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Bir Alman iktısat heyeti 
Moskovaya gidiyor 
Berlin, (Hususi) - Alman 

devlet nazırlrrmdan Şnurc'nln 
riyasetinde 12 kişilik bir heyet 
ayın 7 siııde Moskovaya. gide· 
rel;:tir. 

1DARE E\'f:ı\nk:ıra Cad.fSTA!\RUI. •Telgraf: \'i\KIT• Posla kuhl'ilı : cıı• Trlrlnn '>111 'i ı ,-ı1 • 1 '" 'iill ıl l 'l rl'l 

Fransa - A lm an y a hududunda 

Büyük harp başlıyor 
Almanlar Majino hattını 

hazırlanıyorlar Yarmaı);a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sovyetlerle Letonya arasında 
karşılıklı yardım paktı i mzaland ı 
ltalyanın 

ihtiyatkarhğı 
Yazan: ASIM U .... 

Ajans Stefani mühim bir tebliğ 
~C§retti: Musolini'nin Almanya 
~e ingiltere ve Franıa arasında 

evarn eden harbe nihayet ver
~e~ için bazı gazetelerde okun· 
dugu gibi, bir ıulh pr.ojeıi üzerin. 
e Çahtmadığmı bildirdi. 

t. Musolini Klzrlordunun Lehis
l n hudutlannı ıeçerek bu mem
ckctin ıark mmtakaarnı iı1gal et· 
ftıcğe ba,ıadıktan birkaç gün son
~ söylediği bir nutuk ile artık 
11 

l'rıanya ile lngiltere ve Fransa 
~ r;ı•ında harbin devamına sebep 
~'1tnadıihnı, Lehistanı eski hu· 
~~:hırı He ihya etmek için Sov. 
~ e ltu•h ile de harp etmek la
b~ge. ecegıne gore • y e bir har. 

1 ıröze clmıyacak olan lngiltere 
~tı Fransanın suJha yana§maaı a· 

1 ti ve manbk icabı olduğunu söy-
tll\i t" A :ı t 1 ~ s ı. ynı zarnaJ\~a ta van ga· 

Si leleri yııkın bir sulh için pro. 
llkanda neşriyatına giriımi~ti. 

t.. Sonra Molotof ile Fon Ribben
t' ~~ tarafından Moslıtovada neft: ılen müttcrek beyanatta lngil-

re ve Franıaya yapılacak sulh 

j Rusya Litvan\lada iki hava üssü tesis ediyor 

Binlerce Sovyet pılotu ve altıyüz 
tayyare Kronştandt' da toplandı 

Londra, 5 (Hususi) - Mütte. , ajansının Kaunasdan salahiyet. 
fik ordular umumi karargahın- tar yarı resmi mafhillerden al. 
daki (Röyter) ajansmm muha. dığı haberlere göre. B. Moloto
birine göre, Almanlar son gün.. !un Litvanya hariciye nazın B. 
lerde Reyn ile Mozcl arasında - Urbsyse yaptığı askeri mahiyet
ki müstahkem mevkie 50 fırka teki teklifler, bir Sovytler -
asker daha göndermişlerdir. Litvanya karşılıklı yardım pak_ 
Anlaşıldığına göre, Alman er. tı akdedilmesi ve Sovyct askeri 
kiinıharbiyesi Majino hattını hava. kuvvetleri emrine Litvan.. 
yarmak için ordularının kısmı yada iki hava üssü verilmesi -

Letonya - Rusya 
müzakereleri 

Riga, 5 (A.A.) - Letonya -
Rusva müzakereleri hakkında 
h.enüz hiç biı malumat alma • 
mamı§l'ır. 

küllisi ve bir cok tayyare ile dir. 
hücuma geçeceklerdir. Hücum 
noktasr olarak Reyn ile Mozel 
mıntkasmı intihap edecekleri 
zannedilmektedir. Bu hücumun, 
Almanya tarafından yapılan 
!)ulh Jlücuınu akamete ııirarsa 
ya.pıl~ğı ta.hmin edilmcl<tedir. 
General Ga.melin verdi~i bir 
beyanatta haro tcbli~lerinin u. 
zun olmıya başlıvacağını söyle
miştir, ki bu sözden, müthi§ 
harplerin başlamak üzere oldu. 
ğu neticesi çıkarılmaktadır. 

Moskova. 5 (A.A.) - Sov. 
yetler Birliği - Lcton:va karşı. 
hklı yardım paktı bugün imza. 
lanmıştır. 

*** 

(De'IJam1 5 inridr) 

Hariciye 
Vekil imiz 

(Det:amı 5 incide) Londra, 5 (A.A.) - Röytcr 
-------~~~~~--~~,........----~--~------~~~~~ 

Moskovadakı temas larına 
cıevam ed ıyor 

Romanyada nezaret altında bulunan · 

Polonya hükllmeti 
Sabık azası Bükreşten Horculane ·ye nak ledi ldı_ler 

~lnıanlar mehtel ıf şehi rlerde bir 

çok Polonyalıy ı ida m ettiler 

Moskova, 5 (A.A.) - Tas: 
Tü,rkiye Hariciye Vekili Şük· 

rü Saracoğlu 3 . Teşrinievvel:ie, 
yanında Türkiye büyük elçisi B. 
Ali Haydar Aktay olduğu .halde 
B. Voroşilofu ziyaret. etmiştir. 

Vekil aynr gün büyük elçi B. 
Aktay ile birlikte dış ticaret ko· 
iniseri B. Mikoyanı ziyaret eyle· 
mi!Jtir. 

Bu iki kabul merasiminde de 
Sovyetler birliğinin Ankara bü· 
yük elçisi B. Terentief hazır bu
lunmu~tur. 

Hariciye Vekili B. Şükrü Sa. 
racoğlu 4 Tcşrinievvelde Lcninin 
'Tiezann.a bir çelenk koymuştur. 

... * * 
Moskova, 5 (A.A.) - Türkiye 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu· 
nun yarın Sovyet ricali tarafın
clan kabul edileceği öğrenilmiş· 
tir. 

Türk - İngiliz 
görüşmeleri 

Londra, 5 (A.A.) - Türk as. 
kcri heyeti azası, bugün öğleden 

1 1onra milli müdafaa servisleri 
1 mümessilleri ile yeni görüşmeler. 
1 de bulunmuştur. 

Türk askeri heyeti, yarın, 
Mansoin - House'de Londra be

l ledive reisi tarafından kabul edi· 
1 lecektir. 

P Türk heyeti azası harbiye ne· 
lf~111!a hiilrumctinin Fransa<la 7mru1<luğu malumdur. Yukanda. zaretinin ve diğer dairelerin mü. 
At c~mdc: (ortada) Yeni Reisicumhur llf. Rac::T:iewic::, (solda) messilleriyle müzakerelerine bu. 
Ccl~ Reisi general Sikorsld, (sa!f<fo) l!arir.iue Ye1.-ili ıolcski gün de devam etmişlerdir. 

"'--... (Yrıwu 5 incide) (Dct'onıt 5 inrulc) 

Hitler Va·rşo.vacla 
Alman devlet reisi dün Polonya hü~Omet merkezine 

dahıl oldu ve orada yaptlan resmıgeçidı seyretti 
(Ya=t.sı 5 incide) 

Milleti dai m1 kurtulu? ve zafere götüren kahraman ordumuz ., 
ugun lstanbulu 

kurtul 
lstanbulun kurtuluşu bugün 

büyük merasimle kutlanacak· 
t1r . .Merasime iştirak edecek o· 
lanlar sabahleyin Sultanahmet 
rn~ydanmda toplanmış olacak 
ve tam saat onda meydanda 
yirmi bir pare top at'Ilacaktır. 

Top sesiyle beraber limandaki 
gemiler de düdtiklcrlnl çala
cak ve bUtlln halk bir dakika 
ihtiram vaziyeti alacaktır. 

u kutlanıyor 
r ............................. · ·-· ........................................ - .............. . 
! Kurtuluş 
1 ~ Bayramı 
i 1 
• Bugün !stanbulun kurtuluş bayı anımı kutlulayoruz. Bu, 
İ. öyl~ bir bayram şçnliğidir, ki zevk, gurur ve sevinçle birlikte. 

hiç kapanmıyan bir yaranın sızısını da duyurur. 

1
: 1stanbulun kurtulu~undıı, :ıstcr istemez J~4'\:lbulqn csir1i. 

On bu~uktn Sultanahmcttcn 
hareket edilerek Taksime ge. 
linecck Ye tiuradn. S~Çlt r smi 
yapılacaktır. Taksimde hazır· 

lanacak bir tribUııdc mebus· 
lnr, vali Ye belediye reisi; şe
hir meclisi Azaları, askeri er. 
kAn, adliye ve ınlilkiye rüesa
sı; belediye erkAnı, üniversite 
Ye maarif erkiinı, matbuat mu 
messillcri, hayır ve mesleli: ce· 
miyetleri reisleri; bankalar di
rektörleri; imtiyazlı şirketler 
Ye ticnrct odası heyetıeıi; es. 
naf cemiyetleri reisleri mevl{i 
alacaklardır. 

i 

ğini hatırlarız. Miltaı'ekcnin a.cı günlerine iner, !Çe~tJklerimizi 

bir bir nabızlarımızda dinleriz. Bununla beraber, bu türlü bay
ramlar, milletler için, herhangi bir fethin tesidinden daha ma.. 

~ nalı ve daha faydalıdır. i

1

. 
• Çünkü, falan ülkenin, filan §Chrin, şu kişverle bu ibenderin 
!i. kılıç kuvvetile açılışı, tarihi bir §Cref sayılır. Gurur verir, ne. J 

§e bağışlar. Ama hepsi işte bu kadardır. Milleti uyanık, ruhla. i 

Taksim meydanında yapıla· 
cak bayrak çekme merasimin· 
den sonra lstanbul belediyesi 
tarafından Abideye bir: çelenk 
konacak ve gençlik namına 
YUksek olrnl talebesinden biri 
tarafından nutuklar söylene
cektir. 

Geçit resminden sonra da 
kıtalar yerlerine gidcceltlerdlr. 
Öğleden sonra saat on altıda 
Belediye reisi ve şehir mecli si 
azalarından 'Ye cemiyetler mti. 
me~sillerindcn ,.~ Parti baş· 

kanlarından se:çileceic birN 
heyet 1stanbul lrnınnndanlığı 
merkezine giderek halkın or
dumuza olan şUl>:rnnını arzc
dccektir. Gece 'Taksim mcyda. 
nındn .Şehir bandosu tararııı 
dan milli parçalar çalınarak· 
tır. Saat S.:rn ela da Vali ve bC'· 
lcdiye reisi larnfındaıı ordu 
şerefine Pcrapalastn bir ziya. 
fet verilecektir. 

Belçikadaki Lehliler 
F ransaya gidiyor 

Brüksel. 5 (Hususi) - BeL 
çfüada kömllr madenlerinde ı 
çalışan bUtlln Lehlilcr Frnn
snya gitmek emrini nlınışlnr-

1

1

. :.~:::1:1~~:::1::~=-t~:;::ca:~:::·~~~:=:~~I:: :İ; 
lan kaybetmiyen, yurt çiğnctmiyen, düşman çizmesinin ülke 
üstündeki seslerini dı.;ymıyanlar da öylece kurtuluşun tadını 

i bilmezler. Sonra unutmıyahm, ki kurtuluş, yalnız maddi tat. • 

i
i tan ibaret bir şey de değildir. İ 

Onun değerini arttıran, ona hudutsuz kıymetler ver1?n var. i l ıık, bir milleti hiç ge\'şemiyen bir uyanıklık içinde tulması- ı 
i dır. Geçen felaketler, bir nöbetçi zemberek gibi manevi sınır. 
j lan bekler. Geçmiş fclftkette, bütün eski hataları tahlil eden, 
i düşüş sebeplerini ortaya koyan bir manevi lfı.boratuvar manası ı 
1 vardır. Bu laboratuvarda sa:ğlam istikbalin, sarsılmaz istik-
i lfılin temeli de kurulur. i 
J Biz, bir imparatorluğun parçalandığını gördük. Yabancı i 
: unsurların hıyanetlerile karşılaştık. J{ôle ve uşak ruhlu kala. f 
~ balıkların fırsat gününde nasıl şahlan.dıklarma ~ahit olduk. f 
• İbret dağnrcığım1z. tecrübe ile doludur. i 
f Bugün 1stanbulun kurtuluşunu kutlularken, onu bir daha .f 
i elimizden çıkarmamak icin lfızım gelen bütün tedbirlerle de ! 
i henı ruhumuzu hem kafamızı donatıyoruz. Kaybolan vatana ıi 
:::.i tekrar kavuşmak, kaybettiğimiz parayı yeniden bulmak kadar 

basit bir şey değildir. 
Hakkı Süha i • 

: .................................................................................................... : 

Bir Yunan vapuru 
Aiman tah'etbahirj tarafından ba ırıld 

clır. Bugüne kadar 10.000 Leh· A nı 
li Fransaya giderek Leh ordu- Y tantel.Jah r torpıllenen geminın müret

tebatını ıngiliz toprağına götürdü suna kaydolunmuştur. 

Yarınki ilavemiz 
Lon'1ra, 5 (A.A.) - Diaman- j sJat tahtelbahirde· ka1mışlaı . 

tis olduğu söylenilen ve Land. Bunlar, kendilerine çok iyi mu. 
send a".ıklarında torpillenerek ba-

•••••••••••••n•••••••···-········ ···0 tırılmış olan Yunan vapuru ka-

O sman Cemalin nüktelerle clo. zazedelerinden hayatta kalmış o· 
lu bir mizahi yazısından ba§lta lan 28 kisi, evvelki gece bir AI· 
Yahya Kemalin en son ~iiri; Edib man tahtelbahiri tarafın~a'l Ker. 
Suad Dervi§in bir hikavesi; E- 1 ry kontluğu dahilinde kain Ven. 
ı·oin müptelalan nasıl tedavi olu. trv körfezinde karaya çıkarılmış
nur adlı b:r röportaj; Genç kızla- 1 tır. 
nmız askerliğe hazırlanrvor; A- ı Gemiyi torpilleven tahteH:.-ılıir, 
merikan ıinemaıının ınethur bir 1.m tahtellıahir idi. S?höJ muha
yıldızı; Altın zincir; Fransız or- fızları tahtclhahirl. pek rec. ya. 
dularr BnskumnndPnı c~~clen ni ancak tekrnr suya dalarken 
kimdir; Sinema; Karikatür ve görmüşlerdir. Torpillenmeden 
diğer meraklı y~ılar... kurtulmuş olan bahriyeliler 36 

I 

amele yapılmış olduğunu söyle. 
mişlerdir. Bunlaroaı , ltısının 
hastahaneye kaldınlmasına mec
buriyet hasıl olmuştur. Fakat 
hiç birinin hayatı tehlikede de 
ğildir. Tahtelbahir. kendilerine 
hava ile şişirilmiş bir sandal ver· 
miş, onlar da bu sayede salı :' 
var'thilmic:lerdir. 

AT.MANLARIN BİTARAF 
LARA TAVSiYELERl 

LcnJra, 5 (A.A.) - ''Reuter 
ajansı Berlinden istihbar edi. 
ye:-:" (Dc,;amı 5 incide) 
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insanlar memleketinde 

--....----Yazan: SADRl ERTEM __ _.iıiİııllllİ._ 
NUaııslnrı ayıran bir çift göz 

asırların nsırlara, milletlerin 
milletlere nasıl yUltlcndlğini 
kale bcndlerin-de hisseder. Ka
le 1',rikya bnknyasmı taşıyor. 

Ezob' un memleketinden Is· 
trabon'un bahsctUğine göre 
bu şehrin tarihi en aşağı ML 
JAddnn GOO sene öncedir. 2539 
sene evvelden başlayan kanlı, 
ihtiraslı, neşeli macera kendi· 
ni bu kale bendler1, du,·arla.rı 

halinde ht'ıfızalarımızıı ve göz
lerimize terketmlştir. 

Bu kalenin duvarlarında Ro. 
malı ustanın emeği ,·ardır. 
Selçuklu milJ"ar ona kendince 
bir renk ve UslCıp vermiştir. 
Sonra Osmanlılar da kendi 
damgalarını vuracnk hususi
yetler ilt'ıve etmişlerdir. 

Garp cephesinde n baktığınız 
zaman Romalıyı, bir başka 
noktadan bakınca Selcuk eseri. 
ni görUrsUnUz. 

Bir arkadaş anlatıyor : 
" - Blllr misin, dedi, " Kav

ğa ciğer için,. diye bir darbı. 
mesel vardır. Bunun nshnı? 

Hayretle suratına baktım . 
Ve saffelle: 

" - Yok, dedim .. 
" - Hele bir clUşUn , dödi. 
Tefsirler yaptım. Ka\'gayı 

blllyorum. Ciğerden maksat ne 
olsa gerek, diye bir hnyli uğ
raştım. Acaba dedim, ciğerle 
maksatları bayat mü cadeles i 
mi demek istiyorlar? 

Bu tefsir bana pek de boş 
gelmedi. ÇUnkU Aııadolunun 
birçok yerlerinde se .. ·diklerine: 
" - Ciğerim., diye hitap eder
ler. Acaba dedim. Ciğoı· insu. 
run tcncffUsUne, yaşamnsma 

hizmet eder. Hayatın bir sem
bolll mudur? 
Arkadaşım deYnm ettl: 
" - Vaktiyle burada kalede 

epey insnıı ikamet edermiş, şlm 
dl bu•lar azalmıştır. 

bir oyuk hissini veren hamam 
kapısım gözetleyip iyi bir yer 
kapmak için hıı.zırlnnnnlar, hep 
bu küçücük odada üstUste de. 
necek bir şekilde sıkışmışlar. 
dır. Uzun sakallı, paçaları 

düğmeli donunun uçkurunu 
çeken bir ihtiyarla atlet fanilli
sını çfknrnn bir deJlknnlı, peş. 
temal yerine mayo gfylp ta
kunyaları beklemcğe takati 
ltalmı)•nn çocuk ve her yaştıL 
insan kalabalığı suyun cazibe· 
sine kondlstnl ayni şeklide kap
tırmıştır. 

