarla alabora olarak batın~ • 
tır. İçindekiler kurtanlmı§tır. 

5 - Y ine Beşiktaş önünde li. 
man i~letmcsinc ait kömür yük. 
m bir m avna demirlerini tara. 
Jlll§ karaya ~rarak di\>ind~ de 
linmek surettlc batmıştır. 

6 - $ile ' lfrrtartlna bağlı 14 
tonluk Recep kaptan ida~inde. 
ki yüklü Htidaverdi velkenliai 
Y.enikapı ile Kumkapı arasında
h kayalara çarparak parçalan • 
rnı.ştır. 

• 7 - İstanbul limanma bağlı 
Mahmut kaptanın 17 tonluk Se. 
lamet kavığı kum yüklü olduğu 
halde Kumksoıda batmıştI?". 

8 - Çatladıkapıda inhigar • 
larm tütün deposu önünde iki 
d!ı:kli . Ihsanıhüd.a. yelkenfüıi 
dıger bır yelkenlının Uzcrinc 
dtişme11ile sahile vurmuş parça. 
lanarnk batmıştır. 

Kendisine polis süsü 
veren sabıkalı 

ikinci 
karlık 

ağırceza bir cü1et
davasına hakıgar 

İstanbul ikinci ağır ceza mah Ali~ a<lrnda bir kadının da aynı 
kemesinin dün Eabah gördiiğü 3ckılde 70 lirası ile eşyalarım 
muhakemelerden bir tan.c!!inin dolandırdığı anlaşılmış ve 
m~vzuu, cürctkarlığın ve soğuk. ''gasp, memur süsU vermek, 
kanhlı;1ın bir nümunesi idi. dolandırıcılık,, gibi üç n}Tı suç. 
Yakanın kahramanı sabıkah- ta.n mahkemeye scvkcdilmi§tir. 

Jardan Halittir. Geçenlerde bir Dünkii muhakemesinde Ha-
gecc içtikten sonra Beyoğluna lit demiştir ki: 
c;ıkmıs, umumi evlerin bulundu. ''-İftira. atıyorlar. Hep bun. 
ğu ı=o1ı:aia dalmıştır. Halit bu. lar zavallı bir krzca~1za. iyilik 
racl:ı bir mUddet aşağı yukarı yapmak istediğim ıçin başıma 
dolac:tıktan sonra ocncere önün geldi. Bu umumhanede Safiye 
de gördüğü kızlardan birini be. adında bir kız vardır. Bana töv. 
ğenmis, içeriye girerek: bekar olmak istediğini söyleye. 

- Ben bu ~ece burada kala. r~k babası ile anasını bulma. 
ca~ım. polis komiseriyim .. de. mı rica etmişti. ben de kabul e. 
mi~tir. derek götürmek istcdial. 

Geceyi !\!adam Bcrnad'm e· Buna kızan Madam Bernad 
vincle gccire:ı Halit. sabahle\'in bana bu iftiraları atıyor .. , 
gidcC'C'i!i sırada, para vermed:k. :\fahkeme ~ahitleri de dinle • 
ten b:ıska: me1r istediğinden durusmayı baş 

- Ben istersem bur:ısını ka. ka bir güne bırakmıştır. 

Avrupadan dönen 
ta 1 ebeler nah 

34 ü Belçika ve lsviçreye ~~ ~~~· 
gônder:lecek dığerlerı ~f .. c 

o.a) 
mem:e1<ette t<aıacak ~ar 1ı11 

111 lı:ı 
Avrupada okuyan talcbcıııll 0111 

tahsil vaziyetini tesbit etmek il- ır •:ı: 
zere fakillte dekan ve profesor• llaraka 
!erinden müteşehkiJ komisyon ç•· \ aı 
h~malarını tamanılamı§tır. kaş;ıı 

Şimdiye ka!iar tesbit edilen va· a/ 
ziy~tc göre. Avrupada devlt1 '•krc~ı 
hesabına okuyan 272, devlete bal· eı-1 
lı SUmerbank, Dcııizbank, M•: ar1;1 ) 

:fen Tetkik Arama Enstitüsü gı. ktır 
bi müesseseler hesabına okuyaı\ lt u~ 
135, hususi surette Avrupad• 'ikı·cı 
t~h.si~de bulunan talebe de 360 ete ıl 
kı~ıdır. den 1 

Komisyon dc,•let hcsabtna oktı. lekıı 
yan talebeden 33, Süıncrbank he· ah 
Gabma okuyandan 24, şeker fab· Son 
rikası hesabına okuyandan 6, de• nka 
niz yolları hcubma okuyan ;;il rııcrı 
bir olmak üzere 64 t;ıl bcvi bİ• ın tı: 
taraf devlet olan Belçika ~c ts- ine 
viçrecle tahsil etmek üz,.rc tc!<rat Sor 
Avrııpaya glSndere~ktir. enıışl 

Bu husmt;ı. hiikiımet nt"zdind' İŞlirl 
tesr-blıUslcre girişilmiş ir. Un ıı 

Yine devlet hczabına okı.ıyaıı ekı 
t:ıleb:lerden 104 ü. hususi ol·ra~ ekı 
okuyandan 45 i yiikı;ek miiherı• ar. 
clis okuluna, 36 sı iktıs;ıt fakültt \'iıı 
sine. adlive vekaJeti hec:ahın'i o· •kla, 
kuyand<ın 23 ü de hukuk CakültC• rıa k 
sine, tahsillerin~ devam etmelc~ eıın 
için kaydedilmişlerdir. lııesj __ ,,,_ __ 

iki kaza 
UIJy 

Biri 4 , biri 7 ya§ında jkJ 'ada 

k 
•ııı; 

çoc::u otomobil altındı p,
0 

kalarak öldü tt, .. 

Dün öfle üzeri Karaf!Ümrüktt lılur 
bir kaza olmu§, şoför Huibin İ• 'r ı 
darnindeki taksi geriye doğrıl r t 
manevra yaparken Celal o~lu ~ 1 kııı 
yaşındaki Şerife çarpmı:.;t1r. Şo- 1~ 
förün görmemesi yU.zün:den, oto• ~I 
mobil socufun Üzerinden gecmiı ............ 
ve başı patlıyan Şerif Etfal haıt• ıa 
tahanesine götürülürken ölmÜ!I 1 - ) 

tur. J\ 
Kaıa tahkikatına müddeiumıJ• l'J 

miJik elkoymuş, §Oför Hasib ya• 
kalanmıştrr. 4 

" Şoför Ardaıın iclaresinde1'1 luı 
kamyon da dün Tozkoparan yo• "'ll 
kuşundan hızla aşağıya inerkcf1 t .... 
7 yaşlarında Aleko adında bir ço· bu 
cuğa çarpmıştır. Beyni patlıyaıı ~u 
Alcko hemen ölmüş, şoför yaka• tı. 
!anarak tahkikata ba lanmıştır. dı ---
Hayır l ı evlat 

Evde kimse yokken aile• 
nin mücevher1erini 

çalmış 
. Necdet adında 14 yaşlarında 

hır çocuk, dün evde kim&c oınıa• ~ 
dığı bir sırada sandığı aç;;rak aıı· :~ 
nesinin mücevherJcri ile hazr e" ı 

. lı eşyasını calmış. Sultanahırett' 
bisikletçi Nuriye götiirmüştür. 

Çocuk bunlara mukab!l ufalı 
bir para almış ve uzun uzun bİ• ' 
siklete binmiş. sonra da sinem:t· 
ya ~itmi;tir. 

Anne ile babanın palise müra· 
caatı üzerine C'Ocuk ile esvaJafl 
sattığı bisiklet~i Sırrı vakahmmıf· 
adJiye~·e teslim cdilrr°işkrdir. 

Suclular birinci sulh ceza malı· 
keme:;inde sor~uya çckilmistcr1 

Necdet her seyi anla mış, fak•' 
hisikktc:i inkar etmiştir. 

Stenografi d~r~leri 
Beyoğlu Halkevinden: 

Türkçe stenoğra(i dersler• 
3 - ı t • 939 tarihinde başJıra· 
caktır. Anu edenlerirt evimiz' 
müraca~tlarını rica ederiz. 
---~~----~--...:..:;:.:.:.:.:.:. ____ ~ 

Cumarte. I Pazar 
1 

> 28 l. Tcş. 29 1. Tet· 
~ 

patırım. cabuk bana be::: lira ve. 
rin., demis ve Madem Bern3d'm 
te'dif ctti'5 bir lirayı da kabul 
ctmemi~tir. Madam· fıu~la ver -1 
menıektc iR'lt f'tmi;.;, bunun ii. 
zerine Hft\it, güva emnivet mü
dürliiğünün ikin~ci sulx>sine te . 
lefon edivormu~. ı;ı:ibi yaparak 
d·~sın~ı ile görii~müş, bir r.ok 

Tra.bzo~ Limanı 
Tra!non limanında yeni men. 

direk ve rrhtımlar in§ası için ha. 
zırlanan avan projcai münakale 
vekaleti tara fır. dan tetkik edil. 
me~tedir. Liman 10 bin tonluk 
vapurun iç;nde kolayca manevra 
yapa!Jileceklcri ve rıhtımlara ya. 
natja.bilecekleri bir hale ~kula
eaktır. Sahildeki bireok binalar 
yıkrlııeık. burılardaı{ dahile ~!~ 
lar açılacaktır. 

<( ı 'l Ramazan 116 RımaıJll f- .,_ hrıır Vifl hızıı ı7i 

~tler ::_ '"" /""ri / ,;. 

tel-dit savıırmuı:1tur. · 
Fukat neticed~ valca kAra ko.. 

la akectnıil. iıt anlP.~ııarak Ha. 
lit YC\k21;ınm1ı;t1r. Tahkik~t ~I
ra~ınd<t ITa'\<lin bundan başka 

g:,:e· ~1 ~ ! !~. ıı ~~~ ! ~ 
h;1nlfı 14 • I•. n "'5!1 

Atşıır 17 ~lı 17 1U J~ cJ' 
Yıts• ıs 4· ı 4. ı s~ 
lm•ı~ 4 •· ~.f 4 ~ t 1 ~i' 

1 



n 

·· debiyat ·münakaşaları : 

1 e·vfikFikretedair 
birinci vesika 

2l) BiKi~u:rTE'~.Rl!'ıl 193:J 3 - VAr=n 

---------------~----------------------~ 
1 l 

Belçika Krallnın Amer ikaya hifa. 

----- --------

lGöriiPdüŞüıldilkÇBi 
·······································--······· 
Köpek leşi ı 
Varşova, daha düşmedi mi? 

1 Hala muhasarada mı bu kahra. 

l>aha s·ı-ı - 1 f'k' 1 . J • H ıgııu a ı ·ıı· ve eser erı ey• ~edebil at münakaşalarına biiyiik 
.il> ıuc\'zu olan Fıkrl'l, öliinıüııü ttı
D]fık·~dcıı sen~~Jcrdc de a.rııi uyanık 
dar •1~ 1 nı'.ıhafaza etti. Her ııc ka_ 

. ·iiı ~u_ alaka ateşi rnkit vakit hir 
eıııll gfj L.ıgladt he de Jıiç IJir z:.ııııaıı 

yin Cahitle .razıJıp göııdcrilıniş ,.e 
bir giiıı (o(cçiklirilerck 13 ~isan 
l!llU tarihli Taninde çıkmıştır. O 

zamanlar llüseyiıı Cahidiıı hu ınck· 
tuptan l>azt cümlelerini \'ıkardığı 
ri ,·ayet olunıııuştıı. 

Moskovadaki 
Ziraat heyetimiz 

Leninin mezarına 1 

ben radyoda söyledığ i nutuk 

Mos;::;n; ~::~u -Bu. «Taarruza uğrarsak kendimizi 
rada bulunmakta olan Ziraat 

l 
man şehir? Gazetelerde onun 
korkunc bombardımanları, tın. 
madan karşıladığım okumuştuk. 
Alman tebliğleri bile bir yandan 
Polonya atlılarının erkekçe dö. 
vüştü!derini inkar edemezken, 
b":- yandan da Varşovalılann kah. 

·· nıııcıJ" · 
' il- İt t·. 1•. \'~ d:ııın~ suya bırakılan 

• aş gıl>ı ıııuhıtınılc akisler ya-
ar·ık y' Uzadı. 

A~Jınııı hanı.ıi elılc k:ıldıjiıııı J1il· 
ıııiyonız; o zaman neşrolunan mek
tup şudur: 

Vekili Muhlis Erkmen ve bera- mu11dafaa edeceg ... ı·z berindeki heyet büyük elçimiz ' 
Haydar Aktayla birlikte dün 
Leninin mozolesini ziyaret et -
mişler ve bir çelenk koymuş.. 
lardır. Akşam da büyük elc;ili . 
ğimizde Sovyet ziraat komiseri 
şerefine büyük elçi Haydar Ak. 
tay tarafından bir ziyafet ve
rilmiş ve bu ziyafette yüksek 
Sovyet meclisi divanı reisliği 
umumi katibi, hariciye komi
serliği protokol şefi, şark işleri 
umum müdürü, Voks müdürü 
ile diğer bir çok Sovyet erkanı 
bulunmuştur. Ziyafette iki mem 
leket arasındaki dostluğu teba. 
rüz ettiren karşılıklı nutuklar 

ramanlığmı övmcğe mecbur kaL 
rruşlardı. 

Sonra, etrafı çepçevre kuşatan 
ağır bataryaların, hava bom. 
bardımanlarının, yangınlann or. 
tasında yine onu cesaret ve şere. 
fin bir meşalesi halinde görd~k. 

& .:ılııız, Fikrl'l hakkındaki ıııüna Azizim Cahid, 

benim Dünkü makalt>nde va• ik)aal'.ırı n hepsi acaba ciddi lıi r ve. 
cvJe! ikt~·a· dayanıyor ıuu '? l\onuş:ıııl:ır Uolı<'rt J{ol<-je yeniden bir \·a
bal· eı·· ctın Y:.ı arkadaşları, ya t:.ıldJl'_ . .Gif<>i talim ile da\·et etJıldi,;:,rlıni 
:Ma- r

1
' l':ılıut zaman ilcl'ledik~·e bun- yazıyorsun. l\lt>klebi Sultanide 

•· gJ- ık 111 arka·rnı:.ı takılan bir k:ılalıa- bulunduğum kadıu· U.obert Ko
ya.il 11 lıt~'. .. Eı~ .. ~·ok .. d:.ı 1':ikrl'li .. k~ııuş:ıı~ LcjdeJd hidmeti tedrisJyem l za-

d• ·· ~llııcu :tunıredır. hkırlcrını tc.'n terketmcınls,tinı,· ,.alnız pa 1hcıt .J 
360 eı, c.ıı okudukJ:ınııa deAil Fik- J{ol<'j idaresinin p;ösl<>r<l lği ar-

ı c <laır söylenenler üzerine bina za , .e nıüsaade,·e m ebni h af tada 
ı en 1 .J 
l<!ki nı k:ılalıalık neyse, fakat lıal'i bi r kere, Çarı;;ıunbala ı·ı, Hisarın 

ler azıcık zahmete kallaııın:1_ o g·iizcl sıı·tıııa yü kseliyor \'e 
ıaıı ını" 

f b Su ' ik i sınıfın - kısım azamı Türk 
• ~e'. ak:ı11. ~laftalaı:~·~. yine Fikr-cl ııı~i- olmak üzcı·e - Anasırı Mulıte. 

