
r Ronıanyada mecburi °' KERYERDE. 3 KURUS r- ) 
. . . 
1§ servısı Hindistandaki lideri• 

toplanıyor 

Londra, 8 (Hususi) - Bugün 
Hinı:iistanda 300 kongre lideri 
toplanacaktır. Gayriresmi maha-
filden alınan malfımata göre, 
Hind liderleri, bu harbte ingilte. 

Bern, 8 (A.A.) - BerliDde 
Alman ajansının verdiği maluma 
ta göre, Romanya hükumeti 14 
yaşından 7 O yaşına kadar olan 
erkek ve kadınlara te"mil edil • 
~e~i kaydile bir mecbıiri iş ser -
vısı ve askerliklerini yapmış o -
~nlara mahsus aynca bir servis 
ıhdaı etmi§tir. Pazartesi 9 Birincite1rin 1939 ı:- YIL:22 * SAYI: 7812 

re ile tam te§riki mesaide bulun. 
mak kararını vereceklerdir. 

İDARE E\'f Ankara f.oıf.ISTASBUL •Tclgr:ıf: VAKJT• Posta kutusu: 46• Telefon: !!Ht3(Vıızıl.:!4:Jio ıldore) 

Romaôya, YugoslaVya, 
ademi tecavüz paktı 

Macaristan 
yapacaklar 

Son A 

sıyası 
• •• • 

uzerırıe böyle bir hô.diseler 
lüzum görüldü _1Jaklaşmıga kat'i 

omanya-~acarist~nl~~~~~~-,--~~ 

udutlarındaki asker mevcudunu 
ynı zamanda azaltmayı kabul etti 
lkan'arda inti~·a'ı 1 

a.ametıeri 
'Yazan: ASIM US 

~ya, Macaristan ve Yu • 
•ya arasında kartılıklı bir 
illa barelreti ..ar. Bu devlet. 

\~iıtaa harbi üzerine sefer • 
"ltlle ıetirdilderi ve huclutla. 

'-h!id ettikleri lınavvetleri ted· 
•ıırette t.bia em.ek i~n ça. 

ml'lrftll'I..... Bu anlatnuı hareketi 

Budapcşte, 8 (A.A.) - Zan 1 
nedildiğine göre :rfacaristanla 
Romanya ve Yugoslavya ara • I 
sında yakında bir ademi teca. 
vüz paktı ile bu memleketler . 
deki ekalliyetler hakkında bir 
pakt imza edilecektir. 

İyi haber alan mahfillcrd~ 
söylendiğine ~öre, Avrttn""tr 
bu kısmında devamlı bir iş bir. 

!iği temini için alakadar mem 
leketler arasındaki diplomatil 
temas sıkı bir şekilde devam e. 
decektir. 

Resmi mahfillerde büyük bil 
ihtiyatla hareket edilmekte ve 
hadiselerin memnunivete şa11n 
bir seyir ta.kip ettiği beyan e 
dilmektedir. 

Finlandiye 

\ 

' 

' 

AYnlpa için olduğu kadar 
........... n selameti umma ela 
. htlftiyet ile "-tıbiua4*1r Wr 
sedir, 

lehiıtanın işıalinden sonra 
. .,.da harb vaziyeti garb cep. 

e inhisar ediyor. Almanya 
~rıtnaa ve lngiltere arasında. 
uu harb devam edecektir. Fa· 
Alınanya garb cephesinde 
hl oldukça cenubu f&l'ki Av. 

ı için buradan bir tehlike 

o yeti r btr heyet 
göndermeyi kabul etti. 

f ngili:: ağır top1arından bfr talfm esna 8"IM 

HitI e ı-, R uzvel t'in 
yapacağı tavassutu 
kabul edecekmiş . Onun için Romanya, 

·•tan ve Yugoslavya ara • 
bu tarzda bir •lapna ya. 
1ı çok yerinde bir tedbir • 

!Ruslar Estonycidan iki talep-
1 

te daha bulundu 
. 
t-ıc.t bu anlatma hareketi ay .. 
~nda Macariıtamn Orta 
:"lls. hadiıelerinden kendi he. 

ibret deni almı' olduiu-
41. aöıtermektedir. Bizi daha 

e ınemnun eden cihet de 
........ 

. .-..ln-larda olduğu üzere Le. 
, le bir ıene evveline gelince • 
-~ .. Almanya ile birlikte ha. 
t ediyordu. Çekoslovakyayı 
k'"ken bu memleket Al· 

taya yar~ım et ti. Lehiıtanın 
• Ya ile birlikte hareket et. 

L... l~giltere ve Fransanm Çe. 
~ya meselesinde Alman 

nazarını kabul etmelerine 
~ niabette tesir etmittir. 
~ 1.qki Almanya Çekoslovak. 
~ıl.... Parçalanmumcla kendisine 
~ etmesinden dolayı .a 

Londra, 8 (Hususi) - Fin • 
landiya hükumeti, Sovyet Rus • 
yanın bir murahhas hevcfr,;'l nön 
derilmesi hususundaJci talebini 
kabul etmiştir. Müzakere mev -
zuu, heyetin Moskovaya gitme • 
sinden sonra belli olacakır. Di • 
ğer taraftan Finlandiya askeri ih 
tiyat tedbirlerini almakta devam 
etmektedir. Mevcut 140000 kişi 
lik kuvvete yeniden ilaveten ih
tiyat efradı silah altına alınmış. 
tır. 

Moskova, 8 (A.A.) - Mosko. 
vaya geler.~k olan Finladivalr şah 
siyctler arasında halen Finlan • 
divamn Mnskova elcisi bulunan 
eski başv~ 1-il lJso P?a,,sikivinin 
de ismi zikredil'11ektedir . 

Rusçaya tamamen vakıf olan 

Pasikivi 1920 de Sovyetler Bir· 
liğile sulh muahedesini imza et. 
miş olan Finlandiya heyetine ri • 
yaset etmiştir. 

LlTV ANY A HEYET! 
MOSKOVADA 

Moskova, 8 (A.A.) - Litvan. 
ya murahhas heyeti. Kaunu~ vap 
tığı kısa bir sevahattcn dönen 
hariciye n::ızırı Urbsys, başvekil 
muavini Rizanskos ve Litvanya 
ordusu kumandanı Rastikisden 
mürekkep olarak 7 ilkteşrinde 
Mcskovava gelmiştir. Heyete bir 
ço'< mütehassıslar refakat etmek. 
tedir. 

Tayyare mcvdanı Sovyet ve 
Litvanya bayraklarile donatılmış 
tı. 

Lik maçlarının ikinci hattas· 
~te minnettarlık fÖyle 
"-a, do.tluk hiaıi bile muha· 

~:~:~::;:: ~~:.b! Beşiktaş, Fendr, Beykoz ve Vefa 
~ ddor meselelerini ortaya atb k, 

1 
. .. "' 1 

'botru~ doiruya müzakere ı ra ıp erını magıup etti er 
"' llnzig ve Koridor meıelele. 

~-~= =~i =:: G Saray 
~:=~H~i • 
~ İaaafıızlık hiç fÜpbesiz ..... ~ ...... !._....,r....__,_. 
lanı da dütünmeğe mee· 

~ttir. 
-...:..~ •tanın bir taraftan Ro. 
~~ela, diir taraftan Yugoı • 

Wr takım arazi talepleri 
i,~u ınemleket istene bir 
: .._..ya ile birleıttek bir 

Romanyamn, diier ta • 
Y aıao.lavyanın da parça • 

~ ~ aebeb olahilir. Fakat 
İla • • hir aiyaaet .~cari.ta. 

· tiJram hislerini tatmin e~c. S • l»unun uzun ıürmiye • ı 
OQdua aoara Lehiatana , 

Amer ika da Fransa ve lngilferenin muvafakati 
olmadıkça tavassut mevzubahs olamaz, deniyor 

Vaşington, 8 (A.A.) - Hari. 
ciye nazırı Hull, matbuata be • 
vanatta bulunarak RuZ\ eltir 

manyanm bir teklif yaptığını 
gaztelerde okuduğunu söyl • 
ve bu haberi tefsir etmekten Almanyadaki ~on 1 

talebeler de eldi 
1 

tavassutta bulunması için AI - içtinap etmlşir.(~m• : te) 

• g Fransada26komunıst 
~ ı nebus tevkif edild' 

JJün- ~abalı ge1'en talebcierdcn bıri 
Almanyada kalan üç talebe

miz de dün gelmiştir. İsviçre. 
de bulunan 40 kadar talebemiz. 
le Belçikada bulunan talebele. 
rimiz de yakında geleceklerdir. 

Yugoalavyanın yeni 
Tahran sefiri 

Belgrad, (Hususi) - Eski 
• sefirlerden tvan Lükoviç Rigaya 

Madriddeki Yugoslav sefiri tvan. 
koviç de Tahrana tayin olundu -
lar. 

Gazetelerin yazdığına göre 
diğer bazı hükumet merkezlerin. 
deki sefirler ~'"~ ela deği • 
tiklilrl~r .,!?.<.aktır. Bu ı:"ği!me • 
fer, YUf:cıalııvvanm !a.ti b:tar:ıflr\: 

Yeni tevkitler yapuacağı söyleniyoı 
Paris, 8 (A.A.) - Tevkif 

edilen 26 komünist mebustan 
13 U bu sabah sorguya çekil. 
miş ve UçUncU enternasyonal 
propagandasını cezalandıran 

ve komünist partisini dağıtan 
26 eylül 1939 tarihli kararna· 
me hUkmUne göre suçlandırıl· 

mışlardn-. Bu mebuslar şunlar
dır: 

Gresa, Carnavin, Castes, 
Crolzat, Martel, Lozeray, Ber. 
lloz, Plllot Petit, Capron, Tro
vchard, Bartoli ve Gaon. 

Tevkif edilen mebuslar hap
sedilmişlerdir. Yeni tevklfier 
beklenmektedir. 

Avrupada harp 
vaziyeti 

lftaamelenin bir sün ken· ı 
' tatbik edileceğini anlamak 

Sok riksek bir zekaya aahib 
(Devamı 6 incide)_ Fener - Topk4p1 ~ndan 'bir görünüş (YaZ181 6 nelda) ı siyasetim olan manndAn iled ! 

' - kteriir.. 

Ballıkta Sovyet pohtikasının gayesi 
nedir ? H ıtler sulh teklif etmekle 
vakit mi kazanmak ist!yor t &arpte 
Aln1an ordusu neredt ~aplanıyar ? 

OJwl • 1ı ıv > 
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Tabiatin mistisizm i 
Dfl,k' diyorum ahar eğ-

leııcelerinde, kır gezintilerin
de, yaz banyolarında paganı 
bir mistiklik ılerha' giize çar. 
pryo 

KUtal• ısıaı •• tzuna 
girer girmez hemen ~levl!na
mıı torunu .lrif Çeleb.yi bliyük 
bir itina ve sevgi ile karşıla
ması şJplıesiz ki sadece bir 
şahsın se>imli olınusın • .n ileri 
gelmemişti. BilAklı< lıir şahsı 
seınpatikleşlireıı kuvvet onun 
içinde yaşıyan ateşten haşka
larıııın hab..,rdar olmaı:;ıdır. 

Yiizde :ruz Pantelt ' ve yUz. 
de yUz .rııl EfHi.tı u olan 
.Mevltlnnııın hayat felsefesi bu· 
rada Pa.~anlığa en y~ .. ın bir 
tefekkür \"e :>klon olıuak yer
l<'şmışlir. 

Tabiati inkilr eden kuru 
zühd, bütün tabiati kuru, ma
nasız, hcyec:ınsız bir halde ta. 
-:.ın·ur eden Sami zihniyet: ta· 
biati ldealiz J eden; çiçek, 1te.y
\ an, dağ. ılere insan karşısın
la vec.d duyarı Orta .ft:sya, DL 
vem, HellAd, Ltıtin tefekkUrü
ııe karşı nııcal{ bi.lyilk akslila
ınellcr duya bilirdi. .MevHlna 
ı:;ami zihniyete lıir ok gibi so
kulmu;ı; Panteizm'di. 

l\Ievl!na tefekkiiı ilmilu mü
nevverleri kapladığını farze· 
dcrsP.k daha geniş halk kütlesi 
içinıle d<' buna benz<'r izlere 
tesadüf mUrrıktindlir. 

.MeseHl "Nevruz,, "günleri 
burada otların otlarla konuştu 
ğu g-iindür. Yeni mevsimin ilk 
giıniinde hangi denle deva ol· 
cluklaı·ıııı birbirlcriııe ~öyler. 
l<'r. 1 nsaıı la ı· o gii n otların Us· 
tUndc yu\·nrlanırlar. 

Çamlıeııda yaprlau kiraz 
bayrnını hir oski totem Ayini
nin de,·anıı değil midir. Tabi
atin ilk idf'alize edilen şekli 
Totemtlcıı bıışka nedir? 

Çidemlik gezintisi, kendisine 
mahsus şarkıları, rakısları o. 
lan lıir {ıyfrıin son kalmış şek
lidir. 

''Ha:rdi ı;hlclim Çitlemliğo 
Hep c,;iclcmler açdnu'=',, 

Diye başlayan türkü bu Pa
ğan merasimin fiıleta besme
lesidir. 

Kiitahyaııın Yukan Kalefiln. 
deki "Çağla. badem,, günü yine 
Pağan lıayramlardan biridir. 

Bugün halk arasında dola· 
şan şarkılarda idealize edilmj~ 
hayvan, nebat, insan tabiatini 
görmek miimkllndiir. 

.. G i ı·d i ııı .) ıııi ıı hahc;t>~iue 
Hep çl«;ekl~r selam rlumıus 
l\lor menekşe hoynun eğntiş 
Giil kınnızı ıdinc ka.ro;;ı,. 

"Çiğ<l.<•ııı doıli, lwıı de varım 
Her çiçekt.en er ~ftrm1. 
Dağlara kaçarmı 
Giil kırmı:t.1 ~iiııe kar-:;ı., 

sauı inkii r e<.ll'n , tahiati heye. 
cansız bir makin!' haline ko· 
yan sami tefekkUrlin yanında 
bir hamledir. insan. tabiat. i. 
H\h burada ayni çamurdandır. 

Banyoların muayyen türkü· 
lor. Ye hareketleri istilzam et
mesi bunun bir devamıdır. Sa
rı kız esfnnesi hunun bir misa. 
lidlr. 

Anlattıklarına güre ılıeanrn 
mevsimi muayyen merasimle 
başlar. yine muayyen mera
sim le nihayet bulurmuş. 

Bundan 40 sene en·eline ge. 
liaceye kacla r· ılıca me,·simlnln 
nçılnıaeı şehirden 1rn.şlrıyan ve 
iiç giln ~Hren ntPrasimle olur· 
muş! 

Konak yerleri hazıı-lanırmış 
Çadırlar kurulurmuş. Kadrn. 
lar ökliz arahalariyle yola çı· 
im rlarmış. 

1'~rkekler çifteleri sırtların. 
da keklik avdaya avlaya Por
sıık boyunu takip ederlermiş. 
Porsuk boyunda balık avlanır. 
mış. İki gtın böylece glindUz 
keklik a\·lanır. akşamı balık 
tutulurmuş' 

Ü'çUncü gün banyo yerine 
varılidığı sila.hlnr atılarak llıin 
olunurmuş. 

Dönüşte gidenlel'i kalanlar 
balor gahan l aı>aklarını birbi
rine nHnıaı~ suretiyle uğur. 

laı·lar . v~ ayrılan havaya silah 
ata ata yoluna devanı edermiş! 

BugUn bunlar bir survivans 
halinde ya· amaktaclı.·. lnsan 
ların tabiat sevgisi, _ ayat aşkı 
buradan ' mistik kaynaktan 
gelmektedir. 

Yll l 

Doğduğum evin yolu 
Tren llerliyor. lslasyondaki 

büylik ağaçlaı· hala ekzotik bir 
harikuH\delik tesirini hırak1-
yoı·lar. Geniş gövdeleri, ::ırk vP 

heybetli dalları, gölge verdiği 
halde mlitemadiyen aralaqn· 
dan parıltılar ve aydınlık sr_ 
zan yaprakları ile bu ağaçlar 
uzayıp giden ovaya p;üzel hir 
dekor teşkil ediyor. 

Bu ağaçlar, günün her saa· 
tinde bir ba!jka renk alarak ge. 
nişleyen düzlük zihnimi kur· 
calıyor. Mliphem bir intiba. sa. 
ğanağı hafızama hücum etli 
yor_ Bir zamanlar kaydırak, 
çelik çomak oynadr~ım yerler 
burası mıydı? 

Dekor bana lıiı- sUrU rualıal
le arkadn~ının çehrelerini de 
müphem bir şekilde çiziyor. En 
iyi hatırladığım gözleri sür 
meli beyaz bir kuzudur. 

Bir ~!in galiba bu biiyUk a. 
ı'!,açların altında olacak, çocuk
lar toplaııwu;tık.Çocuk kaiilesi 
ikiye bölllndU: J<Jsir almaca oy
uadrk. Omuzlarından hızla ya· 
kaladığını çocuğu hatırlı· 

yorum. 1''akat omuzlarının iz· 
leri hll.lA. avuçlarımın içinde 
taptaze... Ceviz oynadıktan 
soura. kaylıı:?ttl~im günü de 
hatırlıyorum. Oyunda kaybet
mek bana bir ayıp gibi gelmiş· 
ti. Canrroın sıkıldığını halA u_ 
nutmıyorum . 

''Sü.u.hül ded i donum göktür 
Dalımda çiçeğim çoktur. 
Kokuda akranım yoktur 
Gfil lnrınızı giine kar':>• .. 

Tren ilerliyor, istasyonun 
Çiçeklere verilen şahsi yeL biiyük ağaçları lrnyboluyor. 

"miloerred,. mefhumların ide- Burada geçen günlet·imi. 
alize edlldiği yerlerde göze bir kuzunun peşinden ko_ 

}: çarpmaz. şan, bir kaydırak ta ı;;ın ardın· 
l• Porsuk vt\disinde iclcalize e· dan fırlayan. küçük lfu;;tik to_ 
\1 dilmiş olan Estartenin gP-yiK pun hayaline can veren, yahut 
ıı boynuzlu tacı, suların periler. bliyiik a~açlardan lıiriuin g61· 
1 le karıştırılması , dağ tepeleri· gesinde çömelerek nıasal dinli
ır ııln. orman kuytııluklarınrn yen, çayırda koyunlarını oth.
u mistik bl~r mAna ifade edilişi tan ~ene.: çobanlardan hariku_ 
r tabtatin Orta Asya 11iteplnin- !<\deliklerin haberlerini hayret 
1 de, Jyo.nyada, Hellandda, LA. le işiten, henüz yedi ya~ dişleri 
J "in ynrdlannda l<IPalize edili~i. I çıkmamrş bir r,ocu;un Çf'hres: 

llP pek benzer. I le bir kere da.ha .;Uzlimde can--' 
( JM._,. _,, ) 

r. lııti<W 1naaıua ben, ceddim, , l&n ıyoru m. 
~ •· •.-e~ - 'lV'ltf <!W.11 :\~meei in-.. 

