
Çember.layn bugün 
nutuk söyliyecek 
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Sabaha kat11: 

Yenı Romen 
hükumeti 

~-': . 

Lond+a, 2 (A.A.) - DUnkU 
telgraflar, Çemberlaynin A -
"am kamarasında bugiin be • 
ranatta bulunacağrnr bildir • 
mekteydi. Çem berlayn Avam 
Kamarasında yarın beyanatta 
bulunacaktır. 
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Dün Romenlere 
hitaben bir beyan

name neşretti 
Bü.kreş, 2 (Hususi) -

Yeni Romen kabinesi bu 
akşam Romen milletine 
hitaben bir beyanname 
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neşretmiştir. Bu beyamıa. 
mede Romen milletinden 
ideoloji ayrılıkların orta. 
dan kalclırıla.rak Roman. 
yanm bita.raflrk siyaseti. 
ne uygun bir hareket ta. 
kip etmesi istenmiştir, 

5 Al man t~yyares i düşürüldü 

Beyanamede. Roman
yanm sulhü arzu ettiği, 
fakat Romanya millki 
tamamiyetini Aılfil ede
cek yaiba.ncı bir müdaha.. 
le vuku bulursa harbe de 
hazır bulunduğu ve bu 
sebeple, silBıh ~tma alı. 
nan askerlerin teriıis edil. 
miyeceği bildirilmekte. 
dir. Beyanname ''yaşasın 
Romen milleti ve yaşa.. 
sın kral,, diye :»tmekte
clir. 

Hitler yann nutuk 
söyliyecek 

Hariciye 
Vekilimiz 

Evvelki gün 4 saat
lık bir görüşme 

yaptı 
Dün lngiliz sefirile 

konuştu 
(Yazısı 6 mcuia) 

Almanyanın harici · 
tcaretı 

Y a.:.an : ASIM US 
Bir İnsan yiyeceğini, içeceğini 

vermek ıartiyle uzun yıllar biır 
hapishane İçin e yatayebilir . 
Mahpusiyet hayatı şüphesiz ağır 
bir İfkencedir; fakat nihayeti ö
lüm demek değildir. Halbuki her 
tarafta hudutları içinde sarılmış 
olarak abluka altına alman bir 
n·cmleketteki içtimai nizamı mu· 
L.azaya ltnkin yoktur; nitekim 
umumi har~e Alman crdulan 
bütün hudutkrda muzaffer oldu
ğu halde ablukı. tesiri ile bir gün 
içinden temel dfiek]eri çürüyen 
kocaman bir bina ~bi çöküver
mişti .. 

Hitler A1manyaaı bunu bildiği 
için bir taraftan harbe hazırla
nırken, diğer taraftan iktısadi sa
hada gayet şiddetli otarıi siste· 
rni kabul etti; harici ticaretini de 
klering esasına göre kul'du; harp 
halince uzun zaman 11\Ukavemet 
~debilmek için her türlü hayat 
ıhtiyaçlanndan depolar vücuda 
getirdi ; daha &onra slln'i kauçuk, 
sun'i benzin, sun'i kumaş yapmak 
yo~Jarı bulundu. Harp hareket· 
lerıni kısa bir zamanda netice
lendirehihnek için tanklar ve tay
Y~r~lcr ile yıldınm harbi usulü 
!~!Ü·nüldü. İtalya da bu Sllhada 

hlanlarla birlikte yürüyordu. 
Alnıan ordulannın Lehistana 

~aPtıkleı·ı taarruz İngiltere ve 

1 r7~a ~arafıodan harp ile karşı
an ıgı ılk günlerde Hitler per-
vasız g'· .... 

~runuyordu. Almanyanın 
lthzun bıı· hll!"be mukavemet için 
er · h şeyı azır olduğunu Alınan f azetcleri gürültülerle yazıycr 

hardı. Fakat logiliz ve Fransız 
ar fi ~ P ı olarınm denizlere koydu· fil abluka üzerinden daha bir ay 

1• e geÇtneden Ahnanyada bir te· 
daş ~şladı, ı\f oskova anlaşmasın· 

a ız, böyle bir telaş hissediyo
ruz. 

d ~arp devam ettikçe Almanya-
8t,1. bu telaş artacak, eksilrniye· 

~e tu·. Bunu takd:r etmek İçin 
ı ~f.vd~ziyeti gözönüne getirmek 
\a ı •r· Al . • • t.-.r • : manyanın harıcı tıca-
d ~ Şıma) denizinde doğrudan 
ı:~uya, Akdenizde bilvasıta ah
i~ altında bulunuyor; iıagiliz 

•n~pit~en:_ıileri Hamb~rg ]jınanr 
mi 1 alat ve ihracabnı taına
ıeS:: ~ durdurdu. Bita??f tnem• 
..,icl~~=k vasıtasiyle Almanyaya 
ı:'an 

1 
ve bu rnernleketlel!'e ora· 

kaçııfe edcek eşya da yine lıarp 
-'5ı a dediliyor. Bu itiltıarla 

.(DQVmnı ~ mcıda~ 

ÜlfilçgJöOö~ t<§lyyc§lr<eD<errü Londra, 2 (Husust) -
İtalyanca Mesajiro gaze_ 
tesi, Bitlerin beklenen 
nutkunu al'!Ul.Tnba günü 
Rayştagda..-$öiliyeceğini 
yazmaktadır. Kont Cia. 
nonun Berlin ziyareti, 
suh tekilli hazırlamakta 
İtalyanın t~ mesaisi. 

~~rDörri1 tY~erölfild<e 
~~öf lUI Şlbll v piton .-a ni temin maksadile yapıl. 

İl; dığı bildirilmektedir. • •-- =·· -::::s ... ::_ :. 

Zigfrid · müdafilerinin 
dünkü taarruzları 

püskürtüldü 
Londra, 2 (Hususi) - Garp 

cephesinde Sarbrüken şehrinin 
garbında Fransız ağır topları 
şimdi Alman toprağını dövmek
tedir. Burada vaki olan Alman 
hücumu püskürtülmüştür. Fran
sız hava nazın cepheyi ziyareti 
esnasında iki Fransız plotuna 

gösterdikleri kahramanlrk dola
yısiyle nişan vermiştir. Bu plot· 
]ardan biri bir uçuş esnasında Al
man tayyaresindcn yediği 28 

makineli tüfek kurşunu yarasına 
rağmen Alman tayyaresi üzerine 
muvaffakıyetle hücum ederek 
üssüne dönmeğe mutraffak ol· 

muş, diğer plot da yaralanan tay
yaresinin sukutundan evvel pa
raşütle atlıyarak Fransız hudu
duna inmeğe muvaffak olmuştur. 
Bu ikinci Fransız plotu ertesi gün 
tekrar bir uçuş yaparak bir Al
man tayyaresini düşürmüştür. 

(Devaımı 6 rncula) 

Alman tahteJbahirleri 
3 vapur torpillediler 

Bir Alman harp gemisi de İ sveç 
karasularına girerek Letonyaya 
ait bir vapuru al ı p götürdü 

Bern, 2 (A.A.) - Neve ZUrc 
her Zeintungin Stokbolmden 
öğrendiğine göre, deniz mu • 
rakabeslne memur bir Alman 
harp gemisi eltin Falsterbo ya_ 
kınında !sveç kara sularına gi. 
rerek Letonya hUkfımetine ait 
tmanta getnisini tevkif ve · bir 
Alman limanına sevketmiştir. 

Letonya vapuru lngiltereclcn 
Letonyaya geliyordu. 

Yine dün bir Alman tayyar~
si lsvcç lrnra sulan hududunda 
bir lsvez nıpurun u t cvkif içi ıı 
mitralyöz ateşi açmı:;;ım da iki 
lsveç tayyaresi Alman tayya _ 
resını malrnadrna ermekten 
meneylemiştir. 

Biri bir lsveç, diğeri tle bir 
Filftncliya vapuruna •nit olmak 
ilzcre daha iki t<~ykif Yakası 

kaydedil ın ek Ledi r. 
lsveç bitaraflığını ihlal eden 

bu vakalar lsnç deniz mah _ 
fill<'rindc derin bir endişe u • 
yaııd ıı·mak tacl ı r. 

(Devamı G tnC1da) 

8 Amerikan krova.zörü ve 30 des
troyeri Havay adalarında toplandı 
Bir Japon harıcıyecisi "Amerikan donan
masından hiç korkumuz yoktur,, dedi 

Tokyo, 2 (A.A.) - Havaide 
sekiz ağır kruvazörden ,.e otuz 
destroyerden mürekkep bir 
Amerikan filosunun tahaşştit 

etmetke olduğu haberi bura.ela 
heyecan uyandırmıştır. 

Hariciye nezaretinin sözcü _ 
ısü! ,'bu hususta. yap.tığı bcya. 

natta Japon donannınsının A. 
merikan donanmasından hiç • 
bir korkusu olmadığını söyle -
mitşir. 

:Maamauh siyasi mahafil 
şu mlitaHladadır le!, bu zaman. 
Jarda Amerikan donanmasının 
hareketleri ihmal edilmemeli • 
dir, hususiyle lü bu hareketler 

Fransrz ve İngiliz donanmala. 

rmm hareketlerine tesadüf ey 
1emektedir. 

Aynı mahafilde, Amerika • 
ca alman hattı hareket Japon. 
yanın bitaraflık siyasetine kar 
şı gayri dostane bir hareket 
tclckki ediliY,or. 

Nazilli köylerini sel ·bastı 

Birgi nahiyesine selle rfa gctirai(ji taş'kzr 

1zmi_r,_? (A:A.) :- Dün ak - Karapınar, Azizabat ve Aliağa 
şam Dıkılıde şıddetlı ve kısa bir çiftliği köylerine şiJdetli dolu 
zelzele daha olmuştur. yağmış ve takriben 6 bin dö • 

Anadolunun aldığı malUnıa..ta nüm pamuğu tama.men malı • 
nazaran evvelki gün Nazilli ve vetnıiş ve civar köylerin pamuk 
Karacasu kaza.lan hududunda (YaZ'!.sı 6 oıcufa) 

Askeri heyetimiz 
_ bugün Londrada 

G A ZETEMiZ 

S sayfa 
IH./ .. \'C/ S.-\l'FAD.1 : 

Elfi Göz1ü 1nsanh1r Memlckc. 
tinde: Sadri Ertem; Günün A. 
kisleri: Hikmet Münir; Şehir 

Haberleri. 

VÇOXCÜDE: 
A vrupu Mektupları: - Alınan 

llududunclan Geçerken: Dr. Cc_ 
mil Süleyman; Görüp Düşiin_ 

tlükçe: Hakkı Süha; Son njam 
haberleri. 

DÖRD!JNCGDE: 
Kokain l"om:ınııııız ve clığı:r ro_ 
munlı:ır yeni ve meral, 1ı sa flıa. 
]arla devam ediyor. 

BESINCIDE: 
l\feıoeleler etrafında : - Biz<· 
lıir propaganda \'Ck:11eli lfızıın 

mı? - Kültilr davaları: - Mck. 
teplerdc disiplin meselesi: A. 
sım Us; Memleket haberleri; 
Ne var, Ne yok: - Dir inek a:r. 
kalsın yeni bir harbe sebep o. 
luyordu; İki AJman kumanda_ 
nı: Fon Friç ve Bleyminç. 

YEDiNCiDE: 

Cnsus Liinensin harp hntır:ı • 
ları; Varşovanın son günleri; 
:VQ füğeıı haberler. 

Heyet hararetle 
kar ılanacak 

Kci:::nn Orbay 

Londra, 2 (Hususi) - !ngil. 
tere hükümeti ile askeri müza. 
kerelerde bulunacak olan Türk 
heyetinin yarın (bugün) Lan • 
drava varmasr memuldüt. He. 
yetin, bund:rn önce dt- Lorıdrays 

ne)erek müzakerelerde bul\UlrntJt 
olan heyet reisi ıreneml Orhıy, 
İngilterenin eski bir d~r 
Kendilerinin hara.retle nıP
mahn fleklmmektedir. 
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insanlar memleketinde lstanbulun kurtuluş Türk-Iı·Bn tran-
bayramı • l I 

Yüksek mühendis 
okuluna .... _ ...... ______ Yazan: SADRl ERTEM----·• 

Suriye, Şam, Kahire, Ceza- 1 şasına, saray kurmaya iınk~n 
yir, Kortoba, Mezopotamya, kalmayınca çini kendiliğinden 
Balibek, Dağıstan, İran, lznik mahYolmaya başladı. Yeniçeri 
Kütahya, İstanbul çiniciliği gibi, eski medrese gibi muay. 
lslAm estetiği inkişaf ettikçe yen bir tarthf de\·rin mahsulü 
inkişaf etti, gelişti. Tarihin ga. olan çini bugün sarığı çıkaran 
rip tesadUfleri Yardır. 1sldm softa gibi acaip gözlerle dUn. 
eıkorn.stiği lle divan edebiyatı. yaya bakmaktadır. 

Cuma günü merasimle S 1 Y O U 
kutlanacak 

iki yüz kitilik yeni bir 
pavyon ilave ediliyor 

nın lran ciııiclliği hariç :lslAm Çini ancak cami Ye saray 
memleketleri çiniciliğinin sıkı temellerine dayanarak harika
bir munasebeti vardır. HatU. larını göstermiştir. Bugün 
insan bir seri çiniyi, karşısına halk için çininin manası kalma 
alarak bir medeniyetin inhi1al mıştır. Onun muhtaç olduğu 
şemasını çlzebillr. ancak bardak, çanak, çömlek, 

16 ıncı asır çlnllerJ ile BAki· fincan endüstrisidir. İJu endu·s
Dln mısraları arasında ne ka. tri ile çiniyi birbirinden ayır_ 
dar y~kmllk, ne kadar ben- mak gerektir. 
zerlik vnrdır. :Rf?Jm divnu ede- Ulucamiyc doğru gidiyorum. 
blyatı sUzUIUp süzli!Up BAki Çini fabrikasının satış mağaza. 
olmuştur. sı caddeye acayiıı bir renk a. 

DiYan Edebiyatının estetiği heııgi ile açılıyor. Camların nr 
11arahatle eskolAstlk bir felsefi kasında ,·nzolar, tabaklar, 
görüşe dayanırdı. Esasen is. levhalar ibrikler, surah!ler, 
l&m dini felsefi temeli itibarile fincanlar, ıtorselen taklidi kU. 
mOcerret bir sanata, tabiatı çük, kUçük heykel, gözlerime 
inklr eden bir zihniyete daya- bilhassa efeleri, köylU kadın _ 
'Ilır. ÇUnkU isllm tefekkUrUne Jarı, iskambil kfığıdındakl ri _ 
göre Allah tabiatın :fevkinde- vayı hatırlatan sinmiş n ciJA. 
dlr. Tabiat bir Wçtir. Tabiat lı topraklara takıldı. Bıyıkla • 
putlarla dolu bir değersiz :lı- rın, sakalla~n. örtülerin fena 
Jemdir. çizillşi insanı lh liyarsızca ra _ 

SanatkArın tabi.ti sevmesi- hatsız ediyor. I<'akat benim hid 
ne, onu idealize llmeslne im. detlenmete hakkım yoktur .. 
JcAn yoktur. Grek ve LAtln te. ÇilnkU son kalan hattata bi _ 
tekktiründe idealizm tabiatın zim kUbik levhalar ctzdirme _ 
;veJinsanrn idealize edilmesi meğe ne hakkımız vudır? 
•k11riliedlr. Çininin ölmUş sanatlar ara. 

Halbuki samı ~ihniyet tabi- sına girdltlnl anlat.an bir hA 
ati bir mahluk addettiği için dlse yanımda geçti. Benimi; 
onun.ne resmini, ne de şiirine beraber matazanın vitrinini 
imkAn bırakmıştır. seyreden yaşlıca ihtiyar köy • 

Eski Mısırın, Yunanın, Ro. lUye sordum: 
manın resim, heykel ve tabiat- "- Bunlardan hangisini be. 
Ie!aH\kah sanat şubeleri is!Am yendin? 
dünyasından bir kalemle silin- O bana cevap verdi: 
mlştir. "-Şu Herdeki "BlsmillAh" ı 

lran şey'illği mücerret esko- ••- Kaça alırsın dedim 
lastik hududundan dı"arda kal "- Eh ... dedi. Bol ke~eden 
m~,' insanı ideallze eden eski 40 kuruş veririm. Bugün iyi 
lran zihniyeti canlı resmi mu. satış yaptık! 
hafaza edebllmiştlr. Halbuki bu levhanın bir met 

saml zihniyetinin ''kellm" reden fazla boyu vardı. Uzerln 
felsefesi ancak riyazi, şell:llslz, deki yazı da fevkalldeydl. 
ceaetaiz, tablatten uzak mU
cerred bir fikri ldealiıe etmiş
tir.\ 

tslAm eskolaİUtl bu kadar 
çıplak, bu kadar kuru zahitlik 
içiııde' kaldıtı içindir ld, este. 
tlll de mücerred mefhumlar 
haltnde zaptedilmlştlr. 

TahayyUlU mUm'ktlu olmı
yan bir Aleme ancak llhaııf ile 
'7&rılabilir. Bu ilham gelecek 
sanat nesilleri için ancak ör
nektir. ÇUnkU , kadim olan en 
güzeldir. En güzeli o yaratmış. 
tır.)lnsanlar ancak onu taklit 
ıedebilirler. O .ki, mücerrettir. 
Ne çiçeğe, ne insana, ne hay,·a
na,• benzemez. 

Bu,şart içinde mUphem bir_ 
'takım sözler, yani imkA.nı ol-
mıY.ım mUcerre.din tahlili 

Sanatf,tek mısra yahut, mo. 
noton Ahenkler halinde bırak. 
mıştır. 
Eğer panteizm Anadoluda, 

yahut isllm devletlerinde mu
maffak bir cereyan olsaydı, 
"'ke!Am,, davası onu siyası blr 
mücrim gibi bastırmasaydı 
Panteizm'in resimde olsun, şi
irde olsun, bUtUn .güzel sanat. 
lar sahasında canlı, yaşayan, 

tabiatı idcalize eden nefes his. 
solonacaktı. 

Tarih bu devirlerde Aristo_ 
tu lDflltuna, medreseyi tekkeye 
hAkim kıldı. 

Çiniler skolastik, yani orga. 
'Dize samı zihniyet hAkim ol
dukça çinilerden, şiirden, ve 
tezyini sanatlardan tabiat, çi. 
çek, canlı unsur silindi. 

Eakl Ttırk çinilerinde lAleler 
alev gibi yanardı. Eski çiniler. 
de tabiat bir harlkulAdelik ha
lini alırdı. Çiçek koklanacak 
veyahut elle tutulacak bir ha
yatiyet içinde idi. 

Bunun örnetlni bir Amerl • 
kalı 45 liraya almıetı. 

Çini artık zengin, ekzotizm 
meraklısı Avrupalı veya Ame.. 
rlkalının salonunda Asyalı bir 
zl;yuettlr. 

.. m 

Çmaralb 

Stuart Mil der ki: 
"Cehennemin kaldırımı hüs. 

nUniyet kayalarile döşenmiş • 
tir." denebilir ki, bu kaldırım_ 
Jar muhakkak bir çınarın göt_ 
gesinde yerlerine yerleştiril • 
miştir. 

Bizde çınar gölgesi, Fransa. 
da ihlamur dallarının altı ka _ 
sabalar için bir dedikodu bor. 
sasıdır. .,,. 

Kasabanın efklrı umumiye. 
si bu ağaç gölgelerinden do _ 
ğar. Bunda gayri tabii bir şey 
görmemelidir. Bol zaman çı • 
nar altında kalmaya kimi nıah 
kum ederseniz muhakkak o _ 
nun çenesi keskinleşir, nargile 
ve clgara dumanları gibl her. 
kes hakkında mUtalAalar öte_ 
ye beriye sa,·rulur. Köylere 
indikçe dedikodunun hacmi de 
kUçUlür. Meseleler daha c;ok 
hususi mahiyetler alıı·. Fakat 
köylU için şehirdekiler kadar 
çınaraltı sarasına zamnn mu _ 
snit değildir. 

Ulucamiin önündeki kahve 
yalnız büyük bir çınarın değil, 
kocaman bir armut ağacının, 
gUrbUz bir asmanın gölgesine 
sığınmıştır. Etrafı betonla çev 
rllmiş güzel bir havuz bir pı • 
nar gUzelltğl ve neşesile mU • 
temadiyen çağlamaktadır. 

istanbulun kurtuluş bayramı 
cuma günü kutlanacaktır. Mek
tepler, askeri kıtalar saat 9,5 a 
kadar Sultanahmet meydanında 
toplannuş olacaklardır. Burada 
teftifi müteakıp alay tam onda 
hareket edecek, Taksime gidecek· 
tir. Taksimde nutuklar söylene· 
cek, geçit resmi yapılacaktır. 

Doçent imtihanı 
ikinci teşrinde 

tlniversitenin muhtelif fakül
telerine bu yıl 12 d~ent ve tıb 
fakültesine de ı 1 i maa~lı ve 18 i 
ücretli olmak üzere yirmi dokuz 
asistan alınaacktır. 

imtihan tkinciteşrinin 18 in· 
de üniversitede yapılactktır. 
~ 

Doktora sınıfı 
açılmıyacak 

Univeraitede doktora vermek 
isteyen talebeler için ayn bir 
doktora sınıfının açılacağı hak
kında bir sabah gazetesinin yaz-
dığı havadis asıl51zdır. . 

Her fakültenin doktorası bu
lunduğundan ayrıca bir doktora 
sınıfına ihtiyaç görülmemekte
dir. 

--o-

Zehirli aazlerden 
korunma kursları 

faaliyette 
Bazı semtlerde dünden itiba

ren zehirli gazlardan korunma 
.kursları açılmıttır: Diğer kaza
larda da bugünlerde açılacaktır. 

----0--

Selamiçe,me - Bostancı 
asfalt yolu 

Selamiçeşme - Bostancı arasın
daki asfalt yolun kenarına yaya 
kaldırım yapılmasına .karar veril
miştir. Bunların genişliği 3,5 
metre olacaktır. 

Aynalıçeıme caddesi 
Aynalıçe§mc caddesinin on beş 

metre olarak ufalt yapılmasına 
karar verilmittir. Cumhuriyet 
bahçesinden dönemeç yere kadar 
olan saha doldurulacaktır. 
itfaiye mektebi açıldı 
itfaiye mektebi dün açılmış

tır. İstanbuldan 28, taıradan 5 
talebe alllll!llftır. 
Proıt bugün geliyor 
Şehir mütehassısr Prost Fran

sadan gelecektir. Mütehassıs bu 
!efe~ iki ay kadar kalarak plan 
uz,rınde çalıtacaktır. 

f kiılci ağır ceza 
mahkemesi çalıımaya 

baıladı 
Yeni teıkil olunan Jstanbul 

ikinci ağır ceza mahkemesi dün 
sa.ba~tan iti}>arcn faaliyete gcç
mıştır. Yenı mahkemenin reisli
ğini Erzurum ağır ceza malıkc· 
mesi eski reisi Remzi, azalıkları
nr da Halil ve Atıf deruhte et
mektedir. 
Nuroımaniye caddesi 

asfalt yapılacak 
Nuruosmaniyc caddesinin ta

mirine karar verilmişti. Burasr
nın asfalt olarak inşası müvafık 
görülmüştür. 