. .. ~ları goruyoruz· Fıkretın Hfei Osmanft.•c(lcn müterekkip noa•• ın<!tik· . .. . ' .J 
• bi. 1 aıı KoleJıııc geçerek (irfanı- \'C cidden gi.izlde ı;;aklrtleriyle 
ı İ in Lebdi!i labiiycl ettiği) ni kentli- meşgul oluyorum . Gt><:en de\·-
e ,.. ile atf .. l. 1 k 
, t , • cıı soy ıyen er ço ·. rin tazyiki nuılmiki i<:in<le ba.. 
i{ra Soruntı \' ·ı k . • e . . z: crı ece· cernp (öyle na emsalsiz ,.e hakikaten sera· 

er dt inı~şlır) den ibarettir. ~creılc de. zat bir insan h ayah ibda. ve 
ın ij Hır? İddia edebiliriz ki, llu sö· temin eden o ha,·a;·ı sAtı hiir. 

en liüscyiıı <.:ahide yazılmış bir riyeti teneffüs cttikc;e di,i:erl<>· 
uy~ kturıtan çıklığ1111 hilmiyorlar ,.e ıimdc lıAla bir hafıtlik, bi r 
.hr a ekıuoun kendisini hiç bilmiyor· kuv,•ct , .e d '-·a.det hissettiğim· 
ıhcrı• r. .J 

\' d en o r uh·ara tepe ile rabıtamı 
ültt• •k ine icluiaJar: Fikrcti vatunsıı- biitün bütüne kt>smek isteme_ 
~ "' la, tlinsizliklc, mülhitlikle ittiha. nılştim ••• Ne kada r haklı oldtı· 
ültC• e~· kııuar vnrır. Acaba bunlar Fik· ğumu ı;;imdi gürüyornnı: Hir 
eleı1 ııe1~ lıir ".Sancağı ~erif,, ıııanzu- mulıiti gayz-Ü gılgat l<:indc h e· 

0 
51 Olduğunu, bu ınanzurncnin en n üz serbestçe ve i nsanca iş gö. 

i~i escrle_rinden birini Lcşkil etti- r i.ilem ez. 
,, haıırJ:ırlar mı 'l B ugiin sal , .e irfanını tebdili i:.1krcfin Kolejden nasıl ~·ekildi_ tabiiyet ediy.or demektir ... Bu

r 
1 

llahu sağlığında "Tai1iıı,, c na diinkii fena hayatımızda 
Jflı.Jcrd·~· • .. ıı;ı mektup aıılalır Ye o. c:al'eıdz katlaıu;ıııştnn; bn~iin 
ildan ·' ( ı .. ) . . . l - b ri t 
il .. ua. ulZ . llll IÇlll Çll IŞaC<lgl· yine Öyle yapmaya m ec U ye 

~0l'ler görüyol' ve K olejin hürriyet • 
• 1-'ikreti;ı ınuarızl:ırına en mukni nevazılne , .c ka<Hrı-,lnasa.nc ac,:· 
,,.~ 1 

.. •ııı ıı lıu mckl11huıı kendisinde tığı a.ji·uşu rajtbete işte sürük. 
r~k~~ •ır u.r\~tııuz. llir münakaşaya doğru Ieniyorum. K a ba hat ben im <lc
ın 1' 111 l\tı kaıııcl \'izcr iimidiylc 29 yıl- ğil ; ben oradan d a size l 'C in · 

~oğrıl , 1~1 tırri~iı~ muha~cıncsi huzuruna ~anlığa hizmet edeceğim. 
~lu ~l· ııak ı~·m Jıcklıyeıı bu mektubu Oğlu anadan ayır!ln eller 

