
r HERYElmE. KU:1US 
Hitler suikast yerrnde 

.. Berlin, 12 (A.A.) - Hitler 
dun sabah suikast mahallini zi. 
1aret etmiş ve tahkikatın seyri 

akkrnda hususi tahkik komis. 
Yonu şefinden bazı malUmat al. 
?nı§trr. 
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ltalya ordusunu takviye 
ediyor 

Roma, 12 (Husu si) - M uso· 
lininin emriyle ve İtalyan ordu -
sun:la motörlü kıtalarm kuvvet-
1cndirilmesi maksadile I 8 bin 
mütehassısla 5 bin küçilk zabitin 
veniden orduya alınmaıma baı· 
lanmıştır. 

'= 
~-----------·------------------------------·------------------------~---------------------

1=9 in - S o v yet 111üzakereleri 
· Ciişe v e r ici bir surette durdu 

Hollandadaki İngi l iz l ere memle-· Finlandiya murahhas
~ete dönmeleri tavsiye olundu ları memleketlerine 

, Ber!in-R~ma mih- 1 Yeniden bir ~~k .. mı.~takalar d Ön m ek •• 

-rı ~!~!~v!~1:~s : suya gomuldu 
uzere 

• 

Yedı Fin kıtası Leningrad ~ IÜnlerde Muaolininin yan 
~~ orıanı olan ltalyan gnzete· 
ıa_e. .•n Sovyet Ruıya aleyhi:ıe 
~ rır•ta baılamaıı Avrupanın 
~· merkezlerinde büyük bir 
~·-Uyandırdı. 
~ ~QQ&rtya ile Sovyetler araam
dtı, 11~~1.n anlaımadan sonra, ili. 

n llıit ~0riilen bu hiu!iıenin ehem -
I· ~ halyan • Ruı münasebet 
~.. w~ulmaya yüz tutr.:aı:ıı 
ltt;t' deııldır. Dolayısile Al nr.n 

• S arılaımaıını da tenıi!c de 
~l.n bu harcl<etin ltalyan 
l.ı; nıünaıebetlerinde hiu.ecli 
'-'-laımamazlığın artık açığ:
tit~ bir devreye girdiğin 
t-~eıindendir. 
)\ İl 'lca Almanya Sovyet Ruı
~ •on anlatmayı yapaı keu 
~·· ~Üttefiki ltalyaya haber 
..:'dı. Almanyanm ittifak ica 

Uygun olauyan bu tarzı 
tinin Romada hoJ görül • 
in.kin yoktu. Bununlı\ 
ltalyanlar ~ İ-eak ...., 
di. Hatta Al~ - 1 tal
• ittifakmm bütün kuv