Ben de oyuk hlsslnl veren 
kapıdan teori giriyorum. 

Havuzun ){cnnrı pcştcmallı 
ve renk. renk mayolu insan 
larla dolmuştur. Birçokları a. 
yaklnrını sıcak suya snlı\'er
mişlerdtr. Dir çokları iki par
mağiylc kulaklarını tıknr gibi 
bir hareket yaptıktan sonra 
suya dalıyorlar. Bu kaynar su. 
ya bir bnlık salıverilse muhak
kak hnşlnnır . 

Birkaç yaşlı insan gördUm. 
Onların bcC:en leri baştan başa 
mosmor olmuştu. Suyun ynk. 
tığı muhakirnktJ. 

Dikkat ettim, kesele nenl e r 
''e uda yüzenlerin aahn ileri
sinde n gllrilltill c r , ı:-esler gell. 
yordu. 

IIa\'uzun tanı kapının hiza. 
sına gelen karşı tarafında bir 
oyuk vardı. Bu sesler bu oyuk. 
tnn geli)'Ordu. 

•·s:ır:ıylıurııundan ı;:ecerl.:cn 

Sırınnh yelkeni acarken 
Ynr doldurup hen icerkcıı 
Helrsııyn ll is~n, hile ınorn 

hissa 
Hi a, tlisıuın !,. 

Ses perde perde yUkseHyor. 

Avrupa ılaçları 
fazla hatla satıhyor 

Cam fiatleri de 
yükseldi 

ihtikar komitesi dün mıntaka 
ticaret müdürlüğünde toplanmış, 

Üzerlerinde ihtikar görülen miı· 
him maddeleri aatanlan davet e. 
derek kendilerinden izahat almış 
tır. 

Kimyevi ec:za satanlar, esasen 
birçok hariçten gelen hazır ilaç. 
ların üzerine Sıhhiye Vekalet 
tarafından fiyatlar konduğunu, 
yalnız pamuk, iyod gibi madde· 
lerin stokları azaldıfı için fiyat 
larında yüzde 10 kadar bir yük
selme vukua geldiğini söylemiş. 
ler, hariçten yeni mallar gelir gel 
mez fiyatların normal hale gire. 
ceğini biUimüşlerdir. 

Buna rağmen üzerinde fiyat 
lar bulunan bazı Avrupa ilaçları· 
nın bile bazı kimseler tarafından 
saklanarak fazla fiyatla, san~ı ı 
başka yerlerden tedarik edilmiş 
gibi müşterilere satılchğı sabit .:ıl· 
duğundan bu yolda ehemmiyetle 
tahkikata başlanmı~tır. 

Diğer taraftan çiviciler de top. 
lanmıştır. Bunlar çivi ve bilhas· 
sa civi yapmağa yarayan ince tel 
sarfivatmın mlithiş surette arttı. 
ğını. bu yüzl:ien tel ve dolavısiyle 
çivi fiyatlarının yükseldiğini, ma· 
amafih yeni mallar geldikten son
ra fiyatlann eski hadaine inece
ğini söylemişlerdir. 

Cam tüccarları, hariçten az 
mal gelmesi yüzünden fiyatların 
yüzde yirmi fazlalaştığını bildir. 
misler, diğerleri ~ihi mallar gel · 
meğı başlayınca fiyatların kendi 
kendine ldü ec:eğlni işaret etmis. 
}erdir. 

Komite, hariçten gelecek mad· 
delerin faturalarını tetkik edecek 
ve ancak normal bir kar ilave e
dilerek aattıa müsaade edecek-
tir. 

1ürk 
ticaret 

ve lng.iliz 
anlaşması 

~üzakerelerde bulunan heye~ 
timız Londr adan döndü 

ı ıcaret Vekaleti Müsteşara 
Halit Nu:mi ve Nalcit İşleri 

Müdürü CeiaJ Sait 

Fransa ve İngiltere ile yaptığı
mız yeni ticaret anlaşmalarının 

müzakerelerini yapan heyetimi· 
zin reisi Ticaret Vekaleti Müste· 
şarı Halid Nazmi Keşmir ile ma. 
liye nakit işleri mlidilril Ce1'1 
Sait dün sabahki ekspresle Avru
padan şehrimize gelmişlerdir. 

Franssızlarla olan anlaşmanın 
meriyete girdiği matamdur. Yal. 
ruz İngilizlerle yapıliln kat'i an· 
laşma imzalanmnmış, fakat bu 

merasim yapılıncaya kadar dc
vaM etmek üzere muvakkat bir 
a 'ı l aşma aktolunmuştur. Kat'ı 

anlaşma hükümctimizdcn son ta
limııt almdıktan 9onra imzalana-
caktır. Bunun için heyet azasın 
dan Suphi Ziva Londrada kalmış. 
tır. Kafi anlaşmanın bu ey so· 
nuna kadar imzalan""tıası muhtc- ı 
meldir. İngilizler bütün ihracat 
maddelerimizden mühim miktar
da mübavaata hazırll\nmaktarlır. 
liır. Yeni anlaşmahrla me.,,leke· 
t imizden !nırilterenin senede l O 
milvon liralık , Frans:ının da 8 
milyon liralık rnaJ mUbnyan et. 
meleri muhtemeliilr. 

İngilizler şimdiki muvakkat an
laşmava göre memlckr timizden 
alacakları malların vüzde otuzu
nu peşin para ile mübayaa ede· 
ceklerdir. 

Kat'i anlaşmada bir mikt~r mal 
lann bedelleri peşin para. ile s;ı. 
tılacaksa da bunun ni"~>cti heniiz 
tayin edilmemiştir. Fransa ile 
ticari münasebetlerimiz tazım · 
~eldiği şekilde genişlememiştir. 
Fakat bunun siyasi vaziye ter yü. 
zünden olduğu ve geçici olduğu 
sanılmaktadır. 

GenÇ bir kadın ad· 

Aile kütüphanelerine 

hediye edilen bir eser 

Çocuk bakımı 
Haseki bal· 

ı tabuncsi ço• 
cuk hnstalı1'· 
ları nı Utehn6' 
sısı güzide dol 

' 

torlarımıtdaıı 
Ali ŞUkrU Şa(rı 
lının "Çocu1'1t 
bakımı .. lı:;iıll'Qli 
11 bir k1tab1pı 
çıkmıştır. 46 tı 
sayfayı m Ut.e'tc 
cu·iz hulunaOan 

Ur. .\ li Siikrii bu ese rde bir, 
Ş:n·lı gll n l U k ten oO 

0 
dört yaŞlllıt kadar bir çoouğuOd 
sıhhi blr şeklide nasıl bUyUtll 
lUp bcsl en<>ce~i en ince t e fer·11 
ruatınn kadar anlatılmaktadır ııt 
Doktor, kitabının başına otılh 
beş satırlık bir mukaddeıll111• ynpmır:;tır. Buni a şöyl e diyor: '(ju 

"Bu ldtap :rl rmi beş scn edo!l 1 
be ri muhte lif hastahnnC1C'rde2 
ve pratik hnyattn ynpmış oldllı. 
ğum tccı (I', IC'I' ıırtkcsl; anneS 
l~rin. babaların. çocult bakıcı·1 • 
l a rmın \'e melctep öğretmenle 1

1 

rlnln çocuk bakımı ve bU~Ut 
mesınc dair sorduklan suaııcrf; 
naza rı ıtibare alarak yazılmrt,,,. 
tır. ~· 

Dn kitap gebelik znmanıt\ 1 

clau itibare n on dürt yaşına k• ~ 
dar olan cocultların her busu! ! 
ta snğlnm \'e terbiyeli bUyUtUlfı 
mcsı için tabtr cnlzse saçındıı11 }> 
tırn ağına kadar sorulan suaııe,bı 
re CC\' RP vermektedir. Annele-'lh 
rln her arzularını yerine getl~ 
r e n bu kitabın biraz bllyUk ol~! 
masınrn kabnhati bcodcn ztyıı-~ 
do bnna htıçok sualler eoraO~ 
annelerde oldu,ıç.undan gere~fl\ 

il.gede *eryat ettı• . :~l'~~~~~a. '~?:~;·~a~~~~ltn~~~~ 
/ ~ görlllmcslnı dılcrim . .. it\ 

l(ltnp ' 'Sağlığı koruma bil p 

O vakit Kütahya knlcalnln 
kapılarının s abahları kuşluk 
zamanında açılması için bir 
ferman varmış. Kuşluk zama. 
mna kadar kale balkı kapının 
açılmasını beklermiş. I<nle ka
pılarının bByleee geç acıtmış 
olması kasaplara giderek <:'L 
ğer almak istiyeÖ halkın işine 
mani olurmuş, çUnkU kasaplar 
her gün ciğerlerini erkenden 
satarlar, kale halkına bir şey 
kalmazmış. Nihayet kaYgalar, 
gUrUltUler başlamış! Kale ha
rap oluncaya kadar bu hal de. 
,·am etmiş! 

Sonra insan bedenlerinin <;arp· 
mnsından hasıl olan gUrUltli· 
ler peyda oluyor. 'Köpllklerln 
zervelerl bir .görUnUp bir kny· 
bolu yor. 

Kapının karşısına gelen o. 
\'uktnn insanlar tUrktl söyli~·c
~ek bUytlk havuza aoğru ller· 
liyorlnr. 

Çocug'"' unu terketmek suf\ilo mu"!llıomo.ı ~1:: .. ç~~~ı:a:~~.~~fc~ia, ar~~ıı:;~;~~ 
Y.~u~..r~P' ,Jl~~>iı. fJ l Chsıllar h:ıllnde izah o?attm11Wt11 

arllk olunmakla -berabet serbest Tbıraktldı ~ ~ t~~frlt.ac; bahis ~nş~,..ni şb)'l~!11 
<:e nlıvcreyinı: '"Sn~lam· çoeuı 
nasıl olmalı? Yeni doğan ctrt(i 
cuklarda uyku. marazt hususi~ 
yelleri, boğnzf tıkalı doğan çO'lı 
<'uklar, idrar yolu suitcşckkUI 

Brezilyadan 
kahve gelmiyor 

Gene ak, sya dallarının gBl
gesinclc oturuyoruz. Gllneş taL 
Jı bir ışıkla sırlımızclaıı kayı. 
yor. Hisar knhvcstnden Ktitah_ 
yanıu ufku ne kadar gUzeldjr. 
Yeşil ağaçlar gitgide kararı· 
yor. Sarı bir ova Jcurşunlleşi. 
yor. Yam-;, ya,·aş akşam çökU· 
y~T. Akşa1:1. oldukca kale daha 
dl'i>leşlyor. Daha yalçın bir hal 
alıyor. 

Biz adım adım iniyoruz. Ge. 
ce adım, adım kalenin bendle
rini sarıyor. 

Petih gecesini hatırlıyorum. 
Bu kale, okla, yayla zaptc_ 

dilebilecek bir ~ey değildi. Ge
celerin en karanlığı etrafı sar. 
mıştı. Boynuzları yakılmış 
mumlarla, tUyleri tUrlU, tUrlU 
881ler cıkaran çıngıraklarla 
arılmış kara koyYnlar, kara 

keoller dörtnala kale bendlerl
ııe dofru koşuyorlar; kale sa. 
kinleri bunları cin ve peri akı
nı sanıp kale kapılarını açıyor. 
ar. Halkevtntn bahceslnde bol 

Jflklı bir llmbanın altındayım. 
Zaman ne harikuHlde bir 

laeccavdır. En bUyUk harikala
rı. ölllmle, kanla yıkanan şe. 
retleri bile bir gUn bir keçinin 
~oynuzuna, bir koyunun 
tUylerlne bağlayarak birer gU
JUnc masal haline koyuyor. 

Tarih denen hayvanın geviş 
ıreUrlşi ne korkunc,: şey ... 

,, 
Sarı kız 

''Ktmtr /\üsiılt ptra/;tndt 
kıist!l ıle$lrır .. 

Denecek bir hal. Bursa hav. 
lularına sarınmış kurunan!nr, 
,..ıemallarııu bellerlDe c ı ı ~ ~
Jar, le; eam?.şırlarını ~Jlrnı an. 
lar. Yt'DI "amnrr.;Jan r ıkıp ı:~rı. I 
J: h-.: ! 1r1n.ı dln direcP!: h!:- ı·c
"'e a•ayıuılar, kar:;ıdan ı:ıi ~·a11 

Renk, renk mayoları ile 
dört genç, dört nemf gibi yüze- • 
rek bUytik havuza geçtiler. 

ihtiyaca kafi kahve 
stokumuz var Suyun 13ık1rtısınn hAklm bir 

ses kulaklara buğulu bir 
Ahenkle yaslandı : 

Cc güzelin se,·dnsı ,·nr hıışımdn 
Birinin evleri Koyobaşındn 
Dirinin evleri ~·olun peşinde 

Hangi inden ayırayım 
giinliimii? 

Hic birinden yadedetnem 
kendimi l 

Havuzun kenarında bağdaş 
kurup keselenen ihUyarca bir 
adam glllUmsiyerek genclere 
baktı: 

" - Galiba dedi, Sarı kızdan 
murad istediniz! 

Gençler cevap vermediler. 
Sadece gUltimsediler. Dağrlan 
saclarını toplayıp suya daldı. 
ıar .. 

İhtiyar s6zUne de ... am etti: 
" - Sarı kızdan herkes bir 

şey ister... Karr istıyen deli
kanlılar, koca lstiyen kızlar, 
çocuk olmasını arzu eden ana
lar, dertlerine derman arayan 
hastalar. Sarı kıza seslenme· 
den edemezler. 

" - Bu Sarı kız kim? dedim. 
" - Bak dedi, şimdi sana 

onu anlatayım .. 
Eskiden bu ılıcanın yerinde 

bir ihtiyar otururmuş. Durası, 
onun otuı;acak qdası, içeride 
bu balık da. - kapının hizasın. 
dakl oyuktan geçilen yeri gös
terdi - samanlığı idi. ihtiyar 
kadının sarı saçlı, mavi gözlli 
bir kızı varmış. Bir de sarı ine· 
ği. 

" - Mavi bakışlı bir kız yal· 
nız durur mu? 

- Sarıkız sadece ineğini se. 
vermiş, onu beslermiş! • Bir 
gUn samanlığa girmiş, fakat 
duyduğu seslerden korkmuş! 
Duyduğu ses şu imiş: 
" - Geliyorum gUzel kız. 

Geliyorum gUzel kız ... 
Kız korkusundnn anasının 

koynuna kactı. Duyduğu sesi 
anasına anlattı. 

Anası hayret etti. 
GUndUz tekrar mağaraya 

~!rdller; aradılar. bir şey bula. 
madılar. 
~rtui nM yine &et lfltlldl: 

(.Dılü _,., 

Hariçten memleketimize kahve 
getirmek inhisarı kendisinde olan 
Berezilya kahve 1irketi son za. 
manda cok mütkül vaziyette kal· 
mı~tır. Şirket evvelce Berezilya. 
ya k~i kılı, zeytin yağı v~. kö· 
mür ı:önıdererek mukabılınde 
kahve ahrken harp balJlamadan 
Bertzilya, bu maddeler yerine 
fındık sevketmek istemi~tir. 

Berezilyada da bu talep kabul 
edilmiş, şirket bunun üzerine Gi
resundan çok mühim miktarda 
fınc"i: toplıyarak Berczilyaya ~e:-r· 
ketmek üzere limanımıza getırıp 
mavnalara yüklemittir. Fakat 
bunları Berezilyaya götürmek ü. 
zere anlaştığı İtalyan vapurları 
ba~ka yerlerden ldaha karlı nav· 
lun bulduklannden bunlarr nak. 
letmekten vazgeçmişlerdir. 

Bunun üzerine şimdi fındıkla'" 
mavnalarda çürümek tehlikesine 
maruz kalmışlardır. Şirket, ancak 
son bir parti olarak 35 bin kilo 
kahve gctirmistir. Klnunuevvele 
kadar memleketimiz ihtivacına 
yetişecek kahve vardır. Berezil· 
vaya mukabilinde kahve v alma~ 
icin ıtöıderilert zevtin vagı, kecı 
kıh ve kömürün ihraclan mene
dilctiğinden bundı:ın sonra kahve 
f'etirtmek mümkün olamıyacak· 
tır. 

Sirketin hükfımetle olan mu
ka~elesi rle bir teşrinis~nide bite· 
cektir. Bundan son"ll herkes ha. 
riçten kahve getirebilecektir. 

İngilizler üzüm 
alıyor 

fzmir4de bir müddettenberi ha. 
rice sevkedilemiyen üziim mahsu· 
lünün yarısını f ngifüler çekmeğe 
talip olmuılardır. Bu haber tz· 
mirli müstahsilleri çok sevindir· 
mistir. Şimdiden alış verişler baş
lamıştır. · 

Aynca İngilizler küçük baş 
havvan müb1yaasında buluna. 
caklardır. Bunun it:in siT>arişler 
~elmek+edir. Bu mallar hükumc. 
tin ,...; ;~.,a 'e ivle gfötd,.riler""'<· 
tir. ÇUGirii Wıra~tı meneden lis· 
tede ieimleri vardır. 

Dün Eminönü merkezine, &açı 
başı darmadağınık, kucağında bir 
çocuk olduğu halde genç bir ka· 
dın gelmiş, kollarındaki yavruyu 
yere atarak: 

- Alın bunu, ne isterseniz ya. 
pın. Ben artık bakamıyorum! de· 
miş ve çıkıp gitmiştir. 

Neye uğraidıklarını şaşıran po
lisler, biraz sonra dışarı fırlaya· 
rak kadını yakalamışlar, "çocuk 
terketmek" suçuyla adliyeye tes
lim etmişlerdir. 

Öğleden sonra birinci sulh ce· 
za mahkemesinde sorguya çeki. 
len kadın evvela baygınlık gecir· 
miş, sonra hüngür hüngür ağla
yarak şunları anlatmıştır: 

- Adım Asiyedir. Bir sene ka-

Yaman bir 
dolandırıcı 

Sahte bir mecmua namı
na para dolandıran Sa

im tevkif edildi 

Uzun zamandanberi muhtelif 
şekillerde birçok dolandırıeılıkhı.r 
yapan ve hayatının mühim bir 
kısmını tevkifhanede ~eçiren 

Mahmut Saim Altındağ'. dün ve· 
ni bir suctan dolayı vakalanmıs, 
birinci sulh ceza mahkef'l"'esinin 
sorrusunu müteakıp tevkif olun· 
muştur. 