'lir makinistın 
yaptığı ışler 

Sve taarruz, memura 
'-akaret, bıçak çekmek 

Bir korucu kaçırdığ~ 
kızın babasını vurdu 

:~a ı :: -m~ ~ :~~: 
Bir tenkidin ~~ . 

vesaıre ... 
Sehremininde Melekhatun ma. 

haÜesinde otura n Kadriycnin kı
zı Mahm ev, metres yaşadığı evli 
ve beş çocuk sahibi bir fabrikada 

ı makinistlik yapan Şükrü ile ev -
vclki gece rakı içmiş. sonra da 
bir otomobile atlayarak annesi • 
nin evine gitmişlerdir. Saat 12 
de reddettiği kızının, dottu ile 
beraber sarhoş olarak eve geldi _ 
ğini gören Kadriye, içeri almak 
istcmemis, fakat kxzınm otomobil 
bas.amağ(nda baygın bir halde 
yattığını görünce kaldırmak ü -
zere aşağı inmiştir. Bu sırada 
Sükrü kendini kavramıs, tekme 
yumruk kale duvarı dibine gö -
türcrek dövmüş, bayılt1.'<tan son 
ra Mahınevi almak üzere dön • 
müştür. Şükrü yolda bir otomo _ 
bile atlamıı, fakat bu sırada Kad 
riyen1n dayak yerken: 

Yaptığına pişman olan Mustafa emniye' 
müdürıüğüne gelln te~hm o.du 

Dün Mcvlanckapısında bir kız 
kacırma vakast yüzünden cinayet 
işl~nmiş, birisi ağır surette yara. 
lanmıştır. 

Vaka şöyle olmuştur: j 
:r-.ıt:evlanekapıda Ayazma deni· ı 

len mevkide bahçıvanlık yapan 
Alinin 14 yaşında ki krzr Mah • 1 

mudiye, o civarda koruculuk ya. 
pan Mustafa ile sevişmiş ve Mus 
tafa evvelki gün krzr kaçırarak 
evine götürmüştür. · 

Gece kızının eve gelr • 'diğini 
gören bahçıvan Ali. Mustafanın 
kaçırdığını öğrenmiş, doğruca 
Mustafanın evine giderek Mah • 
mudiveyi istemiştir. 

Fakat Mahmuıdiye babası ile 

gelmek istememiş, Mustafa da A. 
tiye : 

- Görüyorsun ya işte! Biri.. 
birimizi seviyoruz. Evleneceğiz. 
Haydi çek arabanı! demiştir. 

Ali bu sözlere sinirlenmiş, 
küfrt-tmiş. bun-ıın üzerine Musta. 
fa kamasını cekcrck Alinin üze -
rinc attlmrş, birçok yerlerinden 
ağır surette yaralamıştır. Ali, 
kanlar içinde yere serildikten 
sonra. Mustafa vaptığına pişman 
olmuş ve atma bi.n·erek doğruca 
Emniyet Direktörlüğüne gitmi!j. 
teslim olmuştur. 

Vakava müddeiumumilik vazi. 
yet etmis. bahcıvan Ali Cerrah • 
paşa hastanesine kaldırılmıştır. 
varalan tehlikelidir. 

t..aı 

hatır 1 attı ğ ı r o ı ı ar ~~· 
l' azan : H ı.kmet M unıf ~~ 

O ünkü ajans ha berlerin<lt dan 
birinin bildirdiğine gör' ~U~ 

Beri inde ~ıkan siyast ve eJıô-1 teri 
nomik "Sudescho .. g-azetesi. b~ ~ehı 
günkü harp halinde, tutmak u t 
oldukları yol dolayısile Türk ' n 
nıamdarlarını "'şiddetle tenJ<ıt ~ıı 
etmekteymiş... . td 
Şurası maliım olmalıdır .. ~ ~ile 

Türk zimamdarlarr, ',)ütün TU ııaıt 
milletinin tam itimadına 11gl

1 
~!\ 

ve takip ettiği herhangi ııt ~erı 
ve harekette Türk milleti~ 'a.y1 
can ve gönülden muvafakatıJll hııı 
haiz bulunmaktadır. Bu itinı8 lı~ı 
ve muvafakat, Türk zimaıtl lctıc 
darlarının hariçte ve dahilcJI 

memleket idaresine olan kustıf' ll 
suz vukufları dolavısile besJeO'!l'fke 
mekte ve verilmcl·tedir. OnJııt leli 
Türkiyenin mcnafiini layıkil ~ı:ı 
takdir ediyor. Ezcümle kim~ ~ 

- Yangın var, yetişin! Fer
yadına yetişen bekçi Şaban oto. 
mobilin önüne geı;erck durdurt -
muş, Şükrüyü yakalamak iste -
miştir. Kendini bilmiyecck ·de -
recede sarhoş olan Şükrü bıçağı. 
m çekerek aşağı atlamış, bekçi • 
nin üzerine h ücum etmiştir. Bek 
çi Şaıban kaçnuş , Şilkril kcvala • 
mı3 ve nihayet devriye gezen 
jandarmala r yetişerek sarhoşu 
yakalamışlar. kara kola götürmii§ 
!erdir. Karakolda da •andarma -
lara hakaret eden Ş~krü, dün, 
eve taarruz, sarhoşluk, bıçak 
cekmck, memura hakaret, metre. si Mahıncv tdc sarhoşluktan ye. 
dinci asliye ecza mahkemesine 
verilmişlr.rdir. 

• nin mahna göz koymamak, söı' ll 

B .. ır kadın delı.rdi ·: Fransa ıle yao- ıerini erkekçe muhafaza et-~iı:ı 
1 mek. dünyaya daimi sulh ve s Jııı{1 

d 1 t ıg-ımız an ·aşma dalct girmek Üzere sarfedilt ~Oltı Çocuğunu pencere c;::. t gayr<?tlere elinden g-cleni ila'ı lııeg 
bahçeye fırlattı Ne gı.bı' esasları ihtiva etmek hususunda en basiret ta 

--~o---

Yeni Stadyom 
hazırlıkları 

Dolmabahçc ıtadyomun un 
planını hazırlayan mimar, plana 
ait kcşifnamc ve şartnameleri ha. 
milcn yakmda şehrimize gelecek 
tir. 

Stadyomun inşası için hazır _ 
!ıklar ilerlemektedir. İnşa mahı:ıL 
linde bulunan hayvan hastanes · 
nin yakında tahliyesine başlana. J 

caktır. Bu arada Dolmabahce sa. 
rayının ahır kısmının tamiri mü. 
zayedcye konmuştur. İnşaat bit -
tikten sonra kırtasiye deposu bu 
raya naklolunacaktır. 

Zabıta memurunun va
zifesine ıpüdahale ed en 

mahkum oldu 
Şişli polislerinden Mehmet, ev 

velki gece iki kadının pcşin-c ta. 
krlan bir sarho" hakkında zabıt 
tutarken, soför İzzet adında biri. 
si müıdahaİe etmiş, polise çıkışma 
ğa başlamıştır. Bu sırada yoldan 
geçen Abdülmecid de izzete, po
lisin vazifesine karışmarnasrm 
söylemiş, İzzet buna kızarak kcn 
disini dövmüstür. 

Bunun üz;rinc polis tarafın -
dan sarhoş yerine izzet karako -
la götürülmüş, dün de birinci sulh 
mahkemesine vcrilmİ§tir. 

İzzet 25 lira para ceza.sına 2 li. 
ra da mahkeme masrafı ödcmeğe 
mahkum edilmiştir. 

--.0---

Seyriıefer işlerinin tan
zimine doğru 

İstan bulda scyril•cfcr i'Icrine 
yeni bir vecih vermek yolundaki 
faaliyet artmıştı r. B u maksatla 
bir heyet tc§ckkül etmiştir. H e -
yete Emniyet Direktörü M uzaf. 
fer bizzat riyaset etmekte ve be. 
lediye reisi muavini Lutfi A ksoy 
iştirak eylemektedir. 

Maıhmutağa yokuşunda Çat -
mamcsçit sokağında oturan De -
nizbanl< muhasebe memurların -
dan Cemalin karıl'.: Müyesser 
birdenbire çddırmış ve dört yaş. 
larında Altan ismindeki c;ocuğu -
nu evin penceresinden bahccye 
fırlatmtştrr. Zavallı ya,·ru ölüm 
derecesinde yaralanarak hastane
ye kaldmlmıştır. Akli muvaze~e
si bozulan kadıncağız tıbbı adlıde 
müşahede altına alınmıştır. -----

Yeniden kapanacak 
oteller var 

Kapanan Perapalas otelinin • 
zivcti hakkında Otelciler Cemi -
yeti reisi Sevket Aka. E!azeteci . 
]ere su izahatı vcrm\stir: 

- ·Bevnelmilel bir ·dert olarak 
btitiin dünyada mü~tcrisir.lik yü. 
zünden bir otel buhranı vardır. 
Bundan İstanbul otelleri de mü. 
teessir olmaktadır. Perapalasm 
ardından birkaç diğer otelin de 
kapanmast ihtimalini tabii gör -
mck Iazrmdır. 

Tokatlryan oteli açık kalmakta 
devam edecektir. 

-0-

Bayan Na!?idin paraları 
bul·.ındu 

Birkaç gün evvel sanatkar Na
şidin karJSI Emel'in Bahçckapıda 
yankesicilik surctile, 3 5 lirası 
çalınmış, polis bu iııi yaoanrn sa. 
bıkalı yankesicilerden Süleyman 
olduğunu anhyarak kendisini ya_ 
kalarmş ve Sülcyrtıamn üzerinde 
bulunan 35 lirayı Naşide teslim , 
etmiştir. 

Vapurda öpüşenler 
Geçenlerde Büyükadadan İs -

tanbula son akşam seferini yapan 
bir vapurda halkın hissiyatına do 
kunan bir öpüşme vakası olmuıı 
ve alakadarları mahkemeye veril 
mis tir . 

ihsan ile Necla ve Andon ile 
Vaso adlarını '*o:ısıyan iki çift va
purun alt kat ı:alrmunda öofüı:iir
lcr1<cn yakalandıkları sabit görüL 
müıı. on beııer gün hapse ve on 1 
beşer lira da para cezasına mah • 1 
kum edilmislcrdir. 1 . Heyet, şehir dahilinde scyrisc

fcr İ!lerini tamamiylc halledecek 
bir şekil tcı.biti ile mcş.guldür. 
İlk toplantı yapılmıştır. 

Bu karar .. üzer:"'e dört gene; de 
tevkif edilmişlerdir. 
--~~~~~~~~~~ı 

Bir Yaşar öteki Y aşarı 
yaraladı Pax•rlesi/ Sa lı 'i 

9 l. Teş, 10 J. Teş. Beyoğlunda oturan Mustafa > 
oğlu YaFrla Gitlatada ot uran ~ 

1 
Bahtiyar oğlu Yaşar, bir mesele. <( 25 ~ahan !l6 Sa han 
den dolayı kavga etmişler. Mus- , ..._ hızu !l7 hııır 158 

tafa oğlu Ya!}<lr. diğer Ya~an 1 - - - ---- 1 

kolundan yaralamıstır. ı V akitJe+_·a•aıı _,ırn /_n~ırı l_eıan l 1' 

Eniştesini yaraladı 
Yeni~chirde oturan Ahmet oğ. c:unt: " f :H 06 ıı ~7 1 

lu Mustafa, bir evde yasadığı O~ıe 1:! ı ~ 2!! ı ~ 111 fi 2~ • 
kaymbiradcri Nazımla geçimsiz. 1 lrind ll'ı ı: l'H ı .'ı ı ı ı.ı SS ,, 
lik yüzünden kavga etmi~. ·Nazım 1 .A ~ ~ ;ı,. 17 ! 17 37 12 oo . 
eni~tcsini dövmi.is. tahta ile de 1' Yat•• iP ı ı ı ıı.ı o.~ ı 'lO ı 
baııından y:\ralamıstır. lnı<al 1 2 .ı . 1 ?8 ın oı ı 

- 1 Kaym'>ir1'dcr yakalanm r,, Mus 
tab t~vi alttna almmıştrr . 

yolu seçmek ve gütmek i§ini bl ~hı 
ediyor? zim arzumuz derecesinde kiY. tır 

Fransa ile aramızda akte<li • setle takip etmektedir. Bu it1 • 

len yeni ticaret ve seyriscfain barla bizi idare edenlere yapı (ftı~ 
mukavelenamesine ek anlaşma. lan bir tenkit. kendisinde, b 1 nın Vekiller Heyetince tasdik tün bir ınilletin '11üştcrek ide ~~ 
edildiğini yazmıştık. !ini toplavan bir timsale takıl)' 

Yeni anlaşmanm bilhassa te. maıfa yeltenmek demek oluyo ~ tı 
diyeyi alakadar eden cm mühim ki. bunun akisleri bittabi ge· ~i~~ 

:~!~~~~J:":~~~l~~b:~:ı~f.~ J;j;ııakbaıdçrr~k ların di1Lb;~ 
i~bu anla~manm mevkii meri-
yete girdiği tarihten itibaren ve ıht "ıka"' r vaı~ ~~l-
7 ve 8 inci maddelerin hüküm- :-<ı 1\ 

leri mahfuz kalmak şartilc. Dünyanın geçirmekte oldu~tlJ~~~ 
münhasıran hususi takas yolu 3iyasi buhran-dan istifade ctmeUl!laıı.,, 
ile icra edilecektir. maksadile şehrimiıdc baıt itha •ifa ... 

Türkiye menşeli mahsullerin ı· dd ı - ·· · rl · ı 11~" 
Fransız franc-ı olarak bedelle. at ma e erı uzerın e yapJ a nd 

,.. ihtikar jilet bıçakları ile traş Je- 1l rinin yalmz 5b 94 ü bu hususi . 1.. 
takas muamelelerinde ku\lanı. va7.ımatrna da sirayet etmis.tır. 11.1n 

Eskiden 12,5 - 15 kuruşa sat1' 
lacaktır. Bakive kalan r;, 6 sı, lan jilet paketleri 25 • 30 kurut' 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez frrlamıştrr. Vaziyet, ihtikar!• 
Bankası namına açılıp onun ta. 
rafından ~rbeıotre tasarruf edi. mücadele komisyonuna ihbar e' 

dilmi,tir. lebilecek olan (B) hesabı deni- k 
len hususi bir Fransız frangı Harn !evazırnı r Umrü 
hesabına tahsis edilecektir. 1 • d 

:\Iadde 2 - Birinci madderlc. resmınden muaf t u tuıa 8 "rftız 
ki şartlar dahilind"! ithal olu. Ecnebi devletlerden temin cdl titı. 
nan bilcümle Pmtia bedelleri, len ve edilecek olan kredilere"~ 
ithalatçılar tarafından Fransa. n~alısuben celbolunan harp t~.~ ~\' 
da. Fransız frangı olarak. bun. hızat ve Ieva.zımınm g-timrll ~il.k 
dan sonrıı sadece ofi~ dive les. resmile sair vergi ve resimler• ~aı
miye edilecek olan Paris tica- den istisnası hakkındaki kanııf tı-ıu 
ret odası ofisine ve Türkivedc hiyihası Meclis Ruznamesine 8 lfa. 
Türk lirası olarak. bundan ı:ıon. lmmıştrr. Layiha. esaslarına g6~ ~e l' 
ra sadec(' banka diye tesmiye re ecnebi devletlerden tcnıi· ~e 
edilecek olan Türkive Cumhu. edilen ve edilecek olan krcd~ c 
rivet Merkez Bankasına vatın. !erden Milli Müdafaa Vekaleti' 
lacaktır. İhracatçılar lehine ya. ne tahsis edilen kısımlara nıall' 
pılacak tediyat bu iki mlic!'!sese suben mezkiir Vekaletçe doğrıl' 
tarafmdan icra olunacaktır. dan doğruya celbolunan kati 
Bunlar yukarıda Yazılı hükiim- deniz ve hava harp teçhizat ..,-e ~e~ 
l~rin tarzı tatL~:i hususunda levazımı ile orduda kuIJant~S· '1e r-. 
aralarında mutabık kalacaklar. .cak hayvanları gümrü~ resmııı• te tl 
dır. den ve gümrükte alınan diğe Ilı 

:\fadde 3 - İthalatçıların o_ verl!İ ve resimlerden ve nht.!111 ~il 
fise ve bankaya vaki teslimatı resmile ardiye ücretinden istı:• ı,0r 
aşa~ıdaki şartlar dahilinde ya. na etmeğe Vekiller Heyeti saıa, tı.~ı 
pılacakttr: hiytli bulunacaktır. BunlB t.1C 

1) Türk lirasrnın Fransız Milli Müdafaa Vekaletinin iş'S' ; 1r 
frangına, Frarunz frangının rı üzerine başkaca gümrilk nııt· {ı~ 
Ttirk lirasına tahvili Türkiye amelelerine tabi tutulnıaksııl~ t·il~ 
Cumhuriyet Merkez Bankasrnın. ithal olunacaktır. ti.in 
itb.alat~mın banka veya ofise '"· 
te..• imatta bulunduğu günkü taç edilecekleri mukarrerdit. 
kuru üzerinden icra edilecek _ Madde 6 - Hususi takas 11111' 
tir. amelelerinin icrasında muhte ' 

2) Fransız frangından veya mel olarak kalacak bakiyeJa ' 
Türk liı*cı.smdan baş.ka narala- rin, yeni hususi takas mua11ır· 
rın tahvili, ithaliı.tcının ofis ve. !atında kullanılması lazımdır. 
ya bankaya tediyede bulunduğu Bununla beraber, eğer bu bll' 
~ünde iki memlekettf! cari kur kiye yüz Türk lirasından .,·e)'1 

Ü7.erinden icra edilecektir. muadilinden az olur ve mua:rl'IC' 
&ırclu. aralarıııilaki alacak le esrrıanrnın C1f. 5 ini gccme# 

tesbit ' edildiği v~hile. a lacakh alacaklılar banka veva ofis ,·B' 
alacağını tamamen ahzü kabz sıtasiyle bu meblağı "Hususi t~r 
ettiifi zaman ancak bor cundan kaslar baki veleri.. denilen '

1 kurtulur. her iki müessesede FranS!
1 M;ıdde 4. - Banka ve ofis frangı olarak tutulan faizS1 

kendilerine yaprlan teslimııt.r diğer hususi bir hesaba devr et• 
aynı günde müteAkiben yekdi. tirmek hakkına malik olacsl< · 
~erine bildirecektir. T ahsil ih. tır. 
barıume..c:ıi. alakadarlar !l tedive. Banka ve ofis "Hususi t;al<9~ 
yi mümkün kılmak ıçın icap lar bakiyeleri.. hesabının rne~~ 
eden tarih ve menı:ıe kavrtlarr. cudu haddi dahilinde Ye tıır1 
nr muhtevi olacaktır. · srrasiyle tedivat yanmak sı.ır~~ 

~fadde 5 - Hııı:ıuei tak a!ll mu- tiyle hususi takas bakiyeieril\1 
amelelerinde. Fransa menı=eli tedivesini temin edeceklerdir· 
emtianın Türkiveye ithali. Türk "Hususi t akaslar bakiyelt ', 
mellljeli mukab il emtianın Fran ri .. hesabına ıte<'irilmiş ala~ 
saya ithRlinden e'·vel ve va srın. lann sah inleri. bı1 l'!.ll\rıı '·1 "r'az 
ra olabilecektir. Bu m uamE-le. erntia satrn almak suretiyle J• 
lerin mütevazin bulun acaklarr "Debloke'" etmek hakkma ıJ\ 
ve en kısa müddet zarfınd;ı. in. Jik olacaktır. 