"L._~ devam ettiği bile fırsat 
~ tekrar .lmiıti. Aynı S Alrnanyanın hahrmı kır 
~ve Hitlerin kalbine §Üphe 
~~k için ltalyanın anti • 
~~~ ıiyaaetine devam edip 
~I~ b!le açıkça izah edil· 

lt..J ıçtınap olunmu§tu. 
'LLı ~)-.ılar Sovyetler aleyhine 
...... ~vaziyetle timdiye kadar 
~-..r~ ettikleri bu ihtiyatkar 
~~ .terketmit oluyCJrlar ve 
~etti ~ıyaıeti tutarken Berlin -
~ lll~hverinin müteesair olup 
f' ~ıını hesaba katmıyorlar. 
~ •çin acai>a tarih yine te· 
'i; lllü edecektir, sualini so

..._ \'ardır. 

S~'-rda olduğu üzere 1914 
~''-de halya, Almanya ve A
• O t'ya, Mccı:dstanın müttefiki 
~ ~n müttefikleri kendi
~ "-a r vermekıizin ve evvel· *' !alakati alınmakıızın Sır· 

n.: ~rine tecavüz ebniıler • 
~ neticeıi olarak ltalya, 

it~ ve Macariıtana kartı 
"f, .\~•fak bağını kırnuıtı. Bu 

ltıanya, Sovyet Rusya ile 
ti ?•parken ltalyanın mu
~ ~ln:-11 ik! memleket 

, ~ ıttifakın ıcabı olduğu 
. na riayet edilmemiıti. 

~~ bu hareketine kartı ı\tu
~ ~~-he yolda cevap verece· 
~ ~k zamanı artık yak -
~ 1ııbia görünüyor. Bundan 
~· talyanm Balkanlarda ve 
~ tHr emniyet muhiti 
~te iıter gibi çalıpnaıı da 
,, Jai.. ~ı~acak bir noktadır. 
't lto1 __ !lci hafta evvel Belçika 
... 't ~an bitaraflıklarına ri· 
~ ~iini tantana ile ilan e
li~ ordularmı bu memle
~ hudutlarına yığnuıtır. 
~ , lc.endiıini müdafaa için, 
~ ~hü-leri ıu altına almak 
~~etinde kalnuıtır. Belki 
h..., j~ltİ Sovyetlerle anlaıır -
~ )-...:.._ muahedesinin icapla
L~ -·.,. ıretinneyen Hitlerin 
~~heıi taarruzundan aonra 
~ ~ ~fı da yüz çevirebile· 
~et. 1.lf urt<r.ek ,imdiden Bal -
~ "'-tı Ve Ak denizde emniyet 
..._.~ '" i'!..~Ya lüzum hinedi -
~""tttew-·--vla ATnlpa n büyük 
t t doıı·· araımdaki muvazene '\i um noktaıına ginniı ıibi 

l'or. 

YIMf TiNlrct l'c7:-'li 
N a-:mi Topçııofjlu 

IE VVELK 1 ı;Un Ankara· 
- dnn şehrimize gelen 

yeni Ticaret Yl>klli Nazmi Top
ruoğlu. <Hin Bcyoğlundn Mete 

karşısında talışid edıldi 
Stokholm, 12 (A.A.) - Hel. 

sinkiden alınan bir telgrafa na. 
zaran l\foskova müzakereleri 
etrafında Finlandiyada hüküm 
sürPn nikbinlik Moakovadan 
w:r i'cn haberler üzerine şid . 
dc~l e sarsılmıştır. Sovyetlr, Fin. 
landiya mukabil tekliflerini hali 
hazırdaki şekillerile kabul ede. 
miyeceklerini ve Sovyetlr İtti. 
hadmm Finlandiya arazisinde ı 

bir deniz üssü talebinden vaz. 
geç.miyeceğini bildiriyorlar. 

Sovyct şeflerinin, Sovyct ta. 
lepleri hakkında yeni bir muh. 
tıra hazırladıkları söyleniyor. 
Bu muhtıranın bugün hazır ol. 
ması muhtemeldir. Ve Paasiki. 
vi'nin hilkumetinden talimat al. 
mak Uzere Helsinkiye avdeti 
icap edecektir. 
• Moskova, 12 (A.A.) - Dün 

Finlandiya murahhaslarmm yal 
nız Sovyet tekliflerini reddet • 
mekle iktifa etmiyerek hudut • 
taki kuvvtlerinn miktarım art. 
tmnak suretile itilifgirizlikle • 
rini takviye ettikleri sırada mev 
zuu bahsolmuş olan yedi Fin. 
landiya fırkası. Leııingradm 
karşısında Carolien berzahında 
toplanmıştır. 

(Devamı 5 incid.r) 

I ngiltere Bahriye Nazırının Nutku 
····---... ·-······················ .. ················ .. ························-·--~----·· ... _._., ___ _ 

(Ya.mı S ino'd 

llmany( ile yapacagımız ticaret anlaşması 
için de teklif bekliyoruz 

caddesindeki apartımanında 
beni kabul etti. Ve Vekil sıfn· 
tile ilk olarak bir lstnnbul ga
zetecisine beyanatını verdi. 

Yazan: HtKMET MONtR 
Odasına girdiğim zaman sa. 

bık Mosko\·a bUyUk elçimiz, 
ZekAI Apaydın, ve İstanbul ku· 
mandanlarından General Os· 

man TQfan, muhterem Veklliı 
misafiri bulunuyorlardı. Sal ıı 
Vekil beni derhal kabul etmel 

(Devamı! nctde) 

Vali Lütfi Kırdar bugün Edebiyat komis- Beşiktaş-1 G.Saray O 
