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' kral Karol sulh teklif-

lerine müzahir 
BUkrcş, 11 (A.A.) - Kral 

~arol, 9 sonteşrinde Lcbrun'e, 
~itlere vo İngiltere Kralına 
ırcr mesaj göndererek Belç!· 

ka Ye Hollanda hlikllmdnrları 
/ tarafından yapılan sulh tekli· 

1 

tinin muyaffak olmasını te· 
nıennt etmiştir. ...._____ _______________________ _ 
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Berlin - Moıkova 
Tayyare seferleri 

başlıyor 
Londra, 11 (Husust) - Ber· 

llnden gelen haberlere göre 
yakında Berlin ile Moskon 
arasında tayyare seferlerine 
başlanacaktır. 

"' ----------------------------------------·--... --------------------------~--------------------------------------------------....................................... _. Saıkanlarda 
nıuvakkat 
sükunet 

Hollanda'da ·harp hazırlığı 
Yazan: ASIM US 

~aünlerde Balkan memle
"ll ot. e ıulha ve istikrara doğ'-br.. il temayül kuvvetleniyor. 

Almanqanın pek yakında Hollanda ve Belçikagıa 
~....: devletleri aibi ltalya ve 
~Yanın ıiyaıetleri de Bal. 
~t." ıulh içinde iıtikranna 
l..fa ~görünüyor. Daha sonra 
'iaıiıtanın hudutlarda tahşit 
ltıı ~uğu askerlerden bir kıs_ 
ti 8-Jıc nda terhis kararı verme_ 
~ı· anlarda daima vaziyeti 
lıttiaı d telakki edilen bu memle_ 
dıı~e· ıunumi ahenge ayak uy_ 

hücum edeceği kuvvetle ümit ediliyor 
Hollanda harp tedbirlerıni ald') bendler açıldı, bazı şehirler tahliye edildi 

Bu memleketteki ecnebller vatanlarına dönüyorlar 
il~ ııtediirni gösteriyor. 

\"11...,_. n antantına dahil olan 
-~illan, Romanya ve YugoıSk: 1~ ıulh içinde yaııımaktan 
~ •e ~r emelleri yoktur. lngilte. 
~· . ranaanrn da Orta Avrupa 
~ lllın Balkanlara sirayetini 
"-t l~brıediklerini biliyoruz. Fa. 
~:Y• ile Berltnin gerçekten 
~ . •rda sulhu muhafaza et_ 
~İl.ir, 1•tediklerine naııl inanıla.. 

Amsterdam, 11 (A.A.) - ı 
Umumi binaların önündeki mu 
haf aza teşkilatı arttırılmıştır. 
Bunu bir tek şekilde izah et -
mek mümkündür. Alınan ted -
bir bu binaların ani bir bas -
kınla işgal edilmesine mani ol -
mak içindir. 

600 bin kişi Belçikada 
silah altına alındı Ankarada Atatürk ihtifali 

. lf~·k ille .rii 1 1 at~n Avrupa buhranının 
~- • 11 erınde Almanya Roman. 
~e· d -~ . ıın en zorlıyarak Karade. 

Bu sabahki ~azeteler, verdik 
leri kısa bir haberde orduya 
hazır bulunması emri verildiği· 
ni ve ordunun harekete ırece -
ccğini bildiriyorlar. Bunu mU -
teakip radyo bundan böyle hiç 
bir e-eminin örfi idare ilan edi· 
len deniz mıntnkalarında husu
si bir sebep olmadıkça dolaş • 
maması lüzumunu ilan etmiş -
tir. Bu iki haber asabiveti ve 
endişeyi arttırmaktadır: lngi -
!iz elçisinin Londraya çağırıl · 

ti ...;:.rnek, İtalya da işgal etti. 
"'"- vutluktan Selarıik lim11.. 
S •e ~oğazlara doğru ilerilc.. 
't (9Yıllerini göstcrmiılerdi; 
~ ehistan harbinden ıonra 
~">'·ile Sovyet Ruıyanın an. • Lı"se 
tıt ~ ve bu anlatma mucibin. 
~-!ordunun Lehistan hu.dut
~· geçerek Romanyanın ti. s· ~•cari.tana kadar kapat_ 
....._, ~ayet Almanyantn garp 

edebiyat 

programlar ı 

aeğı~ .!cek mi ? ~de taarruz için büyük 
~ la karırJaımaıı bu vazL 
~ -~lı hir deiitiJdik huıule 

lt.ı fhr. 
~ ~ovyetlerin Balkan tnem 
·.~tide uzerinde hAkim bir nü. 
~ etmek istediğine hükme.. 
~ Arııavutlukta itıal ettiii 
~ renitletmekten ziyade mu. 
~-e~e~ilmek gayretine düş. 
S ' •Ptıda Y unaniıtan ile bir 
s.:~vüz mukavelesi akte_ 
~· llriciye. ln~ltere . Fransa 
~ ~ •ulh blokuna kartı aem. 
Si . vaziyet almağa karar 
llııı~.tlir. ltalya bu yeni ıiyaset 
"-~t~ jfgali altına geçen Ar. sru zımnen tasdik ettirmiş 
~ ve Sovyet Ruıyanın 
~. karıı Bal~anlarda bir 
~.~t cephcsı kuracağını 

·<'°"· ~ de llyay~. gelince bu devle. 
~;,İıtiJcrlOn ~nler~e Balkanlarda 
.. ~ b. -ı: ııyasetıne taraftnr ol-
~ ~lındetı yeni ~len Fon 
o\ı~lll ıö ı ·nc1 An1carada toplanan komisyon 
.... ~ Lii z .~rı en anlatılabilir. <.ı:::alam:d.:.:n Hakkı Siiha, Hıfzı 
~-'- Yuk elçiıi Türkiyeye Tevfi'k Faruk Nafi:: ı;e 

:'il evvel tren kaçırm:ı" ı 
~ ~r1Yle Belgratta bir gün kal. lsmail Habib 

~ ile ta Sofyada Bulgar Baıve_ Ankara. {Telefonla) - ls • 
ı.:.ttli ernnıta bulundu. lstanbu. tanbuldan şehrimir.e gelmiş o -
~ti mc•e~~?= ga~~te~ilere söy. lan edebiyat muallimleri lsUI:"-
.~,. •oz ue Turkıye ile Al- bul kız lisesi edebiyat muallı • 
~ .:;-arnda bir ticaret muka. mi Silleyman Şevketin reisliğin 

'i ~. tebnek arzusunun ifade_ de bugün de ~leden evvel Ma-
111~ arif Vekaleti kiltUphane salo • 
~~" •çık olan manası At nunda toplanarak müzakerele • 
~ ~il •ugünkü menfaatini rine devam etmişlerdir. Bu mil-
""'' Phcainde ~arp ederken zakerelcrde lise edebiyat müf • 
~ ~oı11 ~leketlerinden ve Tu. rcdat programının esasları il -
.~ .... de Karadcnizden ham zerinde tetkikler yapılmış,. has 
~ ....:!e cıda maddeleri teda. saten divan edebiyatının bu • 
~ te.n~e. ~önneaidir; bu mak. gilnkü şekliyle devamındakı 
, .. •• l'ıı •na Jae ancak Balkanlar_ fayda ve mahzurları Uzeri~e 
'İl(~ lla havzaımda sulhun ve milnakaşalar olmuştur. Komıs-
"-~lill ınuhafuası ile mürr.kün yon çalışmaların! bitirdikten 
ı:-~~ . . sonra hazırlıyacagı raporu Ve-

-.qaa 
1 
ıatıyoruz ki fngiltere, kfıletc verecek. Vekalet en kı!a 

~~t~~ talya, Almanya g;f,j si. bir zamanda muvafık buldugu 
ro: •ral esasların tatbikına geçecektir. ~,_;)etı •nnda farklar, hatta 

.. ~tıd ~ olr.n memleketler bi_ Komisyon azalan şunlaı:dır: 
~ İle ~ ~Yn 1-cbeplerin alma_ Süleyman Şevket, Hakkı Silha, 
~- ._.L_~n Balkanlarda .ul. Hıfzı Tevfik, Behçet Yazar, şa· 
~ ~ı'141t•zaar noktasında birlet- ir Faruk Nafiz, İsmail Habib, 

llnuyorlar. müfettiş Necmettin Halil ve 

~~;;~~.M~u~~;:~j asker-
lerini terhis ediyor 

~tya. 11 (A. A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
ltıı Ulgar - Türk hududunda bulunan kıtaatın bUyUk bir kısmı, si· 
lleu;ltına ça~ırılmış olem son ihtiyat sınıflann serbest bırakılması 

~de, 20 teşrinisanide terhia olunacaktırs 

dığı haberi kati surette tekzip 
ediliyor. 

Netice itibarile, Holandanın 
kabil olduğu kadar gizli yapıl
mak şartile müdafaa tedbirleri 
ni neden dolayı bu derece te -
18.şla almakta olduğu izah edil
mektedir. Sular yükselmekte i· 
se de gar.eteler, bu hususta hiç
bir şey söylemiyorlar. Resmi 
mahfiller malumat vermekten 
imtina etmektedirler. Vaziyetin 

Dün şehrimize 
~elen Vekiller 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
AbdUlhalik Renda ile Ticaret 
Vekili Nazmi Topçuoğlu. Adli
ye Vekili Fethi Okyar, lktısat 
Vekili Hüsnü Çakır, Maliye Ve· 
kili Fuad Ağralı ve Sıhhiye 
Ye~ili HulUai Alat.&i bayram 
~Wfnl ~ u.... dUıı An 
karadan fe}ırlmize gelmiflerdir. 

Ieclia Reisi ve vekillerimiz 
bayramertesi Ankaraya döne -
c ·.ıerdir. 

Münih suikasti 
Kurbanlar merasimle 

defnedildi 
Berlin. 11 (Radyo) - Münib 

ıuikastinde ölen yedi kişinin ce
naze merasimi bugün yı>pılmış • 
tır. 

Gamalı haç bayraklarına sarılı 
yedi tabut, büyük merasimle, 
Münihteki Odeon meydanına 

götürülmüş, abidenin önüne ko
nulmuştu. Bütün meydan, ka· 
Jabalık bir halk kütlesiyle do • 
JuyıJu. Kurulan bir tribünde Na 
zi Şefleri ve ordu kumandanları 
bulunuyordu. 

Bu sırada uzaktan Hitlerin o_ 
tomcbili göründü. Meydanda çıt 

bile işitilmiyordu. Hitler, otomo 
bilden inerek tabutların karşısı· 

na geçti. Bu sırada askeri bando 
matem marşını çalmağa baıladı. 

Bunu müteakip, Hitlerin mua. 
vini Hes bir nutuk söyledi ve de 
di ki: 

"- Alman milleti 1 Bu acıklı 
(Devamı 5 incide) 

............................................. 
Bugün 3 ncU sayfamızd!t 

Hafız Necir, 1 

Matbuat 
sahnesinde 
Hayatının mühim bir kıs

mını yabancı memleketlerde 
seyahatle geçiren Mehmet 
Turador'un ikinci yazısı yarm 

lstanbulda 
gezintiler 

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

bu derece gergin olması için 
şu günlerde ne gibi hadiseler 
cereyan ettiği her tarafta dil • 
şünülmektedir. 

Roma, 11 (Hususi} - Fran
sız ,gazeteleri Belçika ve Holan
da üzerine bir hilcumun yakın 
olduğunu ihsas edecek yazıla • 
rına devam etmektedirler. Ma -
amafih, bu iki memleketin mü· 
dafaa hususundaki azimlerinin 

( Dctıamı 5 incide) 

··rü~kr;;; .. i·i~iYa . ! 
Yunanistan ara
ında bir ittifak mı ! 

Türkiye ile İtalya ve Yuna
nistan arasında bir aı:Iemi teca. 
vüz paktı aktedileceğine dair 
ecnebi radyolarından bası ha -
vadiıler tereffuh etmektedir. 
Ylpılan ıoru§turma neticesin • 
de bu havadisler, alakadar ma
kamlarca kat'i olarak teyit e
dilmc:Iiği gibi tekzip dahi e
dilmemektedir. 

~~ 
tatürkiin birin· 
ci ölüm yı1dö· 

nümil münMe -
betile A?Zkara -
da yapıkın ihti-
1 aldc Cumhur • 
reisimiz l smet 
lnönü111ün Ata
türk'ün kabrine 
bir ç,e1enk koy
duğunu ya.ımı.§· 
tık. Resimde 
Milli Şef1imi:: 
tazim sclÔ'nıuıı 
ifa ederken ve 
lnönü ailesi na
mına kabre bı
ra ktığı çcUmk 
göriüJMktedir 
hı.tifale ait ge- < 

len diğer re -f 
simler üçUncü 

.::~a:~=~· 

A tatür'Nün -vefatının birinci scnci devriyesi münascbetilc lntinü büyük ölün.un muvakkat 
kabri öniindc 

ingiliz kraliçesinin nutku 
:npte kadın ların rolünün erkeklerinki 

kadar hayati olduğunu söyledi 
Londra, 11 (Hususi) - İngil_ 

/:ıc krali~esi bu akşam radyoda 
bir nutuk söyliyeı:ek sulhun bo. 
zulup harbe icbar edilmiş olmala
rından teessürle bahsetmiş ve 
harpte kadınların rolüne işaret 
etmiştir. Kraliçe, Fransız kadın. 
larınm şecaatini de takdirle yadet. 
miştir. Kraliçe harpte kal:iınların 
gördüğü işlerin erkeklerinki ka_ 
dar hayati olduğunu söylemiştir. 
Sonra çocuklarının selameti için 
şehirlerin tahliyesi dolayısiyle 
onlardan aynlmağa mecbur kal
mıı ebeveynleri takdir etmiş ve 
bu çocuklara evlerinde yer vermiş 
olan taşra ahalisini de aynı suret
le tahıin etmiştir. Kraliçe nut
kunu bütün sıkıntı anlarında ye. 
gine melce olan Allahtan siyanet 
pjyaziyle bitirmiştir. 

Sovyet- Finlandiya 
Görüımeler çıkmaza 

girdi ; Finliler hududa 7 
fırka tahıit ettiler 

Roma, 11 (Hususi) - Filan
diya • Rusya arasında bugün 
yapılan müzakerelerde biç bir 
neticeye varmamış, itilaf hasıl 
olmamıştır. Finlandiya murah
hasları Helsingforsla muhaıbere 
ederek hükfunetilc istişare et -
ınişür. Moskovada neşredilen 
bir habel" Finlandiyalıların hu-
1uda, mutat olan iki veya üç 
fırka yerine, yedi fırka aaker 
yığdıklarını bildirmektedir. MU j 
zakerelerin ne zaman ba§lıya -
c.ağı J>ilinmiyor. 

ingilterede bir dava 
Mahkeme safahatına 
Hitlerin ismi kar ıştı 

Londra, 11 (A.A.) - Hoheın· 
LOhe - Rothermere davumda., 
Sir Villiam Jovitt, Hitlerin hu
su.si yaveri olan yUzba.şı Vie • 
dermanın. Rothermereye hita
ben yazılmış bir mektubunu ib
raz etmiştir. Bu mektup. "şa.hat 
ve son derece mahremdir'' kay
dını taşımaktadır. Ve muhtevi
yatı şudur: 

Biliyorsunuz ki, Führer preın 
ses Hohenlohe ve eseri ha.kkm· 
da büyük bir takdir beslemek
tedir. Prenses, iki memleket a
rasındaki münasebetleri düzelt 
miştir. Münib anlaşmasını ha • 
zırlayan onun ihzar! mesaisi -
dir. Sizi Führere takdim edı'T' 
prensestir ve Führer td1:t blM • 
makla çok mcrr:r.:.r.· \'•lı:ı:ı i u.r . 

OJMıtWJ11 5 t.ı.ıide) 
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i ş a ret 1 e r 1l 
Politikada müs- i 

b t . 1 Avrupaya tekrar 
e netıce 1 qidecek talebeler 

Harp başladığı sıralarda. hükümet. ihtiyati tedbir olarak i . . 
bazı ihraç ınncldclcrinin harice sevk.ini nıcnctmh;ti. Harbin 1: Vıze muamelelerıne 
ilk gfinlerJnin .kararsız mRnzarası karşısında alınan bu tec.l· bayram erte~i 
bir taınaıucn yel'imle idL EmıiviU..Ucrc boyun c•ğnıonıek, hii· ba 1 k 
di elcri daha önceden kar..-ılamak jstiyen <lcvlct adamlaı·ının § anaca 

i > u-ıuıca.kJarı yegane Juırck~t Jcabcden tedbirleri c,·veldcn al- Orta Avrupanın ~arp halinde 
nıaldır. Harp patlar patlamaz Refik Saydam Hük&ınctinin '>ulunması dolayıaıyle yaban<:ı 
ııazurı itibaı·o aldığı en miihim esas memleketi ateş hattının memleketlerden çağmlan talebe. 
dışında. bırakmak \IC memleketi cıuı·h ıikilere kıll'ıo;I hnzıl"lıklı lerimizin tahsillerine devam et. 
tutmak oldu. • mek üzere gidebileceklerini yaz. 