Avrupada lıarp 
vaziyeti 

torıearkta, Sovyet Rusya, Es· 
hl'~a ve Letonya ile karşılıklı 
\tıı. ırıı :muahedeleri imzaladık
ı., •oııra Lltvanya ile de mli· 
ltd ereye girişmiş bulunmak. 

r ta ır, Bu son de\'leUu de, mu-
ıııu"enıetsiz, ayni mahiyette bir 

_J ııı,:hcde imza edeceği anlaşıl
,... tı1t tadır. 1smi geçen bu Bal
·n da tlevıetıerl harp başlama. 

ltı: .Almanya ile ademi teca· 
g \e

11 
l>aktı imzalayarak öteden

teıı en cok ceklndiklerı nus 
tt ilkesine karşı tedbir alma· 
~eşebbUs etmişlerdi. 

bu Una rağmen, So\·yet Rusya 
btd devıetıerle akdettiği mua_ 

r tt
11 

elerle fiilen Baltık sahille· 
·• 11, e h~kim olmuştur. Artılc 

)il ltık sahUlcrindc Sovyct ha
h )e kuvvetleri Ye garnizonlal'ı 
·n '-rıeşurıımesi bir emri\•Aki 

ati 'ıfı11malıdır. Fakat, Baltık sa· 
· • l(ı erindeki bu Sovyet hazır. 
a tt ~~rının kime karşı yapıldığı 
il 1ke değer bir noktadır. r lıtıce, hu lyasi ve askeri ha

sı 'tlerin gaye i, Baltık sahil
ıkı de, cı;kJ çarlık hudntlııı'1-

f(tekrar elde edilme inden 
• bir şey değildir. 

bu kUçUk Baltık devletlerl
lııı'ı !Jimdlllk, yalnız siyasi re
oı ttine dokunulmıyacağı vA. 
Unnıuştur. Bu Rus ilerle
~nin, netice olarak Baltık· 

lıı ~man nuruz ve genişlemesi. 
l', önune geçtiği mulıakkak-

rıG•rptc, Hftler'in sulh tekli
ı:en sonra, vaziyet nasıklır? 

e, Almanya demokrasile. 
b\l Taziyette sulh yapıııağa 

nuyaeaklarma kanidir. 

1 nla beraber. dahile ,.c 
)~ a bitaraflara karşı ba~
~k olan ~arp seferini 
ı.~ gö terecek ebcp~cr ha
-otak JAzımclır. Bundan 
~:a, harbıu devamından de

rasileri mesul gibi göster. 
uğ11 b~lt için de bir sulh teklifine 
111e~ a ~ac vardı. Askeri bakım
ha • , 11. da bu Alman sulh tekli fi 
.ıaıı 'dasız sayılamaz. Şark sefe

lo-
11 
den serbest kalan Alman 

r. , \'vetieri, yeni sefere Alman. 
atı. llın garp mıntakasmda ha-

8 T e§rin.ievvel 1939 
zırlanmak için biraz vakıta 
muhtaçtır. Du kunetlcr, şark. 
ta llanıburgtan M.Unihc, garp· 
te nen nehrine kadar uzanan 
geniş sahada toplanmaktadır. 
Almanya, yeni bir taarruz için 
kullanacağı muazzam kuvvet. 
leri cephenin çok ,gerisinde, en 
aşağı iki Uç yUz kilometre u
zakta. hu mmtakada hazırla. 
maktadır. Ancak bı. sayede, 
,·ak.tinden en•el, taarruz isti
kamet ve mıntakasını sezdir
memek mUmkUn olur. 

Geniş ,.e çok nıiktanla yol. 
lar ve motörlii 'asıtalar saye
sinde, Almanyr için, hu manev
ra kuv'"ctini bir, nihayet iki 
günde, garı• hudntlıll'ımn Jıcr _ 
hangi bir mmtakasma se\ ket
mck imkil.nı mc,·cuttua·. 

Evvelce de birçok defa söy
lediğimiz gibi, Almanya, MajL 
no hattına yapacağı i>üyUk ta
arruzu Hollanda ve Bclçika
dan yapacağı bir çevirme ile 
mezcetmlye mecburdur. Başka 
türlU hareket imkdnsızdır. Son 
nutkunda, liftlerin bu devlet· 
lerlc Almanya arasında mav. 
cut dostluktan bahsetmesi vnk
ti gelince topraklarının çiğ· 
nenmesine asli\. bir mani teşkil 
etmiyecektlr. Zaten dikkat e
dilirse. nutukta hu devletlerin 
bitaraflığına hiç bir vakit te. 
cavUz edilmiyeceğine dair sa
rih \'e kati bir taahhüdün ol· 
madığı da görUIUr. 

Bizce, Almanya garpte bU· 
yUk mikyasta hazırlanıyor ve 
sulh teklifi reddolunur olun. 
maz, her halde, kış başlama
dan evvel yukarda izah ettiği· 
mlz veçhilc geniş cephe ile ta· 
arruza. geçmekte asırı. tereddlit 
etmiyecektir. 

Diğer cihetten, lnglliz kU\•. 
vetıerlnln Fransaya nakli de 
henliz devam etmektedir. nu 
kuvvetlerin, Alman çevirme 
hareketini önleyecek mıntaka

larda toplanması da. vakte 
muhtaçtfr. fngillz - Fransız 
Öfplomaslsf l:le bu vakti kazan· 
dıracaktır. 

T. BIYIKLIOOJ.,lJ' 

u" arJI 
e' Mareşal Voroşilof garp 

· k cephesine gidecekmiş 
~ 8 ~~11tib, 8 (Husust) - Hitle. yet heyeti Zlgfrid mUstahkem 
ed ~ llUtkundan sonra Sovyetle· hatları ile Alman hava kun-et
ıel" e ;ıa.cafı ·nziyet, lngiltere !erini ve tayyarecilik tcşkilfilı-
t ransadan nutka verilecek nı göreceklerdir. 
rU ~il 'Ptan sonra. belli olacaktır. 
Jet ~,~_n. günlerde So\'yet erkAnı
nı.J 'ıQ lYesi yUksek Umerasından 
e ' -a rekkep bir askeri heyetin 
g e reşaı Voroşllofun riyasetin
nı 4e Olarak garp cephesine gL 
ed1'tl CetJ. bildirilmektedir. Sov· 
le 
sır J:' okker' e ait yatta 

ar& yangın çıktı 
t ~ te~e"york, 8 (A.A.) - Fok. 
ı}" ilet e a.lt yatta çıkan yangın 
. !11 ~~esinde bir kişi kaybolmuş, 
1 lıııt ki 1 yaralanmıştır. Yatı 

or\'akkaten teslim alan Nev
t~ 1-l' \ sosyetesinin maruf sima
a 

1 
~.~~dan :Mistcı· ve Mlsters 

!11., hır hard isminde iki yeni evli 
ı§ ı.I' ltlı~~andal tarafından kurtarıl-
11!~ ~ll:Vbar, fakat sahile gelince 
1 'On Olmuşlardır. Yat yangın 

lır. dUktcn biraz sonra batmış_ 

>a l{1Yrnetl pek bUyUk olan bu 
,~ aerodinamik şekilleri do· 

1 ~1YJe şayanı dikkat bir ye· 
addedilmekte icli. 

~0•kov:ii:8:rlin ara
••rıda hava seferleri 

ı,~ra, 8 (Hususi) - Mosko 
~~ bir Bulgar mümessili ile 
~~ '.t hUkiımeti arasında Mos -
)'ar• ıle Bcrlin arasında bir tay • 
ıııU: hattı açılması için yapılan 
dit ~creıere devam edilmekte • 
~; c.zkur hattın Romaya ka -
~lı.~atılrnası ihtimalinden bah. 

... ıuyor. 

Muııolinin gayri 
ıiyaıi nutku 

tıı ~~· 8 (A.A.) - l\foc;soli 
~ ~enya faşist şefleri önün
lttl'enı bir nutuk söylemiştir. 
)\J:a.n hükumet reisi bu uefa 
~lg ıı vazı ekonomiden bahseL 
IQbd Ve beynelmilel vaziyet hak. 
ttı.azıı a hıç bir tçlmihte bulun. 

l§tır. 

Çember la yn' in 
söyliyeceğı nutuk 

Londra, 8 (Hususi) - Başve. 
kil Çemberlaynin çarşamba günü 
yapacağı beyanatta Hitlerin nut
kunun İngiliz mahafilindeki ak. 
sülamelinden bahsetmesi ihtimali 
dahilinde görülüyorsa da, Çcm -
berlayn, Fransa hükfımeti ve tdo. 
minyon hükumetlerile bu mevzu 
üzerindeki istişaresini bitirdiği 
takdirde böyle bir beyanatta bu
lunacaktır. Haddizatinde Hitle -
rin nutkunun esaslı bir mütareke 
mevzuu olamıyacağı da söylen. 
mektedir. Zira bu nutukta birçok 
cihetler meskı'.'ıt geçilmiştir. 

İngiltere işçi partisi konferan. 
sında Artür Primnod, Bitlerin, 
nutkunda galip bir devlet ağzile 
konıışmasını mevzubahs ederek 
Hitler Avrupamn haritasını ken 
disine göre yeniden ciziyor. Sul. 
hün bu esas dahilinde temin edi • 
lemiveceği muhakkaktır." demiş.. 
tir. 

Sovyetler Ukranyada 
İntihap yapacak 

Moskova, 8 (Hususi) - Veri. 
len bir habere göre, Sovyet ordu. 
larının Lehistan topraklarında 
işgal ettikleri garbi U kranya -
sında milli meclis intihapları ya
pılacaktır. Bu meclise girecek a. 
zalar muhtelif mesleki teşekkül -
ler arasından seçilecektir. 

Friç Kuhn serbest 
bırakıldı 

Nevyork, 8 (A.A.) - Alman 
- Amerikan cemi yeti reisi 
Fric Kuhn hükCımetre istenilen 
elli bin dolar kefalet akcasını 
yatırmış olduğu için .nuvakka. 
ten serbest bırakılmıştır. 

S-V.UIT 

Alman heyeti Mos- 1 

!~örüp düştındiikç6 
kova yolunda 

Sovgetler Birliği Almanyaga 
ne gibi iktisadi menfaatler 

temin edecek? 

Yaymacı çocuklar 
Mektep kapılarında1 dar M*alı. 

içlerinde ve hele Sahaflar çarıı.. 
arnda yepyeni bir alem var. Bu • 
nlarda bir kaıket mahıeri kay 
.na~ır. Koltuklu·, çantalar, eller 
kitapla dolu, kitapla tittir. 

Dördüncü Vakıf hanın altındA 
borsa alım satımını &ÖnDÜf'enİ 
bunlann manzaralanru hayali 
'llİzde daha iyi canlandırabilini 
niz. Yalnız tabvilit, esham yeri 
ne burada kitap ve smıf wdları 
geçer: Moskova, 8 (A.A.) - Ecnebi 

mahfillerinde Sovyetıer Birliği. 
nin Almanyaya temin edeceği 
iktısadi menfaatler zikredll· 
mekte ye Almanyanın Sovyet· 
ler Birliğine mUteveccih olan 1 
hakiki harp gayelerinden u
zaklaştığı tebarüz ettirilme]{. 
tedir. Almanya Sovyetler Bir· 
liğine orta ve şarki Avruııaıdn 
siyasi ve lktısadi bir kontrol 
temin ettiği .gibi Romanyanın 
buğdayını ve petrollerini de 
mUrakaba altına alması im· 
ka.mnı vermiştir. Bunclan baş
ka Sovyetler Birliği şimdi BaL 
tık devletlerini de kontrol et
mektedir. 

Busun Sovyetler Birliği ar
zu etmediği takdirde bu de11 Jet
ler Almanyaya zirai mahsulle. 
rinl satmaktan imtina edebile· 
cek bir vaziyetteclirler. 

Almanya Polonynııın petrol
lerinden vazgeçmek mecburi
yetinde de kalmıştır. 

Almanya ger!;i Sovyetler 
Birliğinin fiili ittifakını temin 
etmiş ve iki memleket arasın. 
daki ticari mUbaclelclerin inki
şaf ettirileceğine dair bir \aid 
de almıştır. 

Fakat ecnebi mUşahitler, iki 
memleket arasındaki iktısadi 
iş birliğini temin eden bir mu
ahede mevcut olmadığı keyfL 
yetine nazarı dikkati celbet· 
mektedfrler. Bu hususta sade· 
ce Molotof ile Voıı Ribbentrou 
arasında bir mektup taatisi 
yapılmıştır. 

Berlinden hareket eden bir 
Alman ticaret heyeti Moskova
ya gelmek üzere bulunuyor. 
Heyetin vazifesi bir iktıaadi iş 
blrllğinin temellerini atmaktır. 
Heyetin Azası arasında birçok 
petrol, demirl olu ve nakliyat 
eksperleri bulunmaktadır. 

Halledilecek meselelerden 
biri Polonya demiryollarında 
kullanılan fakat Sovyet demir 
yollarında işe yaramayan olçlı. 
Icr, rakamlar ve hesaıılar ara 
smdaki farklara aittir. Bu 
farkların ticari mllbadeleler i· 
çin ne hllylik bir mahzur teşkil 
ettiği deınirl ollnrı eksperlerin
ce ınalüınlluı'. 

lvi malfıınat alan kimseler 
Sov)'ctler Birliği Almanya ile ı 
teşril<i mesaide hulıınmak için 
fizami gayretini sarrctsc Lile 
şimdi) e kadar Fransaya 'el n_ I 
giltercyc Ihı-aç ettıgi mallar 
dan fazla Alman) n~ a bir C) 

göndcremi) eccğini beyan et· 
meıaedirler. 

Birkaç haftadan beri So\ yel
lerin :F'ransa' n \C tnglltercye 
vaptığı ihrac~t, bilhas a ııctrol 
ihracatı yava ya,.aş tamnmile 
durmuştur. 

Elcsperlerln hi 1 clircl iğiıw ö. 
re, So\ yctler Birliği şimdiye 
kadar F'rnnsn, 1 ngilt re. Polon 
ya. Çe>lrn Io,,ıJ,)a, \\U t111')'H 

,.e Almaıı,·a'a seYkettiği lıuğ 
dayı ,·aln;z :\tınan) a:; a giind<'
rccek olursa hu suretle elinden 
gPle>ııin flzamıslni ) npıııı ola
cak Y<' \!manya da l\znmi 
150 200 bin ton eı znk ile blı 

Almanyada "Ölüm şa
hadetnamesi,, ihdas 

edildi 
İngilizce Daily Sketch gazete. 

sinin yazdığına göre, Almanya -
da evHitlarmı harpte kaybetmiş 
olanailelerin matem elbisesi giy
meleri menedildikten sonra, sivil 
ölülerin matemi dol:wısile giyi • 
len elbiseler için vesika l)evinden 
bir ölüm şahadetnamesi almak 
mecburiyeti konulmuştur. Giyi -
len matem elbisesinin sivil bir 
ölü dolayısilc olduğunu isbat e. 
ıdemiyenler, tevkif edilecekler -
lerdir. -
Almanya Memeldeki 
tahkimattan vazgeçti 

K:ıunas, 8 (A.A.) - Almanya. 
nın Memel limanında yapmakta 
hulundugu tahkimat işleı ini tatil 
etti~i haber verilmektedir. 

ile iki milyon ton arasında pcL 
rol tedaıik etmiş olacaktır. 

Şüphesiz So~ yeller Birliği 
diğer memleketlere mahsul 
göndermekten Ele vazgeçebilir. 
Bu takdirde Almanynnın his· 
sesi az bir miktar fazlnlnşmıc 

olur. Sovyetler Birliği hunclan 
başka Amerikaclaıı bc>nzin ala
rak Almanyaya satabilir. Al· 
man eksperleri Sovyetlcrin 
manganez, manyezit, alomin. 

yum, demir '\'C saire istihsaliltı· 
nı arttırabilirler. MUşahitlerin 
kanaatine göre Almanyanm 
Sovyetler Birliğinin ne miktar 
eksper kabul edeceğini şimdi
den kestirmek mUmkUn değil
dir. Bu hususta maIOmat sa. 
hlbl olan bazı kimselerin söy
lediğine göre 19~9 senesi baş
langıcında Sovyetlerin Uç bin 
eksper ameleye ihtiyacları bu
lunmakta idi. 

Almanya ile Sovyetler hangi 
noktalarda anlaştılar? 

İngilizce Daily Sketch gaze· 1 nl ilerletmek Uzere Lehistanın 
test husust havadisler siıtu. Gidinya limanını kullanması 
nuncla, Ribbentrop'uıı Mosko. l ıçin suhulet temini.. 
va seyahatinde Sovyet hlıkii· 
ıncti ile şu noktalarda anlaştı· 
ğını yazmaktadır: 

1) Almanyaııın derhal te
min etmek zaruretinde olduğu 
eşyayı nakletmeği kola) laşhr. 
mak üzere Sovyet demiryolla 
rını ilerletmek maksadiylC' 
Rusyaya Alman mUhendi lC'ri 
göndermek. 