Romanya ya gıd iyor yonuçalışmaları Fenerb~~~e Al~nJuğu ~ey

Edebiyat antolojisi ~.oz Hılalı n;ıagl~ ettıler 
Vali ve belediye reisi doktor 

Lfıtfi Ktrdarın Romanya pro. 
pağanda nezareti tarafından 
Bükreşe da \"Ct edildiftini Y'.17:
mıştık. Vali ve beledı~c reısı . 
miz bugtin saat on yedıde Gala. 
ta rıhtımından kalkacak olan 
"Rccel Karol" vapnrilc Köste~
ceye gidecektir. Kendisin~ refı: 1 
kaları ile Peyoğlu halkevı rcısı 
belediye daimi encümeni aza-

sından Ekrem Tur, Romen tu. 
rizm ofis mümessili Mustafa 
Hilmi Tunalı ve refikası ve ga • 
zetemiz yazı şeflerinden Yekta 
Ragıp Önen refakat edecc~tir. 

Valimizin Romandayakı teL 
kikatına ait haberleri ile mu. 
harririmizin Romanyaya ait ya
zılarını bayramdan sonraki sa. 
yılarımızda bulacaksııuz. 

Garp cephesinde sükO 
net hüküm sürüyor 

(Ya.:ı~ 5 incide) , 

yapılmasına 1 

karar verildi 
(Yazısı 5 incide) 

Bugün bayram 
Şeker bayramı münaaebe · 

tile gazetemiz yann ve öbür 
gün diğer refiklerimiz gibi 
intipr etmiyecektir. Okuyu
na&ırmımn bayramla .. nı teb· 
rik ederiz. 

Beşiktaş J:alemi?ritt efilzel bir 
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Ticaret Vekilimizin 1 

gazetemize beyanatı 
(Ba§ tarcıfi 1 incide) 

suretile gazetemize kar~ı gös
terdiği büyük nezaketi, arka· 
d ı:1larının sohbetinden bir 
müddet için kendini mahrum 
etmekle bir kat daha arttıra
rak, - topu topu blrknç sual
den ibaret olan - mUlfllrntıına 
Ö) lo afi ve enteresan cevaplar 
v<'rdi ki, oku:yucularımızın zl· 
hini rini .yoran bazı gUnlUk 
m \ zuların da bu ce\·nplarla 
a) dınlnnacağını umuyorum. 

1 almz 9unu kaydetmek is· 
tnim: Yeni Ticaret Vekili 
• •azmi Topçuoğlu, dahili ve 
b«>' nelnıllel ticarete, bugUnkU 
dLnya şartları içinde göııterll
me 1 icabodcıı dikkat VC' itina· 
nm tam ehli olduğunu göste
riyor. Ciddi, valrnr; kAmll ye 
kn vrnyı lı sözlerinin eri, ol
ıgun bir idare adamı ... 

Ona ilk sual olarak Uç gUn 
evvel Tophnne köşktınde Ro· 
m.ın)a murahhas heyeti ile 
im alaınış olduğumuz ticaret 
muabedemlzln mahiyetini aor 
dum. Karllcrimfz cok iyi bilir
ler ki, bu muabedenln metnine 
dair pek az mnlUmat intlRar et· 
mi tir. 

Yeni Vekil ağır, aoğukkşnlı 
tanı n fakat pek munts bir 
şah lyctl olan sesiyle: 

Yeni imzalanan Türk -
Rumen muahedesinin Uç bUiU· 
siyeti var, dedi. Biri ı,u: Bugu. 
ne kadar Romanyadan dövizle 
getirmekte oldutumuz benzin 
ve petrol ihtiyacımız, bundan· 
sonra tamamen klerJngle gel•· 
cekUr. Bunun için konulan 
pla.ton da, memleketin blr ee
nelllc ihtiyacını llarplıyacak 
ıderecededlr ... İkinci buuatyetl 
de oudur: Geten anlqmadald 
r~urk lirasına konmuş olan 
kur, ithalAtı pahalıya mal edi· 
7ordu. Bu defa teeblt olunan 
kur, bUtUn arzumuzu tatmin 
etmemlşııo de, her halde yUıde 
_,n - on iki kadar, tthalttta 
ucuzluk temin eyllyecektir ..• 
\Yeni muabedenlıı UçUncll hu
euslyeUni iıde 1ıöylece htılAI• t· 
deblllriz. Evvelce, Rom~7a 
thr89 ettiğimiz malların bede
li, uzun müddet bankalarda 
kalıyordu. Şimdi iae, ihracat 
bedellerinin Azamt on beş glln 
zarfında "Romanya Mllll Ban· 
kası,, na yatırılmuı imklnları 
temin e41Iuılştir. 

••• 
Nazmi Topçuoflunclau, gU

nUn en taranı dikkat mevzu· 
larındaıı birtııt sordum: TUrkt
'Ye - Almanya ticaret muahe· 
de i! .• MalOm olduğu Uzere Al· 
'manya Ue olan ~4tt muahe
'deml.s bugtınktt Hl'P başlama
dan evvel bitmiştir. Yenisi de 
henuz yapılamamıştır. Gecen· 
lerde Alman bUytlk elçisi 
Fon Papeıı Berıtnc1•uı dener
ken, Tlrklye ne tlearet aua-

hedesl yapılması meselesine 
Almanyanm ehemmiyet verdi· 
ğini işaret etmişti. Acep bu iş 
ne safnadadır? 

Yeni Ticaret Vekili: 