Harbin başla<\ığı gündenberi takip edilen politika har- mıştık. 
bin realitesine, ta.biate uyğun şartları ihtiyar ctınekt~n baska Bu karar vekillik tarafından a_ 
bir şey d~ildir. Uunuıı için tehlikeli yüzde yiiz kıırı;;ıla~ak Hikadarlara tebliğ edilmiştir. Bay. 
içlıı alınan tcdbil'lcr, im tclılikeler geçtiği ılııkikndun itibaı·cn ramertesinl:ien itibaren polis mü · 
ortadan kRldırılmalrtadır. dürlüğü bu gibi talebelerin vize 

lhraç maddeleri üzerine .konulan tahdidin kısml·n kal· muamelelerini yapmaya başlıya-
d.Jrılwı~ olması tıpkı tehlıkclcr zamanında nlınun tcdhirleı· caktır. 

gibi bir hakikatin i(adesidiı'. 'J'ahdhlin lnllclrrılmn"ı ile ortaya 
çıkan maııuu-a şudur: 

'l'ürı~ıl e istilı:salf'ıu emin nıcnbahu·a maliktir. Hal'p ihti- • 
nıall oııun bu iktı adi faali~ etlni durclm·maııw;•tlr , .c duı'Cluı~ 
ıwyacaktır. Dün)Ulllıı karışık bir zaınnnmda istihsal tempo
ı;unn nyakta tutmak zannedildiğinden daha gii~tür. 

JJiuıynnm biı· köşesinin kan , .c at<·~ l um:ı.ô'\ı halini aldığı 
günlerde 1 tJhsal SC\iye~inl mulı:ıfnzıı etmek i~in memleketin 
ne kııd.ar ııoı·mal bir :sCJfr içim.le ya':'ıunaı.ı lfazınıg;cHr. Bu 

nonnnl seyir bugün bir ıu,kikattir. l•'akııt bu hakikat duruıı 
dururken, kemli kendine tahas iil etmi':' değildir. llu halin 
hu.sulü ancak barlci Ye dnhili politikıınm birbirine dcı.tck 
olarnk milli sundct.c hlhllm kılınınaı;iylc miimkiiıı ola.biliı·. 

Harbin başladığı a.n<lnnberi bükiuuct siyaseti şaşmadan lıa
dise!cıiıı UC\ ine gi)re mrtorl değişt:Jrerek hu gayeye tloğnı 
ilerlemiştir. 

Hüküıııctlıı .ımllıa. hlzıııet polltikaın daha ilk günlerden 
itibaren nıü.sbet nctlcelc.rlnl ,,·ermeğe ~Januştır. lstJhsali f 
arttll':uııı.k hususunda bundan önce de hükiııuetln neşrettiği i 
bcyaıınaıııclcr, 'c umumiyet itibariyle Oumhuriyet Tiirklyc· i 
sinin harp .karşısındaki hattı hareketi memlekette bir istihsal ! 
bulırnnma lmkAn bırakmamıştır. Çünkü, bir tarafta i~ hürri· i 

-o

Okullarda riyaziye 
dersleri 

Maarif vekilliği riyaziye ders. 
leri etrafında yeni kararlar ver. 
mistir. Bu kararlara göre; geçen 
ders yılında okullara gönderilen 
müfredat programında yazılı ol. 
duğu üzere, bu ders yılında fen 
kolu metamatik dersleri yedi sa. 
at içinde verilecektir. Bunlardan 
bir saat Astronomiye ayrılmak 
şartiyle. kalan altı saat geometri 
ve cebire tahsis edilecektir. Geo
metriye dört saat, cebire iki saat 
ayrılabilirse de bu hususta hiç 
bir mecburiyet konmamı§tır. E
sas olan şey bu iki derse ait me. 
lekenin altı saat icinde temin e. 
dilmesidir. ~ 

--o---
yeti, bir tarafta inzibat, bir tarafta harici emniyet Cnmburl- i lkm l • "h l h k 
yetin lru\'\'Ctli otoritesi ile garanti altına almmış, iŞ \·e istih· i , a ımb an arı a • 
sal nizamı bozuluıanuştır. : kında bir karar 

Vat:.a.nöıı.şla.ı·a sülh zamanında olduğu gibi çalışmak lmkA· i 
nmı balışc<lcn şartlar ancak enerji, dirayet, hakikaU yüzde! 
yüz knvram:ık suretiyle elde edlleblllr. Dışarı tıkanlması 
menedilen maddelerin yeniden ihraca mü.&aado cdllmesi nıuh
tellf baknnlur(lan inkişafiara delAlet edeceği gibl bilhassa 
Jfoflk Saydaın hükümetinin iki aylık harp esnasındaki müs
bet faaliyetinin yeni bir <lelilldir. 

Sadri Ertem -

Büyük yasımız 
Ankara, 11 (A.A.) - Riyase

ıcumhur umumi kitipliğinden: 
Reisicumhur Millt Şefimiz 

lsmet lnönü büyi)k yasımızın 
yıldönümündc necip duyguları
ıu .bildir~ı1 saym yurttaşla.x:a 
teşckkürlerinin ilağma. Anadolu 
lu AJ:ır.ısmı memur etmişlerdir. 

. (: ı:: 

Berlin, il (A.A.) - Ebedi 
Şef .AtatUrkün ölümü yıldönü
mü dolayısile ıbüyük elçiliği -
mizde yapılan merasimde sefa
ret, konsolosluk memurini ve 
Berlindeki bütiln vata.ndaşla.r 
hazır bulun.muşlar ve men.sim 
:salonwıda Atanm çiçeklerle 
süslenmiş tablosu ooUnde hu.şü 
ile eğilmişlerdir. 

Ata.şe.militer bi.nıbaşı Akman 
Başkumanda.nm lstiıldfil har
bindeki dahiyane idaresinden 
büyük elçi Hüsrev Gerede de 
Ebedi Şefin şahsi karakter ve 
mezaya.sına dair kıymetli hatı
ralarını antabnıı;ıtır. 

İzmir, 11 (A.A.) - EJ>edi 
Şefin ölfunü yıldönümü olan 
dün, şehrimizdeki konsoloslar 
heyeti beraberce Atatürk hey -
keline gitmişler ve burada Hal 
kevi idare heyetinıce kar~ılana· 
raık heykele merasimle büyUk 
bir çelenk koymuşlardır. 

Bu münasebetle konsoloslar 
adına İngiliz Jeneral konsolosu 
Ata.türkün ölüımU yıldönümil 
münasebetile Türk milletinin 
duyduğu .kedere İzmir koru30 -
loslar heyetinin ta.mamile işti
rak eylediklerini ve Ata.türke 
sa.yg'klannm bir ifadesi olan 
bu çelengi kemali hürmetle 
heykele vazettiklerini bildir -
miştir. 

Bu nezaket ve samimiyet ese
rine Halkevi namına teşekkür 
edilmiırur. 

Antakya, 11 (A.A.) - Ebedi 
Şef AtatürkUn ölümünün bi -
rinci yıldönümü dün burada 
hazin VC' müessir merasimle 
anılmıştır. Merasimin yapıldı
ğı Gün1üz Sinemasını başta 
vali, Parti müfettişi. Parti ve 
Halkevi reisleri, :qıebuslar, as
keri ve mülki er.kin olduiu hal
de kesif bir kal balık doldur · 
mw;tu. Sahnede Atntürkün çi -
~ arasrrıd:ı bir b .. stU bu -
Iunuyordu. M'<'ra.sime saat do· 
... zu beş geçe b ~ıanılmı . !:'~ş 
· ' mhk bir llı~ir m ıtiikfıtun -

dan sonra Parti müfettişi pro· 
fesör Hasan Reşit Tankut, E -
bedi Şeftn hayatını, eserlerini, 
inkılaplannı anlatan kıymetli 
bir hitabede bulunmuştur. 

Ha.san Reşit Tankut hitabe
sinde Atatürkün ölmediğini, 
O'nun, Kemalizm rejiminde e -
bediyete kadar yaşıyacağmı, 
Atatürkün insan üstü bir varlık 
olduğunu, tefessüh etmiş eski 
Osmanlı ~iyetinden bugünkü 
Türkiyeyi nasıl var ettiğini, A
tatürkün orduya karşı duyduğu 
insa.nt ve sevgiyi, Türk milleti, 
hukuki kadmlığı hakkmdaki 
kanaatlerini, dil ve tarih ala -
nmdaJti hayrete değer ça.lJIDl&
larmı, büyilk Atanın bir harp 
tannsı ve sulh perisi oldu~u 
anlatmış ve Atatürkün eserle -
rine geçerek O'nun en büyük 
eserinin Türkiye Cumhuriyeti 
olduğunu, kurduğu Cumhuri • 
yet HU.k Partisiyle milli birliği 
yarattığım, ve nihayet ebedt 
Şefin blittın insanlığın hldiıni 
olduğunu söylemiştir. 

Tankutun hitabeeinden son -
ra Maarif Müdürli Atatürk için 
yazdığı şiirini okumuş, bir 
muallim arkadaş da Milli Şefi· 
mizin, Atatürkün ölümü müna
sebetile millete neşrettiği be -
yannameyi okumustur. 

Bundan sonra Atatürkün ha· 
zırlnnan ve etrafında meşaleler 
yanan bUstüne gidilerek mütc. 
addit ç;elenkler konulmuş ve bu 
hazin merasime son verilmiş • 
tir. 

Kara ve deniz 
Ticaret kanunlarında 

deği§iklik 

Ankara, 11 (Hususi) 
Adliye Vekaleti kara ve deniz 

ticaret kanunl:ırında tadilat yap. 
mak Uzere bir mtiddet geri bıra
kılmış olan ~alışmalarına yeni:len 
bl§lamıştır. Verilen maliımata 
nazaran yapılması istenen tadila. 
tın mahiyeti ve nelerdeh ibaret 
bulunması lazım geleceği hak • 
kında teşekkül eden komisyon 
son zamrnla-da İsviçre kanunla. 
rındaki taclilatı aynen kabtıl ede. 
cek veya evvelce hazırlanmış o. 
lan esaslar dairesin-de faaliyetine: 
ievam edecektir. 

İlk okullann mezuniyet imti -
hanları t<'.mamlandıktan sonra 
talimatname hükümlerine göre, 
bir hafta sonra da ikmal imtihanı 
yapılmakta idi. 

ikmal imtihanlarınm bir hafta 
sonra yapılması bu imtihanlar:ian 
beklenen neticenin alınmasına 
imkan vermemektedir. ikmal im. 
tihanları on beş gün sonra yilpı
lacaktır. 

----0-

0kuHarda ikamet yasak 
Son yapılan tetkikler neticesin. 

de bazı okul idarecilerinin o. 
kulda ikamet ettikleri anfaşıl • 
mıştır. 

Her ne suretle olursa olsun 
maarife ait binalarda ikamet e. 
dilmemesi. aile ile birlikte oturul. 
maması katiycn yasak edilmiştir. 
Bazı okulların teşkilatında bulu.. 
nan ilave kısunda yine okul için 
kullamkcak, ikamete tahsis edil. 
miyecektir. 
~ 

Franaız yolcu postalan 
nakliyata batladı • 

Avrupa harbinin hatladığı ey. 
lill ayı bapddanberi tatil edilen 
Fransız yolcu poetalarr tekrar i.h.. 
du edilmit. ilk yolcu vapuru dün 
Akdenizden limanımıza gelmiş -
tir. Bu vapur Teofil Götye yolcu 
gemisidir. Bundan sonra her haf. 
ta İstanbul ve İzmir limanlariy. 
le, Suriye, Mııır, Cezair ve Fran
sa limanları arasında Fransız 
vapurları tarafmdan muntazam 
yolcu seferleri yapılacaktır. Dün 
gelen Teofil Götye vapuru İzmi. 
re de uğramıttır. Bugün limanı. 
mızdan tekrar Akldenize hareket 
edecektir. 

----0--

Bir amele yaralandı 
Dün limanda ıbir kaza olmuş. 

tur. Şamandırada bağlı İngiliz 
bandıralı Trintiya vapuruna tif. 
tik balyalan yüıklenirlten bu bal. 
yalardan biri vapurun, 2 numara. 
h ambarında çalışan Halil oğlu 
Feridin üzerine düşmüş, ameleyi 
muhtelif yerlerinden yaralamış. 
txr. Ferit can kurtaranla Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

~ -> 
~ 
<C 
1-

Pazar jPazartesi 
12 il. Teş. 13 il. Tef. 

'fO Ramazan 1 1 !:°''\al 

Ka ını :; Ka~ım ı. 

\'akillrr \'asati hınni \'.ısuli Eıııııi 

(ıÜııcş (j 42 1 47 (j 43 1 49 

Üğlc 11 58 'i ıı:ı 1 ı 58 7 04 
Ik iııılı 14 38 9 12 14 37 9 43 
\kşııııı Ilı ~ı4 12 00 1 (.i :;,3 12 110 
Yutsı 18 28 ı :ı4 Hl 27 1 3i 
lm~ak !ı 02 12 07 :; 03 1::! O!l 

Ortatedrisatta numara 
mikyası değişiyor Bir ··Atatürk Enst 

tüsü .. kurmak 
fikrine dair Tam numara 5 

Maarif Vekilliği orta tedrisat 
müe-.>eselerinde talebeye v1.:rilen 
numara usulünde bazı değişme -
ler yapmaya karar vermiştir. 

Bugün orta okul ve liselerde 
tam numara 10 dur. Talebenin 
çalışma tarzını ölçmek üzere on 
numar::ı muhte1if kısımlara tak. 
sim edilmiştir. Bu tahime göre 
9 • 1 O pek ivi, 7 • 8 iyi, 5 • 6 orta 
derecedir. Besten az num"'ra a. 
lan talebe zavıf ve pek zııv ıf de
recelere ayrıldı~ındın sını f geçe. 

memektedir. 
Verilen yeni karara göre ilk 

okullarda olduğu gibi lise ve or. 
ta okullarda da tam numara be§ 
olacaktır. 

5 pek iyi, 4 ivi, 3 orta, 2 zayıf, 
ı de fena olacak. 3 den az numa. 1 
ra alan talebe sınıf geçmeye mu. 
rnffak olamıyacaktır. 

Bu karar birkac ~üne kaı:lar bil. 
~ün okullara tebliğ edilecektir. 
ö~retmen bu suretle talebeyi 

daha iyi bir mikyasla ölçecektir. 

Yazan: Hikmet Miifl 

B aşmuharririmizin dün tt' 

mas ettiği mevzu, b~ 
mizce tahakkuku beklenen t«0 
sek 'bir gayeye matuftur. J'ı.Y". 
Us, Atatilrk'e ebedi medf~wr 
lacak 8.nıd • kabirle bc!11"" 
Atattirk'ten kalan eserleri t~ 
rliz ettirmeğe yanyacak 
enstitünün kurulmumı 
sU.rüyor. 

Piyasada vaziyet iyi 
Asım Us, §övle diyor: ..Mf 

"Hatırımızda kaldığma ~ 
Atatilrk'ün ölümünden ....,,. 
O'nun adına bir eMtitil iP'~ 
mak fikri bir çok defalar ~ 
buat 8iltımlarında ba1~is fi 
aJUu olnıuştıt. Fakat Amt • • ..ır 
bir tatbikat 80hMında ileT"· ihracına müsaade edilen mallar 

üzerinde hazırllklar yapılıyor l• ği lıa"lde bu fikir her nedef. 1, 
ameli bir 1Jafhaya intikal 6 
m.Mi. Halbuki Anıt • Kabir 
cisimdir; Atatürk ~tit · sı.i 
bu nwddi abidenin rııhtl Piyasada ihracat ve ithalat ha. 

reketleri çok artmıftır. Bilhassa 
hükümet tarafından ihraçlarına 
müsaade edilen maddeler üzerin. 
de büyük hazırlıklar vardır. th. 
racat tüccarları ecnebi memleket. 
lere sevkediJmek üzere bu mad. 
delerden mühim stoklar hazırla. 
nıışlardır. Bayram içirtle limanı. 
mıza dört vapur gelecek. bu mal. 
lar bunlarla sevkedilecektir. 