Mahmut Saim bu defa: 1933 
senesinde imtiyazını aldığı "Ga... 
latasaray • Fener neşriyat müdür· 
lüğü'' isminde bir mecmua na· 
mmi baslıklı kağ'ıtfar 'b~stır:nıs. 
Anadoludan mtıhtelif tiircnlara 
göndererek mal satmak istediğini 
bildirmiştir. 

Bu suretle birçok tüccarlardan 
50 şer lira havale alan Mahmut 
Saim tabiı hiç bir şevin isteğini 
yerine getirememis. sikayet üze
rine de yakalanmıştır. 

Mahmut Saim sorF.usunda hen· 
sini reddetmiştir. Dolandırıcı. bir 
müdd .. t evvel de "Artistler klü
bü'' isminde bir yazıhane ac;m1ş, 
f:enr kız ve erkek artist arantdığı· 
ra da:,. iH")::ır b,. ........... 11 1t 1-ı:,. + .. . 

kım 51\r liUerdcn birçok 
dolandırmıştı. 

paralar 

dar evvel bir gençle tanıştım. 
Tatlı vaatlarma kanarak kenı:limi 
verdim. Fakat gebe olduğumu 
anlayınca beni bırakıp kaçtı. Ai· 
lem de bunun Uzerine beni red. 
detti. tık zamanlar ötede beride 
çalışarak yavrumu besledim. Fa· 
kat artık iş bulamaz olmuştum. 

Çocuğum, belki bir hayır sahibi 
tarafından ahnıp büyütülür ümi
diyle karakola bıraktım. İki gün
{İenberi acım. Ne olur, beni tev· 
kif edin, hic olmazsa hapishane. 
de kamımr doyururum." 

Fakat mahkeme, kadının sucu· 
nu tevkifini icap ettirecek mahi
yette görmemi;ı. serbest bırak· 
mıştır. 

Şirketi- Hayriye 
1 

vapur lan 
Son tarifede yeni bazı 

tadilat yapıldı 
Şirketi Hayriye il:faresi Boiaz. 

içi yolcularının ırıuıunu temin 
makaadiyle ıonbahar tırife.l ti 
zerinde bazı tadillt yapmı1tır. 
Bu tıdillta glSre e>lculları giden 
talebelerin yeni den cetveline 
göre vaktinde okula yetl,meıe~i 
temin cdilmif, vapurlınn kZSprü· 
ye sekizden evvel gelmeti lrarar
ıa~ttr,Jmı,tır. 

htinve, EmirS{ln ve Rumelihi 
san volculannm da dokuza beş 
kala köt>rüve ![elen vınuru ve. 
rine nıt7'"rtesi tıtbahından itihı>. 
ren 8 40 P'ece könrüve ,.,.1 ... ek ü· 
zere hh vaı>ur illve edilrni~. bu 
suretle me.,,urJarm vaktinde da
ireJ,.dne vetiımeleri temin edil-
miştir. 

lamarlanacak vapurla
rın münakasa müddeti 

· uzatıldı 
Denizyolları için ingiltereve 

ısmarlan~~ak 11 vapurun müna
kasa müddeti, bircok İnP.iliz fir. 
trıalannrn müracaatı üzerine uza. 
tılmıştır. Şimdiye kadar 8 ingi 
liz t!!zdhr vanurları varmağa ta· 
tip olmuıı.tur. Yalnız bunlar vakit 
dııır1ı~ınrf~n $Artnamelerini ve 
t,.kt:fl,.rini h:ı:.-nlıva.,,am:slardır 

Miirı,.t .. + t•-r~trM•vın~a., v,.nl mü
tıtcutlar da olacağı sanılmakta
dır. 

lil çocnklar, göbek iltihabı, cild 
hastalıkları, vaktinden ev,·e ı 0 
cloğınu .., çocuklar, ıayıt doğallt 
çocuklar, seboplcri ve bakııtlt 
!arı, diş çıkma ayları. sut ço'tj• 
cuklarının beslenme tnrzlat1 1ı;i 
sUihnzımlar, çocuğa yaraını 
yan anne sUtU. hangi anne çO
C'uğu emzirmeli. hnngllerl etJl 
zlrıncmcli. meme saatleri. rn 
nıe \'ermP- saatleri, evlerde reıı 
nl süt pişirme usulll, mekttf 
CO<'uklarınm hıfzıssıhhnsı ,·e
saire ..... 

Klta_p hakkında fazln eli 1 
söylemeye lüzum yok. Çocuğli~li 
olan her nnn ve baba böyle bl hıı 
kitabı mutlaka eYinde butuıı ~ 
durmalıdır. Gece gUndllz kÖ~~"c 
bucak doktor arayacağı yerd11'! 
ille tedbirleri gösteren bu kit1' ~ 
bı açıp bakmak kAfi gelir. Ç 
cuk bakımı hakkında aile kU ~t 
tllphanelerine böyle değeri 1 

bir eseri hediye eden Alt Şukr ~t· 
Şavh'yt tebrik etmek cok 1• 
rinde bir hareket Ye vazlfed 
sanırım. 

Baıın Kunununda 
lstanbul Baaın Ku.,..a Reiİ 

di"den: 
İstanbul Bum Kurumu wo" 

"'Iİ heyeti 5 Birincitqrin 1 tJI 
n·r•cmbe cünü toplanmıt llt dl il 
r' "'hı ekserivet temin editenı" ~ 
~:" inden toplantı 26 Birineftetrlf' 
1939 persembe gUnU saat J4 el' 
bırakılmıştır. 
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Avrupad'a harp 
vaziyeti 

ne 

~uvaziyefte sulh yapılabilecek mi? 
barp cephesinde harp Almanlar 

i bat· 

tal~~: aleyhine mi inkışafediyor? 
tehaS' 
e dO~ 
ızdatı Al 
u şafJı.ıc~nyanın sulh teklifinde bu· 
Çocu•ır agına dair çıkan haberler 
isitıl'~~n dünyada ciddi bir alika u. 
kitab'~ıoırdr .. Bu hafta içinde normal 
• 4 6 lıltnlnatik yo?larla yapılacağı an· 
mUtl'tc bu &ulh teklifi de":":ckrasi
lunaı>lnc k,a~ul edilecek ır.idir? Al
o bira t tc.~JiJleri bir m\izakereye e· 
n oO 0tılı:.11 edecek m<l1iyctte telak. 
uğu•ı u.nacak mıdır. ye>ksa tle::-hal 
yUtU ~olunacaktır? 
tefef tlii lınan tekliflerinin mahiyeti 
tadır fit ı ?elli değıldir. Fakat, ıcıe-

na o"!b ~itlerin rıe gibi şartlarla 
de111•p· Yapabilecekleri aşağı yukarı 
yor: ~~ olmuştur. Bu şartlar şun
edoll l r • 
l{'rdet - :Polonyarun tekrar ihyası. 
oldllL. - .Çe~ostovakyanın yeniden 
nnnl~I bar devlet olarak teşkili. 
akıcı·1 .- Ritıerin ve Nazi rejimi
le>nle t 1tbt_,ından uzaklaşması. 
U3U~ - Almanyada Nazilerin ye· 
alle lti~elccek hükümetin te<:avüz 
ılmrf,...,. ~ın<ian vazgeçtiğine dair 

1' ·i~Uı .teminat vermesi. 
ıınt~nnc~ ve ikinci şartlar, müza. 
n k 

1
, !e etıceainde elde edilemiye· 

.u~~l ı:lerdir. Polonyanrn ıarlc 
ı~dııth-ıt rtndaki Ukrayna ve Beyaz 

ne..llıi tnıntakası Sovyetlere; 
ua 1!'' koridor ve Posen Al· 
ne ti ~?t bırakılmak suretiyle 
~eol 'le 1 ve kendi kendine yaşı
zf)' ~.ek .bir Polonya te§kili 
sor~.., Urı ~ıbi görünür. Böylece 
gere rı; \7ıstül havzalarında bir 
tap eJt il tneydaruı j!elmiş otur. 

h Ydotlovakya işi belki daha 
ltı '~: Almanların, buralarını 

a bil l ~~üd_?et ~u~afaza edebilme· 
l osı'hıt !Uphehdır. . 
Jayı1lr -'" mühimmi üçüncü nok. 
mıtl.f~ı .. _ llaüqkü Almanyayı elin-

.~ Nazi rejiminin iktid.r 
b')'l~ ~ kendi nzaıiyle çekiı
oeul ,1 ehneıi tasavvur olu· 
n ç ... liıtlerin mevkiini Mare· 
susl' ~"(e te.-ketmeıi demokra. 
n çD' ~ t~~ edemez. Almanya, 
kkU~~~lup edihnemi,tir, l>ü
ı, cil~- kuVYetleriyle ayak-
ev\"e ~ bldır. Yalnız, har'be de
oğatl Ü\ ~llduiu takdirde kazan-
ktdl' ~li azdır. itte o kadar .• 
t çff j' ~.ihtimal lcar,ıımda Na. 

zlal'I ~·~ çelrilrnevi lcal>ul ede· 
rarn•~nmek t.ile hatadır. 
e ço-

5 Teşrinievvel 1939 

Demokrasiler bu mühim nokta 
üzerinde fedakarlık yapacaklar 
mı? Yoksa bu noktada çok cid
di midirler? • 

İşte asıl mesele buradadır. 
Şimdiki Nazi idaresiyle müzake
re ve sulh yapmayı kabul eder· 
lerse bizce öteki meselelere bir 
hal sureti bulmak pek de güç ol. 
maz. 

Bu araıda, acaba, garp cephe· 
sinde vaziyet nasıldır? 

İngiliz hava kuvvetleri, Garbi 
Almanya. hatta Berlin üzerinde 
uçuslar yaptılar. 

Almanlar da birkac defa, İngi. 
liz harp ~emilerine Norvec sahil
leri açıklarınd• ve simal denizin· 
de hava hücumlarında bulundu. 
lar. Bnn::lan h!lva kuvvetleri itiba
riyle iki taraf ara1Jnda bir müva
zene mevcut olduRunu kabul ede
biliriz. Fakat karada ve denizde 
vRZivet. ta.,,...-men demolcraıilttin 
lehinedir. Alman tahtelbahirlcri 
acık denizlere sürülmüş ve müt· 
tefiklcrin naklivatxna zarar vere. 
miyecek bir hale ıretirilmişleı1dir. 
Diğer cihetten Almanyanm deniz 
muvaaalisr hemen hemen ke11il· 
mis 2'ihidir. 

'Alman donanması, Baltık li
manlarında atıl bir vaziyettedir. 
Alman ticaret gemileri de Alman 
ve bitaraf limanlarda demirli bu
lunuyorlar. 

Kara harekatı, timclilik, büı· 
hütün Almanvaya ıayri müsait 
'bir vaziyett.;clir. Fransızlar, her 
gün biraz daha Sigfrid hattına 
yaklaımaktadırlar. Son haberlere 
göre, Sarbrük gibi bazı mıntaka. 
tarda Fransızlar, bu mev2iin c· 
sas tahkimatını dövcbilccek va. 
ziyete re'llhi'fı~tdit. Fr~farm 
zaptettikleri Alman ileri mevzi
lerini geri almak için yapılan bü
tün mukabil taarruzlar akim kal
maktadır. 

Görülüyor lci Majino hattına 
dayanan Fransız ordll$u çok mtı. 
s.ait b;r vaziyetteair. D~ cihet
ten fngiliz ordusunun henüz, 
garn cephesi~e. fiilen mubarehe. 
ye kan'"'8mı' olduğun da unut
mamalıdır. 

T. BIYIKLIOÖLU 

·' ~ nıberlayn ve Çörçilin nutukları 
·; ~ransada nasıl karşılandı 
e blf ~1• S (A.A.) - Büyük Bri-
utul.I i\c~n hattı hareketini ve har
kde'!\.t enerini tasrih eden Çör -

•erd' ~eınberlayn'in ve nihayet 
kit"' a l;' alifaks'ın beyanatından 
· ç lh ranıu: hükumet rciııinin 
ıcU tı ltını tadık müttefiklerinin 

'er~ rıa Uydurması pek tabii 
Ukt ti. 

yl Cıye Ü • d b" .. 
41r ll'ıen ene menın e utun 

fe bu ~zaıının alkışlarını top· 
d ~ ~~ahat Paris matbuatı. 

G ltı~Uttefik tedbirlerini ka-

a ~:ı;Cteler • • ") • . t tn . : gırışı en ı§ı sonuna 
·.ıi' illa, gıJı~ hükumetiyle tam 

.. il~ ~a ıçinde götürmek hu-
"'thu . ransanın azmini göste· 

~J9 tltt:~~hata azami neşriyatı 
1 "- ır. 
e d• t"\jcıuc" • 
f!11' tıııtlc: gazeteıı, Daladye. 

e riS' tı ;nda Alman propagan· 

Bu noktada olduğu gibi diğer 
bütün noktalarda da Fransız hü
kumet reisi İngiliz hükümet rei
si ile beraber okluğunu söylemiş 
ve bilhassa Çemberlayn'in avam 
kamarasındaki son nutkunu tas
vip etmiştir. 

Parlamentonun içtimaa daveti 
meselesine gelince, Başvekil bu. 
nun icabında karar vermek üzere 
çağrılacağrnr ve diğer taraftan 
hükümetin de müsbet mahiyette 
ve devamlı garantiler temin ede
cek sulh teklifleri yapıldrğı tak
dirde bütün mesuliyetlerini müd· 
rik olarak hareket e-::leceğini söy. 
l~rniştir. Fakat şimdilik böyle 
bı.~ şey olamıyacağa benziyor. 
Çunkü, Hitlerin teklifleri bita. 
raflar kabul edilmiyecek sulh 
tekliflerini getiremiyecek kadar 
ihtiyatlıdır. 

4
f d• rın.. ransa ile tngilterenin 

e UOzın k . Hitlerin son niyetleri hakkında 
\>e :ı·~~ yolundakı g-avret. b" f'k" 

·l-'etr't ı~ı cevabın büyük e- ır ı ır edinmek daha doğrusu 
,__.,_ .. ,,_r· ı.a nı kaydettikten ve malüm olan niytelerinin teeyyüd 

a }':ın de evvela sulhu mu- etmesi için Rayştağın cuma gün
den Undaki ümitsiz gayret· kü celsesini be}(lemek lazımdır. 
rıı~;c Şimdi de ittifaka yap. Fakat hı-r ne olursa olsun. İnıril
tthetl~ın hizmetlerrl•n c'lota· tere ve Fransa müşterek hattı ha· 
~e birten sonra diyor ki: reketlerini açıkca tayin etmişler. 
dil'cn ~ne İngiltere yürümü. dir. 
tiltc Yun eğmek, bu sene Aubc gazetesi de şöyle yazı. 
t~'li~e Çok iJeri ı?i:liyor diye yor: 
tırıe Yet etmek istiyenlerin Fransız hükumet reisi hariciye 1 
ett 14 artık kati bir nihayet encümen terindeki dünkü izaha- 1 •t'ıt :l!ttndır." d ... l> tın an daha kuvvetli olarak cık· 
tL.• ariııı· " ·· 1 V k d" · uın en soy e yazıyor: mıştır. e en ısıne pusu kur-

I ~l'le he~eflerini hükumet muş olanlar yaptıklariyle kalmış. 
! bir tavın etmektedir: De· tardır. Bu neticeden c;ck mem. 
1 elllrı~Ulhu mümkiin kılacak nunuz. BasvekilifT"iz memleketin 

it. 'Yet içinde bir Avrupa tam ve mutlak itimadına malik· 
tir. 

Bu1garisfanda 
. 

asayış 

ihlal edenlere karşı şid
detli tedbirler alınıyor 

Sofya, (Hususi) - 15 gün 
cHel bir Bulgar ihtiyat zabiti
ni bir Yahudinin döğmesi yU_ 
ztinden çıkan bir arbede e~na
sında Sofyaııın en bUyUk yahu
di mağaznlarrnın cam ve vitrin. 
leri kırılmış, bilyUk blrkarışık
lık olmuştur. Bu karışıklık ü
zerine Bulgar hUkumeti faşist 
teşekkUlleri kapamıştır. 

Neşrolunan bir emirde, ya. 
hancı ideolojiler namına pro
paı:-anda yapmak istiyenlerin 
şiddetle cezalandırılacakları 
bildirilmektedir. Birçok Yahu· 
diler Bulgarlstanr terketmek 
arzusundadır. 

Bulgar tebaası TUrklerdcn 
birçok kimseler angarya u~u· 
liyle muhtelif mmtakalarda 
çalıştırılmaktadır. 

Bulgaristanda sürgüne 
gönderilen Türkler 

Sofya, (Hususi) - Komşu 
melekete casusluk etmekle it. 
ham~ edilen Sofyada türkçe 
(Dogru yol) gazetesi sahibi 
Mehmet Celil mevkuf olarak va
pılan sorgusundan sonra kaba. 
hatsiz olduğunu isbat etmiştir. 
Mehmet Celil casusluk itha • 
mrndan kurtulmuş ise de Sof. 
yada ıbırakılmamış ve Bulga. 
ristanm başka bir yerine sür
gün edilmiştir. Sofyada çıkan 
eski (Halk sesi) gazetesi sahip. 
terinden Mehmet Seyfettin de 
Kula'ya sürgün edilmi~ir. 

a 

Meksika Polonyanın 
taksimini tanımıyor 

Meksiko, 5 (A.A.) - Harici. 
ye vekaleti namına söz söyle. 
meğe salahiyetli ibir zat, Polon
yanın taksimi hakkında gaze _ 
tecilerin suallerine cevap ola _ 
rak, kuvvete istinat eden bu 
gibi ilhakı, Meksikanın asla ta. 
nımryacağmı söylemiştir. • 

Y unaniatan bazı aefirle
rııJ teliClil eC:liyor 

Atina. 5 (Hususi) - Yunan 
hükumeti büyük devletler nez. 
dindeki sefirlerden bazılarını 
tebdil edecektir. Paris sefiri P~ 
litis tebdil edilecekler arasın -
dadır. Yunan hükumeti bu de.. 
ğişikliklerle bitaraflığa olan 
kuvevtli merbutiyetini izhar et. 
mek arzulıundadır. 