Toplantıya davet 
latanbul Basın Kurumu Reis

liğinden: 
İstanbul Basın Kurumu sene· 

lik mutat umumi heyet t~plantı
srnr 5 Birincitcşıin 1939 perşem· 
be günü saat 14 de Kurum mer
kezinde yapacaktır. Muhterem 
azamızın teşriflerini rica ederiz. Çiçeğin bir zaman sonra ara. 

besk çlzgller halini alması, ve 
nihayet tereddi ederek soysuz -
laşması din zihniyeti ile sıkı
dan sıkıya alAkadardır. Çllnkti 

~ Sah Çarşamb. 

Ulucamlln beyaz cephesi bu 
yeşil Aleme ne gllzel bir fon l~----;----"'"""----

çini nerede kullanılırdı? 
Camilerde, saraylarda, umu

mt müesseselerde camiler sko. 
lastiğin amansız, merhamet blL 
mez birer karargAhından baş
ka bir şey değildi. Canlı resim
le, tabiate orada yer ,·ermek 
mümkUn değildi. 

Saray Yavuzdanberi skolas. 
tik felsefenin politikasını ya
pıyordu. ~Onun A.deta icra me _ 
muru oblattL 
... •ouıa lnı gGe ,artlar 

fçt11"8 metıhol fnsnn?ann deha
sını ortaya attı. Fakat cami in. 

oluyor. 
Konuşuyoruz: 
"- Su etraftaki dUkkflnlar 

kaldırılsa ne gUzel bir meydan 
olur. Bayezit zamanında baş. 
layıp Musa Çelebi zamanında 

-> 
~ 
c( ..... 

3 1. Teş. 4 1. Teş. 

19 Saban 20 Saban 
hızır ·51 hızır 152 

inşası nihayet bulan camiin ~ - -, 
harikulAdeliği meydana çıkar. akitle ,·a•aıl ·zaaı vasati 1 ezanı 

"-Fakat bu bir tahsisat me ----selesidir. Şehir zengin değil • r.nne• j 
dir. Eski zamanki nüfusunu O•ıe ., ·' 0~ ' • 7 

12 06 
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bile bulamamıştır. ltludı 1~ 2 , , 9 l!> 21 9 29 
Evliya Çelebi 1672 de KU - ı Akşaır. l7 ı:; ı2 ~ ıı 4 ı2 oo 

tabyaya geldiği zaman nUfus Yatsı 19 2• -ıı 1 ~ 28 1 80 
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Bfr arkadaş söylüyor: .._ __ _._....,;...__.__ ... • __ 
fDaJa.a var) 

Yapılan . . , nıçın 
anlaşma hükümleri 
tatbik edllemıyor 

HükOmet eşyanın irandan nakli 
hususunda müzakerelere başladı 

İran transit eşyasının Trabzon 1 
limanı vasıtasiyle Avrupaya gön· 
derilmesi için İran hükiımetiyle 
yaptığımız anlaşma maalesef son 
zamanlarda tatbik edilemez bir 
hale gelmiştir. 

Yapılan anlaşmaya göre İran 
şehir ve köylerinden çıkan eşya· 
yı lran hükumeti hududumuza 
kadar nakledecek, oradan da biz 
Trabzona kadar getirip vapurla
ra yükiiyecektik. Bu iş için tüc
carlardan alınacak nakliye ücre· 
tinin yüzde altmışr bizim. yUzde 
kırkı da İran hükurr.etinin ola
caktr. 

Nafıa Vekaleti anlaııma üzeri· 
ne İrzn hududundan Trabzona 
kadar yol yapmış ve bir çok da 
kamyon ve kamyonet utın al
mııtır. Fakat İran hükumeti mem 
lelret içlerinden henüz hududu· 
muza yol yapmamış, bu yüzden 
de İran eşyası eskisi gibi develer
le ve kervanlar halinde diğer yol
lardan harice gönderilmekte de
vam edilmiştir. 

Bugün ancak günde Trabzon 
limanına. 10 ton İran transit eş
yasr gelebilmektedir. Bu yüzden 
Trabzonda inşası kararlaştırılan 
transit limanından vazgeçmek 
zarureti hasıl olmuştur. ÇünkU 
yapılacak masraflara karşı gilnde 
hiç olmazsa yüzlerce ton transit 
eıyasına ihtiyaç vardır. Bu mah· 
zurların bir an evvel önlenmesi 
için İran hükumetiyle yeniden 
müzakerelere başlanmıştır. 

H ükiımetimiz. kendi vesaitiyle 
İran transit mallarıft1 İran tehir 
ve köylerinden alarak Trabıona 
kadar ~etirmeli teklif etmekte, 
buna mukabil de tabH olarak nak· 
liye ücretinin tamamını almağı 
istemektedir. 

Müzakereler ya.kında bir ka· 
rara haf lanauk n bu auretle 
bütün fran transit eşyasının Trab 
zon yolu ile ihracı temin edile
cek. limanm da inşası kabil ola
caktır. Limanın inpat projeleri 
hazırdır . 

Yiiksek mühendis okuluna b'll 
yıl alınacak talebenin imtihaııJ 
dün yapılmrştır. İmtihana 340 
kiti girmi,rir. 

Vekaletin karariyle ı:elKek 
ders yılı ba§mdan itibaren okU· 
lun nihari kısnu lağvedilecek ve 
girecek talebenin hepsi de leyli 
olacaktır. 

Leyli ihtiyacını kar~ılamak U· 
zere yeniden 200 kişilik bir pa .. 
yonun inşasma başlanmıştır. P•• 
yon bu ders yılı başına kadar Ur 
mal edilecektir. 

Yüksek mühendis okulu b" 
yıl 36 mezun vcrmiıtir. Vckilet 
bunları ihtisaslarına göre rnuhte" 
lif vazifelere tayin edecektir. 

Amerika ile ticaret 
anlaşması 

Takas eaaıı üzerine yenİ 
bir anlaşma yapılacak 

Amerika ile aramızdaki ser, 
best döviz esasına göre olan ti 
caret anlaşması menfi netict 
vermiş, iki memleket arasında 
ki ticart munasebetler cok a • 
zalmıştır. 

Bunun sebebi, Merkez BaIJ 
kasında. dolar ve tnglllı lirası 
bulunmaması, AmerlkahlanD 
da diğer paralar üzerinden te. 
diyat kabul etmemeleridir. 

Bu sebepten gönderdikleri 
mallarm bedellerini alamıyall 
Amerikalılar son zamanlarda 
yine memleketimize mal gön • 
dermemeğe başlamıe,Jardır. 

Yabane1 dil öğretmeni yetiştirmek 
Bu vaziyet karşısında alA • 

kadarlar yeni ve takas esası 

üzerine bir anlaşmn yapmağa 
karar vermişlerdir. 

•• 
Universitede n-ç-ılrıcak kurs 

Ticaret VekAlctl bu hususı
ha.zırlıklar yapmaktadır. Ya. 1:.! 
kında AmerlkAdan bir tloa~• · 
heyeti gelecek, Ankarada rnU , 
znkerelere başlanacaktır. faaliyete geçiyor 
Memnu mıntakada 
resim çeken Alman 

Lise ve orta okullara öğretmen 
yetiştirmek maksadiyle Univcr
sitede açılan yabancr diller kur
suna alınacak talebenin müsaba· 
ika imtihanı dün yapılmııttır. tm· 
tihan neticesinde; ingilizcc kur· 
ıuna 16, almanca kursuna 11 ki
şi muvaffak olmuştur. Tedrisa
ta yakında başlanacaktır. 

Kursun talimatnamesi hüküm
lerine göre yabancı diller ~kulu 

talebesi Univeraitede bir yıt oku· 
duktan sonra bir yıl da A.,,..upaya 
tahsile gönderilecekti. Rektörlük 
bu şekilden vazgeçmittir. T•le
belcr ikinci yıl tahsilini de Uni· 
vcnitedc görecektir. 

Bu husus\a karar vermek ve 
teklifi vekAlcte yapmak Uzcre U
niversite rektörlüğünün başkan
lığı altında bugiln bir toplantı 
yapılacaktır. 

Muhakemesi gayri 
mevkuf görülen Han,. 

kaçbmı? 

Bir kız kaçırma davası 
ağı~ceZada 

Botaziçinin Ruıneli :Yaka ... 
sındakl memn"u mızıtakada r~ 
sim çekerken yakalanan Al ... 
man RükRamen Hansın atır 
cezadaki muhakemesine dUll 
de de\·am edilmiştir. 

Fakat muhakemesi gayri • 
mevkuf olarak görülen Hail• 
ortadan kayboJD1uştur. Mah • 
keme geçen cılsede emniyet 
dlrektörlUğUoden suçlunun 
Almanya.ya gidip gitmedtğtoJ 
sordurmul}t.O. Bu muz~kkereY• 
cevap gelJllledlğlnden muhake ... 
mc başk• bf r gün~ bırakıJınıf
tır. 

Genç bir kızı zorla yangın yerine 
götürenler muhakeme edıliyor 

l)ıenizyollan Umum 
Müdürü 

Yeni ağır cczu mahkemesi _ 
nin dUn gördllğll duruşmalar 
arasında 10 glin kadar evvel 
Kocamustafnpaşada vukııbu • 
lan bir kız kaçırma vnkasının 
nıuhnkemcsl de vardı. 

Yakanın suçluları Bilse) in, 
Nazmi ve Hasnn isminde Uç 
kişidir. Bunlar vaka gecesi 
Çenberlitaştaki Aile Bahçesine 
gitmişler, ornd"a rastladıkları 
Perihan ve Saime adında iki 
kızı gözlerine kestirmişlerdir. 
Oyundan sonra evlerine dönen 
kızların peşine takılan mlite • 
cavizler, Saimeyi Kocamustnfa. 
paşadaki eylerine kadar takip 
etmişler ve sonra da kapının 

öntinclen a;> nlmanıışlardır. 
Bunun Uzerine Sajmetıin an. 

nesi Zişan lrndın çıkarak ne 
istediklerini sormuş, Uç genç: 

- Eeyazlı kızı, yani Pcrlba. 
nı L<>tiyoruz ! diyerek Zlşanın 
Uzerine atılmışlar, kendini bir 
tarafa ittikten sonra içeri gi • 
rip Perlhanı kollarından, saç. 
Janndan kıskıvrak yakalamış. 
!ardır. Gözleri dönen rnütear • 
rızlar bundan sonra Perihanı 

evden 50 • 60 metre kadar Uer. 
deki yıkık cami adlı yangın ye 
rinc sUrllklemişlerdir. 

Fakat bu sırada Zlşanlar • 
dan kızını almağa gelen PerL 
hanın annesi kızının sesini işi. 

terek koşmuş ''c kurtarmıştır. 
Bundan sonra yakalanıın 

suçlular sorğu htıkimllğlne, o. 
radan da ağır cezaya verilmiş. 
!erdir. 

Maznun HUseyln, suçunu ta. 
nıamen inkftr ederek, Muzaf -
ferle Hasamn UstUne, Muz•( -
fer de dUnkU muhakeadeyc 
gclıniyen Hasanın Ustuue at • 
mıştır. 

Muhakeme Hasapm Ye şa • 
bitlerin celbi fcin b•Şka bir gU 
ne bırakılmt~tır. 

ihracı serhat bırakılan 
msddeler 

Dun bir gazete Devlet De .. 
Jtizyollarrnm yeni kadroları 
hazırlandığını, umum mUdU • 
rUn bunları Ankaraya götür • 
dUğUnU yazmıştı. Dentzyoııarı 
Umum Müdürü İbrahim Ke " 
mal Baybora buradadır, AD " 
karaya. gitmemişttr. 

Hamallann birikmit 
paralan 

Rıhtımda çalışan hamalla • 
rın taavün ve yardım sandığın. 
da 16 bin liralarının kendllerf.. 
ne verilmesi hususu Nafıa Ve. 
klletlnden sorulmuştur. Ve • 
kA.letten muvafık cevap gelir • 
se para derhal hamallara te'f'., 
zi edllecetklr. 

iskambille kumar 
oynıyanlar 

Harice •önderilmesl hUkfl _ 
nıct tarafından scrbet bırakı • 
lan maddelere ait. kararname 
dUn gUmrtiklere bildirilmiştir. 
Döylolikle kararnamede ismi 
lıuıuııan maddeler bugllnden i. 

Ali, Fikri ve Mehmet AJI a.. 
tıbarcn serbestçe ihraz edile -- dmda Uç arkadaş., Tahtakate,. 
blleccktl.r 1 de HUsnunun kahvesinde ts -

---o--ı- kambll klğıdlle kumar 01nat-
Vapur iskeleleri ken yakalanmı,lar. kahYecl 

Devlet Denizyolları İdaresi ile birlikte UçUncU ıulb cesa 
limanlardaki vapur iskeleleri • mabkemestne verllmlflerdlr. 
nı tamir etmeğe veya yeniden Hl'klm MOnlp, kumarbasJ• • 
inşaya karar vermiştir. tık rın birer lira para cesaaı &cıe
olarak lzmir limanında 100 melerlne ve ortada bulunan ıl' 
bin lira sarflle yapılan Karşı_ liranın müsaderesine, kahyeol.. 
yaka ve Konak iskelelerindeki nln haberi olmadığından ber9-' 
noksanlar tamamalanacaktır. ı etine karar verm1ştır. 



J\vrupa mektupları: 

A tman hududun-
dan geçerken 

Yazan: Dr. Cemil Süleyman 
Uçii.ncü kaptan gemicilere so. güzel sofraya ot~~; fıayluyu 

ruyor : ceketinin boynuna. ilıştırcli; ç.a... 
- Nasıl oldu da treni kaçır. talı kaşığı eline aldı; yem.eye 

dıruz? .• ben size, yerinizden kı- hazırlandı. Hayretimden gözle-
1 rım. w·yum·· u.ş· , gördügu-··me ina.. rnı damıyacaksmız, demedi1.11 

ıni?.. namıyorum. Nütner, k_oca ~r: 
- Piz trenu kaçirmadtJk... ba kasesini önüne çekıyor; ıki 

tren pizi piraktu da kaçti .. J{a. parça bifteği ~varlı~?!.~ .1?3-ta.. 
çan arkaya paktuk boş pir va- tesleri birer bırer ogutüyor; 
gQn turi.. ha kel k~valuro çan.. makarnavı düdük gibi öttüre 
t.a.l " nttur·· e s'o··muru" ··yor·, o biralar, aru .. rahat ederuk acduk.. ., 
yan ~clduk aşağu, piz pekliir _ şaraplar, armutlar, elmş.lar ... 
duk tıren kalkacak deyi .. yarum Baktıkça !{Özüm k~; 
sa.hat oldi.. ne kalkan var ne ki. hayretiçinde kaldım. O bır ın-
pird.ayan .. beni aldi pır merak.. san değil.. bir değirmendi. O • 
haçan uzatmayum J:jılşimi.. pizi telcide şaştı .. 
pirakmişla.r yol ustı.ıne .. akil et. Zavallı Hitler ne yapsın? .. Po. 
m.emuşlarkim uzatsinlar başla. lonyayı değil, R~syayı }>~ 
linu .. paksinlerkiitl içinde insan aşağı fcthetse, yuz Y~~ış ~ıl
var midur ... k;h't.lr akli .. ne dil yon insanı fırına verıp onlern,ıo 
anliyirlar, ne jşaretten çakiyir. koysa. gene bu milleti doyur • • 
la.r ... insan de~ıı... Allahun ökü. maya imkan ve ihtimal yoktur. 

r Si.mense baktım, koca et par. 
zı.Ali Deniz asabiyetinden titri. çasmın başına çökmü.ş, tevzi 
yordu. Kolundan cektim: sahanını önüne çekmış, dur -

- tstintakın sırası değil .. . madan nefes almadan öğütü -
dedim ... şimdi de treni biz kaçı. yor; bira şişelerini arka arka. 
ra • ya deviriyor; kanmıyor; her 

cagız... ·k d b" tal Simcm;, nc~esiııden gülüyor _ beş dakı a a ır ça ın ucuy. 
du. çıfıtlığı unutmadı. Yarım la tabağa vurarak: 
t.ürkc;esiyle : - Garson. bir daha .. 

-Türkiyede y;ıvaş yavaş Av. Cebinden bir avuç zloti çıka-
nıpada c;abuk !:abuk .. dedi. Al. rrp masanın üstüne yığarak: 
man hududuna üc saatlik yo - - Hesap et ve getir .. 
lumuz vardı . Hepimiz çanlal~- Diyor. Öyle va Almanya.da. bu 
rrnıızı hazırladık; bermutat sı. paralar geçmez .. Onları burada 
m.ensle v t geçe bitirmek lazxm ... 

a.gon res orana - • Hakikaten de kusur etmedi; 
rek tenha bir masa işg.a.l ettik. 
Öküz etinden biftek. ve.ı'etali.n. yedi; içti ve bitirdi! ... 

iC * * le pişmiş omlet, bir türlü boğa. 
ztmdan geçmiyordu. Simensin 
alışkın ve iştihalJ midesi öyle 
öküz etini, katır etini ayıracak 
vaziyette değildi. Tevzi sahanı. 
1lI önUne çekti; h~lanmış pa -
ta.teslerin üstüne zeytinyağı şL 
~ini boşaltarak boğazının de. 
lıgınde öğütmeye ba.~ladı ... 

Alman midesi bir harikadır. 
~üyük harpte, bir kere vazife 
ıle Şamdan Kudüse gidiyordum. 
Peşıme, ordu baytar müfettişi 
diye Niltner isminde bir binba.şı 
Alınan ,taktılar: 

- Llsaıı bilıniyot".. Yolda 
Yardnn edersin .. dediler.. O da 
Simcn.s tipinde gavezc ve mas. 
kara bir şeydi. Bütün yolda, 
çetrefil çetrefiL.konusarak beni 
güldürdü. Filistin nattı o za.. 
ınan Sebastiya.da nihayet buluJ 
Y<>rdu. Trenden indik; atlara 
bindik. ŞiddeUi bir yağmur al
tında İngiliz süratıisiyle Nab _ 
lus vohmu tutmuştuk. Tarlala.. 
rın içinde bellerimfae kadar ça.. 
tnura ba~ak, dağlardan boşa
nan sellerın içine dalarak, de -
releri geçtik; hendekleri aş -
~: dağlara tırmandık; va.dile. 
n dolaştık; bitik vo perişan bir 
halde Nablusa girdik. Hava ka
ranruştı. Koca m11tasarrıflık 
bir memlekette bir tek otel var 
dı. İsmi de Alman oteli .. Atlar. 
dan indik; muşambalarnnızt sı. 
Yırarak attık. Büyilk salondaki 
5?banm başında ısımnaya va _ 
~ıt kalmadı, binba.şı Nütner, e
lıyle nıidesini yokluya.rak: 

- Yemek .. dedi. yiyecek bir 
&ey yok mu? .. 

O başka bir şey düşüıınıü. 
~z:du. Her şeyden c\rVel ınide
sını dolduracaktı. Otelin kara 
~esli şalvarlı patronu, hemen 
OŞarak yemek hazırlattı. Ko. l:' bir tencere patates çol"bası .. 
er biri bir yemek tabağının 

~rtasını kaplıyacak büyüklUkte 
b" ş altı biftek parçası .. Büyük 

1 ır k<iyık tabağm i~inde tepe. 
~illa.karna .. Yirmi kadar. pa_ 

·· salata, meyva ve sam~ .... 

1Sa~anlar temizlendi; bira şı_ 
Şe ert boşaldı; patatesler, mey. 
Va.lar, çekirdek mahfazalarma 
~r yendi, kemirildi. üzeri -r: de koca bir çay fincanı ala.
b' anga kahve içildi. !kimiz de 

1~r ~a~ keçisi yutmuş lxıa yı
dık. g~bı sedirin Ü.<itüne uz.an _ 
ın '. sıknıth sıkıntılı nef e~ al _ 
h a)aba.sladık Ne güıı,eI bir ra_ 

i ~v~t b:-ı-sıy;rdu. Yorgunluk 
\1111~ ı~lemişt.i. Söyle biraz 

g ~crııı:'i knpıyayım dedim. 
ı:ı~ ~ endıın<lcn E?"eçiyordum. A . 
~-1~3: bir giirültü oldu. Araba 
ı. 1 tşıttik. Arkasından kılıç ca. 
~ırtıları h . 
Yük k • ma muz f:angırtıları, 
"~riS: . k.onu.şmalar, kumanda 
sıltıı gıbı amiranc sesler .. Fı-

ar, konuşmalar: 
pa; B~~ rar:a geliyor.. Bak 

Od ge ıvor ... 
ya k a sobanın başında ısınllla
hazı f lmadı, bir sofra da ona 
sın{ andı. Ben kapr.un arka • 

1!1!1."!'1\~ı bakn:?rum. .. Nüt:ıer. 
paş.a i ~ 0 Nutner <fogil., 'ak 
ye le ~eraber ~elmiş te, o da 

meJı:: yıyecekmiş gibi, g-W.el 

Camların üstünden ışık dal. 
gala.rı geçiyor; tren, yavaş ya. 
vaş ağır1aşıyordu. Pencereden 
baktım,büyük bir istasyona 
giriyoruz. Rıhtnnda kalabalık 
bir halk kütlesi var. Arka va. 
gonlarda bağrışmalar oluyor ; 
cinin ve boğuk uğultlar ara • 
smda kadın sesleri, bir hazin 
göz yaşları gibi damla. damla 
aksediyordu. Dikkat ettim. ar
ka vagonlardan asker iniyor. 
Garsona sordum: 

- Burası son istasyon .. dedi .. 
Askerler btli'aya kadar istasyon 
cta:ki büyük levhay a baktrm, 
Katoviçe gelmişiz. .• 

Katoviç.. Polonyanm , Kra. -
kovdan sonra ikinci derooe ka.. 
abalarından biri.. Fakat ka • 

ranlıkta bir yer görünmüyor; 
büyük elektrik lambalarmm al. 
tında, silik kadın <;ehreleti far. 
kediliyor; hissedilen, farkma 
varılan bir şey var. Bir kalp 
çarpıyor; bir halecan duyulu -
yor; lCaranlıklara gizlenm.i§ 
dertli '!)a5m derdi taşmış, o 
s'>ylüyor; o ınliyor; durmada.n 
dinlenmE.den göz yaşı döküyor •• 

Tren hareket etti; ağlaşma. _ 
lar, l!7A- .ldara. kadar geliyordu. 
Ka.rarıhk!arın içinde bir ses 
boğuldu; rşıklar, uza.Jcla.şa u • 
zaklaşa kayboldu .. Gök yüzü.ne 
akseden aydmlıklar, ufukta., 
bir tanyeri gibi, ince bir iz bı.. 
rakarak o da bir rüya, o da bir 
serap oJmuştu ! .. . .. . 