Hükumetin son kararından, 

Bir Yu~oslav ticaret 
heyeti şehrimizde . 
Piyasadan mühim mü-

bayaat yapılacak 
Yi.lı;oslav tüccarlarından mü. 

rckkep bei kişilik bir heyet dün 
sabah §ehrimize gelmiştir. Yu. 
goslav heyeti derhal piyasa ile 
temasa geçecektir. Mühim mik. 
tard:ı tütün alacakları haber ve-
rilmckt•dir. · 

Bu heyet, son günlerde memle. ı 
ketimize gelen ikinci Yugoslav 
heyetidir. Birinci heyet bundan 1 
15 gün kadar evvel gelmis ve pi. 
yasadan mühim miktarda hubu. 
bat, yiyecek maddeleri ve tütün 
alı lak İt.temişti. Fakat o zaman 
bu maddelerin ihracı memnu oL 
duğundan heyet miibayaatta bu. 
lunamamrştr. Şimdi bu maddele
rin ihracı serbest bırakıldığın. 
dan her iki heyet piyasadan mü. 
him mübayaata başhyacaklardır. 

Diğer taraftan başka memle • 
ketlerden de bazı ticaret heyet -
leri gelmesi beklenmektedir. Hü. 
kumetin aon kararı ile memleke
timizin büyük menfaatler elde e
deceği anlaşılmaıktadır. 

Yugoslavların bizden alacak • 
lan mallan Almanyaya gönde _ 
recekleri söylenmektedir. 

--<>---
Haliçte bir kaza 

Dün Haliçte bir deniz kazası 
olmu!tur. Liman işletmesinin bir 
numaralı romorkörü Atatürk 
köprütıünün gözünden geçmC'k i. 
çin ilerlerken önüne çıkan Top. 
hane iskelesine ait 4293 numara. 
Iı sandala çarpmış ve parçala
nu~tır. Sandalda bulunan iki yol. 
cu ile kayıkçı kurtarılmışlardrr. 
Uman reisliği hadise hakkında 
tahkikata başlamıştır. 

--o--

Beykoz köylerinde sıt
ma mücadelesi 

Tctlciklor sonıında neyko 
ıuıı sıtma nılicaılelesi hııriC'in· 

de bulunan Ömerli , Sıraınnar, 
Anadolu Feneri , Poyraz. Mu
ratlı, Koçoı•Ju, perosold ,.c 
EscnceU köylerlnfo sıtmalı ol 
cluğu anlaşılmış ! ıı•. 

8ıhhiyc \ ·oltiı.lctinin euuiylc 
mUcadelcyc gjri ı;cn memurlar. 
köyltilerin diğer haı;talıklariy · 
le clf' meşgul olmakta, kendi
lerine llfıçlnr dağıtmaktadır 
lar. 

Brışlktaş, ı;;ı~li. Nlşuntnıır '\« 

Tu k~im dr dP ı:ıi n isi nck nı iıl'a 
dclosi yapılma ı için 'i!il..et 
hu s~nc bUtçeslnl' mühlm tah
sisat koyac•aktır. 

gerek tücca.rlarm, gerekıe müs
tahsil ve köylünün büyük men. 
faatler temin edeceği muhakkak. 
tır. Birçok maddelerin ecnebi 
memleketlerde fiyatları arttığın. 1 
dan ihracat İ!lerinin memlekete 
daha çok faydalı olacağı anlaşıl. 
m;oktadır. 1 
Bayrıurda gelecek vapurlarla ' 

İtalya, Mısır. Yunanistan, Ame. 1 
rika ve İr:giltereye ihracat yapı- 1 
laca!:tır. 

Kısa haberler: ...................... ..__ 
• Tüc~arlanmızın, ingiltereden 

demir, blkır ve diğer maldenlerin 
getirilmesi için Ankara nezdinde 
yaptıkları te§ebbüs müsbet suret
te neticelenmistir. Ankara hUkiı. 
meti. bu gibi madeni mamulitm, 
başka bir memlekete ıevkctmemek 
şartiyle me:nleketimi.ıe ihracına 
müsaade etmqtir. Bu maddeler, 
harpten evvel Almanyadan getir. 
tilmekteydi. 

ıe: Hir:d'ıtanın Delbi fChrinde 
Alrter ~ı:iında bir MUtlUman 
Hin~i. "Atatürk" adında bir yev. 
mi srazete neşrine blıflımı,ar. 

Türkçe ile farisinin terkibinden 
vücuda Jelmiş "Ordu" namında. 
ki lisan üzere intişar etmekte o. 
lan bu guete, aşalı yukan bir 
ayda'lberi çrkmaktadlr. 

• Evvelki akpm imzalanan ye. 
ni Türk • Rumen ticaret anlH. 
maıı ayın 21 inci ıUnUnden iti. 
l::aren meriyete girecektir. Rumen 
heyeti Romanya vapuriyle teken. 
deriyeve ~itmittir. Orada Mısırla 
yen1 bir ticaret muahedesi yap. 
mak üzere müzakerelere gesecek . 
tir. 

* Tcpharıc: rıhtımı üzerinlde in. 
şa ed•Jen yolcu salonunun yılba. 
şına kadar muhakkak surette ta
mamlanması için Ankaradan ge. 
len- tam salihivetli heyet dün ice 
başlamıştır. Dün An.karadan ~F . 
nakale Vekaleti tarafından gö , _ 
derilen bir mütehassıs mühend's 
daha gelmiş ve heyete iltihak et. 
miştir. 

Tasarruf haflas~ 
Başvekilin nutkiyle 

açılacak 
Ankara, ı l (Hususi) 

12 Birincikanun tasarruf ve 
yerli mallar haftası hazırlıkları • 
na baıılanmrştır. Ogün Başvekil 
halkevinde bir nutuk söyliyerek 1 
tasarruf haftasını açacak mem -
leket iktisadiyatının inkişaf ve 
tekamülü hakkında mühim direk. 
tiflerifı.i ihtiva eden bir beyanat. 
ta bulunacaktır . 

--o--

Adli tebliğat sene başın
dan sonra poııta ile 

yapılacak 
Ankara. 11 (Hususi) 

mcktir. 
Bu enstitünün göreeeğt ı..~e 

çok ve mühimdir. Fakat 
seyden evvel Ata'ya aid ol~~A 
a rkadaşlannm mahf uzatJll" 
.mlmış manevt yadigarları t. 
bit etmek IA.znnuır. Atatürl• 
hepimizce malfım olan bil)1 

eserleri meyanında, hususi lı 
bühallerde yakınla.mu:. 'c uı:Jlt 
miyetle arkadaşlarına rarfet 
ği bilyilk sözler de \'ard·r. 

1 gibi büyük \'Özleri işi tın iş ot 
bahtivar insanları teebit ve 
yin edib, hakikatle olan ıntiı't 
sebetlerini iyice imtilıan e· 1 

ten sonra derhal derleme f n111 

yetine geçmek icaıb eder . 
Faniyete göçmek muka 

olduğuna göre, Atatfrk'iın 1' 
tıra.larda mahfuz ol:ın bu 
nevi definelerini biran c 
sistemli surette toplamak Jl\ 
kul.dür. 

Sonra metinlerin tefsir 
geçmeli. AtatUrk'ün sözle 
den nicelerı kitaplar yazın 
elverişli mevzular olduğu Ş 
daima sened ittihaz ede~ ... ;. 
bir çok hikemiyatı da ihU 
etmektedir . 

Ata.tilrk, memlekete hi 
görmek sahasında. en prıı 
surette imtisal edebil~cc;i ıc 
müstesna bir feyiz 'e b0 rt' 
kaynağı olmuştur. t~e bir 
zil: 

"Bir adam ki büyiik olırıf1~ 
tan bah.8edcr; "benim '1ıof' 
.11itmea. Bir adam ki "mtJ111ıe 
keti ku.rtarmak tçin evtJCUi 1'İ1 
?'tık adam olmak lazımdtr., 
oo bunun i{'in bir de 1ıU'l1l 
intihab edm', °""" gibi oltrtd 
uıııca memleketin 1nırtuıcını 
cağı kanMtinde b-ulu.JJu.r; 1'11• 

dam değildir. 
icabında vatan için bir 

fert gibi yekpare ~im ~e k" 
rar Uc çalıpıasnu bilctı 
millet, ell>ette büyük bir ~ 
let oo elbette büyUk bir iStil" 
bale mü.stchak ve rıamzct 
bir millettir." 

Sonra., Atatürk'ün ha 
temsil edecek bir film yapa. 
melidir. 

*** 
Matem ve bayra,,, 

D OSTUM. Vali 'nın d 
"A kşa.m" da gnzel 

müşahede ve tefsirini okud 
- İki üç dosta rastiaddJl• 

yor. Btınlarda.n biri Atatuı:-1' 
manevra ıle müna.sebetinı9 
um inanacağı geliyor! ·d" 
ccsini ileri sürdü.- Vefat 
ııonra sanki ancak ıki h 
matem edilmesine mUsaa~1 
tiydi. öteki dünya.dan ''P 
rir!" ihtarı gibi, önümilze 
ra.m sıktı. Bu.sefer de, ms. 
den sonra pek kı.sa bir f 
ve gene bayram ... O ha~~~ı 
adam, bu tesadüfleri teı":' 
yerek milloti,!lin bayr~ i,..ıbl 
yaşamasına 1şaret etmış ,,. 

~' 

Adli tebligatın posta ile yapıl. 
ması hakkındaki kanunun tatbi. 
kına 1940 yıl nın birinci günün • 
elen itibaren baslanacakttr. Pos -
ta idaresi kendisine lazım olan 
ıııemur kadros·1 ve te"kilatı hal •. 
krndaki her türlü hazırlıkları bi. 
tirmek üzerdir. 

Gö' tc l:uvvetli olmıyan 
ler·n ya,ıya~ilmcleri güç~ 
olduğunu bugün daha iyi aJI 
buh:nuyoruz. Milli ~ .. cıJ• 
.- ln1vvet ve hız vei-mek 
dayız. 
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1tatür7~i4n ö1üm yıldönümii. müna~ebctile .Ankarada yapılan 1htifu7den d""rer dört intiba: - Vcktllcr Heyeti, Türk Tarih 
"rtmııı ooalan, Parti aeneı Sekreteri ve ar~ları Ebedi Şcf'in 1•abri i ıil11de. Ankaradaki ae/irlcr namowı datoWmı Antt• 

liatız Necib Balk;~"ı;;·~ephesinde- A~keri.~iseler atletizm 
matbuat r.nusabakalar ı 

sahnesinde k• d• J t•k h b ~db~~t..ıme.ıne 1 ıp oma 1 . ar 
cl\l.~e,. yazıda değiiiklikler ol. 
llt) enı yazıyı öirenmek için e-
' zaman lazımdı. Çok şiikür, 
it . Yanlıf, onu öğreridik. Ba
~kaidelerini hili kavnya
lıe; da bunlann ne olduğunu 
oı.._ Uz bizden iyi bilen kimseler 
~. dığını görerek teselli bul. 

~elli dil epeyce zorladı. Varı
~ . Yolumuzu lugat kitabına: 
~k: yine işin içinden çıkaına
~ili kelimelerin nereden gel
"- ve ne münaaebetle meyda.. 
llilr.Çıktığıru bir türlü keıtireme. 

Almanlar Yu goslavgaga 
tayyareleri teslim 

Dilnkü posta ile gelen Daily 
Mail gazetesi Belgrad muha • 
birinin yazısından: 

"Garp cephesinde ne olursa 
ol81lll 'Be'kep •plMeinde ~i •1 

şihniş olan diplomatik harpte 
bir sükunet yoktur. 

İngiliz, Alman, Rus ve Bal -
kanlı dtplomatlar faaliyetleri -
ne devam ıeGQıwJar. V• İtalya 
b ( 1 ' 

Rumen silah fabrikaları sahibi 

Maks Osni tevkif olundu it ~iın gibi medrese edcbiyatiy. 
~ı yazabilen kimselerin aht
!'irt bi~n, 3c:endilerinin ve kimse. 
lt~ediği bir dilde, kalem k k ~ ıan, az zamanda olacak Mec.hur sermayedar para aça · 
~delildir. Mesela bakınız, ~ 

~ Bun:1 ~~ı::;.t; ·=~= Çllığl ile itham ediliyor 
te Pe dır. Böyle uluorta ve inceli. Fransızca Paris-Soir gaz.ete· ı tir. Rezita müeaeeeeei Rumen -

lerin bqlıca harb sanayiini i · 
dare eden müeeeeeedir. Bundan 
maada Osni aynı zamanda dö
viz kaçakçılığı ile de itham o· 
lunmaktadır. 

l'ıl k uymıyan bir kelimeyi kuL sinin Bilkreş muhabiri yazı -
cllltt ~Yı terbiyemize yakııtırama. yor: 
klı · "Velhasıl daha birkaç sene Rumen silih sanayii patrorıu 
~e :rrı~k. çakataycayı, latinceyi Maks Osni tevkif olunm'IJ§tur. 
01411 ~1ınıe icadı usullerini, kabil Esasen bu haber bir kaç gün· 
Ott, Cu kadar öğrendikten sonra denberi bir pyia halinde Bük-
ı[' çıkmak niyetindeyt:iim. reşte dolaşmakta idi.. ~at ~ 

>t }' •dern bu niyetteydin, ne di. yük sermayedar Osnının vazı -
~yorsun? diyeceksiniz. An- yeti 0 kadar sağlamdı ki bu de
'llli rn aiz de bana hak verecek- dikodular efkin umumiyede 

l)t. yer bulamıyordu. 
~r11°rt beı gün evvel ıirket va. Birkaç gündenıberi ortada gö 
.._. ltda oturuyordum. Bir arka. rülmiyen )4a.ks Osninin nihayet 
tt'4i_ lqtıla katıla gülerek yanıma en yakın arkada.Şları da büyük 
~Muttasıl yüzüme bakıyor, sanayi sahibinin lkiıbetini me -
bir 1~a gülüyordu. Suratımda rak etmişler ve diln akşam va· 
tlitı :~e falan mı var? diye dil- ziyetini meydana çıkarmışlar -
~~· Yanıbaıımda bir .zim. dır. 
$"-~ oturuyordu. Bir aralık Maks Osni, murahhası bu -
~ ında.n bir ayna çıkarıp du. lunduğu Rezita mUessetıeSinin 
~ti rın~ boyadığı gözUme ili§- idaresinde büyük yolsuzluklar 
~~ Bır bahane bulup aşınalık ve suiistimal yapmış olmakla 
~ et~ek istediğim bu bayana itham edilerek tevkif edilmiş -
~1-\l ~iılcrek dilenir gibi bir ta. -
~traı. bi_r _ik~ saniye için aynasını Iı konuşuyor, gazetelerden ve 
l\~ını rıca ettim. Bed bed su. mecmualardan 1'Qhsediyorla11:h. 
~~ haktı ve başını öte tarafa Kulak misafiri oldum. Epeyce a. 

'- · · tıp tuttular, Bir aralık söz, mu-
>'lt ~de ediniz de eski edebi. harrirlerc geldi. Onları da adam
~Uınunelerinden bir beyti akıllı donattılar. Bu arada senin 
">hrı •Yını. Benim halime çok adın ıeçmesin mi? Bunlardan bi. 
~:"'~ &d:iifi için yazmadan ge. ri ne ldese beğenirsin? 
(~nı: - Ne dedi? 
~, olc'um yanılıp hali izara - "Yahu, bir, Ed~ Hafız Ne. 

ı.. L._ vali çip vardı. Cahil bir yobazdı ama 
... t. eylem.işim ağzıma aövdti tuhaf tuhaf yazar bizi güldürür-

' kafidir.) dü. Birkaç senedir hiç bir yazıaı-
s•karet üzerine büsbütün na tesadüf etmiyorum, acaba nal. 
t~ le çı~tım. Arkadaşıma döne- lan dikti mi?'' 
tat.., 

0
rt hır lisanla, ne için sura. Ark~apm belki daha birkaç ....., n~P &illdüiiınü sordum. söz söyliyecekti. fakat gülmekten 

'-il de tnle Necip; anlatayım, buna imkan bulamadı. 
....., S CUlersin ı "Ey Necip Hoca 1 A& bakalım 
, ~.Yle bablım? kalemi eline, bu sözlerden sonra 

~ç, dün tramvayda idim. DoL susmak olmaz" dedim. 