- Almıı.nynnın tekliflerini 

bekliyoruz. dedi. 
- Acaba bu muahede ne gl 

bi esaslar dahilinde ys,pılacak
tır? 

Her halde günün şartın· 
rına uyacak yeni bir muabed<' 
esası bulmak lAzım. Umumt btr 
klerlng csnsrndan ziyade, bel
ki karşılıklı takas muameleel 
yapmak imkl\uları me,•cuttur .. 

- Harici siyasetimiz. diplo
matik saha.da her hangi bit· 
mukavele aktedersek edelim. 
bu muka\'elelerin diğer bir 
devlet nleyhlnde olmadığı şek· 
linde tebarUz ediyor. Bu vazı. 
yet ticari sahada da ayni llU· 
retle tecelli etmektedir delil 
mi efendim? 

- Ona şUphe mi var? Her 
memlekete knrşı bttarafıı. BI· 
taraf bulunduğumuz memle· 
ketlerle normal ticari mUnase
betlerfmizin seyrine hiç bir 
mani yoktur. Almanya ile tlca· 
rl mUnasebetınıizdeki mUş'kU· 
IAtımıı, anlatmanın bugün 
mevcut olmamasıdır. Atuıto
sun birinde anlaşmanın mUd· 
detl bitti. Akabinde harbe gl· 
rlldi. Yeni biı' anlatma. yapıla
madı. BugUnkU vaziyet bun· 
dan tevellüt ediyor. 

- İngiltere ve Franaa ile 
npılmış olan tiçaret anlaşma· 
Jarrndan ne gibi !etlfade temin 
edilmlı,tlr! 

- Yeni esaslar tızertne he
nüz baDlıyan mübadelemizin 
tar!hl pek kıaadır, Çok yakın 
bir saman evvel ba9ladı. Bu a
rada, karşı kıymetıertn harp 
dolayıılyle aldıiı tedbirler var. 
lthalA.t tahdit edllmlş; mUsa· 
adeye bağlanmıf, ihracat mal· 
ları da llean81. bağlı .• Bu saha· 
da henttz katı blr fikir verecek 
hiç rakam gösterilemez. Fakat 
her halde, çok geniş bir mU· 
bad•l• tt111ltU ıgGrmek'-yts. 

* * * 
Muhte.rem Ticaret 'ekiU 

bundan sonra ticaret slstoml
mlzde tatbik olunan yeni oe· 
kilden bahsetti. Bllfimum ser· 
best dövizli memleketlerle J&· 
pılan anl~alarımıını eaaıı· 
nın "takas., Uzerlne cereyan 
edecefinl söyledi. Dö\17.i ser
best olmıyan memleketlerle 
de •ski klerlng uıuıunıın dı
''am edecetlnl UA:Ye eyl9dl. 

MUstahsll ve müetehllklmi· 
zin bUyUk ve hayAU menfaatle 
rl iı;ln ahnmakta olduğuna hl~ 
tereddüt etmediğim bUtUn bu 
tedbir mekanlzmaıuoın yeni 
idarecisine teşekkür ederek 
aynldım. 

Zonguldakta kömür 
bayramı 

Buloaristandan 
t.6 

gelen muhacirler 
Fena muamelenin de
vam ettiğini söylüyorlar 

Altı kŞ!ik bir muhacir ka. 
filesi dün sabahki konvansiyo. 
nel trenile Bulgaristandan şeb. 
rimi7.e gelmiştir. 

Sefalet içinde olan bu zaval. 
h kardqlerim,iz, BulgL"°18tan
da Türklere karşı yapılan fena 
muamelenin. hlla devam ettiği. 
ni söylcm!<ıl"rdir. Bunln.rrn ver. 
dikleri izahate göre Türk nü. 
fusunun kesaltöle tanmnuş o. 
lan Kırcaali mmta.kuı h~kın.. 
dan 25.000 kil}İ 8UrgU.n vaziye. 
tinde yerlerinden kaldırılmış. 
lardır: bir kımnı eski Bulgıs.ris. 
t.ş.n,m bataklık ve ormanlıkları. 
na. ,bir kısmı da yol inpatına 
sevkedilmişlerdtr. 

Askerlik çağında olan bu Bul. 
ga.ristnlı Türklerin çoğu ezi • 
~le angarya işlerinde ezil • 
mekten ldeta tanmnıaz hale gel 
m~lenlir. 
Aiakalıla.rm, elçiliğimize mü. 

racaatlarından henüz bir fayda 
elde edilememi~tir. Bilakis mU
racaatı yapıa.rJar c1&.ha fena mu. 
amelelere maruz kalmıa,lardll'. 
Bu vaziyet karşısında ÇOk ızb. 
rap çeken bu ırkdaşlarımız. a. 
navatana dönmekteo bqka. kur 
tuluş çaresi göremediklerinden 
bir çok aileler seyahate ~rkmak 
için hazrrlık yapıyorlar. &y -
ram eri.Mi bU:nlann ~meleri 
beklerıiyor. 

-0--

lraklı talebeler 
Avnıpada tahsilde tııulUIJ&ll 

altı Irakb talebe dün abahıkt 
trenle fllbrimi• gelmiftir. Bun. 
lar Loodrada olruduldarı ımek. 
.tebin harp dolaymile lr~ 
m, dönil§te ne Fransada, ne de 
geçtikleri bitaraf memleketler. 
de hiç bir fevkalidelik görme • 
diklerini söyleııılelerdir. 

Beyair çiftesiyle 
yaralandı 

Ka.aımpeşada Zindan arJıa.. 
llmda. oturan HaA1l kızı S&fi. 