Gece yarr.smdan sonra sa.at 
iki ... Işıkları sönük, harp sonu 
terkedilmiş bir uehir haraıbesi 
gibi, ıssız ve sessiz eski bir is.. 
tasyonun rıhtımı üstünde ... bir e
sir ka.filesiyiz. Bulundugumuz 
yer, bir, şehir mi, bir vira.ne 
mi? .. Etrafunıza bakmıyoruz, 
yii.ksek duvarlar arasında ka. • 
ranlık bir yer.. önümüzde, e.. 
linde fener biri gidivor. Memur 
mudur, bekçi midir? .. O yürlL 
yor·, biz takip ediyoruz. Nereye 
gidiyoruz? .. dilimizi anlamıyor 
ki bize anlatsın. içimizde garip 
bir tevekkül var. Ayaklarnnmn 
çıkardığı sesler, boş duvarların 
arasında korkunç akisler yapı. 
yor: ıssızlık icinde .~ler bü -
yijvor; fenerin kör ışığında göl 
geler uzavarak, yüksek duvar. 
Jarm üstünde. hayallerimizin a. 
cayin aekilleri teresstim ediyor. 
du·. Önümüroe ~iden fener, bir 
aralık kayboldu; yer açıldı, .i. 
Gine girdi ~ibi g-eldi. On~ ~ıyı 
edenler, birer birer yerın dıbı
ne g-irivorla.rdı. Dehlizlerden 
g~tik; ·bir deliğin içine drıha 
ırirdik. Yer altında boş bir ka... 
zina... OcRğı söndürülmiiş; 
kaorsr çekilmiş, içer iye yağ ve 
içki kokusu Rinmişti. Amele kı
yafetinde biri, bir masanın ke. 
narında, başını kollarına daya... 
mI§ uyuvor; .bir başkası, tahta 
kana.penin üstüne boylu boyuna 
uzanmış yorgunluk alıvordu. 
Bizim de başka yapacak bir şe
yimiz yoktu. Ben de köşede bir 
masa buldum; mektep sın.la. _ 
rında kalp kula~a takrlr din 
ler gibi, başımı koluma daya -

(Devamı 7 ncide) 
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lngiliz bahriye naz trl nın mühim bir nutku ,------
. . · · jGörüp dUşllndükç 

"Alman denızaltı harbı bugüne - ş h. t 
a ın a a, 

kadar muvaffak olamamıştır .. ,, Göstebek torun! 

1 d 
",'1,ajino", dillere .c:Jeıta.n ola.n 

BUyUk bir ordu Fraksaya geçmiştir, diğer ngiliz or uları da bir isimdir. Diyorlar, ki dünya 

hazırlanıyor. Harbe Sonuna kadar devam edece ~giz l kurulahberi insan zekaıı böyle 
bir kale yaratamadı. "Babil" in, 

Londra. 1 (A.A.) - Bahriye Balkan devltıerini istila etmesi rını gece gündüz takip ediyor. harabelerini :z:aman yemiı. Aıur 
nazın Çörçil bu akşam radyo veya cenubu şarki .\vrupasın. Bir haftadanberi tek bir lngi. saltenatmdan da eser yerine mır 
ile yaptığı beyanatta. harbin ilk da. bir Slav milletini boywıdu - liz ~emisi bile batırılmamış ve snl ve efsane kalmıtbr• 
ayını gözden geçirmiştir. ruk altına alması Rusyanm yakalanmamıştır. Vakıa bazı Mısınn ehramlan, ferdi lrUl"U· 

emniyetine tevafuk edemez. Ne denizaltılar himayesiz bitaraf ·run taıtan ihtiıanu sayılıyor. On-
"Arttk ba.şladık, artık devam Rusya, ne lngiltere ve ne de gemileri batınnağı tercih et - da çölü kurtaran hiç bir teY yok· 

ediyoruz ve artık sonuna. kadar Fransa Romanyanm, Yu~oslav. miştir. Öyle ümit ederim ki bir tur. 
da devam edeceğiz.,, diyen Çör. yanın, Bulgaristanm ve bunla . gün gelecek ve İngiliz amiral. As:ırlardanberi susan "lıfenks" 
Çil sözlerine şöyle devam et - h · · ·· tünel· ı T .. r · b .. cak ocukl rın epsının us e ge en u - lığı biltün milletlerin gemileri. ıse, ugun, an ç an 
miştir: kiyenin na.zi ökı:eleri altına dil.~- ni İngiliz gemileri kafilesine il. korkutabilir. 

"- Varşova müda.faasr Po - tüğünü istemezler. tihak etmeğe ve mukabil bir ta. Vatan siperi olarak, kala kala 
lonyanm ruhunun ta.brip edil - ALMAN DENİZALTI HARBİ rife ile gemilerini sigorta etti. yalnız Çin sedlerini b iliyoruz. Ta-
mez olduğunu göstermiştir. lki MUVAFFAK OLAMADI rebilmeğe davet ey1iyecektir. rihin bize bıraktığı korunma mi· 
bilyük devlet Polonyanın bu ru- raıı o meıhur duvarlardır. içi· 
hunu za:ptedememiştir. Rusya Karışıklık ve kararsızlık si. Hükfunet milletin yapabile - ne burçlar gömülü, tırtıl .dantelli 
kendi şahsi menfaati uğrunda si arasında, büyük Britanya, ceğf bütiln gayreti sarfetmcğc hisarlar. 
çok sert kalpli bir siyaset takip Fransa ve Rusva arasında harp ve kati zafer elde edilinceye ka. Japon alanlan kar§ı&mda bun
ederek kuvvetini göstermiştir. ateşini Balkanlara. ve Türkiye.. dar ·her ne olursa olsun seba.t..ı lar ne ite yaradı bilen y.ok. Fa· 
Sovyet orduları bugün Alman. ye kadar götürmekten nazileri karar vermiştir. Bundan bir kat çok fayda vermediğini de ça
ya ile Rusya. arasında ta.bdit e. menetmckte menfaat birliği a.. sene evvel bizi çileden çıkara. buk ve hızlı akan istila selleri 
dilen hudutta duruyorlarsa bu çıkça gözüküyor. bilecek olan bir bütçe geçen haf gösteriyor. 
her halde Ru.syanuı na.zi tehli • Çörçil, harbin ilk ayının diğer ta sağlam ve seri bir kararla Eski adamlar, kaleyi yiikaeğe 
kesine karşı emniyeti için 1ü _ en mühim hadisesinin Hitlere kabul edilmiştir. Biiyük bir or. kuran şahin ruhlu varlıklardı, ka
zumlu olduğundandır. Ve keı.a. şarki ve cenubu şarki Avrupa.. du Fransı:ı·;~ · ~ilmiştir. Diğer le ne kadar yüksek olur, ne kır 
nazi Alınan hücumuna. cesaret smdan hariçt.c kalmasının ihtar İngiliz or.iuı.ırı hazır!amyor. dar yalçına oturtulurıa, 0 kadar 
edemiyeceği bir şark cehpesinin edilmiş olmasını te§kil ettiği Büyük Birtanya mıı:eti parlak başarılmıı bir eser saydırdı. Bu· 
teşkil edilmiş olduğu içindir. kanaatindedir. ·Fransız crdusrıun ya1111ıdu. dur. 
Rusların milli menfaatleri fiilen Alınan denizaltı harbi bugü. mağa ve kabil olduğu kadar sü.. gün İ§ tam teraine. Kaleyi yere 
Fransız ve İngiliz menf a.atlerine ne kadar muvaffak olmamıştır. ratle hadisata onun yanında iş... gömüyorlar... • 
uygwıdur. Nazi Almanya.nm İngiliz filosu Alman denizaltıla_ ~ırakc ka!·ar venni~ir. ''Majino" işte bunlardan biri ... 
- --- ---------------------------------- Ama galiba imrenilecek, bir kuv· 

Japon Başvekilinin beyanat. 

<< Hedefimiz yeni bir Şark 
Asyası kurmaktu » 

Tokyo, 2 (A.A.) - Başvekil 
Abe Valilerin bir toplantısın • 
da söylediği nutukta bugUnkti 
bütün müşküllta Japonyanın 
başlıca hedefinin Çin ihtilUınt 
tasfiye etmek .ve yeni bir şark 
Asyası kurmak olduğunu kay. 
detmiş ve demiştir ki: 

Buton kuvvetıerfmfz bu işe 
tahsis edilmiştir. J apon kıtaa _ 
tının Çangça civarındaki mu _ 
vaffakıyetlerl ve teşekkül et _ 
mekte olan merkezi Çin h Uku . 
met! , Ja.ponyanın pl tnlarmı 
tahakkuk ettireceğini ümit et_ 
tlrmektedir. 

Başvekil, en güç işin Çan 
Kay Şek bertaraf edildikten 
ve yeni hükumet teşekkül ey_ 
!edikten sonra başlıyacağmı 
tebarüz ettlrmiı;; ve bu işin Ja. 
ponya Mançuko ve Çin arasrn • 
da işbirliği ile emniyet ve sut _ 
hün temini olduğunu söylemiş_ 
Ur. 

Harict vaziyet hakkında da 
beyanatta bulunan başvekil, 
Japonyauın h aklkt niyetlerini 
düşmanlık dola:rısile anlamak 
istemtyen devletlere karşı ica. 
beden tedbir lerin alınacağını 

bildirmiştir. 

İngilferede 20 - 22 yaş arasında 
olanlar askere alınıyor 

Londra., 2 ( A.A.) ....... Kral, bir 
beyanname neşrederek 1 ilkteı
rinde İnıgilterede bulunan ve yaş
lan 20 ile 22 arasında olanlarm 
askere a lmabile<:eklerini bildir· 
miftir. 

Bu beyanname mucibinec as
kere alınacakların 250.000 ki§i 
olduğu tahmin edilmektedir. Bun 

lari Sonteşrinden evvel silah al
tına almmıyacaklarsa da derhal 
ka yd edileceklerdir. 

Geçen Haziranda 240.000 kiti· 
kaydedilmiştir. Bunların 100 bi
ni silah altına alınmıştır. Diğer· 
leri Sonteşrinden evvel davet e
dileceklerdir. 

Amerika Pariste teşekkül eden 
Polonya hükumetini tanıyor 

Teşk ı li derpiş edile·n Çek hükumeti 
ha~kında nasıl bir karar verilecek 

Vaşington, 2 (A.A.) - Ha· ı zr tefsirlere yol açabileceği dip
vas: Amerika hükUıneti Paristc lomatik mahfillerde söylenmek
teşckkül eden yeni Polonya b il- tedir. Amerika hükumetinin ye· 
kiunctinc kanunu esasi bakmun- ni Çek hükCımetine karşı tarzı ha· 
dan Varşova hük\ıfctinin halefi reşetine dair henüz hiç bir karar 
nazariyle bakmaktadır. Bu iti· ittihaz edilmemiştir. 
barla bu hükiuneti yeniden taru
mağa lüzum olmadığı dip~omatilc 
mahfillerde söylenmektedir. 
Amerikanın Varşova sefiri 

Biddlt Paristeki yeni Polonya 
hük\imeti nezdinde Amerikayı 
temsil etmcğe devam edecektir. 
Diğer cihetten hariciye nazırı 

H ull dün Polonyanın Vaşington 
sefiri tarafından tevdi edilen no· 
tayı aldığmı bildirmiştir. Nazır 
bu auretle Polonya hükumetinin 
mevcudiyetini tanıdığını göster
miştir. 

Paris hükumetince teşkili der
piş edilen yeni Çek h ükQmetinin 
kurulması işi bu hüklımetin A • 
merika tarafmda.n tanınması gibi 
nazik bir ınescleyi ortaya çıkar 
maktadır. 

Benqin istilasırı.m !kanunu c· 
sasiye uygun olduğu, fakat Çek· 
yanın Almanya t araFmdan yutu· 
1uş tan mm hatlhurr~aki 'Prag 
hükumetinin kanunu esasi bakı
mından mqruiyeti hakkında ba-

Yurianistanda 
Lüks eşyadan fazla 

resim alınacak 
Atlna, 2 (A.A.) - Lüks eş. 

ya üzer ine resim konulmuş ol _ 
ması hakkında beyanatta. bu. 
l unan Başvekil Mctaksas, .on _ 
ternasyonal buhran sebebiyle 
doğan fevkaIA.de ihtiyaçları 
karşılamak üzere yalnız zen • 
gin sınıfları ala.kadar edecek 
bazı tedbirler alındığını ve 
resimler konulduğunu tebarUz 
ettirmiştir. Enternasyonal pi _ 
yasada. eşya fiyatlarının fırla. 
ması üzerine fevkalA.de bir kflr 
temin edenlerden de husust bir 
resim alınacağını bildirmiştir. 
Başvekil, bunların kazançla • 
rmrn bir kısmmm hükumete in 
tnuı.1 etmestnln ~oğru. bh• ,ey 
olduğunu. hükumetin fakir sr. 
nı!lar hakkında rahim bir su -

ı Millet Meclisinin 
dünkü toplantısı 
Ankara, 2 (A.A.) - BüyUk 

Millet Meclisi b ugtin Şemset • 
tin GUnaltayın başkanlığında 
toplanmıştu·. 

Celsenin açılmasını mUtea • 
kip Trabzon mebusluğuna in. 
tihap edilen Şerif lldemin inti. 
hap mazbatası tasvib edilmiş 
ve mumaileyh and içmiştir. 

Urfa mebusu Ali Saib Ursa. 
vaşın vefat ettiğini bildiren 
BaşvekA.let teskeresinin okun_ 
masından sonra iki dakika a _ 
yakta sUküt geçilmiştir. 

Divanı muhasebatça üç ay . 
lrk raporlar Uzerlndo ittihaz 
edilmekte olan kararların me. 
riyct Ye şUmultinlin tayini hak.. 
kında . Sırrı Day (Trabzon) ta. 
rafından verilmiş olan takrire 
alt teşkilatı esasiye encUmeni.. 
nin mazbatası üzerindeki mu • 
zakoro .esnasında SÖZ alan Re_ 
tik tnce (Manisa) bundan dört 
beş sene önce Mecliste aynı 
mevzu üzerinde uzun münaka. 
şalar geçmiş olduğunu hatır • 
latmış vo demiştir ki: 

Divanı muhasebat kararla .. 
rı her vakıt için mabihUttat _ 
bik midir, yoksa. yalnız ait ol _ 
duğu meseleye mi mcksurdur, 
tefsir midir, değil midir? Yo. 
hında hakikaten istifadeli mu. 
talhlar ileri sUrUimUştU. Vo 
bUtUn bu müzakereler son.un • 
da bu mesele bir defa da ma.. 
liye encümeninde tetkik edil • 
mesi muvafık görlilerck o en_ 
cümenc havale edilmişti. An • 
cak bir devre geçtiğinden dola. 
yı intaç edilememiş olan vo bu 
gün yeniden temas edilen bu 
mevzuun yine bir defa maliye 
encümeni tarafından tetkik c. 
dilmesi muvafık olur mUtaıa. _ 
asın dayını. 

Hatip bu maksatla bir do 
takrir vermiş olduğunu işaret 
ederek sözlerini bitirmiş ve 
takriri okunarak tasviıl olun • 
duğundan mazbata maliye en 
cUmenine tevdi edilmiştir. 

Meclis bunu müteakip, arazi 
vergisi kanununun ikinci mad 
desine bir fıkra ilavesine, yal _ 
nız bir yıl izin hariçten geti • 
rilecek anasonların gümrük 
resminden tenziline, mazbut 
vakıflara ait akarların tamir 
ve ihyaları tavizen alınan 150 
bin liranın ödenmesine ait ka • 
nun lAyihalarrnm ikinci muza. 
kel'olerini yaparak kabul et • 
miştir. 

Meclis yine bugünkü toplan 
tısında mütehassıs tabipler, 
kimyagerler vesair sıhhiye me. 
murlarmın vesika, ruhsatna • 
me ve şahadetnameler harçla _ 
rına ait kanunun da birinci mu 
zakeresinl yapmış ve gelecek 
pazartesi gtinU toplanmak ü • 
zere içtimaa nihayet vermiştir. 

rette hareket ettiğini söyle • 
miş, hükumetin evvela zengin_ 
lorden yardım istemiş olması _ 
ntn doğruln~unu ~aydotmlş, 
ve fevkalAde kazançlarla htç 
l\imsenin istifad e ede miyeco _ 
ğlni tasrih eylemiştir. 

vctin sahibi olduğu içindir, kı 
karıısına hemen bir taklidi ko
nuldu. "Zigfrid" istikamına, 
"Yenbelongen" i efsanelttden ye· 
re indirmek davaıım gijden, 
ve onun gibi yenilmez bir kahra
manın adı verildi. 

Y alnu: o efsanede 'bir kavak 
yaprağı çok ehemmiyetli 'bir rol 
oynaınııbr. Zigfrid, öldürdüiü 
ejderin kanında ydaunrken, - ki 
bu kanda, sürünen vücudu her 
türlü ıilahtan koruyan bir bh11m 
vardır - 'bir kavak yaprağı da· 
lmdan kopar~ belki kahrama· 
nın sırtına konar, konduğu yere 
kan bulaımaz ve vücudun onuı 
müdafaaıız kalır. 

Acaba yeni "Zigfrid" de eaki· 
si gibi aakat noktalar kalmıt ımr 
drr? Bunu bilmiyoruz. Bildiği· 
miz ~u, ki atalanmızla bizim ara· 
mıza şu istihkamlar çolk garip bir 
ayrılık koydu. 

~talanmrz, yüksekliğe 'VUJ'gun 
§8.h.in ruhlu kinıaelerdi. Biz yer 

.altına gömülerek köstebeldettik. 
Az fark değil galiba: 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Orman kanununun bazı 
maddeleri 

Ankara, 2 (Hususi) - Or • 
mau k:ınununun bazr maddele.. 
ı·inin değiştirilmesi hakkındaki 
k a n u n lıl.yihasının hükümet 
Meclise göndermiştir. Bu ta.dL 
Hl.ta göre, mülkiyeti devletten 
başkasına ait ve bu kanunun 
meriyeti tarihinde mevcut olan 
ormanlardan. 

a - Devlet ormanlarına bl _ 
Uşik olanlar köylülerin şahsi 
mtilkiyetinde olup da. sahaları 
miktarı 50 hektarı geçmiyen • 
ler hariç olmak üzere miktarı 
no olursa olsun. 

b --; Devlet ormanlarına bt • 
tişik olmıyanlar sahaları mlk. 
tarı bin hektarı geçenler dev • 
ıetçe lstlmla.k olunacaktır. Köy 
ve belediye orta malı orman • 
!arla .mazbut vakıflardan olan 
ormanlar bu hükümden mUs _ 
tesna olacaktır. 1stlml!k mad. 
desi 1 hazira·n 1939 da. itibaren 
dört sene temdit edilmiştir. 

Eski Leh Reisicumhuru 
hala Romanyada 

BUkreş, (A.A.) - Rador a. 
jansı bildiriyor: 

Moscicki'nln Romanyadan 
hareket ettiği hakkında bazı 
yabancı radyoların verdiği ha. 
berler, tamamiyle yalandır. 
Moscicki, halen Blcaz'da bulun 
maktadır. 

Almanya • Macaristan 
tica ret müzakereleri 
Budapeşte, 2 (A.A.) - Al • 

manya ile Macaristan arasın • 
da tediye ve ticaret m U badele _ 
leri hakkında Uç gtindenberi 
cereyan etmekte olan mUzak<>. 
reler muvaffakıyetle netlcel r:' 
mi!Jtlr. 

Alma n Reisi Clodins l> ıı~ · ,ı 
Ilerlino hareket etmişti ı· 
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mın mezara gömtildUğUnU ı sinin idamesi için kendilerini kar 
görmedikçe bR.na. karşı bedbin- şılıkh ihtirasa sevkeden tabiatın 
lik komedisi oynadığına hUk- elinde bir oyuncak olduklarını 
mcderim.,, farketmiyorlar. 