1~ oldu. İğne atsan değil, su Evveli o ••Nalları dikmek" sö. 
~ ~•l~iYere düpıiyecek bir ha. zünU sahibine iade ederim. Ma-

ı ıt •e ·.Ben naaılaa en arkada. lum ya ''Kain akçe. kem söz sahi. 
Ot, \l Yi tut-nu§; ayakta duru. bin-ind:r .. 

) tde ':"·. Önünmdelci iki kişilik NECiP SELAM 
ılcı talihij oturmuı tatlı tat- (Sabık Eddai Hafrs Necip) 

İddianameye göre, Ma.ks Osni 
Montekarlodaki bir Irıciliz ban 
kuma sekiz yüz bin ingiliz li
rası yatlrmıştır. Rumen Milli 
Bankasının kanunlarına t.evfi -
kan beyanname venneei icap e
derken Osninin bunu ihmal et
mesi kanun nazarında suçlu 
tutulmasını mucip olmuştur. 
Meşhur aennayedar iki giln· 

dcnberi Filipesku mahalle.sin • 
deki şatosundan ayrılmış \'e 
Tatareski hapishanesine gönde 
rilmiştir. Bundan maada Makıı 
Osninin yabancı memlekete ka· 
çarak adliyenin elinden kurtuf · 
ma.k için bir de sahte puaport 
hazırladıiı öğrenilmiştir. 

MAKS OSNl KlMDlR? 
Elli yaşında bulunan Maks 

Osni beynelmilel maliye ale • 
min:le tanınmış bir simadır. lş 
hayatına küçük bir sermaye ile 
atılmış fakat f cvkal&de bir uı· 
kaya sahip olduğu için baba -
smdan miras kalan küçük çelik 
atelyesini kısa bir zamanda bil 
yük bir kıymet haline sokmuş
tur. 

Bundan sonra halk işlerini i· 
dare edenlere memleketin at"la
meti ıçin muhtar bir han> sa • 
myii kurmak icap ettifini ka
bul ettittrek Rezita mUeuese · 
sini meydanJ getirmişti. 

Bükreşte yapılan herhangi 
bir resmi kabulde MUsyö ve 
Madam Maks Omıinin bulunma· 
lan şarttı. Madam Osnir.ı:n şa -
yanı dikkat gilzelliii ve koca· 
sının fevkalade zekası kendile· 
rinin her mecMate aranmalan -
nı temin ediyordu. 

Halen Amerikada Palm Be· 
acl'de bulunan MS\.dam ()v~ı ı4e 
Rumen hük6meti tara.tından 
resmen istenilecektir. 

verecekleri 
ettiler 

eimdiki halde devletlerin ta . 
taraflan belli oluncaya kadar 
seyirci kalm&k rolUnU ifa et
mektedir. 

X='*= • Anma M · 
:vGk çi9I aıeoe Bıfsr9da 
pkH ve Tlrldye ile Yuscı-J&v -
yaıım ua buJunduiu Belıkan 
Antaııtmm f9tjlrbeline dair Yu-
goelav hariclxe namına maı<ı -
mat verdi. Ke.. ~ 
bir •Jtpn Wc*um. tpıımeli ay· 
m INDUlda. Bomanya ve Yuna· 
nllte• bl'll olan ~ 
mtıabre ecMJmeei için ileri .U
rülen B&lkan Konferamr teldi
fine dair iahatta bulundu. 
Diğer taraftan ~ 

Alman ticant delegelerinin r&
isi Bergma.n Berline gitmişken 
a.naızm geri dönmüt ve Yup
lav ma.dealeri ile yi~k mad -
delerinin AJmanyaya ıönderil -
mesi işinin Bilratlendirilmesi 
metodlarmı müzakereye başla
mıştır. 

Ticaret murahhulan göril • 
şürken G&malı haç i§ll'eÜDİ 
haız bomb&rdmıan tayyareleri
nin de Beicrada geldWeri gö -
rütuyordu. Bu bomba.rdıman 
tayyareleri Yueoelavya ile Al· 
manya arasmda yapılan aon 
ticaret anlqmuı netJCMinde 
Yugoala vyaya te.lim edilen tay 
Y~lerdir .ki, hemen dolrudu 
dogruya bun.ya gelmif ve ba
zılarının üzerinde Alman hava 
kuvveti ipreti bile aiUnmemie· 
tir. 

Almanlar bu tMlimatJ müm
kün olduğu kadar ~ yap • 
mlflardJr. Bu hareketlerine 1e
beb, YugoslaV\-adan bekledik -
teri kUJ"lun, b&kır ve bokait ma 
denJerinin de aynı aurette atı • 
ratle tetılim edilımeeini iateme
ğe hak kaıanm&k olduğu zan -
nediliyor. 

ALMANYA DAHA NE 
KADAR DAYANABtLlR 1 

Dally Mail gueteAinde Emry 
.Tonea "Alman:va daha ne bda.r 
dayanabilir?" b&fbkb bir y&ZJ
sında Alman ricalinin nevmit 
olduğuı,u, yoksa bir Avrupa 
a.blukuı tehdidi ile ln,tıteNyi 
korkutmak fikrinin aa1& zih -
ninden ge~miyecetini aöylüyor. 
İngiliz muharriri diyor ki: 
AMnnız tarihinde bilfiil Av· 

rupava h!kim olmut tek adam. 
yani Na.polyon d&hi bunu -.. 
mit. ta.kat muvaffak olamaııur 
tı. 

Alman 
bilfluaa 

plinı. bitanflan, 
Sovyetler BirliPU, 
(DetıOW&ı 6 ıMWla) 

Kuleli Lisesi birinci oldu 

( Onte) yetti relior ~1'4" atktler ( AUfıa) ~~ 7-aman 
Kul.eli tabını 

l&tanbul, 11 (A.A.) - Geçen :JOOO metTe: 
halta baflJyan aakerl li8e1er at· 1 - Rahmi "Maltepe" 
letimı birinciliklerine bugün 10,30,1 (Y. AL Ret.) 
de Fenerbahçe stadnwla devam 2 - Cavit "DeDıiz lieeel .. 
edilmit ve netioelendirilm.ietir. 3 - Necmi "Deniz liaesi" 

Bu sa.bah Ankara.dan ~n DM'k atma: 
=ğil·T~!,es~ten" ~al- 1 -Hayri "Kuleli" 37,, 
~ ~ (Yeni As. L. Rek.) 

Gökdağ, subay, askeri talebe 2 - Blllent "Deniz liaesi .. 
ve kal&Nlık bir aeyi-rci önünde 3 - Nadi '"Kuleli" 
spor eğitmen kursu talebeleri - u.,. atloma: 
niıı idı&reeinde yapılan m011bl· l - Melih "Buna liııeld" 
ka.larda, 1 TUrkiye ve 4 aakerl 6,48.5 (Y. Az.. R.) 
liseler rekoru kırılmış ve mnu- 2 - Sadettin "Bura liseei" 
ml pıuvan tasnifinde: 3 - Nevzat "Kuleli" 

Kuleli u.e.i H3 puvanla u· Yi.Uraek atl4ma: 
kerf lileleı- birincisi, 1 - Hüamettin ''Deni& U-

Denlz lieeei 78 puvanla ikin- sesi" l,68.5 (Yeni u 
ci, keri lise rekoru) 

Maltepe liaeei 55 pavanla ü- 2 - Nadi "Kuleli" 
çüncll, 3 - Halit ''Bursa" 

Bura li8eat ~ punııla dör- Bomba cıtm•: 
düncll olmutlardJr. 1 - Hayri "Kuleli" 89,11 

Elde edilen teknik neticeler ' (Yeni Türkiye rekoru) 
twılardır: 4Xl00 bayrak: 

.. 00 metre: 1 - Kuleli takımı 46,8 
1 - Hüseyin ''Kuleli" 54,l 2 - Deniz lisesi 

(Yeni M. Lia. rekonı) 3 - Buna Ueeei 
2 - Olman "Maltepe" 4 
4 - Kemal "Maltepe" - Maltepe liseai. 

Ankarada lik maçları 
Harbi ta Maskesporu & - 2 yendi 
Ankara, 11 (A.A..) - Bu 

hafla 19 Ma711 ıtadyomuada 
devam olunan Ut maçları, ba· 
,·anın çok mUıalt olmuına 
ratmen trlbtınlere toplanan 
mabdut bir meraklı külle ta· 
rafından takip olunmakta idi. 

GUnttn yeı&oe kartılaeması • 
nı, eakl f&mpi7on Harbiye İd· 
man Yurdu ile, ilkte bu ıenekl 
muvaffald7etıerlD1 takdirle 
ae7retutllnl• Mukeıpor ekip· 
lert arasında idi. 

Sıkı bir suret.te batla1a11 
oyunun ilk dalstkalan karıı
hkh denemeler4•1l IODra 7•· 
T&f yan' Mukeepor leblnde 
inkltaf etmel• bqladı. Mu· 

k•porun saidan, Jlarlıi> ı 
de aoldan inişleri çok tehllkl 
olu7ordu. Maakelllenn dah 
canlı hareket etlltlerl oyurıu 
merkezi ılkJelinl Jfarbiye n 
sır sabasına nakletmlt buh.ıu 
yordu. 

Bu ıuretıe. Harbiye 1an ı 
hasında. faah7et söetunıaı, 
başlayan Maake11por muba,!.ln 
Iert sıkıtlrrmağa başladıli.laı 
llarbl7e kalealne 901 t~lert Ya· 
11\aaf7le 10 uncu dakllcacta ilk 
1&711anaı T•1>mata •••afla~ 
oldular. 

Jlaka4der W.lr mal1ftb•.,•••• 
Mulrnpnr 1cahl"• tıl. -"'""• • • .... "'9" • 

{ ~. f' ,,.,...ti. 
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Hürme•, kadirşinaslık, mukabe. { ni istemediği, yüzüne kimsenin 
le! ... Zavallı dostum! .. Eğer sen bakmadığı zamanlar bile yine ben 
beni kendine bu gibi savsatalar. senin yanında, seni sevmeğe, se. 
la bağlamak istiyorsan, sana sa. nin hala güzel olduğunu söyleme. 
mimi olarak tavsiye ederim, baş. ğe ve seni hala erkeklerin hoşuna 
ka §eyler ara... gidebileceğine kandırmağa hazır 

* * * olacağım. 
Tito bir kere daha boş yere işte sana bütün bir hayat tek. 

sevgilisini terketmekle tehdit et. lif ediyorum. 
tikten sonra: 

_ Güzelliğin eriyor... Arttk Fakat buna mukabil senden; 
ihtiyarsın .. Yirmi dört yaşında.. güzelliğinin hala para ettiği bu 
yım diyorsun, fakat öyle fazla zamanlarda şimdiye kadar gös. 
gösteriyorsun ki .. Ben seni sevi. termeğe muktedir olamadığın sa. 

dakati istiyorum. 
yorum, çünkü derine yapışmışım, 
çünkü güzelliğini hiç hesaba kat. Düşün ki yalnızl:k siyah bir 
madan elektriki bir kuvvet ile sa. gölğe gibi seni tehdit ediyor, sar. 
na lbağlanmı~ım .. İhtiyarsın, hat. mak istiyor. Diışün ki yakında 
ta hemen hemen bir kadın kadav. gecelerini yapyaln1z, soğuk ve 
rasısın. Fakat hala pudra ve allık ihtiyarlamıs olarak geçireceksin 
!arın sayesinde bazı miyopları ve sabahleyin kalktığın zaman 
baştan çıkarabilirsin. Fakat pek yatağında artık hiç kimsenin ar. 
yakında herkes seni fena taklit zu etmediği lapalaşmış, sarı etler 
edilmiş bir para gibi nefretle ite. göreceksin .. 
cek. Seni kadınlık azaların icin Düşün Kokain! Eğer bugün 
arayacaklar, yoksa sevimliliğin, peşindeki erkekleri reddedebi
güzelliğin için değil... Senin se. lirsen- ben seni o zaman dahi se-
. ı·ı· -· veceg-im .. " vım ı ıgıni ancak ben takdir eder, 

ben hissedebilirim, çünkü senin Kokain sevgilisini büyük bir 
hakiki güzeUik devrelerini bilen uysallrkla dinlemişti. 
benim. Senin şimdi gözünün ö. Titonun sözü nihayete erince 
nünde beş, altı erkek hayali, ka_ güzel gözlerini sabit bir noktaya 
fanda birkaç macera var. dikerek: 

- Bu reddetmek fikri beni kor. 
"Düşün Kokain! Eg-er seni L k t 

1 1 
u uyor .. 

e ebet terketmemi istemiyorsan Diye cevap verdi. 
bütün bu maceralarr bir tarafa - Fakat buna mukabil sana 
bırak, ceki hayatım unut.. Ben verdiğimin kıymetini takdir edi
sana bütün hayatımca sadık bir yor musun? 
arkadaı olacağını. Hiç kimse se-

~nrrhn ··~ .. ı 

S:b~~~: Saray ve ipek ve lzmi~~n::.~~:RA 
itibaren birden 

TOSUN PASt\ .. 
HAKtKI BiR KAHKAHA TOF ANI 

Baş rollerde: HAZIM - VASF! RIZA - FERİHA TEVFlK 
HALİDE - NECLA - MAHMUT - SUA Vt - ŞEVK!YE 

ve TANASA REVÜSÜ 
Jlusikl ve ~arialar : )IUHU S SABAHADDİN 

Programa ilave olarak 
1.) JJBE Dl l)BFİMİZİN VEFATL ARINI N ntR l :NOt l.·ıır 

DÖXU)f{j l\lünascbcti10 İSTANRUJ,Dı\ 
YAPIJıAN l\IERASfM 

2 .) E R ZUJtU.\C D.EMtR YOJ,U H.A1"'1'1XJN Aç11,1 ~ 1'0REXt 
Sea'Dslar: !l.30 - 11.45 - 2 - 4.15 - G.30 ve 9 ela. Bu