2) Rusynnın garpte ticareti· 

3) Almanyanın Rus tersane
lerinde Rus malzemesiyle tah. 
telbahir inşasma mllsaade edil 
mesi. Şimdiki halde Alman 
tczgl\hları tamamen doludur. 

4) Rusyanın, Estonyadan 
elde ettiği imtiyazlara benze· 
yen imtiyazlar temin etmek U· 
zere Lih anya Uzerinde tazyik
te bulunma serbestisl. .. 

Alman tavyareleri \Amerikada bitar~f-
Neden az harekette hk müzakerel&rl 

bulunuyorlar? 
. . Nihai karar gelecek 

Daıly Telgraph gazetesıne Pa. • 
risten yazılıyor: haftaya verılecek 

İngiliz tayyarelerinin Almanya 
üzerine uçmalarından maksat, 
buraJda tefsir edilirken, 1ngilizle. 
rin yalnız propaganda yapmak i
çin bu u~şlan ihtiyar etmediği. 
ne işaret olunmaktadır. Aym za. 
manda icabında Alman hücumla. 
rınm mukabelede bulunmak ü -
zere Bertin üzerine kadar ~elebi. 
kek İngiliz tayyarelerinin kabili. 
yeti gösterilmektedir. Gecen haf 
ta .,. '7iliz tayyarelerinin attıgı 
beyannameler, Alman hükumet 
merkezinin civarına düşmüştür. 

Alman hava kuvvetlerinin, 
Fransız seferıberli~ini ve tahşi -
datın.ı altüst edecek herhangi bir 
teşebbüste bulunmamaları ve •de
miryolile yeni agır toplar nakle • 
derek mevzilerine yerleştirme -
meleri burada hayretle kar ılan. 
maktadır. 

Almanların bu ihtiyatı yapa -
caklan herhangi bir "sulh taar • 
ruzu" nu işkfil etmemek nivetile 
gösterdikleri zannedilmektedir. 

Bununla beraber, Alm:ın tay -
yarelerinin yine az harekat yap. 
maları, müttefik kuvvetlerin mü 
terek tayyarelerinden F.clcbile -
cek mukabeleibilmisil dü \incele. 
rinden ileri gcldigi ıiphcsizdir. 

Alman ihracatçıları 
enaışe içinde 

Zürih, 8 (A.A.) - Bitarafh. 
ğı sayesinde. İtalyanın bilhas n 
cenubi Amerika uivasasınd<ı C'L 
de ettıği faydalardan dolayı 
Alman ihracatçılarının endışe 
etmekte bulundukları Almanya. 
dan bildirilmektedir. Alman 
tüccarları, muharebe devam et
tiği takdirde kendilerinin bu pi. 
yasalardan uzaklıı ştırılmadan 
korkmaktadırlar. Alman tica. 
ret odası, vs?.iveti tetkik etmek 
üzere cenubi Amerikaya müte. 
hassıslar göndcnneğe karar ver. 
mistir. 

V3!inton, 8 (A.A.) - Ayan 
meclisinin demokrat azaaı Pitt • 
manın iştirakile bir içtima akde. 
derek bitaraflık müzakereleri es.. 
nasında ittihaz eı:iecekleri hattı 
hareketi görüşmüşlerdir. İçtimaı 
müteakip Pittman, Havas ajan -
sına beyanatta bulunarak şunları 
söylemiştir: 

"Müzakereler ilerledikçe en • 
cümenin projesi lehinde rey ve. 
renlcrin miktarı çoğalmaktadır. 
Amerika halkı bu teklifin kabulü 
lazımgeldiğine zannedersem inan 
mıştır. Yeni bir mühlet istenme. 
si icin hiç bir sobep yoktur. Ni
hai kararın gelecek haftanın so -
nundan evvel verileceğini ümit 
ediyorum. Gelecek hafta ayan 
meclisinde söz söylemek için kay 
dedilen hatiplerin miktarı on dör 
dü bulmuştur. 

Çinhler senlik 
yapıyor 

Chung.King. ö (A.A.) - Çin. 
liler tarafından Chang.Cha mu. 
lıareb s•nde kazanılan zafer do
la vısile bütün nasyonalist Çın de 
umumi senli klcr yapılmaktadır. 
Gündüz tezahürat yapılmış. ge. 
ce fener alaylnn tertip edilmiş 
ve hava fü:ekleri atılmıştır. 

Gazeteler nesrettiği hususi 
nü halarda otomobillere, kam -
yonlara ve otobüslere bindiri _ 
1 tı Çin kuvvetlerinin son 24 sa. 
at zarfında Chang.Chai'in şi -
malinde yirmi mil ilerledikleri. 
ni bılclirmektedirler. 

--tr- -

Amerikan manevraları 
başlıyor 

Va ington, 8 (A.A.) - Milli 
Müdafaa nezareti, ordu mevcu
dunu kanunen kabul edilmiş o
lan 280 bin kişilik hadde cıkar. 
mak niyetinde olmadığını kış 
manevralarının büyük mıkyasta 
yapılacağını ve bu manevrala. 
rın 25 birinciteşrinden itfbaren 
Amerikanın cenup kısmında 
cereyan edeceğini bildimekte -
dir. 

- Dokuzun fizik kimyası varl 
- Biyoloji alıyorum! 
- Sekizin coğrafyası, oa biri 

edebiyatı! 
-Satıyorum! 

- Alıyorum! 

Hepsi de mektep çocuju ..• A 
lıyorlar, satıyorlar, al.danıp alda 
byorlar. Esiri kitaptan, proc 
ramdan çıkarılmıt eserleri sürü 
yorlar. 

Manzara bu. 
Biz, çocukluğumuzda melde 

kitaplarımızın Ü•tÜne titrerdik 
Satmak cinayet kadar ağır 
suç teklinde &öriinürdü. Her 
nenin kitaplarını ya sandıklar 
istifler, ya kütüphanelerimizin i 
çine dizerdik. Her birinin a 
ayn hiçbir teyle deği,ilmez lny 
metleri vardı. 

Her sayfaıında güz.el, çarpıntı 
lı bir günün hatırası yapyan bi 
ki.tabı satmak hiç kimsenin aklın 
dan geçmezdi. 

Senenin ilk günlerinde kitap 
lar ciltciden gelir. Üstlerine süs 
lü, s\izel renkli kağıtlar kapla 
nır ve llOll yaprağı çevrildiği " 
ne kadar, kitabın kabında bir te 
çizgi, küçük bir yıpranma bil 
belirmezdi. 

Bugünün çocuk ve cencinde b 
güzel tduyl'\llardan eser yok. 

- Şimdi kitapla.- pahalı! 
Diyecekıiniz; ama: 
- Evvelce de para pahabyilı. 
Tutalım, ki halkm çektifi dar 

hk bu iti doğurmuş olsun. Yin 
satışın aldığı ıeklin çil'kin v 
tehlikeli manaımı ortadan kal 
dıramayız. 

Busün bir borsa tellalı fütur 
ıuzluğile, programdan çık.ani 
mıt, ekıik f'onnab kitahı satar 
çocuk, yarm, kim temin edebilir 
ki palto ve şen»İye satmryacak . 

Sonra, bu eıki kitaplwrn tatı 
dığı mikroplar araıında, llUlqıc 
hastalrklann kaç milyon m&mes 
sili var, Allah bilir. 

Hele biraz yaldaııp ku ... TI! 

rirseniz: 
- Ben, tarihi okuttum! 
- Ben de fvalrn birine eıki hi 

kimya, yeni diye yürüttüm! 
- Sayemizde sahaflar •İ'ne 

avlıyorlar be! 
Gibi sözler de duyarsmız, k 

bu, hepsinden acıdır. Tahn1, ter 
biye, ahlak bakamlanndan bozu 
olan bu iti, hu çoc:ulc yayma 
cılığını ortadan kaldıracak çare 
yi arayalım. 

Hakkı Süha GEZGiN 

Dikili zelzelesinin 
sebebi 

İzmir, 8 (A.A.) - Dikili ze 
zele merkezinde jeolojik tet 
kikat yapan heyet azasının k 
nantlerine göre sa:rsınt1 bir i 
hidam neticesidir. Heyet tet 
kiklerine devam etmektedir. 

---0-

i zmirdeki tren kazası 
tahkikatı 

lzmir. 8 (A.A.) - Dün 
veli ile Cumaova.sı arasmda vu 
kubulan tren çarpışması 
snıda parça.Lanan vagonl 
sayısı altı olduğu teıebit edı 
mi~r. Kazanın vuJcuunıda m 
suliyeti olanların meydana çı 
kanıması için tahkikata de 
vam edilmektedir. Yolcula.r 
rasında yarası pek hafif ola 
altı kişi vardır. 

Rumen kabinesinde y 
ni tadilat olacakmış 
BUkreş, 8 (AA.) - Ba~a 

Mıllt Rönesa.ne partisi dışınd 
kalan bazı siyaset adamları~ 
le son gün !erde yapılan görll 

Yugoslav - Alman ik
tısadi müzakereleri 
Belgra:i, 8 (A.A.) - Matbu -

atm verdi~i malumata göre, dai. 
mi Yuuoslav - Alman ekonomik 
komite;inin mesc:isi .. gelecek haf 
ta sonunda bitecektir Alman mu 
rahhas heyeti azaları Saıav.Bos. ı 
na şehrini ziyaret etmek · iizere ı' 
Belgrattan hareket etmişlerdir. 

-o- meler, kab•nenin tadf11 •fi! ha 

Sovyetlerin yeni 1 tl btıt11n ıemıT'lllutn yer ahı 
• • catr yeııt bir tltl-JmetJa wli 

Roma sefirı l l'dllec..e •.aklrrnda ..,.tala 

M~ko;a.. ~ (A.A.) - Vftbek' ~ ecmakt..adw, 
S ... :vy~~ meclisi C:.o.r~!lr::iıı~ -;;>~ ~Jısei-rf' ~ .. ..:r,u t .. iu·1· ·t.~.:... 
ı:efirl\f'lnC t;-_vis e~ 1 ~: ~pı ııtat ~ :at;ı'' 4'l·• 
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;namışt.ı:r. Hatta bir gün bunların 
böyle hiç bir işe yaramaz hale 
geldiğinlden lıahsedilirkcn Ma_ 
dam Katalan şöyle demiş: "Be
nim işimi gören bir adam sonra 
başka kadınların i§ine yaramıya
cakmış. Bundan bana nedir?" 

idi. Bu kadınlar hayvanlar ale
mine mahsus olan taklitçiliğin en 
mükemmel nümunelerini gösteri
yorlar : Geçen sene bu kadının a
yakları kirden görünmüyordu. 
Şimdi ise manikürlü ellerini u. 
zattığı zaman öpmeyenlere hid· 
det ediyor. Geçen sene bu kadın 
daha rakamların sağdan mı, sol
dan mı okunduğunu farketmiyor
du. Halbuki şimdi Dakar ile 
Zenkba'r arasındaki simendiferin 
aksiyonlarından bahi; açryor. 

12.30: Program, Ye ıııemlekrt sn. 

al ayarı. 12.3;;: Ajans, Ye meteora· 
Joji habeı-leri. 12.50: Türk ;\lüziqi: 
(Pi.). 13.:-!0/14.00: '.\lüzik ( Kıırışık 
prognıın - Pi.) 18.00: Program. 
J 8.05: ;\feınlekct saul aynn, ajans. 
Ye meteoroloji lıahcrlcri. 18.25: 
-:-.rnzik (Radyo cıız orkest r:ısı). 19.00 
Konuşma: 19.15: TÜH K l\!('Zf (;l: 

Yazan: Pearl Buck, Çeviren: lbrnl .. :--.. · Hoyi 

Tito Arnodi - Bu bir budala
lık. Hiç aşkta suiistimal etmek 
bir adamın erkekliğini tamamen 
izale edebilir mi? Sen böyle bir 
şeye inanır mısın? 

Operatör - Ben inanırım. İş
te kamlumbağalan misal olarak 
göstereyim. Kamlumbağalar yüz 
yıl yaşarlar. Fakat sene!de ancak 
bir defa çiftleşirler. 

Ressam - Ben bir kamlumba
ğa hayatı yaşamak istemem. Fa. 
kat bence suiistimalden daha fe
na bir şey vardır. 

Operatör - O halde bu ne· 
'dir? 

Ressam - Bu aşk zevki ne ol
duğunu bilmemektir. 

Bu sırada bir tarafta mütema
diyen uyumakta olan adam uya-
narak söze karıştı: · 

- Anlıyorum ki siz benden, 
beni karımın a~dathğından balı. 
sediyorsunuz. Benim için ne der
seniz deyiniz. Asla ehemmiyeti 
yoktur. Bence hayat rüya gör
mek ve uyumaktır. Benim da
marlarrmda morfin olduğu za
man rüya görürüm, olmadığı za
man uyurum." 

Bu sözleri söyler söylemez bu 
adam tekrar uyudu. 

Tito Arnodi - Fakat bu aldam 
niçin böyle her vakit uyuyor? 

Operatör - Morfinden. 
Bu sırada uşak kapıyı açtı. L 

çeriye lbir çift dansör girdi. Er
kek yamnda kadının vücudunu 
elleri arasına almış bir vaziyette 
izahat verdi: 

- Polenezya dansı! 
Kemancı da vahşi bir hava çal

mağa başladı. 
Fakat hic kimse bu dansa dik

kat bile et~edi. Operatör cebin. 
den çıkardığı kücük bir altın ku
tu içinden bir çekimlik kokain 
aklr. Ermeni güzelinin bir işare. 
'ti üzerine bir uşak tekrar kadeh· 
]ere e~er ve şampanya don:lur
du. 

Madam Katalan- yerde duran 
bir kadehin yanına diz çöktü ve 
bunu sanki 'bir gölden su içermiş 
gibi içti. 

O, kadehten şampanya ve ete
ri içerken Tito Arnodi yanına 
yakla.ştr, yüzünü çini mürekkebi 
gibi d.nsiyah saçlarının n~şretti. 
ği kokuları J..."Okladr. 

Dansörler çekildiler. Uşaklar 
tekrar göründüler; bu defa arap. 
Janrı kahve içtikleri atrzda beyaz 
fincanlara benziyen kadehler ile 
geldiler. 

Yeşil perokalr zayıf bir kadın 
bu kadehleri göstererek: 

- Kloroformlu çilek ... " 
Dedi. 
Tito: 
- Bu karlın kim?" 
Diye sordu. 
Arkadaşr cevap veridi: 
- Afrikadan daha yeni gelen 

l:)ir kadın. Zannedersin ki bir im
parator sarayında terbive gör. 
müs, büyümüstür. Halbuki bir 
sene evvel bu kadın bir pr>lis ko
miserinin yanında çocuk bakıcısı 

-..~~· ~ ~ --
- İyi ya .. dedi .. Bu da hemşi. 

Bu srrada salonun havasında 
bir kelebek yağmuru başladı. Sü
rü halinde karmakarışık bir şe. 
kilde uçu~ın kelebeklerde:-- b.ızı. 
lan camların üzerine gidip çar
pıyorlar, yerlere ıdöküJüyorlardr. 
Diğer bazdan salondaki misafir
ler arasmda da~d•yorlardr. Bu 
kelebekler altından, camdan, ka
laydan, güm=Jiten ve saireden 
yapılmış göz alıcı oyuncaklara 
benziyorlardı. Bazıları nevmida. 
ne bir surette salonun tavanrnı 

kaplayan yarı aydınlık renkli 
camlara kadar yükseliyor, sonra 
tekrar iniyor, nereye gideceğini 
bilemez bir halde bir sağa, bir 
sola uçuyordu. Nihayet çırpma. 
çarpma yerlere dökülüyor1ardr. 
Bunlardan biri misafirlerden bi
rinin frakı üzerine kondu. Sonra 
tekrar kalktr, tereddütlü bir uçuş 
ile kadınlardan birinin elindeki 

• kadehe düştü. Eter ile koloro
formdan çıkan zehirli hava için. 
de boğuldu. Kanatları içki üze. 
rinc yayıldı, kaldı. 

Diğerleri salondaki çiçekler Ü· 

zerine kondular. 
Ermeni güzeli Katalan bu 

manzarayr şaşkınlık içinde seyre
den misafirlerine hitap elderek 
dedi ki: 

- Bu kelebekler bana Bere
zilyadan geldi. Orada bulunan 
bir dostum göndermiş. Bunlar 
bütün dünyanın en güzel kele. 
lıekleridir. Bana Rio de Janiro_ 
dan gelen her vapur bu kelebek
lerden bir kafes !dolusu getiriyor. 
Çok arzu ederdim ki elimde as
lan, kaplal'l' gibi vahşi hayvanlar 
olsun. Buradaki hizmetçilerimi 
misafirlerimin ~rcfine bu vahşi 
hayvanlara yedirirdim. Fakat 
heyhat! Maalesef misafirlerime 
yalnız Berezilya kelebeği takdim 
edebilivorum. Rıınrlan başka bir 
şey elimden velmi vor : • 

Tito arkadası Noceraya döne. 
rek kulağına fısıI:tadı: 

f' Dnhn 1'f'lr) 

Ç;\ltınlar: \'ecllıe, Hıışen Kanı, Ccv. 
det J{oz::ı n, Hc!;>at Erer. 1 - Oku
yan: :\felek Tokgöz. 1 Künlililıi

c:ızkıiı· peşrevi. 2 - Kcııı:ıni S:ı

lıak - Kürdilihicazkfır ~arkı: (ÇıL 

gınea seviştik). 3 - Bedriye lloş

!{Ör - Kürdililıictızkiır ş:ırkı: ( Ka

raran sul:ırtla). 4 - ::\'cfisc - Kiir

dililıicazkfır şaı'kı: (Severim her 
güzeli). 5 - Osman ::\İlınl - Kür_ 
ılilihicazkfır şarkı: (Gi)zümılcn git
miyor). 2 - Okuyan: S:ııli Jloşses. 

1 - Zeki ,\rif - Arak Şarkı: C\lız

r:ıh ı hırak). 2 - Sall'ıhallin Pınar -
IHizz::ıııı şarkı: (Bilmem niye si
nemdeki yare) . 3 - Udi JI:ısnn -
Hüzzam şarkı: (,\şkım uyuyorken). 
4 - Sadetti11 Kayıınk - Jliizzam 
şarkı: (Erzıırumrla bağ olmaz). 
3 - Okuyan: Haılife Er len. 1 - lla
şim Dcy -: Bestcnigfır şarkı: (füıç_ 

ına nıecbunından <'Y :ıhıı). 2 -
Hüsnü - Hestcnigi\r şnı·kı: (Çok 

siirınetli gec:li). 3 - ..... - Eviç şar· 
kı; (Şahane gözler şahane). 4 -

I I:ılk tiirkiisü: Clluticeın saçlanııı 

taraını)). :> - Halk liirkii'>ii: (Ekin 
ekdiın çiHlcrc). 211.l!i: l~oıııışııııı. 