$ 11 ~" ııcşretliyoruz. kahrolsunt , . 
• oto- Aleldup 11 ..Nisan 1910 dil Hü!ıe~ T li'!V ..,hc vt-.cn~,., reçmif ............__ ___ ___________ _ ,ı_~_A_,._~ _ _ •"'1WH' __ -_~_İ•~-·---~-

~~~; lalya . Yunanistan Ruzvelt diyor ki: 
·umu- J\ragındaki dostluk pak-
~b ya- tı temdit edildi 

ırı1!tina, 27 (Hususi) - 30 ey
ı-l e rnüddeti hitama eren Yu. 
t~~d:- İtalyan dostluk paktı. 
h~ .. ıt edilmiştir. Bu hususta 
~Cıgunlerde İtalya ve Yunan hü. 
ti 111~tıeri arasında notalar tea. 
cli;dıldikten sonra paktın tem. 

tır. ıne karar verilmiştir. 
---o---

t t2:l/estiya ablukadan 
şikayet ediyor 

aile• .. ~~erlin, 27 (Hususi) - Sov

Amerika bitaraf 
kalacaktır 

Vaşington, 27 (A.A.) - H e. 
rald Tribün'ün tertip ettiği kon 
feranslar cümlesinden olarak 
Reisicumhur Ruzvelt dün ak. 
şam radyoda bir nutuk vererek 
demiştir ki: 

mı j,~~.!esrni gazetesi "İzvestiya" 
rcn·Uı:ıkü başmakalesini İngiltc. 

Avrupa harp sah_nesin.e .~e 
rika kıtaatı gönderılmesını du
şünen mesul tek bir Amerikalı 
yoktur. Birleşik Ame:ika dev. 
!etinin bitaraf kalacagı ve .ka
tiyen harbe sürüklenmek nıye: 
tinde olmadığı b ir vakıadır. 

rınd~ tt~!l ~bluka faaliyetirı.e tahsis 
<:"'~.ıştır. Bu ablukadan müte. 
r~ı ır olan milletlerden bahsede
:-u~ .. ezcümle bitarafları ileri 
luk Uyor. "lzvestiya., İngiliz ab. 
~it asının muhiriplerden ziyade 
~li araplara tesir ettiğini, çün. 
\,~u rnemleketlerin yiyecek ve 
! 1.~ tnadde tedarikatında bu

n~ma· ll~t~adığını yazıyor. Bilhassa 

mt.:rıı· 

yaJaff 
anmrf• 
ir. 
mah• 
is tel'· 
eaıcst 

erslet"İ 
aşJıya· 

imiz' 

zar 

. va Çıka, Holaruia ve İskandinav. 
tetılll~mleketleri · başlıca tica • 
ta 0erıni deniz yoluyla yapmak
r:ea· lan bitarafların abluka neti
~e31.~d~ •. deniz muvasalalarının 
lar

1
1 dıgıni işaretle biitün bun _ 

YUk~ rnesuliyetini lngiltereye 
l(\di eyerek yazısını bitirmek . 

r. 
);'· -0--

lıllandiya - Alman jim
-.astik müsabakaları 

.. lağvedildi 

- --<u-

Bulgaristanda mebus 
intihabı 

Sofya, 27 (Hususi) - Kral 
i radesile kapatılan s.o~ra!1~anın 
yeniden toplanması ıçın ıkı aya 
kadar intihaplar yapılacaktır. 

Müstakbel sobranya 25 şubat 
1940 senesinde toplanacaktır. -- . 

Halk lehine bir 
tarife 

Brüksel, 27 (A.A.) ·- Bey. 
nelmil.::l bakımdan Belçikanın va. 
ziyeti hakkında malumat verme
ğe Amerikan hiıklımetiııcr davet 
edilen Kral LeOJX'ltl, t!ün gece l 
Baeken şatosunda Amerika:;a hi. 1 

ta?eı;ı radyoda bir hitabe irat et- J 
mıstır. 

Kral, bilhassa demiştir ki: 1 
- 193 7 senesinde Belçika müs. · 

takil bir vaziyette bulunduğunu 
ilan etmiştir. üç büyük komşu • 
sundan her biri Belçikanın ara _ 

zısıne riayet ve istiklalini garan .. 
ti edeceğine dair kafi teminat 
vermiştir. 

1 Nihayet bombalar ve gülleler, 
şehırin su yollarını bozdu. Yiye. 
cek kalmadı, cephane t.ül(endi. 
Polonya devleti erl:anı, Polonya 
orduları başkumandR:u, Rumen 
topraklarına sığmdılar. Varşova, 
ancak bı:ndan sonra patlamayan 
silahını brrakmağa razı oldu. 

söylenmiş ve bu toplantı samimi Mektupçular arasında 
bir hava içinde geç vakte kadar 

Belçika hükümeti tarafından 
harbin bidayetinde memleketin 
oitaraf kalacağına dair yapılan 
beyanat l:ıu siyasetin tabii bir ne
ticesidir. Bu bitarafhk Belçika 
milletinin ananelerine ve emelle. 
rinc uygun olduğu kadar memle. 
ket menfaatleri için de hayati bir 
eleman mesabesindedir. Belçika 
bir harbe sürüklendiği takdirde 
arazisi bir muharebe meY'danz ha
lini alacaktır. 

Holanda ile yanyana garbi Av. 
rupa hudutlarının telaki nokta
sında bulunan Belçika, bilhassa 
muslihane olan vazifesini ifa et. 
mektedir. Bütün kuvvetimizle is_ 
tiklalimize riayet edilmesini te
mine hazırız. Taarruza uğraya
cak olursak, bundan 25 sene ev_ 
vel yaptığımız gibi bu sefer de 
kendimizi müdafaa edeceğiz. Bu 
takdirde bütün memleket, ordu. 
nun arkasında yer alacaktır. Fa. 
kat muhariplerin bitarafhğımızr 
ihlal edeceklerini zannetmiyoruz. 
Sulh ve medeniyet uğrunda A. 
merikan milletinin bu vaziyeti
mizin idamesi için bize yardım e
deceğini ümit ediyoruz." 

tık günlerde garbın ''Pbvnc''. 
si sayılan bu yalçın mückfaa, on. 
lann düşmanlarını da hayran et. 
miş, "Varşova" yı canları paha. 
sına koruyan kahramanla·.·ın kı. 
lıçl"'rı geri verilmişti. devam eylemiştir. 

Maliyede tayinler 
Ankara, 27 (Hususi )- Birin. 

ci sınıf maliye müfettişlerinden 
Tevfik Koral vekalet tahsilat 
müdürlüğüne, ikinci sınıf maliye 
müfettişlerinden Emin Kalafat, 
Kemal savun birinci sınıf mali
yet müfettişliklerine, Teftiş he
yeti kalem müdürü Muammer 
Tayşi posta müfettişliğine, Hak. 
kı Balamir teftiş heyeti kalem 
müdürlüğüne naklen tayin edil. 
mişleı.1:lir. 

Ankara, 27 (Hususi) - Bitlis 
mektupçusu Osman Nuri Sinoba, 
Mardin mektupçusu Asım Tekin 
Balıkesire, eski kaymakamlardan 
Nedim Sezer Bingöle, Sinop 
mektupçusu Süleyman Sami Bit_ 
lise, Çerkeş kaymakamr Ömer 
Naci mülkiye müfettişliğine ta
yin edilmişlerdir. 

Sabiha Gökçen 
nişanlandı 

Türkkuşu Başöğretmeni Ba. 
yan Sabiha Gökçen ile Tayyare 
Yüzbaş1s1 Kemal Eşiner'in nişan 
töreni dün icra edilmiştir. 

Radyo neşriyatımıza dair : (4) 

Ajanslarda, bu haberi oku-Ju. 
ğumuz zaman, yeryüzünden he. 
nüz bü~ün iyiliklerin, güzel ve 
şanlı duyguların kalkmad· frına 
İnanıp sevinmiştik. 

Fakat ne yazık, ki sonu gel. 
medi. Haber, bir ajans yaldızın. 
dan ibaret knldı. Elimize ~eçen 
resimlerden anlıyoruz, bu kah. 
raman, yalmayak, başıkab2k bi. 
rer kafile halinde İş saht1lr;;-ına 
sürülüyorlar. 

Belki sonra bu çıplrtkhk gideri. 
lir, diyelim; i!ma, birkaç günclen_ 
beri, gazeteleri kaplayan şu kö. 
pek leşleri hikayesi de nedir? 
. Varşovada on şilinge bir kö. 
pek leşi satın alınıyor ve bu ölü 
köpeklerle insanlar açlıkta:ı öl. 
mcmcğe çah~ıyorkr:-rnış . 

Ankara radyosu program
Ları"'dan beklediğimiz .:~ir 

gen ilik daha ... 

Varşova daha düşmedi mi? 
Hala muhasarada mı bu kahra. 
man şehir? ... FethedilmiŞ bir §"· 

birde köpek eti, hem de leş e: 
ne demek oluyor? 

Orasını istila edenler, her ter 
lü kazanç imkanlarıncan. mahrı r 
ettikleri bir yurdu naul .aç b r 
kabiliyorlR"? Eski barbar akınh 
rında bile böyle korkunç b.ir fo• 
yiyicilik hatırlamayorum. 

Kılıçlannı almamak suretiyl... 
gösterilen kahramanlık saygıcı 
ve şeref hürmeti nerede, aynı 
kahramanlan köpek leşleri yeme. 
ğe mahkum etmek nerede? •.• 

Radyo neşriyatı vesilesile tarihe nasıl hizmet edilebilir ? 
Ankara radyosuna dair yaz. 

dıklarımızdan bir kısmı. 

nın - bir tevarüd nev'inden da. 
hi olsa - tatbik edildiğini gör -
mekle mesuduz. Mesela mem
leket için doğrudan doğruya a. 
Iakalı ve hafızalarda yer etme
si lazım gelen havadisleri,. bir 
programda söylemek!~ ~e~ıver. 
menin büyük bir tedbırsızl.ık ol. 
duğunu ileri sürmüştük. Bılhas-
sa Başvekilimi~ Refik Sa:ydam~n 
A\Tupa harbinın en nazık bır 
zamanında siyasi durumumuzu 
izah eden nutku, bütün dünya 
merkezlerince yirmi dört saat 
müddetle hemen her programda 
tekrar edilirken, bizde Y!"-ln~z 
bir kerecik söylenip geçılmış 
olmasını .göst~~i~, - ve.~~ -
yasi terbıyemız ıçın bekledıgı -
miz faydalar bakımından - bu 1 
noksanın mahzurlarını · izaha 
çalışmıştık . 

Aynca, bitarafane neşr~-
dilmekte olan ajans haberlerı. 
herhangi yabancı nutuk veya 
beyanatın radvo snikerleri tar~. 
fından bilatefrik. hevecanlı, mu. 
balağalı hir belagatle okuı:.ma. 
larına isaret etmiştik. Ezcumle 
aleyhimizde olan bazı ~otıa:ın 
da avn~ itib~':'l~ irat .edılme~~n-ı 
den ı:ıikavetcı ıdık ... Bır kac; gun_ 
dür bu hususun da dikkate alı
narak, radyo snikerlerimizin ~a: 
ti bir lüzum olmadıkca, o gıbı 
hitabet "'ıtvretlerine düşmedik • 
!erini görüyoruz ... Tevarüt te oL 
sa. vine memnunuz. 

ve cemiyetimire karşı kayıtsız.. 
lıky. 

Yarın Cumhuriyet bayramı. 
mızdır. Yeniden doğmuş olan 
on altı cumhuriyet yılı idrak et
tiği gibi, ebediyete mazhar olan 
meleketimiz, parlak mazisinde I 
hayatında daha nice yıllar id. 
rak edecektir. Ve bunun hari. 
cinde bir çok tarihi yıldönüm. 
!erimiz var. Tarih içinde ve ona 
müessir olarak yaşıyoruz. Her 
fırsatla büyüklerimizin nutuk
larını, mühim beyanatını ve tut.. 
tuğumuz yolun vakit vakit ana 
hatlarını çizip takviye eden 
kıymetli düsturlarını işitiyoruz. 
Bunların bir çoğu, gençliğin 
yetişmesine ve yetişmiş neslin 
karakter muhafazasına büyük 
ve hayti hizmeti olacak kıymet
te sözlerdir. Fakat heyhat ki 
onları yalnız g-azete sütunlarına. 1ı kitap sahifelerine ve hafızala. 
ra nakşetmekle iktifa ediyoruz 1 
Bugünkü tarih hazinesinin en 
ziyade istifade etti~i bir vasıta. 
ya hiç raı?'bet etmiyoruz vey.n 
pek az rağ'bet ediyoruz. 

Büyüklerimizin nutuklarım. 1 
ve mühim beyanatını aynen tes-. 
bit etmiyoruz demek istiyorum. ! 
Ne plaklarını. ne de sesli film. : 
lerini alıyoruz.. 1 

lenin daha mühim bir ciheti var. 
Ebedi Şef Atatürkün ölüm yıl. 
dönümü yaklaşıyor. Dolayısile 
Cumhurreisi İnönlinün Atatür_ 
ke dair söylediği bir nutkun 
radyoda tekrar edileceği haber 
verilmektedir. O nutuk, ilk söy
lendiği zaman aynen tesbit edil. 
miş olsaydı, şimdi nekadar daha 
modern bir şekilde hissiyatımızı 
ortaya koymuş olacaktık. Rad. 
yo istasyonunda o sesin kendi -
sini tekrar ederdik. Ve duya . 
cağımız heyecan - hakikatle 
kucak kucağa - bir kat daha 
derinleşirdi. 

Varşova düşmedi mi? Muhasara 
hala mı devi!m ediyrı:-? Y cksa o. 
rada yenenle yenilen arasında 
fark mı kalmadı? Nedir bu köpek 
leşleri? Bur.ca fedakarlığın, bu 
derece yük&ek kahramanh.Jdarın 
bir lokma ekmek kadar değeri mi 
yok? Var§ovayı un çuvallariyle 
bombardıman etmenin sırası da. 
ha gelmedi mi? 

Oradaki İnsanlann köpek leti 
yemelerinden yc.r.-ınki nesiller, bü. 
tütt dünyayı mesul tutacaklardır. 
Bir kısmını bu cinayeti işledik. 
leri için, diğer kısmını da bu ci. 
nayetlerin işlenmesine meydan 
verdikleri için ... 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Madeni yağlar ve mah· 
rukat hakkındaki 

talimatname 

İsmet İnönünün ..ı<merikaya 
İngilizce olarak hitap ettiği ve 
bir Türk devlet reisinin bu ne. 
viden ilk hitabesini teşkil eden 
mesajın kopyası nerede? Keza 
ismet İnönünün yakında söyli
yeceği büvük, beynelmilel ehem 
miycti haiz olacak nutkun, ay. 
nen tesbiti için ne gibi hazırlık 
yapılıyor?... Ankara, 27 (Hususi) - May· 
Başka memleketlerde bu va. madei mahrukat ve madeni yağ. 

zifeleri. radyo idareleri doğru. lar hakkındaki kararnamenin tat. 
dan doğruya veya film mües~- bik suretine dair talimatname 
selerinin teçhizatından istifad0 bugi.in neşredilerek meriyete kc-n. 
ederek görmektedir. Mesela 1 n. du. Bu talimatnameye göre tari. 
gilterede her .tarihi nutku veya f~nin 695 inci numarasının d po. 
beyanatı müteakip, o nutkun zısyonuna giren ağır madeni 
veva bevanatın aynen tesbit e-ı yağlar ve tortulardan deniz na. 
dilmis olan sesli nüshaları tek. kil vasıtalarına ihrakiye vcrilcbil. 
rar ediliyor. İste lng-iltere kra. , mck için ticaret vekaletinden ih. 
lının, işte Cemberlav'in, işte E. rakiye lisansı almak lazımdır. 
dcn'in \'C Cörr:il'in nutukları.. Bn Hava sefinelerine ihrakiye ola_ 
sur<'tle hem dinlc:vicilcrin üze. k ·1 · b 
rinde canlı bir tesir hasıl olu_ r? ".en eceK enzin ve yağlar i. 
Yor; hem de S<?silc tesbit edil- ı çın ticaret vekaletinden ihrakiye 

ı lisansı almak lazrmdrr. 
miş nutuklar, tarih ic;in mühim 

1 
İhraki r . . . 

bir kolleksiyon vazifesini gö. . Y~ ısansı ıçın hır talep. 
.. name ılc tıcaret vekaleti dış tica_ ruyor. I t d . . 

re aıresı reisliğine mlira<:aat 

mızall 

ıi1 

tı~ndra, 27 (Hususi) - Ka. 
~llı\levvelin beşinde Dresden'de 
~uS:blarla yapılac::- ~< jimnastik 
"et?}}· a~alarını Finlandiva Jağ. 
l'a~ı ıştır. Bunu müteakip ltal. 
<la ka Yapılacak müsabakalar 

aldırılmıştır. 
~ 

Lo Papanın niyazı ı 
l>a ndra, 27 (Hususi) - Pa. 
b~eş~ettiği bir beyannamede 
lı<ll\ kü vaziyet ve yarınki ci
~he durumunun maddi, 2hJaki 
~i~aPlerini araştırmakta ahla • 
~~tın tashihi, mütekabil iti. 
a~et~ ~esisi ve muahedelere ri
~lat e ınsanlığm kurtulacağını 
~ı h:~kta ve kainatın u~radı. 
~1llt A~1tınkü beladan kurtulma-

Ankara, 27 (Hususi) - M ü. 
nakalat Vekaleti devlet hava yol
ları, demir yolları, deniz yolla~ı 
arasında halk lehine bir koordı. 
nasyon tarifesi yapmıştır. Bu. t~
rif eye göre hava yollarında gıdıp 
gelme bileti alıp da hava muha
lefeti veya herhangi bir sebeple 
avdetleri tayyare ile kabil olmıyan 
yokuların aynı biletle hiç. bir 
m ünzam ücret vermemek şartıyle 
aynı biletle demir yolları, de.?iz 
yolları ile ~eldikleri yerlere don
mcJeri kabil olacaktır. 

---0-

Saadabat paktı kon-
feransı hakkında 

Ankara, 27 (A.A.) - Saada