gUnkU Pazar ve Bayram gtinleri snbah saat 9.30 da 
TENZiLATLI 1LA VE HALK l\IA TlNELEIU f 

~~~~~~~~~~~'!.~~~~~~. ·~~~~~~·-
DUnyanm en büyük ınu::-anııivesi 

GRACE MOdRE 
Paris Operaı;ınrn birinci tenörü GI'iOUGES T Hf J,Tı ilo 
bcrahcr çevirdiği. hlitiln fllimJeriııin fevkinde temııyUz 

ettiği vo bil tun ın usikili filim lerinlıı en mu h tcşcml 

LU • 
ı z 

Btlyl.Yk Opera lUminde gUzel şnrk1lnr söyltıyor. 

Bu hafta sa M ER Sinemasmda 
Jıih ctcıı : EKlılUt .TURXAiı: 

MAJ.t.So Ye SİGFR tn h:ttlan üzerin<lo <'n son hnrhi ,.c 
moda hnberleri. Uııgiin saat ı 1 YC ı de ten7.ilfıth mat in ele r . 

Sinek 
- Teeek.kür ederim.. 1 
~i~e cevap verdi -~·<;.elini kas. 

ketının kenarına goturerek bir 
seı.am ver-dikten sonra uink. I 
I~tr. 

Tade yeniden zencisi Totoli. 
tombo ile kon~mağa başla. 
mıştı.. Se.c;i o kad2r sakin idi 
ki, hiç kimse bu ndamm naha 
biçilmez bir serveti kaybctmiR 
olduğuna inann.ınaz.dı. Söz'cri 
nihayet bulduktan srnrr 'T',:ır1 " 
h:ıyaMta daldı ve kansı Kristin 
ile iki çocuğu Ja.romir ve HiL 
go'yu diişünm~~ ba.şlnı:1r. 

Tren N'ise geldiği zaman Tade 
Bielskv kanR çoeukltn ve k~ _ 
deşi Va leri tarafındın karı::r_ 
lar.dı, istikbale gelenlerin ilk 
sualleri: 

- Nasıl seyahatiniz güzel 
geçti mi? 

Oldu, 
- Mükemmel, miikemmel, 

fev)qıll.de .. 
Kristin U%Wl m~et bekledi. 

ği a dama kaVU1tnuş "olduğu için 

Beyi 
5 

sevincinden ağlıyor. Allaha dua 
ediyordu. Tadc onu biraz daha 
soluk fa't"'t daha güzel "'e et.. 
raf:nda dönen yavnılannın sa.. 
rı bukle'crini okyaşarnk, mm!. 
danıyordu: 

- Yavrum Krizia.. Yavrum 
H:ri"ia, c~ok şükür tekrar bir. 
leştik .. 

Karısilc birlik'~~ kendisinj 
bek emeıfo gelmiş olan kardesi 
Valeri'nııı elini biivük bir sami_ 
mi} etle sr~{mış, sonra: 

- E, RPnin avı;!:3t nasıl? Her 
zaman biribirinizdcn memnun. 
musunuz': 

r'iyc s~:-:nt•ştt• .. 
- Daima biribirimizden mcm 

nunuz ağabey .. 
- Mcrö Felisiyen Meri. 

nı::nıs'ın daima teveccühunü ka. 
zandın mı? 

- Gayret ettim ... 
- Valeri oru.., se~ l:o1u .. dive 

Kri!':tin ; .. tı!ı etti. Mös·•ö Meri. 
ma."ls .k ltibl olma.dan hic bir iş 
yapamıyor ve son davalarında 

RADYO 
İranc:ı sa:ıt 13,00 ve 18,4:i dt• 
Ar;ıp~·a ,, 13,15 \'C l!l,4;; dc 
Fransızca ,, 13,45 ve 20,15 de 

12 • 11 - 939 Pazar 
- 22 Yazan · Kadircan Kaflı 

12.30: Progr:ıın \'e memleket s:ıal 
:ıyarı. 12.35: ı\j,ıns ve ~leleorııloji 
lı:ıhcrleri. 12.50: Tiirk ~lııziği: o. 
)Un havalorı. Ankara H:ıdyo~ıı idi· 
ıııc '>C'> n· ~.ıı hryeti. lılnrc eden: 
:'llesut Crmil. 13.30/ lt.:ltJ: :'lliizik 
(Küçük orkı•slra - Sd: Xeeip .\ş· 
km). 1 - l'aehcrııcglo(: Dnns. 2 -
!Ieinz Vıılthcr : Dnnılc<lcn Kuklalar 
(fokstrot) . 3 - .J. Slrauss: Giil Dii
ğiinü operetinden llkhalıar havası 
(\"ab). 4 :'llicheli: c;ecc Pııst•lcri. 
5 - .Schelıek: :lt:ıl~ :ın Sercnaılı. 
ü - J. Straııss: C.:ard:ı<;. 7 - Louis 
Ancel: h'.nrmeıı~ita (lspnnyol En· 
lcrmcao'su). 8 - n. lleıılıerscr: 

S:ırk'd:ı sııitinden Haks'eılcn kızlıır 

9 - Cah1<li: Hcıınans. 18.00: Pro
!(ram. rn.ıı:ıo: '.\lenılC!'kt snut ny:ırı, 

.\jans ve '.\Ieteoroloji halıerlcri. 

1 ıı.2:;: '.\liizik IHııd~ o <"az orkcslr:ı

sı) 1!!.00: <;ornk s:ıııli. l!l.:ıo: Tiırk 
'.\lüziği: (Fasıl hcyı•ti). 20.:ıo: nıı

nıışmıı. (Tiirk l:ırihiıı<lrn s.ıhifclt'r) 
20.4!l: Tiirk 'liizij:d: Çalanlar: Veri· 
he, Ht"ş:ıl, Cevdet .Kozan, Hıışl'n 

Kanı. 1 - Okıı) :ııı: H:ıdife Erlt'ıı , 

l - Saclcllin Kıı~ nıık: llcl'ıııın. 

2 - Sel. Pın:ır - Kiirdililıil"nzkiır 

şnrkı: (Ne ~clen vnr ne lınlıer) :i -
'.\hıs:ı. Siircyy:ı - Kiirılililıic:ııl:ôr 

ş:ırkı: (Glin doRnıı~ncnk) 4 - Halk 
liirkü~ü: ( l\nrnnfil o~ hını O) hım). 

5 - Halk Ttirkiisii: (.Su tl:ığlnrı 
ılclmcli). 2 - Oku~ :ın: :'llııst:ır:ı 

Çağlar: 1 - )f:ılııır JH•şı·c,· i. 2 -
Alıdi Efendi - :\I:ılıur şarl.ı: (Giil
şeni czhar :ıçtı) . :i - Hnlıın i llry -
Mahur şarkı: (0 giiliiıı geçli 1-(Üzt'l
lik çağı). 4 - Yorı.ro - ~!t:lı:o; ş:ır

kı: (HiUi'ı kan:ıynn k:ılhimi). fl -
Yecih e: Kanıııı taksimi. li - .\ rif 
Bey - 1\talıur şarkı: (f~ü~ıcrip n.L!
yare li'ı tfun) 7 - ...• - Mulıur llir· 
kü: (Giyer fislnnıııın) . 2l.30: !\lii
zik {C:ızbaml - PJ.) 

Yüzb:ışınm yanındaki yerli 
Müslüman askerler Hıristiyan 
Habeşlilere ezelden düşman ol. 
dukhrı için c-nun dargınltk ve ki. 
nini kö:üklüyorlar; kumandanla. 
rınrn dilcdiğinJen d:ıha ileri gidi. 
y('rlardx. 

Ras Yatsu bunlara karşı serin 
kJ.nlr olmakta devam etmiş, ve 
hiç bir düşmanlık göı;tenneden, 
sı.:lece, olt.ıp bitenleri ve Matan
yc,nun yanlış di:.şünceleriyle fena 
niyc~ini bir m~tur>la Eritre va. 
fü.i -,e bildi:ırıic;ti. 

Son günlerde olan vakalar za. 
ten vali ve kumandanlığm gö. 
züne çarpmıştı. Hükumetin siva. 
sasına göre davran:nayı bırakan 
Mat:ınyonun rütbesi binbaşılığa 
yükseltilerek geri alınmıştı; yok. 
sa bazılarının zannettikleri gibi 
askerlikten çıkarılmış değildi. 

Fakat Matanyo buna pek çok 
kızmış: 

- Böyle mis~n· bir hükumetin 
zabitliğini yapamam. 

Diyerek meslekten kendi ken. 
dine çekilerek Kat~nzaroya dön. 
müştü. 

Ötedenberi bir hudut memle. 
keti ohrak tanınan dağlık Kalab. 
riyanm kinleri de, sevıileri de 
her zaman CC'skun olur; unutuL 
maz ve gittikçe art ar. 

Matanyo bu kinin sürükleyi _ 
~iyle o zamanki hüki'ımete de 
düşman olmuş, faşist fırkası ku
rulunca oraya girmişti. Fakat bu 
fırka Habes iilke.,ine a:-ıcal: bn:ı:; 
ve dostluk 'yoluyla girilcbiteccyi: 
ne inandıkça ve bu siyaseti t ut. 
tukca, kenarcla kalmıştı. 

ŞiırJ:.ii faşistler, yıllardan beri 
güttükleri siyasetin bir fayda 
vermediğini görmü1 bulunuyor. 

lardı. italyada Habeşlere güven. 
memezlik ve düşman.ık başlayın. 
ca hlatanyo bunu alaLıhli.,.ue kö
rü!:lemiş , birder.bire ön safa geç. 
mişti. Son seçimde saylav seçil. 
mi~. kaymakam rütbesıyle mılis 
kumandanlığını da sevinçle kabul 
etmişti. 

1 

Habeş servisi şefliğini ele alın. 
ca ilk iş claral~ İtalyaC:aki Habeş
leri hemen göz hapsine almaya, 
bırer bahane ile ortc: :lan kaldır -
mıya, hiç olmazsa kapı dışarı at
mıya bıınu:ı için karar vermişti. 

M<:tanyo at.:amlarının doldur • 
dukları fişlerle getirdikleri re. 
si:ııleri gözden ~eçirerek ( M:ka. 
el) adı üzerinde diğerlerinden 
tdaha büyük bir dikkatle durdu. 
Ş:., kon.erans kargaşalığında ta. 
!ebeden dayak yiyen ve ane<ık E
lissanın yardımiyle kurtulan gen. \ 
cin a<lınr i~itmişti. Şimdiki v::ı. 
zifesine o gürültüden sonra baş. 
ladı~ı i-::;in her.üz kim ve nasıl lıir 
gen!: olduğunu öğrenmiş değildi. 
İşte ~im:ii, Elissanın dostluğunu 
kazanan bu genci italyadan kov_ 
makla i şe başlryacaktı. 

Önce onun resmini eline aldı. 
Bakar bakmaz, gözlerini dört aç
tı. Onun gözlerinde Getasunun 
bakışlarındaki simşekleri buluyor 
gibiydi. Ras Yatsunu, kurnaz ve 
sinsi gülümseyişini de bu şimşek. 
lerin arclr'1da r:örünce büyük bir 
merakla C:şi okumağa başladı. 

Okudukça gözleri hayret ve 
kinle o:ırlayorflu : ı 

- Ras Yatsunun oğlu ... Geta. 
sunun kardeş çocuğu ... 

Diye mırıld3ndr. 
Demek ki kızının k:\lbine gire. 

bilen , onun merhamet veya sev. 
gisini kaza nan adam buydu ha!.. 

mıınım11ı1M1111mım~nııı•J~llim 11111•• •ı .... n .... JIBm!H~ • 

KAHKAHA KRALI 1 

.f Eddle Caator l 
~ BU HAFTA 

BUGÜN 

SAKARYA Sinemasında 
TüRKÇE SöZLü ve ŞARKltl 
Ali BABANIN 'Mi RASi 

Gülünçlü ve eğlenceli filminde seyircileri ağlatırcasma gül. 
dürüyor. tlave : Sl LL Y SENFO~t ve FOKS JURNAL 

En son dünya haberleri 
Bu.gün saat 11 ve 1 

~--

Sinemanın en biiyiik iki yıldızı 

MELEK Jeaneffe Maedonald 
Sinemasında ve Nelson Eddy 

Senenin en giizel filminde 

1 Seviştiğimiz Günler 
-- llaveten FOX JOURNAL Seanslar bugün saat 11,15 - 2,15 - 4,30 - 6,30 \ "C 9 da •-• 

T;~''• • a ~. • r... L, .J, •'... , .• l .... 1. .. 4 •., • ~·. 't 

matbuat üstadı olduğu kadar 
muavinini de alkışladı. 

- Canım yenge siz de fazla 
mübalağa ediyorsunuz. 

Diye Valer i, t evazu göster_ 
mek istedi. 

Tade küçüğünün bu muvaffa.. 
kıyetinden memnundu. 

- Çok güzel Valeri, dedi.. 
Çok güzel.. 

Fakat ailesinin samimi hava. 
sı içinde daha beş dakika kal. 
mamış idi ki kendisini tebrike 
gelen resmi zevat ile mc~gt:l ol. 
ma.k için ayrılmağa mecbur ka.L 
dr. 

Ve bu ziyaretlerir1~1cn kurlu. 
lur kurtulmaz da bu kere daha 
müthiş bir belaya, pırlantaların 
c;alınmış olduğunu telgrafh ha_ 
ber almış olan gazetccileriıı is. 
tili'lSJ:ıa uğradı. 

Fa1cr.t hepsine a 1csi cevap 
verdiği zaman, işi her ne baha. 
sına olursa olsun öğrenmek 
mecburiyetinde olan gazeteciler 
bu kere ail~sine müracaat ede., 
rek ma!Umat top!amak istiyor. 
)ardı. işte Valcri ile Kristin de 
c'tsnresi <le gec;mirı olan müthiş 
hadise:d bu şekilde üğ'rcnmiş ol. 
dular .. Genç kadın derhal kork. 
ma~a b1'}ladı: 

- Fak~~ F;z h:-.,n "'-it "'CV 

söylell""-ni ~iniz. değil mi Ta.de? 
- Size ne söyleseydim ki? 1 