Pictro :\ocera bu sözleri söy Ve tekrar bir kadeh konyak 
!erken Tito kahvehanenin ı>en. daha yuvaraldı. 
cereslndcn bulvar flzerlnde do- - Ben eğer gülüyorsam, emin 
la.şan halk kalabalığına bakı- olunuz ki terbiyem iktizası olarak 
yor<ıu. gülüyorum. Bendeki melankoliyi 

Dışarda bir polis memuru göstermemek için gülüyorum. Fa 
elinde beyaz bir baston Ile bU. kat gülerek içimdeki ıztıra:bı ne 
yUk l>ir lcar~aşalı!c içinde ve kendime, ne de başkalarına karşı 
tU.rlU gUrtiltUler arasında ya. gizlemeğe imkan bulamayınca 
yal~rın ve ~raba!arın hareket: hiç olmazsa kendi kendimi unut -
lerıni tan.~m c~.ıy?rdu: Kendı mak için içiyorum. İçerken ruhu· 
kendin? şoylc <luşlındU. . . mun buruşuklarmr örtmek isti-

- Pıetro Ncx:era daha kendısı yorum. Fakat insanın ruhundaki 
ile ilk m~la.~atı~z~a ban~ bütün buruşuklar böyle içmekle kapan _ 
bu ıeylerı ~oylemıştı. Yen~ konuş· mış olmuyor. Ka:iınlar nasıl yüz. 
tuğunuz bır. a_dam daha .. ılk defa }erinin buruşuklarını pudra ile 
yarım saat lÇınde k~ndısınce en· kısa bir an için örterlerse ancak 
teresan olan her şeyı anla~ır, ?"· ruhlardaki buruşuklar da bir an 
dan sonra hep aynı şeylen sıze bir saat için kayboluyor. O müd-
te'kı:ır eder, durur." det geçtikten sonra o buruşuklar 

Pietro Noc.~ra sordu:. .. .. daha ziyade derinleımiş olarak 
- Yahu, oyle ne duşunuyor· meydana çıkıyor. 

sun?" Ve tekrar yine içmeğe devam 
- Seni düşünüyorum. Sen ha- etti. 

kikaten benim .için samimi bir - Ben gazetecilikte, matbaa • 
d~n; ~una lı:anıyorum .• Fakat larda çalışa çalışa her şeyi tersin. 
bın~ lbaşmuhamr gelecektı, gel,; iden okumağa alıştım. Bu, benim 
medı. Yoksa unutmuş olmasın? için hazin bir itiyattır. Ben her 

Tito bu sözünü daha bi~iı:neden şeyi böyle tersinden görmek, oku. 
evvel İ~r~futable gazetes.~n~!1 b.~ş- mak sayesinde kendim için en a
mubarrın de kapıdan gorunldu. ziz dost diyebildiğim insanlara 

Bu adam o nevi merhametli in· karşı emniyet ve itimadımı kay -
sanlardan biriydi ki sizin gözünü. bettim. Yine bu his sayesinde be· 
zeımesel.a ibir toz kaçırdıktan za- ni seviyor gibi görünen kadınla _ 
~naaıhat e?erle.r: .. .• rın bilakis benden nefret ettik _ 

M e n d ı 1 ı 1 e g o z u- lerini ve beni aJdattıklarınr anla
nüzü siliniz, havaya bakınız. şöy· dım. 
le,yürüyünüz.:: Kendisi kırk yaş- "V c ben şimdi içiyorum. içiyo
laı::mdadır. Bu ıse hayatın en tra- rum ve tedric~n intihar ediyorum. 
jile bir fdevridir. İhtiyarlar hal· Bunu biliyorum. İntihar ediyo -
lerinöen şikayet etmezler. Çünkü rum, fakat aynı zamanda bütün 
artrk ihtiyarlamışlardır. Ölüler- kainatı güllük, gülistanlık görü _ 
den §i.kayet duymazsınız. Çünkü yorum. Her şeyi böyle gülpenbe 
on1at: da artık ölmü§lerdir. 1hti- görmek bana yetiıir. Bu vaziyet. 
yH'-ıll: d~n~ yaklatmış olanlaı; te etrafıma bakınca her şeyi nik -
ldırjti çok şikayet ederler. Hanı- binler nasıl gö.termek istiyorlar
ya lbazt panayır yerlerinde bir sı- sa öyle görüyorum. 
ra küçük arabalar vaniır. Bu a- Tito sordu: 
raba~r ini~lere atılır, 600ra iniş- - Peki, içmediğiniz zaman ne 
lere ınerken aldıkları slirat ile · cluyor? 
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l2.3U: Program ve memleket sa11l 
ayarı. 12.35: 'Ajans 'c ıııelcoroloj. 
haberleri. 12.50: T( HK ~t('Zlt~l: 
Ç:ılanlar: Ccnlcl Çağla, Eşref Kad. 
ri, Hasan (:Ür, Hamdi 1'okııy. Oku. 
yan: 1 - Safiye Tokny. A - ........ -
Xchaveııt şarkı - Halırıından hiç 
çıkmıyor. il - t:cli lhrl\hiııı - ~e
lıııveııt şarkı - ~liıııoza. C - llaııı
ıli Tokay - Kl:ırnet ı:ıksiırıi. D -
Udi Ahmet - Snb:ı şarkı - Gülzarı 
hnralıc) leme. E - Alcko - Salın 

şarkı - Ö)le hir ıireli yeklayi e. 
ıııelsin. F - Snlahnlliıı J\:ı)ıı:ık -
lfiise) ııi ~arkı - (;örcsirn geldi. 
2 - Mahmul J\arındnş. A - Hefil.: 
Fcrs:ın - (:iilizar şarkı - Salıntı 

güneş doğarken. B - ........ - Güli. 
zar ş:ırkı - Sinemde hir ıuıu~mıış 
yanmış ocnğoloy<lı. C - ll:ılk lür_ 
kiisü - Alnıma yazılıııı~ lııı k:ır:ı 
yazı. D - Halk liirküsii - Damın. 

dan ı:::örün iir haslar. l 3.30/ ı 4 .00: 
Müzik: (Karışık program - Pi) 
18.00: Program. 18.05: ~leıııleket 
s:ı:ıt ayarı, :ıj:ıno; YC rııcleoı·oloji lııı

lıerleri. 18.25: Miizik: (Pi) TfarH 
müzik. 18.55: Konuşma: 19.10: Türk 
)füziği: Çal:ınl:ır: Yccilıc, Cenlcl 
Kozan, Kem:ıl :\iy:ızi Seyhun. Oku_ 
yan: )!lheyyen Scıı:ır. A - \':ısila. 

ki - Kiirdililıic:ızkiır peşrevi. B -
Şcııı~ellin Ziya - Kiirdililıic:ızkfır 

şarkı - Giivenıne hüsnüne. C -
Arif Bey - J\ürdilihicnzl.:iir ş:ırkı
Sırın:ı snçlı yiire. D - T.erni - Kiir
dilihicazkfır şarkı - :\ıızhınılı biil. 
biil. E - Cevdet Kozı111 - Ut tak. 
simi. F - Saliıhallin Pınar - Kür. 
dilihic:ızkfır şarkı - Xc gelen \'nr 
ne haber. G - Muhan·cr türkii -
Menekşeler ıuıaın tutam. JI - An. 
knralı Genco~nıan t:ırafııı<lan Ank:ı. 

ra. halk ha \"illan. 19.50: l~oıııışma. 

20.05: TORK ~fGZfGl: (Klıı~ik pro. 
gram). Ankara radyosu küme ses 
\'C !!a7. heyeti idare eden: )lcsut 
Cemil. 21.00: Kon~r takdimi -
Halil Bedii Yönetken. 21.15: ;\lü_ 
zik: (Radyo orkestrası) Sef Hasan 
Ferit Alnar. Konseri takdim eden: 
Halil Bedii Yönelkcn. l - Cortzing. 
Bağdat berberi. 2 - Snlııt - Se. 
ancı - Danse macahr<.'. 3 - ;\fa~-

senet - Scene<ı pillaresqııcs. 4 -
Henberger - "Opera hnlosıı,, Ope. 
retinin uvertürü. 22.00 Ajans, Zi
raat, Eshnm - Tahvilat, K:ırııbiyo _ 
Xulmt borsası (Fiat) 22.20: Serlıest 
snnt. 22.30: Miizik: (Cazlırınıl l'I.) 
23.25/23.30: Yarınki program ve 

yokuştan çıkar, tekrar iniş, tek- - İçmediğim zaman ... Burada 
rar yokuş .g~l~r! '?öyle. inişler ve bir parantez açalım: Zihinlerin -
yole?Şlar bırıbınnı takip eder. A- •:Jıon ahreti hiç çıkarmıyan mute _ 
rabalar içindekiler bu inip çık· kit insanlar, mistik adamlar bu kapanış. 
malarla eğlenirler. İnişlerde kmr dünyaya baktıktan zaman etrafla ---------------
~e: alan .. ara~~ar yokuşa gelince nnda kendi şehvet hislerini tah • ı 1 
ıptıd~ suratlıdır. Fakat yokuşun rik eden kadrolar, yahut eğlence- $ 1 n 8 m 8 Ve 
ı.epesıne yaklaşınca ağıdatır. A- lerine dalmış adamlar görmezler; • 
deta <furacak, hatUl geriye döne- onlar icadın erkek insanları birer Y.lyatrO 
cek gibi olur. Zira orada artık iskelet halinde görürler. Gözleri ------------
kenlo~si?deki bütün enerjiyi sar- oyulmuş kuru kafalar, dilsiz ağız-
f etmıştır ... ~?eta tepcy: vardık- lar, etsiz !dişler, sahipsiz başlar, 
t~~ so~~a _oh.ur tM~fta ibır çukura küçük kemik parçalarından mü -
duşcc~g~n~ hıMetmış, on<ian kor.le- rekkep ayaklar, yine uçuca yapış 
muş gıbıdır. İşte kırk yaıına gır- tınlmış uzun kemik parçalann _ 
~iş olan ~.da.':" da ha_r~t!n böyle dan yapılmış gibi görünen eller 
bır tered<Iutlu devresı ıçınde bu- ve kollar ... Ben ise etrafıma ha • 
lunur. O, henüz hayatın münteha kınca bililı:is sadece insanları bi
sın~ görmerni1tir. ~a~at hi•et-' rer a~udüfikari ile 'buna yapışık 
~ege bai§lam'!tır. Obur tarafta- bir beyin ve dal budak halinde 
ki çu~kur onun1ıayatınr adeta fel· bundan dağılan sinirlerden iba -
ce ugratrr. ret :görüyorum. 

Baımuharrir.kırk yapn(Jay'dr. Tito: 
ördüncü defa olarak mideaiııe - Bunlar şüphesiz erkeklerdir. 
yuvarladığt•konyaktan sonra de- l Fakat kaldınlar? 
di ki: - Kadınlar mı? Bwılar bir dal 

- Ben, yer altlarındaki !dans da 'durmayan ıerıeri mahlUklar. 
yerlerinden nefret ediyorum. Bu- Bundan baJka bir JeY değil. Er • 
ra'larda kendilerini dans çılgınlr • kek~ de onların peıl~rine takıl
gma kaptırmış olanlar eğlendi.ıcle mış, arkalarından sürüklenen, kar 
rini zannediyorlar, ve insan cin. (Da.ha oor) 

H \ "iT l\lZA • E. SADi TEK 
TiYATROSU 

Bakırköy MlltiyadL 
de Ü\'EY BABA ,·od 

vil 3 perde 
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:;ımtn TiYATROSU 
Bu akşam 20.30 da 

Tepeb:ışı dram 
kısmı 

ROMEO JlJLYET 
K onıed i :kısmı 

2 KERE 2 
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~ 
HALK OPERETi 

li ilkteşrin cuma 
akşamı Hk temsil 
llıı hesapla yoklu 

Yeni operet 
Fiyatlar: 50, 35, 25 

. 

SARI 
Yazan : 

Jt.,akat oğlan ukalaca cevap 
verdi: 

- Öyle ama, onlar toprakta 
kalmazlar. Dal budak salar, çi
çek ve meyva verirler. 

Vang Lun, oğlunun kendisine 
böyle çabucak ve kolayca cevap 
vermesinden ho§la.nmadı, ve: 

- Ben ne söylüyorsam o o. 
lacak .. !. dedi. Artık oluk gibi 
para akıtmayı kes! .. ve kökler. 
de, eğer meyva vermeleri isteni
yorsa, iyice toprağın içinde 
kalmalıdırlar ... 
Akşam yaklaştığından dolayı 

da, Vang Lung, ·oğlunun avlu. 
dan çıkıp, kendi dairesine git. 
mesini yanından uzaklaşıp, su
lar kararırken kendisini huzur 
ve sükun içinde yalnız başına 
bırakmasını diledi. 

Fakat, bu oğlu başına 
bir dert olmuştu. Zira artık o-· 
na itaat etmek istermiş ve hiç 
olmazsa şimdilik yaptırdığı O

dalardan memnun ~örünüyordu. 
Sonra istediklerini de yaptır • 
mıştr. Ama yine söre başladı: 

- Pek ala baba.. Fakat bir 
şey daha var. 

O zaman V ang Lung çubuğu. 
nu yere fırlattı, ve bağırdı: 

- Sizlerden hiç rahatım olmı 
yacak mr, yahu?. 

Delikanlı inatla sözüne de • 
vam etti: 

- Bu bahsettiğim şey, ne be
nim, ne de oğlum için değildir. 
Bu, senin oğlun olan en küçük 
kardeşim içindir. Onun böyle 
cahil büyümesi doğru değil, o.. 
na bir şeyler öğretilmelidir. 

Vang Lung bunun ürerine 
bakakaldı. Zira yeni bir teklif 
karşısında bwunuyordu, En kil. 
çük oğlunun yaşayışını çoktan 
tanzim etmiş, onun ne olacağL 
nr kararlaştrnnıştr. Dolayısile: 

Holantse Bank - Uni. 
N. V. 

Mezkur Bankanın 1938/ 939 
senesi hissedarlar umumi h~ye. 
tinin bu aym 18" fude Amster
damda toplanacağım haber aL 
dık. Senelik Rapor, işlerin ye. 
niden inkişafına mani olan ve 
bütün sene devam eden siyasi 
gerginliğe rağmen memnuniyet 
verici neticeler elde edildiğini ı 
göstermktcdir. 

Biri Venezuella'da l\laracai
bo'da ve diğeri de Rotterdam'da 
olmak ür.ere iki yeni şube aç
mıştır ki bu da i§ ve münaae. 
betlerin büyümesine saik ol
muştur. 

Bilançonun yekiinunun 
78.000.000 Florinden 89.000.000 
Florine yükselmesi, Bankanın 
inki§a.f ettiğini göstermekte. 
dir. 

Banka Umum MüdürlüğU -
geçen sene olduğu gibi - bu 
sene de ~& 6 temettü tevzi ediL 
mes.ini teklif edecektir ki bu su
retle hissedarlara - Bankanın 
25 inci yıldönümü münasebetile 
geçen Mart ayında 5o 2 nisbe
tinde fevkalade tevziat yapıl. 
mış olduğuna göre - cem'an 
5& 8 temettü temin edilmiş ola
caktır. 

Pearl Buck, Çeviren: lbrahim Hoyi 
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- Bu evde daha fazla işkem- ı 

be dolusu harflere ihtiyaç yok .. 
artık. İki tane yeter. Ben öldü- P VA K [ T "111 

ğüm zaman, küçük kardeşin 
toprağa bakacak! .. dedi. 

Büyük oğlan cevap verdi: 
- Evet .. İşte onun için de, 

kardeşim geceleri ağlıyor, veyi. 
ne bunun için de beti benzi sol. 
muş ve düdük gibi kalmış za. 
va Ilı .. 

Vang Liıng. oğullarından bir 
tanesinin toprakta çalışmasına 
karar vermiş bulunduğundan, 
küçük oğlundan hayatında ne 
olmak istediğini asla sormamış 
tı. Büyük oğlunun bu sözlerini 
işitince alnından vurulmuşa döİı 
dil \'e sesini çıkarmadı. Yerden 
ağır ağır piposunu aldı, ve ü
çüncü o~lunu düşünmeğ'e ko. 
yuldu. En küçük oğlu, kardeş. 
!erinden hiç birisine benremezdi. 
Annesi gibi sessizdi, ağzı 
var ,dili yoktu. Böyle olduğu i. 
çin de kimse ona ehemmiyet ver 
ıneroi. 

Vang Lung, ne yapacağını bL 
lemiycn, adeta işittiklerine ina. 
namıyan bir tavırla büyük oğ. 
luna sordu: 

- Onun böyle konuştuğunu 
duydun :mu? .. 

Delikanlı cevap verdi: 
- İstersen, kendin sor baba! 
Vang Lung birden itiraza 

kalktı, ve sesi pek fazla yük. 
seldi: 

ABOXE 1'ARUi'ESl 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
ı .nıtık 

llemlekel 
irlnde 

D.3 
260 
475 
000 

&femlektl 
dışında 

l55 lir· 
4.,--c:> 
820 

1600 

.. 
,, 

farifeden Uıılkan Uırliği tçlP 
ayda otuz hruş düşülür. Posta 
birli/iıne glrrniyen yerlere ayda 
\'etmis beşer kurus zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mek· 
lııp ,.c lclgrof ücretini, abone 
parasının posla veya banka fit 
yollama ücretini idare kendi nze. 
rine alır. 
fürklycnfn her postn mcrkC. 
zin<le VAKIT'a abone yazılır 

A<lrcs dcğl~tfrmc ücreti 
2j kunıştur. 

11.u\N UCRETLERt 

Ticaret ilanlarının santim. ss• 
tın sondan itibaren illln sayfnla. 
rındo 40: iç sayfnl:ırda 50 kU• 
ruş; dördüncü sayfada l; ikfncl 
\"e üçüncüde 2; birincide 4: 
baslık yanı kesmece 5 liradır. 

Büyük. cok devamlı. klişeli. 
renkli illin verenlere ayn arrı 
indirmeler yapılır. Resmı flônla· 
rın santim _ satırı 30 kuruşıur. 

Ticari l\falıi~·cttc Ohmynn 
Kiic;iik tfruılar 

- !çiniroen biri muhakkak 
surette toprakta kalmalıdır!.. Bir defa 30, iki defası 50, oç 
d defası G5, dört defası 75 ve 011 

edi. defası lOO kuruştur. Oç aylık 
Delikanlı ısrar etti: il:in verenlerin bir defası beda• 
- Neden kalmalı baba .. Sen, vadır. Dört satırı geçen ıı:ınııırın 

oğullarına köle gibi ihtiyacı ol. fazla satırları hes kurustan he· 
mıyan bir adamsın. Hem yakı. sap edilir. 
şık almaz. Ahali senin alçak Vakıt hem doğrudan doğruY' 
kal 1• b' · ld ~ ·· ı· kendi idare yerinde, hem Arı. 

P ı ır ınsan o ugunu soy ı- kara caddr.sinde \'akıt Yurdı.I 
yecekler; ve kendisi bir prens nllında KEMAl.EDOIN lRErl 
gibi yaşarken oğlunu bir yanaş. lliin Bürosu eliyle llnn kabul 
ma gibi kullanan birisi var!.. eder. (Büronun telefonu: 20335) 
diy~kler.. _.. 

Delikanlı kurnazca davranı _ ~ 

Y~lJe~şu~vi-, aaaaa:r.:.zı 

~n ne dediğini ziy:d;sil~e;;~~ IAlemdar Sinem asıl 
miyet verdiğini biliyordu. Ko. ! 
nuşmasına devam etti: ı== CASUS AVCISI 

- Bir hoca tutar. kardeşimi. 
ze ders verdirtiriz. Sonra. bir Ki Rl K HA Y.'A. T _.... 
cenup mektebine yollarız. Ora- •ı:::::-.::.-:=::::ı:::=::::::::::::::::.:a.~ 
da okur. Madem bu evde sana 1 

yardım edecek ben varım. Or • . , 
tanca kardeşimin de işi mü _ diğer çocuklarından daha ~ 
kemmeldir. O halde izin ver de tündü. Yalnız, delikanJmın .1 
küçük kardeşimiz istediği işe nında, güzelliğine adeta n_~d
girsin! .. dedi. Vang Lung da ni. verecek, taze fakat uçuk~ 
ha yet razı oldu: ne pek kaba dü.şcıı ça_pr8.ZV 

- Oğlanı bana gönder!.. de. iki kalın ve siyah :caş vardı:i$ 
di. le ki delikanlı kaşlarını ça'L~ 

Biraz sonra, Vang Lung'un zaman, ki, bu kaş ~atışları 1" 
en küçük oğlu geldi, babasının kolay olurdu. Bu sıyah ve 
önünde durdu. Vang Lung da 0 _ lın çizgiler biribirine kavuşuf 
nun ne kıratta bir insan oldu. du. _ .t 
ğuna baktı, ve bu oğlunun u- Vang Lung oğluna. baktı, DY 
zun boylu ve narin bir delikan. tr. Onu epeyce .seyrettikten ' 
lı haline gelmiş olduğunu, ana. ra: 
sının sessizliği ve vakarından _Büyük ağabeyin. O~ 
~aada hiç bir taraf ınm kendi. ve yazmak öğrenmek istedi~ 
sı.~~ ~·eyahut ana.sına ben?.eme. söylüyor! .. dedi. 7e çocuk, Ô~ 
dıgını anladı. Fakat şimdi ko- daklarıru 8.deta. kımılda~ 
casının evine gitmiş olan ve sın cev•P verdi: 
artık Vang'ın evile alakası kaL _ Nvet.. 

, mamrş bulunan kızı müstesna, vang Lung. çobuğunda.ki ı&1' 
,.._...,_.._ ........... ._. _ _,lllıııllllllııl,_llllllllllll_,ıM!lllıııllllllııl,_llllllllllll_,ıM!llllııllllllıı,..ıllll---lllıııllllllııl,_#llllıılSlllııı,..ıllll---lllıııllllllııl,_,..lllllllllıllll ... lllıııllllllııl,_11111.-ıllıllllMılllıııll9'ııA.-~M leri silkti, '\'e içine baş p~ 

ğiJe ağır ağır tütün bastı: Lö Mestriycnin yeni badalanmış 
baaıllc tavanlı küçük oklasında mo
bil ye olarak lbir demir karyola, 
yine demirden bir lavabo ve üs· 
tünde bir yağ kandili yanan tah
tadan bir konsoldan başka eşya 
yoktur. 
Kırmm yanaklı bir Livojen o· 

lan oda hizmetçisi söylediğinden 
<>ir tek kelime bile anlamıyordu. 
Bu kaklıncağımızın müşterilerden 
ziyade, kazlara ookmağa daha el
verişli olduğu açıkça görünüyor
du. 

Fakat müşterilerini memnun 
etmekten geri kalmıyan otelci bü
yük bir iş adamı tavriyle, harpten 
sonra Romanyada kalmış olan 
bir Rus tercümanı olarak Lö Mes
riye'ye getirdi. Bu adam tek tük 
fransızca söylüyor, daha doğrusu 
kafasınr, gözünü yararak biraz 
fransızca konuşuyordu. Fakat, 
rumenceyi ve bilhassa bu !delta 
mıntakasında konuşulmakta olan 
Slav lisanım çok mükemmel bili· 
yordu. 

Bu tercüman sayesinde Lö 
Mestriye bütün Valkovu rahatça 
dolaştr. 

Lö Mestriye rehberine bir tet
kffr ..,,.tıatf f~ Romanyada bu· 
lundufunu Ye bilhassa aynı iş i
cin biı'ka~ gt!n evvel bu mrntaka· 
}'a gel'lrıiş olanbirRumcn kızını a· 

., 
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radığını söylüyordu. 
Bu şekilde bütün gün rehbcri

le birlikte dolaşıyorlar, tercüman 
kötü fransızcasiyle her tip hak· 
kında suallar soruyor, görldüğü 
her yabancı simayı tetkik ediyor. 
du. 

Böylece büyük dalyanları, Ro· 
manyada ikr denilen, büyük hav
yar fabrikalarım, konserve fab· 
rikalarını ziyaret ettiler. Burada 
çalışan ve memleketin her tara· 
fından gelmiş olan i~ileri göz
den geçirdiler. 

Bu i~çiler küçük siyah yumur· 
tacıklarr muntazam madeni ku
tulara !dolduruyorlar, ve bu kü· 
çük şehirden dünyanın en muaz· 
zam merkezlerine sevkediyorlar· 
dr. Kısa boyları biraz basık bu· 
runları ve cıkık elmacık kemik
leri ile Rum~nler gibi sıhhatli bir 
insan şekli gösteren bu işçilerde 
biraz daha vahşi bir hal, daha 
doğrusu hayvani, bir vaziyet var
dı. 

Enerisi kat:lın olan bu tşçner 

büyük bir sükut içinde çalışıyor
lar, ara sıra Lö Mestriye'yi göz
lerinin ucuyla süzüyorlar ve son· 
ra genç adamın uzaklaşmasından 
istifade ederek rehberi sorguya 
çeki yorlardx. 

- Sizin havyar tüccarı olup 
olmadığınızı soruyorlar. diye Rus 
izahat verdi. Bir kadını aradığı
mzr söylediğim zaman çok gül· 
dünüz, çünkü burada o kadar çok 
kadın var ki, sanki toplamak için 
yere eğilmek kafi .. 

Rus rehber böylece, arzu etti· 
ği takdirde geceyi hoşça geçir
mek için kendisine münasip bir 
arkada§ da bulabileceğini anlat
mak istiyordu. Fakat Lö Mestri· 
yenin istediği, aradığı, yalnızca 
Domnika idi. 

Lö Mestriye yalnızca kadınlar 
ile alakadar olduğu hissini ver
memek için erkeklerin de ne şe
kilde çalışmakta olduklarını gör
mek istedi. Bunun üzerine kendi
sini, ağzına kadar büyük balık· 
larJa dolu siyah renkte kayıkla-

rın bulunduğu bir kanalın kena· 
rına götürdüler. 