bat pakti devletleri arasında ya. 
kında bir konferans aktedileceği. 
ne dair Avrupa ajansları tarafın
dan yapılan neşriyat üzerine sa. 
Iahiyettar mahfiller nezdinde yap 
tığımız tahkikat neticesinde, bu 
hususta kararlaşmış bir şey mev
cut olmaı:lığı anlaşılmıştır. 

Bunlardan başka rad".o neş_ ı 
rivatımıza daha rok çesnı \'C t~
nevvü vermek iqin vakit vakıt 
ileri sürdüğ'ümüz bazı fikirle.r o-

' luyor. Bunları "radyo nesrıya. · 
tımıza dair., serlevhası altında 
hir numara sırasile dercediyo 
ruz. 

Münasip olanları elbette ki 

Bakınız: En yakın örnekten 1 
başlıvalrm. Yarınki bayram mü. ı 
nasebetile Başvekil Dr. Sayda
mın bir nutkunu dinleyeceği?.. 
Bu nutuk. dünvanm şu nazik 
zamanında ebedi cumhuriyeti . 
mizin hükumet şefi tarafından 
söylenecek nutukların hic; şüp. 
hesiz ki en ehemmiyetlikrinden 
biri olacaktır. Türk milleti için 
olduğu kadar dünya için dahi 
dikkati calip bir nutuk ... Vr 1 
radyo, bu nutku bilahara bütün 
dünva radvolarında olduğu gi. 
bi - tavsivemiz mucibince -
tekrar "e tekrar edecek ... Şimdi 
bu nutuk. Başvekilin aı!zından 
çıkarken filme veya plağa alın. 
sa, Cumhurivet bayramı müna.. 
sebetile old~ıfo gibi diğer mü· 
nasebetlerle dahi istifade edile. 
bilecek en hayati bir vesika ola. 
rak saklansa, daha iyi olmaz 

AtatürkUn ~sli bir riımcİe bir l edilecekt~r. Ticaret vekaletince 
nutkunu dinlemiı::tik. Bu nutuk. , kabı:I eldılen talepler için ihraki. 
yarın onun yıldönümünde tek- Y~ lıs~nsı. tanzi.m edilir ve aslı 
rar ~dilS<?, kimbilir. ne büyük 1 g~.mruk ıdaresıne, kopyası da 
bir tesir uyandıracaktır. Ve ":1ur~caat sahihine gönderilecek. 
zannederim ki Atatürkün şah. tır. Ihrakiye lisanstan yalnız ta
sına ait olan hatıraların en ~an. lepnameyi tanzim eder: firmaya 
lrlarından biri de odur. Artık' :1ahsusdur. Bunlar başka bir 
kıyas eyleyin ... Radyo tdarcmi- fırmaya devrcdilemivecektir. 

~ t ektedir. 

dikkate alınacaktır. 
Fakat bugün ileri süreceği. 

miz fikir. hensinden mühimdir. · 
Tarihe taalluk eder. :\1illi ve ı 
beynelmilel simaların kıymet 
ve tesrilerile münasebettardır. 
Bu fikre g·östereceğ-imiz 
ihmal, IJug-ünkü fenni imkanlar 
içinde tarihe karşı bir suç. olur 

:m? J 
Mevzuu bahsettiğimiz :nese-

zi~ bu. ~ususa . dair hemen bir İ~rak~~e Jis~m;la,.; ihrakiyeı. ·.ı 
plan cızıp faalıyete gcccrd> mı. '!enlecegı denız nakii vasrtaian. 
sı.l <:alı~ma~ı laz!~ .g-elir"? ... \'rı. 

1 
nrr. veya hav-.:ı sefinclerl!dn ~c 

kıt gecıkmıs d~gılJır. J ;eket tarihine itadar mutel:e- c a 
Tll!ı"JIET Ml)Nf R edin-. . . 
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\ RADYO 
TCRKlYE HA\'ÔDIFOZYON 

l'OST:\ L.\Hl 
.\ıık:ıra Hadyosu 

fo~{Jj ~@00l19$~~@~~1iz 

Modun siyah elbisesi, fosforlu 
0ir kumaş gibi gözlerine mor ışık 
,ıüzmeleri saçıyordu. Kokainin 
verdiği müthiş sersemlik içinde 
Tito, Modun: pek bol olan saçla. 
rını büyük bir ahenkle birleş
miş, ıbir kül teşkil etmiş, maldcni 
cocuklara benzetiyordu. 
, Müzik ona çok uzaklardan ge
livor ve Mo<lun üzerinde danset
t(~i parke gözüne sıcak bir güneş 
altmda, ara s.Lra serin bir rüzgar
la dalgalanan bir manzara gibi 
görünüyordu. 

Mod ile konuşmağa muvaffak 
olur olmaz: 

- Sen, danslarınla meçhul 
dünyaları, keşfedilmemiş güzel. 
Jikleri meyliana koyuyorsun .. de. 
eli.. 

Sonra dansözün Napolyon ote. 
lindeki odasına çıktığı zaman da 
aynr sözleri tekrar etti. 

Ve o gece, açık kalan pencere
den şehrin mor ışrklarmın açıldı
ğınr görün-ceye kadar, çıplak, ter
li vücutlarını serin bir rüzgar ok. 
şarken sık sık bu iltifatını tek. 
rar etti. 

* * • 
Ertesi gün Tito, Bordoya mü

teveccihen hareket ediyordu. Se. 
kiz gün Bordolda kaldı ve sonra 
acele olarak Parise çağrıldı. 

Gazete direktörüyle, Berns. 
teinin bir sahnesi gibi kati ve 
feci bir mülakat yaptıktan sonra, 
derhal Napolyon oteline döndü 
ve Modu ;J,ir yabancı ile birlikte 
yatarken yakaladı. 

- Bu k:ırkrncr ..• 
Diye lıağırarak yabancı adam 

yatakta doğruldu ve açık vücu
dunu örtmeğe bile lüzum gör. 
melden ve titremeden Titoyu sü. 
züyordu. 

- Bu adet de ne demek? .. di. 
ye Mod sordu .. 

- Bu kırkıncı kocan .. 
- Hayır kocam değil.. 
- Şu halde ikim? 
- Aşıkım ... 
- Şu halde yetmiş altı .• 
Tito yabancıyı derhal tanımış. 

tı. Bu zenci boksör Kerry idi.. 
Bunlar bir kere görüldükten son. 
ra artık unutulmasına imkan ol. 
mıyan başlcırdır. Tito da zenci 
boksörü tanımakta bir an gecik. 
memiıti. 

O kadar sert ve parlak bir deri 
ile zırhlı idi ki, bir rovelverin 
kurşunu muhakkak ki tesir et
:nezdi.. 

Binaenaleyh ateş etmekte hiç 
bir fayda memul değildi. 

Tito çekilirken içeriden kapan
ması mümkün olmıyan otel oda
larr kilitlerine küfrederek hırsını 
teskin etmeğe çalışıyordu. 

Odasına girdi, gri IJcumlu bir 
kostüm giyitli, mor bir gravat tak
tı ve yavaş yavaş yürüyerek Ka
lantanm villasına, Allah bilir han. 
gi tarihi hata neticesi olarak Pa
risin gcfüeğine gelmiş olan bu 
Yunan mabedi kılıklı ask yuva_ 
sına doğru yollandı. -

* • * 
Burada çift kadınla yaşamayı 

müdafaa edecek değilim.. Fakat 
Titonun iki kadın arasında tam 
bir müvazene ile ya§amakta oldu
ğunu kabul etmek lazımdır. 

Ne Mol:lu, ne de Kalantanı sev. 

Jan elini uzattı, ihtiyar Rumen 
genç adamın elini avuçlan içine 
aldı, uzun uzun sıktı: 

- Allaha ısmarladık Mösyö 
Lö Mestriye .. dedi.. Ben fena bir 
adam değilim .. Kimbilir belki de 
fena nasihatler almış bulunuyo
rum .. Takdir edersiniz, iş adam. 
lan fazla incelikten mahrumdur_ 
lar .. Mesele yalnızca petrol kuyu
lan ve onların zengin ettikleri 
değildir. Fakat öyle zannediyo
rum ki benim düşüncem. güttü
ğüm gaye doğrudur.. İnsanların 

yapmış olduğu kanunlar kadar 
Allahın da kanunu var.. Büyük 
babalarımızın alınlarının teriyle 
kazanıp Nikola ile bana bıraktık. 
ları topraklardan bütün ailenin 
istifade etmesi meşru bir hak ide. 
ğil midir? 

Uzun bir sükut oldu, bu müd
det zarfında odada bulunan üç 
kişi de kanşmıs oldukları bu fa_ 
ciada rollerini düşünüyorlardı. 

Yeniden Demetrin sesi sükutu 
bozdu .. Titrek bir sesle: 

- Gel Florika, artık burada 
"l.'"'!paca..'t hiç bir !şimiz kalmadı.. 
<i-\y.,rdu. 

'c"!ncc krr 'C~°?o"' v•r:ı~<l:.. ç.;:. 
~:]n.:~ ola..ı~ıı k:.~?"Ü~ hiı· kenar:ı 
c-i;}'.-m!~ lı~·~p ,~._.1 yil:;:ünU. 

miyor, fakat her ikisini de sevdi. 
ğini zannediyordu. Birinden biri 
kendisine ıstırap çektirrliği za • 
man diğerinin kollarında teselli 
buluyordu. 

Diğeri onu aldattığı zaman lıi
rincisinde temizlik ve sadakat lıu
luyotidu .. Mod uzun zaman ken
disine sadık kalınca, kıskançlığın 
alevleyen hareketini duymadı. 

ğından artık onu sevmemeğe baş. 
lıyarak Kalantana yaklaşmak ar_ 
zusunu duyuyordu. Fakat Mod 
ba§ka bir erkeğe bağlanır ba~
lanmaz Moda gelmek için Ka. 
lantam terkediyordu. 

Ve ihtirası, Moclu ıdiğer erkek. 
lerden uzaklaştırmağa kafi geL 
diği müddetçe. genç kadını bir 
aşk zırhr ile sarıyor, fakat diğer 

erkeklerin onun bu mukaveme. 
tinden istifadeye ba~laclı klarınr 
görünce unutmak. ıstırabını u. 
nutmak için, halılar ve yastıklar. 
la •dolu salonda Kalantanrn ya
nında askı aramağa, elemini u
nutmağa koşuyordu. 

Zavalh Mo<l "Pöh Gazino" da 
sarfrttif.inin ancak beşte birini 
kazanabiliyordu. Fakat bazı zen
gin kimseler kendisine sadetti. 
ğinin on mislini vermekten de 
çekinmiyorlardı. 
Şu sual varid olabilir: Mod n<: 

kadar kazanıyor? Ne kadar sar
fediyor? Bu genç efen:iilerden 
geliri nedir? Ve Titonun açıkça 
vaziyeti nedir? 

işte bunlar Logaritma tablola
rı ile değil, fakat çok daha ha. 
sit, pratik usuller ile hallolnnan 
meselelerdir. Bunun için Tito. 
nun yaptığı gibi harekette bulun. 
mak kafidir: Modun kapısına bir 
kere vurulur .. Eğer içerden "gi. 
rilemez" diye bağırırsa o takdir -
de "pardon .. ldeyip çekilmek, üç 
saat sonra tekrar gelmek icap 
eder. 

Oh! Sabırlı ve müsamahakar 
Tito, kaç kereler girmezden ev
vel üç saat beklemeğe mecbur o
luyordu. 

Fakat o daima gri elbisesi, yu. 
muşak fulir gravatiyle Madam 
Kalantana giderek bu in'ti7.ar dev_ 
resini unutur, çünkü her· gün gii
zel saçları arasına beyaz bir Ka
melya takmağa muktedir olan 
Ermeni kadının ateşi her zaman 
için onu teselliye kafi gelioyr. 
du. 

Şayet, Modun o'dasrna avdet 
ettiği zaman bir tariz yapmak ce. 
saretini gösterirse, o zaman Mod 
bütün vücuduyla ona sarılıyor ve 
yüzünü gözünü öpücüklere gark 
ederek: 

- Böyle şeyler söyleme, be. 
nim yavrum! Bu anda tamamen 
seninim .. Diğer erkekler, hatta 
şimdi buradan çıkan bile mazi ol. 
dular ve mazi bizi hiç alakadar 
etmez, haydi gel, gel barışalım 

yavrum .. diyordu. 

Barışmak isteyen iki erkek gi
dip birlikte yemek yerler .. 

Biri erkek. biri kadın olunca; 
yatmağa giderler. .. 

Tito ile Mod; mallım ve gayri 
malfım maziyi unutmak için he. 
men her gün banş görüş oluyor. ı 
lardı. 

l'n,,Jın •·~r l 
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Tabanca bir daha patladı. 
Bir daha .. . 
Bir daha .. . 
Bes defa patlamış ve her defa. 

sında~ bir yarasayı yere sermişti. 
Artık havada yarasa görünmü. 
yordu. 

Saliyanti ise onlardan hiç oL 
mazsa daha iki tan·e istiyordu. 

Getasu parıltılı gözlerle çavu
şu başından ayağına kadar süz
dü. 

Matanyo, çavuşun vuracak ya
rasa bulamayışını fırsat bildi ve: 

- Anlasüdı !... Bırak artık Sa
liyanti !.. S~na söylüyorum!.. 

Diye bağırdı. 
Çavuş artık bunu da dinleme. 

mezlik yapamazdı. 
Getasuya baktı. 
Gözleri onun gözleriyle karşı. 

}astı. 
~Aynı saniyede Matanyo elini 

Getasunun omuzuna koydu: 
- Aziz dostum ... Bizim çavuş 

senin kadar nişancı olduğunu de
ğil, bizim de İngilizler kadar gü
zel silah yapa bildiğimizi göster -
mek istedi. 

Kendi tabancasını çıkardr: 
- Bu da çavuşun tabancası

nın aymdır ve sana armağan edi. 
yorum. 

Diye ilave etti. 
Getasunun yüzünde büyük bir 

sevinç görüldü, kendisine uzatı. 
lan taba.ncayr aldı. 

Evirdi, çevirdi. 
Yeniden başlarının üstünde u

çan yarasalara iki !defa ateş et. 
ti, fakat vuramadı. Onu çavuşa 
uzattı ve: 

- Değişelim ... Bu seninki gibi 
değil!. .. 

Dedi. 
Yüzbaşı, Saliyantiye: 
- Ver!. .. 
Diye işaret etti. Çavuş bu cm. 1 

re uydu. Yatsu da şöyle söy
ledi: 

- Biraz alışmak ister.... Bu 
da tıpkı at gibidir; insan hemen 
iyi kullanamaz; yarın gündüz gö. 
züyle denemelerini yaparız 1 Şim. 
di kılıfına. koy da dursun... Ol
maz mı? ... 

Getasu silahı•ısa.biden r•btğent 
mişti. 

Kendi belindeki Nagant ta. 
bancayı sola çekerek yenisini sağ 
tarafa yerleştirdi. 

Gerek yüzbaşının ve gerek ça
vuşun boyunlarına sarılarak on. 
larr dudaklarından öptü: 

Sevin<:inden Adisababada og. 
rendiği Avrupalı adetini unut
muş, tam bir Habeşli gibi dav
ranmıstı. 

Ras~ Yatsu ayağa kalktı: 
- Biz karnımızı doyuri:luk, 

fakat askerlerim hala açtır. Şim
di sıra onların!... 

Dedi. 
Matanyonun omuzu.na elini ko

yarak çok candan bir sesle şun. 
lan ilave etti: 

- Biliyorum ki yoruldunuz ve 
erkenden uyumak iyi olur; fakat 
askerlerime çekeceğim ziyafet 
h.iç bizimkine benzemiyecektir; 
bu tam bir Habeş ziyafeti ola. 
caktır ve görülmeğe değdiğini 

kabul edeceksiniz!. .. 
Yüzbaşı gülümseyerek azacık 

başını eğdi: 
- Sizin yanınızda bulunmak 

TUNA KIZI 
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saçlarını elleri arasına almış, sar. 
sıla sarsıla ağlayordu. Genç Fran. 
sız Demetr Tavereskoya: 

- Bir dakika ,tledi, bir şey öğ
renmek istiyorum. Hiç terecHüt 
etmeden bana cevap veriniz, Mat. 
mazel Pavesko sizin müvacehe
nizde tamamen serbest midir? 

- Florika, kendisinden mesul. 
dür. 

- Şu halde ... 

Genç krz Lö Mestriyenin yanı. 
na gelmişti bile.. Gözlerinde bü. 
yük bir ümidin ışıklan parılda
yordtt. 

Biribirlerinc baktılar, gözlerin. 
de !doğup dudaklıırında beliren 
bir tebessüm sevinçlerine işaret 
ediyordu. 

Demetr: 
- Hepinize Allaha ısmarladık 

öyleyse ... 
Dedi ve arkasına bile bakma

dan çıktı. gitti ... 
Fakir çnban kulübesinin tavan 

arai~ndan ayr•'mazdan evvel Flo-

rika bozulmuş samanlar üzerin:le 
aşkının, vücudunun izini sakla
yan köşeye eğildi ve hala ılık o. 
lan samanları sevgi ile öptü. 

VllI 

IlALAYI SEYAHATLER! 

Morenanide bu muhtelif vaka. 
lar cereyan ederken. Deltadaki 
küçük evde, görünüşte her za
manki durgun çiftçi hayatı de
vam ediyordu. Fakat bu yalnızca 
bir görünüş idi .. Jan Lö Mestri. 
yenin Valkovdan ayrılmış oldu. 
ğunu öğrendiğin•:lenheri artık 

kurtarılmasını hiç düşünmüyordu 
bile ... 

Esasen bunu temenni de etmi. 
yordu .. O da b;r şey istiyor, fa. 
kat ne ümit ettiğini bilmiyordu .. 
Kimbilir belki de bir mucize .. 
Ci.in'.cii onun mesut olabilmesi İ
çin. yalnızca babasının Dcmetrin 
tekliflerini kabul etmesi değil, 