20.30: Türk ..\lüzii:(i: (Fası 1 heyeti). 
21.15: ;\liizik (Kii\'tık orkc~trn: Scf 
Xccip A\'kııı). 1 -· Bcctlıon~n: Pıı

letik soııalı'ııın aıl:ıcio kantahilcsi. 
2 - Enımcrich Kalıııan: Faşingsfe 

potpuri'si :-ı - .Tos. C.ıııııfl: ITiılro

polen (Vals). 4 - JJıııııplıries: M:ı_ 

zinin hiilyaları. 5 - Erirh Eincg: 
Bir zamanlar Jıir Çigan Ynnlı. (Çi
gan eıılcrmczosu). Ci - .J. .Slrauss: 
Binhir gece. 7 - Bcrger: ~hınoıı 
(Vals noslon). 22.00: Aj:ıns, zir:ıal. 

E,Jı;ım - T::ıhyiJ:'ıl, k:ııııhiyo - ııu

( Kiiçlik Orkestra - Yııkarılnki pro
gramın devamı). 2'.l.:ı:ı: :'\liizik (Caz 
hanı! - Pi.) 2:l.:l5/2:j,30: Yarıııki 

program YC kapanış. 

-____ ........_ ... .-.-.... ··-
! Ramazan : . 

lsta>ıbul miifctti§liğindcn : ~ 
Birinciteşrinin on dördüne: 

i müsadif Cumartesi günü ra-i i m~azanışrifin iplidası olduğu e 
i ilan olunur. : .......... .....,_._.... ........ ---......... 

Zayi 
9:l7 scne~i Eylül :ıyınıla C'l!lniyel 

ıliirılünrii şulıC' miiıliirlrığiiıırlcn nl-
11115 olıltı!'.;ıım ikamet kzkl·n·siııi z:ı_ 

yi eli i ııı. 
,\hıliilkt•dııı SEJ.A~ıt 

,-••••S•in•e•n•111a•c•rl•ık•T•a•ri•h•i•n•in•a•l•tı•n•b•ir•s•a•h•i•fcs•i••-, 
Fransada 50 sinemada birden Ye tam bir sezon mütediyen gös. 
terilen, Fransız sinema aleminin bugüne kadar vücude getir. 

• diği en büyük şaheser 

Emil Zola'nın Olmez eseri. 

Jean Gabin ve Sımone Simon'un 
emsalsiz filmi : 

• 
Hayvanlaşan ınsan 

' Ilu Perşembe akşamından itibaren 

LALE Sinemasında 

lstersen sana yeni bir esir ve 
yahut gönlünün çektiği bir şey 
alayım .. Fakat bırak da bir hal 
çaresi bulayım, dedi. 

O zaman, çoktandır, bir Av -
rupa saati ile yeni bir yakut yü 
zük almayı kuran, tasarlayan 
Lotüs birden ta vrmı değiştir
di, sustu. Vang Lung da Tutiye 
emir verdi: 

- Git amca oğluna anlat ki, 
istediği kızda şifa bulmaz, müs 
tekreh bir hastalık vardır. Bu 
halile kabul ederse n.e ala.. O 
zaman kızı kendisine gönderi. 
riz .. Fakat bizim hepimiz gibi 
o da korkar, çekinirse, o zaman 
başka ve sağlam bir esirimiz da 
ha var, onu yollarız. Dedi. 

Ve etrafta duran ee irlere göz 
gezdirdi. Hizmetçi kadınlar da 
yüzlerini öteyana çevirdiler, fı
kırdadılar. fıkırdayarak güldü. 
ler ve <;oktan yirmi yirmi biri
ne basmış olan kanlı canlı fet
tan bir kızdan maadası sanki 
utanırmış gibi yaptılar. Bu kız 
yüzü kıpkırmızı olarak ve gü . 
!erekten: 

- Ben bu işlere dair epeyce 
şeyler dinledim. Eğer o beni ar 
zu eder, isterse bir kere tecrü. 
be etmek niyetindeyim. Hem, 
bazıları kadar da çirkin bir a
dam değil.. dedi. 

O zaman Vang Luııg gönlü 
ferahlıyarak cevap verdi: 

- Pekala .. Git öyle ise .. 
Tuti de: 
- Peşimden ayrılma. Zira, 

onun en yakınında duran mey. 
vayı kapacağım biliyorum.. de. 
di ve ikisi birlikte dışarıya çık 
tılar. Fakat küçük kız daha 
hfüa Vang Lungun ayaklarına 
sarılmış duruyordu. Yalnız ağ
lamayı bırakmış, uzandığı yer
den olup bitenleri dinliyor, sey. 
rediyordu. 

Lotüsün ona karşı olan kız.. 
gınltğı daha hala g-e<;mcmişti. 
Ayağa kalktı ve tek bir kelime 
söylemeden kendi odasına gir
di. Ondan sonra, Vang Eung 
genG kızı usulca yerden kaldır
dı, beti benzi "kül olmuş ve bay 
gın bir halde karşısında duran 
genç kıza baktı ve onun aBırı de
recede narin, uçuk kü<;ücük, yu. 
muşak ve yumurta şeklinde bir 
yüzü ve minik açık kırmızı bir 
ağzı olduğunu gördü. Sonra 
şefkatle: 

- Hanımınm hiddeti geçin. 
ceye kadar, birkaç g-ün gözüne 
görünme çocuğum .. Ve eğer ö
teki herif de buraya gelecek o
lursa, seni istet.mesek diye sak 
lan .. dedi. 

Ve genç kız, gözlerini kaldır. 
dt ve Vang Lunga bLitün ihti
ras ve isteğile baktı ve bir göl
ge gibi sessizce yanından geçe
rek uzaklaştı. 

Amca oğlu. Vangın evinde 
bir buçuk ay kaldı ve keyfi iste. 
diği zaman da orospu hizmetçi 
ile gönül eğlendirdi. Kadın a
damdan g-ebe kaldı, bununla da 
avlularda caka. kurum sattı, 
derken bir de harp patladı ve 
<;apulcu siirüsü, rüz~arla sa vru 
lan samanlar ı?ibi palas pan
drras defolup g-itlilcr. Ve arka-

' renin ,cam sıkılmadığım gösteri
yor. Siz ikiniz de onunla uğraş· 
malda hiç de doğru yapmıyorsu
nuz .. Bu garip kaçırma hadisesi 
daima benim şüphemi kurcalamış 
idi.. Sana söylememiş miydim 
Pol.. Görüyorsun ki hakkım var -
mış, değil mi? 

4:r_u_N_A_K_ı_z_ı _ı 
Aktris hakikaten fevkaliide 

memnun idi .. Dostunun kendisi
ni ekerek, hemşiresini takibe 
kalkmasını •ibir türlü affede
miyor, bütün dünya kızları gibi, 
bu küçük havai bebet!in hevesa
tına mani olmak gayretinden 
'dolayı Polü ayıplayordu .. Bu ha
'disc, bizzat kendisi gibi hayatı
m bazı karanlık sekiller ile müs. 
lkülatla kazanmağa mecbur ola~
lan ayıplayan Polc acı, fakat gü. 
zel bir ders olacaktı .. 

Danyel Leje zaman zaman Ja
run veya Polün aldıkları vaziye· 
ti gözden p,eçiriyor. h~r ikisinin 
de heyec=>nlı ve r.ıütrC'c;sir olduk
lannr görüyordu. Bilhas..a Lö 1 
Mestriye manevi hir ıstırap için. l 
de olduğu ı:c:ze çarpryordu. 

- Hemşiren bizim hepimizden 
«!aha cesttet!i, ~aha ~enis kalpli 
imiş coğrusu .. diye sözüne devam 
etti .. Biz burada ne yapacağlZ 
diye gllnlerimizi zehir ederkt".n o 

plajlarda keyfine bakıyor .. 
Plaj kelimeı;i Lö Mestriyeyi i

çine gömüldüğü sükuttan kur. 
tardr. 

- Karmen Sylva da neresidir? 
Bir banyo şehri mi? 

Diye sordu .. 
- Karadeniz sahilinde, Kös

tencenin hemen yanında.. Eğer 
aldanmayorsam, hatırımda kaldı
ğına göre orada çamur banyola
rr vardı. 

- Her halde hemsiren de ora
ya tedaviye gitmemi;tir ya .. ldiye 
Danyel söze ~rıştr .. Resmine ba. 
kılrrsa kend~ıinde hiç de hasta 
hali yok.. Sonra lr:endisl bu :-c • 
simde ~ gerttnftyor. çamurda 
değiL R-.ı bait' nıe 1cadar candan 
ı!".ilftyor! 

U M~~hatı
nru ~ha."1 çekindi~ kin bu 
i?.~ .. :t1• ~ C~ı> "9'CTTneldi; 

-· ;'- r:--ı-~ı.:-1 Karmen Sytvava 
rt~-·ı..'l' ... ~ ıu-kadaşma... Bu 
q~ 3*knııfa 'llllC karttan ba-

bana hiç bir şey bahsetme ve be. 
ni burada bekle ... 

- Fakat Jan, ben de artık ha· 
reket edebilirim .. 

Danyel Leje de söze karıştı: 
- Çamur banyolarınm Pole 

çok büyük faydaları olabilir .. 
Lö Mestriye hiddetle başını 

salladı: 
- Ha.yır.. Her ikinizin de 

burada kalmanızr rica ediyorum. 
Dedi, sonra acı bir eda ile ila

ve etti: 
- Eğer Matmazel Taveresko 

orada eğlenceyi bulmuş idi, ben 
hiç de vakit geçirmek taraL 
tarr ıdcğilim .. Pol, ben babana 
Domnikayı getirmeği vaadettim. 
Kardeşin bunu istesin veya iste. 
mesin ben sözümü yerine getire
ceğim .. O daha rüştünü isbat et
mis değildir. 

Matmazel Danyel Lejc ~eytaııi 
bir tebesslimrlrn sonr~: 

- Oh dostum, kıskanıyorsu
nuz onu .. 

Dedi.. Metresinin bu sözlerin. 
den utanan Pol Taveresko: 

- Sus sen Danyel. diye kadı
nın sözünü kesti .. Jan en sadık, 
kardeşten de yakın bir arkadaş 
olduğunu göstermiştir .. 

Sonra arkadaşına dönerek: 
- Haydi Pol, dedi, sen yalnız 

git ve Domnikaya şunu anlat ki... 
Jan Lö Mestriye sözünü kes

ti: 
- Hic merak etme sen, ona 

her şeyi· ve onu muhafaza edip 
böyle eğlendirenlerin de kim ol
ıduklarmr anlatacak, icap ederse 
o~ı~:ıa d_a. lazım olduğu şekilde j 
goruşecegım ... 
Aynı gün Lö Mestriye, trenle 

Karmen Sylava müteveccihen 
hareket ediyordu. 

Lö Mestr:iye, Sinaiad2n Bükre. 
şc giden yolu artık karı~ karış 
öğrendiği halde, Rumen hüku
met merkezinden: Karadcnizc u-

-100-
da bıraktıkları harabi ve pislik ı 
ten başka birşey kalmadı. Vang p v A K [ T .. 
Lungun amcasının oğlu da bı. 
çağını kuşağına soktu, tüfeğini 
omuzunda asılı olduğu halde 
onlara geldi ve alay ederek: 

- Eh, eğer tekrar dönmiye. 
cek olursam, size ikinci yarimi. 
ve anneme de bir torun bırakı
yorum. Her erkek için bir veya 
iki ay kaldığı bir yerde bir OP 
lan peydahlamak kolay değil
dir. üstelik bu askerlik haya. 
tının faydalarmdan biridir. Ar. 
katla bıraktığı tohumu yetişir. 
büyür .. B inaenaleyh başkalar: 
da bu tohuma bakmalıdır .. De
di, ve orada bulunanların yüzü 
ne karşı ~ülerek, arkadaşlarile 
birlikte uzaklaştı. 

Aylı);; 

:l uylık 
() a~·lıl• 
1 ,rıll ıl; 
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l arılcdcıı Balkan Uırlı((ı ı~·iO 
:ı\'d:ı otıı1 liı.ru-. ıhı.,utur. Po~tıı 
lıırlığıne cır111ıyen vcrll'n· ııyd3 
\'1•1111" lıı• ... ı·r k ıırıı' zamnH·dılır. 

Abone ka~·clını tııldırcrı mck• 
lııp ve lel~r:ıt ücrclıııı. aııoııe 
nnr:ısının posta \'eya hnnkıı ilt 
voll::ım:ı !ierelinı i<lare kC'nıJı üıe. 
rint• :ılır 

Askerler gidince, Vang Lun<r 
ile iki büyük oğlu bir kerecik 
olsun bir noktada uyuştular. Bu z in<l<' VAKI T 'a ahon<' ~·m:1t ır 
da, askerlerin bıraktığı bütün 
izleri silio süpürmek, ortadan 
kaldırmak meselesi idi. Bundan 
dolayı da t~krar dülgerleri ve 
marangozları cağırdılar. U§ak -
lar avluları temizledi. Maran. 
gozlar kırılan oymaları ve masa 
larr maharetle tamir ettiler. Ha 
vuzların kirleri, çamurları boşal 
tıldı. 

İçlerine yeniden taze ve te
miz su dolduruldu. En büyük 
oğlan yeniden alacalı balıklar, 
Mercan balıkları satın aldt. Bir 
kere daha çiçe•; veren ağaçlar 
dikti, ve sağlam kalan ağ~c;la -
rın dallarını budadı. Ve daha 
senesi olmadan ve yeniden gü
zelleşti, Güllük, gülistanlık ol . 
du, her o~ kendi avlusuna ta. 
şmdı. Her tarafta yeniden ni -
zam ve intizam kurİ.ıldu. 

Vang Lungun amcasının oğ · 
lundan hamile kalmış olan esi. 
re, sağ kaldığı müddetçe amca -
smm karısına (ki kadının ömrü 
artık sonuna gelmişti) bakma -
sı, ölünce de tabutuna koyma
sı emredildi. Ve bu esir bir krz 
doğurunca, Vang Lungun key . 

ı füne diyecek olmadı. Zira, "k a. 
dm bir erkek çocuk dünyaya 
getirdiği takdirde böbürlenecek, 
ve o zaman ailenin içine karış
mayı ve Vangm ailesinden sa
yıl:ı bil mcvi istiyecekti. 

Halbuki kız doğurduğu için, 
vazivette bir değişiklik olma. 
dr. Nihavet bir esir, bir esir 
kız doğlİrmuştu. Binaenaleyh, 
kadın 'yine esirlikte kaldı. 

Bununla beraber, Van!?" Lung 
ona da di~erleri gibi adaletle 
muamelede bulundu. Ve kadı

' na, arzu ederse amcasının karı
sı ölünce onun odasını hatta 
yatağını bile alabileceğini söy -
ledi. Altmış odalı bir evde. bir 
oda ile bir yatağın lafı mı olur. 
du. Üstelik esire bir miktar da 
gümliş para verdi. kadın bir 
nokta müstesna efendisinin bu 
hareketinden memnun oldu. 

Ve Vang- Lung ona gümüş pr 
raları verirken derdini actı: 

- Efendi. dedi. bu gümüı:ı prı 
ra vı benim ceviz param olarıı ı{ 
sakla. Eğer Zahmet olmazsa clll 
beni bir ~ift<;i veya iyi kalpli 
fakir bir adamla evlendir. 

(Dalıa uar) 

zanan hat kendisine tamamen ya. 
bancr idi. 

Tren hattı, Lö Mestriyenin biı 
mU.:ldet evvel ziyaret etmiş oldu. 
ğu Delta mıntakası kadar düz, 
fakat mezru bir arazi olan va
si Dobruca ovasından geçiyor
du. 

Tren nehir üzerinden cem'an 
bir buçuk kilometre kadar tutan 
iki muazzam köprü vasrtasile ge. 
çiyordu.. Pencereye dayanmıs, 
Lö Mestriye. ibis'Ierin. ve daha 
birçok kuşların gittikçe kızılla. 
şan gurup renkleri altmda gece 
srğınacak bir yer aradıklarını 
seyrediyordu. 
Kuışların melankolik feryatla· 

rından başka sükunu bozan bir 
ses yok tu .. Suların alçak olduğu 
devirlerde bulurl'!duğu için ağır 
bir bataklık kokusu genç adamın 
teneffüsünü tıkrvordu .. 

Bir müddet sonra büyük ve 
kırmrzı bir ay ufukları yangına 
boğdu. Tren daha bir saat bo; 
kırlar, cavırlar arasında seyret-· 
ti, sonra u7.aktan. ufukta ilk l!!Ik
lar göründü, co'!al dılar, berrak. 
!astılar. vuzuh ' buHular ve bir 
müddet srmra d::ı. df'nizin rn;:ın;ı:a
rasrnı ..., .. ., .. ~"1 ...... l·al ,.ler a ihi kap;ı
yan petrol tanklarr belirdi. 

{Devamı var). 

·\ clres clcfriı:;tirme iicrctl 
2 .3 kuruştur . 

J L .\ "1 t cıuı;TLEH' 

l' icarcl ilfınlarının santim • sıı• 
ıırı soııılan ıtılııın•rı il:in :;:ıvr:ıııı. 
rınd:ı ıo: ic savf:ıl;ınJ;ı f>O l\U• 
rtı'>: diirdünrü s:ıvf:ıd:ı 1: ıkirıC 1 

ve ü6illl'ÜılC' 2: bırırıl'iılP 4; 
lı:ı-lık v:ını kesrrıPcı• f> Jır:ıdır .. 

Bihiik. çok ılt•v:ımlı ldı~l·ll· 
rt•ııklı ilıirı \·rrrnlere ııyrı ayrı 
ırıclirınc>lc>r vnpılır. Re'>ıııl iliınlıı· 
rın s::ınliın s:ılırı :rn kıırw;ııır. 

1'İl' ll 1'İ '\ la'ti<'Cttc Olnııyıı o 

f{fü:iik tl ıi n l nr 

Bır 1.klu ao. lkı del:ı<oı 50. iı Ç 
ıld:ısı li5. ıliirt ı!C'f:ısı i;"ı ve o~ 
clef:ı"ı 100 kunısıur. ('c: :ıylı 
ıl:in \·erenlerin lıfr ı!C"f::ı-;ı bedii· 
vadır. IJört satırı geı:crı ılrını:ırııı 
fnzl:ı srılırlnrı tıes k11nıst:ın tıe· 
\:111 Pdılır. 