Sağlam, iri yarı delikanlılar 
balıkları sürükleyerek karada bir 
düzlük üzerine yığıyorlar, önle· 
rinde meşin önlükleri, dudakla
rmda daimi şarkıları, büyük bir 
neşe ve ustalıkla çalışıyorlardı. 

Deniz kokusuna karışan ağır 
bir kan kokusu havayı kaplayor
du. Lö Mestriyenin midesi bu
lanmıştı. Fakat bacakları çıplak 
genç kızlar bu pis çamur deryası 
içinde kayıstızca dolaşıyorlardı. 

İki çapkın balıkçı tecessüs sa· 
ikasiyle yanlarına kadar sokulan 
bu olgun ve dolgun genç kızlar· 
dan birini yakaladılar ve üzerin· 
deki entarisini çıkararak ~amura 
batırmak istediler. 

Oldukça kuvvetli olan bu 
genç kız Ç<lmurda biraz debelen· 
dikten sonra çapkın delikanlıla
rın elinden kurtuldu ve derhal 
kanalın kenarına koşup üzerinde
ki entariyi atıncaya kadar, ba· 
lıkçılann haris nazarları altında 

çırılçıplak suda yıkanmağa baş· 
ladı. 

Lö Mestriye rehberiyle birlik· 
te küçük kanallarr takip ederek 
şehrin hududunda siyah atlarırl 
geçtiği Step mıntakasına kadar 
çıktr, burada arasıra söğüt kü· 
meleri çayırları süsleyor, ıuraya 
buraya serpilmiş bir kaç çiftlik 
manzarayr değiştiriyordil. 

Sahillerde kadınlar bütün kuv· 
vetleriyle kayıkları çekiyorlardı .. 
Sarfettikleri gayret yüzlerinden 
okunuvordu .. İcabında bir hay
van gibi çalışa" bu mahlCıkların 
zevklerinde olduğu gibi işlerinde 
de çok gayretli olduklanna reh
beri Lö Meı;triyeyi temin ediyor

- .Ala.. Bu, şu demektir ~ 
sen toprakta çalışmak: ist~. 
yorsun. Ve ben de bu kad~d' 
ladım varken, öz toprağu.v-, 
bir oğlumu bulunduraımya~ 
ğım. # 

Vang Lung bu sözleri, de.111 
bir acı ile söyledi. Fakat og ,, 
ağzını açmadı. Babasının Jc9 ~ 
§ısında, yaz keteninden be)~ 
elbisesile, sesini çıkarmad-_d 
dimdik durdu. En nihayet, v~ 
L~ oğlunun bu dilsizligv-
kızdı, ve ona bağırdı: ,, 

- Neye konuşmuyors~: 
Toprakta. kalmak istemedıği' 
doğ'ru mudur?. jl8 

Ve çocuk yine bir kelime du. 
Fakat Domnika bu 

da araıında yoktu .. 
kadınların cevap verdi: 

- Evet .. 

*** 
Bataklıklardan ağır, nemli bir 

hararet yükseliyordu.. Buranın 
gündüzleri hakikaten çekilmezdi. 
Dalyanlann kenarlarındı:n maa· 
da ne caddelerde. ne de kanallar· 
üzerinde gündüzün bir cana rast
lamak mümkün değildi. fakat ak
samleyin balıkçılar denizden dön
dükten sonra şehir birdenbire 
canlanıyordu. 

(Daha var) 

Ve Vang Lung çubuğuna lJ': 
karak, kendi kendisine, oğulJB.11'1 
rmm kendisini ümüğünü. ve rt
ihtivnr yaşında başına bir ~ 
bir yük teşkil ettiklerini d~ 
dü, ve onlarla nasıl yaşıya~,-1 
ğmı bilmedi, ve bu oğulla.rw" 
kendisine eziyet ettiklerini ~ 
lıyarak yine bağırdı: .. JI. 

- Ne halin.iz varsa görünW 
Bu bana ne? .• Beni rahat bn" 
kmız. Defilunuz!. 

Dedi. 
(Dcih.a 'IXlr) 



Meseleler etrafında: -------
Bize bir « Pr:opaganda 
Vekaleti )) ıazım mı? 

Tan refikimiz ikidir memleketimizde bir "Propaganda Veka
leti., kurulması lüzumuna i!;!aret ediyor... Bu lüzumun derece ve 
zamanını tayin etmek, hadiseleri daha yakın ve derinden görmek 
mevkiinde bulunanların vazifesi olduğuna şüphe yoktur. Fakat bir 
ı.Propaganda Vekaleti., nin kurulduğunu farzedelim. Buna Türki
ye Cumhuriyeti, idari bünyesinde nasıl bir hüviyetle yer verecek
tir? "Propaganda Vekaleti,, olarak mı? 

Propaganda, maalesef bütiin dünya gözünde çok kötü bir nam 
almıştır. Harbi umumiyle beraber bir ilim haline girmiş olan "pro
paganda,, doğru delillere dayanan bir hadisenin, bir akıdenin mu
ayyen şartlara göre tanzim edilmiş muayyen usuller dahilinde neşir 
ve tamimi iken, hakikatirı saklanması, mübalağalandmlması veya 
tahrifi şeklinde hazin bir kıyafete girmiştir. 

Harpte propagandayx bir yandan dahilde, bir yandan hariçte 
düşman cephesinde ve bitaraf memleketlerde, her birinden askeri 
neticelere müessir olacak menfaatler gözeterek vaoarlarken, sulh 
zamanmda propaganda, siyasi !;abalarda aldı yürüdü: harpte kay
beclilmişleri sonradarı kazanmak veya yeni zaferler kaydetmek üze
re türlü metodlar icat edildi. Fakat propaganda gayri meşru ga
yeleri elde etmek maksadiyle de yaorldığı ic;in, bugün artık ken
disinden itimat sıynlmrş olan bir kelime halindedir. 

Propa~ancla demek, ya bir nebze hakikatin alaı,;ldiğine büyü
tülmüş şekli. ya yanlış, yahut da asılsız malumat ola'rak karşılan
makta ve bilJıassa bunun en modern vesaitle gündelik ihtiyaclar 
arasına sıkıştrrı)arak, adeta cebren kulaklara, gönüllere sindiril
mesine calrşılmasx, tamamen aksi tesir hasıl etmektedir. Bir mer
kezden bu cesit l:;fr söz isitmek velev o söz hakikatle zerrece mü
nasebattıır Ôls;,,_ dahi, eks~riya halktan: "Adam sende, propaganda 
yapıyorlar,, tarzında mukabele görmektedir. O takdirde "propa
ganda,. nrn manasr, doğruca "yatan,, oluyor ... 

O sebepledir ki İngiltere Hükumeti de, buJ?ünkü harbin baş
lamasından çok daha önce. kendi memleketinde hadis olan ve ola
cak vaziyetlere, sulh ve harp hakkındaki itikatlarına ait icabeden 
neşriyatla, kendi halkrnı ve dünya efkarım ilgili tutabilmek üzere 
böyle bir Nezarete ihtiya~ gösterirken. "propaganda,, gibi maale
sef suişöhret kazanmıs bir kelimeyi terk ile "istihbarat Nezareti 
adında bir müessese k{ırdu. " 

Bu itibarla bizde de, kendi i htiyaçlarımızın derecesine göre 
bu vazifede bir 4akanlık kurulacak olursa. adına ''Propaganda Ve
kaleti., diyerek inandxrmak yolundaki imkanlarımızx bizzat imha 
etmemeli; belki de onu. "Neşriyat Vekaleti,, gibi veya buna ben· 
zer diğer bir sabıkasrz isimle dünya yüzüne çıkarmalıdır. 

Fakat her şeyden evvel bugiln faaliyet halinde bulunan "pro
paganda., lara karşı tedafüi vaziyetimizi tarsm etmeliyiz ... Araştır
makta olduğurr~ız birinci usuller, her halde bunlardır. 

H11<7'11ET MUNIR 

Kültür davaları: 

Mekteplerde disip
lin meselesi 

Yazan : ASIM US 
Mekteplerde senelerden beri 1 balini k orumak endişesinin mek 

devam edip gelen disiplin meıse- tepleri disiplinsizliğe dtişUrme· 

lesi üzerine Maarif VekUetlnin si, mektep idarele rinin talebeler 
elkoyduğunu memnuniyetle öğ- Uzerindekl otoriteyi tahribe ka
reniyoruz. Yeni ders senesi baş- dar gitmesi e lbette tecviz edile
larken mekteplerde şimdiye ka. mez. 
dar tatbik edilen ceza sistemi Yeni ceza s istemi ile m ektep 
değiştirilecektir; mektep idare- idarelerinin salft.hiyetıeri geniş

lerine disiplin haricine çıkan ta· letiliyor; aynı zamanda manevi 
lebeleri tevbih etmek saH\.hiye- bir mesuliyet tevcih ediliyor. Bu 
ti verileceği gibi icabında. tard hale göre talebe arasında disip
cezası da tatbik olunacaktrr. Une muhalif h~diiseler vukuun.· 

Mektep idareleri disiplinsiz da mektep idareleri şimdiye ka
talpbeler hakkında vereceği dar olduğun.dan daha fazla bir 
tard cezasını tatbik için M:aari1 serbesti ile karar vermek imk~
Vekalctine tasdik ettirmek mec- nma mallk olacaktır; fakat her
buriyetinde bulunmrracak, doğ. hangi bir karar verirken h e r va
rudan doğruya tard cezası tat- kitkinden fazla ihtiyat ile ha
bik edilecek, yalnız bu karar Ve· r eket mecburiyetini hlssedecek

kAlete bildirilmekle iktifa ediln- tir. 
cektir. Mekteplerde disiplin tesisi i-

Evvelce mektep idarelerinin çin bazan tar d cezasının bile 
yine tard cezası veroıeğe sal~· tııtb'ki"'~ · tiyaç hasıl olabilir 
hiyetıeri vardı. Fakat verilen fa1

• t m" · ~rhi) t-. ıi asıl .ıd
cezalarm tatbiki Maarif Vekille- defi şuurlu disiplin olduğunu da 
tinin tasdikinden geçiyordu. Bu unutmamak 1A.zınıge1ir. Şuurlu 
ise bir zaman meselesi teşkil e- disiplin ceza tehdidin e m ü racaat 
dilyordu. edilmeksizin akıl ve ldrft.kine, 

Mektepten bir talebenin tar- insanlık izzeti n efsine hit ap ede
dınr mucip olan hadise üzerine rek talebede sağlam bir karak
tard cezasının derhal tatbi:d ter yaratmak de me k tir; TUrk 
mumkun olmadrğmdan talebe gençlerini çalışmağı kendiler ine 
arasında arzu edilen tesiri temin zevk edinen , hayatlarının istik· 
edemiyordu. Bundan başka Vtı~ balini bilgili insanlar olmakta 
kaletin bazı ahvalde tard kara~ arayan şahsiyetler olar ak yetlş
rını tasdik etmediği de oluyor- tirmek demektir. 
du. Bu ise mektep idarelerin:n ASlll US 

talebe Uzcrinde haiz olması irap 
l'den otoriteyi ihlal ediyordu. 

Bir mektep talebesi ha~kın
da tard cezasr manevi bir idam 
kararı vermek gibi bir şeydir; 
mektepten çıkarılan genç büttiı:ı 
ha~·at m tidcletince zararlı tesir· 
lerini görecektir. Bu ımarla 
Maarif Vek~letinin mektepler -
den tard kararlarınr ancak: on 
zaruri vaziyetlere hasretmek is
l0mesi tabiidir. Fakat heıhan
gi bit' talebenin hayat ve i.Stik-

Hlkevinde almanca 
kursları 

Eminönü 1/alkeuinden: 

Evimizin almanca kursları pa -
zartesi YC cuma günleri saat (17) 
den (20) ye kad:ır deYam etmek ü_ 
zere 16 birinciteşrin 939 pazartesi 
günü a\ılacaktır. Bu kurslar para. 
sızdır. Kaydolmak isleyenlerin iki 
adet yesika Cotoğr:ı rı ile EY bürosu. 
na müracaatları ve l lk günü saat 
(17) de dershanede hazır bulunma_ 
ları rica olunur. 

Bahkesirdeki 
5 - VAKiT 2 BlRINClTEŞRIN 1939 

tarihi eser ler Geçenlerde ölen sabık Almam 
Frikya ve eski Yunana B k d d 
ait vazolar çıkarıldı aş uman anına air 
Balıkesir, (Hususi) - Halk