fakat aynı zamanda kendisini 
Konstantinin yanında bırakması 
lazımdı. 

Şimdi hisleri tamamen ay:iın. 
lanmış bir şekilde, bu bekleme 
müddeti zarfında gen~. adam •. : 
yanında bulunmasının kendisine 
vermekte olduğu büyük zevki 
takdir ediyordu. 

Lö Mestriyenin Valkovdan 
ge~tiği sıralarda husule gelmiş 
olan kaza, aralarındaki münase. 
!Jet şeklinde hiç bir değişiklik 
yapmamıştı. O an·da çok kxsa bir 
müddet için aşıklar gibi biribir. 
terine yaklaşmışlar, fakat yeni
den derhal arkadaş oluvermişler. 
di. 

Konstantin, Domnikanın yarı 
baygın vücudu üzerine eğilmiş 
olduğu gün duyduğu zevki. he. 
yer.anı bir daha hissetmeı:ii.. 

O çok mesut gündenberi bir 
daha banyoya doğru gitmeğe ce. 
Sı>ret edemedi.. Ve genç kızın 
yıkanmak ic;in hamam şekline 
s·oktukları ar~Jığa gittiği zaman. 

Yazan: KadircanKaflı ~ 
· aft• \J bile insana bütün yorgunlukları İşte o zaman Matanyo zıy , 

unutturuyor; buraya uyumak i- tin nasıl olacağını __ he~e~ aııl;1 j j ~ 
çin değil, görüşmek ve konuşmak mıştı. Bu Habeş ulkesırun il- «. 
için geldik. Çok büyük ikram- kısım yerlerinde, hele onların~· 
}artla bulunuyorsunuz. Umarım lundukları şimal taraflariyle.. , f) İ '. 
ki buna olan şükranımızı göste- disababa civarın-da artık gönılt11' 
rebilmek için siz de mümkün O- yen bir şeydi. r<t, 2i 
lan en yakm günde Barakitte bi. Yalnız, bin yedi yüz yet~ 1lcrıe1 
ze şeref verirsiniz. yıllarında Habeşistanda dola§', .1·aı, 1J 

- Bunu borç bilirim! Buyu. hir seyyahın kitabında o za~ı 11lcleıı 
run, şimdi yukarı çıkalım. aşağı yukarı bütün ziyafetle~ llbuı 

Beraberce sofranın bulunduğu böyle verildiğini okumuştu. . ta, :! 1 
yerden ayrıldılar. Matanyo. okuyup işittikletıfll~ıııa ı: 

Bir dakika sonra Ras Yatsunun göreceği için heyecan duyuyor• P\"lld ; 
saray dediği büyücek evin önün- du. 1. • %n 
de. hasır, hah ve kuş tüyü min- Mülazim Macyo ile arkadaştı' il[ 
derlerle döşenmiş olan yere otur - ise bunu bilmiyorlardı. ıı::~i'Qı·~ 
dular. Macyo yüzbaşıya sordu. e 0~ 

Ras Yatsunun Iazımgelen e ~ Matanyo: lon 
mirleri önceden verdiği anlaşılı. - Şimdi göreceksin: anlat~ tıt(lkt 
yordu. sam artık bu bir sürpriz 011113 qıııı 1 

Ateşlere yeniden odunlar atıh. tan çıkar... altle~ 
yor, alevler azgm birer ejderin Dedi. ~tl\)\i 
ağzından fışkırır gibi havaya yük- Bu aralık meydanın ortasırıt' . H 
seliyor, karanhkla boğuşuyordu. sekizer onar kişinin yedeğirıd1 i~al 

Bu sırada içeriden bir çocuk on kadar boğa ve inek geldi. ~lır 
sesi duyuldu. Hepsini de çabucak çakılan )(l ııer 

Ağlayordu. zıklara sımsıkı bağladılar. I aın 
Ras Yatsu birkaç adım geride İpleri ve hayvanları bir tat• ltj_'k 

dimdik duran uşaklardan birine tan da kendileri tutuyorlardı. , lırıe 
emretti: Yalın bıcaklı üçer dörder "!f ~eta 

- Onu buraya getirsinler!.. de hayvanlcİ'.rın arkalarına geçtnıt ~~fr 
Uşak koşarak eve girdi. ti.... .ıı; Ya 
Bir dakika geçmemişti ki genç Her hayvanın etrafında. bl>! aın 

bir cariye, ü~ yaşındaki bir ço- nanların yaptıkları işler biribir~ ~l l 
cukla göründü. den· farksızdı; bunun için 601\~j ~ .. ha 
Ağlayan çocuk önündeki kala. nu merak edenler, bunlardan "J" ;;,-ı 

balığı ve ateşleri görünce gözle. ız birisine bakıyorlardı. ~. ~~l' 
rini hayran hayran açmış, onlara En yakın olan en iyi görünır ı:l\lı 
bakmış ve susmuştu. yordu. 

1 
• ~ıı 

Ras Yatsu çocuğu kucağına Bu, alnında beyaz bir leke ol~ llıi 
aldı, yüzbaşıya dönerek: kapkara ve genç bir boğa idi i >' 

-İşte benim oğlum ... Mikael.. talyanların hepsi ide gözlerini D' 
Sana bahsetmiştim... na dikmişlerdi. . 

Dedi. 1.ıf 
Bu, gürbüz bir yavru idi; yü. 

zünde pembelikle esmerlik biri. 
birine karışıyor, bambaşka bir 
güzellikle gülümseyordu. 

Ras Yatsu gene ona dair dilek. 
lerini anlatmağa başlamıştı. 

Yüzbaşı, yavruyu almak iste
fü. 

Fakat onun yüzü birden ka. 
rardr ve kaşlar ıçatıldı. 

Cariyenin kucağına atıldı. 
1,1~ı;ı Yatsu ı . . .. ·-
~. Henü'Z bir şey bilmiyor; fa_ 

kat çabuM!!~rtf.f. tııı•ır: tı ırtMı·,u 

Dedi. Cariyeye vererek içeri 
gönderdi. 

Zaten meydanda ziyafet başla. 
mıştı. 

Bu, sahiden görülecek bir şey. 
di: 

Demindenberi sürüp giden kay 
naşma ve uğultu, artık kesilmiş 
gibiyt:ii. 
Meydanın dört tarafına boydan 

boya karşılıklı oturulmuştu. Bun
ların üçte ikisi kadın ve üçte bL 
ri erkekti. Bu kad'ar az zamanda 
birdenbire bu kadar çok kadın 
nereden çıkmıştı? 

Kadınların ellerinde birer bı • 
çak ve önlerinde küçük kütükler 
varıdı. 

Hepsi de bir kumandayı bekli
yor gibi hazır duruyorlardı. 

Her erkek, sağ elini sağında 
ve sol elini de solunda bağdaş o. 
turan kadının dizine koymuştu. 

Ağızlarını da sanki havadan 
uçup gelecek olan bir lokmayı 
hemen gövdeye indirebilecek şe. 
kilde açık tutuyorlardı. 

lar Konstantin evde kalıyor ve 
onun giyinmiş olarak avdet edip, 
yanında her zamanki yerini al
masını bekliyordu. 

Domnika her gün yaptığı bu 
banyolarda vücudunun güzelliği
ni takdir ediyordu. hatta Biariç. 
te bile bütün erkekler kendisini 
zevkle seyrederlerken o hiç bir 
zaman derisinden gurur duyma. 
mıştr. 

Şimdi kendisinde gizli bir ar_ 
zunun saklı olduğunu hissediyor, 
bu varlığın meyvalarmı sevgili 
arkadaşına layık görüyordu. 

Sevi,şmenin vereceği zevki he. 
nüz düşünemiyecek ka•:iar, saf, 
bakir, olmasrna rağmen olgun 
göğsünün, yuvarlak bacaklarının, 
muntazam karnının, erkek zevki 
için yapılmış olduğunu hissedL 
yordu. 

Tren macerasını, Konstantine 
çıplak boynunu nasıl göstermis 
olduğunu muğlak bir hatıra oıa: 
rak hatırlayordu .. Bu büyük b;r 
zevk vermiyen g-enç kız hoppalık. 
larından biriydi. 

Zevkin kudretini anlıyabilmesi 
için. Jan Lö Mestrivenin geçtiği 
gün. bir kaza tesadüfüyle çıplak 
vücudu üzerine eğilen Konstan. 
t;nin allak bullak olmı:~ yüzünü 
görmesi kap etmişti . 

, r1,.,1,,., ~~, .. 't'" \ 

Boğanın gerisindeki dört ,.. 
birden onun arka bacaklarına '' 
ğildiler; sımsıkı tuttular. 

içlerinden biri bıçağiylc baeı~1 
larından birinin derisini aıacv 
kesti, biraz kan akıttı. 

•• 

Hayvan zaten deminden1"1~ 
kurtulmak için savaşıyor, sc~11 

s?luğa ipleri kop~rmak, kendı5~ ~-~ 
nı tutanların ellcrınden sıyrılıı'11 \'il.. 
için çırpınıp duruyor!::lu; bu sefe tııt 
can acısiyle yerinde sarsıldı; Jc:ef ı..l!S 
kin ·ayağiyle tekme vurmak <1 ~~ 
fırlayıp kaçmak için . uğra!"tı r-ıt k d. 
kin biç bir şey yapamıyordu; c l'rı.a 
kadar sıkı bağlanmıştı. ilı 

Zaten dört kişi birden bir a.~ 
da hayvanı diri diri yüzmeğe b•~ 
lamışlardı. Bu işi hiç kan ala.' ~"'l' 
madan ve öyle büyük bir ustalı~; ,hin 
la beceriyorlardı ki, şaşmaft1# ,, ? 
mümkün değildi. "~: 

• VAKi T 
ı\llOr-'E TARİ.F.ESl 

Mtmltkeı 

içinde 

Aylık 03 tö:i 
3 aylık 260 ..... -,._., .. 
6 aylık 47~ 820 •• 
1 yıllık 900 1600 .. 

farileden Halk.an lllrlıği içill 
a:vtla otuı kı.;rus <lıisülür. Posts 
birlıttine a:irmiyen verlere ııyd• 
\'f'I nı ;, hf'"rr kuru" wmmedilir· 

Abone kaydını bıldiren mel;. 
lup ve telgraf ücretini. aboıır 
pıır:ısının posta veya banka ılt 
vollama ücretini fclare kendi üze. 
rine alır. 

zinde' VA J{]T'n abone yaz1trr 
1\<lr<'ı:; <le•·i~tirmc ücreti 

2;; kurııştot'. 

ft.'V t'C'RETLEl1f 

l'ic:ırel iliınl:ırının <ıımtim • ı:ı· 
ıırı <;onıl:ın iliharf'n ilfın s:ıvfııl•· 
rınıl:ı Hl: İ(' c;avfalıırıla 50 l;ı.J• 
nı": ılörıliinc-ü <:a\'faıla 1: ikin"' 
''" ikiinl'iirlf' 2: birincirle 4: 
hıı,lık vıını kec;mel't> 5 liradır. 

1 Rii \'Ük. ('ok devamlı . kli~tl 
rl'nkfi ifiln vrrrnlere avr1 ıı~·rı 
•nılirınl'fl'r varıılır. Rec;mt illlnl~ 
rın c;anlirn c;:ıtın 30 kuı'Ustur· 

'l'ksır• \f:ı.'li•·(..u<' Olmıytnı 

liiir,iik llfinlar 

Bir ılı·! :ı :rn. tk ı defa1;ı r,11, O< 
ıldıı~ı fi:i. dört ılcfıı~ı 75 ye o~ 
ılcrnc;ı ıon kıırıı~lur. re ·~·]ı 
•!:111 "'"rl'nlerin hir fipfac;ı bedii· 
,•nılır Diirı c;atırı j[C('en ilanııır 111 

f;ı1l:ı o;:ıfırları bes kunıstan he· 
<nn f'tfilir. 

Vnkıı hem rloi:ırııılan do!ırUY9 
kl'nıli iıl:ı re ~·erinde. hem "Jö 
l.:ııre cadrl,.c;incle Vakıı Yllr "' 
ıltınıfa KE\l.\tEODl~ tRE• 1 tı~n Riiroc;u efö·lc iJAn kabil 

f'rlf'r. I Rıirnmın itltfonıı: ?0335) 
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~ 11 z krah işçi liderlerinden Rusy.a Fin-1 

f" Grenvudu kabul etti landıyaya 

ls~an~inav 
oevıetlera 

Askeri ittifakta 
anlaşamadılar 

5 - VAKiT 28 81RINCITEŞRIN 153J 

1 Amerika ayan mecli
sının verdiği kararlar 

~ li~ am , 1 ,.. s;s•.emle.. Muaddel askeri 
b· eıest aar r uzı . k t kl·f t . 
!

1
."ihayet vermıye karar verdı,, mısa e 1 eti 

1
1 a, 27 ( Hclsinki, 27 (A.A.) - Sov • 

ıı1I 1lerıer· . A.A.) - .Muha· yııcrna hA.dinı olmak üzere yet Rusya, Finlandiyaya muad
şa taı, 0

1 ~:~ tanışmak is- fabrikalarda çalışmaları ıhım del bir askeri misak şekli tek. 
ı ıı~en. Uı:.Un de işçi partJ gelmektedir. lik etmiştir. 

eri' •bııı lUcbus Gren· İngiliz amelesi, 6011 zaman· Bu teklif, Finlandiyanm &ıkı 
ra ., - ctnliştir. larda kendini göstermiş olan bitaraflığt ile kabili teliftir. 

ri(.~ıı;a .. ' (.\ .• \.) - n. Att_ taarruz sistemine ameli olarak Teklif, Finlandiyanın Rusya. 
ot• .,.lld l~·l'Yaı;.aua bulunan nihayet vermc,:;e azmetmiştir. ya karşı vapılacak herhangi bir 

~ Ştı leuter Ajansı mu. Bu sistem, Avusturyanm, çe. taarruzun kendi topraklarından 
ıa-=ıar nıal'r söylemiı;ıtll': koslovakyanm ye Polonyanın yapılması imkanını selbetmek -

ted.ir. Moskova. şimal bloku -
l~Sitrı.tıı·en1ıeketlerde inııt· hürriyetini tahrip etmiş olup, nun "Bitaraf tesanüdü,. ne ria.. 

n ı diğer milletlerin hürriyetini ~ 
~ Old .- ıarbctnıek ıste- de tehdit etmektedir. yet etmek ni.vetinde oldugunu 

tı! son U~u Ye sulhun in. bildirmiş ve FinJandiyaya tek 
~ l!kt dere<.:e hararetle İngiliz amelesi. Hitlcriu mey liflerinden hiç birinin Finlandi. 

PıJllle hulunduı.,u sure· dan okumasını kabul etmiştir. ya istiklalini tehlikeye maruz 
~ltleı akta olan lH'opn· Amele fırkası. hUkCunettn ha· brrakmağı istihdaf etmemekte 

"tQ~'llJı:e bfırkaın mahafi- ricinde oımakl11. beraber kabl- olduğuna dair teminat vermiş. 
s~e · lia lr infial te\"lid nenin Hitleriı.mi kati surette tir. 
rı ıkate lbuki bUtUn bun. l ezmek ıı:in Yermiş olduğu ka· Hududa gitmek Ü7..ere .vurtln-
ıcı ~lır. ~Yg:U.n olmaktnn rara elinde bulunan bUtHn ,e. nm terketmiş olan bir çok kim-

~
llefrc llg1Jız amelesi, sait ye• kuvYetile mUzaherH e· seler. şimdi yurtlarına avdet 

r ıtnıc t etruekte<lır. F'a- decektir. etmektedirler. İlk mekteplerin 
r• ıuk le, ayni zamanda Jagiliz amele fırkMı maha. ekserisi, Helsinkidekiler müs -
. t ~~e~e11 Ye onun başın filinin hattı hart!ketine domin· tesna olmak üzere, tekrar açıl-
Jci neta. 'te tey)jd et01ekte vonlrırdaki amele de dahildir. mr~tır. 

t 1ıefre\1:~cıı de ayni de· Bitara[ memleketlerin lıı~iliz 
~a k uıı:rınaktadır. amckı;i arasmd:\ Yelev biran 

ıı!ll' aırıe~}·cJedilıucge iınıa. için olsun en ufak bir zaaf ~ö
irıt- ~tı h·~ nl!ktarı memle_ rUlcbllerel!'ini ranoetmPleri bir 
otl~ h : zırda. muhtaç ol· r.innet olur. lngiliı ameleı;i, 
yıl ~i a .t_ıı. ilerde muhtaç hiıtUn dllnya amı>lesinin hUrri· 

1 n1ı!\t d Del'! ıır an ~ok faz· yet ve haklarım kurtarmak L 
··n r:;ııı;rdl?, _denizde ve ~in kazanm1ş olduklan blirri· 

aıı.l~~1ak ı::;tl~·cn yilz- yeti mlldRfaa etmek al'zusun-
1\.\ill'e· '·.~rdrı-. 'F'akat <ladrrlar. 

1 1 lillıhsalı\tın ihti-

sız abluka naztrının beyanatı 
ça~ •• 3 ı t ..ı r aha r a a n 
,J • Alman yaya 

1 aşesi iç9n istısnai imkanlar 
bC 

d~ııs; \1ermeme1 er ı n 1 is tı yor uz . . . ,. 
l • "7 

ııı~ ~~~:Vc<A..A.) - Abluka yirmisi de ilave edildiği t:ık . 
sefe rııtc \ Pernot, hali ha- dirde görülür ki, bu suretle, 
ıct9 ' ~~ a lukanm oymyaca düsmanm iase membamm ve 

!f
1 ~Ya ·1tıa dair olan maL takriben varı;mı kurutmak ka. 

:-11 ' q,, tı.atta bulunmuı; ve bildir. Almanya bunu anlamış
~; ~ ~a. 'lll:ştir ki: J trr ve anladığı kin de Alman 

tııa,1~ırına. düşen vazi. prona.f!'andası, dünya efkarını, 
· b 1l>tidai maddeden iktrsadi harp aleyhine aya klan. 

·•f.' " 1tak v tı t dı' "" . .ra.n1 n-ı.aktır. Askeri dırmaya ugraştyor. K rşa 
bS~ 1 h:ı.tb~tra, iktu,adi harp. ham kadınlara ve r,ocuklara 

a1'1 >.,h 1 s:c\·k Ye idare et., karşı yaprlmıyor. Alman ord~ı. 
alı~· ·~~irı' bl'ı,i.\lt0ii1c:erin bu . sıuıa kar'?I yapılıyor. Hic; bn: 
111'~ ~ ltlıınduklan vcrn't ı bitaraf dfüıünce r:al1ibi, Alman 

'a.b:ı·tı~ıart ik n<?Yi ola- pro.,f'"?andasmm bu cürctkara-
ı-.. ır;~: . Al 

te . ~eıı.it ıı.c iddi:l.Sill3. kapılmaz. man . 
o:r 

11 
tıaklivatı Uzerin. va miittefikler tarafrnd·rn alman 

· •\ltna e-zaret icrasr, tedbirlerin, hali hazır harbinin 
gibi \ı~ı~~t".aya komşu bita. vültiinü bitaraflara yUkletcceği 