Sizi korkutmakta ne mana var? 
H_iç endişe etmeyin, Cenu.bi 

Afrikada ele geçirdiğim eş p1r. 
lantalar sizindir.. Önümüzde 
'bayramda herkes onu sizin g\L 
ZA!l saçlarıru üzerinde r,trecek 
ve hayranlıkla seyredecektir. 

- Fakat Tade ... 
- Ben size ne diyorum Kri. 

zia. saçlarmızt siisleyec-ek olan 
çift pırlantaya hiç bir kraliçe 
bile sahip o':ı.mamıetır. 

- Peki Sine!• Bevi? 
- Balı ... eş pırlant~ları tek. 

rar ele geçireceğiz .. 
Tade aiilüyor, kahkahalarla 

gülüyordu. 
Lüks bir otomobil yaklaşıyor. l 

du. 
- Mösyö Mcrimans ile kızr 

Roland .. 
Diye Kristin içindekileri seç. 

ti. Valeri çabucaJ;: kapıva fır. 
lamL5 otomobilden inmesi için 
genç kıza elini uzatmıştı. 
. -~a~azel Roland a.ail güzel. 

lıg-ı ıçındc otomobilden ind i. 
:'\.fuhakkak ki o mev:misi Paris.. 
te ge-:;iren y~nr ve ki'>a.r kr:ılar 
ir.inde. en ziyade nazarı dikkati 
cc!·b~den o idi. Nihavet büviik 
prem:es ta \"ırlnn da arzud n zi. 
~~:.ıdc hnyranJırrı tnrrik ediyor. 
c.u. 

- Kimler olduğwıu wwtU
yor. 

Diye bazı kötü diller bu gü. 
zel kıza uzanıyordu. 

Filha.1<ika mer..h.ur avukat Mc. 
rimans fakir bir işçi ailesinin 
oğlu idi .. Fakat tahsiline bil. 
yük bir dikkıı.tlc bağlanmış ve 
hukuk doktorasını verdikten 
so:ıra Paristc en çıkmaz c1ava. 
ları kaz:-ı.narak mükemmel bir 
isim yap2rak bir anda meşhur 
oluvermişti. 

Bu mesut yükseliı:;i mük.ıvn. 
mel bir i7.ciivaG sü~!emiş, fakat 
karısnı çok ~enç yaşta kaybeL 
tiği için bütün sevo;i ve ihtL 
mammı kızı Roland'a hasret. 
mişti. 

Biricik kızını mc<'burcn şı. 
martmış olan baba. şimdi de O

nun mesut b ir izdivaç yapma. 
smı temenni ediyor ve Niste 
mükemmel bir namzet bulaca. 
F,mı ümit ooiyordu. İşte bunun 
için lüks bir hayat sürüyor. 
la.nlı. Mösyö Merimans memle. 
ketin N:~u ... .., kibar ve zengin!e. 1 
ri ile ahbao oh'1ağa karar ver. 
mişti.. Tade Bielsky'nin avde. 
tini duyunca meşhur ı::eyyalıı da 
evine da·:et etmeğc karar ver . 
mişti. Esasen bizzat kardesi 
Valeıri ya..'l:nda muavin olarak 
ralı.,makta M!lunuycrdn. lşte 
bunun inin MC>Pvö Merim.ans 
derhal Tade Biels~ry'n in evine 
kO§muştu (Daha var> 

Bu kadar görüşüp konu§tuk11 

na göre her halde onun da g_ 
kızı sevmis olması akla gcleb 
di ... 

Bu gözler!... Bu göı: 
manyatize etmiştir onu... Yo 
kargaşalıktan canını kurta~dı 
yetmez miydi? Genç kızı bı: 
yatağının ba...,,ma kadar sür 
miş. onu avlamış!... 

Yeniden fotoğrafa 
böyle söylendi. 

Hem onun cesaret ve ci 
nasıl da belli oluyordu; !tal•'• 
ki kırk yeC:i H:.b-şlide:ı yaln1 

Rom"<'<> b•ılt>n .. ·1ordu. 
Öcünü alacaktı. 
Bunu hiç şüphesiz gizlice 

!·i:n::enin l·"''::ri ol.-nıya""lk şe 
de yanabilirdi: f-ıkat o böyle i 
miyordu. O, Mikacli:ı h::r': 
gözü ö:ıünde, b.ztt5. l;ütün dLi 
hitc':ek ~ekilde kl'rban e•il"l'I 
ni dücünüyord:.ı. Elbet bu ca 
var bakı~lı. si:ısi c!elik:i.nhnın 
maya ka!Jar sokul:n::ısıt"C:a, it 
ya"ın ca:ı <'vinde y~~-~ .. r:ı 'a 
sebep vardı. 

Bunu dısarıva vurrr.ak ve o 
her halini kollamak için, eJ 
r.ckHği kadar ~.,ı-.. ı~-.ı: gere 
Halbuki son gürültüden ron 
artık kimseye güvenemezdi. 
ten herhanıri birisi fazla dost 
rünse süphe1enecekti. 

Kızını alet etmeyi ıdii ün 
fakat birl:aç gün ö:ıce ona t:> 
d:kleriyle yeni sözleri 1J°ri"Ji 
tutmıyaca1:. Rli~s-:ıyı ~"""r•:ı~a 

Bunun için Mikaclin cski-:tc:rı 
mdığı ve dest olduğu b:ri":ni 
ra··~ ko,.."::1alr·dr. 

Vittoryo artık ccz:ısınt g 
mck üzere Romadan uzakln~tı 
rr.rş~. Z:-ıte:ı oba Ga b:.ı i . ra 
cağı":\ güvMil"'l"Zdi: onda'l 
ka Mikael ile konuşup görii 
ya1r.ız Benitto v::ırdr. 

,. Dn lın '.,,r 

Günlerdcnbcri bütün I:sıanb 
hakiki bayramım idrfı.k ed 

La 1 eye 
akıyor ... Çünkü: 

Erol Flynn , Olivia d 
Havilland'1n 

Yarattığr hiçbir topun sars 
mıyacağı, hiçbir bomba 
yıkamıyacağt sanatin, fenni 
zafer kalesi olan baştanb3 

renk ve ihti~ dolu frnası 
sözlü 

VATAN 
KURTARA 
ARSLA 
(ROBtN DES soıs 
Filmini gösteriyor. 
llave: En yeni METRO Jt.1 
~AL'da bir haftalık harp 

poru. Bugün saat 10 ve 12 
tenzilatlı matineler 

ırnyatro uar 
v a snne maH 
arı Ull:r::!:=-mm:t::: .. xı:•lll'"'I 

iALEMDAR i 
H SDINIEMAS D 
ı: 

~ 
:: 

Mari Antuvnnet 
• .. Dünya h~avclislerı :: 

1:11::::::::.c::r.-:::z:::mm::.-
:>1:11 ın Tl'ı. \THOS 

JluE:Ün ı::ündüz: 15·: 
(ıece 20.30 d:ı: Tere 

I>rum KısJilı; 

ŞEinılN 

--o--
Komedi Kısmı: 

n ı n MCH,\SIP AHı\NJYOll 
-0-

""'if'l'!'I"""~ il A 1 K O P EJl 
• tı11C 

Bugün l\fn 
( lli tlıı. A1'~et 

(!l) <la: (~fo ,, 
. t .. 

Kızlar) \il i 
Al. ıe~ıır 

-0--- ... 11 
f' AStT J{t ZA, E Sadi »;(} 

ThATJlO 
Bu Gece.: '}.. 

Be'o~Jıınd:ı: ı 
• • ~I 

hncx dnırr ~ııdO 
Tram,·ny caddc51 

lkinl'i Temsil 
(C\'EY BARA'.\I) . 

Nıımnralı 'rrler 4 O. Gırı~ 
25 kuruştur. 
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~ Hollanda' da harp 
Garo cephes:nde: 

Hücuma Geçen Alman kıtalan 
3ükreş ra:. yasu .. ~ varileca konser 

vaziyeti Gördükleri mukavemet 
y'üzünden ilerliyemediler 

cı&ctıı~-
-.."'IU, hattlı ayn ayrı 

~gragalar da biribirle-
gazeteleri. Hitlerin reisliğinde 
bir harp meclisinin toplandığı 
ve bu mecliste f evkalô.dc vahim 
kararlar verildiği hakkında Al· 
manyadan gelen haberleri neş 
rediyorlar, 

~~l edeceklerini yaz -
~ar. Paris, 11 (A.A.) - Askeri va. 

ziyet hakkında Havas ajansı şu 
tafsilatı veriyor: 

yere inmiştir. Tayyare, miısadere 
edilmiş ve mürettebatı tevkif c. 
dilmiştir. Tahkikatın verdiği ne. 
tice, henüz malum değildir. Hfi 
disenin bir pilotaj hatasından ile 
ri geldiği zannedilmektedir. 

gazetelerinden DaiJy 
ıııı~ lllUcadelede Holanda 
~I Y~nız kalmıyacağı -
z.ı~nın Holanda istik -

· Sej · aa edeceğini yazı • 

İtalyan matbuatı. Holanda ve 
Belçikıı.nm Almanya tarafından 
iıtilftsı ~hlikcsi üzerine basıl 
olan beynelmilel vaziyetin inki
şafını c.ndi§C ile takip etmekte· 
dir. 

iki güntienberi cephede vukua 
gelen ani faaliyetten sonra inti -
zar edildiği veçhile Alman kıta. 
ları dün taarruza geçtiler. Bunun. 
la beraber bu taarruzlar ancak 
bir alaydan ibaret bir kuvvetle 
yapılmış olup 16 - 17 teşrinievvel 
günlerinde yapılan taarruzlar de
recesinde geniş bir mahiyet gös. 
termi§tir. Diğer taraftan teırini. 
evvelin ikinci haftası sonunlda 
Almanlar derhal ricat eden kil • 
çük Fransız mevzilerile karşılaş. 
mı§ oldukları halde bugün Alman 
lar sa~lam bir Fransız mukave -
met hattı karşısında l~lmışlardır. 
Alman kıtaları önce pek az iler -
liyebilmişler fakat inceden inceye 
hesap edilip her türlil ihtimale 
karşı hazırlanan ve ilk Fransız 
hattından açılan ateş mıntakası • 
na girmişlerdir. Ayni zamanda 
topçu tarafından kuvvetli bir ba. 
raj ateşi açılmıştır. Muhacimler 
oldukça ehemmiyetli zayiat ver _ 
dikten ıonra geri çekilmeğe mec. 
bur kalmışlardır. 

Çıkada olduğu gibi, Ho-
lını ~ ihtiyati tedbirler 

~ili§ • ~abık Holanda 
01aıı' be"a.zıyet dolayısllc 
l9ı Yanatmda ''Holan· 

(a"lın 4 de olduğu gibi bita
t lca asını temenni ettiğini 
ta ~ . ederse memleketi 

'' 6ö ısın harp edebilecek -
4.tı ,Ylenıiştir. 

.\.llıst~~N '.l EDBlRLER 
~~tı:ıet anı, 11 CA.A.) 

ıı bıU bendlcrl açmıştır 
' ıııu stahkcm mmtaka· 
~a b dafaa tesisat1 su al· 
llıst ırakılnıaktadır 
ı. Crd • 
"t tn anı, 11 (A.A.) - Na 

lll ecııaının bir kararna. 
ıı taUclbince Alman zabıta 
bııcı~\'fye edilJfği Derlln 

tııat rıınıektedir. Emniyet 
ı~ ı~a hen Uz askere alın

~luı 0 an 1919 - 1912 do 
aa<ta:ı hizmete alması lçhı 
18 edilmiştir. 
tnlhd 1920 doğumlular 
t te ut bir zumre de cm. 
lec ıskktıtıtt servlslerJne alı 

~l e tir .. 
ŞEJJitRJJER TAHLİYE 

tUıc ED1LD1 
~aı;. 1~eı, 11 CA.A.) - Hol 
it u DlUda!aasını itmam 

·af' llorı:ore yapılan hazırlık-
) · 11._ aı ŞckIJde dc,·am edl· 

et rn ,.Q Zelst ahallslne 
ı,lltı:ıttıhınrını tahliyeye ha· 
~Ute lları ihtar odilmişUr 
~rı. 11ıtddft Pencr gemisi Ho· 

._... .. , ...... , ~!arından çcldlmlştlr. 
ı;.~e nnıar, neıareUer ve 

1 ,f lo, jandarma mu ha· 
()Lt. tnıdadır. 

ANJ)A KABlNESlNlN 
~lÇTlMAI 
~d am, ıı (A.A.) -
Ş:: kabinesinin dUn ak· 
.lbıt&tlınaından sonra hl( 
lıt~ ti llet)redihneml&tir. 
\ >a~ 1Dahf11Jer Hollanda· 
~ ">ı &ııcı ıazeteeHere bed· 
e ,11 'lar vermemelerini ta' 

enıışur. 
liOLLANDADAN 

\''ti .\ YJULANLAR 
>e 11tton, 11 (A.A.) - Ha. 
~~ı~~azırı Hull, Hollanda 
llıQ llda bulunan Ameri· 
'-tı~eııaıııertnln .Amerikan 
~et 1 bu memleketleri ter· 'n \davet ettiklerine dair 

) b aberıer hakkında bit; 
~ıı IJmedlğlni söylemiş 
'tı:ıaıteyh, Amerikan dfp· 
bıı tına Va~lngtona sorma· 
l)e 'Seklide karar vermek 

'l!t~ı Yerilmiş olduğunu 
.... iUr. 

~ *** ~~tdanı, ıı (A..A.) -
itle 'da oturan lngllille

ı. 'ı,~11ckett terke davet e· 
11111~1 haberi tekzip olun· 
'Ilı r. 

8tord il iltı anı, 11 (A.A.) -
ile ıu Anısterdam konao-

11 tebJ\.tnerUmnın La Haye 
"' oı ~!arına ınücbir bir 
llıaltı lna.dık~a Hollandada 

aıarını tavsiye etmiş· 