Amerika ordusu ma
kinele§tiriliyor 

Vaşington, 5 (A.A.) - Nev. 
york Times gazetesine göre, A
merika ordusu takriben altı mil
yon dolar kıymetinde 329 yeni 
tank sipariş etmiştir. Bu sipariş 
Almanların Polonyadaki seri yü· 
rüyüşleri üzerine Amerikanın 
kara kuvvetlerinin makineleştiril· 
mesini tesri için attığı ilk adım
dır. En yeni tipten olan bu tank. 
lar takriben 12 ton ağırlığrnda
~ır. 

Askeri mahfillerden alınan ma
liimata göre, Almanyanın halen 
altı bin tankla tamamen motör
leştirilmiş on fırkası mevcuttur. 
Bu tankların ekserisi hafif hü
cum arabaları veyahut sadece 
zırhlr otomobillerdir. 

Amerika ordusu ehem telakki 
edilen en modern mekanik tec. 
hizatın süratle satın alınması L 
çin bütün tedbirleri almak üze
redir. 

Bu siparisi diğer sipariı:l,.rin 
takip edeceği zannedilmekteıiiir. 

Daladyenin beyanatı 
Hollandada ivi bir 

İntiba bıraktı 

Amsterdam, 5 ( A.A.) - B. 
Daladyenin meclis hariciye ko
misyonunda yaptığı beyanat Ho. 
landada fevk::lade bir intiba ha
sıl etmi§tİr. Gazeteler. manalı 
bac;lıklar altında nesrettikleri va
zılarda Fransanın şiddet öniinode 
bovun e!YIT'ekten imtina ettiğini 
teh"lrfü: rttirivorlar. 

Holanda P'~7.etelerinin Alrtı:ın· 
v;ıd.,lci muhabirl~ri, AJ...,,an h:ılkı
nın Polon.rava kar-.ı elr1~ edilen 
":tferle a1~ 1·::ırl::ır olmadıaınr ve 
harıs tesebbii .. iiniln muvaffak o. 
lı•o cılmıvacııi.!ı ,.nı'liı:esi irinde yıı. 
•arrakta bulunduğunu kaydedi· 
yorlar. 

3 - VAKiT 

)Yugoslav-Alman tica-
ret müzakereleri ' 

Bir madde üzerinde çıkan ihtilaftan 
umumi ictima tatil edıld• 

Belgrat 5 (A.A.) - Yugoslav. 
ya ile Almanya arasında yapıl· 
makta olan ticari müzakerelerin 
temel taşını "peşin ödeme ve ma. 
lın müşteri tarafından kaldırıl
ması" maddesinin teşkil edeceği 
tahmin edilmektedir. 

Filvaki, itilaf metnini tanzim 
etmeğe memur komitelerde bir 
takım müşkülat zuhur etmiştir, o 
derecede ki heyeti umumiye içti
marnı biHimüdliiet tatil etmek za
rureti hasıl olmuştur. 

Birinci müşkül, Almanyanrn 
Yugoslavyanın kendisine derhal 
teslim etmesini istemekte olduğu 
~şyanın ~delini. trampa yo}u ile 
odemek ıstemesınden inbias et
mistir. Bu eşya için Almanya, 
"kendisinin münasip göreceği ya· 
kı~ bir zamanda" Yugoslavyaya 
e5lıha ve sanayide kullanılacak 
malzeme verecektir. Trampa icin 
ileri sürülen bu şart, Yugoslav. 
yanın işine gelmemektedir. İngi
liz ticaret ataşesinin ticaret nazı· 
n B. ivan An'drese İngilterenin 
Yugoslavyadan iaşe maddeleri ile 
iptidai maddeler satın almağa a· 
made bulunduğunu bildirmiş ol
duğu rivayet edilmektcldir. İngil· 

terenin fikri, sadece Yugoslavya. 
yı Almanyaya karşı müsait bir 
hattı hareket ittihazından menet
mek değil, aynı zamanda Al
manyayı Yugoslavya ile yapmak
ta olduğu müzakerelerde mutedil 
davranmağa mecbur etmektir, o 
surette ki şayet Almanya çok a. 
cele hareket edecek olursa Belg· 
rat hükfımetinin Almanya ile 
müzakereleri inkıtaa uğratarak 
tamamiyle ine-iltereye teveccüh 
etmesi tabii olacaktır. 

Diğer ta"raftan Almanlar, Yu. 
goslavya ile itilaf akldi icin isti
cal göstermektedirler. Almanlar, 
Sovvetlerin ne gibi şerait altında 
kendilerine mal ve iPtidai madde
ler vermei!i taahhüt edeceklerini 
öğrenmeği tercih ve bu şeraitin 
Yugoslavların şeraitinden daha 
iyi olaca~ınr ümit etmektedirler. 

Bununla beraber naziter, mü· 
zakerecileri Alman müzakerecile. 
rinin yerine kaim olmağa amade 
bulunan İnailterenin Yugoslav· 
ya ile müzakerel:3e bulunmasına 
mani olmak icin :ijelgrat hükume. 
ti ile yapmakta oldukları müza
kereleri miimkün olduğu kadar 
uzatmaktadırlar. 

Türk • Sovyet müzakereleri 
lngilterede iyi karşılandı 

Londra, 5 (A.A.) - 1şçi li
deri 1..ıord Snell Lordlar Kama
raı;rnda rnlizakereyi nı;arak ez_ 
elimle demiştir ki: 

Barış yapıldığı zaman lıu· 
nuıı bazılarının sllAhlanmaFına 

ve taarruz hareketlerine hazır
lanmasına yarayacalc bir nıti

tarekc değil gerçekten bir ha. 
rış olmasını temin için elimiz
den ~eleni yapmak mecburiye
t\JldcyJz. Nazl!it Alm.nu~f. e ·
velce ne ise şimdi de odur: Mo. 
dern zamanların !lfcti. 

Bir barış Imkfınları hakkın· 
daki yoklamalara. gelince, bu 
kabil tekliflerini merhametsiz
ce usullerle mUterafik olarak 
yapmak Almanyanm mümey
yiz vasfıdır. Almanya harbi ya 
arzu ediyor, yahut arzu etmL 
yor. l<'akat tekliflerini bir elde 
kadife eldiyen, diğer elde rll
vel\'er olduğu halde ileri sür
mekle her halde fena bir psi
koloji yapıyor. Bu son senelc_ 
rin vasfı olan gerginlik ve tc>h· 
ditler içinde yaşamak istemi
yoruz. İngiltere hUkümetiniıı, 

ancak gerçek YO dc,·amlr hir 
barış mevzuu bahsolduğu za
man ~ulhun tekrar tesisine 
matuf her tUrlU teklifi ııazan 
itibaro almaktan asla imtina 
ctmiyeccğini limit ediyoruz. 

~Hiteakibeıı söz alan Lord 
Cecil, TUrk - Soyyet mUzake. 
relerinin ln~iltercde iyi karşı
lnnmış olmasına bilhassa işa
rPt ettikten sonra Poloııyanm 
:ıtlmanya ve llusya tnrafrndan 
talep edilen taksiminden balı. 
setmiş ve ezelim le demiştir ki: 

Bunun böyle devam etmiye
C'eğiııden emin olablliriz. Du 
mesele bu devletler tarafından 
,.o şimdi değ-il, harpten sonra 
toplanar·ak konferans tarnfıu
dan halJedilc.biUr. 

Lorcl Cccil sözlerini bitirir. 
ken hiç bnrış teklifinin tetkik
siz reddedilmemesi frahedece
ğini söylemiş ,.c lngi.ltere hl!. 
l~ümctinin harp hedeflerini lıir 
kere daha tasrih için bu fırsatı 
l•açırınıyacağı Umidlnclc oldu
ğunu ilave eylemiştir. 

Kral Boris ı Bitarafhk kanunu 
Birçok mahkumları 

affetti 

Sofya. 5 (Htİsusi) - Tahta 
çıkı~ının yıldönUmU nılinase· 
betiyle K ra ı Rol'is lıi r~ok siyn. 
st ve diğer mahkumları affet· 
miştir. 

Bu aftan istifade eden ve 
Sofra haplshanesin<le hulıınnıı 
mahkCımhırın sayısı l 00 el Ur. 

- .. ,,._ - -
Amerika donanması 

Hovay adasına 
gidiyor 

Sandiego, 5 ( A.A.) - AmerL 
ka bahrivesine mensup 20 bİP 
er ve subay bu sabah 29 harp 
gemisi ile açıklara hareket et. 
miştir. Filo, 7 ağır ve hafif 
kruvazörden mürekkeptir ve 
Havay adalanna 2'İtmektedir. 
Filo, amiral Andrevs'in kuman. 
dası altındadır. 

---0---

Romanyadan petrol ve 
kömür ihracatı çok 

fazla 
Bükreş. 5 (Hususi) - l°"ni. 

versül gazetesinin yazdığına gö 
re. son zamanlarda Romanya
dan petrol ve kömür ihracatı 
çok fazlalaşmıııtır. Meksikadan 
petrol nakli çok güçleı,tiği için 
Romanyanın ham petrol ve 
neftlcri her yerde aranmakta. 
drr. Bu itibarla petrol :fivatları 1 
vükselmiFtir. Romen y,azetesi. 
ham petrol ihracatının kontrole 
tabi tutularak islenmiş petro. 
lün ihracını fazlalaştırmayı 
tavsiye etmektedir. 

Amerika ayanında mü
zakere ediliyor 

Vnşin"ton, il (A.A.) - Ame. 
rika aynıııncla lıitarnflık kamı
ııu glirUşmclcrinde, eltin de her 
hangi bir ilerleme knycleciilnıc· 
mlştfr. 

Demokrat iızadan Connolly, 
kanunun tndili ve ambal'gonun 
kaldınlmaı:;ı lehinde söz söyle
miş, Cumhuriyetçi parti lideri 
\'aııdemherg ele infiratçı tezi 
nıUdafnn etmiştir. 

Vaşington, 5 (A.A.) - De. 
mol<rat {ıyan !\.zası H. Conııolly 
lıitaraflık kanununun tadili 
hakkında aınlıargonun kaldırıl 
ması lehindeki lıeyanntmda 

demiştir ki: 
Alm:ınyanın, ambargonun 

knlclırılma~ındaıı ne için şika
yet ettiğini nıılıynmıyoruın. 

Çlinkii, amlınr:::onuıı lrn1clırıl· 

masından sonra, Alınanyn, bi
tnraflardnıı silah sntın alalıi. 
lir. 

H. Coıınolly, buııdan sonra 
Borah'a cevap vererek, hnzı 
,\n·uııa hiil<fımctle>riniıı c·cnubi 
Amerikadıı kcııdi nüfuzlarını 
ıu·ttırıırnJ{ için isyanlar çıknr
mış olcluklannı ve bunlnrın 
Moııroe Doktrini mucibince A
merikayı terke> nıe>cbur edil· 
nwlel'i icabettiğiııi hildlrm1'=1-
tir. 

Bulg-aristan başvekili 
sefirimizle görüştü 

Sofya, 5 (Hususi) - Başvekil 
Doktor Köseivanof bugiin Tür
kiye sefiri Sevki Berger ve Yu-1

1 

~oslavya sefiri Yürişic ile göruş
tü. 
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Fransız 
Sosyalistler.i 

Taarruza karşı IDÜllte· 
fiklerin aldıkları tefi. 

birleri alkışladılar 
Paris, il (A.A.) - Sosyalist 

gurııunun uzun müzakereler
d en sonra bu sabah hemen he· 
men ittlfnlcla kabul ettiği mU. 
him bir · takrirde Fransanm 
harbe ancak me>nfur taarruza 
kurban gldC'n hUr bir memle
ket karşı en insani tesaniit va
zifesini ifa için cirdiği kayclc· 
dilmekto ve cephedeki askerler 
heyecanla scHlmlandıktan son_ 
ra Hus hiiküınetlnin Almanya. 
ile birleşmekte ve hiç lıir teh
likeyi göze almadnn tarihin 
kaydetmediği en iğrenç ihane
tin mtiki\fatını 'almak için Leh 
topra klarmı istiltıda terC'dd Ut 
ctıne>cliği mllşahede ve tcsbit 
edilmektedir. 

Takrir, menfur cUrUın işti
rflklnden Jrnrtulmal.: istlyen 
Franı:;ız komUnlst ldarecilcrL 
nin hattı lınrcketini takbih ey. 
Iemckte ve bunları teşkilatla· 
rmclan atan umumi iş konfe
derasyonu ile sendikal federas 
yonları tamamen tasvip etmek. 
tcdlr. 

Harp, Fransayı her Uirlti ta
arruzuan musun hale kova ak 
Ye milletler nrasıııcln 2..ı "·sene· 
dir şldclet siyasetinin t~'·lit et
tiği bUtlln hastalıkları tamire 
milsait ekonomik bir teşriki 
mesai temin edebilecek bir·ha. 
rıı;la nihayet bulmalıdır. Buna 
lıinnen, sosyalist gurupu nlma
bilccek bUtüıı teklifleri parle· 
mentoyn. vermesini Ye bilha'Ssn. 
Fransızların barış için olan 
politik ve ekonomik şartlarını 
bUlUn dUnyaya bildirmesini 
hlikCımetteıı talep eder. 

Takrir, B. Çcmh<'rlayn tara. 
fmdnn Avnm Kamarasında 
söylenen sözlere kayıtsız vo 
şarts.ız iltlbak suretiyle bit
mektedir. 

Ticaret Vekili İyİle§tİ 
Ankara, 5 (A.A.) - Bir müd. 

dettenberi rahatsız bulunan tica
ret vekili Cezmi Erçin'in iadei a
fiyet eyleldiği ve bir haftaya ka
dar vazifesine başlıyacağx. mem· 
nuniyetle haber ahnmıştır. --

Anasonun gümrük 
fiati indirildi' 

Ankara, (Hususi) - Bu yıl 
4'()0 ton tahmin edilen anason 
rekoltesi 900 tona 'aran ihti
yacı karşılnmıyacağmdnn iç 
piyasada mevcut anasonun de
ğer fiatle ve tamamen sntm·a
lındıktan sonra yalmz bu yıl 
için dışardan getirilecek "olan 
nnasonların kilosundan a1İn. 
makta olan 54 kuruş gtin1rÜk 
resminin 10 'kuruşa lndirilüresi 
Heyeti Yekilccc tasdik edilmiş-
ti~ . 

--0-

Beynelmilel şarap oıi.i
ne dahil oluyoruz 

Ankara, (Hususi) - Şarap 
lstihsalfJ.trnın kalite bakımın
dan yUkselttlmesi slirUmUnUn 
arttırılması. mUstahsll ve mUs· 
t<'hllk me>mlekctıcr arasmcla 
rabıta tesisi ve nılltckabil men 
faatll'riniıı korunmasını mtim· 
küıı kılacak tedbi rlcr ittihazı 
bağcılığın himayesi bağcılık ve 
şarapçılığa nit beynelmilel c. 
serleriıı neşir YC tamimi ulus
lar arası şaı·np piyasnsrııın ıs· 
lahını temin edecek anlaşma· 

lar akdini teşvik gibi maksnL 
ların temini için merkezi Pa
riste olmak Uzcrc beynelmilel 
şarap ofisi teşkiline dair olan 
muka~·cJcye iltllıakıınız hal\
kmdnki kanun lftylhası Meclis 
ruzıınm<.'sinc alınmıştır. 

---0---

Dikili'ye bir tetkik 
heyeti gidiyor 

İzmir, 5 (A.A.) - Dikili wl. 
1.elc mıntakasında jeolojik tet. 
kikat yapacak olan altı kişilik 
bir heyetin cumartesi günü An
karadan buraya geleceği haber 
verilmektedir. 1Ieyet, pazar 
günü Dikiliye giderek zelzele 
sahasında ilmi tctkikattn bulu. 
nacaktır. 

Zengin bir Ameriknlı 
kadın Fransız ordusuna 
20.000 dolar hediye etti 

Paris, 5 (Hlısusi) - İsminin 
bildirilmesini istemiven zengin 
bir Amerikalı kadın Frun.c;ız O"~ 
du(.:n•m ihtiyaGlarm1 sarl'adil _ 
mC'k ar:r.usile Başı:oldl Düwy~. 
y~ 20,000 dol'lr güıd~ıif..i-· 
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0 -cammfil .-...&na attik cr-ı di. yukarılardan semavi bir nefes 
<~ ""'1"14t ~ g~ir ve ondan ile üflcnmij platin zerreleri gibi 
erret d.:feı1m. Bılmıyorum, nasıl geliyordu. 

12.SO: Program "e memleket sııal 
ayarı. 12.35: Aj:ıns ve ~leteoroloji 
haberleri. l!?.50: Tüm..: i\IÜZlOf: 
(Pl). 13.30714.00: Müdk: (Modern 
müzik - Pl.) 18.00: Program .. 18.05 
:Ucrnlc"kct saat ayarı, ajanı; ve ıneıc_ 
oroloji halıcrlcri. 18.2:>: Türk Müzi. 
ği: (Fasıl heyeti). 19.10: Konuşma 
(Spor servisi). 10.25: TGHK MGZl
ia: Çııl::ınlar: \'ecihe, Cevdet Çağla, 
Kemal Ni.raıi Seyhun. Şerir leli. 
Oku:rnn: 1 - Mcl'hnret Sagnak. A -
ı.ati( Asa - Hicaz şarkı - Niçin 
şeblasehcr. B - Bedriye Jloşgör -
Hic::ız şarkı - ı\fünıtezic aşlrnıl:ı. 