lha.ı crın, l~~ndi tona J; • 1 bahanesini ikri siirere1ı: bitaraf 
' c• t·ı a.ı- l\fı'" ı \leri ımıhsullc. !:um müdafii kesilmekle tc • 
tı in- nanya va ilıraç et. fzebbüs etmekle dünya ('[karı 
ı ' ııı n " . . l . ·t. b 1 ; 1utevakkız bu- nc-z(lindc daha faza ıtıı;ar u a-
ffiltter·· . ınıvıı en ktrr. 
~hilinct'.{lerın keneli ara Bundan daha yanlış bir ~Y 

Atlantikte 
iki Alman zırhlısı 

dolaşıyor 
Londra. 27 (A.A.) - İyi ma. 

lıinıat alan mahafilden öğrenil. 
diğinc .,.öre, atlantik denizinde 
iki Alm~n zırhlm harekatta 
bulunmaktadır. 

Bu zırhlılardan biri Deutscb
land'dır ve Amerikanın City of 
l4"lint vapurunu da işte bu gemi 
ı:aptetmiştir. 

Garp cephesinde 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

Karşılrklı hatlarda. hiç bir 
değişiklik olmamı~ bulunmakla 
beraber cephede sükunet mev
cut değildir. 

Nehirler yükselmekte berde • 
vamdır. Ve Ren nehri dün ani 
sur<'ttc 57 santimetre kabar . 
mrşt1r. 

Tayyareler, faaliyet.siz geçen 
uzun giinlerden sonra, havanın 
berraklığından istifade ederek 
tekrar uçmağa ba§lamı~lardır. 
Fransız tayyareleri dördü düş. 
man hatları üzerinde ve biri 
daha uzaklarda olmak üzere beş 
keşif uçuşu yapmıştır. Fransız 
hatln.n üzerinden bir tek Alnıan 
tayyaresi beş kilometre kadar 
ileri geçmiştir. 

Fransız kwnan.danJrğma ge -
len malumata göre, Alman kr. 
taatınrn umumi vaziyeti şu • 
dur : 

Riga, 27 (A.A.) - Stok. 
holm'dan ''Sevodnia,. gaıcteı;i. 
ne bildirildiğine göre Iskandi· 
nav de\•letlerinln koııfcraııs ı 
esnafunda Jsveç ile Finlandiya 
4 İskandinav devleti arasrnda 
askeri bir ittifak imzasında rs· 
rar etmişler ise do bu teklif. 
Norveç tarafından ibtirazi bir 
kaytt ye Danimarka tarafından 
snrih bir itirazla karı;:ılanmrş_ 
tır. 

General Mihaya 
15 sene sürgüne mah

kum edildi 
Madrit. 27 (A.A.) - D. N. 

B. Ajansı bildiriyor: 
Meliladaki siyasi mesuliyet

Jcr mahkemesi. General .Mlya· 
hayı en yüksek ceza olmıık tL 
zere 15 sene sUrgüne ve biltlln 
servetinin müsaderesine mah
ktlm etmiştir. 

Madam Miyaha bir milyon 
pcçata para cezasrna mahkllm 
olmuştur . 

.~~~~~~~~~~ 

Şuşnig hala 
mahpus 

• Londra, 27 (A.A.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: 

Viyanadan son gelen haberle. 
re göre, Şuşnig, Almanlar Avus. 
turyaya girdikten sonra hap$e. 
dildiği odada el'an mahpus bu. 
lunmaktadır. Şu§nigin çok zayıf, 
hasta ve iştahsız olduğu söyle. 
nilmektedir. 

Kendisini haftada bir def11 GeS
tapo memurları tnüvacchesinde 
beş ldakika ziyaret etmek üzere 
karısına izin verilmektedir. ----o--
Franıız askerlerine ve· 

rilecek izinler tesbit 
edildi 

Londra, 27 (Husust) - Fran 
sız Başvekili Daladye Fransız 
askerlerinin mezuniyet şartla
rmr tesbit ederek cephede bu· 
Iunan askerlere dört ayda bir 
dört giin, cephede olmıya.nla. 

ra sekiz gün izin verilmesini 
kararlaştrrm ıştır. 

Askerlerin ailesinden biri 
öldUğü, kazaya uğradığı veya 
ağır surette lıastalaııdığr tak
dirde fcvkarn.de olarak ayrıca 
Uç gUn izin verilecektir. 

Asker, evlenmek istediği ve· 
ya karısı doğurmak üzere ol· 
duğu zaman yeniden istisnai 
izin alabilecektir. 

---<>---
Yüksek Sovyet meclisi 

toplanbya çağırıldı 
:'\foskova, 27 (A.A.) - Ytik

sck SO\'yet me<::lisi, Sovyetler 
Birliği )·11 keC'k Sovyet meı:lisL 
ni 31 tll{teşrinde Moskovada 
be:;:inri fC',·kala.de içtlmamı ak· 
clctme~e davet etmiştir. 

S"ah ambargosu kaldınhyor 
Vaşi gton, 27 (A.A.) - A- ı lan tekl if üc :ıyan meclisince el 

yan meclısi, ecnebi vap., U:ını kaldırmak suretiyle rt<ddedilmiş.. 
Amer,kan bandırası çc.k.ncktcn tir. 
ve kendilerine Amerikan vapuru Ayan meclisi, Amerikalı olmı. 
süsü vermekten meneden Tobe. j yan bir devlete karşı meşru bir 
yin tadil teklifini el kaldırmak müdafaa harbi yapan Amerikalı 
suretiyle kabul etmiştir. Bu ni. memleketler haric olmak üzere 
zama muhalif hareket eden va. gerek sulh, gerekse harp zama. 
purların üç ay müddetle Ameri. nmda ecnebi memleketlere silah 
kan sularma ve limanarma gir. ve cephane y.önderilmemesi hak. 
meleri menedilecektir. ' kında demokratlardan Dovney 

Ayan meclisi, Amerikadan ze. 
hirli gaz ihracının mcncdilmesL 
ne dair Danaher ve Vandcnberg 
tarafından yapılan teklifi 36 re. 
ye kaarşı 54 reyle reddetmiştir. 
Meclis, bundan sonra bombardr
man tayyareleri ihra~ eidlıııesine 
dair Danaher tarafından yapılan 
teklifi de reddetmİ§tir. 

t • • ;uı • n \ tJ •"'" tekıiti 2 7 reye 
karşı 55 reyle reddetmiştir. 

Siyasi mahfillerde söylendiğL 
ne göre yukarıdaki teklife kaarşı 
ayan meclisince alı.nan vaziyet 
heyeti umumiycsi itibariyle silfilı. 
lara konan ambargonun kaldınL 
ması meselesine kaarşr meclisin 
hislerini ifade eden bir jest ma. · 
hiyetindedir. 

Reisicumhur tarafından harp Ayan meclisi, kambiyo müva. 
hali ilamna veya harp halinin zen~ sermayesinde muharip mem 
kaldırıldığına, vahut da Pittman lcketlerin her biri hesabına 20 
layihası mucibi;1ce ittihazına rnc. milyon dolarlık dövizı:len !azJasr. 
zun bulunduğu herhangi bir ka. nın Am~rikan maliyesince kabul 
rar verilmeden evvel 4 ayan a. edilmemesi hakkında Taft tara. 
zasiyle ticaret, harbiye, bahriye fındadan yap1lan teklifi 37 reye 
ve maliye nezaretlerinin dört kaar~r 4 7 reyle reddetmiştir. 
m~~es.silin·dcn miirekkep bir ı Yaşin~ton. 27 (A.A.) - A
'.11!lh b ,tarafh~ komisyonuyla re. yan, Rilflh ihracl ambugosu
ısıcumhurun ısti~arede bulunma_ 1 nıın kaldırılmasına karar ver. 
sına dair Davis tarafmtlan yapt. miştir. 

ingiltere ile italya arasmda 
ticaret müzakereler! 

Roma, 27 (A.A.) - Röyter: 
lngiltere ile İtalya arasında. 

ki ticaret meseleleri için daimi 
muhtelit komisyon ihdası hak. 
kında bir anlaşmanın bugün Ro. 
rnada imza edildiği resmen bil. 
dirilmektedir. 

Anlaşma, İngiliz sefiri Sir 
Percy Lorraine ile hariciye ti. 
caret işleri umu.rot müdürü B. 
Amedeo Giamini tarafından im
za edilmiştir. 

ru. 'AN1STANI~A 1\lÜZA. 
KERELER 

Atina. 27 CA.A.) - Röyter: 
lngitere ile Yunanistan ara. 

smda. bir ticaret anlaşması ak
dine matuf müzakereler ilerle. 
mektedir. !ngiltere, 750,000 ln. 
giliz liralık korent üzümü satm 
ıı.1:.:nağı kabul etmiştir. Ve bu 

miktar bir m~lyo:ı lugiliz lira.
sına kadar yükselebilecektir. 

Tütün tacirleri de evvelce Al. 
manyaya yapıldığı gibi mi.Utim 
miktarda tütün satışı yapılabi . 
lcce~ini ümit etmektedirler. 

Bir Yunan heyeti buna. mü • 
masil müzakerelerde bulunmak 
üzere yakında Parise gidecek _ 
tir. 

Kahire, 27 (A.A.) - İngiıfİ! 
ve Mısll' hükfunetleri 1.750.~ 
knntar Afısır pamuğu mübayaıı .. 
sı hakkında bir anlaşma im~,
etmişlerdir. 
Anlaşma, şimdiye kadar Al -

manya, Polonya, Çekoslovakya 
ve A vustralyaya sevkedilmeırt; 
olan pamuğa derhal müşteri 
bulmak itibarile Mısır iç.in çok 
faydalı olmuştur. 

Hollanda 
da 

ve lsviçre hudutların
Alman tanşidatı 

J .. ondra, 27 (A.A.) - "Reu. 
ter,, Almanya ilo lslrnndinav 
memleketleri arasında da te· 
lefon görih,m1elcı·i kesilmiştir. 
Bu tedbirin sıınsilrUn takviye. 
ı:ıinc matuf olduğu anlaşılmak· 
tadır. 

zctelorfnden l.ıir çoğunun, AL 
manyada muhabirleri vardır. 

Resmi muhaverelere gelin· 
ce, şu rasınr kaydetmek lazım
dır ki, Bern hariciyesiyle te· 
viçrenin Bcrlin elçillği arasrn. 
daki mUklUemeler, normal şe
kilde devam eylemektedir. 

~·ıt~t\di .eh rncvcut bulun • olamaz. Fransa ve Bü~-iik Brı. 
~~ ~a.ru1 • tiyaçlarmm taL tanvanın istedikleri nedir? Sa -
t bita l"l olan maddeleri. dCC'e :ıu: Almanyaya. iaşesi h~in, 
,/ıı alıtırar memleketler- istisnai imkanl.8.r verme:ıinl<'r. 
i\.~ıta.ı ası, Bitarafla.ı·a, memleketleri hatkJ 

, 1\ aı-,.~d~:ı bilha~sa bi. nm ia.~ini ve sınai fa.aJiyetfo
\~ek · .1..tıgı ehe-mmiveti rinin ida.me..cıini kolayla.ştrnnayı 
· lr ırın · · • 1 b lb' ı· ~ d38 el ı-:ıunu bılmek la- ne kadar istiyorsa" u e •r ı. i hıehır Alrnanlarm de. frinin eninde sonunda, bizi har. 
111t~ıı.lat ekctıerde11 yap _ k mcr.bur cMn dil.ı?mamn ia.-se

Emmyet müdürüne sahte 
mekiup:ar veren b rı 

ya ·atandı 

Liilcsemburg, 27 (A.A.) -
Almanya, bitaraf memlC'koL 
!erle yapılan telefon muhaYc· 
releri Uzerine o şekilde tahdi
dat koymuştur ld, fiilen ya· 
bancı memleketlerle bundan 
!>öyle yalnı;.ı nısıni rnUsaadesl 
olan kimseler konu~~abilecck .. 
!erdir. 

llern, ~7 (A.A.) - Natione.l 
Zeitun~ &"azctcsi yazıyor: 

Dıll movki kumandanr dün 
anı:nzın bU t.ll ıı askeri lllezuni
yctleri iptal etmiştir. Bunun 
hangi tarihe kadar devam ede· 
ccği belli değildir. (Ba.5 tarafı 1 incide) 

müdürü Muzaffere müracaat ~ltı YU·~ urnıım itha.lat t:tiııe krsmen olsun :varaya.mıya. 
ı;. k~ 1~1tı ~:e 32 si, yani ıoıiL cağına dair bi7.e garantiler ve. 
nr :]'; \ r.-,., ır nisbette idi. rilmesini istememiz de o kadar 

Muharebe bölgesinde tahşit e. 
dilen kıtaattan başka İsviçre -
den Holandaya kadar bütün Ren 
sahili bo\.'l!Dca kuvvetli krtaat 
yerleştirilmiştir. Alman ~niz 
ınrnta.kasında Polonyadan ge . 
len kıtaatla di~er bir tahşidat 
yapılm1~trr. Nihayc>t merkezi 
Alma.ayada mühim bir ordu ih. 
tiyat halinde bulw1maktadır. Bu 
son terUotcn bir hüküm çıkart. 
mak iı:ııkansızdır. Zira, Polon • 
ya.dan gelen kıtaat için bir i!';. 
tirdat mevzuu bahsolabileceği 
!rlbi bir veya bir kaç yarma ta. 
:rruzunu bcslcnıc~e matuf da o. 
la bilir. 

etmiş: . 
"- Beni Asım Gündüz yol

l:ıdt. Mahsus selamları var. Ba. 
ııa münasip blr iş bulmanızı ri. 
ca ediyor.,. diyerek mektubu ver 

Derıı, ::!7 (A.A.) - D. N. B. 
Ajan~ı. Alınanyıı ile telefon 
ın u im ve- re !erinin iıı 1-ıta a uğra.· 

ıuası ıoeıwlesl haklonda tsvic
re ajan!-lımu şu malumatı ver· 
diğini kaydediyor: Almanlar 
tara!rndan bildirildi ğine güre, 
Almanra ile hemhudut bitaraf 
ıucml e ketlcrle telefon mukft_ 
lemclcri kontrol altına alın
mıştır. Dazı lııısusi mUl;:aJeıne
ıere mlis<:"' "!e cdilnı ol;:te olup, 
hiitlln resmi mııhaYeleler ve 
ıırntbııat telı;rnfl:ın yasak edil· 
nıiştir. 

Londra, 27 (A.A.) - Bir ta. 
raftan Hollanda 1111dudu civa
rındaki sahil ınrnlakasında 
mühim Alman kıtaatı tahşit e
derken, diğer taraftan da BA!c
in şimalinde tuhşidat kaydedil 
eliği lıakkrnd.aki haberler lııgi. 
liz matbuatını ehemmiyetle 
meşgul etmektedir. 

ilt 1~l'ıı11, 1 aı1~rz ve f ngiliz mc•rrudur. 
e. ~1/aı-1\ıısdenız ticaretinl, İste, Fransanm bitaraf m!'m 

~,; .. ~rla ~ tıt etmek sureti. !~ketlerle ha.len ;vapmakta. oldu

lKl ALMAN TAHTJJLBAHiRl 
BATlUILDI 

,. IJııtt~tir ~'1ı~1kl~rı e~a.!'!l : ğu müzakerel<'r bu prensipten Londra. 27 (A.A.) - Bir Al
>J trııi~ni· l\luttefiklı?r, de- müllıerııdir. Bu.nlar biliyorlar man ci"n.i7.altrsmın Goodwin-;s. 

ır ~,,.~ icr~ l, dikkat ve ta. ki. bi7. bu mti7.a1<cratı. en do.<:tn.. ma.s1, İııı?iliz bahri~"'E.'sinin 24 s;ıo 
~1\>ı ith etnıek sureti iP. ne arzularla ve onlarm m('t<Tl' at zarfında ikinci muvaffakJy('. 
1.h 1l't ~kl ."tm<>l\te> oldu~· i menfaatlt>riııi ~ivaJ'l"t eıııiiı:ıtsile tini t'-?§ldl etınckte<lir. Zira, i. 
. "1ıı-rı t ı'br-n iirte birin. ı ya.pr,,oru.r.. Bit'acna leyh Fra.n~a kinci hir Alnı an deniz.'lltı ~cnıi. 

~ a~ıh. '=d~bilir!er. Bıma. 1 ve Süviik Brita.nva tarafmdan si de bir in~iliz targosu ile yap· 
ı:.ı :ııQn{~.!'rlilerile h::ırT> vap1la.'n ikt.rsa.cli · lrnrptcn dalı:> tığı ~idcletli nıuhart:'bedc bat · 

:ııı ith ~'ı nlemleket - hakh bir $<'Y olamaz. mrşür. G 
1 A R.:ıtrrır ela :vüvl{" Londra. 2i (.\..A.) - ooı 

"'l"t) vlns'dc ırnnıa cıturao Alman 
cı 

4. 

Ji · ~ altını:;; cese t Douncs'c nakl~-~
-......·~tika istrhbarat aı·ansına qöre denizaıtn~ından çıırnrııan eııı. I 

·~• L 1.e11~r~.e hükUmetimiz ar~sm- dil:::~"~~~~l~f10'~'..,. 
~ Ooruşmeler devam adıyor ~:;::ct~~~ıar~!~~ir~ıf~~cşr!~~ 
<~ild · denizine yapılan nkın esnasın· 1 1 ' ')-. • d t11 ~ ( nr da fugiliı tayyflrcdle>rı ört 
"~ hbaı·a ususıı - :\_ ol;rn mUnasebatma da temas Alman tayyaresinin dllştil:~ilnli 
ı.~~.. •rı t Ajan:-;ı "V'ni- etmektedir. 1 r 

~~"· ı:;<:ı·t.. İt!rci:e Hariciye "United Pres::: .. Ankara.daki görmll:;lerdlr. Tayyıtre>ci er, ır 
" \ .. et d • A.Imıın. tayyarC"slnlıı ai!Tr ha<1a. 

~l ~t. tı~aı·a"' lı)lomatlan Rumen bllytik el~!slnin hUkıi. ra uğradrğrnı zannetmektedir· 
~lf.,ı~~kt lll\ temasların metine izahat vermek üzere d 
~l ."'1

1"· e Oldu~unu btl· EUkreşP hareket ettiğini ka).·- ler. Bu Uç; tayyarenin en!zc 
•• 11 1 inorn~e me(•bur oldııklaı·ı, hun 
tı~i h~a ı:>(1 dedflrek yapTlan görüşme erın t:ırın nHlrettchatrndan bnzrla-. h~;./"'· ı::ovyet!Pr, ~hemmlyetfne işaret etmekte rr t".r,.,frndan tevit edilmekte· 

rı • 1 tadtı etmis- wı bu n-örfümıelHin hitwaırnaa " • ' 
~t.._~lla ~ TUrk v~ Ru"oJ.en murahhaslarr· dir. 

1 ~·::ı:ı 1tı <>~rUştııeler. nltl ~fo:ııko~aya. gitı:ueltri ibti· j l~~ı~l:lr"' 8 ı'ı biı'i b~~rb~:~~;.~ 