~~~DANIN 1ST1LA8I 
~tıı~lp OLUNUYOR 
~Ilı~ 11 (Hususi) - Hol
ıı11a.tı Yak1nda Almanya ta· 

1ıı~ lıe lstflA edllecetl hava· 
~°"lt~llnde resmen tekzip 
~ r. 

L_ ~ 600 BlN J<!lŞt 
~~ ALTINDA 
~ ~eUtll (A..A.) - La Hey 
~i~or:Zuricher Zeitung'a 

~~~ vuiyet dolayıai -S tekil mllnuebeUerin 
~~ ve Holanda ile Bel-

"'ial ~ yapüa.n sulh 
"eti ~ ptirdiii & -

ııJ ..,_-~ınde bu iki mem -
.~ ~~Yet tedbirlerini tak· 

lt.~te karar vermiflerdir. 
~ 80o.ooo kiti .uMı aJ .. 
~ bUd .ııtrr. Bu iki memle • 
-..:ıa.n eiva!'l1'da mü -
~-hareketler g&le 

, hu ~arı bu rnmt&ka -
ı.~~ bir f&&liyet göe -

~ ~~~ Ren nehri merinde 
' "'~ .. kurmaktacbrlar. 

dtıı buıuııuı Alman te -
d')ıa. \1ı~::ı kimeel« in tn

h,.l'lli ıle hUtrule ~ he-
"flıa., l~ ~tıııırna.mı~. 

(A.A.) - İtalyan 

Sctahiyyettar mahafillerde b" 
Alman tayyaresinin Belçika ara 
zisinde düşürüldüğüne dai~ do 
laşan haberler, tekzip edilmekte 
<lir. 
INGILTERE SAHILLERIND 

Gazeteler, La Hav ve Briik -
selden alınan haberlerin veha -
metini katiyen hafifletmeksizin 
Almanya · Holanda hududun -
da vukubulan ve bir Holanda -
lınm ölmesine seben olan badi· 
&eyi. La Hay hükUmetinin res· 
mi tebligatını da neşretmek su
retile, tafsilatile nakletmekte 
dirler. 

Keza İtalyan gueteleri, 1n -
~iliz ve Amerikan vatanda.şla -.. 
rınm Holandavı terke davet e
dildiklerini de kayıt ve Holan
da ile Belçika arasındaki tesa • 
nUde biUıusa işaret ~erek is -
tili p!Anmm 15 teşrinisani ta -
rihinden itibaren tatbik edile -
ceği hakkında bitaraf askeri 
mahfillerden alınan mütalaala 
rı nşredivorlar. 

Lonı:lra 11 (A.A.) - Düşma 
keşif tayyareleri, dün İngilteı 
sahillerinde çok faaliyet göste~ 
mişlerdir . 

Dornier Alman deniz tayyare. 
si, İngiliz hava ordusuna mensup 
iki tayyare ile bir muharebeden 
sonra düşürülmüştür. Tiirabmız. 
dan hiç zayiat verilmemiştir. 

Bfikrc ;\filli musiki nkndembl· 
nin enılrr )el . llrdillı snnntkArl:ır 

d:ııı bıı i i de lıugu.ı !>rıh:ı ınd:ı tanı 

mAnasb le kemale gelmiş bııhınnn 

Joser Prunrcr'clir. 

Oğlunun clnha kOçük ~aşta musi· 
ki\ c k:ırşı yllksek •Uıkasını 
oren hnbası muhtel :' tecrübeler

den sonra J)İ) nnoya başl•masına. 
karar \'ermiş ve ilk 7.~ nı:ınlardn 
hife ) ük ek istidadını gösteren sa
ıınlklır akaden.i) c girmiş, gene 
) aşın fe\ knltıde bir derece ile rne
zun olmuştur. JJlrlnci konseı ınl 
Romanya Krallcc i Mary huzurun• 
da vermiş, zi) nrtcsi) le takdir ve hi
mayeye nınzlınr olmuştur. 

HOLl..ANDANIN YEGANE 
XABAHAT1 

Londrn, 11 (A.A.) - Dr.il} 
Telegraph gazetesi, başmaka 
Jcsiııde diyor ki: 

Gerek bu harpte, gerek bun 
dan evvelki harpte bitaraCJı 
ğını ilAn eden ve harici siya 
scU. gerek tctlhat, gerek milU 
menfaatler scvkilc azlmkaı 
lılr sulh ve mUsalcmct siyaset 
oıau HolJanda, mUseJIAh bir is 
tfltl tehdidine sebebiyet vere 
cek hiç bir hareket y.tpmanıı 
tır. 

KU\"\"Ot ve menfaatin. zayıf. 
mağlup ettiği bUt.Un harııterdc 
Hollanda tam&men açıkta dur 
muş, ne bir ne diğer tarnfa 
sempati bile göstermemişUr. 

Oynadığı ycgAnc faal roı 
sulh lebfndekf Belçika. - Hol· 
landa teşebbUsUdUr. Bu derccE 
i~ ~etc.tl2l.Uit.enit bir XWld 
hale bu kadar .ku,·vctll bir ıa 
dl> an8ı1Wıa&f.• WerrM 
manyanın Hollandaya kal'fı o 
lan ananevi dostluğunu ne ya 
pıyor? O dol!ltluk kJ, Hitler 
Alma.nyauın Polonya seteı·fn. 
den sonra H.aylştagda söyledi 
ği nutukta zikretmişti. 
lNGlLlZ GAZETELIDRlNfN 

TEFSİRLERİ 

Londra. 11 ( A.A.) - York 
shfre Poat gazetesinin askeri 
muharriri, Almanlar tarafın. 
dan Hollanda hududunda kay· 
dedUen tabşftlat hakkında \"C 
rllen izahatı şUphe ve zorla 
karşılıyor ve diyor ki: 

"DUşman, 1914 plAnını, Bel 
çika mUdafaa hatfarmdan iç 
tinap ederek daha şimalden 
nUfuz edecek ,·echilc değiştir 
mlştir. 

Albert kanalının teşkil etti· 
il Stratejik engel ihmal edil· 
memiştlr. Asma köprUlcr ,.c 
vapurlarla geçilecektir. 

Şimdiki A iman nazariyesi 
bu manevranın Belçikn mucla 
taa hatlarlyle :Majlno hattın 
arkadan zapta lmkAn vcrcceğ 
merkeıindedlr . ., 

Muharrir bundan sonra Hol· 
landa toılraklarının mUdafaas 
ıcın alınmış ve aJınacak olar. 
tedbirleri - iptlda su altında 
bırakmak ve nıUtealciben de 
tahliye: - etmeyi gözden geçi 
riyor ve diyor ki: 

"lnglliı bava kun·etlcri tara 
tından muntazaman yapılar. 
fl!ltikşaf uçuşları düşman mcm 
leketinin havadan haritasın 
tanzime ımkl\ıı vermiştir. 

BUtün askeri hedefler bı: 
haritada gözUkmekterllr. Mu· 
zide bu ne,·it&en hl~ bir harltı 
hazırlanmı' olmadı~• gibi Al 
mantar ayni şnyl ya.p~mnm · 
Jardır. Zira blltllıı teşebbüsle 
rl akim kalınıstır. 

DUoman tn .Here ve. : 
Franea Uzerlnde uçmaya teşci 
bUa ettitl t.J\kdlrde iyi bir kn 
bul görmtyecektlr. 

HOLLANDA GAZETELERİ 
NE DiYOR! 

Amsterdam, 11 (A.A.) -
"Algemenn Ned,. gazetesinlı 
bildirdiğine göre Hollanda hU 
kilmeti, Berlin J.Ukümetin 
Venlooda ,·ultubulao vahim h: 
diseden haberdar ederek bı 
buıuıta tahkikat yapmasın 
rica etmi,tır. Hollanda makan 
ları bu tşl aydınlatmağa yarı 
vacak olan bütün elemanlar• 
toplama~a çaltşmaktadırlar. 

BELÇIKADA YAKALANAN 
BfR ALMAN TAYYARESi 
Brüksel, 11 (A.A.) - Bir 1ngi 

liz tayyaresi dün Fransız hududu 
civarında Coutrai mmtakasırida 

HARP VAZiYETi 
Londra, 11 (A.A.) - Bir He. 

inkel Alman bombardıman tayya. 
resi, bugün, keşif yapmak üzere 
Shetlanti {\zerinde uçmuş, topçu 
tarafından püskürtülmüştür. 

* * * Berlin, 11 (A.A.) - Tebliğ: 
Garp cephesinde hafif topçu 

ve keşif faaliyeti olmuştur. 
Bir Fransız bağlı balonu bir 

Alman avcı tayyaresi tarafından 
düşürülmüştür. 

Fransa • İngiltere ı ingilterede bir dava 
Ticaret anlaşmasına 

dair beyaz kitap 
neşredildi 

Roma. 11 (Hususi) - İngilte 
re ile Fransa arasında yapılan 
ticari anlaşmaya dair 1ngilte • 
re hükumeti tarafından beyaz 
kitap neşredilmiştir. MezkUr 
anlaşmaya göre, daimi bir ko
misvon vücuae getirilecektir. 
Bu komisyonda bulunacak her 
"ki tarafın murahhas heyetleri, 
ld nıeffiıelet ıarttlrddald ticari 
ıp~ vya~~tı t.ah 
zım- Iç!ıı · i.Imıriaaı • lüiiiıi'eleıı 
tedbirleri tetkik edecektir. Ko
misyon, aynı zamanda ticari 
mahiyette anla.§malarm tatbikı 
ile m~l olacak ve meriyeti 
olan anl~alan muasır ihti -
yaçlara uydurmak için lftzım -
~elen de2i~kllldcri hükumet -
lere teklif etmek hakkını haiz 
olacaktır. 

Münih suikastı 

(Ba.., tarafı 1 incide) 
Bu §Crait dahilinde. Führe -

rin necip seciyesi ve alicenap -
lığı ve prensese karşı olan bü • 
yUk dostluğu dolavısile. b .. "e 
muhakkaktır ki, FUhrer, onun, 
şerefini ve mali vaziyetini kur
tarmak maksa.dile ~riştiei mü· 
cadcledc kendisine her tUrlii 
yardnnı yapacaktır. Führer: 
için delil bulmak üzere. teati 
edilen mektupları kulanması 
na müsaade ed~kt.i.f. Yani, 
Führer. bazı noktalar hoauna 
glrt: 1 melde ,. n r, Dilıf&llllUJ 

bir erkeie karşı mUcadele eden 
bir kadına yardım etmekle bah
tiyar olacaktı;." 

Mahkeme bazı nokların n~· 
den dolayı Führerin hoşuna git 
meycceğini prensese sormuş ve 
prenses, Führerin, ismi etrafın
da giirUltil yanılmasından baz 
etmediğini, gueteeileri ve gaze 
teleri sevmedi.iini, çUnkU her 
ikisinin de kendisine fona mu -
amele ettiklerini söylemiştir. 

(Baş tarafı 1 incide) Yüzbaşı Wiederman mektubu-
dakikada vatan uğruna ölen nu şöyle bitirmektedir: 
kurbanlarla vedala§ıyoruz. Bu· Tanınmıt avukatlania.n iştiıare 
rada gördüklerimiz, Führcrimize ettikten sonra, Prensese, dava -
kartı hazırlanan caniyane bir dan vazgeçmcıi tavsiyesinde bu
s ikastin masum kurbanlarıdır . lunamam. Bence, ıefimi, çok na· 
uA · "T arkadaılar: Vatana z!k ve çok nah.o~ bir karardan 

ıız 0 u .. .. sıyanet etmek ıçın yapılacak ıey, 
karıı yaptığınız buyuk ıayret ve 1 sizden, bir anlaşmayı kabul et· 
fedaklrlıklardan dolayı Alman menıri istemektir. Prensesle 
milleti ıize ıııinnettardır. Sizin aranızda mevcut olup, bundan 
fedaklrlığınızı asla unutmıyacak- bir sene evvel sizinle birlikte Salz 

lburg'a gider ve oradan döner • tır. 

Alman milleti, bu &ibi cinayet. ken, daha sonra Lor.l:lrada bizzat 
mÜ§3hedc fırsatını bulduğum 

Jeri hazırlayanlara irin beslemeyi dostluğa binaen, Prenaeale ara • 
öğrenmiıtir. Dütntanlarımızı ye. nızdaki anlatmazlığı izale için bir 
ninciye kadar bu kin tükenmiye· parça hüsnü niyet kafidir kana-
cektir ı., , atindeyim. 

Hesin nutt undan ıonra Hitler Prenses, ker.diıile Wiederma 
tabutlara yaklatnak hepsine ay- ın Rothermere ilzerinde tazyik 
rı ayrı çelenk koymuştur. icra ederek, tazminat makamın:b 

Alman istihbarat bürosunun 
bildirdiğine göre M ünih suikaa. 
tı tahkikine memur hususi ko -
misyonun azası üç misline çıka -
rdmıştır Bu suretle komisyona 
gelen birçok ev~:tlc v~ ~esıkal~r 
biran evvel tetkik edılebılecektir. 

Alınan istihbarat bürosu, bom. 
banın otomatik i"tial tertibatının 
madeni parçabrını tetkik etmek. 
te olan eksperlerin bu parçalar -
dan l:azılarını~ c:cnebi memleket. 
]erden getiT'.ilmiş oldu~unu beyan 
ettikleri:li ı:.·~..'!irr:ıektedir. 

Nazır \\'agncr. hastanede ya -
rahları ziyar::t etmiş ve kendileri 
ni Hitler namına selamlamıstır. 

HITLER P 4.ST ALARI 
ZIY ARET ETTi 

Münih, 11 (A.A.) - Führer 
cenaze ır.erasimhde hazır bulun
duktan sonra hastaneye y,iderek, 
yar ahlara 1if a temenni ctmiJ ve 
Alman milletir.in ke:ldiJerine o • 
lan sempatisini bi!:iirmiştir. 

B. Hitler müteakiben infi1ik 
yerine giderek izahat almıştır. 

büyük bir para almak için elbirli· 
gi yaptıklarını şiddetle inkar et· 
miş, münhasıran hakkının tanın 
masını, yani Rothermere kendisi· 
ni ister çalıştırsın ister çalıştır • 
masın, bütün ömrünce, her sene 
S,000 İngiliz lirası verilmesini 
istediğini söylemiştir. 

Jovitt, Rothermereyi müda -
faa için. Prensin ömrü oldukça 
bu paranın verileceğine dair 
kendisile hiçbir mukavele ak -
tcdilmediınni miive:!{kilinin is· 
b. t cdece~ini söylemiş ve pren· 
sesin elinde. Alman başvekilli· 
ğinde çekilmiş mektup fotoğ • 
rafları bulunm11sınm insanı çi · 
leden çıkartacak bir h!di~ ol -
duğunu ilave etmiş ve d~ir 
ki: 

"Amme i~lerilc meşgul olan 
hanı?i insan vardır ki, yazılma· 
ları ookfı.Ia eniz olan bir tarihte 
kaleme alınmış ınektunlann 
bl}haesa !U sırada, dttnyanm 
dört ucuna dağıldığını istesin?" 

Mahkeme başka güne bıra -
kılmıştır. 

Yuksek musiki ı esıoc eriş. 
lcsindeki lımiller ınc)nnında ,., 

en başlıc. ı da ıı hakkak ki musl· 
kl"lnns aileye . ıncnsu•> olnı:ısıdır. 

Babası dün;"> unıı- en i) i koııtro 
lıasl:ırı.,.:ı"'nrf• I'" 1~st r' 'llisl olar .. 
Pıırl , Viyana ve diğer muhteJıf 

şehirlerde \erdiği müleaddıt kon. 
serlcı ..:e en müşkülpesent münek· 
kitler· lıllc tatmin ctmfş ,.c kcndı 
lcrlnce eşsi:ı: virtuozJuğu teslim 
edılmlştir. 

Mütarekenin yıldönÜ· 
mü kutlulandı 

Londrn, 11 (Hususi) - Bu· 
gUn mütareke yıldönUmU kut
Julanmıştır. Fakat. her sene 
kinden farklı olarak kral n 
kraliçe Meçhul Asker O.bidesi 
ne şahsen gitmemiş, saraydu 
kalmışlardır. Onların namına 
a.bideyo çelenk konmuştur, 

Harp ball olması dolnyısiyle 
kalabalık toplamaktan sakı
nıldığı için, ahali muayyen zn· 
mnnlara t.Abi olarak azar azar 
gelmişler ve çclenldorinl koy
muşlardır. 

Abideyi ziyaret edenler ara
sında blrtok Fransız askerleri 
de laulunuyordu. Başvekil ve 
abftıe namıd• da ıfıemurıar 

tarafınıdan çelenkler konul 
muştur. 
~ 

Almanlar Yahudilerden 
fazla İngilizlere kin 

beıliyorlar 
Paris,, 11 (A.A.) - Natio -

nal Tideııdc gazetesinin Berlin 
muhabiri. ln~llizlere kar§ı olan 
kinin Yahudilere kar§ı olan ki· 
ni g~tiğini yazıyor. 

lngiltereyc Karşı ithamna -
menin bir kaç gün zarfında ha
ZD' olacaiı zannedilmektedir. 

İngiltereye karşı açılan bu 
§iddetli hücumlar ve Alman 
matbuatının tereddüde mahal 
bırakmıyan telmihleri, Alman· 
yanın lngiltereve karşı harbi 
mümkün oldufu kadar <'abuk 
bitirmek için elinde olan bütün 
vasıtalara başvurmak üzere ol
du~nu ~österiyor. 

Berlinde tann~ildiğine gö • 
re, Hitler evvelcmirde sui~ast 
hakkındaki tahkikatın neticesi
ni beklemek istiyor. 

~alkanlarda mu
vakkat sUk O net 

(Ba.., tarafı 1 incido) 

JJnber :ıldılhn.ıza gore de~erli pi
yanist Bükreş Radyosunda ,;eri 
konserler veı·eceklir. Türkiye rad· 
yo dinlcylcllerfne fO\siye ederiz. 

Irak hükiimeti tayyare 
ıiparit ediyor 

Santa·.Monlca, 11 (A.A.) -
Irak hUkOmctf, 1 milyon dolar 
kıymetinde 15 hafif bombar
dıman fnyyaresl sipariş etmiş
tir. 

İtalya Kralı 70 yaııncia 
Roma, ı ı (A.A.) - ltalya, 

bugbn Kral Haşmetlu tl'çUnctl 
Emanuel IIazretıerlnln 70 tnci 
yıldönUmUnü tesit etmektedir. 

Bu münasebetle Roma zen
gin bir surette bayraklarla do
natılmıştır. Askeri bir geçit ya
pılacak ve bu yıl zarfında ordu 
mensuplarına tevcih edilen ni • 
şanlar kendilerine vcrllecek
ıır. 

Bir deli Mısır Kralına 
tecavüz etti 

Paris; 11 - Kahireden bildi· 
rildiğine göre, diln kral Faruk, 
öğle namazından sonra cami
den dönerken yolda Faraci aa.. 
mmda bir borsa simsannın te
cavUzUne uğramışur. Milteca
viz, kralı hamil otomobil öntın. 
den geçerken kral Farukun _. 
tikametine bir life atmıştır. Şi
§e bo§a gitmi§tir. Pollaler ve 
halk derhaJ mUtecavizt yakala. 
mışlardır. Faraci, kendiabıe ya
pılan bir haksısbğa kralm na
zan dikkatini celbetmek ioln bu 
harekete teşebbüs etmlı oldu#u 
nu ve okumuş olduğu bir gra.. 
mofon plAkuıdan binlerce lira· 
lık zarara uğramı§ bulundutu
nu iddia etml§tir. Tabibi adli 
mütecavizi muayene etmi3 ve 
cinsi cinnete müptela olduğu 
cihetle mesuliyeti eezaiyesl bu. 
lunmadığını söylemiştir. Maa· 
mafih Faraci yeniden muayene 
edilecek v~ mtipbede altına a. 
lınacaktır. 

Hollanda kabineainiıı gece ya
namdan sonraya kadar devam e· 
den lçtimaını mezun efradm ren 
çağmlmMı taklb ctm(fUr. Bu ka-

Bu huıuıi vazireti Balkanlar 
içm bir hü~ .. ü talih eseri addet. 
mek l&mndır. Ancak bu halin 
ne kadar devam ecleceii belli de. 
iildir. Garp cephesinde Alman. 
lann yapacaklan bir taarruzun 
neticesi tekrar Balkanlann bu 
auth ve sükun manzarasmı altüst 