C - Sııhih:ıllin Pınar - Hicaz şnr
kı - Yiiırimc Edilse de kıılnr. D -
Halk türkfü;(j - Karan ril oylum oy_ 
hım. 2 - Xccınl Rıza Alııskan. A -
Şerif - Knrcı~:ır şarkı - Mesloldu, 
gönül. B - Ali Efendi. - Karcığar 
şarkı - Aldın dili naşndımı. C -
Rakım - Uşş:ık şarkı - füınfl hlc 
yakışmıyor. D - Suphi %ıya - Uş. 
şıık şarkı - Xc<lcn hic ılıırmadnn 

Y aian: Pearl B uck, Çeviren : / brahim H oyi. 
.mlat~yrm? ?nd~ artık ıslak bir Frak giymiş olan iki adam ara. 
şey nıssedcrım... balarını::lan indiler. Villanın VCS4 

Tito arkadaşına dönerek ya· tibülü Rumen stilinde teşkil e· 
,ıaşça s?rd~: • v • diltnişti. Duvarlarda koyu kırmı· 
. - Şımdı bw kadının işıgı kım- zı zemin üzerine Pompeide oldu-

dır? ğu gibi mitolojik açık bir takım 
Nocera cevap verdi: resimler vardı. 

. - Bir res8:'1"1. Fakat ?u ç~şit Tito ile arkadaşı hodform şap-
bır kadının eh altında damın ıca- kalarınr bıraktılar: önlerine ge
bmda onua yerine konal>ilecek çen bir uşağın gösterdiği büyük 
beş, altı tane yeldek bulunur. bir salona girdiler. 

• * * Burası katup kuşu pingnen sa_ 
lonu idi: etraftaki bütün !duvar· 
lar büyük aynalar ile kaplanmış 
idi, bu aynalar üzerine de kutba 
mahsus manzaralar resmolun· 
muştu: Gözün alabildiğine kar· 
lar, buz dağları, denizler içinde 
yüzen büyük buz kütleleri, bun· 
lann Üzerlerinde de birçok pin. 
guven kuşları ... 

Ertesi gece Tito Arnodi ile 
Pietro Nocera Ermeni güzelinin 
Rtoil ile Porte Maillot arasında
ki viltasıııa öavetli idiler. K6ka· 
in müptela1arınm aristokratik 
sınıfı hep Parisin bu semtinde o· 
tururlar. Bu semtteki muhteşem 
villalarda bu sınıf insanlar sık 
sik içtimala'° yaparlar. 

Kokainin sarhoşluğu içinde 
birlikte beyaz geceler geçirirler. 
Buralarda yalnız kokainomani 
değil, kloromani, eteromani gibi 
marazt iptilalar üzerine konuş· 
malar olur. Bu konu malar ipti• 
da cemaat halinde tecrübe ile 
baŞlar, sonra iptila ile nihayet 
bulur. Bu suretle normal hayat 
~yan ibir takım aileler bazan 
~aş yavaş, hazan daha sürat 
ile bir kokain ocağı halini alır .. 
Kaarnlar ve erkekler biribirlerini 
ıio'kain eğlencesine klavet ederler. 

Bazı aileler de on beş yaşında· 
ki çocuklardan yetmiş yaşında1d 
ihtiyar babalara hastalığın sira
yet ettiği rudit. Bu iptitanm 
şUphesiz: en elim şekli hem karı, 
hem kocanın birlikte sUrUk1en· 
miş olmasıdır. Eğer kokain kul
lanan ailelerde erkek ve kadm 
k'ısırlaşmazlarsa bunlardan doğa• 
cak çocuk:.mu~herı şeytlen 
evvel beyaz kokain tozu araya· 
cakbr: rutekim morfinomani o· 
lanlann çocüklarına her§eyden c
vel morfin ııraıga etmelC'lmm· 
gelir. 

Alkoolik olan adam ırenldi ipti
lasının fenalığını bilir ve ibaşka· 
larınt bu kötü itiyada tuttılmama
lan.,için nasihat eder. Halbuki 
kokainoman böyle değildir; o, 
bilakis başkalarına bu iptilayı 
ne retmeği ideta'kenOısi için bir 
vazife telakki eder. Kokain ip· 
tilasına uğrayan her fert bulun
duğu muhit içinde lbu hastalığın 
tehlikeli bir rıeııir vasıtasıdır. 

IVı 

Ma!dam Katalan Tergregorya· 
nın villası süt gibi beyaz bir bi· 
na idi ki yuvarlaklığına bakınce 
bir Yunan mabedini anümyordu. 
Villanın bir tarafında rnuatatil 
eklinde ibir de !küçük 'bahçesi 
v~dt. Beyaz ki>Jk yanttidal bu 
bahçe ıgelin esvaplanna bağlih
mış bir ye!il yağrağa benziyor• 
du. 

Tito i\r~ile Pietro N.ocera 
buraya geceleyin rtçı'tt i6tr .. arooa 
iÇ'inde geldiler. Gökte tam bedir 
halinde olan ayın bir tarafından 
utan.an bir bulut lbir fener tutan 
uzanmış bir eli hatır1atıyorôu. 
Galcte, turada, burada serpilmiş 
yı<ıdız kümeler vardı ki bunlar da 

Fakat bu resimler aüvarlarda. 
ki aynaların yalnız alt tarafları· 
na yapılmış olduğundan çıplak. 
boş kalan üst taraflan karşılıklı 
olarak bu kutup aleminin manza· 
ra1arınr n!mütenahiye doğru ak· 
settirlyordu. 

Buradaki pinguven kuşları da 
ellerini arkalarına götürmüş frak· 
1ı adamlara benziycrlardr. 

Beyaz, mavi ve yeşil renkler 
hyeğroğliEi hatlar ile işlen~ :ge
niş bir halı salc>nu baştanbap ör. 
tüyordu. Yarım daire teklinde 
divanlar üzerine . kaplan derileri 
ve renk renk yastıklar yerleşti· 
rilmişti. Salonda ne lamba, ne de 
aydınlık alacak pencere yoktu; 
fakat salonun tavanı mavi cam· 
darı yapılmıttı. Buradan renkli 
elelı:trik lambalarından geldiğine 
§ilphe olmıyan mliphem ve sisli 
bir ziya dağılıyordu. 

Tito içeriye girerken el~rini 
kendisine doğru utatarak gelen 
Ermeni güzeline: 

- Sihirkar yuvanızın hayranı
yız." 

Dedi. Sonu ilave etti: 
- Galiba ilk gelen biz olduk. 

Vaktinden evvel gelmiş olmah
yrz?" 

- Hayır, asla. Elbette misafir. 
lerden biri ilk gelmiş olacaktı.'' 

Tito ile arkada rnı salona ka. 
dar getiren uşak henüz kapıyı 
kapatan haşmetlu örtüyil yeniden 
kaldıtarak Uç yeni misafir daha 
geldiğini haber verdi ve üç isim 
söyledi. tiç mösyö içeriye gir· 
dil,r. 

Buntar<ıan bttiılbllyUk, zayıf 
yapılı, tra§lı bir al:tam i i. Sasla
tr beyaıı:laşmıştı. 

Et'meni güzeli bu adamı tak
ôim etti~ 

- Profesör Kasyope, Paris ta· 
sathanc!i müdürü. Bu profesl!riln 
teleskopu bütün dünyanın en bü
yük teleskopudur. 

Reveranslar ... 
Ermeni glizeli, sonra Tito ile 

arkadaşını profesöre tanıttı: 
- Doktor Kletdölün ve arka. 

daşı ... 1ki gazete muharrir! .. 
'R{'verasnlar. 
Ermeni güıeli rasathane mü· 

dürünün yanındaki iki miaafiri 
talddim etti: 

- Ressam Triplisek. 
(Daha oor) 

3 - lüzcyycn Scnnr. A - Şevki 
Rey - Hicaz şnrkı - Bnlil:ınıp zül. 
fii hez:ıran. H - .Sııdeıtin Ka,> nıık -
Hicaz şarkı - Hnznn ilo geçli C -

ii)(rü - Hicaz şarkı - Gezer do. 
l:ışır. D - Halk lürkii'>ü - A Fndl. 
mem. 20.10: Temsil. 21.10: Muzik~ 
(Rııd~o Orkes!rıı~ı). ser H. Pı·acto_ 
rius. 1 - Picrne ~ İlacı. 2 - \'o. 
rak - 5 inci senfoni (:\fi WnlirL 
22.00: Ajans. 7.iraol, E<1lınııı - talı. 
vilıil, Knnıbiyo - nukut borsası. 
(Fitıl). 22.20: Mii:tik: (Cıı:r.band Pi) 
:.!3.2:;/23.30: Ynr.mki program \'I' 

kapanış. 

Snnem a ve ı 
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Aza:ı:, Sincmnsınıla 
SAÇLARINDAN' l'TAN 

:Vodvil;4 Perde 

Daktilo 
Bayct seri yazar, doı::ya ve 

kayıt işlerini ya.Pnr bir bayan 
hususi veya resmi dairelerde 
iş arıyor. Adrcg: Sultanahmct 
Dizdarlyc aoknk 31 Xo. dn 
Nebahat. 

rer b191k bağlanmış olan türlü 
türlü aletler bulunduğunu gör. 
dü. Bu adamların hepsinin ka . 
ba. vahşi ve korkunç yüzleri 
vardı. Hatta c:ocuk denecek o. 
lanların yüzleri de böyle idi. 
Vanq- Lung bunlann yü.ılerini 
görünce, torun.unu derhal yanı
na çekti ve mırıldandı: 

- Haydi sridfllim ve kapıyı 
kilitleyelim. Bunlar seyredile -
cek iyi insanlar değil. küçük 
kalbim! .. 

Fakat anide, daha dönmeğe 
vakit bulmadan, bu adamlardan 
birisi onu gördü ve bağırarak 
seslendi: 

- Heyy!... Bana bak! .. İhti
yar babamın yeğeni bana baki. 

Vang Lung bu sesi duyunca 
ba.Şını kaldırdı. ve amcasının 
oğlunu gördü. O da diğerleri gi. 
bi .ı:!iyinmişti. t'stü başı toz i. 
çin<le idi, ve j!r.ileşmişti. Uı.kin 
yüzü öteki adamlarınkinden da. 
ha vahşi, daha korkunçtu. Deli. 
kanlı haşin haşin eiildü ve ar· 
kadaŞla rına seslendi: 

- Arkadaşlarım, burada du. 
rabiliriz. Zira bu, zc:ıgin bir a. 
damdır, \'C öenim akrabamdır. 

Vang Lung, denşct içinde kı. 
mıldaınaya vakit bulmadan, 
!\Urü yanın.dati akıp geçerek, 
kapılardan i~(!rfye daldılar. 
Kendisi de ara.ın.rtnda, ortala .. 
nnda çar~sf z ve ne yapacağını 
bilmez bir halde kala.kaldı. A. 
damlar. avlularına kirli. pis su
lar gibi her köşe, bucak ve çat. 
lağı tıkayarak doldular, yerle. 
re yayılarak uzandılar. ellerini 
havu?.lara daldırarak suyundan 
iltiler. Oymalı masaların üs~ 
tünde bıç~klnrınt takırdattılar, 
canları, istediği. dilediği yerle. 
re götUrdUler, biriblrlcrine ba
ğırdılar. 

O zaman Vang Lung başına 
gelenlerin tesir ve kederile ü_ 
mit.sizliğe dUBer~k torunu ile 
birlikte en büy\ik oğlunun ya. 
nına konuşlu. Oğlunun i0.Vluia._ 
nna girdi. O 'i}u .ornda oturmuş 
kitap olmyordu. ,, Babası içeri 
girince ayağa kalktı Vang 
Lung'un soluya soluya anlat
tıklarını duyunca, homurdan
maya başladı, drşarıya çıktı. 

Fakat y ğcnini görlince. ona 
küfür etmek veya n§ağtdan a. 
larak hilrmct etmek mi lazım 
geldiğini kestiremedi, bileme. 
di. Fakat baktı. ve arkasında 
duran babasına homurdandı: 

- Adamların her birisinde 
<le birer bıçak var! .. dedi. 

Onun ü?..erinc hürmetkar bir 
tavır ta.kınıdı, ve: 

- Evine tekrar hoş geldin 
yeğenim! .. dedi. 

Ve amcasının oğlu, alabildi-
ğine sırıttı, ve cevap verdi: 

- Bir kaç misafir getirdim. 
Vang Lunq'un ~: 
- Senin misafi:rlenn olduğu 

için hoş geldiler. Yollarına de.. 
vam etmeden önce yiyebilme. 
leri için kendilerine :;emek ha
zırlıyacağı~ ! .. dedi. 

O zanıa.n delikanlr daha hRia 
sırıtarak konuştu: 

- Pek ala ha?.trla, ama son. 
rası için acaleyc lüzuın yok. Zi. 

Daha ben on yaşında ·iken 
avda benlm vurduğum tavtanla· 
rı pişirirlerdi. 

Kli~ilk iken en .ziyade na~n 
dikkatime çarpan senekle iki defa 
koyun sütUlerinin ıbüyült ~i· 
leler halinde geçmesi idi.. Bunlar 
ilkbaharoa yilksek vadiler, Tuna 

TUNA KIZI 
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ovasına iner, ve son.baharda tek- lada çalı~ırken Ftorika ile ben mın bu sefaletten Nikola Tave· 
rar yaylalara çıkarlardı. bizlden daha küçük olan kardeşle- rcskoyu mesul tuttuğunu biliyor· 

Bu hareket günlerce, geceler- rlmize bakardık. du. Bütün bu münasebetler ile 
ce devam eôer_di .. Geçenler artık Demişti. Domnika ince bir ka· arkadaşının inceliğinden memnun 
sürüler değil, u.ıun sonsuz bir yün aın tecessüsüyle bu Florikanın görünüyordu. 
nehri idi. Suların~ gi4:ül- kitn olduğunu sormuş. genç adam Konstantini asilleştiren her 
tüsü bu sürülerden de yükselir- bu sualden biraz rahatsız olmuş husus genv kıza manasını tayin 
di.. bir şekilde: edemediği bir sevinç veriyordu. 

Daha uzaklarda, çok uzaklar· - Bitim evde kaldığınız gece Pazarları ava cıkrnadıklan za-
da havaya yükselen ve sanki sü· · yat:\kta beraber yattığınız kız... man Kosntantin, Domnikayı gez· 
rüleri mu'hafazasına almış bir bu- Cevabını vermişti. meğe götürüyordu. Şöyle biraz 
lut vaziyeti arz~den toZdan sürü- - Bu sizin helll§İrelerinizden istirahat ettikleri zaman her iki-
lerin ge!digini ahlamak kabil o- biri değil miydi? si de daima manililar bakı lar ile 
lurdu. - Hayır.. biribirlerini süzüyorlar, manalı 

Çoban, yanındaki küçük eşeği Bundan sonra Domnika sozu sözler sövlüyorlardı. 
ve elindeki uzun scpasiyle Mısır· bilhassa bu tanımzı:iığı 'Flodkaya Domnika kı:ıvvetlenmeste baş· 
dan çıkışı hatırlatırdı. çevirmek istedi. Fakat Konstan· layan kollariyle ağır kürekleri 

O zamanlar: tirı bir daha asla bundan bahset- çekerken Konstantin kayığın kıç 
- Anne, derdim, bu Sen }o· medi. Genç kız köyde bırakılmış tarafına utanıyor. srenc kızın diz· 

zef değil mi? bir ni§anlı mevzuubahis olduğunu ler1nin üstüne kadar cıkan ctek-
Ve kıvrık boynuzlu siyah bu- zannetti.. Buhdan kendi kendine leri altında içini p.ıcıklayan fil. 

runlu, g8zleri kızgın koçlan şey· itirafa "Çekindiği rg-arin bir krskanç dişi ,ribi beyaz, diri bacaklarını 
'.ıtc nTl.nedetdim. lık duyduğunu hisscldiyordu. seyrediyordu. 

lt•J\utantln l"ı h:kayeleri sıra· Aynı ~amanda Konstantinin ar· Domnika kürekleri bırakıp ya· 
ctı .. t:ı ':dr at.;,_,, ıcnndan ~:-ni tık ailesinin !akri zaruretinden de nına f:eldii{i zaman. terden ır-'öf!· 
blr lıilııl'ı lı::~annıştı: • be.hsetmediP.! ı!1W.'k;ıt nazanndar. .fiÜne y.'.'ntsıın ı::öml .. ğinin munt1'-

B "...ııı... •t~..L-.L.-t 1 k • , ... k" q 1 '- ' .J ı. d ~ ·- u~..-ntıc'VilUmJJ ar-· a~mıyor·• ı. '.11-ı. ı: ;;:c-:'i nr:..ı- :-.ı:ıı n;:ı•..,.r:nı m .. ~1.:.ana 'KOY ugu· 

nu görüyor. nefis bir kadrn ko· 
kusu damarlarını yakıyordu. 

Bir akşam birlikte saman taşır
larken yeşil otların üzerine utan· 
mışlar, kızıtdan. cflfituna geçen 
ve gittikce kararan gökte ilk yıl
dızların doğ\tşunu seyrediyorlar· 
dr. Domnika. bir bahar rüzgarı 
kadar hafif bir sesle~ 

- Ne g'iizel, böyle değil mi? 
Dedi.. Öteki verecek bir cevap 

bulamadı .. Bu cevabı kanınrn son 
l:lamlasiyle bile ödeyebilirdi .. 

Kayık beşinci defa olar.ak ağır 
ağır Tunaya cıkıyordu .. L~ M-cs· 
triye, Valkov civarındaki bil\•ük 
kasabaları ge:ıdikten aonra rehbe
riyle birlikte tekrar Delta mınta
ka•ma avdet etmiş idi. 

Bu hilcldir V'c ıis bilir adam Val· 
kovdan ge"erkeiı yabancı bir 
çiftin ibir müddet evvel !<:ehirden 
ycctiğini ve civ4rrthki kövlülCT
d•n birine "erl .. .,"ni1; olmaları ih
tİl""'lİ hnl,.nrl·•aunu .filtren.,,is irli. 

Bütün bunlar ı;ayct zayıf ıihti-
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ra ibir. kaç gün, veya. bir ay ve. J 
yahut bir, iki sene burada isti- • 
rahat edeceği2:, zira harp başla
yıncaya kadar kasabada ko. 
n.akhyacağız .. 