evi müze ve tarih kolları azaların- Gene ra ı Fon Fr ·ı ç ve sa bık Har b"ı \/ e 
dan müteşekkil bir heyet şehrin J 
şimalinde bir saat kadar mesafe- N M 
de taş ocaklarının bulunduğu te- az t rı areşal Blomberg'in hükG-
pe üzerindeki Kaledüzü denilen 

~~~~e:d~a~~~:1:r~i~:~:010J!k d:ı: met 1 e o 1 an .i h tı 1afiar1 neydi ? 
evvelki devirlere ait çanak, çöm- '°""~,~_,..... 
lek, vazo parçalan ele geçirmis- . DUnk~ posta. ile gelen ingi_ , 
!erdir. ' lızce Daıly Maıl gazetesinde 

Duvar harabeleri belirsiz hale 1 Ward Price, geçenlerde Var • 
gelen kalenin ~arkı cenubi kxs- şova d.ı.şı~~~ki. harek~t esna .. 
mmdaki dere boyunda mevcut smd~ olduğU ılan edılen sabıK 
m~g-arayı da tetkik d h t Almcııı başkumanclanr Gene -

~ e en eye ' ı·aı \ ' F .· . .. 1 .. .. 
iki höcreye bölünen bu ma-ara- ?n ııçı~ o umuna 
nm Firikyalılara ait bir z!ezar mi ~tc~llık lbtazdı. millahazalaı· i_ 
oldu- t b't t . . crı surme < e ır. gunu es ı e mıştır. 1 T b . i h 

Bulunan çanak cömlek kale ngı ız ın u arrır • er şey - ' 
ha ab 1 · : · 'k k" d en evvel Fon Fricin Nazi re r e en ve magaranın ço es ı ·· · 1 h -
bir tarihe mark ld - - Jıl11ıne a ey tar olduğunu teba 

.. 1 .0 ugu ve zama rliz ettirerek diyor ki: 
mmızdan dort b.n sene kadar ev- "F u F · · · · · · 

1. · b d - . . o 'nçın nazı reJımıne o. 
~e ~~~ aıt ulun ugu tahmın edı- lan aleyhlarlığınr bilen bütUn 

Y • Almanlarııı karşısına, şimdi --Bir a da m tarla 
kenarında ölü bulundu 

Balıkesir, (Hususi) - Musta
fafakxh mahallesinden Ahmet oğ
lu 45 yaşlarında Tabak Süleyman 
işine gitmek üzere evinden Çik
mıştrr. 

Aradan uzunca bir müddet 
geçtikten sonra Süleyman Çak
mak mevkii adx verilen Bandırma 
şosesi üzerindeki bir tarla kena
rında ölü olarak bulunmuştur. 
Yapılan muayenede Tabak Sü
leymanın elektrik sademesinden 
öldüğü anlaşrlmaktadır. Müddei
umumi Cemil Altay vaka mevkii
ne giderek tahkikat yapmıştır. 
Tahkikat derinleştirilmektedir. 

2 5 yıl evvel ka ybo
lan çocuk 

Zeynep köyünde bir aile 
babası olarak bulundu 

Kozan, (Hususi) - Kozanın 
Akçah u~ağından 2 5 yıl evvel ve 
4 - 5 yaşlarında kaybolan Fettah 
Maraş vilayetinin Zeytin köyün
de Ali adt 11e evli ve iki c:ocuk 
babaa o~arak bulunmuştur: Fet 
tahın ZS yrl önce bir atlı tarafın
dan ve adı meçhul birisi tarafm
dan çalındığı anlaşılmıştır. Ba
bası Halil senclerdenberi hasret 
çektiği ollu F ettaha kavust:u~ı..::-
dan çok sevinçlidir. ' 
~ 

Bir başka kayıp daha 
Kozan, (Hususi) - Kayseri

nin Taşkapı köyünden 21 yıl ön
ce 3 - 4 yaşlarında kaybolan Is
maha:ı hatunun Qğlu Mustafa da 
Kon nda eski belediye reisi Ah
met Yiğenin yanrnda bulımmu~· 
tur. Ana oğul biribirlerine ka
vuştuktan zaman tahassürlerin
den ve sevinclerinden ağ'laam
lardı<. Mustafa da bir Er·n·ni 
çerçisi tarafından çalındıl:ı ve 
Ermenilerin teb'it edildiği za
man bir Müslümana teslim ettiği 
ve K ozana geldiği zaman hirisine 
çoban olarak verdiği ve btt su
retle Kozana yerleştiği anlaşıl· 
mxştxr. 

ilk tedrisat 
müfettİ§lerinin 

toplantısı 
Şehrimizin ilk tedrisat vaziye

tini görüşmek üzere ilk tedrisat 
müfettişleri dün maarif müdürü 
B ay Tevfik Kutun başkanlığr al
tında bir toplantı yapmişlardır. 
Bu toplantıda okulların bina ve 
sıruf vaziyet leriyle öğretmen ih
tiyacı ve yeni ders yılı çalışmala
rı üzerinde görüşmüşlerdir. İs
pekterlerin verecekleri raporlar 
gözden geçirilmiş, ihtiyaçlar tes
bit edilmiştir. 

Yeni Neşriyat 

Folklor \re edebiyat 
Eminönü Ifalkcvi dil, t:ırih ve 

edebiyat şubesi folklor Ye cdclıiyal 
ismi ile mühim l.ıir tetkik kilabı 
ncşrctmişlir. Pcrlev Naili Bııralav 
tarahndan yazılan kitabı bütün o. 
kuyuculanmıza laYsiye ederiz. 

Doğum 
Türk Maarif Cemiyeti Kauirg:ı 

Talebe Yurdu müdürü Bay Nuri 
Tolan'ın oğlu Eyüp maliye memur. 
larından Bay Zekai Tolan'ın bir kı. 
ıı dünyay:ı gelmiş Ye Nuray ismile 
ndl:ınmıslır. 

Tebrik eder YC uzun ömürler dL 
]eriz. 

şu sual çıkn1ış olacaktrr: 
- Acaba Iı'on Friç askeri ha 

rekat esnasında mı öldü. yok _ 
saAlman gizli zabıtası tarafın. 
dan mı l:ildUrUldU!? 

Fon Friç tam bir generaldi. 
Sabık başkumandandı. Bu g-i _ 
bi generaller ne zamandanberi 
düşman ateşine göğüs açma _ 
ğa davet edilmiştir ki, I•'ou 
Friç yaralanıp ölmüştür! Sis _ 
tematilc surette yapılan uzun 
menzilli bombardımanlarile 

son büyük harpte bile, Fon 
Friç rütbesinde hiçbir general 
ölmemiştir." 

İngiliz muharriri bundan 
sonra, l!'on I<'riçin nazi erkt\nL 
le aralarına giren ihtilaf mev_ 
zuuna geçerek, müteveffanın 
yakm arkadaşı olan bir kadı • 
nr çok iyi tamynn bir dostun. 
dan aldığr aşağıki malilmatı 
nakletmektedir: 

"General Fon Friçin A,lman. 
yada tfi.bi olduğu muamele blL 
tün teferrilatile şimdiye kadar 
anlatılmış değildir. 
Mareşal Blomberg harbiye 

nazırr iken, General Fon Frlç 
Alman ordusu başkumandanı 
idi. 

Blomberg nisbeten zayıf ta • 

Ne 

rnflarr olan bir zattı. Umıımnn 
teveccühünü kazanmaktan 
hoşlanıyordu. Bu bakımdan na 
zi siyasetine daha fazla uygun 
luk gösteriyordu. Buna müka. 
fat olmak üzere kendisine 
"Fald Mareşal" Iık asası veril. 
di. Esas itibarile siyasi bir ter_ 
f[ demek olan bu hadise, Ma _ 
rcşal Blombergi, asker meslek 
daşları arasında gözden dUşllr. 
dil. O askeri meslekdaşlarr ki, 
Alman ordusu ananesini nazl 
partisi iyiliklerinin fevkinde 
tutmaktaydı. 

Friç ise, daha sert yaradılışlı 
bir adamdı. Fakat her ikisi de 
Alman ordusunun hudud ve im 
ka.nlarını biliyordu. Bilhassa 
1935 _ 1938 senelerinde mec _ 
huri askerlik vaziyetlerinde 
bu keyfiyeti gayet iyi takdir e. 
diyorlardı. 

1nsan malzemesi bakımın • 
dan Alman ordusu birinci de _ 
recede olmakla beraber, bu iki 
adam bir ordunun lkl veya üz 
sene içinde blltlin yetiştirilmiş 

" 

Ne yok? 

Bir inek bir muhare
beye sebep olacaktı 

Lüksemburg dükalığr ile Alınan hududu ortasındaki bir köprü 
!5cçcr: hafta Almanlar tarafından tahrip edilmişti, bu köprü Bivelo 
ıle Uır arasındadır ve Belçika hududuna dayanır. Köprünün Al
manlar tarafından berhava edilmesi üzerine Lüksemburg dükalığx 
ile Alman hükumeti arasında notalar teati edilmiştir. Şimdiki hal
de bitaraf devlleter arasında bulunan Lüksemburg dükalığx bu 
köpr~ ~adisesi yüzünden Almanyaya düşman olacak bir vaziyete 
gelmıştır, fakat, köprünün ne suretle berhava edildiği tetkik edile
rek anket yapılınca, sulh zamanında olduğu gibi, köprü civarında 
otlayan bir ineğin ayağı infilak edici bir tele dokunduğu anlaşxl
mıştır. Bunun üzerine hadiseye dostça nihayet verilmiştir. 

Çaykovski'nin yüzüncü yılı 
Diinyanm en büyük musikişinas ve kompizitörlerinden Cay· 

kovski'nin yiizüncü yıh münasebetiyle bütün dünyada ihtif~ller 
yapılacaktır. Çaykovski 1839 senesinde Petresburgda koleradan 
ölmüştür. Musikişinasın senfonileri ve hayatına ait notlar dünya
mn en güzel, zengin ve hassas kadınlarından Nadejda tarafından 
toplattmlarak hasxlmıştrr. 

Çavkovski'yi seven bütün memleketler ihtifaller hazırlarken 
Rusyada da Çaykovskinin hayatına dair bir film meydana getiril
mek üzeredir. 

Sovyetler in alacağı Ezel ve Dago adaları 
Estonya ve Sovyet hükumetleri bir mütekabil yardım paktı 

imzaladılar. Bu pakt mucibince Ezel ve Dago adaları Rusyaya ter
kolunuyor. 

Ezel adası Riga körfezi methalindeki adacıkların en büyüğü
dür. 2.600 kilometre murabbar büyüklüğünde ve 60.000 nüfuslu
dur. Adanın içinde birkac göl ve bataklık vardrr. Suir gölü en 
büyüğüdür. Arenburg şehri adanın büvük kasabasıdır. Adanın sa
kinleri Estonyalr, Alman ve İsveçlilerden mürekkeptir. Umumi 
har~te bu atla ile Dago adası Alrnanlar t:ı.nıfrndan işgal edilmiş ve 
Lenın~rada huruc hareketi btıradan vaoılmxştı. 

Da~o 3dası Elez1'in şimalinde 960 kilomC'tre murabbaı ı?eniş
liğindedir. Nüfusu 20.000 dir. Sovyetler bu adalarda bahri ve hava 
üsleri meydana getireceklerdir. 

Almanyanın nüfusu 105 milyon olmuş 

Lehistanın Almanya ve Rusya arasında taksiminden sonra Al· 
manyanın nüfusu l 05 milyona c;xkmıstır. Lehistan tooraklarından 
Almanya ya verilen kısım 204 bin, Rusvava verilen kr•am ise 18 5 
bin kilometre murabbaıdrr. Almanvada kalan nüfus 20 milyon. 
Rusyada kalan kısımda ise 15 milvondıır. Lehistam., Ahnanvav:ı 
ilhakından evvel Alman hudutları için<1e 11 rrı:J,,o,, 81,..v ehlliyeti 
vardı. Lehlilerle birlikte bu adet 31 m'lvo•ıo1 hul·Tı<tkt~ 'ıır. '811 su
retle Almanya, Rusyadan sonra şimdilik ikinci derecede bir Slav 
devleti olmu§tur. 

zabitleri, teknik ~~rvislcri ile 
vücuda gctirilemiyeceğlne ka .. 
nidi. Binaenaleyh her ilcisi de 
Hitlerin bir Avrupa. harbi ill • 
dasına sebep olan blittin tcd • 
birlerine karşı ihtarlarda bu _ 
lunmaktaydılar. 

Halbuki Hitler, generallerin. 
den daha lyl bildiği kanaatin,. 
deydi. 

Bu fikir ihtiUfr, Bitler 193G 
senesi martının 7 inci gUnll 
Ren mıntakasını işgale karar 
verdiği zaman şiddetlendi. 

Generaller Fransız ol'dusu • 
nun katlyen muzaffer olmak 
şartile Almanyayı istila. ede _ 
bileceğini biliyorlardı. 

O zamanlar, Sigfrid hattr da 
yoktu. Ren mrntakasına iler _ 
!iyen Alman askerleri de or • 
ganize vaziyetinde değildi. O • 
rada. ileri üslerine veya ıı:uv _ 
vetli noktalara malik değildi • 
ler. 

Doğrusu, tehlike, Alman or_ 
dusu başkumandanlığınm inan 
dığrndan daha. btlyUktU. 

Ren mmtakasının tekrar iş _ 
galinin başladığı na.n edildiği 
zaman Polonya hUkilmetl Fran 
srzlara Almanyayı müştereken 
işgal etmek teklifinde bulun • 
du. Fransız hUkiimeti İngiliz 
htikümeti ilo istişare etti ve 
Baldvinin kabinesi bö;:ple bir 
harekete mua.rrzdr. 

Bu suretle Hitler, generalle. 
rirıe resmen bir zafer kaydet _ 
mlş oldu. Ve kendisinin yanıl _ 
mazlığına olan itimadı arttı. 

Bun un için iki sene sonra, 
Blumberg ile Fon Friç A • 

rnsturyayı ilhak kararına da L 
tiraz ettikleri zaman, Hitıer 
doğrudan doğruya onları az _ 
letti. Beraberinde aynı noktai 
nazarı güden on iki generali 
daha azletti. Bunlar Avustur _ 
yanın işgali teşebbüsüne kar _ 
şı lngiltere ve Fransanın mez_ 
kur devletin istikHUini cebir 
\'e şiddete karşı muhafaza et _ 
mek üzere mUdahalede bulun. 
maları ihtimalini ileri stirUyor 
lardr. 

Fakat, Almaya.da bile, böy _ 
le lki çok mühim askeri un _ 
surun azledilmesi efka.rr umu_ 
miyeye fena tesir etti. Binae _ 
naleyh bir bahane bulmak HL 
zımdr. 
Mareşal Blumberg için bulu_ 

nacak bahane hazırdı. Mare _ 
şal, bir zenaatkA.nn kızı olurı 
bir zamanlar harbiye nezare _ 
tinde de daktiloluk etmiş bu . 
lunan bir kızla evlenmiştir. 

On heş gün evYel yapılan iz_ 
divaç merasiminde llitler ve 
Göriug de bulunmuş ve o za. 
man hiç bir itiraz ileri sürme_ 
mişken, sonradan Blumberg 
harbiye nezareti gibi mcYl<i ile 
mUnasip olmıyan biı· izdivaç 
yapmakla itham 0ttiler. 

Fon l<'riçc gelince, ahlaki bir 
suçla itham eclilmiştir. Fakat 
Fon Friz, kendi rütbesinde as 
keri crkfln tarafından muha • 
keme edilc>rek suçunun isbat 
edilmesi talclıinde bulundu ... ' 

1 ngiliz muharriri Ward Pr.i.. 
ce, yazısının lıurasmda sabık 
Alman başkıımanclanımn mu. 
hakc>me t:ı fsilfi trm anlatarak 
soıı 11 ıHl a beraet etttğtnt !lr,ylc • 
mcklc ve bir kenara çckılerek 

(Devamı 8 incide) 
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Garp cephesinde ha- "lngiltere ne: ş_art/a'Letonya hariciye nazır 
va muharebesi sulh gapabılır !,, Moskovaya gHti 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

Faril, 3 (A.A.) - Son yapı
lan hava uçuşları Polonyadaki 
Alman kıtaatmdan bir kısmının 
garba getirilmiş olduğunu Fran
sız k.utnarıdanlığına kat'i olarak 
öğrenmek imkanını vermiştir. E
sasen bu Alman hava kuvvetleri
nin son taarruz hareketlerini i
zah eder. Filhakika bir taraftan 
beş İngiliz tayyaresiyle dokuz 
Alınan tayyaresi ve diğer taraf· 
tan da bir Fransız fotoğraf t.ıy
yaresini muhafaza eden dokuz 
Fransız avcı tayyaresiyle on beş 
Alman tayyaresi karşılaşmıştır. 
FranSiz tayyareleri adetçe daha 
az olmalarına rağmen derhal mu· 
harebeye girişmişler ve düşma
nın beş tayyaresini düşürmüşler
dir. Fransızlar üç tayyare kay
betmiştir. 

İngiliz tayyareleri nasıl 
muharebe ettiler? . 

Londra, 2 (A.A.) - Hava iş
leri nezareti tebliğ ediyor: 

Siegfried hattı üzerinde İn
gilizlerin 5 istilqaf tayyare& ile 
Almanlann Mesaerschmiat tipin· 
deki 15 avcı tayyaresi arasında 
bir hava muharebesi vukua gel
miştir. Bu muharcıbc, Siegfried 
hattında bulunan kinaeler için 
çok lıeyecanlt bir manzara teş
kil etmiştir. 

İngilizler zayiata uğramışlar
dır. Fakat yeni harpteki birind 
tecrübeleri kendilerinin muharip 
kabiliyetini muhaiaza etmiş ol
du'klarmt i9bat etmiştir. Bu 5 tay
yare Sar havzasında en mühim 
müdafaa tahkimatı:ru teşkil eden 
mıntalralarr istikşafta bulunmala
rı emri verilmişti. 

'Alman bataryaları, bu tayyare
lere ıkarşr şiddetli bir baraj ate,i 
açmııtardrr.'Tayyareler, tam hu
dudun üzerinde\bulundulclan ve 
iki bin kadem irtifaa çrktrkları 
zaman filo kumandam, diiş.man 
tayyarelerinin görilmnüş olduğu
nu gönnil§tür. Metıeersmidt ti
pindeki 9 tayyare, bulutlar ar~ 
smda ortaya Çılayorou. Bu tay
yareler, dört tıin kadem mrtifam· 
darı uçmak sur.tiyle ilerliyor 
lardı. 

Alman tayya~lerl, bu suretle 
İngiliz tayyarelerinden 2000 ka
dem futa irtifada,bahmuyorlar
dr. Birdenbire İngilizlerin sağ ta
rafında altr Almaııı tayyareei da
ha görünmi.iftür. Bu tayyareler, 
muharebeye amade bir halde bu
lunuyordu. İngilizler, her ne pa
haama olursa oleun vazifelerini, 
yani istilqaf vazüesiıni yapmak 
istiyorlar ve ne oluna olsun lbu. 
~azifeyi yapmaıktan vazgeçmek 
ıstemiyorlardr. İngiliz tayya
releri, grup halinde uçmağa de
vam etmişlerdir. Bunun üzeri
ne hava muharebesi. •başlamıştrr. 
Düşmanın tabiye plaru derhal 
kendisini göstermittir. 

Alman\ ta~leri, uçma ni
~am1annr d~ğiftirerek her tngi
lız tayyaresı.ne ~ sıra:siyle ke
eif ,pbi.r ateş açırmşJıa.rdı:r. Bu tarza 
"BOstan dolabı usulü" diyorlar. 
Tayyarelerden her biri dönen 
~~ dolabmm kovaları gi-
11Ji!<ıiıjman tayyarl'!si üzerine bom-
tıUmı\boıaıtrr- · '>.dır. Çok şid
Getlirolan bu muharebe, 35 daki
kaıdevam etmiştir. Beş tayyare
C!en ÜÇÜ~re dÜfÜriilmii§. ıbir ta
nesi de yere inmcğe mecbur cdil-
niftir. 

İngilizlerln 12 tayyareciııinden 
aekizinin pa.rqütle yere indikleri 
gôrülmUştür. Yalnız hava filo
su kumandanı, tayyaresi ile hava
da kalnuştrr. Mumaileyh, istikşaf 
vazifesini ifaya devam etmiştir. 

Düşmanın kendl üzerine tev
cih etmekte olduğu atCJten kur
tulmak için sağa sola meyleden, 
kroşelerini arttıran filo kuman
dant, vazifesi olan istiksafr hita
ma erdirmiştir. Aynt zRmanda 
tayyarede bulunan mitralyözcü u
sulü dairesinde Almanlar üzerine 
ateş etmekte idi. Bircok kursun 
A1~n tayYareleri ~efinin tayya
resme isa:bet etmiştir. Bu atesin 
tesiri ile Alman filosu sefi~in 
tayyaresi," derhal kaoaklani'.nıs ve 
bir m~le gibi parlıyarak yere 
düşmüştür. 

İngiliz tayyarf'sindeki mitral· 
yözcü, diğer bir avcı tayyaresinde 
de yangın çıkarmıştır. Bu tay
yare, siyah bir duman !<:Ütunu 
çııkarmak suretiyle ba!l:ıı. .. affeı vere 
düşmiiftür. Gerive 13 Alman 
tayyar~i kalmış idi. Bu tayYa
re!er, wm!ı~ ehTl~en · vaz-
g 1'§1: 1 "" • 

'Bu ~ret ... , mühirmnatlan
nm 2~ Mtosunu sarfetmiş bu· 

lunuyordu . İngiliz hava filo-sunun 
kumandanı olan pilot başından 
yaralanmıştı. Arkadaşı ile mü
rettebattan birisi tayyareyi üs
sülharekesine götürmeği deruh
te etmişlerdir. Tayyaredeki bü
tün aletler, parça parça olmuştu. 

Bizzat tayyare, acınacak bir 
hale gelmişti. Tayyarenin sctt
hmda 89 delik açılmış bulunu
yordu. Tayyarenin kanatlan ve 
dümeni hasara uğramı§tr. Tayya
renin yukarı kısmrnda iki petrol 
deposu vardı ve tayyare sağa ve 
sola döndükçe oetrol bosaltıyor 
du. Pilot, mendili ile deliklerden 
birini tıkama~a muvaffak olmuş
tur. Bu suretle tayYare, üssül
harekesinc dönmeğe kifayet ede
cek miktarda benzini muhafaza 
edebilmiştir. 

Yere inme işi· çok güç olmuş
tur. Tavyare, yere iner inmez sar 
sılmış ve kanatlarından biri üze
rine yatmıştır. Bunun üzerine 
tayyarede derhal bir iştiğal vu· 
kua gelmiştir. Tayyareyi idare 
eo~n pilot basaşağı yere düşl""'iis· 
tür. mbiseleri yanıyordu. Mit
ralyözü kullanan. kendisini yere 
atmıs ve kendisinin vazivetini 
düsünmeksizin pilotun imdadına 
koşmuş, onu yerinden almıs ve 
pilot da yanmakta olan elbisele· 
rini elleriyle söndürmüştür. 

Alman keşif kolları 
pusuya düştü · 

Paris, 2 ( A.A.) - Havas a
jansı tebliğ ediyor: 

Dün {!ece, ortalığın çok karan
lrk olmasından düşman mutadı 
üzere istifade ederek baskın ha
reketlerinde bulunmuştur. Fakat 
Alman keşif kolları bazr nokta· 
tarda pusuya düş.müstür. Alman· 
lardan esirler alınmıstır. 

Fransız kıtaatı kendi hatlan 
icinde mevzilerini tarsin etmek· 
te ve yeni işe-al olunan sahayı 
temizlemektedir. Cünkü düsman 
çekilirken bin türlü tuzak bırak· 
maktadır. Fransız istihkamctla
rı Varnd ormanında henüz pat
lamaımş üç binden fazla torpil 
meydana çıkamuşlardır. Öyle 
tahmin. ediliyor ki. 70 kilometre 
murabbaı olan sahaya altı bin 
~~r t?rpil koı;ulm~ştu. Çok 
§üJci.ir kı, bu torpıller ıyi konul
rnamıştr ve bir çoğu bombardr 
man neticesinde kendiliğinden 
patlamıştır. Hatta bir defCMm<ia. 
bin metre uzunluğundaki bir hat
ta biribirine merbut torpiller bir 
Fransrz öbüsünün isabeti üzerine 
hep birden infilak etmiştir. 

Almanlar neden 
müdafaaya çekildiler? 

Londra, 2 (A.A.) - "Yorks
hire" ın askeri muharriri, garp 
cephesinde General Gamelinin 
tatbik ettiği tabi.ye sayesinde na-
1111 Alman başkuma.ndanlığının 
planlarr auya düştüğünü izah e
diyor ve diyor ki: 

Fransız lbaşkuman.danlığt Al
manları Lüksemburg ile Sarre 
nehri arasında.ki mmtakadan isti
fade edecekl&rini derpiş eyliye
rek bu müsellesin kaidesini he
men işgal etmek suretiyle Alman 
plinlanm boztnuştur. ~çen cu
martesi ve pazar günkü hareket
lerle Fransız ordularının sol ce
n~r mühim surette takviye edil
llU§ ve aynı zamanda Siegfried 
hattmın önleri de Fransız topçu 
ateşVıe maruz bıraktmlmış bu
lunuyor. Almanlar bu mmtaka· 
dan artık biraz güc taarruza ge· 
çebilirler. · 

Alman taarruzu 
püskürtüldü 

Paris, 2 (A.A.) - HaYaS: 
Alman krtaatmrn gece yap -

tıklan tecrübe hücumlarından 
da anJaşılmış olduğu veohile, bu 
gün Zigfrit hattr müdafileri ta
arruzlarda bulunmuşlardır. 