)'e. dün Bahriye caddesinden 
geçericen, doktor Manuele a.lt o. 
lup, sUrUcU Hasan ta:rafmda.n 
kullanılan beyglrbt. çifte8ine 
UUU"UJS kalmlfllr. 4iır yanla • 
nan S&ti)l'e Haeeki lıastaneısine 
kaldmlmıt, eüıiicü. Hasan hak. 
kında takiıba.ta. ~-

o 
ÇöpçüyÜ döTdüler 

Beyoilunda Neviade soka.. 
ğmd& otun.n -ve .A.bWHnin loka.n. 
ta.smda garsonluk ya.pan Ali i. 
le ZUhtU. dön aktun Beyoğlun.. 
da sarhoş olmuşlar ve hiç yü • 
zilııdeıı çöpçü 232 Ali ~ 
dövmüfler, dudajmı patıatnut
lardır. 

Suçtular yakalenmJP,ır. 
-<>--

Kamyona çarpan 
.... agaç 

lnhwrı.r idaresiaiın 182 nu. 
maralı kamyo1JAJ. Bahriye cad. 
desinde müskirat bayii Rma.nm 
2 numaralı dükkanına mal glL 
t ürürken. dükkAnın önündeki a. 
ğaca çarpmuJ, devirmiftir. Blr. 
c;ok yerlerinden yara111131l kam.. 
yon şoförü hakkında taiti~ 
başlanalnuıtır. 

-0--

Kale duvanndan 
düf"n cocuk 

Yedikulede fmrahor mal\all~. 
sinde oturan Hasan adında bi. 
rinin 16 yqmd~4ti oğlu Ahmet, 
dHA kaJıe duvarları üaerine ~ 
DlJf. gesin.ir!<en bir duvar par. 
çMmm yıkılması Ü2'.e!'ine ~re 
d~. 

Muhtelif yerlerinden aiır su. 
rette yarahmuı çocuk '-YV'Tl 
bb' hald"' Oıcnhpqa haatane -
sine ıkaldınlmıftrr. 

ihtiyarlık bu! .. 
71 yaşmda Ali ııı dında birim 

EmbıBnündc reçerken. ihti • 
yvlığJ do}&ymile yere düşmüş, 
yüsUnden ~ır. 

~ oluyonnUf. Başımıza kara 
taft beli eden. odur. HU..yin 
dayınm karataer bola <kmtekte 
hüıkı vardı. Karataş. itlt ola. 
raık onu bulan \mln M•hmedi 
yıktı. Oaıduı eoora ~"'il 
anrarya usullerilc b"1tUn lıallcı 
yütı. Oll\1.11 ~ d- ··ı bir ni . 
met oldu~nu anC"ok MD vı}lor. 
da ve cumhuriyetin feyzile id. 
rak edildi. 

An karada Etibba odası Bir tramvay kazası 
. d h . .1 d . oluyordu 
ı ar e eye t ı seç ı ı Evvelki gUn Pangaltı i!~J: 

r!k&y ıuumdakt yoku§ta DUJ,.: 

Merkezi Ankarada bulunan 
birinci mm.talla etibba oduı l. 
dare heyeti ve qaysiyet divanı 
nzala.rınm jki seneden ibaret o. 
lan müddetleri nihayetleruniş 
oldu~~-tr-n evvelki glin Ankıı.. 
rad-.. Kızılay ~enci merkc::indc 
bir toplantı yapılmıı. seçim ya.. 
pılmıştır. 

Yapılan intiha.bat neticesinde 
oda idare heyeti asli .azalarına 
Ordu mebı.ı!i!u Dr. Vehbi Demir, 
Sıhhat Vekaleti teftiş heveti re. 
isi Dr. Osman lsmet Temizer, 
Sıhhat Vekfüeti ~hk nr'>pa. 
gandaaı ve trbbl istat!trti'c u. 

mum müdiirlüğü nıütehaasısı 
Dr. Remzi Gönenç. Ankara Nü. 
mune hut.a.nesi röntgen müte.. 
hassısı Dr. Fevzi Işıkman, Mil. 
li Müdafaa Sıhhiye dairesi bi • 
rinci f abc mUdürü Dr. lbrahim 
NoKO, Haysiyet Divanı ull ua. 
hkla.rma Sıhhat Vo1':!letl l~ 
mai muavenet iı:11eri dairesi re. 
isi Dr. Ekrem Tok. Rivueti. 
cumhur ba.şta.b:bi Dr. Zeki Hak 
kı Pamir, Ank~da lrta.nbul 
F~zaııeei ıahibi eczact Hüseyin 
Hi~ınu. AnkarndıL Se~ ~is 
tabibi Adnan Göksan seçilmi§. 
lerdir. 

Uç günde 17 zehir 
kaçakçısı yakalandı 

Emniyet direktörlüğiinUn ka. 
ça.ıtçılık )Glerine bal an şu.be me.. 
murla.n ta.rafından Uç gün için. 
de Mehmet, Muzaffer, Şaban, 
Jı'ikret, lılehmet, Emin, K06t&n. 
tin, AlJ Oaman. Hıfaı, Cafer, 
ReceD, Yuet, Baw, !kkkı, 
Mehmet, Muatafa J~ ve Ş&. 

ban adında 17 uyuşturucu ma.d. 
de ea.tan kaça.k~ yakalcmıttır. 

Suçluların hepel de betlncl 
ullye cesa mahJleırı>eehı~ tee -
lim edilmifler, berleri."tde ya • 
kalanan eroin, esar ve Mire 
maddeler de müadeN edilmif. 
Ur. 

Halkevleri 
.. 

(( Atatürk >> atletizm müsaba· 
kalan tertip edecek 

Ebedi letiaU AtatUrirün kur· 
ttiluı mttc.dıllll ~ 
27 Biriacilran. 1019 da ~ 
yi\ ilk defa aya butlkllln ıün. 
Atıkanh aıwtı.r ~ Wr 
spor te.zahürfule Teıile Olf!Nf ve 
Ebedf Şefin Anmaya cirit nok
tası olan mevkı'Hen ilk konak yeri 
olan hükUrnet dairedne kadar u• 