\':ık ıl lıcrrı du;:.rıııtıııı dogrııY:ı 
kcııılı ıılarc ycrintle. hem ı\11· 
k:ır::ı caclıil'sinde \'ııkıı 'ı'urd~ 
:ıllınıl:ı KEM.\LEODl:o-; HU~~ 
lıt.n Bürosu eliyle ilan k:ıb!1 

eclC'r. (niironıın tcletoıııı: 2o:ı:ı.ıJ 

Bana gelince, erkekle yaS11' 
maya alıştığım için yalnız bil', 
şıma yatağıma girmek güç oııı 
cak.. d t· 

O zaman Vang- Lung da ec 
hal söz verdi. Söz verirken d.f 
bir&eyi hatırlayıverdi. İşte ~~ 
kadına, onu fakir bir insall \1 
evlendireceğine dair vaa<lde .fc 
lunuyordu. I{endisi de vaktı 
fakir bir adam olarak. evle?: 
mek üzere bu avlulara gcın1ıŞ~ı 
ti. Ve bütün bir hayatın ya~ 
müddetince bile karısı 0-1 ef 
düsiinmemişti. Şimdi ise ked 1' 
mefhumu ile tarif edilmiyeCe ti 
bir teeessürle karısından 1' e 
kadar uzak olmanın, epe)'cıı 
gccmiş şeylerin hatırasile o!1 r· 
aklından geGirdi ve ağır. dt.I 
gun bir sesle: .. ce 

- İhtiyar afyonkeıı öiuil !\ 

sana bir koca bulacağım. Bu d· 
uzun $Ürmez ! .. dedi. t.I 

Ve Vang Lung sözünü tutt.' 
kadın bir sabah ona g-eldi vc·i· 

- Efendi, dedi, sözünü yer.a 
ne rrctir. Zira ihtiyar kadın }l~ 
uyanamadan sabahın erken " !l 
ti öldü. Ben de onu tabuttJll• 
koydum. 
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6 -- VAKiT 9 BIRtNCITEŞRIN 1939 
~-----~~--------------~-------------~~~---
omanya,Yugoslavya Hitler, Ruzveltin tava.ssutunu 
Macaristan ademi kabul edecekmış 

---------
Heligolant'oa Alman don~nması. 

nasıl mağlüp oldu ? ~cavüz paktı yapacak 
'.kı:. (Ba~tara/ı ı incide) 1 Hırvatlar lideri Doktor Ma· 
~ş. 8 (A.A.) - Rador a. i çek Macarların Yugoslavlar a· 

2i leb}iğ ediyor: . ra.sındaki anlaşmanın husuıu-
~~j'lulde, Yugoslavya hU - nti arzulamakta ve bu uğurda S: ı, Romen ~ükumeti ~ez. çalışmaktadır. Maacristanın 
-.ııuıa dostane bır teşebbuste Belgrad sefiri kral Naibi Pol 
~:'~tak, Romanya ve l\laca. tarafından kabul edilmiştir. 
\~b milşterek hudutların • t 

Ulunan kuvvetlerini hep talyadan gelen haberlere 
Qıiı'.'._k~ azaltmalarının Romen göre, bu Ulrlli bir anlaş~1anın 
~elince muvafık görillilp ~alkanlar vaziyetine btiylik te. 

(Ba.ş tarafı 1 incide) 
Ru.zveltin Avrupa ihtilafında 

tavassutunu teklif etmiş olan 
Johnson, Almanlar tarafından 
bu hususta verilen habere kar. 
şı alaka göstererek Rcisicum • 
hurun tavassutta buhır..ma.ğı ka. 
bul etmesi lazım geldiğini be _ 
yan etmiştir. Hitlerin Ruzvel
tin tavassutunu istemeği dil -
şündiiğünc dair verilen haber 
siyasi mahfillerde itimatsızlık -
la karşılanmıştır. 

Söylendiğine göre infiratçılar 
bile Hitlerin talebi Uzerine Re. 
isicumhurun mildahale etmesi . ~'Ulttediğini sormuştur. sırı olacaktır. 

~l'ı:ıı zamanda Belgrat hü . ------------------------

S:U, Macar hUkümeti nez - Fı· n 1 u n d ,· ya 
-..;; de buna benzer bir te • «.• 
~ bulunmuştur. 
~~en hükumeti kendisine 
S!:t teklifi derhal ciddi bir 
~. ~ na.zarı itibara almı§ • 

Sovyetlere bir heyet göndermeyi 
kabul etti ~~ eylfüde Macar hükumeti, 

b bi~lavya hükümetine yaptı • 
~ tebliğde Macar askeri (Bcıştarafı ı ıncidc) ra.~s·ya dağıtılmak Uzere 80 
~ ltıatınm, mühim bir nis • Moskova, 8 (A.A.) _ Dün ak biıt mevcutlu kıtaat kabul et· 
~ı~a.hilinde askerlere mezu. ıam saat 22 den gece yarısına ka mesi ve Litvanyada hudut ya. 
Q\ld1tn~tr:neğc hazır olduğunu dar Molotofla görüşmüş olan Ur. kininde uıUhim bir Leton de. 
~~~IO Ştir. bsys, Natkevicius ve Raskitis bu miryolu merkezi olan Dangav· 
~~en hükumeti de, Macar gün saat 17 •45 de de Kremlin 5a. pi lsde bir garnizon tesisi isten· 
~.~tinin aldığı tedbirlere rayına gitmişlerdir. miştir. 
~bujıh tedbirler alınağa ama. Stokholm. 8 (A.A.) _ Mos • Stol~holm, S (A.A.) - Tal-
~ lınduğunu Belgrat ve Bu- kovava bir deleğe gönderilmesi lln'dcıı Aftonbladct gazetesine 
~Şte hükumetlerine bildir • için Sovyetler Birliği tarafından gönderilen bir habere göre, 
~ı.· Finlandiyaya yapılan tekliflere Estonra Sovyetler Birliğinin 
~:teş, 8 (A.A.) - Siyasi dair tefsiratta bulunan İsveç ga.. bilı\hare yaptığı daha şumtillU 
~~erde Yugoslavyanın te.. zeteleri Sovyetler Birliğinin Fin. taleplere karşı mukanmet gös 
~ Uzcrine Macaristanla landiyaya küçük Baltık devletleri ternıektedir. Estonya, Sovyet •• 
~ tny'.1 arasında bir iş bir - . d Eston,·a muahedesine riayet 
~ .. ~ ~ gibi muamele etmek niyetın e c. " 
~ta ın cdilecegi ümit olun. lacağını zannediyorlar ve böyle edilmesinde ısrar etmektedir. 
~ . a Ve bu iş birliğinin Ro - bir hattı hareketin yalnız bütün Bu gazete Sovyetler Birliği· 

'1ıkrıın siyasetinde bir de - "imal memleketlerinde dğil, aynr nln Qsel ve Dago adaları ile 
.. husule gctirmeveceği ::< Estonva sahillerindeki iki li-
• edil k di ~ ... kr A zamanda şimal memleketlerine .,, 
~r. me tc r. Lı'<1r ı v . manın tamamile kendilerine •tn Al t hd"d" karşı sempati besliyen Amerika -..."t man e ı ınc ve d tcrkcdilmesini istedikleri zan· i!' ··a h ı · gibi deniz asm memleketlt>rin e 

'lll mu n a esınc maruz nedlldi"'ini ilA\'e eylemekte_ 
'b... \sı u"... · b '' 1 b' k de en !:İcl:letli aksülameller ile ı:. 
''lllh. .. :<-rıne ov e ır ya · :ı dir. Sovyetler, ayni gaıeteyc 

"'l?n b 1 temini karşılaşacağını yazıyorlar. 
t.~ rllıu his"'edır~rai~vvs~ylenmek. LİTVANY ADAN YENİ göre, Estonyanın merkezine ve l· v cenubunn. askeri postalar ika· 
:'Jl\ h TALEPLERDE BULUNU~DU meı:;i projesini yeniden ele al. 
~ .ahalar zarfında Buda . Kaunas, 8 (A.A.) - Tasrıh e- mrnlarciır. 

lııe ııı hüıt\ımC'tl Eükre,ş hlikfı • dildiğine göre, Sovyet hükümeti. ı\ıoskova, s ( A.A.) - Sov· 
ttt e .~arşı biivük bir hüsnü- Litvanya arazisinde biri sahil bo. / yeller Birliğinin Litvanyaya 
lt.ıı goStermiştir. younda olmak üzere iki tayyare Yilna civarında bazı arazi par_ 

1tı ııı•terek tehlikenin Avruna. üssü tesis hakkını isteyecektir. çalan terkedeceğlno dair cc· 
'·•arı ~kezinde ve şarkın.da bu. Sovyetler bundan ba'§ka bugü:ı nebi menbalarmdan Yerilen 
~n hir knc: memleketin daha kullanılmam.~!a \olan Lie~jaro. haberleri tekzip edilmemekte 
'ecı alinde toola!ımasını in. miski demiryolu uzerinde serbest fakat Lltvanyanm bu hususta 
ı •ıı ebııeceifi söylenmekte ve transit imkan1nı ve ayrıı zamaa- yapılacak teklifleri reddetmesi 
;ıı;~e~e vücude e-elecek sulh da niyemen nehri yolu ile transit mUmkUn görUlmektedlr. Mev-
~ ~ ının müstcrek hareketi olarak kereste nakliya!ı hakkrn • zuubahsolan arazi pcık fakir ol· 

•rrıdc arazi statükosunun :ıı. .. a da talep edecektir. duğundan Litvanya için bir 
:!lııık ıa edilebileceği ilave 0 • Buna mukabil Vilno şehrin.in .... Uk teşkil edecektir. 
~l tadır. .,, 
~ftat, 8 (A.A.) _ Avala şimal mıntakasında bulunan yır. Moskova, 8 (A.A.) - Dola_ 
lıla' .Macar _ Romen hudu- mivc yakın köyün Litvanyalı a • şan bir habere ı;öre Sovyotler 
il kı kıtaat mevcudunun a. halisi, anavatana gitmek husu • Birliği Estonyadan iki talepte 
t:ı!tl~sı hakkındaki tebliğin sunrla serbest bırakılacaktır. daha bulunmuşlardır. Sovyet· 

t ~~tıı ~e~retmcktedir. Amsterdam. 8 (A.A.) - Telg- ler Estonya topraklarında iki 
b~ arıstnnln Romanya ara • raf gazetesinin Helinski muhabi. noktayı daha işgal etmek iste. 
~ ~ ~ktooilrn anlac::ma mucL rinin bildirrli~ine göre Sovyetler mektedirler. tkl memleket ara· 

Ctı iki memleket. Macar _ J. .. itvanvadan, hu memleketi Al - sında imza edilen muahedede 
~ ~I· hududunun iki tarafın. manvadan ayıran hu:iut bovunda Sovyetler Birliğinin Estonyada 
~~1 ~nan asker mevcudunu istihkSmlar yaparak bir nevi Ma. tesis edcce~i bir deniz lissU ile 

! et,...1?'landn azaltmayı tnah. ;ino hattı vücuıia getirmek hak - bir hava UssUnUn yerleri ınU. 
b ~~~,l~lr.rdir. kını istemektedirler. Bundan ma.. tckabil bir muvafakatle tesbit 
~ ~"' ~~tc, 8 (A.A.) _ ~a- ada I.itvanyanın dar ııahilinde bir edileceği tasrih olunmaktadır. 
l\r llı .. ~te!t-ri Romanya _ Mo- deniz iİ"SÜ tesis etmek ve Alman Muahedede Sovyet krtnları· 
~~ılrUrıascbctlerı hakkında bir vanııı Meroel.:ieki yeni istihkam. nın hu Uslcre deniz yolu ile gi-
~rıar tesmi tebliğini ncşrcdi . Jarrna 20 kilometrelik bir mesafe dcceklert zlkrcdtlmektedir. 
~a~ de 5ahil nıüdafa'l istihkamları in Halbuki So,•yetler şimdi F:ÖY 

~il. ·~ter, bu hususb Yu~os. şa et-nek istemektedirler. ıendii:inc göre, kıtalarm Es· 
' t tarafından ovnrınan ta . Diğer cihetten kızrlordu Lit • tonya topraklarından geçmek 
:lcı~:oıUnü tebarüz ettir _ vanvanın ~arbinde ve cenubunda suretiyle bu Uı:;lere gitmelerini 
~ tl.;.l ltler. hava üsleri tesis etmek istemekte istemektedirler. 
ın.t~~~aclın yaptıfö yatır:ıtırm2 dir. Sovyetler herh'llde Leton • Moskovada bulunan Litvan. 
~~ ll'ı~ Yalnız Macar - Ro· yanın garp sahilin:ie asgari 70 ~·a hariciye nazırı Urbsys sant 
4 ~aı Una"cbetlerine münha- ı kilometre J?eni.,liğinde bir arazi 22 de Molotof ile görUşeccktlr . 
~~.~'l~a~akta, M.agger Nem. parcası isgal edeceklerdir. Ge • Ecnebi mah!illerinde söy· 
•~a ~13~sıne nı_ızaran. avnı za. lec('k hafta ba~ltyacak olan as • ıendiğlnc ı;~;e Sovyet bükü· 
l'ıı{lkı Uk;eş ıle Sofya ara . keri müzakereler neticesind- bu meli btiyUk bir itimatla Al· 
L'cbıı.1u 01Unasebetlere de şa - sahanın iş~aline ba~lanacaktır. manyanm şimdi harekete ge. 
~l O~ı.ı;:na~tadır. • r ~ Est.,nya, Litvanya ve Letonya • çecek bir vaziyette bulunma· 
<\~lı.a V'Y A, RUMEN \ F. daki Sovyet kıtalarımn mevcudu masmdaıı istifade cderok Sov
ll LA!l ARASINDAKi bu memleketlerden herpirinin yetler Dirliği veya himayesine 
~r ~lgradA'NLAŞ.MA müselhih kuvvetleri:ıin mevcudu aldığı milletlerden biri büyük 
a. llııa. • 8 (Hususi) - Orta nu kat kat geçecektır. bir de\'letin taarruzuna uğra· 
la~'r'ııg0 ll\llhtınun tesisi namı· Sovyetler Birliği bu tedbirle • dığı takdirde veya tehdidine 
ııı arıs1 Sla.,·ya, Roınanyn ve rin büyük bir devlet tarafrndan maruz kaldığı takdirde hiç ol. 
~~~ ~a1ı:~ arasında ynpılmn yapılacak tecavüzlere karşı mu • mazsa Sovyet ordusunun Ut
~a fit h lnn nnlacımn bu U ı: kavemeti kolaylaştırmak maksa - vanra topraklarından geçme-
1 %·etı lldutınn dahilindeki dile alındığım açıkça bildirmekte sini temine çnlışacalctır. 

tır.a11 1aş1 l'r mPs lesi tızcrlnde· ise de Sovyet matbuatı Baltık de. So\'yctıer Birliği bcllii de 
ql'~l.ıu. atıa ı.:snsrna dnyanncak· nizind~ Sovyetlere karşı gelecek Alman - Lttranya hududu bo· 

11 Uc ~hı.şma ynpılclırrı tnk. devletin ismini zikretmemekte - yunda garnizon haHnde kıta. 
~ . ('\•l et dos t olacal:tır dir. lar bulundurmak ve bu budu· 
qıı ~ k ESTONYADAN DA BAZI TA· du takviye etmek hakkını isti. 

fjı() ralı arıavatan l.EPLEHDE BULU:-;ULDU ;1:ercktlr. 
Surıu . Moskorn. 8 (A.A.) - "lla· Ecnebi müşahitler Sovyetlnr 

t l.oıı<l 2 .yar et etti rns .. \·erilen maJUmata göre. Birliğinin Mcmcl'in Almanlar 
.1ı;e ltr~a, ~ <Hususi) - lngil- ::lov:retler "Cstonyadan yckfınu tarafmuan işgaline iyi bir göz· 

a,.a.ta lı Şimali tngilte>redc 40 bin kişiden mllrckkep dört le bakmadı~ını ve bugUn bel. 
!tttcrı 11 fllosunn ynptı ":'ı zl rırlrnlılt bir garnizon kabul et- ki de Meme! ci\'arında askeı·i 

~~·rı11a. clOnmuı;rnr. Km! bu mesini istcmlşlerdir. Letonya. bir Us tesis etmek suretile Al· 
i,, ~l!z'rn~~mnı ha\ n istasyonu_ dan da Liban, Vlndan \'e Pit manyanın bu ileri postasını za-
1 ,. ~'n1.. · A 1 nıa.n"·a vn vnpılo n ra rstz bir hn le getirmf" k istedi· " 1 "rd . . , . 

11 
ııeııı a Yararlıkları p;örll· saınmeU için beslecll~i temcn. ğlni boyan etmektedirler. 

!{ ''l'ı·ıııız tflyyarccilerinc nf- nlnln biltnn miirettcbata lbh\· Amsterdam, 8 fA.A.) - Sov. 
' l'ctl t !'>tir. • "!"mı kumıın.;ınnrlnn istemiştir. yetlc>r Blrll~t tarafından Bal· 

'" 1 rı; n•lrn) n avdc>tinrlen Kumnnrlırn Krala teşekkllr c- tık denizinde elde edilen mu
~~i\J ~l.l 0 ltunrnnda•ıınn hir rle>rck donıınınanın : nfP.rl te· vaffakiyctlerln Almanynyı en-

i t ll'ıüt"~dcr;rek 7iynr" lnrlcn mln azmindnıı nslft rlönınlyc_ rlişeyP dUştlrdli~U Almnn gaze_ 
l:ıtış ,.~ rt IR ol :luğııntı lıil 1 ·0klC'rl yolunda mukabelede telerinin \"C'fdiğ'f karışık izn· 

0nanmnnıı znfer ye bulunmuştur. hattan nnlaşılmaktadır. 

ne itiraz etmektedir. Çünkü 
bunlar evvela Almanya lehin • 
de teşebbüse geçilmiş olmakla 
iUıanı edilmekten korkmakta -
dırlar. Sonra da sulh davası i. 
çin olsa bile Amerikanın Avru. 