VAKiT 
ABO~E TARİFESİ 

Vang Lung ile oğlu bu sözle. 
ri duyunca, teessür ve hayal 
inkisarlarını güçlükle giz.leye. 
bildiler. Fakat her yerde, bütün 
avlularda pırıldayan bıçaklar -
dan dolayı da b.u hislerini giı
lemek mecburiyetinde kaldılar. 
Ellerinden geldiği. becere bil
dikleri kadar za:vaııı bir güliill'l
scmc ılc gtilUmsemeğe çalıştı. 
lar, ve: 

- Memnun olduk!.. Memnun 
olduk! .. dediler. 

Ve büyük oğlan yemeği ha. 
zırlamak jçin gitnfeğe davran. 
dı, ve babasının elinden tuttu. 
Her ikisi de ig avluya kaçtılar. 
Büyük oğlan kapıyı kapadı. On. 
dan sonra da baba ile oğul, her 
ikisi endişe, dilşü!lce ile biribir
lerinin vUzlerine baktılar. ve 
hiç birisi ne yapacağını ne söy. 
liy~iinl bilemedi. 
~rken oı1anca oğlan koşa. 

rak gefdf. Kapıyı çaldı. Kapı 
açıldığı zaman. delikarılı yuvar. 
}anarak içeriye girdi ve telaşın. 
dan da yero düşmekten kendisi. 
ni alaınadı ve soluyarak: 

- Her yere. her eve, hattfı 
fakirlerin evlerine de askerler 
dolmuş. Ve ben satın itirazda 
bulunayım demiycsiniz diye ko
şarak geldim. Zira bugün bizim 
diikkandaki tezgahtarlardan, 
k1\tiolerden biri, ki her gün ya
nanda. tezg&hta olurdu, asker. 
lcrfn geldiğini duyunca evine 
gitti, kendi karısının hasta. yat. 
tığmr odada. askerleri görünce 
çıkışacak olmuş, askerler za _ 
vallr lidama, anki yağdan ya... 
pılmımnış gibi o kadar kolay -
Ir1da, bıçak saplamışlar ld bir 
tarafından girmiş. öbUr tara • 
frndan çıkmış. Ne isterlerse 
vcrmeliviz. Yalnız dua :delim, 
harp~ 1ife~meden dwcr Uı.raf. 
lara sirayet etsin .. dedi .. 

Sonra her üçü biribirlerine 
ağır ağır ve kederle bakıştılar, 
kndmlarile, bu azgın, şehvetine 
düşkün.~ve aç adamlanl'~n. 
diller. Ve en büyük oğlan, iyi, 
namuslu kansını aklmöan•ge • 
~irdi, ve: 

- Kadınları en iç avlulara 
naklctmeli. oraları'geec~güiıdüZ 
lbeklemeli. kapıları kapalı tut
malı. ve arka sükunet kapısı
nı da açık ve gevşek bırakma. 
lıyız! .. dedi ve dclikanlınm.dc_ 
diği gibi de yaptılar. Kadınları 
ve ~ocukları alarak lı>tus'un 
tek başına Tuti ve hizmetçileri. 
le birlikte oturduğu iç avlula. 
m naklettiler, ve bunlar bura.da 
rahatsız olarak ve sıkışarak o. 
turdular. 

En büyük oğlanla Vang Lun.g 
kapıyı kolladılar, ortanca oğ
lan da eli değdiği zaman geldi 
ve üçü birlikte gece olduğu4gi
bi gündüz de aynı ihtimamla 
nöbet beklediler. Fakat ortada 
yeğenleri vardı ki, akrabaları 
olduğu için kanunen onu kapı 
dışarı edemiyorlardı, ve deli _ 
kanlı gelip kapıyı vuruyor, içe. 

maller idi.. Fakat Lö MC$ttiyc 
hiç bir teşebbüsten geri kalınalc 
istemiyordu. Öğlene doğru küçük 
bir köye gclmişlertdi. Burada kü
çük bir kanalın nihayetinde, uzun 
otlar arasında birkaç tahta kulü
be görünüyordu. Bu evlerin biri
ne karmlanna kadar suya gömül
mü.,; olan bir çift kanalx temizle· 
mekle meşgul idi .. 

Lö Meitriyenin rehberi derhal 
çamuru kazmağa uğraşan adama 
hitap etti. Kadın yabancılara bir 
göz attıktan sonra derhal başını 
çevirmi§ti~ Geriden .siyah saçl .. • 
rmı sıkan kırmızı kolalı ve duman 
rengi ~ir çorap gibi duran .c;iyah 
çamurun üzerinlde beyazlığr bir 
kat daha meydana çıkan baldır
larının yukarı kısımları görünü
yordu. 

Erkeğin üzerinde bir Rus 4!Öm· 
leği vardr .. Fakat bu muhakkak 
ki Livojen değildi. Slavların u· 
zun sakallarına mukabil, bunda 
esmer yüziinü gölgeleyen siyah 
bıyıklar vardı. 

Rehber bu delikanlıya rumen· 
c-c hitap -etti: 

- Yanımdaki al:iam bu civar
da bulunması muhttmel olan bir 
Rumen kızını arayor. Bu kız se· 
hirlidir. fakat şimdi herhalde köy· 
lü lkıyafetinc girmiş olmalıdrr. 

(Daha ı-ar) 

Memleket ıte111lek' 
irirıde dışırıd~ 

Aft.ık US ı;;;; jiJ 
s arlık 260 25 -
6 arlık 475 20 -
l yıllık 000 ı 600 fi 

J'arifcden Balkaıı BirJ~ fçfl llıi 
aydo otuz kcrus dilsfililr. P~ tıl 
hlrliğıne ıurmfyen )ertere O 
\et rnıs be.şer kuruş znmmedılı'~ 

Abone kaydını bıldlreo rııt 
tup ve lelgraf Qcrellnl. ııbO 
parasının posla veya bank• 
\'Ollemo Ocretini idare kendi uı 
rıne alır. 

'ürkJyenln lier posta m~t 
zJnde VAKIT'a abone ratıltf 

Adres dcjiiştJrme ücreti 
2;; kuruştur. 

lLAN UOR.ETBR1 
Ticaret lllnlnrıoın santJııı .. 9" 

tırı sondan ftibaren nan sarf' 
rındu 4U: iç sayrafarda 50 
ru,~ dördüncü &) fad 1; ıli ilt 
\'e Ü\·lıncllclc 2: bırinciıte 
hıı lık \anı kesmece 5 lırnd!!; 

nııyuk, çok devamlı. Jdı~11 
renkli ılAn ver('nlere o)•rr ,,, 
indirmeler yapılır. Resmt 111~1• rrn santim • satın 30 kuru$111 

Ticari Maffi~ett.e oımı111ıı 
Küçük tıafılnr 

o; 
Bir defa 30, iki defası 50, 

defası 65. dört defa ı ?5 ,.e 
derası 100 kuruştur. Oc ol 
ıllln •errnlerın bır defıısı btl 
''ııılır. Dört satırı seçen ıllinl~tı' 
razlıı s:ııırları be$ kuruşıan 
~"il edılır. 

Yakıl hem <loEJnıdan i)o~ 
kendi ldnre yerinde, hern /. 
kora cadd~'inde Valnt Y1~c ııltında KEM.\l.EL>OtN or 
1 lı'l n Büroı;u cif~ le ilan ı; p 
eılrr. (8ıironurı telefonu: 203 

Yapak fiatlerİ 
Dlin ibir. gün içinde yedi 

rikalar piyasadan 7 5 bin kiJO 
f li yapak almıglardır. Fiyatı•' 

57 kuruştur. . 
Amerikalılar geçen mev-sı. 

f kalma tavşan derilerine talı9 
t muşlardır. Sevkiyata ba~Jı 
tır. Bu yüzden"fiyatlar r 

.mi . 22 kuruşa Çamıştır. ,ı 
Amerikalılar yine geçen ~ 

ıden kalma sansar derisi de.~ 
mişlerdir. Bunların gönderıl ~ 
f icin de hazırlıklar yapı~ 
.dır. 

Azılı bir hırıı:t 
fstanbulun muhtelif yerJet;; 

birçok evler soyan Sedat i~'ı 
a;.ıh bir hırsız, Sultanah~e 

1 rinci sulh ceza mahk~ı 
1 fından yedi ay mifddetlc b 

mahkQm edilıniştir. 

riye giriyor, ve parıl ~ 
ışıldayan bıçağını açrk o 
elinde gezdirip istediği ) 
dilediği gibi dola.şıyofd.~ .. ~· 
büyük oğlan acı bir sura~ 
taki ~--..... . ... ...- lif p ~J .... , ~ .~· 
ağzını açmaya ıeesa.ret cu;,, 
yordu. Zira, hemin eliııdef. 
ve ışıldayan bıç3k .:va,rdr· tJI 
dut yeğeni de §Una bunB ~ 
ve her kadını ayn ayrı~ 
ti. En büyük oğlanın .~..til ı 
baktı, kaba gülüşüyle güı-:~ 

- ~efis, nazlı ibir ~-t 
var yeğc.nimL dedi. Bir jlı. 
ba hanımı, ayakları da t1 
goncaları kadar ~-· 
ca oğlanm kansı için de:""' 

- 1 ştc bu da köyden ı.~ 
tombul, kırmızı lbir turı>·· ,f! 
kuvvetli. kırmızı bir et P 
Si! •• d di. 

Herif bunu, kadının ş!~ 
kırmızı suratlı kalrn irefl'l1~ 
duğu, buna rağmen de ,j.i. 
görünmediği için söyleı:nıır."..ı 
h~ydut yeğen yengcısine oı' 
dıktiği zama.n büytik<>ğl~.g 
rısı titreyerek uzakl~.J 
yüzünü kolunun. arka,slllB:. 
dığ1 halde, dinç ve ıı~ 
ortanca oğlanın karısı .k 
ile güldü, ve arsızca ccVBP 
di: 1'I 

- Ne yapalım'?. sazıl~,_ı 
cak radist':ten tatmayı "e~ 
ta bir parca kırmızı etten 
nll'lar.. dedi. d 

Ve ha:vdut yeğ n de 
karşılık verdi: ~ 

- Ben .ele ıhoşlanırrrtl· 1• 

ve kadının -elini tutmak ııJ 
miş gibi bir ha:rıekettc 
du. (f 

(Daha ı' 
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B .... k uyu harp haşlıyor İtalyanın 
ihttyatkarlığı 

ng ltere Har·c ye Nazın lortlar kama
rasındaK ı ounı<u oeyanatında 

<Bat tarafı 1 lncldc) 

1'u sa.ba.hki Letonya gazete • 
~. B. Muntera'i Moekova. ika
~lnden bahis bile etmemekte. 
~ler. 
litvanya kabinesinin 

İçtimaı 
l\a.unas, 5 (A.A.) - Kabine 
~ Reisicumhur Smettona. 
~ ~kanlığınde. toplanmıştır. 
ijli%akereler çok gizli tutulmak. 
~. 

eJf4 "'lırbsys bugUn Moskovaya ha. 
jd 'tJcet etmiyecektir. 
11.ı Moskova.daki görüşmeleri 
" "kkında hUkfunete rapor ver. 
" !'ıek Ur.ere dUn Kaunas'a dönen 
" l..ıtvanya hariciye na.zırt B. Urb
" ~ geç vakte kadar devam eL 
~ olan nazırlar meclisi lçti
~na iştirA.k evlemiştir. Bu iç. 
~a hakkında herhangi bir 
tVOliğ neşredilmemiştir. 
ı.~· Urbsytıı, hUkümet azasına 
~kova görfüımeleri hakkında 
'"lUfassaJ ma.lfunat Yermiştir. 
l!:ttıdisi bu sabah yeniden tay. 
~- ile Moskovaya hareket e. 
~tir. 
t1 L!tvanva hariciye nazırr B. 
!'bsys'in beklenmedik bir su
~~ Moskovadan dönü.5ü, ala.. 
rıar mahfillerde bazı endişe. 
r uyandırmıştır. Fakat bu 
~filler. bu mesele üzerinde 
~Ylik bir ketumiyet muhafaza 
·"lllektedir. 

Estonya U ssünde 
l\aunas. 5 ( A.A.) - Öğrenil. 

«lfine göre, Sovvet Rusva, Es. 
~tıYadaki üssi\lharekelere elli 
~ l'yare ve yüzlerce tank ve bin
t{Co otomatik siliı.hlar verleş. 
l"'ınek lasa\".'Unmdadır. 

~ ltiga, 5 (A.A.) - Moskova • 
~rı bildirildiğine ı;örc, binler. 
~ Sovyet pilotu ile altı yliz 
""Yvnrc, Kronştandt'da toplan • 
'\il tır. 

Ruslar asker 
gönderiyor 

l'al!in. 5 (A.A.) - Moskova 
~~tilF":neieri esnasında Letonya 
4arıcıye nazırının gfü;termiş ol. 
~u mukav~met dolayısile Sov 
d.tt Rusya. Estonya hududun. 
~ ~ Let9.ru"R hududuna 20 fırka 
acıar asker nakletmiştir. 
Karşılıklı yardım 

muahedesi 
~~'~kova. 5 (A.A.) - DUn. 
lliinn'de, :r;stonye. hariciye 
~ıaretinde, hariciye nazırı Sel. 
~· ile Sovyctler Birliği diplo. 
~ tik milmessili Bocarcv, Sov
Gı t - Estonya karşılıklı yar -

' ~Ulll muahedesinin musaddnk 
~haıarmı teati etmişlerdir. 

~ QU muahedenin altıncı mnd
~I hiikümlerl mucibince. mua. 
larJ.,., ınusaddak nilshaların tca. 
~ 1 d kikasından itibaren mcri. 

t ın-.vkiine dnniştir. 
~ ?ıtoskova. 5 (A.A.) - Sov. 
!ıılUer Birliği ile Letonya ara -
'lt da. buı?ün imza:anan muahe-
,~~ madded~n mürekkeptir. 

tıı "1Uahcdenin birinci maddesi 
.\~İbincc. her iki memleket. bit 
tıı<i Upa d_vlcü tara.fından doğ. 

an dom~·a bir hücum veya. ! hUcum tehdidi takdirinde 
ert vardım da dahil olmak il. 

{~ biriblrlcrine her türlü kar. 
}·ılı ~·ardımı yapacaklardır. . 
tı 'lheclenin ikinci maddcsı 

~cı::-; nce. Sovvetıer Birliği Le 
\"<ly ivi cıerait ile siliıh vt 
~ ruı 'u-mcsi verecektir. 

~~, ·:Jrıcü madde mucibince, 
~ony ~ovvctlcr Birliğine 
cl~u ve Lib!lu liman arındn 
j~ l<Plcri \ 'C Sovyet.hnva kuv 
eri irin bazı tnyyare mey -

t ~!arı tesisi hakkİm. tanımak· 
1tıt Vindnu ile Pitbngo ara. 
1 ~ Rif"a kl:rfezirıin mildafa. 
t·1C:in Lctonva rnhilinde Sov. 

t l'ıtı r n:rın l:nt ... rvalar ver!eş. 
~l'k hakkını haiz olacaktTr. 
~I" 'etler Birli<?i buralarda mi'lr 
bıt 1 h~usi bir anlnı:;ma ile tes. 
~Ut edıleC'ck garnizonlar bulun-
b11~ktır. 

~~ ~l"dUncü mııdde mucıbince 
~ill t!:i t:ıraf d="er taraf a'cy -
~l' t ıttifaklar imzalamıyacak -
~! Sovyetler Birliğinin bahri 
~t Ve C"arnizonlar tesis ede. 
~-l': ~razide J..eton hüküm . 
~ 1ttına halel s;elmivecektir. 

'I~ lktın besinci maddesi bu \'C. 

tlt111tıı~ ınusaddak nüshalarının 
'ıtıd~Un zarfında Riı:rada teati -
~ltıj en sonra ml'riycte ı:drece. 
~ıı.~ Ve ınfü~:Je•inin on sene ol. . i11'1tı bildirmekt<'dir. 
~l'(''lt:ıhC'dC' ile birJil<le bir mUş. 
ltı- S bt>vennRnıP de İmzaJanmlF 
~ti" tt ~wrnnarrıf" her iki dev. 
bı:ıhr htık\imr11nt1k haklarınm 
ı-...i,.,...~1 ?. ~uhındıı#unu ve dqhili 

1 • nr.ın ve'·~i"eri.ı in rrıiida -
ltttı.. ~t rı•>"\ kıl'·ncağrnı bildir • 

" ~dır. 