zamak üzere eokak kopılan ter· 
tip edilmi§ti. 

YUrlercc gencin ittiuık ettiği 
bu kıc!ular Ankara bölgesinde üç 
ıeMdenberi muntazaman yapıl -
maktadır. A.nkarada Atatürkiin 
fıCbre cirit cüııüaUn yddönümii· 
nü !kutlama programını hazırla • 
yan ve tatbik eden Anma Hal • 
kevi bu kotularm birinciline her 
sene btr kupa vennektı, aynca 
derece alanlan madalya ne taltif 
eylemekteldir. 

Beden Terbiyesi O.net Direk • 

Ekmeğe zam teklifi 
kabul edilmedi 

Fırmcdar beled!yeye müra. 
ca&tla Değtıınencikn' tarafından 
1lll fiya.tlarmm artt.mldıfını ile. 
ri stlrm~ler ve ekmeğe on pa. 
ra zam ieıt6ınlıJlerdi. Fa.kat 1k.. 
ti91lt mildUrlüfil yaptığı tetkik.. 
lerdc bunu kaıbal etmemi.cı.tir. 

-0-

lzmir borıaamda 
3.11.939 tarihinden 9.11.939 

tarihine kadar lzmir bora:wn. 
da 1256 !balya l':anr, ~4 ~4 bal. 
ya vadeli olmak fü r<> 4fl90 bal. 
ya pın .. .ır 't "~ t·1..., ı~ ır. Halen pi. 
yase.da. 7500 balya satışa ha.ı:tr, 
4000 balva da ihn>cr.t;ı e~de 
olmak üzere 11500 ~lya sto'< 
pamuk mevcutt't;r. 

McVlliınl ~,!a,.3 .. c1 olan l5.9. 
o~n tQrin1rfien b •gUne kadar da 
1!5059 balya pamuk satılmıştır. 

--0---

Çqme tütünleri 
Y&p1lan bir tal\mine göre, 

Çeşme kuuında bu aene 400 
bin kilo tüt.Un ye itmiftir. TU. 
tUn\er ıhaı:.t"hkaız ve her 9el\e
kinc:ı.ıt dalı nefis ir. Gene Çef1.. 
me cuum<ia. ya) ilan bir talı. 
~de, uuon bu 9elle 325 ton. 
dur ve 55-60 1 uruş ıırasın
da ea.tılmqıtır. Bu miktar talı.. 
minin fevkindedir. 

--0--

a.ı.k wemiıi lzmirde 
tmıir, - Milnakalit Vekile. 

tine ait (lilıalık) nemı.i dün ıt. 
nwtllnlA ~lm'ftir. ~ 
'YWNlek deniz tiruet ~i 
t•ıeo~nden 12 le 11 vardıl'. nı.. 
lebeler. denizleı imizde bahk 
tetkj.katı yapmaktadırlar. 

terıqG. milli lıayatta ite bit • 
ı.dllı cilndoaberi bu •• ~ 
rlyet ~ ed&tta oluna .. Ur 
..,..... ftWI taa bir lpGC'CU elt.n 
.... ............... ı..tıra-
llm yau ,..Ue olmak üzere An
karıda yapdmakta olan bu kotu• 
lann bu yıldan itibaren yurd~u 
zun hu tCSfC'lne t~ ~ 
fdt ıörmektedif. 

Bu ~. bUtüıı TGltl cençlli'
ne ... olılııuk ve hw llfte .,.. 
tarihte uat 10 da tekrarlanacak
tır. 

Kotunun meaaf esini her bötıe 
1000 • 4 5000 metre ~ilinde, 
elinde mevcut ellman p.rtların& 
ıöre tesbit etmekte ~ttir. 
MU.abalrayı kuananlıra 1 in· 

elden 3 ÜTtciiye kadar 1:ö1ıec:e 
veya mahl\lli Halkevince müna -
sip mükaflar verileceıktir. 

Bulgnriatandan gelen 
göçınenler 

tzmir, 12 (A.A.) - Bulga• 
ristandan şehrimize gelen 300 
nurusluk 130 atıedeu mürek
kep göçmen kafilesi Bergama· 
ya Ye 21 aileden nıUrekkep di· 
iter bir katile de Menemco 
köylorjne yerlf'ftlrllmitlerdir. 
Göçmenlerin yanında harman 
\'c tohuın makineleri, tlft liay 
''nnları ve lletlerl de ,·nrdır. 

-o--

Burdurda yaneın 
Burdur, 12 (A.A.) Dün 

gece yarısından sonra B:ı"'ak 
knınsında bir ı:tfçlnln e\'incicn 
çıkan yan&ın bUyQmel< tehli 
kealni g~etennlt ise de bura· 
dan ıönderllen 1tfa.lyenhı seri 1 
müdahaleli ile U<: ev yandık
tan sonra aöndDrttlınUstur. 
Yangında 6 çift ökUz ) aunu~ 
tır. 

Karabükte boru fAbri
kaıı çalıımaya ba~iadı 

KarabUk 4emlr ve çelik fah· I 
rikalarına munzam olarak ) :ı· 
pılmış bulunan boru fabr!':a
ıı ilk bont imalttına başlamıı:1-
tır. Geçen paıarteıl gUnU ) a·, 
prlu t~rU.belır ta\ITaffıa' ı. 
yetil neücılır venaı, Mlluıı

matWw. 
BMu tabrUcuında memle· 

ketin ihtiyae1 bulunan ber1 
elıattn dökme boru im \I oluna. 
<'ak1tr. 1 

bir tramvay kazası olmaİlll' 
nmak kalmı§tu'. Ucuz &UatıJlr 
bilen kaa töyle olmuştur: 

287 numtralı vatman tsın'" 
U:n ic:ı.re .. ;ndeki Kurtuh.:ş ""' 
Beyazıt tramvayı içinde bit 
hayli yolcu ile birlikte vokt'f' 
tan aşafıya inerken, arka s1t 