Yazan : Yekta Ragıp Onen 
pa işlerine karışma.smı bir an. (Dünl.."il sayıdaıı devam) ı 
ane olarak tecviz etmemekte . İngiliz muhriplcrinin baskın 
dirler. hareketi devam ederken liman-

Hariciye nezaretinin etrafın. da bulunan Alman donanma 
da bulunanlar, Fransa ve ln - kumandanı ile keşif kuvvtleri 
gilterenin muvafakati alınma - kumandanı gelen raporlar üze
dıkça Ruzvcltin tavassutu mev- rinde vaziyeti tetkik ediyorlar. 
zuu bahsolamıyacağmı sakla - dı. Havanın yer yer sisli ve 
mamaktadırlar. puslu olduğuna dair gelen ra.. 
Diğer cihetten Reisicumhur por üzerine keşif kuvvetleri ku

şimdiden akamete mahküm o • mandam Strazburg-, Cöln ve 
lan bir mü1.akereye tavassut eL Mainz kruva?.örlerinin liman
mek ve hakiki bir sulh tesisi i- dan çıkarak diğer Alman gemi • 
çin değil de sadece bir milta.re. !erine yardım etmesi emrini 
ke temini i~in Hitierin tertip eL vermişti. Aym zamanda bütün 
tiği böyle bir manevraya alet hafif ve ağır kruvazörler de ha. 
olmak istememektedir. rokete geçirildi. Bu suretle He. 

Amerikan cfkarrurnumiyesi ligoland muharebesinin ikinci 
Hitlerin nutkunu şiddetle ten. safhası başlamış oluyordu. 
kit etmekte ve bu nutkun nazi Cöln ve Mainz derhal fayrap 
nazariyeleri ilo müttefiklerin ettiler. 10,30 da Strazburg, l1 
nazariyelerinin telifi kabil ol. de Cölen Vilhelmshafenden, ya. 
madığına bir delil teşkil ettiği. nm saat sonra da Mainz kruva
ni beyan eylemektedir. Bitlere zörU Emsten hareket ettiler. 
göre sulh Alman haklarının ve Bunlardan Strazburg karaycl 
ihtiyaçlarının her şeye takad- istikametinde çekilen İngiliz 
dtim ettiğinin bütün milletler kuvvetleri üzerine doğru seyre 
tarafından tanmmasrnı ve Al • başladı. Bir buçuk saat sonra 
man tahakkümü altında her - Strazburg- iki İngiliz kruvazö • 
kesin gerek kendi arzusu ile rüne rastladı. Bunların yanın _ 
gerekse kuvvetle boyun eğmesi da 12 muhrip bulunuyordu. tn. 
demektir. giliz muhripleri derhal hücu -

Valter Lippmann. Uzak Şark. ma E:"eçtiler ve İngiliz kruvazör
taki vaziyetin Amerikaya do · leri ateş açtılar. Bunun üzerine 
nanmasının büyük bir kısmını Strazburtr ta ateşe mukabele eL 
Büyük Okyanusta bulundurmak ti. Fakat mesafe 90 hektometre 
mecburiyetini tahmil ettiğini oldu~undan isabet olup olmadı. 
ve Afrika sahillerinde müstem. ğı iyice görülemediğinden iki 
leke isteyen Almanyanm bütün taraf ta bir müddet sonra ate. 
Amerika milletleri için 1914 de- şi kestiler. Strazburg yapılmış 
kinden daha büyük bir tehlike olan torpido hücumundan kur. 
te§kil ettiğini söylemiştir. tulmak ÜT.ere manevra yapmış, 

Ayan azasından ekseriyeti bir daire çi?.dikten sonra şima
Fransa ile İngilterenin muva - le doğru çekilen lngiliz filosu. 
fakati olmadıkça ve devamlı nu takibe başlamıştı. Bir saat 
bir sulhün temelleri atılmadrk. sonra Strazburg İngiliz kuvvet. 
ça Ruzveltin müdahale etme • lerini tekrar görd.U ve 1ngifü 
mesi taraftarıdır. Bunlara gö . muhripleri yine hUcume geçti. 
re Hitlerin teklifi bitaraflık ka. ler. 1\fesafe 50 hektometre idi. 
nunu mil7.akereleri üzerinde hiç Strazburg muhripleri ateş al. 
bir tesir husule ~etirmeyecek - tına aldı. İngiliz kruvazörleri 
tir. Yalnız utah demokrat aya. çok gerilerd.e idi. Muhripler 
nından Thoma.s Reisicumhurun tekrar torpido attılarsa da isa
mUdahalesi taraftarıdır. bQt va.ki olmadı. Bunun üzeri. 

Hidepark, 8 (A.A.) - Hitle • ne uzaklaştılar. 
rin RuzveJt tarafından yapdacak Strazbnrg kruvazörünün mak 
bir tavassutu kabul edeceğine da. sadı İngiliz kuvvetlerini Ems. 
ir Berli.nden bir haber verilmesi ten yukarı dofrru çıkan Mainz 
üzerine Ruz:veltin bu haberi tef- kruvazörünün kucağına atmak. 
sir etmek istediğini bildirmesi i. tı ve bu maksatla garba doğru 
çin beyaz saraya selahiyet veril. seyretti ise le başka İngiliz gc. 
miştir. milcri görünilncc rotasını yine 

Ru:zveltin etrafındakiler şu be. şimale çevirdi. Diğer taraftan 
yanatta bulunmaktadırlar: l\!ain.z kruvazörü ise saat onda 

"Bunun manası şuı:iur: Ruz _ yola çıkmıştı. Bu sırada deniz 
velt Almanya diplomasi yolu ile rakitti. Denize açılınca hava bir. 
resmen bir teklifte bulunmadıkça denbire 'PUSlaştı. Her dakika 
)?azetelerin bildirdiği Alman tek. faik İngiliz kuvveilerile ka.rşı
lifini nazarı dikkate almıyacaktır. laşmak ihtimali vardı. Gemi 

Bu teklif meselesinin Ruzvel • kumandanı aldığı emri yerine 
tin muhtemel tasavvurlarını an • getirmek için voluna devam et. 
ı k ti. J 2,30 da İngiliz Arethuza 
ama maksadile Alman propa - knıvazörilyle yanında.ki muh • 

ganda teşkilatı tarafından uçurul riplere rast geldi. Meı:afe çok 
muş bir balon olduğu siyasi mah. kısa idi: 7000 metre. Gemi bil. 
feJlerde söylenmektd:iir. tün toplarını kullanabilmek için 

JAPON GAZF:TELERtNtN rotasını §İmale çevirdi. İngiliz 
MÜTALAALARI gemileri de bu harekete uydu. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Tokyoda . 
ki jilpon ve ecnebi gazeteleri 
Hitlerin barrş teklifinin Fransa 
ile İngiltere tarafmdan kabulü 
müe.kül olduğunu yazıyorlar. 

Japon Advertiser gazetesi: 
"Alman teklifinin tamir kabul 

etmez zaafı. bu teklifin ken-di ba.. 
rrş ve emniyet telakkisini muzaf
fer kılmak ve müttefiklerin baş. 
ka bir telakkide olmalarını ka • 
bul etmiyen bir devletten sadir 
olmac:ınd!iidır. Fransa ve lnvilte. 
re. Alman tekliflerini reddeder -
ken keneli ban!> nrogramlannı i. 
lan edebilirler." diycr. 

Asahi Şimhun crazetesi, Hitler 
teklifinin müttefikler tarafından 
kabul edileceğe benzemediğini bil 
dirivor. 

Miyako Şimbun gazetesi de, 
Hitler şartlarına göre bir b'lrı • 
sın Almanvanm Fransız ve İngi. 
liz şerefi alevhine tam bir zaferi 
demek olacağmı yazıyor. 
Hoşumimbun gazetesi, mütte

fikler Bitlerin bevnelırilel kon • 
fcranı vasıtasile Avrupa vaziye • 
tinin kurtarılma"ı Jıakknıdaki tek 
lifini kabul ettikleri takd;rde bu. 
nıın Almanva icin muhakkak bir 
avanta i teşkil edeceğini bildir -
mektedir. 

Alman iktısat heyeti 
Moakovada 

Moş;kova. 8 ( Huımfil) - Ştayn
in riyaseti altında bulıınnn 

Alınan iktısnt heyeti buı:;lln iki 
tayyare içinde Moskovaya 
geldi. 

lar ve iki taraf ateş açtı. 
Ortalık puslu olduğundan 

büyük isabetler elde edilemiyor. 
dıı. Ateş açıldıktan 12 dakika 
sonra mukabil tarafta duman
lar srörüldü, Bunların üç 1n({iliz 
kruvazörü olduiu da bir kaç 
dakika sonra anlaşıldı. 

1\lainz iki ateş arasında kal. 
mamak ic:in derhal geri rlöndü. 
Bu manevra esnasında İngiliz 
ı:cmileri Mainz'e daha cok yak. 
laşmışlardı. İki taraf yeniden 
muharebcve tutuştu. Dönüş sı. 
rasında Mainz ilk isabeti al • 
mıştı. Kuvvetli rakiplerinden 

o a:kanlarda intıbah 
arametlert 
(Baş tarafı 1 incide) 

olmak lazım değildir. işte bu 
mantıki mülahaza iledia- ki, fimdi 
Romanya ve Yugoslavya ile Ma. 
cariıtan ken~i aralarındaki ihti. 
laflı meaelelerin büyük devlc~'.e. 
ri araya karışltnnakıızın halli 
çaresini arıyorlar. Orht Avruoa
nrn ve 8;-l!<anların ıulhü ve İı _ 
tikbali bakımından bu bir ilerle • 
me hareketidir. Yalnız bu ilerle. 
me J,areketinin arzu edilen se • 
mereleri verebilmıi iein yrldırım 
harbine :valaıacak bir yı)dınm 
diploma .. iıi ile iılerin krsa yoldan 
kestirilib halledilmesi gerektir. 
Yokıı,. tehlike ba,larının üstüne 
gcldiii PÜn a,..1.,,,ma arzularından 
ameli bir fayda çıkmıyacaktır. 

ASIM US 

kurtulmak için 25 mil süratle 
seyrediyor ve ~lı'lnndan Jro. · 
yu dumanlar çrkararalı:: kaçı ... 
yordu. M.ainz ufal: bir yara ile · 
kurtulm~tu. Çünkü ;lngiliz ge. 
mileri ateşi kesmişlerdi. 

Fakat beş dakika sonra. 
Mainz:.in yolu maine Fearles 
İngiliz kruvazörü çıktı. Yanın. · 
da muhripler de vardL Saat 13 
te Mainz bunlarla muharebeye ' 
tutuştu ve bird.enbire Mainz'in 
dümeni sıkışıp kaldı. Dümene 
ait makineler işletildi. Fayda ' 
vermedi. El dümeni ile de gemi 
isleke tarafın çevrilemedi. 

Gemi idaresiz ibir halde kal .. 
mıştı. Gemi mütemadiyen san -
cağa dönüyordu. Ba müddet 
esnasında Uç İngiliz kruvazörü · 
yetişti. Arethuza da yetişmişti. 
Dört gemi l\1ainz'i menni ~· 
muruna tuttular. Biraz sonra . 
topların çoğu su.smuştu. Cep
hane asansörleri srkmmış, du. 
man ve barut gazıarmdan ~ 
vcrte altında bulunan mevki .. 
!erin tahliyesi icap etmişti. Ge. 
mi bir demir hurdası haline 
gelmişti. Gemi bu sırada iske -
leden bir torpido isa:beti aldı, 
zırh kuledeki bütün muharebe 
vasıtaları, tclgrat aletleri sukut 
etti, elektrikler söndü, bir 
tarafa yattı, toplardan sona 
kalan ikisi de bu suretle sustu .. 
Mainz kumandanı bunun üze
rine mürettebata gemiyi terk 
emrini vereli. Bu emri bütün mü. 
rettebat duyamamıştı. Kuman. 
dan zırh kuleden çıkıyordu !ki 
buraya bir mermi isabeti ile 
maktul düştü. 

İkinci kumandan komut.a.nm 
maktul düştüğünden haberdar 
olmuştu. Emri kumandayı al. 
dı. Arızaya uğraya» iki topla. 
İngilizlere muka:beleye uğraşı .. 
yord.u. Bu sırada 30000 tonluk 
muharebe kruvazörleri göründü. 
Bunlar da bitkin bir halde bu.. 
lunan Mainz'e ateş açtılar. Kru
vazörün aldığı isabet iki yüzü 
geçmişti. Lol'§Cl" lngiliz muhri. 
bi Mainz tarafından çağırıldı. 
Ateş kesildi, muhrip gemiye 
yaklaştı. Yaralı Alman milret. 
tebatı kurtarıldı. Mainz gitgide 
denize gömillerek bir müddet 
sonra gözden kayboldu. Saat 
13.30 du. 

Strazburg kruvazörü i.8e ln. 
giliz kruvazör ve muhıiplerile 
Alman körfezipde uZ'Akta çar. 
pışryordu. Cöliı de ü8t:Un kuv -
vetlcrle muharebede idi. 

Ariadne, Stralzund, Stettin, 
Kolbcrg, Danzig kruvazörleri 
ise yolda idiler. Stralzund gi -
derken Göln kruvazörünü ara _ 
mış, cevap alamamı3, sonra. 
top sesleri i~i~ce o tarafa 
dönmüştü. Üç Ingiliz kruvazörü 
bir gemi ile harp ediyorlardı. 
S?:alzund hemen ateş açtı. İn. 
gilız gemileri de buna mukabele 
ettiler. Oç geminin ateşi kal"§ı. 
smda bu gemi açıldı. Ateş tc 
kesildi. Bu mevkiden sekiz mil 
uzakta Ariadne ile Göln muha. 
rebc ediyordu. . 

Ariadne karakolda iken Göln. 
nün geçtiğini görmüş, saat l4 e 
doğru iki İngiliz gemisi görmüş, 
mukabil rotaya dönerek uzak • 
Jaşmak istemiş, fakat karşrsı _ 
na Göln ile muharebe eden ge • 
mi çıkmıştı. Bu kruvazör Göln'ü 
bırakark Ariadne üz..."I'inc ateş 
açtı. 

Ariadnc derhal bir büyük i. 
sabet aldı. Bu yüzden baş ka _ 
zan kullanılmaz oldu, sürati 15 
~ile düştü. Bu sırada iki lngi. 
lız kruvazörü daha ateşe işti • 
rak etti. Ateş yağmuru yarım 
saat sürdü. lngiliz mermileri 
yangın çıkarıyordu. Baş ve kıç 
tarafa çok isabetler oldu. Ari. 
adne şarka doğru dönerek kaç. 
mak istiyordu. Çıkan yangın _ 
lardan gemide durulmaz olmuş. 
tu. Mürettebattan sağ kalan • 
lar yangını söndürmeye uğra -
şıyorlardı. Bütün tertibat tah. 
rip edildiğinden mUsbet bir ne. 
tice alınamıye~ Bir ara cep. 
haneliğin iştiali tehlikesi gö • 
rüldil. Bunun ü?.erine müreL 
tebat gprniyi terketti. İngiliz 
gemileri ise birdenbire uzak -
la.şmışlardı. llürettebat kırk 
beş dakika sonra gelen Danzig 
tarafından kurtarıldı. ~u esna. 
da gemi su üstünde ldf. yan • 
gm hafiflemişti. 

Stralzund kruvazörü de gel • 
mişti. Ariadne'nin yedeğe alı -
narak götürülmesine te§ebbüs 
edildi i~e de t?emi saat 16 da 
yana yatarak battı. 

(Daha oor) 
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m:~~J_j!Jp~~Şltgj 
Lik maçlarının ikinci haftası 

Beşiktaş, Fener, Beykoz ve Vefa rakiplerini. mağlOp ettiler 
. 

G. S aray Hila ~e hükmen galip geld i 
Şeref stadında : 

·Fener 4 -
Fcnerbalrçe: irfan - Orhan. 1 

Lcbip - Fikret, Ali Rıza, Re., 
şat - Rcbii, Esaf, Yaşar, Basri, 
K ü.çii k F ikrct. 

Hakem: Eşref 

Oyuna Fenerliler başladı. Top 
kapı müdafaasr ilk anlarda se. 
ri ve yerinde çıkışlarla Fen.erin 
akınlarını neticesiz bırakmağa 
muvaffak oldular. 

5 inci dakikada soldan akına 
geçen Topkapılılar sa~ iGlerL 
nin ayağile güzel bir g-ol de yap. 
tılar. Bunun akabında Topka. 
pı muhacimleri muhakkak bir 
gol kaçırdılar. Oyun bundan 
sonra tamamile Fenerin hakL 
miyeti altına 2'irdi ve Fenerli
ler bir çok gollük fırsatlar ka. 
çırmalarma ra~en 16 ncı da. 

Taksim stadında : 

Topkapı 1 
Topk.apı: Siilcymaıı - Saba

hattin, Tahsin - Sotiri, llctnıit, 
Fuat - Sarıdtl, Sc~ai, Vecihi. 
Hiiscyin. Ilamdi. 

Mutla (Süleymaııiye) 

kikada Fikretin ayağiylc bera. 
berliği ve 37, 40 ncı, dakikalar. 
da Yaşar ve Basrinin attıkları 
2 golle galibiyete ulaı::arak ilk 
devreyi 3-1 galip bitirdiler 
[kinci devre birincive nazaran 
daha sert oldu. ncticed.~ 28 in. 
ci dakikada Fenerliler lehlerine 
olan bir serbe~t vuruf"tan Ali 
Rızanın a rnfrivlc 4 ünC'ii g-olle
rini yaparak, o:vunu 4-1 ka. 
zanmrıva Mm·~ffnl{ oldul::ı.r. H.:ı. 
kem F~ref Mutlu kornerleri gör 
me:vi!?i mliste~na cı;avet güzel ve 
soğukkanlı idare etti. 

Kadıköy stadında : 

Ve1a 6 • Süleymaniye 2 
Vefa: Safa - Siileyman, Ga. 

ro - Abdii.ş, Liitfi, Şükrü -
Necip, Muhteşem, Gazi, Hüsc
yiıt, 111ehmct. 

Hakem: Adnan 

Kadıköy stadının ilk birinci 
'elime maçı Vefahların hakimi. 
veti altında oynandı. 

İlk dakikalarda Yeşil Beyaz_ 
ıı merkez muhacim Gazi üstüs
Le iki gol attı. Bundan sonra Sü. 
ıeymaniyeliler gayrete g-eldiler 
ve hatta beraberliğe kadar yük. 
seldilerse de Vefa devre. 

Siüeymaniye: Hadi - Ruhi, 
Burhan - Mehmet, !brahim, 
Hikmet - Süreyya, Daniş, lb. 
rahim, Süleyman, Rauf. 

Akm ( / stan bu lspor) 

nin sonlarında bir gol daha 
çıkararak birinci kısmı 3-2 ga. 
Iip olarak bitirdi. · 

İkinci devrede Vefalıların 
baskısı ziyadeleşti. Silleymaniye 
müdafaasının hatasından istifa. 
de eden veşil bc:vazlılar bu kı
sımda üç sayı daha kavdederek 
müsabakayı 6-2 kazandılar. 