edebilir. Onun içia Balkanlılar 
bu muvakkat fırsat zamanından 
iıtifl'\dt ederek kendi aralarında 
hakiki bir birlik vücuda getimıe. 
lidir. 

• rar polislere de te§11lll edilmJftir. 

.... ·-···-:::::::!!! •iB .. _ ....... 

~ nesrivat: 

:Serveur\Jnun - Uyanı§ 

ASIM US 

Ser\elifünun - Ulanış mecmua
sının Atııt(irk sn~'lsı güzel bir kı
pak iccrislr.dc en dolgun yazılarla 
inti§ar elli. 
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Haş, Uış, Nezle~ Grip, Romatizma, 
. evraı ii. it' ırıkhk ve bütün ft ~nlannızı derha' 

1ceıer. icabında srtlnde 3 kase alınabilir 
=ı·:: im-- m: ....... ,u!:. : ı: ra:aı:us ::ı: meı.:::l -::. 
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Mm~ piyahko dün çekildi Balkanlar caphe
sınde~'İ iiarp 

Ankarada lik 
maçlan 

( Ba:j turafı S üu.cüde,, 

Romanya. Yuı::-oslavya, Btılga
ristan ve 1s'.~ar:dinav ~emle -
ketlerini İngiltere ile ticaret · 
ten men ile Almanva ile tica -
rete icb2 r etmektir. Ma:unaiih 
tabiidir ki, bit:ı.raflar her şey -
den evvel paranın yüzünü gör
mek istivecekJerdir. 

(Ba.., taraflı S üttcüde) 

sayılan bu golün telafisi için 
büyük bir hızla hPrekete ge
çerek, hasım kalesine akmağa 
başlayan Harbiyeliler, Habibin 
uzaktan fakat sıkı bir şutilc 
beraberlik sayısınr l azandılar. 
Bu golü takip ed!en yeni bir 
Maskespor hücumu da az dnh~: 
gol le netlceleniyon:I u: 

.\tim p;,.,,,,,..mnm ilk '·r.Ji<1csinnc taTf ?117dız7rmm bu kiiçük ·seçti 

Bundan ba~ka Almanlar, bi -
7.e karşı açılan bu ekonomik 
harbin tam dört sene sürece -
ğini söylüyorlar. Onlar unutu -
yorlar ki, biz, onlara karşı bu 
harbi bir kere daha yantık ve 
1016 ya kadar baslanadı-k On· 
dan sonra Almanİ:ır anca.k iki 
sene daha dayanabilc'i'er." 

Mustafa, sağ a~ktan aLlıı!.ı 
topu meharetle sii rükliyeı el; 
Harbiye kalesine kadar yak
laştı ve bir antla kar~ı~ına ı,:ı 
kan m Uda fil eri c.lıc at 1 attık tı.n 
sonra kaleci ile göı;üs gö~,ii::,< 

geldi. Fakat, bu sırada nı iite 
rcddit hareket edişi toJıı.:ıı ·, a. 
leci tarafından c;cıliıım!~.~:ne sc 
bebiY,Ct verdisc de ikiı~ci biı 
hamle ile yaptığı vu · uı_, arz\. 
edilen sıkılıkla oılnrndrğmdıuı 
bu mücadele csnaı;ıncla çıkı~ 
yapan kalecinin yerine geçen 
mu-O.afi Orhana gelen top u· 
zun bir Yuruşla kaleden uzak
laştırrı.dı. Ve bu suretle, Jlaı 
biye kaılesi için muhakkak ka· 
bul ediJ.en bir gol tehlikesi 
bertaraf edilmiş oldu. 

Milli Piyankonuı 
ınada çekilmiştir. BP 
nı çalmış; ve piyankc 
kiben numaraların <'c 
şunlaroır: 

'· keşidesi dün sabah saat onda Asri Sine
nünasebetle Şehir Bandosu İstiklal marşı
lolaplarınm kurdeleleri kesilmiştir. Mütea· 
:ıl""',..,ine başlanmrstrr. Kazanan numaralar 

HOLANDA HUDUDUNA 
YICHLAN AL~ IAN 

ASKERLEPl 

İngilizce News RcYiew gaze
tesi yazıyor: 

80.000 lira kazao.an 
26766 

20.000 lira knzanan - 18188 

ısooo Lira 
14506 

12.000 lira knzanan 
31217 

10.000 lira kazanan 
25698 

5000 Lira Kazananlar 
31822 24467 

3000 Lira Kazananlar 
5552 7221 22281 23899 28211 

2000 Lira Kazananlar 
973 5545 8358 9680 104900 
18571 23773 25861 

1000 Lira Kazananlar 
1493 1910 2282 2464 0114 9626 
13296 15!58 16686 17160 18403 
19627 21006 2J:l-57 22699 23196 
23595 24182 25837 25967 28033 
28305 29735 30170 30353 30455 
~3659 35081 37807 39277 

100 Lira Kazananlar 
128 225 358 1198 1851 2008 
'..501 2760 2767 2859 2963 2995 
:096 3109 3195 3627 4113 4415 
~580 4822 4855 4863 5166 6033 
6201 6237 6379 6505 6528 6595 
7564 7799 8181 8329 86·!8 8865 
8921 9057 9113 9121 9865 10004 
10563 10595 10701 10788 10803 
10975 11111 11726 12235 12210 
12339 12350 13128 13277 13454 
13742 13859 14202 1~657 14729 
15070 15297 15621 15789 16158 
16250 16259 16797 16910 17598 
17895 18514 18556 18725 18760 
18865 18902 19069 19500 19523 
19763 20ltl 20680 20314 21283 
21303 21331 21391 21111 21704 
22474 22571 22907 23042 23364 
2392t 2·~617 26089 26193 26319 
27361 27513 28079 28176 28407 
28585 28737 29037 29094 23133 
29419 29606 30111 30201 30320 
31129 31282 31539 32000 32134 
32189 33910 44083 34092 34218 
34317 34386 34821 35198 35561 
35672 35703 35327 35873 35899 
36317 364G9 66178 36761 37321 
37408 37517 37736 37985 39053 
39085 39580 396.U 39731 

50 lira kazananlar 
12 129 167 222 302 

412 467 537 538 674 
711 802 972 1035 1134 

·1157 1331 1386 1472 1625 
1648 1689 1762 2045 2098 
2145 2175 2263 2280 2314 
23il 2421 2431 249~ 2533 
2660 2863 2869 2962 3003 
3040 3077 3093 3179 3262 
3274 3388 3483 3504 3614 
3666 3673 3635 3740 3779 
3829 3372 4034 4160 4363 
4372 4545 4570 4696 4771 
4924 4938 4961 4976 4984 
5001 5041 5088 5212 5269 
5286 5359 5390 5420 5423 
5430 5432 5536 5644 5871 
5940 6003 6025 6089 6141 
6217 6253 6278 6459 6474 
66SO 6765 6860 6899 6926 
6955 7048 7153 7378 7393 
7467 7469 7489 7 513 7 545 
7604 7616 7632 7743 7792 
7873 7930 7951 8053 8110 
8230 8441 8444 8567 8604 
8676 8694 8725 8751 8976 
8989 6018 9074 9109 9257 
9439 9486 9493 9533 9716 
9794 9893 9921 9923 9975 

10056 10067 10138 10301 10324 
10345 10432 10747 10755 10769 
10812 10933 10812 10933 10993 
11083 11152 11152 11265 1128~ 
11 303 11352 11544 11549 11575 
111ı24 11691 11758 11811 11874 
~~02~ 12058 12038 12102 12145 

Almanvanın Belcika ve Ho
landa tarikilc Fran-saya hiicum 
e~ek. tasaV\'urunclı olduğuna 
daır rıvavetlcrin haldkati r~ -
dir? Bu iki memleketin hudut
larına yığılan bir çok askerden 
maksat bu olduğuna hükmedil -
mez mi, diyeceksiniz? 

Belki de öyledir. Fakat bu -
nun yanında bir di~er maks::ı.t 
da İn~iltereve kar~t prcpagan
da yapmaktır. 

Almanlar, Belçikalılarla Ho -
landalıların bitara!lığının, Al· 
rı:anya tarafından değil de, ln· 
gıltere taraimdan ihlal edile -
ceği kanaatini uyandırmak isti
yorlar ve gCıya bu iki memle -
keti böyle bir akibettcn hiına -
ye etmek üzere hudutlarında 
tahşidat yapıyorlar. 

Bununla beraber bu "hima· 
" ' Y~ l{erek Holanda. gerek Bel -

çıkanın, Almanyaya hüsnüni -
yet ~österdiği miidfletçe veya 
Alman başkumandanlığına uy· 
gun bir derecevi bulııncaya ka
dar devam edecektir. 

Geçen bu tehlikeli dakika
lardan sonra yeniden hareke
te geçen Harbiyeliler, oyunu, 
Masl:esp.or yarı sahasına nak· 
lcderek, yorgun düşen mtida
fılerine rahat bir nefes almak 
imkA.nını bahşettiler. 

"Hüsnüniyet" den maksat 
bitarafların !ngiltereye gön ~ 
d~rdiği e~tiayı Almanya.ya 
gondermege ba.şlama.sı ve bu 
s~retle Alma.nyaron, ta.htelba -
hır faaliyetine ilih·-e ola.ra.!~ it -
tifa~ devletlerine bir de ''diplo
matik abluka" vazetrneğe im -

l2153 12212 12214 12870 12382 
12375 12388 12427 12615 12627 
12630 12720 12911 12977 13092 
13257 13321 13461 13537 13598 
13605 13705 13813 13803 13885 
13970 14002 14070 14085 14124 
14162 14201 14207 14447 14494 
14496 14542 14553 14680 14677 
14771 14828 14847 14951 14973 
14996 15171 15192 15313 15313 
15428 15536 15545 15576 15614 
15615 15617 15625 15834 15955 
15987 16062 15085 16192 16302 
16349 16495 16620 16649 16813 
16851 16854 17005 17018 17175 
17286 17293 17418 17450 17649 
17650 17730 17772 17935 18278 
18350 18368 18395 18551 18573 
18647 18813 18917 ı9043 19087 
19127 19134 19175 19265 19329 
19456 1949S 19618 19623 19655 
19734 19751 19795 19825 19924 
19939 19977 20118 20157 20195 
20338 20371 20387 20507 20530 
20592 20700 20746 20760 20824 
21079 21093 21171 21177 21208 
21247 21321 21321 21341 21344 
21365 2141R 21541 21552 21584 
21601 21612 21620 21638 21783 
21851 21887 21941 21991 21999 
22129 22129 22225 22232 22384 
22568 22611 22612 22630 22649 
22839 22842 22916 229 1 8 22947 
22969 23160 23168 23225 23523 
23594 23677 23751 23797 23843 
23893 23917 23924 23950 24042 
24047 24151 24201 24329 24326 
24435 24442 24511 24548 24592 
24615 24714 24717 24812 24906 
24913 24957 25069 25171 25178 
25200 25273 25324 25337 25372 
25440 25467 25475 ts510 25877 
25959 25991 26150 26242 26319 
26312 26428 26448 26452 26461 
26455 25536 26683 26684 26710 
26774 27134 27186 27227 27331 
27391 27471 27555 27575 27611 
27690 27700 2773~ 27747 27790 1 
27883 27899 28168 28448 28821 
28875 28909 28979 29047 29076 
29122 29217 29304 29316 29506 
29524 29561 29623 29655 29823 
29862 30037 30181 30244 30493 
30502 30516 30567 30599 30716 
30756 30849 31001 31067 31071 
31120 31152 31209 31268 31304 
31306 31320 31356 31458 31477 
3148431485 31566 31613 31633 
31720 31722 31881 31885 31885 
31909 31933 31952 32019 32034 
32170 32235 32370 32374 32381 
32412 32497 32531 32980 32633 
32664 32706 32707 32764 32991 
33027 33037 33040 33044 33084 
33182 33233 33297 33305 33308 
33321 33346 33570 33596 33602 
33530 33722 33805 33915 34011 
34061 34139 34408 34458 34463 
34531 34544 34598 34620 34625 
34680 34716 34774 34850 34906 
34914 34927 34975 35072 35218 
35383 35406 35590 35637 

kan bulmasıdır. .. 

Habip , ı:askesporlu mua
vinlerin yavaşladığından isti· 
fade ederetr kaptığı topu, uzak
ta bulunmasına rağmen sıkı 
bir şutla Maskespor ağlarına 
takarak takımına ikinci bir 
~alibiyet sayısı daha kazandır
dı. Bu suretle 2 - 1 Harbiye 
lehine biten ilk devreaen son
ra başlryan ikinci haftaym, 
kuvvet maneviyece bozuk ve 
sistemsiz gelişi güzel oynama
ğa başlıyan Maskesporlular 
karş1sında mutlak bir hA.kimi.
yetle oynamağa başlayan Har 
biyeliler, Maskesporun frikik
ten attığı bir gole mukabil 
di)rt sayı daha yaparak maçı 
6 - 2 galibiyetle bitirdiler. 

Bundan başka, antrenman 
sahasında yapılan Demirspor -
Askeri tabı-ikalar: gücü (B) ta
kımları ~f1ct ma.ç. üstUn 
bir oyundan 9001'& 2 - 1 As
keri FihPikalargtte1t.-ı. lehi
ne netice?~. 

35723 35724 35762 35764 35835 
35814 35877 35919 35054 36008 
36136 36328 36406 36196 36619 
36630 36847 36927 37041 3770 
37168 37188 37197 37296 37610 
37644 37738 37812 378}.1 37820 
37837 37934 37955 38:!21 38388 
38395 38411 38 41 C) 38 139 38539 
:>8~18 33555 ~8.;6:> 38800 3898-ı 
39109 39322 39343 39159 39474 
39485 39521 3958 i 30051 39672 

n:rnı2302 

lstwıbııl fll'.çiııri icra Mcmıırlıı
!Jll 11<11111: 

Bir borçtan dolayı nıahcuı olu,. 
\alılmn"ın:ı karar Yerilen Kürlinı'.; 
ın:ırka hir radyo 17/ l 1/!1:19 Cuma 
ı:ıiiııii s:ı:ıt 13 le ht:mlıııl Yt•nil'arııı 
r.ıddt·~i Scn·ili ~·ıkın:ıı sokak !';o. 

:ili ıhil..k;iıı öııiiıırlc aı;ık artlırmu 

'>ııreti~ le satılacaktır. j 
Biriııri :ırtıırııınıl:ı takdir edilen 

kı)nwtin ı;,r, 7:ı ini lıulmaılıi.{ı tak· 
direk <.;al 15 21/l 11!1:19 ınrihiııılt• :ıy. 

ni yer \"e saatte y:ıpıl::ıcuklır. hlek
lilcrin ycvın ' 'C s:ıali n1t·zkıird:ı h:ı· 

zır lmlun:ırnk ~atı5 memuruna ıııü

r:ıc:ıallrırı ilan olunur. cıo:mn 

~ .............. ,~iCZ&Zl%11!113ml' .... ~-~ıııiilı ......... iıiii .. ~ 

. ' Türkiye Cumhuriyeti ı 
Ziraat Bankası 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras-ı 
Şube ve ajans adedi: 266 

Zirat ve ticari her nevi ban~a muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbe.r~tz taRarrur 
hes~plarında en az 50 lirası bulunanlara sen2de 4 defa 
çekılecek kur'a ne aşağıdaki plflna ıı:öre ikramiyeler 
ılağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4, 000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,00;) 

" 4 
" 

250 
" l,OJ\J 

" 40 
" 

100 
" 

4,000 
" 100 

" 
50 

" 5r000 
" 120 

" 40 
" 

4,800 
" 160 

" 
20 

" 
3,200 

" 
J>tKKAT: H 0 Haplarmdaki paralar bir sene içinde 50 

iradan aı;;ağı dUı:;mi~·enlere ikramiye çıktı~r takdirde % 20 
lazlnsile verilecektir. 

Kıır'nlaı• senetle 4 defa, 1 }1;:.•lü.J, 1 BIIin<•lkihmn. 
' \fal't \ 'P 1 Ilnzirnn tnrihl<'rindc <:eldlet•l'ktlr. 

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

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabiblt 

RADYOLiN 
diş macununu tavsiye ediyorlar? çuo 

RADYOLiN 
Dişleri beyazlatır. Diş etle 

kuvvetlendirir. Dişieriıı 

çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 

defeder 

Sabah, Öğle >C Akşam her 

yemekten sonra günde 
Uç defa fırçalayınız. 

Şirketi Hayrıyederı 

sında ayrıca hareket ettirileceği, 

2 - 55 ve 56 numaralı iki küçilk vapurlarımızın ıı: 
Bayram glinlcrinde ihtiyacı karşılamak için üskUd 
Beşiktaş arasında daimi surette (fasılasız) çalıı;tırrlll 
sayın yolcularımıza ilAn olunur. 

16/10/939 l:lrihindc Ankar:ı, İstanbul ve hmirdc -yapılal1 
hanlar netro&sindc tam numaranın 2/3 nio;betinde not alanlarıP 
lori yukarıda yuıh yerlerde i51aııyon ilan mahallerine a'ılmaıar1 

J}l:-.ln~ arasındınt mlnbal niııhetinde ikinci bir şifahi tefrilı f , 
hanı ) a1'ıll'•nk üzl're 20 '111''9 hırimn~ 'lftftt 10 de Ankarada ı 
lcri 'lüdii .. lii'ı'inr]~. İzmir ,.c f.<'nntıulıla hınir ye Sirkeci l~ıetııır 
<llirliiklerine miir:ıcaat çtınclcri il;"ın olunur. (~ıStın ıtıi131 

Oenizvollar · 
Müdürlü/1ü 

.\lünakalfıt n:kalclincc yapılan iltınla 15 lcşrinievvtl 939 ~e 
hare iriarcınizcc yapılnn ilanln da 31 tcşrinienel 939 tarihine 
kabul edilecc·~i bildirilmiş olan, lııgiltcrcye ısmarlanacak gemiJt!~ 
kındaki tekliflerin kabul müdılcliniıı 30 teşrinhani 939 ıarihlne 
temdit cdildii!i iliın olunur. (9262) 

lv.ektep Kitapıarınızı 
Her sene olduğu gibi. bu Yıı d' 

V akıt K itabevitı~ 
aen atınız 

Ankara caddesinin en ışlek. en muteber yeril1 

/(iralzk diikkôrı 
V AKIT matbaası idareaiae müraca~ 

~~~~~~~~~~~~~ 
ZA \'l - Çapa Kız orta okulundnn ~ 111• 

alrl ığını 78 sayı ve 25/X/1938 ta- 1 1939 senc~i zıı.rr·· 'tt ,..ı O 
rihli lasdikıtııml'mi zayi ettim; Je· ı ZENtTH RADY ' 
ııi,ini alacağımlan cskhinin hiikıııü .. .• .. . 

3 
~uh'1ı 

yoktur. (:!0580) lı.uıu~ dunyada dığer 
11 
~~ 

164 Xaciyc ORTA~ htbrıkıının salınış otdul ıl 
yolarchtn fazla füıdyo sıı 1111 

SAHIBt : ı'.~IM U.\ 6 ...e 8 LAMBAl:I ~ , 
Ha~ıldıılı Vf'r: V~l\11 Mıtbaıısı 1 En son Model 7. EN r.~-

Radyolarını tccriibe edı~ 1 ( 
Umum Neşriynlı idare erlen: BAKER MAGAZALARJNP·I r 

Refik Ahmet 5ev~nsil ,,. Y~rden miisnit fisl ,.e ~:ırl ~ 
~ ~~lılrııukluıl.:.:;...- ,. 
~ ..... ~--~ 

H 