hanlığına binen ve Feri::l rd' 
Yazıhane caddesinde 38 nun'l" 
rada oturıın Kavm ofJu Refı• 
lsıninde birisi elinde somun ,~ 
11alıtarlarile firen hava deneır 
rm.ı açmış, bu yüz.den ~ 
va.y bı-rdenbire yoku, a~a.{1 'f 
dmm hızıyla inmeğe ba(lar.l'" 
tır. 

Tramvaydaki yolcular bu ll ,t 
hıfldan ~ırmışlar ve bUyi.ik b

1 
p:ını~e düşmüşlerdir. Faı.eı ' 0 

mt.n usta. bir harekeU~ k~ 
nm önüne geçm~e muvaf!~ 
o!muş, tramvay durdun1'duk"""' 
sonr& aurlu ya.kalanmtFtır. 

Hava firenlerini ne gibı t
1 hia!le kapılank bomui!u aıı 

şıla.mıya.n Refik hci\k:nda U
kibata lb:ış1anılmıştır. 
~ 

Karabükfe 
Yeniden 150 bina 

yapılıyor 
KarabUk demir Ye çelik 1( 

letınesindc vaıife alan ln''ıı 
mUhendlslerindcn 20 kişi 
bir katJle geçen hafta gel~ 
ve KarabUJç'e geçXPl11ti. SO 
mUhendlı katuesi do, bab 
verildiğine göre, bu ay lçıııd 
memleketimize şelecek ve ; 1 
suretle işletmenin muhen , 
kadrosu taı:namlannıış oıacr.• 
b~ . 

Karabtık'te personel ıııaY1 

nın artıfı, evvelce yapılmış 
lan plln dahtllndekt mesk'ı 
ineaatını bir an evyel btttrınt., 
ltnumuııu blffettirmtş bu1\1,. 
maktadır. Jııleelı:en pl&nm• :,. 
zarau mttheııdl! ve ınttetd" 
demin !~in tkl~er ve dôr ,,
daireli 1150 meeken yapılnl 
icabetmektedtr. 

Haber -1dığımıza göre ttd 
yeni kısmın inşaatına pelt > 
kında ba,ıanacaktır. 

Fabrika, buıUnkU ka.patl; 
•l1le calıoırken ıuncle 500 1' 
lrömUr karbonlze etmekt• 
piyasaya sevkeylemektedlr. I 

Tam kapasitesiyle çaıı•" 
zaman bu miktar 900 tonu b 
ıacaktır. 

-0---

0tomobil çarptı 
Ta.kaimde GümüPauvu cadd" 

$inde mübendia :mekteili (;JlUJ' 
den geçen simitçi ~üiwna. ~ 
dinin 2319 numaralı otoın~ 
çarpmış, yaralamıştır. ~Ol"-
yakalanml§tır. 

--ô--

Tramvaydan dü$tii 
Sarıyerde oturan lmam ttftl~ 

il in 12 YMnıdA.«i oiflu EkT~~ 
r.r..?nıa.rah Topka.nı - sır ~ 
tramvayından a.Uamı•. d~fJL ~ 
y~-al:ınnuttır. Çoccit C.!n't h. 
ta haıstanesine ka!dmlmıctJl'· 

-0--

Baaın Kut"tımu 
to~la:ıtrnı 

l.!MıK'ln l ]Jo."" KUf'tlnttl ti' 
is;· 1h<'r-ı: ., 

!st·-'-ul u., ... n K,. ... Jn1'1 

ycıti ıımtırriye.•i iirtincl\ t ~ 
tısını 16 1 kiı _ite(r:n 1039 ,ıı
şenıbc f:ÜDJ E-a .... 4 30 t'1 ..;t)I 

r .. umm Beyoğlunda 'ti me .. 1t,, 
de ,. pı::~.ktır. ~ ,, .. , n·~ 
te'!l"ifle .. in~ri~~~:__....-/'. 

-> 
~ 
< .... 

Yııkıtler \'a~ ıti f. anı \ 
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~ar -:_~ ·ıTürkiyenin sanayii 
lanzimat Maliye 

or-ı ıstanbul 
3 - VAK.iT 

qezintiteri : 

Sokaklar 
Nw.zırları 

.,. ~u )'azı ile "Tanzimat" m leh 
tıe llcyhin<f cki milnakaşalara ka
ll'ı~t_ak .degilim. Maksadı~, bu 
tc . 1~ ınkıHibın geçen gun (3 

ltını&ani) idr.lSc eylediğimiz 
}Uzünc·· · · · ·· ~ebe . u seneı devrıyesı muna • 
l> tıylc fazı muhibbim 'l,eki 
'-altalın'ın neşrettiği eserden kı-

ta bahsetmektir. 
a· .. 

\'q Utun zamanını, uzlet ve te -
b: ~ köşesinde. hep sayü teteb
~' ıle geçiren g.ayy~; ve hal~~ 
ı tuınun "Tanzımat m tam yu
t~llcij yıldönümüne tesadüf eden 
rı'•l\dc. ''Tanzimat Maliye Nazırla 
~~~ılc çıkardığı kitap, ki mü -
e ılı resmi neşriyata da tekad
r,.ı:n ~tnıek itibarile aynca naza-
. calıbdir, hem güzel hem nafi 
~1~tü~dür: Devletin o devirde 
l~rdıyc ışlerini tedvir eden nazır
W an on dördünün hayatını. a -
dc~dc bir tercümei hal şeklinde 
ı. l:ıl .• tatlı ve eğlenceli bir lisan· 
ltt ço:c derin tcferrüata kadar an
~~Yor: Şimdi resmi bir vesikayı 
u/n _:yazarken bir menkıbe, hu
~ 1 hır vaka kaydediyor, şimdi 
r~ ltıanın valcanüviainden bir fık -
• b·,_lt~derken bir müdekkikin 
~r mecmuada, bir gazetede, bir 
~ ... ıe~e münteşir - mütalaalarını 
O( c ıle bahsi tenvire çalışıyor. 
hıı~ucuJarma mukayese zemini 