Bu taarruzlar Fransız tazyi _ 
kinin son h~flarada azami de. 
recede kendini gösterdiği iki 
bölg-ede cerevan etmiştir: Cep
henin en mühim Alman mevzii 
olan Sarebrukun batısında. ve 
doğ-usunda Fransız kıtaatınm 
bu· mühim sanayi merkezinin 
muhtelif .cihetleı·inden metoL 
lu bir sekilde ilerlemesi. düş _ 
mam mutat çekingenliğinden 
ayrılmaya ve merkez istihkam
larına nefes aldırmak icin hü _ 
cumlarda bulunmaya icbar ey . 
!emiştir. 

Fransız kıskaç hareketini 
önlemek ümre vapılan bugünkü 
Atman te.cıebbüsleri Fransızla ~ 
nn mitralyöz ve topçu ateşi 
karşrsmda. aJdm kalmıştrr. 

York Baş Piskoposu dün gece Litvanya hariciye nazı 
~!~~~~:wrı~!rbü~~~a~:~m~ h?~k~~n~ı~sün Urbsys de bugün. gidecek 

tesir ve itibarı bulunan dini er-, kalli, Yahudilerin tazyik ve teh- Lorı.dra, 2 (Hususi) - Eston-1 sının şimdi Letonya. hudud 
kandan York başpiskoposu dün ciri gibi bir cok vakıaları sa~ yadan sonra So·ryet hükumeti nakledildiğini bildirmekte 
gece Londra radyoswıda verdi. yıp dökerek, bütün bunlardan. ile müzakere edecek olan Le - Sovyet Rusyanm Finlandi 
ği bir nutukta lngilterenin Po- en iyi Almanların hicap duy. tonya hükumetinin l.!e hariciye ile de bir anlaşma yapacağı 
lonya.n.ın istiklali dolayısile duklarını ilave ettikten sonra nazırı Montez Mosko1aya var. her alınmıştır. 
harbe girdiğini ve bunun her- yine sulh mevzuuna geçmiş: mıştır. Litvanya hariciye nazı- SOVYETLERLE, LlTVAN 
hangi diğer bir mazlum memle. fakat ancak Nazi olmıvan bir rınm da, vaki olan davet üze_ VE FİNLANDİYA ARASI 
kette olabileceğini söyledikten Alman hükumeti ile vaoılacak rine yarın (bugün) Moskovaya DA I\lÜZAKERELER 
sonra İngilterenin bu beşeri olan bu sulh müzakere.sinde her gelmesi beklenmektedir. BAŞLIYOR 
sulh ve adalet gayesinde mu. şeyden evvel Çeklerle Lehlerin Letonya resmi mahafiline Bükreş. 2 (Husust) _ 
vaffak olabilmesi için iki şarta hakkı gözetilmesi icap edeceği . göre Letonya hariciye nazırının yellerle Estonva hükumeti a 
dikkat etmesini tavsiye etmiş. ni söylemiştir. bu ziyareti; ıki memleketin sında olduğu eibi, Litvanya 
tir: York baı:ıniskoposu, bir "Av- müşterek menafiini ~örüşmek ~,in1iındiva hükfımetleri ile 

1) Hitler ve hükumeti ile sulh rupa federnl birli~i .. kurulma - maksadile yapılmaktadır. Es _ yetler arasmda da bir pakta 
yapmamak, sını tavsive etmektedir. Fakat tonvadan tereş~uh eden haber- müza.kerel~.i başlamak tiur 

2) Diğer bir Alman hükumeti bu birliğin kurulması için ev_ Ier ise, Sovyet Rusyanm Leton. dir. Siv~vetler Litvanvadan 
He sulh yaparken ln.giltere için vela sulhün ... emin ec..ilmesi la- yaya da Estonvaya vaT'tlan1ara yeoav sahilteriıı.i askeri füı o 
hiç bir istifade Umit etmeyip zrmdır, demektedir. benzer teklifler ileri siırüldüğü rak kullanmak hRkkını iste 
Alman halkını da tezli! ebnek tn~iliz başpiskopo:rn sözlerini yolundachr. Yi.::ıe Estonyadan tedir. Estonva ile vamlan 
niyetinde olmadığımızı göster _ "savam itimat,, dive tavsif et. verilen haberler. Sovvet - Es lac:ma hiikiim!Prini tatbik e 
mek. tiğ"i bir Alman hükümeti ile tonva müzal.-erelerinin cerevan' mek \.!zere bir Rus askeri he 

York başpiskoposu Rayştağ sulh yaprlabilereğini tekrar e. esnasında Estonva J.ududun.?. ti Estonyay:ı varmıştır. 
yangınındanberi sıra ile 1935 derek bitirmiştir. yığılm1ş olan 20 Sovyet f1rka 

Almanvanın harici ı Alman tahtelbahir, 
tıcaretı leri 3 vapur torpıl-
(Baştarafı 1 incide) 

Almanyanın nisbeten serbest ola· 
raJ. eşya mübadele edebileceği 
ıaha Balbk denizi sahilleri, ka· 
radan Sovyet Rusya, sonra Tuna 
yolu ile Karadenizden şark mem
leketleri t!ir. 

Fakat nisbeten serbest olan bu 
sabada d-.hi Almanya istediği gi
bi geniş ticaret yapamaz. Zira 
Almanyanm döviz ile tediye ka
biliyeti yoktur. Mal mukabilinde 
mal '\"ttebilrnesi de ancak uzun 
vadeli eıya ile ödemek hududunu 
aşa.mıyacağmı Moskova anlaıma· 
ır rıöttenniştir. Uzun vadeli eşya 
ile ödemek ıarb harp zamanln
nnda az çok harp sonunda tedi
ye manasına gelen bir ifadedir 
ki kolay kolay mal gatanlarm ka
bul edebileceği bir ,ey değildir. 
AJmanyaya mal satmak isteye
cek olanlar, bedelini mal şeklin· 
de olsa dahi evvelden petin ola
rak almak isteyeceklerdir. Görü
lüy".r ki harp hali devam ettiği 
devre içinde Almanya için harici 
Slem ile mal mübadelesi hakika
ten ha11i çok müşkül bir mesele
dir, 

Birkaç ,.Ün evvel bu vaziyete 
temas eden garip bir telgraf var
dı. I!u telerafta vaktile lngilte
renin Avrupa kıtasma tatbik et
tiği abluka Üzerine Napolyonun 
bitaraf memleketleri bu devletle 
iktısadi mübadeleyi kesmeğe ic
bar ettiği hatrrlabl.arak Hitlerin 
de bugünkü abluka karşısında 
bu tarzda bir tedbire müracaat 
ede<.eğionden babsolunuyordu • 
Almanyanın harici ticaret mese· 
lesinde karııla,bğı zorluklara 
bakılırsa bu türlü ihtimallerin bi
le i,;J-,jnJerden geçtiğine bükmo
lunabil:r. 

ASIM US 

Fındık kooperatifi 
mübayata başladı 

Trabzon, 2 (A.A.) - Fındık 
satış kooperatifi koyduğu yeni 
fiyat üzerinden mal almıya baş
lamıştır. Tüccarlar da koopera
tifin koyduğu bu veni fiyata ta
bi olmuşlardır. Bir aydanberi 
fiyat düşüklüğ'ünden müteessir 
olan müstahsil, bu inkisaf hare· 
ketini memnunivetle k~rşıJamış· 
trr. Bu suretle bir mi;ndettenberi 
dur~unlaı;an piyas3da hareket 
başlamıştır. 

-
Beyannamelerin Alman 
halkı üzerinde!ci tesiri 

Londra, 2 (A.A.) - Daily Ex
press gazetesinin Kopenhag mu
habirinin emin bir membadan 
öğrendiğine göre 1ngi1iz tayya
releri tarafından atılan propa· 
ganda kağıtlarının halkın mane
viyatı üzerinde pek fena bir te· 
sir bırakması dolayıisyle Hitler, 
bu tayyarelerin Almanya üzerin· 
de uçmalarına mani olmak icin 
mümkün olan her türlü 1ıedbirle
ri almasını M<!resal Göring'den 
istemiştir. Bu münasebetle Gö
ringin dü!lman ~avyare]P.rinin Al
man ara:>iı;inr1en UCIT'~~'\ muv:ı.f

fak ofam~dıkJaP"lı iddia ettiği 
hatır1atr1maktadır. 

led~ler 
(Ba§tarafı I incide) 

Londra, ::ı (A.A.) - Resıııen 
bildirildiği n c göre, 1 nglllz cıe_ 
ment Yapuru cenubi Atlantik.. 
te batırılmıştır. Vaziyeti kar _ 
~;ılamal< Uzere icabeden tedbir_ 
ler alınmıştır. 

Kopenhag, 2 (A.A.) - Cu _ 
martesi g'lnü şimı.. denizinde 
bir Alman tulıtelbahiri, Ven _ 
da isminde bir Danimarka şL 
lebini torpillemiştir. 

Şilep, derhal batmıştır. ŞL 

lebin 17 kişiden ibaret olan 
mlirettebatmdan 11 i olınUş _ 
tür. Sağ kalanlar tahtelbahir 
tarafından kurtarılarak biraz 
sonra tesadüf edilen bir DanL 
marka vapuruna aktarma edlL 
nıi\jtır. Kurlulantar, lallle1'6a. 
bir görilnlir görlinmoz Velıdla
nın' durduğunu, fakat tah(e ba 
hirin hiçbir ihtarda bulunma._ 
dan ı;;ilebi torpillediğini be _ 
yan etmektedirler. 

Stokholnı, 3 (A.A.) - Bir 
Alınan denizaltısı Slrnjcrek ya_ 
kininde Guıı ismindeki 1200 
tonluk İsveç vapurunu lorpil _ 
!emiştir. Vapurun 18 kh;iclen 
ibaret olan tayfası bir Dani • 
marka vaıJU ru tarafında u kur 
tarılmıştır. 

Sellliloz nakletmekte olan 
Asten ismindeki lsvcç vapuru 
Alman harp gemileri tarafın _ 
dan tevkif edilerek Kiele gö _ 
tUrtilmliştUr. 

Diğer lıir tsveç vapurunda 
Shuvndun cenubunda tsvcç ka. 
ra. sularında bir Alman tayya_ 
resi tarafından araştırmalar 

yapılmıştır. Tayyare gemiye ev 
vcla şark sonr.a da ('.cnubu şar_ 
ki istikametinde gitmesini em. 
retmiş ise de bir tsveç tayya -
resının yaklaştığını görllnce 
uzaklaşmıştll'. 

Stokholnı, 2 (A.A.) - lsveç 
hariciye nazırı, Alırnria Yapu _ 
runun Almanlar tarafından ya 
kalanarak Kicle götilrlilmilş ol 
duğunu bildirmiştir. 

Nazilli köylerini 
sel basil 
(Baş tarafı 1 inci4e) 

ve susam mahsullerinde ehem -
miyetli hasarat yapmıştır. Sel, 
Nazillinin kenar mahallelerinde 
bir kaç eski evi yıkmış ve bir 
incir deposuna sular dolarak 
icindeki mahsulü haran elmiş • 
tir. Seller Sarayköv, Sanlıku . 
yucak, Nazilli. Akça arasında 
tren yollarını da bozmuştur. 
Bu viizdcn tren ve otoray ser
vislerinde teahhürler \'uku buJ. 
muştur. 

İngiliz tayyareleri 
Berlin üzerinde 

Londra. 2 (Hususi) - İngi
liz hava kuvvetlerine mensup 
tayVareler, dün Almanya üze
rinde yeniden istik§af uçuşları 
yapmışlardır. Uçuşlardan biri 
gündüz diğeri geceleyin yapıL 
mrs. geceleyin vamlan uçıı!?ta 
İngiliz tayyareleri Berlin üze. 
rinde de uçmuşlardır. 

Hariciye Vekilimiz 
Moskova, 2 (A.A.) - Tass'ın 

tebliği; 

1 Teşrinievvelde, Molotof ile 
Türkiye Haridye Vekili Saracoğ
lu arasında Türk.Sovyet müna 
sebetlerinin bugünkü meseleleri
ne tahsis edilen bir görüşme vu
kua gelmiştir. 

Bu görüşmeye, Sovyetler tara
fından, Stalin, Potemkin, Dek:.i
nozov ve Sovyetler birliğinin 
Türk:ye büyük elçisi Terentief, 
Tüt kiye tarafından da Türkiye
nin Sovyctler birliei büyük elçisi 
Aktay iştirak etmiştir. 

Görüşme, dört saatten fazla 
sürmüstür. 

Moskova, 2 (A.A.) - Havas: 
B. Saracoğlu bugün B. Molotof
la görüşmemis, buna mukabil İn
giliz büvük elr-isi B. ~eed<:. Fran
sı"? rr.aslahatgüzarr B. Payarte 
mülaki olmustur. 

Mitftt(erelel" .~rli:aç 
gtin sürecek 

Londra. 2 (Hususi) - Mosko· 
vadaki Türk mahafilinden alınan 
malı'.'ımata g-öre. cerevan etmek· 

f ransız tebliğleri 
Pal'is, 2 (A.A.) - 2 Teşri • ı 

nievvel sabah Fransız tebliği: 1 
Gece niı:;beten sakin geçmiş. 1 

tir. Cephenin mıılıtelif noktn - ı 
larmda baskınlar yapılmış. tu.: 
zaklar kurulmuştur. 

Paris, 2 ( A.A.) - 2 Teşrini ,. 
eyvel akşam tebliği: 
DUşıuanm Sarlu _ Sarrelou. 

is"nin cenubunda ve Sarın do. 
~u bölgesindeki mevzii hlicum 
ları · pUskilrtUlmUştUr. Sana 
doftu bölg~s!nde dUşman top _ 
çusu ha~dn11zın gerisindeki 
Alman mevkileri üzerine ateı:, 

etmiştir. 

Hitler çekilecek ve 
edebiyatla meşgul 

olacakmış ... 
Londra, 2 (A.A.) - Daily Mi

ror gazete~inin siyast muhabiri 
yazıyor: 

İngiltere ve Fransanın kerıdi
si tarafından serdedilen sulh tek· 
liflerini kabul etmesi takdirrindc 
B. Hitlerin B. Gödng lehinde fe. 
ragatte bulunması miitnkündür. 
Hitlerin vapmak istediğini söyle· 
diği vazife - Büyi.Jk Almanva
nm tesisi - ifa edilmistir. Ken· 
disi bundan bövle sanavi ve ede. 
biyat ile me~ı:ul olacaktır. 

Kont Ciyano Romaya 
döndü 

Roma, 2 (Hususi) - Kont 
Ciano 111.lgün Bcrlinden Romaya 
dönmüştür. 

Roma, 2 (A.A.) - "Havaıı": 
Hariciye Nazırı Kont Cianonun 
Berlini ziyareti bittabi Roma ma
hafilini mesgtıl etmektedir. 

Hakim intiba şudur ki, Hitlcr 
Alman orrlusunun iş!!'ali altında 
bulunan Polonya tooraklarmm 
rejimini tayin ve garpte sulh 
ta"lrrtı7una tevessiit f"hııeo~n ev· 
Vl'l ft->hr::on zirn::o-..:ı.,.,.l::ırrn•n s<ı-
mimi kanaat ve fikirlerini öğren
mek !<:•Arnictir. 

te olan Sovyet · Türk nnizake 
leri birkaç gün daha sürecek 
Tiirkiye Hariciye Vekili Sg. 
coğlu. görüs,,eleri bitirme 
önce Ankaradan talimat be 
mektedir. 

Saracoğlu Romanya 
bekleniyor 

Bükreş. 2 (Hususi) - Tü 
ye Hariciye Ve1tlli Şükrü Sa 
coğlu M oskovadan Romany 
gel .. cektir. Saracoğhı bu~ünl 
de Hükrecte b.eklenmektedir. 

Bül:re te Rumen devlet ri 
livle Şükrü Saracoğhı arasın 
<'1"\c<>k görü .. .,.,eı~r ... siyasi m 
filbrde cok bi.i•·ük ehemmi 
verilını•ktedi:. Bu gör üşme 
R'"'m"11vamn dış siyasasına e 
ol .. caktrr. 

Rumen Harich,.• Nazırı Gaf 
ko Saracoğlumı Köstencede 
~ılav3cakttr. Gafenkonıtn M 
kovavı ziyaret eder.e~i ha 
M C'l\kovada iyi kar•nl::ı11mt!'l 
Gafen1<o. Sarac"(?hı Rükre-Et 
ken se"ııh3.tİ tarihini takarriir 
tirece-ktir. 

Alman kıtaları 
Varşovaya girdi 

Bertin, 2 (A.A.) - Al 
umumi kara~R.hmm tebliği 

DUn sabah ilk Alman k 
Varşovaya hadisesiz ginni 
tir. Pra~a'nın iş~ali dün tam 
lanmıştır. 

Hela varımadasındaki 
Polonya mukavemet noktasıı 
dün ordu Ye donarı.nıa müşt 
hareketi g-ceme<len evvel ka 
sız ve ı::artsız olarak teslim 
mu~tur~ Aralarında Polonya 
nanma kumandanın amiral 
nudruh' ... n da bulunduğu 52 
bay ve dört bin askerden 
rekkep gat'Tlizon bu sabah 
lahlarrnı t'"8lim etmişlerdir. 

Garpta. mevzii topçu ve 
şif kolları faaliveti olmuş 
Bir İngiliz ke§if t.avyarcsi 
derbon1'un şarkında düşü 
müşttir. 

~-

Amerika har:ciye 
nazırının beyanatı 

Londra, 2 (Husust) - A 
rika hariciye nazırı Kor 
Hol Amerikanın Polonya is 
ıasını knbul etmiyecel;ini, Fı 
sada yeniden tcı:;ckklH e 
Polonya htikiımeti tanınma 
deYam edeceği yolunıla bey 
natta bulunmuştur. Bu rutin 
sehetle bngilnc kadar Yarş 
vada bulunan sefiri Bido 
Parlsteki yeni Polonya hük 
meti nezdinde vazifesine d 
vam etmesi talimatını ver 
tir. Polonyanın Yaşiııstond 
sefirini de aynı suretle ta 
makta devefl'I edo<'ektir. 

Polonya yr fıo:ga 11 dolayı 
Almanyaya Tellog paktım i 
lal etmiş nazarile bakmak 
dır. 

Türkiyenin ananev 
siyaseti 

Londra. 2 (Hususi) - St 
ni ajansı. Türkivenin b 
Avrupa vaziyetinde an 
siya.setinrden a vrılmadığmı 
tün devletı ... rlf' dost ""eçinme 
mclirtde olduğ'unu tebarüz 
mektedir. 



Casus Lavr 
lıarp lı.atı 

S:t , , 

'ı·n Avrupa mektupları 
(a., t,.,../11 """'1.e) 

dmi; tatb taUı uyumaya bqı. 
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,. ladlm.-
.. ,... Andan • 'bdar aman ıeç. 

ti?... KencHmt bir tlrltı topla • 
----------0-......ıjf"---..- ~ - HaJdi ... cWiler. Tru ha. 

Napolyonun vaklila mahkom.ara 
tatbik ettli usul 

Arabistan a Osmanlı 
ordus na karşı 
tatb · edilmiş 

•••• 

Varşovanın 
son günleri 

Alman hücumlarından kadın v 
çocuklar nasıl korundu? 

llodenı harplerde u.u halla 
« • • baftdaa seJecek bOc:qmlua kartı 

Hudut iatuyoauna plmiflz. buırldda bulundarmllk " koru -
BeUL. Arada bir tum1ke var. ıaU meeeleeiae fula ehemmiyet 
Bir tarafmdalciler, 6blr tara • •erildiii maltundur. llUteb-11 • 
fllldakilere benMmlyor. LIMn. 1ar harplerin .ı.u JlalJra taallCak 
kıyafet, je8t ve terbiye farkı. eden bu tarafına dardUncil cepbı 
kealdn bir - &tbi -- batı • namı ftl'IDCktedlr. 
yor. Biri, De bd&r içten ve yu. Lebliler tiril halla tayyare hücum 
mupk k~ öt.eki, emir Jarile sehirli " yaAIJft bomba-o 
verir, lnııaııı azarlar gibi llkmb larmdm korumak huauaunda bir IÖm::r. çok huırlddarda balunmuttur. 
yorus. ~~:.,.~.~ : Büyük tehirler halkı ıtrds mad. 
pyta ayn ayn eeıam veriJor; deten ve ıerek muıen muhtemel 
bizi eellmlıyor ıR" ,uıum.u • blr harbin atırpdslerlne ıa • 
yor; Oteku.r ..- kqlarmJ IGa ıerebilecek bir vaziyete ko-
ça.tarak pa.nutıyla bl'fl tara. nulmuttur. 
fı ipret ederek : Varpada bava bGcumlann • 

dan korumuk Uzere llYll halk 
- Ze!: ..• dlJo;r.. 7 den 70 ine kadar O. R. L. namı 
Zek •• ne danek?.4 ___.,_ -ı.na ı..a- 1 tu 
Ojı~ PC- .... kmft' ..--- _,..._t ...... • ..... . 
MaaDlaflh, 11a1r1ım .,..;;: tts kelimeaia bit harlleri aıma • 

"9 bhu .... da~ ta. rü ft (ml1 ............... 
bt hiç blrlmisln çatamna' t.ü pJecelr tıl1IJikeJerden Jrıocwk Aı- ....... , nı.. ..... .ı. Vaqov- • ı ' ' 
ıaMdar. ~ anlar, ,.mm tetWJltı) m iflıde ecllD O. R. L. 
dGvt. ..,_._ ftl'iJwlU'. tefel:1dWl. dalla Uıp be ..... dlm , pJauya bqlıyacaktı. Her ilim • ı mlldafa topJanndaa 191,_ ... 
l21eriDılm pJle. bubotlarm çok enel ~ v...- 1111 • mn avlulu ortama su bomb.ıa. rapnel paplan ba ......_. 
htll-Wd ~ cJeUk • 1mu bDa teblikeledne karp çok nnı MSndilrmek Uzere kamlar yı- hiç bir .uar ,.paaıemıııbt. Dlt
U 11ir bıtaDa 1UIP boJD11111Ua mGbmel ı.usrı...,.,... O. R. L iıbmttır. Kttrek, çapa, kuma al· ma tanareJednc1en atdm .,__ 
•..-ırJardL ~ kırk daJd. tetldJAtıam nnlill emirlere bG - bi Aletler de bulundurulmuttur. ba1mdan koranma 1aUllUDda pm9' 
b ~ lJd ""'-"' mllletin tUa talimatlara ıeWr ba1lıı MrB B\I lletler, Jlkılaaık dınar ..,a- 1ar1a, bahketere kanlan llptder 
bir . • ~ Ja'\'6'3i ... ~-- e..t::ı~~ 

nll._H t ~........... •cloclr lı:I, Aı.a HnaJardua atılaclk ...... • takdlrc1e lılMnm ymı,,.. ft an 
........ ....._ blaı.. talı fll•etl ~ ..ı ..Wdi pslaiD. 111 .,.., 1ru altında fnwt!ana aı....ı ..... 
~ !:l!:M.lllrllııla..!fldn 111. pa lılllkr al 1.. mertebe • wl olılWJıecek oı.n eaplltr • • temeldlr. PabttlÇlkllpederde '* -------r .-.1111eeHar aylada kartaWliWL lulu dlW.. JııaJdmJmn1s JWlerlDe Uıtlmll ,aktar. 
c:..~· J)Drbt ettim, o o ... L. ~ ... tirli .. tel8rd - ......... ım-k1* • Alma tanra'e1erlnln .. Jdl • 
Jar• ..:==::~ lllrl ...... lılllrleııtal ft ba Jar kopnJ••ll'ur. cam ett111 ıBnlerde llaDıa bir de-
....:._ llllld • pderden pn1r ••*'• w pnk IWaalleJeıde telııHb fpnd rece PthnJrk g3rlllmtlftllr. Raik ;;;-,;a .. m 'L r ...... " ...... ~ 1ıa • 'ftl'ecek dlldllrler eUer4e .... • konmalü çare1erlae al •••• 
-. .... 1ıllr. .:..• 111r ... rmı m..ant ..,..... nim1 ~ - llllfbr. Ba clMAkt.r için m.a.r bqvarmü latememlt l9e clı ba 
......, ~ P•llkllr: -..11111 halka 8lnlltaltd- Af* et1au tayla ..mmlfdr. l>Utmu llflbdlllüi ararJan dedlal at • 
sldrd =ır 1 • Jaaila1:;JmL .. ,.._..~Is• · ta}')'areleri Vupa ilwiM pL rll1mOt ve mtltealdp h8cam1ardm 

... 1 mthi'. Wlde bomml•Ja ba 'bodw11ır •· meselen yarım mt e"1 bu tay • halk eneıce tpretıeaen ..... ,, .. 
- fl•ım b 1al1ara tı1cldıtaa IOlft ıapacaldarı ta1lrL yarelerin lltilmmetleri h......_ •lmaklara hfıallflur. 

--•LL.. il~ • .Aıbk imde. llattan eoma atmacak dratl te4 radyoda halk baberdar edimlf - Bundan ı.pa. pencereer1 .ı • 
lllJı!lt M 'ı ıtUlrT .. cıau. t.tlll. birleri VarioftJıllr btllyorc!u. tir. :vah lrllıtlarla ka.,..,..,m ne .._ 
ı. .._ '*- O, ~ ~ yanpn1ara " Hhlrle- Tayvare hGcumarr Mhlr f1se. dar Jayc!ah okhala da h&vm11ır 

rlns51)W';..: T ~ ı;:ır..=; =--~ ::rd::cm~=l~.~r~ • == .';8 ~ı: 
Dr. a.a _..,... blltla bclmJan ~ Gece rindllz ewen ap1r olan ~'" batta kllıt fık.._ı .... 

Bu lnınJara dnma etmiyen hu eczanelerde yaraJaJar derhal '~· Geceleri bitin p • 
Univenite, Jlamu ft •ter mek· ilk teclni.t al'""' " ODdan llOIU'8 hlr tam bir bamhk lçlnae 1m1 • 
teı> talebelerine, kanlardan ala • ltalt.lattlere 1ııl1drn1nmtır. Uma. t111f ve 8'lkJan 1aaJk Waat lln • 
eülan ftliblaft ibru etmeclikçe miwt itibarile blnalar altında ha. dilrmGttlr. DGsman ta,,an1erl 
-ıomaı.n ftl'l1memlttl. """'""" 11ru~larm r.olr e1ftrlt- s. 12, 30, ve GO ac!et _.. 

~ ~ .-traDo Jdl itte bu kunJarda tecrGbe 18 • H otııı"•" ıır8rllt"'n"tn". JtC,,.._. mıı>lar halinde srelmlttfr. 
lıl ~ 1111" aafJK kma1 • nnler ta,_mdedir ki. Varpa • 
mcwtar. c:::.m,.un ...,.. TUr. "fazla sarar vennedea •• taına· ·ıeç·ı kurs'.arından JdJ9Cle plnDg OJQll1IDii 7&1 • mile ,. ........ kurtarmü mOm • y 