'!) nnman~a ile m&ltnden bahseylemektedir. 1 gemısı tarnfından, ~ 

mişlir. · 
Gcn~rn l .ı\sım Gündiiz ile hu 

derece lnı;;usivdi bulunmıyan 
pofo• ıniidtirü11ii11, "Bıı genç her 
smeU'-' i:=ti f::ı<le edilebilir bil"isi
dir. Tc!';kfüı t.mızda frt ihdam c. 
diniz ... §eklinde yazılan faka~ 
ba ;:;tan a.ıağı bozuk ciimklcrle 
dolu olan mektuhu okuyunca 
;:;ünh"lt'ri bii:>biitün artmış ve 
zile bnsarak !?İren poli~. Hü. 
sevini tııtııı:ı•ıını sfıvlr>rni~tir. 

Hü?evinin ÜV"'ri :ıranm"a "Er
kam hıırbiyei umnmıye reisi 
Harc<-~l Feni Çakmak.. ve "Er. 
zuruın mcbu;:;ıı General Pertev,. 
islınlcri lı:ı~1ır b;r c0k kaı·t!ar 
bulunmuış. bir ;:;ahtck:ir oldnğtı 
anl:ı.!2ılarak müddeiumumiliğe 
tcı-1im edilmistir. 

Hii<=evin hrıl{kırıdn.ki tahkikat 
derin 1rot;ril<'rek daha bı:ı ;:;kala -
rın1 da· h: ~uretl~ alda tıp a 1 -
rliı.tm'.ldığ1 meydına çıkartlacak 
tır. 

lıir mııhrip tarafındn n, bir li. 
cHncüsU de hir Danimnrk il nı· 
nııru t:ırafından kıırtıırıln11~
trr. 

Hiçbir tngillz tayyaresine 
>eya g~ınlsine isabet vaki ol· 
nı adr [;;'r hatırlatrlm ak tadır. 

.Matbuatla yapılat'ak muha. 
nH·eJP.rin tat.il edilmeı-i bilhas· 
ı:;a nazarı dikkati cc lbetmekte
dir. Zil'~. ı~n-iı;renin büyük ı:;-a· 

Gazeteler, Almanya ile bazı 
UH'mlcketler arasındaki tele· 
fon ~örüşmelerinin kesilmesi
nin izahı müşkül olduğunu k<ı · 
yıt 'e hunun yukarda zikııi gt•. 
çen tahşidat ilo al:lkadar oluJl 
olmadığını merak ediyorlar. 

Gazeteler, !ngiltercye kan:ı 
lıir huva taarruzuna \:0 deni~ 
altı nıiieadclesinin şiddetlen. 
mesinc intiırır etmektedir. 

::::!:~..:: 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma~ 
Nevra.! !i. il' ınklık ve bütün ai!rılarınızı derhal 

b··~cr. f t;ab1nda R"Ünde 3 ka.ı;e alınabilir 
Her :"'"rde pullu kutuhn ısrarla l'teyint!:. 
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Futbol lik musab~kaları 
3u haftaki netice1er 

doğuramaz 

birer 

mı? 

.. 
surprız 

Yazan: MUVAKKAR EKREM T ALO 
Şu mübarek memlekette ol

<lunı olası Fenerbahçe, Galata
saray sonraları da Beşiktaş hep 
birinci safı tutmuşlar, kendile. 
rinden başkasına galibiyet, -
amman! .. pot kırdım galiba?. -
kazanç yüzü göstermezler. 

Bu sene de öyle olacak diyE' 
beklerken cidden fevkalade kuv 
vetli Galatasarayın genç 1stan. 
bulspor ateşi karşısında eriyi. 
vermeleri, geçen hafta şöhretli 
Beşiktaşın toy Kasımpa~a kar. 
şısmda emdiği sütün burnun -
dan gelmesi, Fenerbahçenin de 
geri müdafaasız oynaması ar
tık bundan böyle neticeleri ev. 
velden pazarlıklı garanti şekil 
de gönüllerimize yerleştiremi. 
yor. 

vaziyette yürütebilecek kıymet
lerdir. Yalnız, futbolde talebem 
olan Lutfinin son zamaxı.larda 
pek bol kullandığı zayıflara 
mahsus silahı "tekme" den vaz. 
geçerek yüksek kıymeti içinde 
çalışması iki taraf için de ha • 
yırlı olur, Vefanın güzel bir ta. 
biye kurup beraberlik için gay. 
ret etmesi ve çok gol atayım dL 
ye gerilerde gedikler bırakma
ması lazım. Aksi takdirde sarı 
kırmızılılar da hani taraftarla. 
rınm susadığı bir tempo tuttu. 
racak olurlarsa vaziyet 6-2 ye 
pek yakın bir ı:ekil alır. 

Sözlerimi bitirirken ı:;unu da 
ilfive edeyim ki ben tahminimi 
yaparken yanlış düdük falan 
hesaplamış değilim! 

lıfoval•kar Ekrem Talu 

Fenerlilerin Cumhuri-

Adi yeye memur 
dlınıyor 

İstanbul Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul muhakim ve devair 

adliyesinde açık bulunan 1000 er 
kuruş maaşlı zabıt katipliklerine 
laakal orta mektepten mezun ve 
sür'atli daktilo bilenler arasında 
müsabaka ile münasipleri alına. 

cağından taliplerin memurin ka. 
nummunda yazılı belgeleri ha 
milen imtihan günü olan 2 İki:1. 
citcşrin 939 perşembe gününden 
bir gün evveline kadar bir dilek. 
çe ile adliye encümeni reisliğine 
müracaatları ve imtihan günü sa. 
at 15 de hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

----0--:--

y olcu salonunda me-
mur !ar için lokanta 
Galatada inşa edilen yolcu sa. 

lonunda deniz müesseselerinde 
çalışan memurlar için büyük bir 
lokanta kurulması kararlaşmıştır. 
Liman işletmesi umum müdürlü
ğü bu lokantada memurlara 
mümkün olduğu kadar ucuz ve 
iyi yemek verebilmek için hazrr. 
lıklara başlamıştır. Lokanta en 
mo:3ern tesisatr haiz olacak, ay. 
nı zamanda bir iki yüz memur 
birden yemek yiyebilecektir.Tab. 
lidot fiyatı 25 kuru~u geçmiye. 
cektir. 

Lokantada deniz yolları, liman 
işletmesi ve liman reisliği me
murları yemek yiyebilecektir. 

Lokanta, salonun açılacağı yıl. 
başından itibaren derhal faaliye. 
te geçecektir. Bunun için binanın 
ikinci katmda büyük bir salct'n 
ayrılmıştır. 

Taksimde ilk maça Demirspor 
la - Necdetin zavallı takımı 
değil bu başkası -, Yeni yıldız 
arasında. Netice az farkla yıl. 
dızların olamazsa vaziyet bera.. 
berliktir. 

yet bayramına hazırlığı Maslak yolundaki kaza 

Topkapı Süleymaniye netice
si de öyle. Beraberlik en akla 
yakını. Yahut Süleymaniye ka. 
zamrsa her halde talihli bir 
maç çıkarmalı. Hilalliler bu haf. 
ta da bir manileri cıkmazsa Be. 
şiktaşa karşı Kasımpaşa gibi 
dayanabilecekler mi merak edi. 
yorum. Belki senenin gol reko. 
ru da kırılır ... Bilmem ki! 

Fener sahasında Beyoğlu ile 
Anadolu maçı hayli enteresan. 
Beyoğlu şöhretli elemanları ye
rine gençleri oynatıyor. Muvaf. 
fak ta oluyorlar. Ancak Ana. 
dolulula.r işte daima iböyle ta. 
:Cımlara kar§ı muvaffak olmuş 
:dmselerdir. Bol gollü bir nıaç. 
ta ben neticeyi yeşil formalılar 
lehine görüyorum. İkinci oyun 
geçen haftanın kahramanı tKa
smıpaşa. - Altıntuğ ile ibu se. 
nenin ümitleri !stanbulspor a. 
rasmda. İşte bir sürpriz doğu. 
rabilecek maç!.. !stanbulspor 
hakik:ıten kuvvetli ise rakiple. 
rine dört gol kadar atmalılar. 
Bir de bakıyorsunuz ancak be. 
rabere kalıyorlar.. Olur mu o
lur. 

Fenerbahçe Beykoz ka'rşısm . 
da. ne yapar?.. Kimi diyor ki 
altı tane atar! .. Kimi eliyor ki 
ancak galibiyeti temin edebi _ 
lir .. Her halde Fener aleyhinde 
ıbir tahmin yürüten yok gibi .. 
Beykoz da, bugünkü Fenerbah. 
çe beraberliğine karşı kova.bile. 
cek, Safa, Bahadır, Halit, Ke
mal, Sekiz Mehmet, Turhan, Şa
hap, Kazım gibi elemanlar var, 
var ama bu kıymetli çocuklar. 
öa. hani nefes namına bir şey. 
ler de yok. 

İbrahim kellesini koltuğuna 
alıp dişini sıkarsa bu iş olur. 
Yani ibira.z sıkı antrenman ve 
nıacı ba~ladığı gibi bitirmek bi. 
ze işte bu haftanın sürprizini 
icat ediverir. 

Gelelim şereftekilere... Orta.. 
köyün Alemdarı kazanması zor 
olacak. Alemdarlılarm c;:ok ça.. 
lıştıkları söyleniyor. Ortaköy de 
eski Ortaköy değil. Sişlinin de 
Beylerbeyine karşı kazanması 
muhakkak değildir. Yeşil kırmı
zılılar bu maçı iyi bir oyunla 
pek ala kC'ndi taraflarına cevi. 
rebilirler. Fakat Şişli de nefesi 
yerinde bir takımdır. Ve son 
dakikaya kadar enerjilerini 
kaybetmeden tecrübe ile oynar. 
lar. Beylerbeyi eksik kadro ile 
ise netice kencUleri için ağır o. 
lur. 
Haftanın en ehemmiyetli 

1stanbul, 27 (A.A.) _Fener. davasına tekrar bakıldı 
bahçe spor klübünden tebliğ e. 1933 senesi Ağustos ayırım bir 
dilmiştirı gününde, hususi otomobili ile 

Maslak yolundan geçen kılişeci 
Alaettinin önüne Hasan Hüseyin 
adında bir janıdarma çıkmış, ken_ 
disinden vesika istemişti. Alaet. 
tin vermek istememiş, bu yüzden 
aralarında münakaşa çıkmış, Ata. 
ettin gaza basarak kaçmağa kaL 
kışmış, fakat Hasan Hüseyin de 
otomobilin kenarına sıçramış, a. 
rabayı durdurmak isterken omu
zundaki tüfek bir ağaca çarpmış, 
beyni parçalanmak suretiyle öl
müş, otomobil de müvazenesini 
kaybederek parçalanmıştı. 

Cumhuriyet Bayramı merasi. 
mine iştirak etmekliğimiz hase
bile denizcilik, tenis, fut.bol ve 
atletizm şubelerine dahil arka. 
daşların nrogramr öğrenmek ü. 
zere 28 l!kteşrin cumartesi gü. 
nü saat 15 te Kadıköy stadın _ 
daki klüp merkezine teşrifleri 
ehemiyetle rica olunur. 

Bir batında üç kız 
... 

çocugu 

Kıazlıçeşmede fpliklihane a
karetlerinde oturan kabzımal 

Seferin zevcesi Bayan Cevahir 
bir batında üç kız çocuğu do. 
ğurmuştur. Kızların üçü de gür. 
büz ve sıhhattedir. 

o(...,:. RSA 
-Ankara 27-10-939 -

•-- ÇEK L ER --• 
1 Sterlin (! ngiliz) 

100 Dolar (Amerika) 
100 Fransız fran kı 
100 Liret {ltnlya) 
100 İsviçre frankı 
100 Florin (Felemenk) 
100 Rayşmark (Alman) 
100 Belga (Belçika) 
100 Dirahmi (Yunan) 
100 Lem (Bulgar) 
100 Çekoslovak kuronu 
100 Pezeta (İspanya) 
100 Ziloti (Lehistan) 
100 Pengö (:\!acar) 
100 Ley (Rumen) 
100 Dinar (Yugoslav) 
100 İsveç Kuronu 
100 Ruble (:\loskovıı) 

istikrazlar 
Türk borcu l peşin 
Ergani 
Sıvas - Erzurum IIJ 
Merkez Bnnkıısı 

5.2125 
l 30.36 

2.9;;2;; 
G.G2 

2!).l(i 
Ci!J.Ol 

21.71875 
0.9G5 
l.58 

13.1125 

13.16675 
0.93 
2.4825 

31.02675 

1!).85 

20.32 

Ticaret ve Zahıre Borsası 
1 27 • 10 - 939 
1 

FİY.\TL.\H 

Buğday )wuuş:ık: 5.23, 5.3:i, 
Buğday sert: 4.10, Tiuğdny kızıl
ca: 3.32 1/ 2, Ç::ı \'cl:tr: 3.15, Kuş_ 
yemi çurnllı: 4.15, 4.20, Merci
mek kırmızı: (i.30, Susam: 10.12 
11.20, lı; fındık: 30.20,0 

GELEN 
Uuğday 317 ton, :ırp:ı: :ıo ton, 

fasulye: i5 toıı, Bull{ur: 4:i 1011, 

mısır: il ton, ç:ı"<lnr: 15 ton, 
n. peynir: 8 ton, un: 1:i ton, ke
pek: 3ll loıı. 

Bunun üzerine otomobili oldu. 
ğu yerde bırakarak polise müra... 
caat eldip: 

- Otomobilimi birisi çalmış, 
arayın!'' diyen Ataettin, yakalan. 
mış ve üçüncü asliye ceza mah. 
kemesine verilmişti. 

Alaettin evvelki sene duruş. 
masr sonunda 8 ay hapse, 20 lira 
para cezasına mahkum olmuş, 
temyiz ise kararı bozmuştu. 

Tekrar görülmesine başlanılan 
muhakeme dün bitirilmiş ve mah. 
keme yine eski kararında ısrar 
etmiştir. 

-0--

Ada vapurları tarifesi 
Deniz yolları idaresi köprü ile 

Adalar arasındaki vapur tarife. 
sinde tadilat yapınıştrr.Büyükada 
dan her sabah 7 de kalkarak Hey
beliye uğrayan, oradan doğru 
köprüye gelen posta ile her ak. 
şam köprüden saat 17.25 de bü. 
tün Adalara hareket eden posta
nın tarifede bu ay sonunda lağ. 
vedileceği yazılıl:lır. İdare, gör
düğü lüzum lizerine ibu iki posta
yı bir ay müddetle teşrinisani so. 
nuna kadar işletmeğe karar ver. 
miştir. Sonbaharı Adalarda geçir. 
me kisteyenler bundan istifade 
edeceklerdir. 

l\lan tarlı muşambalar, si orl:ır, 
perdeler vesair her türlü 

TEFRlŞAT 
levazımatı, Bcyoğlunda DARER 
ınağazalarmda her yerden mlisa 
it şarUar ve ucuz fiyallarla sa
tılmaktaJır. Bey:ız eşya daire· 
mizde haselcr, yalak çarşafları 

YC yiinlü yalak örtülerinin fiy:ıl 
ları kıyas k: lıul etmez derecede 
ucuzdurl:ır 'c rekabetten aridir
lcr. 

Bu bas:t ve ko1av 

GUZELLiK 
reçetesini 
tecrübe ediniz. 

Ayni genç kı~ı 
tedaviden cvvr 
·e sonraki re 
inıleriııe ba 

Bayan M. 
S. diyor ki: 
..Kendimi 

kını::. 

aynada gördüğüm vakit, adeta 
gözlerime inanamıyorum. Cil. 
dim evvelkinden daha güzel, 
daha yumuşak ve daha nermin, 
bütün arkadaşlarım tenimin 
güzelliğini gıpta nazarlarile ba. 
kıyorlar. ,, Siz de, yeni ve taze 
bir cilde, şayanı hayret bir tene 
malik olabilirsiniz. Hemen bu. 
günden bu genç kızın tatbik et
tiği aynı basit ve kolay güzel. 
Iik reçetesine başlayınız: Bu 
gece yatmazdan evvel yüzünüz.e 
ve boynunuza cilt unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kremi
ni Pürünüz. 

Terkibinde Viyana Ünivcrsi. 
tesinin meşhur bir profesörü ta. 
rafından keşif ve "BİOCEL" 
tabir edilen kıymetli ve cazip 
gençlik cevheri vardır. Siz uyur. 
ken, cildiniz bu kıymetli cevhe
ri massedecek ve her sabah da. 
ha g-enç g-örüneceksiniz. Ertesi 
sabah yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. Bu 
da, siyah benleri eritecek ve a
çık mesameleri sıklaştıracaktır. 
Ayni zamanda cildi yumuşatıp 
beyazlatacaktır. Bu tarzı teda. 
viyi tatbik eden (günde 3 da. 
kika) her kadın, kendisini bir 
çok sene gençleşmiş bulacak ve 
yeni güzellikte bir tene malik 
olacaktır. TOKALON kremi. 
nin müsmir neticeleri garanti
dir. 

Osmanlı Bankası 

ilanı 
Osmanlı Bankası G:ılal:ı lcl:ıre 

Merkeziyle Yenicaıni, Beyoğlu şube
leri vezneleri~ le kinılık kasa daire
leri, 1 Sonleşrin !)39, Çarş:unlı:ı ı::ii

nünden itibaren diğer hir iş'ara 
kadar aşağıda yazılı sm,tlcrıle açık 
lıulunacaklarclır: 

YEZ::\E SAı\ TLERİ: 

Saat 9,30 dan saat 15 e ka<lar ..... 
udi günler. 

Saat 9,30 d:ın sıı:ıt 11,30 a k:ıdar .. 
Cumartesi günleri. 
KİRALIK KASA DAIRESl SAAT_ 

LEnl: 

Saat 9 dan sa:ıt 16,30 a kad:ır ... 
adi günler. 

Saat 9 d:ın sa:ıt 12,45 e k:ıdar .... 
Cumartesi gi;nleri. 

SAHiBi : ASIM U::.ı 
Ba~ıldığı .rer: VA/(// :\tolh:ıa"ı 

Urr.um Neşriyatı idare eden: 
Rerik Ahmcı Se\'engil 

ile Sabah, Oğle ve A~ 
Her yemekten sonra günde 3 defa muıı: 

di~lerinizi fırçalayınız. 