Beşiktaş 3- i. Spor 2 
Bc~ikta.1: Mehmet Ali - Ta. 

ci, Faruk - Hüsevüı, Cihat, 
Feyzi - Ahmet, Hüsnü, Sabri. 
Şeref, lbrahim. 

l sfonbu lspor: Saim - Hayri, 
Faruk - Tarık, Seyfi, Enver -
Fahri, Hasan, Orhan, Cihat 
Bahri. 

Beykoz 4 - Altıntuğ 1 Hakem: Ahmet .Adenı 

Mütevazin başhyan bu maçın 
on ikinci dakikasında ilk fırsatı 
yakalıyan Beşiktaşlılar Şerefin 
ayağiyle ilk golü attılar. lstan
bulswrlular ise buna bir daki. 
ka sonra Cihat vasıtasile cevap 
verdiler. Bundan sonra Beşik _ 
taş takımı biraz daha a~rr bas. 
mağ-a başladı ve Sabri Besikta. 
şın ikinci biraz sonra da İbra
him üçüncü golleri attı. 

Göfjdii.n (Kas1mpaşa) 

cesiz didinmesile !?'eçtiğinden 
günün bu en mühim maçı 3-2 
Beşiktaşın galebesile nihayet _ 
lenmiş oldu. 

Beykoz: Safa - Ali, Baha. 
dır - Mehmet, Kemal, Galip -
Turha11, Kamıran, Şahap, Sait, 
Kdzun. 

Hakem: Sami 
Müsabaka tamamen müteva

zin bir şekilde başladı. Hücum. 
lar kaxşılıkh oluyor ve iki taraf 
ta bariz bir üstünlük kuramı. 
yorlardı. Bu sene birinci küme. 
ye terfi eden sabrk Kasımpaşa. 
lılar rakiplerinin tecrübesi yü. 
zür..den neticede mağlG.p oldular. 

İlk devrenin 17 inci dakika· 
sın.da ilk fırsatı yakalıyan Bey. 
kozlu Şahap takımının birinci 
golünü attı. Bu savıyı 21 inci 
dakikada Kazımın ikinci ve 35 
inci dakikada yine Kazımın 
yaptığı üçüncü goller takip et. 
ti. . 

İkinci haftavm hemen hemen 
müsavi şartlar içinde hatta za. 
man zaman Altmtuğ takımının 
hakimiyeti altında cereyan eL 

Galatasaray 
Hilal takımı gelmedi
ğinden hükmen galip 

addedildi 
Taksim stadında yapılması 

icap eden lik müsabakalarından 
Galatasaray - Hilal maçı Hi. 
lallilerin muayyen saatte takım 
çıkaramamaları yüzünden ya _ 
pılamamış ,.c sarı kırmızılılar 
seremoni yaparak hükmen ga. 
lip gelmişlerdir. 

Ankara lik maçları 

Ankara, 8 (A.A.) Duglin 
lik maçlarına 19 .Mayıs Stad
yonı uncla devam edildi. llk 
maç 1\Ia!;J<csporla Galatasaray 
arasında yapıldı. Geçen hafta 
Muhatızgii c:Unc karl:)ı ı - ı be. 
rabcre kalan Maskesporlular 
Galatasaraya kar~ı ela güzel 
hir oyun çılrnrnrak evvela ga· 
lip vaziyelc gelmişlerse de, 
devre Galatasarayın attığı bir 
golle 1 - 1 hcrahere bitmiştir. 

İkinci devrede Maskespor 
bir gol daha atmış. Galatasa
ray ise buna son dakikalarda 
iki ~ollc mu kabelc ederek maç 
3 - ~ Galatasaray lehine bit. 
nıişliı·. 

ll;:inC'i mlibal:ıalrn Gcnçler
birliği ile hu sene lik'e yeni gi
ren Krrıkkalc fabl'ikalarmın 
Birlikspor takımı arasında idi. 

Oyunun ilk dakikalarından 
itibaren vaziyı>te hakim olan 
Gençlerbirliği birinci dcvre:ri 
2 - O ve maçı da 5 - ı kaza;L 
makta giiçllik çekmediler. ......... ~----·· Dr. Necaettın Atasagun 

Sabahları 8.:ıo a kad;ır; <1k:)ar1•. 
tarı 17 den sonra Liileli Ta\\'ıırı.
Ap. Daire 2: !'\o 17 <fp h:ı•tııl~~ını 
k:ıbııl eılı·r ı ., ,.,,.,,,n '.!'.!!);,·ı ı 

~1-------

Altıntıuj: hak - Rüstii, Se. 
lim - Mümtaz, Hii.seıİin, Ca. 
fer - Dinçer, lhsaıı, Ali, Sait, 
Hamit. 

(lstanbulspor) 

ti. Bu kısımda da evvela Altm
tuğ 11 inci dakikada Saidin a
yağiyle penaltıdan bir sayı çı_ 
kardıysa da 27 inci dakikada 
Beykozlular da penaltıdan dör. 
dün.cü golü de yaparak maçı 
4-1 galibiyetle nihayetlendir. 
di. . - • 

İkinci devre bal:?lar başlamaz 
lstanbulswr hücumları görüL 
dü ve nitekim Cihat takımının 
ikin.ci sayısını attı. Bundan son_ 
raki dakikalar iki tarafın neti. .. 

Balkan oyunları ·nihayetlendi 
Umumi tasnifte Yunanistan bırincı 
Yugoslavya ikinci, Türk iye üçüncü 

Geçen hafta başlıyan Balkan 
oyunlarına bu hafta da devam 
edilmiştir. Cumartesi ve Pazar 
günkü karşılaşmalarda alınan 
neticeler şunlardır: 

CUMARTESİ GÜNKÜ 
MÜSABAKALAR 

400 Metro Maı:ialı: 
1 - Sikiadas (Yunan) 51,9 
2 - Mandikas (Yun.an) 
3 - Maiku (Romen). 
'200 Metre: 
1 - Muzaffer (Türk) 23,-
2 - Kling (Yugoslav) 
3 - Gören (Türk) 
5000 !ılctrc: 
1 - Marapastopulos (Yunan) 

15,34,6 
2 - Kristea (Romen) 
U:::un atlama: 
1 - !starissku (Romen) 6,83 
2 - Elefteryadis (Yunan) 
Balkan Bayrak yan~r : 
Yunan takımı birinci, Yugos 

lav takımı ikinci, Türk takımı 
üçüncü, Romen takımı da dör. 
düncü olmuştur. 

SON G(NKÜ 
MÜSABAKALAR 

Balkan oyunlarının son günt: 
kral huzurunda Atinada yapıl. 
dı. 

1 - Yunan 
2 - Yugoslav 
3 - Türkiye 
4 - Romanya 

112 
60 
ı4 

34 

Türkiyenin üç birinciliği ol. 
duğu için üçüncü addedilmiştir. 

Son günün dereceleri: 
400 Metro: 
1 - Gören 
2 - Yunan 
3 - Yunan 
Yıman dislci: 
1 - Yunan 
2 -Yunan 
3 - Yugoslav 
1500 Metre: 
1 - Yunan 
2 - Yugoslav 
3 - 1\la.ksut 
110 Manialı: 
1 - Yunan 
2 - Yun.an 
3 - Yugoslav 
Üç Adını: 
1 - Yunan 
2 - Romen 
3 - Yunan 
Sırık: 
1 - Yunan 
2 - Yun.an 
3 - Muhittin 
ı'1araton: 
1 - Yunan 
2 - Yun.an 
3 - Romen 
Cirit: 
1 - Yugosdav 
2 - Yunan 
3 - Yugoslav 
4 x 100: 
1 - Yugoslavy~ 
2- Romanya 
3 - Yunanistan " ..... , ............................... . 

1 
Mekteo Kitao!arınızı I' 

Her sene. olauğu gibi, bu yıl da I 

V akıt/( itabevin
den alınız 

1 

1 
~liit',,_td!l~·~çillll!!ıa .... 1111.U~T .. l!li:=;a=-ııllB .............. ... 
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ikinci küme 
Taksim Stadında 

Karagümrük 
Altınordu 

7 
2 

Taksim stadında ilk maçı 
Karagümrükle Altınordu klüp
leri yaptılar. Karagümrüklüle
rin hakimiyeti altında cereyan 
eden bu müsabakayı Altınordu 
7-2 kaybetti. - - -- · 

Şeref Stadında 

Anadolu 
Galataspor 

4 
3 

Anadolu ile Galataspor bey. 
ninde yapılan Şeref stadındaki 
2. ci küme müsabaka mütevazin 
geçti, fırsatlardan daha iyi is. 
tifade eden Anadollular neti. 
cede 4- 3 galip geldiler. 

Pera 
Fener yılmaz 

3 
o 

Şeref stadında ikinci oyunu 
Pera ile Feneryılmaz arasında 
yapıldı. Genç elemanlardan mü
rekkep Pera ekibi bu maçta üs. 
tün bir oyun çıkararak rakiple. 
rini 3-0 yendiler. 

Kadıköy Stadında 

/(ale 2 
Y eniyıldız 3 
Kadıköy sahasmda ye~ine i

kinci küme müsabakasında Ye. 
niyıldız klübü ekibine ikiye 
karşı üç golle cı;alip gelmiştir. 

Süleymaniye Stadında 

Eyüp 2 
Alemdar J 
Eyüp, Alemdar müsabakası 

karşılrklI hücumlarla geçti ve 
sıkı bir üstünlük kuran Eyüp 
takımı neticede 2-1 galip geL 
di. 

Galatagençler 
Anadoluhisar 

2 
2 

İkinci müsabakada Galata
gençler ve Anadoluhisar takım. 
ları mütevazin bir maçtan son. 
ra ikişer golle berabere kaldı. 
lar. 

Beylerbeyi 
Demirspor 

3 
o 

Süleymaniye saharının son 
maGı Beylerbeyi ile Demirspor 
klüpleri arasında idi. Baştan 
sona kadar hakim bir ovun rı • 
karan Beı!ler~vi cı,ini Demir. 
sporu 3--0 ma~llıp etti. 
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Baş, Diş, Nezle. Grip, Romatiznı~ 
Nevralji, I{ ırıklık ve bütün ağrılarınızı der 

keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir .... . ... 
:::: 

Devlet 
Umum 

!i!!5S:J.!511a:!!m ••••••• ;;;.::x ••••• 
.... . ... 
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Denizyollar ı işletme 
Müdürlüğü ilanlar~ 

9 Birinciteşrinden 16 Birinciteşrine kadar ııı? 
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, k3 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlat· 

Karadeuiz hattına - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de (f' 
Cuma 10 da <lzrnir) ve Pazar 1G da (Ege). G:ıl;ıt:ı r 
mıııclan. 

Barlın hattıııu Sall 18 de (Çnnakkalc), Cumartesi 18 tlc 
Sırkeci rıhtımından. 

iz mit hatlıııa - Salı, Perşembe ve P:ızar !J.30 da (Uğuı·). 
rıhtımından. 

~luclanya hattına - Pazartesi, SalL ve Pnar !).50 de ve Ç:ırş:ıınlı~• 
şembe ve Cuma 15 de (Sus). Cumarte-;i ayrıt·a 13· 
(~larakaz). Galata rılıtııııın<.Ian. 

B:nıclırına hallına - Pazartesi, Çar5:ımba Ye Cuma 8.15 de (:'ılıı~ 
Galata rıhlımındaıı. Ayrıca Çar5:ınıba 20 de L'\k1'51 

Cumartesi 20 ılc (Çanakkale). Tophane rılıtıınııııl:ıO• 
Karabiga haltına - Salı >e Cuma 1!l ela (Seyy:ır). Tophane rılıtııı110 

lmroz haltına - P:ııar !) da (Bur~a). Tophane nlılıııırndaıı. 
.\yvalık haltına - Çnr~aınlıa 15 de ( Keıııfıl), Cumartesi l:i de (SS 

Sirkeci rıhl ıııııııduıı. 
lzrnir slir':ıl haltına - Pıızar 11 de (Tırhan). Galrıta rıhtıınıııd:ıll·. 
Mersin h:ıtt111a - Sah 10 da (Anaf:ırla), Cuıu:ı 10 da (Erzurum). ~ 1 

rıhtımından. 

XO'l': Vaı>uı· sefcı-leri hakkında her tül'lü mallımat M~t 
telefon numa.l'nfo.rı yazılı Acentclerdcıı öğrcnilit· 

n 

r 
) 

Grılata Baş Acenteliği -- \.alala rrhlınıı, Liınnıılar Umum 
MüdiirHiiW binası ;ıllınd:ı. 

ı:ı· ·2' t 1 .. . t t 
•it il 
td '\' 

Galata Şube Acenteliği - Galata rıhtımı, ?llıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 

Sirkeci Şube Acenteliği - Sirket'i, Yolcu salon•ı 

l 

Tornacı aranıyor. 
Devlet Demır Yollan Umum 

MP_tqrıug~nden : 
Sivas Demiryol alelyesinde <;alışlırıJmıık üzere birinci sınıf ,.c 

ci sınıf tornacı işe alınacaklır. imtihanda matlup evsafta sürülenler 
zif edilecektir. İmtihanlar lzrnirde, 1stanlmlda, Eskişehirdc ve .ı\ 11 

da yapılacaktır. Talip olanlarm İzmir ve Sirkecide İşlelme Müdurl 
rine, Eskişchirde Atclye Müdürlüğüne ve Ankara ela Cer Dairesine ·l 
caat etmeleri lazımdır. (81'.ı:ı 

ti\ 

~tr 
Oİld· 
Ilı' ır 
~"~il 
~defi 
•t t 

>~lef 
~Olct. 
-~td 
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~t 
\iru 
't:'a 
~ıt, 
~dil 
t' !\!, 
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~he 
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Devlet Demiryolları Umum . ~· 
Müdürlügv ündef1' q~~1 

A.ı 

Memur allnacak ~~ 
Merkez, ı,ıeımelcr ve atelyeler lcşkilatında istilıuam edilmek O ~~ Q'ı 

müsabaka ile memur alınacaktır. Müsabakaya işlirttk edeceklerin ~ 1.~· 
,"1-e 

daki evsafı haiz olmaları şartlır. :t h 
A - Tiirk olmak ve Tiirkiyc Cumhuriyeti talıiiyelini haiz bultJ~ ~ 
O - Orta mektep veya lise tahsilini bilirmiş olmak ~ \ 
C - Azami 35 yaşıntla bulunmak {35) yaş dahil. J- y1 

D - Hüsnühal eshabından bulunduğuna dair polisi en nııı~P ~~'il 
vesika ibraz etmek, pt -~c 

E - İdare hekimleri larafınclan yapılacak sıhhi ınuayeneı.Jc ~ iİ 
L>emiryollarında islih<.lama mani bir hastalığı bulunmamuk, "ltııı' 

1 - Müsabakada k:ızanan orta mektep mezunlarına 60, lisan ~ti t il 
lcre 67, lise mezunlarına 74 lira, lisan bilenlere 83 lira ücret verilC' t111~' 

2 - Müsabaka Hi/Birincileşrin/939 Pazartesi günü saat 10 da~ >ıt ;« 
ra<.Ia Cer dairesinde, lstanbulda Sirkeci, Haydarpaşa ve lzmirdc tş '~ ı l 
l.\lüd.ürlüklerindc ypıl:ıcaktır. .ı ı_;.ea 

3 - Müsabakaya gireceklerin aranılan vesikalarla 14/Birincile~ lı;I\ 
!J39 Cumartesi gününe kadar 2 i ııci maddede yazılı lşletme Mücliİ ~~ iltı 
lerinc müracaattan Jrızıındır. (5045) csoooı \" t 

\ · il 
,ı~ .. 
'it~ 
~il 
'·~~t 

Devlet Demiryoi1an ve Limantar1 

işletme Umum idaresi · ilanları y l)i 

:'ıluhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları aş:ığııla yaıılı iı.i ~ l:ıı lıt 
malzeme ve eşya heı· ı;ııırııp ayrı ayrı ihale edilmek üzere lli/10/193 ~ 
zartesi günü c;arıt (11) on birde llaytlarpaşarla gar binası dahiJinılr~' ~~I 
misyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. t ~lıl 

Bu işe girmek istiyeıılerin her gurup hizasında yazılı munıl:~'4 
minat ve kanunun tayin elliği vesaikle birlikte eksillme günü s'' 
kacl:ır komisyona müraca:ılları lı'lzırnclır. 

nu işe ait ş:ırlnameler konıisyoııd:ııı parasız olarak dağıtılııı:ı~ı; 
1 - 100 adet pamuk şilte ve 100 adet biiyiik baş yastığı muıı;ııı 1~~1 

lıccleli 930 lira, muvakkat lemiııı.ıtı !i9 lira 75 kuruştur. ,c ~l>'d 
2 - 50 Beyğir kuvvetinde bir nılet l\lazoı Motörü: Mıılınınııırıı 1

1 
~~d 

4300 lira, rnuval.:k:ıt teminat 337 lira 50 kuruştur. (7~ ~~I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyeti11Je• ~~~~ 
• 111\ 

1 - Kapalı z:ıl'f ıısıılile meclis ve ınü~teıııilfıtı kaloriferlerı 1.ı.:• ı 
(iki yiiz) ton kok kömürü salın :ılııı:ıc:ıktır. . jr )~ 

2 - S:ırln:ıme~i ?\ferlis Daire ;lfüıliirliiğiiıııleıı becklsiz 11lııı:ılı11 r, 
3 - :'ıhırnkkat lerninnl rııikl:ırı (3!!0 iiç yüz doksan) lir:ıılır. ) };' 
ITeıninnt banka ınrktıılııı) ol:ıc:ıktır. ~li 

.. -~ - .Eksillme. 1.fı~ IJirin':ite.~rin~l!l:l!) .P:ızartcsi g~nü saat or1~ 1 ~ " 
Ilııyıık ~fıllet Mcclısı ııl:ıre :ımırlrrı hryctı orl:ısınrl:ı ıcra kılına<'P 

1 
.. '-' 

• 1 'I 
!i - Kapalı r:ırrı:ırııı ih:ılr giiııii ~nnt ( 11) de k:ıtlar nı:ıklııtı 1 ~il 

ı,iliııdı• tc,·ıli cdil111r'i J;"ızııııdır. 1 ı ~t 
ti - T:ıliplcr 24!10 !!ayılı J..:ııı111111n 2 ve 3 iiııcii nrnıltlclcriııdC9j 

''C!>ikaları birlikle gclircccklcr<.Iir. (78~ 