mü, 1la .. ..uJdU'I U'L kin olmuttur. . ·ı d .m. ........ ,,r ı.tlp et • Kuru dnam edeftlerden tetki1 fSti 8 8 
melLtlr. UQ Jp lllJlrı ....... eıılilml• RTUplann emri altında ola 

c11r~..,. ... u111 .. u. • =ır:~~=k:=itı:=~ edilemiyor mu ? 
....... 111111 l'llawt Kanat. ıc.tf haUr tahthllırınm ,....it S.nayı" -::.-----•len· 
JDnmwa .._ üs AtJ1 • muhitlerdeki nler oaar, l'lnnlttr --- ... ~ 
rek. ftWllr - midir mu.. adet ltiNrile kılnn1ara ·~ • talimatnamesi 
a.mi ~ BlnD. ~ tL br. Ba bloklara birer kmnaadaa b.!!.l .. n-ı .. .:- 1·..:-..... anıt a. _, JEltlbl Ol • t871a oıu.un.tar. Bu kumanda • UAUID -- ....--

W AQlnlr. taıdlUtlr ftlr&le. nan ıalhiyetine de bloka dahil ..- ediyorlar 
elti~:.~~~~ terde ,....yanlardan açıkPls" ıan az 100 işçi çahttıran 

.. ~. mlnener muawf",,. nn'ıtneı. ... 
OD llllls Japll blt:tnDll hlr. ı.r ftl'ilmiıtfr. Bloka clalüJ bina. ..D&ıa mQeueaelerlola uata, 

.. kllbe aa olnlıllecMtlr. Jar 8J9mda •imala en el•erillH çırak ve leçl kunlan açmalan 
~ oJanla'F aYftlmıs • .,. ba •lınak- hakkındaki talimatname db 

K .... JbeF mllllda Jar moclern tekiDere konmu•tur. · inerlyete glrmlf, bUtUn mtıea • 
at- tat_.,, Alman th'YareJeri Vanon ilse • •eseler bu kursları açmJtJar • 
H1111 -s- rinde drOailnCI! kuman"•""' iM· dır. Fa~at bugUnkQ vaziyette 

DOira ~cm baQakta 81ıUe:L retbe bloka dahiJ lntanler bu 11. kuralardan istenilen randma • 
de Kflielhy ............ ftJm lmakJara ıro...u11 Ye bav1-ti1de Din elde edllemJyecelt ~Unkll hel•"• .._ aperatM it. bolMalann türibatmdan kur • tecllertn cahpıa saatlerlndea 
falje ge10.- eneı JUllDll ~. sonra rorsun bir halde ba 
tut• DQI. tbwna opsat&tl lt. aVqova içinde ıent, mevdan • kurslara devam etmtyeeekle • 
fatJi plm'ı ı de prl cllfımdlo. larla park ve baheelere. nlulara rt anlatılmaktadır. Diler taraf 
tir. Uı:lfıtr metre derinlillnde llferler tan tadrlat programı da lhtl • 

....._ b .... ,_.. Bu siperler. tahta w raea •Yıun gelmeml~r. Hlc 
POliillft .... loeJaiu lmm tonaJarile lrtlllmllt w okumak JUmalt bl1ad1ft bir 

mclı fGmldla olahildilf bc1ar beton cok ftÇllere kitapla ders ver • 
~ ta~ tlperler de lata edllmiıtir. menin tablatlle mllmtnn ol • 
~ lııt6lr '&Wıı• Ay ......_ mQteaelr1rfl bf""'• mryacatı Dert ıttrtUmektedlr. 

Tıkbs paı. .~ bL nn merkez ad edilen bir ınah•l - Bu ıebf!'plerden müessese sa • 
llmlB Polcm1& .... ~ ...,._ • he tebıtb httft't4 wren ellltaT blptert tcap e4n llaıırbklar ve 
JDalula. _. .. 4& G&nUllu • konul11Nftur. Halka daha t'IVel· lmkAntar temin edUlııceye ka. 
ıa aıılılYhde ..__ ...... den ~ ılırt bU ~- clar kuralatna teblrlnJ istemek. 
••• • ıtls& tır. Jar p _.. •tddaıa aman tedlr. 

Nazım vapuru 
Varnaclan 1500 sÖ9Dm 

ptirdi 
Buaene~

leketlmbe pthileoek olan 1IOIO 
~ 11500 ldtWt ..... 
cll kdlJe Nbım ftpm'll fle
lekettmm ptirllmiplr. Qlo • 
menler 'l'uala)a tn4trllmlltlr,-o. 
radan ıcay.rt, ve m811alratima 
NVkedileret laklD ediJMeldlr • 
dlr. HO bq iri çift ha1ftlll da 
aynı vapurla~· Ml • 
mm npmu t.eıav Vaına,a ha 

rebt etmff o1ap ""'" WI. lede 2000 ~ llalunwk • 
tır. 

D&dllDCI kafile ile ......... 
IU'U1llda Vanıadan aUeter Wl'
dır, Praftdiclen 60 baae .... 
mlftlr. Diferlerl DellonDlam 
&umnu. Rucrat. Olm~·-, 
ve Yenipazar havaltetndeıi41r. 

Dördtbıcll kafile De plR'lllr. 
den bazı aileler lel4Mılt .... 
olarak fstedlJrJerl yen ıttmllL 
8.l'ZUIUDda balunmlJl)ar ba 81' • 
zulan la'af edllmift.lr, 

Bulaariatanclan macleai 
etY• seleli 

DUn Balgarlatall4an aella 
Balkan Tapunı memlek~ 
mtıblm miktarda demir, ma • 
deni efya Te eam getlrmlttl r 
Aynı vapurla 600 bin kilo da 
mangal kömtlrQ geJ~Ur 
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HiKAVE 
" Aşkla şaka olmaz,, 

Yazan: REŞAD 

Nusret, !zmirde bir hafta sü- ' 
ren bir iş takibinden dönüyor
du. Vapur limana ~irip te rıh. I 
trma palamar verir vermez va
lizini kaptr. iskelenin indiril • 1 
mesini bekliyen yolcuların ara_ 
sına katıldı. 

Bir çeyrek sonra, bir takside, 
evinin yolunu tutmu~tu. 

Nusret. yeni evliydi. Altı ay 
evvel. !\1übecccl ile sevişerek ev_ 
lenmişlerdi. O, karlSID3. aşıktı. 
Fakat, ~lübeccel, çıldırasıya se
vilec<'k bir mahlCıktu. Yesil me. 
nevişli gözleri, mütenasip en
damı, şuhlukla masumluğu mez. 
ceden tavırlarile, cidden güzel -
di. 

Nusret, karısından ilk defa 
ayrılıyordu. Bu bir hafta süren 
tahassür, ona bir yıl kadar 
uzun gelmişti. Biraz sonra Mü
becceline k~vuşacak, aylarca 
ayrıkalmış bir aşık iştiyakilf! 
kansını kucaklıyacaktı. 

Apartımanın kapısın.da, şo -
förü savdıktan sonra, büyük 
bir neşe içinde merdivenleri 
tırmanın.ağa başladı. 
Sıcak bir yaz öğlesiydi. Pek 

muhtemeldi ki , öğle uykuları.. 
nı pek seven kansını yatakta 
bulaca.ktr. 

Üçüncü katı ve oturduğu 
dairenin kapısını çabuk buldu . 
Zili çalarak karısının uykusunu 
bozmağa kıyamadı. Cebinde, 
kapının anahtarım aramağa 
başladı. Tuhaf şey.. Anahtar 
cebinde değildi. 

- Ben de ne budalaymı? ! 
Dedi. Anahtarını valizine 

sakladığını birdenbire hatırla -
yamamıştı. Eğildi. Valizini aça. 
caktı. Gözleri, kapının aralığın_ 
da dur an beyaz bir ka.ğıda. ta.. 
kılı kaldı. Merakla uza.ndr. Göz 
gezdirir gezdirmez titredi; sa
rardı. Bu bir aşk mektubuydu. 

"Sevgili Mübeccel: Beni da.ha 
fazla üzmekten ne zevk alıyor
sun anlamıyorum. ı:,te artık ko
can da burada değil. Bu kadar 
ihtiyat ve korkkalığı manasız 
buluyorum. ilah .... , 

Ba.şı döndü. Duvara tutun_ 
masaydı düşecekti. Asabiyetin.. 
den par par t itriyordu. Dişleri
ni gıcırdatıyordu. Anahtarı ça.. 
buk buldu. Kapıyı sessizce açtı. 
Loş koridor, öfkeden dönen göz.. 
lerinin önünde bir o kadar ka
rarmıştı. 

Yatak odası koridorun niha.. 
yetindeydi. Birdenbire, nefes a._ 

lamadı. Çılgına döndü. Odadan, 
kalın bir erkek sesi geliyor, 
yalvarır gibi konuşuyordu : 

"Evlendiğini duyduğum gün, 
ızlıraptan ölecek hale gelmiş -
tim, sevgilim. Bilmezsin seni ne 
büyük bir a.'}kla seviyordum. 
Sen, l:><'nim sevgimi gözlerimde 
okııvacak kadar zekidin, Sana 
aşkİmı ihsas için az da uğraş.. 
mamıştım. Fakat sen, sevgilim, 
beni bir türlü anlamıyordun.,, 

K::rısı, zevkten mestolmuş 
bir sesle, adeta inler gibi ce. 
vap veriyordu: 

"Oh, sevgili çocuk... Zavallı 
dostum ... ,, 

Nusret, daha fazla dinlemek 
soğukkanlılığını gösteremedi. 
Bir an muhakeme etti: Ne ya-

ENiS 

lis memuru olduğu halde. apar. 
tımanın yolunu tuttular. 

Yolda bir tek kelime konuş. 
madılar. Zavallı delikanlının u
ğuldayan kulaklarında, biraz 
evvel işittiği feci mu ha verenin 
akisleri çınlıyordu: 

" - Ah Mübeccel... Bunu ban& 
yapmamalıydın!,, 

· Apartımana girdiler. Merdi. 
venleri çıktılar. :'\usretin heye. 
candan bacakları titriyor, kaL 
bi duracakmış g ibi vuruyordu. 

Kapı, bıraktığı gibi aralık du. 
ruyordu. Dört kişi, hafifçe içeri 
süzüldüler . 

On beş dakika önceki muha -
vere devam ediyordu. Ah, bu 
yalvarır gibi konuşan kalın se. 
sin sahibi ne kudurmuş bir 3..
şıktı! En mahir bir don juan 
kadar düzgün konuşuyor, en 
saf, en masum kadını baştan 
çıkarabilecek kelimeler, cümle -
ler yaratıyordu. Yatak odası -
nın kapısını işaret ederek, ıs
lıklı bir sesle konuştu Nusret: 

- Rica ederim, komiser bey ... 
İşitiyorsunuz değil mi? duyu -
yorsunuz değil mi? 

Pala bıyıklı komiser baba -
can bir adamdı. Kapalı kapının 
arkasından gelen bu mestolmuş 
ses, onun öğle rahavetini b ir an. 
da silkip atmıştı. İhanete uğ -
rayan kendisi imiş gib i, büyük 
b ir hiddetle köpürmüş, topukla
rını koridorda öt t ürerek kapıya 
yürümüştü. 

- Kanun namına ; kanun na
mına açınız ! 

N usret, kalbini bastırarak 
titriyor , iki memur, e lleri ta -
bancalarmm kabzelerin.de, bek
liyor du. 

Komiserin öfkeli homurda • 
nIŞI, çok garip ve ince lbir ce. 
vap aldı: 

- Oh, beni öpmez m isin sev. 
gilim? 

Emektar polis ,i.miri, vazife 
gördüğü yirmi beş sene içinde 
hayasızlığın bu dereeesile kar§ı
laşmamıştı. 

Omuzlarının bütün kuvvetile 
kapıya yüklendi . Ince kapı ka_ 
n.adı bu müthiş darbeye taham
mü1 edemedi, ardına k adar a. 
çıldr. Ve, bir anda oda çılgınca 
bir alkışa boğuldu. 

Mübeccel. yatakta, çıplak o. 
muzlarmr örtmeğe uğraşırken, 
korkudan f alta!jı gib i irileşen 
yeşil menevişli gözlerile, odaya 
dolan bu garip kalabalığa bakL 
yordu. 

A!kı~lar kesilmişti. Şimdi, o
danın bir köşesinde kendi ken. 
dine çalışan r adyonun spikeri 
konuşuyordu: 

"- BuraBı Ankara radyosu ... 
Sayın dinleyiciler, size Halkevi 
tiyatrosundan naklen dinletti _ 
ğimiz "Aşkla şaka olmaz!., pi. 
yesi bitti. Oynayanlar ... ilah ... ,, 

Nusret bayılmıştı. Komi~r, 
bu g-arip ve komik vaziyet kar. 
~ıs.uıda ne yapacağını şaşırmış, 
bıyıklarile oynuyordu. Ellerini 
ha.Ia tabancalarının kabzeler in _ 
de tutan iki memur kıs kıs gü. 
lüyordu. 

Re§at Enis 

pacaktı? Bu bedbaht iki malı. Adalar Sııllı llııkıık Mıılıkeme _ 
luku köpek gibi gebertecek miy sinderı: 
di ?. O. medeni bir insandı. Uğ_ 0:39; 52 
radıı~ı ihanetin hıncını bir ka<: 
kurşuna gördüren kocaların 
sevives inc inmek zilletine kat -
lan.amazdı. En do~su, bir 
cürmü meşhutla hadiseyi tesbit 
ettirmek ve boşanmaktı. 

Buz gibi ter döküyordu. Ah, 
l\1übecccl! .. O kadar kuvvetli 
bir aşkla biribirlerine bağlıy _ 
dılar ki, günün birinde böyle 
bir hadiseyle karşılaşacağını 
aklma bile ~etirmemişti. ipe 
çekilmiş bir idam mahkumu gi. 
bi, altı ay süren mesut evlilik 
günlerini bir anda gözlerinin 
önünden g-eçirdi. 

Heybeliada Gemici kaynağı so _ 
kak 16- 18- 20 :Xo. da sakin iken 
ik:ımclg:Uıı nıe~hul Hacı Iliiscyin 
Huyiye: 

Hcybeliatl:ıua oturan siit~·ü Hasa 
nın taş bedelinden alacağı olan 250 
liranın tahsili hakkımla aleyhinize 
açtığı claY:ının l{ıy:ıbınızda y:ıpıl:.ın 

tluruşmuda: ~füUde:ıbih 250 liranın 
yünle beş faiz ,·c masariri nıuhu _ 
keme ile t:ılısilirıe karar verilmiş _ 
tir. 1~bu mııı neşrinin ertc~i günün_ 
den mıılcucr olrııak ü:r.cre on heş 
l{İin zarfında temyizi dava ctıııecli _ 
ğini:ı; lıık.ılir<lc hukuk k:ıliycl kc~_ 

beılcccği tdıliğ ıırnlrnnıına kaim ol. 
ımık üzere ilfın olunur. 

K HA 
ısa BER 

LER 
:ıt- Dahiliye Vekaleti, gönderdi· 

ği bir tamimde muhasebei husu
siyelerin masrafımn azami suret
te tahdit edilmesini, fazla sarfi
yata meydan verilmemesini bil-
ıiirmiştir. 1 

"------1940 ·ı akvınu 
,\c'>imliay matbaasının pek bü~·ük 
bir rağbet kazanmış: Arabi • Ru
mi seneleri, bava tebeddüllerini, 
bayramları, pldönümlerini gös
crcıı, cvkatı şeri.reli duvıır tak-
,·iıııleri sa tışa çıkrnı.~tır. Her sene 
lıu takvimlerin arkasın~ konan 
lıiki'ıyclrr yerinde, bu sene büyük 

bir siirpriz bulacaksınız. 
HESl:\ILL\\' MATBAASINA 

··-·· ...... ··-if:ii! ···-··· :=:: . ..... -···· :r:=:m ···--.. ·-·· 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
* Rasathane müdürlüğünün in- 1 

hası üzerine Haydarpaşa lisesi 
muallimleriilden Ziya Gökçe, ha· 
ziran~'a ih !as ed'len İstanbul 
muvakkitliğine tayin olunmuş· 
tur. 

B 'c::\TRIT!\'l'7. --·--
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derb,J 

keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
1 =--=- .... . .............. ...21 ... . ---~ --. -=- :::: ::::::. ·::::ti!:!!! :::: __.,. 

• İstihsalatı arttırmak üzere 
Ziraat Vekcileti tarafından bir 
kanun lavihası hazırlanmakta o· 
lup yeni bazı zirai rr.ükellefiyet· 
ler tahmili mevzuubahistir. 

~ İngiltere ile aktetmekte ol
du~umuz yeni ticaret mukavele
sinin müzakereleri ta-ııamlanmıs 
ve heyetmiiz Londradan ayrıl: 
mı~tır. Heyet Pariste de durarak 
yeni Türk - Fransız ticaret an· 
la~masmm tatbikine müteallik 
temaslarda bulunacaktır. 

:!< Afyonun Akcao::ar köyünde 
Musa oğlu Hasan Şatonun evin
de çıkan yangında yedi kişiden 
mürekkep ev halkı tamamen yan· 
mı:;ılarc'ır. Ateşin sebebi anlaşıla
mamı'itır. 

• Sermayeleri milli bankalar 
tarafından temin edilmis sigorta 
sirketlcrinde vesair sirketlerde 
cahsan memurların yeni barem 
kanununda vaziyetleri tesbit e
dilmiştir. Sirket murahhasları bu 
hususta hükumetle temasta bu
lunma.ktadır. 

* Darpane yeni on paralıkların 
basılmasına ait hazrrlrklarr ta· 
mamlamıştır. Tedavülde bulu· 
nan ufak paralarımızın b:ısılma
sı bittikten sonra on paralıklarm 
darbına başlanacaktır. 

• Maliye V ekaleti, para ceza· 
lanna ait ilam hükümlerinin in
fazına dikkat ve ehemmiyet ve
rilmesini ve şimdiye kadar yüz
üstü bırakılanlar hakkında malU· 
mat itasmr defterdar ve mal mü· 
dürlüklerine bildirmiştir. 

* Bursada evvelki akşam ışık 
söndürme tecrübesi yanılmıştır. 
saat 22 de düd ükler çalmıs, tec
rübe 20 da.kika devam ederek
muvaffakıyetle neticelenmişti r. 

ı ::>tt:ıtııı t lngiliz) 

ıııu Uulaı <Amerika) 
ıou l· r;ııhıl lrankı 

5.21 

12!>.28 

llHJ lwı~·ıt- lnııık (i!l.1!) 

ıııu t-'ılorın !l-cll·ı ı 21.!lt:ii,ı 

100 Bel,w:ı c Bt·l~·ık:ıl :ıt.0125 
Diğerleri muamele görme· 

miştir. 

stıkraılar 

·ı-:rgıcnı 

Sıva5 · Erzurum IJJ 
rü rk bor<'U 1 peşin 

~luaıne. 

le olma. 
Tlll'lır 

T1eareL ve Lanıre ôorsası 
2 . 10 - 939 

Fl Y t 
Buğday yumuşak 5,20 5,30; 

huğd:ıy sert 4,15 4,17 1/2; buğ_ 
cl:ıy kızılca 4,30 5,15; arpa Ana_ 
clol 3,20; keten tohumu 8,25; f:ı_ 

su iye ufak 10,20; susam 12; iç 
fındık 33; kabuklu fındık 14,20; 
yapak Ana dol 45, 51 ,20. 

GELEN 

Buğday 825, arpa 15, aryon 2, 
un 45, bulgur 90, fasulye 15, 
yapak 16, ~ulaf 15, çavdar 15, 
kuşyemi 30. 

GlDEN 
Tiftik 77, kuşyemi 31, afyon 3. 

. 

lslarıbul Asliye Üçüncü llukuk 
.Ualıkemesiııden: 

Sayı: 939/ 866: 

Arkada§mın paralarını MusLafa Evrenos tarafından Te _ 
çalan mahkum oldu ncbaşında "Luxemlınrg" otelinde 

ikametgfılı illih1ız ettiği odada mu. 
Tahtakalede Fikri adında _ kime Emili aleyhine mahkemenin 

ki arkadaşile bir odada ya tıp 939/ 866 Xo. Ju dosyasile açılan lıo_ 
kalkan Muharrem, dün gece şanına davası üzerine miiddeaalcy_ 
Fikri uyurken kalkmış cebin_ hin 26- 9- 939 salt günü saat 15 
deki 43 lirasını çalarak kaç - de mahkememizde, hazı r lmlunınası 
mıştır. , lüzumu ilanen telıliğ eılilıne-;i üze. 

Polis tıtrafından paraları rinc muınailcyhin o gün gelmeme_ 
yerken yakalanan .Muharrem, si veya lıir vekil l{önderıneınesinl· 
birinci s ulh ceza mahkemesi 
tarafından 3 ay mliddetle ha _ mebni hakkında gıyap kanıp il li _ 
pis cezasına mahkum edilmiş. haz olunmuş ,.e imlıi kılınan hu kn. 
tir. rara ait ihbarnamenin bir nüshası 

Geçenlerde ölen 
Alman 

Başkumandanı 
(Baş tarafı 5 incinde) 

uzlet hayatına daldlığmı illive 
etmektedir. 

Fon Friçe arkadaşları 5000 
sterl in kadar para toplıyarak 
Ilanovrda bir ev almasına yar 
dım etmişlerdir . · 

Maamafih biltlhara kendisL 
ne Hitler de mlizaharet etmiş, 
ve bir rivayete göre Feld l\la. 
reşal rütbesini teklif etmiştir. 

da mahkeme divanhanesine asılmış 
ve tahkikatın 20- 11- 939 tarihin • 
de pazartesi günü saat 1:> ıle hıra • 
kılmış olduğu Lebliğ yeri 11e geç _ 
mck üzere ve bu ilan tarihinden iti_ 
haren heş ı;ıiin z arfında itiraz et • 
nıediği takdirde mrıhkcmcce kabul 

1 

olunnı ıyacağı il;in olunür. 
(20i91) 

lstanbul t iincii i cra Mtmıırlıı. 
fjıwdan: 

!)39/ 2589 sayılı dosyada kira kar_ 
şılıi:ıı olarak rnecur clalıilinclc mah. 
ruz olup re lı nin paraya ~·eHilmcsi 

sure! ile satılması n:ı karar verilen 
252 lira kıymetinde muhtelif hane 
eşyası 7-10-93!) cumartesi ı;ılinii 

su:ıt 9 elan itibaren eşyanın lıuhını1u 
l!u Beyoğlıınıl:.ı Ağahamtınıı Fuikpa_ 
şa yokuşu 1 i / 3 numaralı al\artma_ 
nın birinci dairesinde satılacaktır. 

l s f i k l ti l L-i s e s i 1 
Direktörlüğünden: 

1 - Onuncu ,.e on lı i rinci s ı ııı rl :ı ı ·ıl :ı ni hari tulclıe için yer 
ıldur. Diğer smıflar id n y:ıl ılı ve y :ı lı .., ı z . k ız ve erkek l :ılt· lı c k:ıY. 

ına clcnıın olu ıı ın akl :ıd ı r . 

2 - t~tcycıı lt•re k;ı yıl ş:ı rt l:ı rı ıı ı hi lclircıı tarirııarnc ~iindcrilir. 
~ ··h ·o-.,ı,.1,.-u 1 nn fi1.: 1 •q•!l1•nlı ı 

............................ 

T.Iş. Bankası 
1939 Küçük Cari Hesaplar ikramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinciteşrin 

1 K RAM i YEL.ER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 

5,000 " 
4 ,000 ,, 

5 " 1000 " 
8 ,, 500 " 

16 ,, 250 " 
60 " 100 " 
95 30 

" " 250 " 25 " 

435 

4,000 " 
6,000 ,, 
4,750 " 
6,250 " 

32,000 

T. I ş Bankasına para yatırmakla, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz .. 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON : (3438) 

lzmirın en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

l•'akat l"'on ll'riç, kendisini 
itham edenler mahkeme önü _ 
ne getirilmedikçe hiç bir icrai 
sıfat alamıyacağı cevabını ver. 
miştir. 

Fon Friç nihayet arkadaşla. 
rının ısrarı üzerine, azlinden 
altı ay kadar sonra wduda 
fahri bir hizmet kabul ec'ıiyor . 

O giin teklif olunan bedeli ınuham:. 
men kıymetinin )·iizdc yetmiş he. , Banyolu. kaJorüerli, müteaddit firışalı old~ğc gi-
şiııi lıulınaılığı t:ıkclirıle satış ı:ıcri_ 01 nefis yeırı.ekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı.. 
ye lıırakıl:ırak, ikiııri artırma sure.

1 

Polonya harbi dolayısile 
Hanonda uzletga.hından ayrı _ 
!arak cepheye gidip ölüyor. 

Daily Mail gazcetsi muhar _ 
riri Fon Friçin ölümiinli bu 
gibi bir takrm hficlise lcrin çer. 
çivesi içinde mlitalüa etmek 
dilşilnc~indcdir. 

tile 11.10.939 <oıı bir birincileşrin) 
çaı·şaııılı:ı ı::iinii :ıyııı ~:ı:ıllc \'C aynı .... 
yenle satıl:t<':ığ ı il:in oJıınur. • 

·aathaneyl havidir. i 
S '\ IJ lnl: ASI M u~ 

Rrı<ıılıl ığı yer: V.-\ K /1 '1alhnas1 

Umıını N.e')riyat ı iılııre rılı•n : 

ildik Ahmet Se"enıci l 

.................................... ,,,,. 
Geri dön.dil. Ayaklarının u

cuna basarak yürüyordu. Ka • 
pıyı aralık bıraktr. l\.ferdiven _ 

ıer~~ny::~~:ri::!ia koştu. J<. 1• ... Q lık O da/ar 
dinl~~i~:~~~~~ı~;nis~~;~~~~ p••••• r ••••••t•. I

" Mektep Kitaplarınızı 
Her sene olduğu gibi, bu yıl da 

V akıt K itabevin
den alınız ....) 

Öğle yemeğinin üzerine çöken 1 
rahaveti güçlükle dağıttı. Ta_ 
bancasmm merbut bulunduğu 
bel kayışına ağır ağır uzandı. 

N u91"et ıztırabmdan bitiyor -
du. 

lkt ~&kfka 80nra, en önde ken. 
disi, arkada komiser ve iki po-

Ankara Caddesinde denıze ve caddeye nazır 
Muayenehane yapılm1ga elverişli kiralık 

Yazıhane , Atleye. 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 