~~~-.~~~~~ 

va•--• Lastikçi Hüseyın Güzel ve Şeriki_ 
En güzel cin~lerden 

.1şhk LAS r iK, PO Ti ~ ve Si 
;e5itleri hazırladıklarım sayın mfr~terilerine bildiııl 

tehirdirlcr. Adrc~e dikkat ediniz. 
.&11m1•11••Yenipostahane kar~ı5ında Türbe sokağı ~o. ıı 

tık 
Tcmin::ıt 

Muhammen 
bedeli 

2::;0,13 333i'i,OO Eminönünrle Peynirci ve ITeh:ırı 
·127 inci :ıılada 1,2,:ı,t,5.G,ıu:u :ı,ı ı 
ralı guyri menkullerin yıkılıııası ,·c 

Senelik kira 

3,00 40,00 Eyüptc T:ıbakh:ınc c:ıdclc..,inde 8/1 
artığının kirnya \'crilınc~i. 

51,00 2 t0,00 Sehzc lı::ılinılc 71 ııurırnralı :ırıli) c 
c:n sene ınücldetk. 

0,57 7,50 :ırerdivenköyiirıde :\lcnlin•nköy c:ıd 
niirııliik dt'rilwııe ıırnzi'iinin kiray:ı 

Tahmin bedelleri ile ilk lcıninnt mikl:ırl::ın yukarda yı 
ııyrı açık arttırmaya konulınııştur. 1h:ılc 3/ 1 l/!J3!l Cuma gi 
l>aimi Encümende yapılacaktır. S::ırtnnınclcr Zabıt ve ;\luD 
lüğii kaleminde göriilebilir. T:ıliplcrin ilk tcnıimıt makbuz 
lariylc ıh:ıle günü muayyen s:ı:ıtte Daimi Enciiınende bııhı~ 

Ankara caddesinin en ışlek. en mutebeı 

Kiralık diikk 
V AKIT matbaası 

nesri vat: 

Neşriyat Kongresi 
Oirinei Türk 1\cşriyat kongresi 

doloyısiyle verilen raporlar, yapı· 

lan teklirlcr ,.c Kongrenin müzake
re zabı!ları :Yaarif YckilliHincle bas. 
lınlıp güzel Jıir cild halinde top· 
lanmıştır. Koııgı·eden C\ vel kon!(rt' 
sırasını ve kongreden sonra yopı
h111 neşriyat <la bu cildin sonun:ı 
cklcıınıi5 bulunuyor. :\lcınlckelin 

nc-:>riy:ıl işlerini . Cumhuriyet bu 
kongre ile eline :ılınıştır. lJmarı:r. ki 
Kongrenin iizcrinclc durduğu mese
lelerin halli ve neticelendirilmesi 
kabil olanlarını ~·akında birer lıircr 
riliy:ıt sah·ısıııda bulac:ığız. 

r ZAYiLER ) 
'-----

7509 sicil numaralı şoförlük eh
liyetimi zayi ettim. Yenisini çıka

racağımdan eskisinin hükmü yok. 
lur. 

Yeniposlahanc caddesi 23 nu
m:ır:ıda FAiK TOK~L\N 

* • • 
2869 numaralı bisiklet numaramı 

za~ i eltim. Yenisini çıkar:ıc:ığını. 
d::ırı eskisinin hükmü yoktur. 

Beyoğlu Firuzağa Ilnyvar so· 
kak Kunduracı Hemzi 

c:rn47·0 

Türkiye iş Bankası A. 
Ş. nden: 

l\liicssescmiz İsl:ınbul, G:ıluta, 
13cyo!(lu, Kadıköy, Beyazıt, Cskü
d:ır şube ve ajıınsl:ırıııın gişelerini 

1 lkincitcşrin 1039 tarihinden iti
baren sabah 9.30 elan H,30 :ı ka_ 
dar muhterem rniişlcrilerinc 

buhınılurnc:ığını bildirir. 
açık 

idaresine mürı 

llan 
Muharrir B:ıy K:ıdr 

un s:ıhip ve ncşriy::ı t 
Iıınduğum Küy Derı~l 
l ım olmadan neşre!l1' 

f{crck id:ıri ve gerek 
nıcsuliyct k:ılıul cıııı 

badema d::ı ınccmuaYı 
yeti olınaılığını lıiJ<lirl 

Dr. 1\ecaeddiı 

VAKiT Ki 
Dün ve yann 1 

külliyat 

No. 41.50 5 eİ 
n Dö Profun~ 
42 Gunün hukuki • 

meseleleri 
43 Eflatun 
44 Gizli harple-
45 Disraeelinin tııı 
46 Metafizik nedlrf 

47 Yeni adam 

48 trsiyetln tesırıe 
49 Politika felsef 
00 Este ti1' 

Bu serinin fiat:J ô1C 
Hepsini alan !ara ~-uıd 
to yapılır. Kalan 4• 
1.88 kurm:u peşin sırıt 
baki si a \•dıı birer tir~ 
UzP.re U~ taksite bağl 

CiDE:-..' 

karşrlaşm.ası hiç şüphesiz Gala. 
tasarayla Vefa arasında olanı. 
dır. Galatasaray bu maçını ka
zanmak mecburiyetindedir. ZL 
ra teknik heyetine. klas oyun. 
cusu aslarına, çiçeği burnunda 
şampiyonluklarına rağmen yine 
fona bir netice bu seneki ümit. 
!erine azami set ceker. Zaten kfı. 
~rıt üstünde: Faruğun, Adnanm. 
Salimin, Salahattinin, ~akın, 
r.,:-~ilin. Budurinin, Necdetin. i ı· 
;.i:ı'°anm, Gündfü:ür., Bülendin 1 K cc,'iz: 16 tcın, h:ıcfcrıı: 8 ton 
i.i~tün1ükleti bariz. İ l iç ceviz: 2 ton, sus:ım: :ıo ton, 
1 nunu.nla.. ~raber f;afa . ~üley-i ar yon: 1!} ı /4 1011. h:ı~hıış: l:i. 

ıu,a.n. LO.tfı. Muhteşem, Hakkı, ------------,..._...: , _. t~ "'k l .. ı -
~ı .:>:'.ı'!r!'!:'~ ı..a nn arını ~yı 

1 
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