Ruıya Hindistan budu- ~~hl~~~tia~~lim~~~r.aımmış ve . . (Ba§.tarafı 1 inci~c) lngHiz-Fransız dostluğundan 
dunda tah§İdat F t br ... • teldıfıne bazı oost devletlcrın de h . 
yapıyor mu? Paria,r~~~~~:> ~ ;~~eşrini. ~e:;:~ va~~:l;e~c;ido~tıık!:ı!~ıerb~~ ve mukabil itimattan ba settı 

Mosko\•a, 5 (A.A.) - "Hava1l eV\Ce'el hsa~h tarihthl1ı.fteblı~:t 1 l ra&ında Almanya=:ın askeri miit. 1 Londra fi <AA)_ Dün lord mamiylc doğrudur. ÇUnl;:U AL 
· d n · P enın mu e ı not a a · t ··~· ı İtalyanın en bar.'a bo.ı· ' · · dflt ı ketleri ajansın a .,. rında fastlalı topçu hareket.er. c.ıcı c 'l:t b'' 1 k h t ı• r lar kanıarasmda, muhtelif ha • manya. ._,er menı c 
Sovyet :R.usyanın Hindista.nın olmuştur. Junmıuı ta u c arı:ı a ıra gc ı- tıplcre cevaben beyru1atta buı~- tecrit cdcrolc Ye bunların te-

şimallndo kain SlnJ? - King ka· Hava harekatı devam yordu. . nan hariciye nazırı I...or~ Halı. kcr teker lFtiklallerlnt mah-
lcsi yakınında 300.0CO asker • Onun için rcı.:ni ltalyan aJan· faks, Almanyanın lngıltereye vcyliyerck k\::ndl tahakkümü· 
tamşit elmiş olduğuna dair bir cdıyor ıınm bu defa Muıolini'nin ıulh vereceği teminat hakkında şun- nU kurmak usulünU takip et... 
şayia deveran etmişse de bunu Paris, 5 (A.A.) _ Doğu hu. işinuc bir rol almak iıtemediğ.ini ları söylemi~tir: miştir. Bu vn~iyette, kendisini 
teyit eden herhangi bir haber dudu bölgesinde iki gündenberi ilan etmesi halyanın beyr:elmılel Almo.n hiikümcti, büyük Bri. tehdit altında güren .her mem
alınamamıştır. hilkUm !!Üren fevkall\de hava vaziyetinde az çok bir .deği§iklik • tanyayı tehditler yerine temi. leketin, m Uştcrek bir meşru . 

lvi malt1mat almakta olan yalnız devriyelerin pek mahdut batladıbnı gösteren manalı bir nat ile tatmin et.mcyı arasa da- mlldaraa gayreti ile diğer me,m 
mahafilde bu mıntaka.da, karla. bazı kara hareketlerini ve na. hiıdiıedir. hı, bugünkü Alman hükiımeti - lekctıorle birlik olması pek 
rm harekftt yapmak istiyecek dir ve kısa topçu ateşlerini de. Acaba ltal•ıanın aiyaıetindeki nin vereceği bütün teminatlar, makul bir harekettir. Fakat e· 
kıtaatın dağlardan milruruna ğil. a~"llı zamanda hava hareki. değişiklik ned'r? ıngiliz hükumeti tarafından kü. snscn bu keyfiyet, tok daha de
mani olduğu ve şayet tahşit ha- tmı da işgal etmi~ir. Filhaki • Eğer Muıolini lngİlt<"ıre ve fi telakki edilmiyecektir. rin sebeplerin tabit bir ifadesi. 
rekatı yanılmış iee bunun gaye. ka, hav;ı ~artları ~ıava faalivcti- frrınıtnya yapı'acak sulh teklifi Lord Halifaks, İ.nı:'ıliz - Fran ni teşkil eylemiştir. 
sinin İngiltere ve Fraruıavı sul. ' nin en ehcmmiyetli~ini teşkil e. reddedilc'iği takdirde aıkeri itti~ sız milnasebUeri hakkında da Filhakika birçok memleket· ha iobar etmek f"in yapılmış d · t'k f l i L ö 1 d · ı· 

'S en ıs ı şa U!:UŞ arma man o fakı mucibince Almanyanın ya. :ş Ye emış ır: ıcrde su cihet kabul edilmiştir bir tehdit olaca"" söylenmekte- ktad Be clh tt k t• rett" ' 
"'' ma ır. nın~a harbi gö.,,e alacak zihniyet· n şu e en a 1 su " ki, Alman tecayUzUnUn 11etice-

dir. Top sesleri Danimarka- te olıaydı Berlin tarafmdan ar:zu eminim ki, Fransanm bize ne si, hayata bir kıymet Yeren her 
Garp cephesinde d d 1 edilen gulh tavanutu rolünü üze. kadar emniyeti Yarsa bizim de şeyin mall\"'llmasmdan başka 

an uyu uyor rlnc almaktnn çekinmiyecekti. Fransaya 0 kadar emniyetimiz bir şey değildir. BUtUn bu 
V8Ztyef Kopenhag, 

5 
(A.A.) - Dün Zira nasıl Almanva harbin deva- Yardır ve Fransız hükümeti ile memleketler, Almanyadan son· 

bütün gün Danimarkmm batı mrndan müteve,iit meıuliyeti bir fikir teatisi icra edilmeden ta- ra Avusturya. Çekoslovakyaya 
Paris, 5 (A.A.) - Havas: sahilindeki Esbjers'den top ses. 1 .1 F rafımız.dan alınmış hiç bir ka • slravctini .,.ördükleri Alman 
Ren lle Mozel arasında askert leri duyulmuştur .. Heligoland a.. ıulh teklifi il-- n~ı tere ve ran· rar ve yapilmış hi" bir beyanat J ., 

nl d il · .. · "ki t x.e calı•ıvor 'S ıısııllerl knrs, •sın.da şaşkınlık faaliyet, son gU er e. erı çıklarında ~~~ denız. muharebesı sa uz .. nne vu e n'!ett :ı - mevcut değildir. 
mevzilere kc.3if kolları gönde • ccrevan ettıgı ta.hının olunmak. ıa ttal"nn Buvki!i de buırünkü Lord Halifaks, Polonya me. ve hayret duymuşlar. Polonya. 
rilmesi sıtretıyle, daha ziyade tadır. bitarafl•k vazivetini bırakrrak selesi bahsinde Lord Snell ile nın bnşına gelenin kendi baş
genişlemiştir. Bu faaliyet, dii.ş.. Almanlara göre mütte- harbe İ§tirak ,.t,...ek için ke~i tamamile aynı fikirde olduğunu lnrına da gelmesinden kork-
manın vaziyetini anlamsık iı-in mcmlel<"ltİ efkan umumi•·eıine sö ı · d · t' k' muşlardır. " fiklerin gayeleri y emış ve emış.ır ı: yanılan klasik bir faaliyettir. . kartı hiç olmazsa zahiri bir ıe. Polonyanın taksım!, Polonya Almanyanın her hareketi 

Ba1.an oldukç:ı kuvvetli bir .Berlın, 5 (A.A.) - Burada hf!p hazırlamağa ihtiyaç ıörecek· milletini mah\·edem<!Z. Polonya- sonunda, Avrupa. haritasında 
keşif kolu. ya esirlerle geri dön neşredilen bir tebliğ, garp cep- ti. Jıların kahramanca mukaveme _ cebir ve şiddet yolu ile bir de
mek veyahut ta ba.skmla tak. hesinde eylul avı zarfında, 1n - Muııolini ıulh teklifi i,ini üze. ti ve bu milletin cesareti, Po. ğişiklik Yukua gelmiştir. Bu. 
tik ehemmiyetli bir mevzii za.p. gilizlerin 27, ~ans.ı~ar!n . 45 rine almamakla bu noktad!ln ih- lonyanın muvakkat bir zaman nun m4nasr ise, enterıınsyonal 
tetmck Uzcre. e-örJ:ierilmektedir. tayvare kaybettıklerın! ~nldı: ~ tiyatlı durmaia lüzum rörüyor için elind~n alınmış olan istik- mUnascbetlc rdc cebir ve şiddc· 
Ezcümle d~man Pirma~en!l'in mekte Ye bu r~~a!lllar ıçmde ıkı demektir. laline kavuşması ic::in yeni bir tc nv<lottir ve ilk neticesini de 
cenubunda böyle bir baskın tayyare gemısınm kayb!'"ıdan o halde ar.ah1' Muıı,.,lini ıulh ilham membaı ve diğer millet- bu vaziyete mUsaadede de,·am 
yapmak istemiştir. Fakat keşif husule ~elen za~rlar dahıl bu. istemiyor mu'? '"'"yır. FiJr,.:ınİ7<:e ler için de bir misal teşkil ede. olunduğu takdirde zayıfların 
kolu, daha Fransız mevzilerinin . ltınmadığmı taerıh eylemekte • ltalvan Basvekili sulh istevor. cektir. lneiliz hükumeti, Fran - tamamiyle kuvvetliler elinde 
yakınına gelmeden, otomatik dir. Fakat sulh teklifi yapmaktan sız tonrakiarında teessüs etmiş bazice hnllnc gelmesi teşkil c
----...:..--......,..-......,---------------- mütevellit hiç b:r meıuliyet altı- olan Polonya hükümetini, is - decekUr. Alman hllköm~tlnin, 
H 'tl J 7 d na f'tirmek iıter-"·or. tiklal ve mukavemet mefhum • zaptolunnn memleketlerde l· l er v arş ova a Zira bir kere bul{Ünkü Ahval !arını idame f.'den meşru Polon- da reyi elinde tutmak !~in baş. 

ve !erait içinde tnşı:iltere ve Fran· ya htikiımeti olarak tanıyacak. \'urduğu zulUm hareketleri de 
Berlin, 5 (A.A.) - E. Hitlerin 

Varıo ... ayı ziyareti hakkında ve. 
rilen tafsilata göre, B. Bitler sa. 
at 11.30 da tayyare meydanına 

inmiş ve buradan, ıamalı haçlı 
bayraklarla süslenmiı tehre gire· 
rek bulvarın ortasrrua kurulan bir 
tribünden kıtalarrn geçidini sey
retmittir. B. Hitlcr bilahare Bel· 
vr;derc, sarayını, da ge~miştir. 

* • • 
Nevyork, 5 (A.A.) - NevyoTk 

Times gazetesinin Vartova mu· 
habiri, Varşovadaki Alman po. 
lisinin B. Hitlerin hayatmı em. 
niyet altına almak hususunda bil· 
yük bir endişe hissetmekte oldu
ğunu bil:lirmcktedir. 

Führcrin Vartovaya muzaffe· 
ranc duhulil merasimi sebebiyle 
tehlikeli kimseler. uzaklaştırıl· 
mıştır. 

Al .. MAN KITALAR! 
ZIY ARET EDtLDt 

Berlin. 5 ( A.A.) - Führerin 

umumi karareihından bildirildi. 
ğine göre, bugün B. Hitler, Var. 
şovaya girmit o1a.n Alman kıtala
rmı ziyaret etmiştir. Tcfti§i mü- ı 
teakıp, Var~ova muharebelerine 
iştirak etmiş o1an kıtalar, B. Hit· 
!erin önünde bir ge~it resmi yap· 
mıştır. . 

B. HtJcr, tayyare meydanının. 
da Gen~ill Von Brauchitsch, 
General Mihçh, daha birçok ge. 
neraller w S. S. grup Führer em· 
niret polis şefi Hcydrich tarafm
dan karşılanmış ve kara ve hava 
ordusundan bir kıta tarafından 
selamlanmıştır. B. Hitlerin bu 
zivaretindc kendisine, ezcümle, 
G~neral Keitel. S. S. umumi sefi 
Himmler. Dr. Lammers, Dr. Di· 
etTich refakat eylemiştir. 

RAY$TAG BUGUN 
AÇILIYOR 

Berne. 5 (A.A.) - Bcrlinden 
resmen bildirildi~ine göre, Rayş· 
tcı~ varın saat 12 de içtimaa çağ. 
rılmrştır. 

sanın arzu ettikleri ve Almanya. tır. mnllimdur. 
nın kabul edebileceği şekilde bir Lord Hali!aks, bundan sonra, lşto bu urnumt vaziyet kar· 
.ulh teklifi. yapılamıyacaiTrnı bili· İngilterenin Polonya.ya karşı l F 

..... taahhütler alma.smdaki sebep - şısında. ngilterc 'e ransa. 
yor. Akamete f!"Ahkum oldu~unu 1 1 · h · .. ı d · insaniyetin asırlardanberi il
bile bile bir sulh teklifi rolünü t?~: ıza etmış ve şoy e emış. ham kaynağını teşkil eden bU-
kendi üz~rine almakla gerek mem Bazıları diyorlar ki. biz bu tlin ideallerin ve dayalarrn ,göz 
leketinde. gerek dünya efkanu• taahhlltlerl kendi milli menfa. lori önünde mahvolup gitmesi. 
mumiveıin.de prestijinin lonlaca- atlcrimizin mUlafaası için nl· ni görmekten fsc çarpışmayı 
ğrnı <'üşünüyor. ihtimal ~i ln~i.l· dık. Bir mA.naya söre, bu ta· tercih etmişlerdir. 
tere ve Fransaya ;v.apa.cap )>ır 
teklif ile: ''Bu sartlan bbul e!
mez de harbe devam ederııenız 
mesuliyet ai:r;e Aittir.'' diyecek o· 
)ursa ertesi günü AlmanyadRn: 
"O halde askeri ittifakımız mu• 
cibince lütfen bana yar.dım edi
niz." yolunda bir talep geleceği· 
ni de hesaba katıyor! 

Polonya hUkOmeti sabık azası Bük 
reşten Harculane'ye nakledıldiler 
DUkrcş, 5 (A.A.) - "Havas,, 1 rın yukarı Silezyndn yaptıkla

Nozaret altında bulunmakta o· rr tenkil hareketi bilhassa ştd
lan sabık Polonya bUkümeti detti olmuştur. Hemen her e;e. 
dzası, bu sabah, BUkreşin 500 birde diYanıharpler 1920 senf"
kllometre garbında Yugoslav sinde Almanlara karşı y~pılan 
hududu ci\'arrnde. Herculane- isyan hareketine iştirı\k etmiş 
ye hareket etmiştir. kadın, erkek birçok Polonyalı· 

~alkanJar sulhunun Haricıve Vek l:m z 

Kaldı ki ıon hadiseler eanaıın. 
la İtalyanın Almanyayı\ lcar4ı 
ıerzeniı e<leceği bazr noktalRrda 
vardır: Hitler Stalin ile anlaş· 
mak kararmı verdiii zaman Mu
solini'nin reyini almamııtır. An
cak ,'\ıfoakova anlatmasından son· 
ra en-ırivaki önünde Kont Ciano. 
yu davet ederek malumat venni,
tir. Sonra Lehiıtanda İşgal edilen 
arazinin hu.dut ve mukadc?eratını 
tayin etmek i4ini münha11ra11 
Sovyet Rusva ib Almanyaya ve· 
ren son MoskoV" anla§ması fnıtil
tere ve Fransa ile beraber İtalya· 
dan de Avrupanın bu sahası hak. 
krn•'a fikir ve rev beyan etmek 
hakkını alnnr• r-. Nihavet Sovyet 
Rusya ile anlaşarak Karadenize 

BUltreş, 5 (A.A.) - Öğrenil- yı mahküm etmişıtlr. Kurşuna 
cll~ine gHre, Amerika Birleşik dizilen Polonyalıların ekseriye· 
Devletleri Reisi B. Ruzvelt, sa· tini Entelektüeller teşkil eL 
bık Polonya Reisicumhuru B. nıektedir. Bazı papazlar dıı 
M"scicki'yi Amerika<ln ikame· kurşuna dizilmiştir. 
te davet C'ylemlştlr. Fakat B. DUkreş, 5 (A.A.) -:- Polon· 
Moscickl, sıhhi sebepler dolayı. yada Çek ve SloYak leJlyonları 
siyle. eYvclA. bir müddet lsvic- or~anize ctml~ olan Çek .gene~ 
rede oturacaktır. rah Proşala, l• ransaya gıtmek munatazast 

Bunun için Romanya ile 
Sovyctler arasında mü
zakerelere l şlanıyor 

1 
Bilkreş, 5 (Husust) - Ka· 

rndeniz havzası ile Balkan 
mcmlelcetlerlnde sulhUn muha· 
faznsı icin SoYyetıerin teklifin1 
tetkik eden Romanya nazırlar 
mec llel hariciye oazm Gafen
ku 'nun izahatını dinledikten 
sonrn, Mosko,·adaki Romanya 
sefil'i yasıtaslyle So,·yct hUkO
metine milrRcaatte bulunmuş 

ve Rumen hariciyJ naıtrınıo 
MoskO\·ayn ı,!tmek niyetinde 
olduğunu bildirmiştir. 

Uzakşar.tta vaziyet Çınli
ıer ehins inkişa r adıyor 

Çunkin.g, 5 (A.A.) - Central 
News ajansmın bildirdiğine gö. 
re, Human şima.lin<leki cephede 

.vazivet. seri bir surette Çinli • 
ler lehine ink işaf etmektedir. 
Dört gün evvel bnt:ılıyan Çin 
mukabil taarruzu. !\fi nehrini 
geçmiş olan Jaoon krt.alarmm 
büyük bir kısmını yok etmiş • 
tir. Halen bir r:ırrırsmaya sah. 
ne "lan Yen!;?'tien nııntaka!!t ha. 
riç olmı:ı.k tiure. <iP~cr sahalar
da Cin kuvvet'eri valnız tc -
mizleme ameliyesi ile meşgul. 
dUr. 

IJ•l J lrt('lıJ,. 

Hükumet, heyet şerefine West 
• 'End'rn büyilk biT otelinde öğle 
ri}"afeti vermiştir. 

cornanti, 5 (A.A.) - "Hn· Uzere Romanyayı terketmltıtfr. 

Heyetimiz şerefine veri· 
len ziyafetler 

Londra, 5 (A.A.) - Reutcr: hmek hayalinden va'?geçen Al· 
Milli müdafaa koordinasyonu m!'lnyaııın bir gün Triyesteye İn· 

nazın Lord Chatfield lnı:lltere mr,k ihtimalleri de zihif'lhre gel. 

vas .. - Romanyaya gelen sö· 
zUnc inanılır adamlardan alı_ 
nan malUmata göre, Almanla-

Bır Yunan vaguru 
hükUmeti namına, bugün Carlton mi,.,tir. (Baş L&niı J ıncide) 
otelinde, Türk aakeri hcveti şe· ı G~çcnlerde bu sütunlarda ·~., 

bat1rı~dı. 
refine büyük bir öğle ziyafeti ver- . i\1m~n - Rm an1~1maıı~ı tetkık Deutsthe Allgemerne Zeıtung 
miştir . Bu ziyafette birçok fnrri 1 ed"r!;"n ft ., 1 ··r~ı:-ı hu va~ıvet k~r- İngiltere ile ticaret yapma~ta. o
liı _ Fransız yüksek askeri rfrali. "lteınıln nasıl l,ır J.l'\•sr.s .. ·et gos· lan bitaraf memleketlere bir ıh· 

• ~ • • ' w b" okt tarda bulunarak ezcümle diyor bu arada hava mareşali Sir Cynl •"'"-e""!"ı rrrrn r .. '"P.40'" , .. n a 
Neval, İngiliz filosu başkunwı. oJ.:lu<Y·•nıı .-' .. ~·"'l"."'ı:t•k. Görülü· ı ki: . . 
danr büvük amiral Sir Du1ıl-:\ vrr- ki h&"=~ .. ı~ .. i., inJr:.,l\fı bize "Hafif Alman harp gemılcrı, 
Found, Fransız General LelonP hak ve:recek rra~. iyettt>·'=-. bitaraf gemi aahi~lerinin yanlış 
hazır bulunmuştur. Türkiye ve ASIM US düıilncelerini tashıh etmek ve 
Fransa büyük elçileri de davet· İngiltereyi iktisadi zarar13:ra sok· 
liler arasrnlda idi. mak için geçen hafta denıze çık· ... "' .. Bu 1 g a r K r a 1 ı mıstır. Almanvanm tanzim et-

miŞ olduğu kaçak eşya listesi, 
Londra. S ( A.A.) - Reutl!r: İngiliz Hstesinc tekabül edebil. 

k k • h ti a Tu"rk ordusu namı.-:n Tür as erı eve azasına • mesi için. uzatılmıştrr. Bazr bi-
vam kamarası ve lordlar kamara· tebrik edildi taraf mUesseseler. tn~ilterenin 
sı azası ile temas etmek fırutınr bahn" satvetinin kendilerini hi-k Sofyn, 5 (.A.A.) - Epey za· 
vermek maksadivl~. avam ama· mandnnberi ilk defa olarak, mave edebitece (rine inanmışlar ve 
Tası azao;ından B. Plugıze, vı:ıptn Tilrk hudut muhafız kıtasın. harb tehlikelerini l!Öze almışlar 
ak!'am TUrk heyeti )erefine ı-.n. dan bir heyet. ~ Teşrinievvel- dır. Bunlar5an bir coğu şimdi 
yilk bir ziyafet verecektir. Bı• :ı.:i. de, .Andreycvo Bulgar hudut P.erek JYerrıilerini. r;erek hı..mule· 
vafette lordhırd<"n ve meb .. cJ:ır- muhnfnza kıtnsına mUH\ki ola· lerini kayb~tmek ~ur,.tivle bu 
dan ba~ka, bircök ,,Hhek , •• ,,,ft. mi\ Kral Tiorlsin tahta cUlllsU hııt .. bırınt ödever .. ı..t .. rnir. 
ricali ve bu arada Marcıı:al p:~-'. yıldönUmfi mfimısebetıle Türk Stokholm. 5 ( /\ .A.) - İsveç 
vod ve hariciye neı::treti ,...,,.,".. ordusunun Tlulgar ordusuna 1 harp penıileri, Alman tıı.htelba. 
mento müstec.an P. 'Rı•tler r'• l·~· T k h" • · ı 1 t tchrlklerinl bildirmiştir. Ur ırI,.rının svec su arın_a 11.arru~-
nr bulunacaktır. Türk; .... biivii'· subnylarr, ayine, geçit resmine eh hulun,,.,:ıl::ıınn:\ manı olmak ı-
elçisi ide zivafetc davetlidir. YO ziya (ete iştirak eylemişler- cin htt sularda karakol gezmek-

Faatan Franaaya bir~ok 
alaylar gidiyor 

Parie, 5 (Hususi) - FBFte 
Ff'ferber edilen ala vlardan bir 
kaçı Marsilyava çıkarılmı.ştır. 
Bu alaylar süratle garp cephe -
sine Almanlara kat"§ı gönderil. 

dir. te~:rler. 

miştirp Fas s111t·nı Fran.~a Cum 
hurreisine ?ör.<lerdiü.i bir mek -
tupta. Fas aha:isinin Anavat.an 
ideallerine yardım hususunda 
kanının son damlasını akıt.maya 
hazır olduğunu bildirmiştir. 

Karakol r,czen P"emiler arasın· 
da bir krüva,.5r, iki muhTin, iki 
tahtetb:ıhir. ikinci dereçede bir· 
rok rr..:\t:ı .... ve vüv. kadar l!titah. 
la t,.r.h:.,. e<'lilmiş tic:~ret ızerrisi 
vardır. Bunların teşriki mesaisi. 
ni bahriye makamatı istemi~tir. 

Sıtaraflarm t caret 
eks~ erlerı Londrada 
Londra, 5 (A.A.) - Reuter 4. 

zansı bildiriyor: 
Skandinavya memeleketleri de 

dahil olmak üzere muhtelif bita· 
raf memleketlerin ticari eksperle· 
ri halen Londrada bulunmakta ve 
memleketlerinin İngiltere ile yap· 
makta olduğu ihracat ticaretinin 
istikbaldeki vaziyetini alakafjar 
eden meseleleri müzakere etmek. 
tedir. 

Harp şeraiti dolayısivlc. fiyat. 
lar altüst ol-nuştur. Müzakere 
edilen meselelerin en mühimlle· 
rinden birini bittabi yeni fiyatla 
nn tesbiti teskil eylemektedir. 

Diğer taraftan. Almanların bi· 
taraf ticaret gemilerine karşı is
tisnasr7.. harp usulleri tatbik etme. 
si tehdidi ~e pek tabii müzakere· 
lere mevzu olmaktadır. 

Reuter ajansının diplomatik 
muhabirinin kavdettiğine göre 
umumi kanaat, bitaraf ticaret ge
milerine haro gemileri tehdidi 
terfiki sistemine ne kadar çabuk 
başlarıılırsa umumi şeraitin o ka· 
dar calmk normalleşeceği merke. 
zintledir. lncriliz harp gemilerinir 
refakatinde sevriscfer eden bitı> 
raf perrilere, Almanya pek tab' 
olarak hücum edebileceğini •Ö'' 
leyecektir. Fa.kat. §imdi de A1· 
man gemileri bitaraf ticaret ee· 
milerini batırmakta veya mtita
dere etmekte ollduğundaı:ı, bunlar 
ın~iliz harp gemilerinin temki 
va"tiv .. ttt" fenalığa doğru ıı;r.:-de. 
j!i c;;k ı:tc va pmıyacak bi 1 ~' •-:-=aıtıı 
yeti dahr. iyileştirece!:~· 
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B .ılkan oyunları 
Müsab1kalara dün de devaııı edıld 

f ür:~ ekıbi üçüne a vaz, vetteuir 
Atinn, :; (A.A.) - Bnlkan 

atletızın mUsabnkaJarına de 
'anı eclılmektcdir. 

Dlln yapılan müsabakaların 
tcknık 1:· :.lcclerı şunlardır: 

3.000 metre: \'elkovulo!.' 
(Yunan) !J.(.3.G, l\lavro11osto· 
los (Yun:ın) 9.48. Kılstea (Ho 
manya) !J :Ji.2. 

Dekatlon: l~limnr ( Yugos
lav), 5620 purnn. M!kiç ( Yu. 
gosıa .. ) 5;;37 ııuvan. Lekatsaı:: 
ve 1\fae8l\ios (Yunan) 5~08 pu 
van. 

~imd~·e h.adnr yapılan mii· 
sabakalar sonunda umumi tas
nif: 

ı - Yunanistan 34,5 ınıvan 
2 - Yugoslavya 29.- puvan 
3 - TUrkiye 14. - puvaıı 

4 - H.omıuıya 12.5 puvan 
Balkan atletizm kongresi 

de görUşmelcrlnc devam etmiş 
ve ezcümle l!J4 l oyunlarının 
Romaııya tarafından organize 
cdilmcısini knrarlaştırınışur. 

TUrk heyeti, oyunlara şarki 

AktlC'nl7. nı •mlekctleriniıı, ez 
<'limle Mısır ,.e SuriyC'niıı işti 

rfıkini talep etmiştir. Bu teklif 
salühi~ ettar l<oınıte tarafııı1aP 
~örUşU lec:cı, tir. 

Kongre. lrnnf<>derasyonn İ'-' 
tid'tk eden be~ halkan de' letı 
r••islcriııe tazim ,.e hu memlc>· 
ketler milli spor organizasyon 
lnrma cin sel[,m telgrafları ce 
1\llmesiııi nlkı~larla karar ııltı 
na almıştır. 

Koııgrc>ye iştirfık edenler \'ı 
ntletler bugiln Dclf'c bir gC'. 
zinti yapru'aklar ve gece diiııı> 
c·e k lcrclir. 

Dünkü gece maçı 

fener bahçe Sışhye 
n1ağ t O ı oldu 

Matbuat takımı da Şi~l. 
tekaütleriyle berabere 

kaldı 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

menfaatine l!iin gece Taksim 
stadyomunda futbol mtisaba· 

1 

I*" l\f e1deo Kitao·arınızı 
Her sene ol e uğu gıbi. bu yıl da 

··-·:::a:;;;; ı l
ın=~ ·····-······-·!.m~ ::::::e.a:: ···:.:a::···· ::ı::n:m: 

V akıt/( itabevin
den alınız 

~ ..................................... ı 
, .......................... .. 
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T.Iş. Bankası 
1939 Küçülı Cari Hesaplar ikramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura f{e1ide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

2G Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 lira' · 2,000 Lira 

5,000 " 
4,000 " 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 " 
6,250 " 

5 
8 

16 
60 
95 

250 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

1000 
500 
250 
100 
30 
25 

" 
" 
" 
" 

" 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı 

keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir 
~:::ma ...... ••••• :r. 

Dördüncü umumi ma
ğaza Kadıköyünde 

açılıyor 
Yaş meyva ve sebze kooperati

fi fiyatlarda yüzde 30 dan fazla 
tenzilat temini için umumi ma· 
ğazalar acmak teşebbüsündcdir. 
ilk defa olarak Üsküdar. O sman. 
beyi ve Tophanede 3 mağaza a
çılmıştır. 4 üncü mağaza da bu
f'Ün Kadıköyün:lc açılacaktır. 
Yac; meyva ve sebze kooperatifi 
halka ivi mal satarak istihlaki ço
ğaltacık, amballii işlerine de e
hemmiyet verecektir. 

kaları yapıldı. . 
İlk maç meşhur Matbuat ta

kımiyle Şişli k!Ubü mtitekalt 
435 3~,000 

- -'' --
Sa~~e şahadetname ile 

Ün iversiteye giren 
Sahte lise şahadctnamesi ile 

iirıiversite fen fakültesine giren 
t- b::lu'lah isminde bir genç yaka
l"'r'1r~. dün de ikinci ağır ceza 
,..rh'·c.....,e-inde duruşmasına baş
ı .. -,1,.,.,, .. tır. 

/ b 1 .. 11 .. h d,.mi .. tir ki: 
"- 01..--ıı'TI'l'!a çok hevesim var

dı. Nihayet üniversiteye girmeğe 
karar verdim. Fakat şahadctna. 
mc sahibi def!ildim. Bunu Settar 
adınrtaı•i ukadasım halletti. Sah· 
te bir dinloma ha7.ırlıı.varalt fa. 
külteve benim namıma giderek 
kavrı .... ·-,•: ...,_._.,t bu arkada~ırr 
şimdi ölmüştür." 

Mahkeme şahitleri celbetmei'c 
k;ırar ver'"TlİS. dı•~· .... ·.-ayı başka 

bir ır•ne bırakmıstır. 

Azaları arsında idi. Ayni ta- : 
kımların evvelce yaptıkları 
maç 3 - ı Matbuatın lehine ne
ticelendiği için dUnkü karşılaş· 
ma bir re,·anş mahiyetinde idi. 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 
Maç cidden güzel ,.e heye· 

canh oldu. Kuvvetli takipleri 
karl'ısında Matbuat onbirl fcv
kalAde iyi çalışarak musaba_ 
kayı golsüz olarak beraberlik· 
le bitirdi. 

GilnUn enteresan karşılaş
ması Fenerbahçe ile Şişli bi
rinci takımları arasında yapıl. 
dı ve bu maç da fe\•knldtlc he
yecanlı oldu. MUtevazln geçen 
birinci devreyi sar - laclvert
Iilcr bir gol atarak galip vazi. 
yette sona erdirdiler. 

lkincl devreye Şişli takımı 
çok sUratli bir şekilde bnşla
mış ve mütemadiyen Fener
bahçe müdafaasını sarsmıştır. 
Oyunun 20 inci dakikasında 
Fenerbahçc mtidafil yanlış bir 
,·uruşla topu kendi kalesine 
sokmuş ve oyun ı - 1 berabe
re olmuştur. 

Bu vaziyetten isti fa de eden 
~işli takt'llt çok sıkı hUcumler. 
le 35 inci dakikancl ?ılr sayı da
ha yaparak ır.açı 2 - 1 kazan
mıştır. 

Dev lef 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Iskeocf erun llattın 
lskcndcrun hallııııla gidiş ve clönilş yüküne yarclımcı bir posla ol 

ınak üzere ( KHO!\I) ,·:ıpuru 8 Hirincileşrin 939 Pazar akş:ıını lsıanbuldun 
hkenth~runa knlknraktır. Gemi gidi~ıc yalnız lzınir ve :\lcrsinc uğraya. 
r:ık lskcndcrıına giclccck ve dönlişle Payas, !\!ersin, Anlalya, Finike, Kül. 
lük ve lznıir i:;kelclerinc ıığr:ıyacnklır. 

:\OT: J>:ıya~ için gidi5lc ) iik nlınır. Liimın hasıl olursa clönüşl· 
Alanya ya da uğnınılacaktır. (8129) ..................... ~ 

Dr. Necaettm Atasagun 
Sabahları 8.30 • kadıır; akşa ll' 

ları 17 den sonra LAieii Tayyarı 
t,p. Uai re :l; No. 17 de ha'ltala rın ı 
kabul eder. (1 ele/un : 239j:ll 

SAHiBi : ASIM U~ 

Basıld ığı yer: J',\K/1 !\lıılhaası 

Umum r\e~riya tı idare e ılrn: 

Refik Ahmet Se\·en(li l 

. Şirketi Hayriyeden: 
Boğazın muhtelif yerlerinde oturup da sabahleyin saat 8 de 

başlayan İstanbul Resmi Mekteplerinde bulunmaya mecbur olall 
talebe ile 1stinye, Emirgan, Rumelihisarı ve ArnavutköyUnde ika
met eden sayın yolcularımızın vaktinde köprilyc gelmelerini teıniJı 
için 9. 10. 939 pazartesi sabahından itibaren sonbahar tarifesinde 
yapıl&n-ıadil&t, 

l - .19, f3• 31 ve 37 numarah seferler 5 beşer ve 29 numarall 
sefer 10 dakika evveline alınmıştır. 

2 - 45 ve 57 numaralı seferler berveçhiati surette tashih olun
ıuştur: Bu seferi yapan vapur 7.25 de Bcykozdan kalkacak, 7.35 
'e Paşabahçe, 7.45 de Yeniköy (Yenlköyde 47 numaralı sefere ak
arına verecek fakat mezkur seferden aktarma almıyacaktır.) 7.5 
'e 1stinyc, 8 de Emirgan ve 8.07 de Rumelihisarına uğradıkta 

·onra 8.40 da köprüye gelecektir. 
3 - Köprüden 28 numaralı seferi 

'skildara uğrayacaktır. 
4 - 32 numaralı sefer köprilden 5 dakika evvel hareketle dol 

'J Arnavutköyüne gittikten sonra Çengelköyüne geçecektir. 
5 - 53 No. lu seferi yapan vapur 8.05 de ArnavutköyUnd 

arekct edecektir. 

I BUGÜN·KUt18ARANIZA·ATACAGINIZ·5·kURU~' 
Beyoğlu Halkevinde 

lisan dersleri 
Beyoğlu Halkednden: 
Evimizin Halk dershaneleri 

ve Kurslar şubesi 16 Birinci· 
teşrin 939 tarihinden 'itibaren 
faaliyete geçecektir. Açılacak 
kurslar aşağıda yazılıdır. Kay
dolunmak istiyenlerin hüviyet 
cüzdanlan ve dörder fotoğraf. 
lariyle Evimize müracaat eyle· 
melerini rica ederiz. 

Muhammen bedeli 5220 lira 60 kuruş olan 3.f.80.f metre mi 
muhtl'lıf eb'alla 2200 adet kontrplAk 10/10/1939 Salı ıilnü saat (15 
beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından k• 
zarf usulile satın alınacaktır. 

. -
= 

r r 

--

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMElİOİR 
= !!~&· 
T. C. 

ZiRAAT IANkA~i 

Türkçe - (Fransızca. A. B. 
C.) - Fransızca Tercüme usu· 
ıu. - Fransızca Dlctlon. (İngi
lizce A. B. C.) - (Almanca A. 
B. C.) - Ameli muhasebe, Dl. 
klş, Şapka. 

Zayi 
lstanbul lıalyan Llseııl \'C Tica. 

ret :\lcktebinden 1932 yılında alınış 
olduğum 32 numaralı diplomayı za. 
yi eltim. Yeni"ini çılrnrac'a#ıındun 
eskisinin hükmii yoktur. 

ırnıs ATIF ASSE~ 
( K. 1. 272) 

Bu işe girmek fstiyenlerin 391 lira 55 kuruşluk muvakkat terll 
kanunun tayin elliği ,·esikalarla ekliflerinl muhte,·i zarflarını ayni 
saat ( 1") on dörde kadar Komisyon Reislijine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakt 
(7646) 

• •• 
~luhnmmen bedeli 7300 lira olan 730.000 adet rakkamh işaret ç 

16/l 111939 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulil ile Anki 
idare binaııında salın ııtınacaklır. 

Bu işe girmek istlyenlerln 5"7.50 liralık muvakkat teminat ile k 
nun tayin elliiti vesikaları ve tekllrlerınl aynı gün saat 14.30 a k 
Komisyon Reisliline vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler parasıı olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, HaY 
paşada Tesellilm Vl' Sevk ŞerJlğinden daıtıtılacaktır. (7762) 

• • • 
De,·let Demlryollan 9 uncu işletme 1'1fülürlüğünden: 
hıanhul Banliyö"ü trl'nlerlnden: 18, 22, 26, 32, 3.f, 4-t, 46, 

ve 23, 27, 31, 37, 39, 49, 51, 55, 57 numaralı trenlerin Yeşilköy -
çükçekmece arasındaki seyirleri 9/10/939 Pazartesi günfinden ili 
Jüitveılilmiştir. (8127) 

---••-• 15 ili 21BIRtNCITEŞRIN1939 ______ _ 

Viyana Son bahar Sergisi 
Avrupanın en mühim iktıaadi ve sanayi aergilerindendir. 

Her tilrlü izahat için hazır bulunan: Türkiye Umumi mümesaili 

K. A. Müller ve Şeriki 
İstanbul Galata Minerva Han Posta kutusu 1090 Telefon: 40090 

sız DE SEYAHAT TENZtLA TINDAI'.\ iSTiF ADE EDEREK 
GERi KALMAYINIZ . 

Bütün esbabı istirahat, en mutena ve neiis yemekler en temiz otelle,. 
Sayın sergi ziyaretçilerinin emirlerine tahsis edilmi§tir • _______ .. 