..... ırhyor. 

hir~Cvzuunu teşkil eden ve her
''r 1' zanıanmda, büyük birer şah 
'ti/~ ?lan o zevatın hayatını tas· 
llty lÇtn kütüphaneden kütüpha -
iıeb c .koşan, tetkik ve tetebbü cr
d.ğ~~an birinin evinden çıkip 
~tlc tınc giden, alfikadarlann u -
tıp ve yakm akrabalarını araştr
ı1 .l•o~ıa:dan resmi ve hususi taf-
7. k' ıstıyen, vesikalar toplıyan 
\oc '• •1r.ı zamanda bir müdekkik 
ta• ll'l~a!~kiddir. Meseli Abdür -
l ı ~an Nafiz Paşanın Edime va 

:" 
1
/len "kablelmuhakeme" az

r a •• muvafık görmüyor, sad -
" ll'lların maliye nazırlarını bir 

r 
1 Vclı:iJiharç gibi kullanma1a -

h
1
' h~ru nisbette olsa da, tak -
~dıyc-r •.. Açıktan açığa fikri

\ı•, ~'l'an edemediği umanlar 
~ a~iivisi söyletiyor: rnaamafih 
~ tntikadına iştira:ltini söyle "" 

t')s ten çekinmiyor. Bazan da 
t 'r?~r. ınescla "memurları a -

.• crın oyuncağı haline sokmak 
>'lir nıemleket için zararlı bir 

h t /•~vvur olunamaz'' deyip 
cryad koparıyor. 

~~~lirada ibret verici bir levha 
il'- .,..,

11
• biraz ötede - bir istikraz 

llJ tts~:.ıetile - şimdi dost ve 
cıh cfıltimiz olan ingilterenin 

t'.lı\. Ur başvekili Lora Palmers -
lti~n Yaptığı kıymet:! ya~dımı 

lhcçh eden Zeki şimdiye kadar 
l'i, b. lıl kalmış bir çok hakikatle· 
~ tı iter münasebetle, ortaya çı -
• /

0 r: l\'Histeşarlıklar ne va kıt, 
"l~tctıc ve ne sebeple ihdas o
li U!J, hademelere halkın "(u -

'il/ara vermekten tahlisi" ne 
c h vaki olmuş, ynni hademe-
rr· a"r>i tarihte rra"ş tahsis e 

r1 
1 

• iltizam usulünün fenalık
., ı '::ısıl bilinip kaldmlmış v. s. 
~ cümledendir. 
~ cyfj idarenin mesaMiıni teba
••i ct:i~~ck, adeta müellifin i:a
:ı l· .~ıdır. İdarede aklü mantı
(~gıı, şahsi ldtif~clerin , inıJi 

1 r~ tl~r.ın hakim olduğun11 gös 
1 \o~idlr ıçın, mesela nezaretlerin 
' t{jl Veya tefriki bahsinde iler" ' 

le en sebepleri zarif bir ince -
>'lı;ltuyucuların gözü önüne 

'ilin or: "Mamuriyyeti mUkiy 
ıı;ırı c:*>abı mithimmesinden bu-
11 ı, z~~aat ve ticaret kazıvyelf'-
" lrı:nuna5~~ti tab~iyyesl''. Vu 

~ ftdiJn a~Jti nasbında l.endilerine 
\r t en ıktidar veya ademi ikti
k c~adJarı. 

~ah mutetcbbiler için mühiır 
~,.. 1: az rehberidir: aynı za 
1ır ;;ek <;ok vesikaları muhte 
~~ h C'"el~ Hacı İbrahim Sair 

.,.11 , il.kkında adeta sim:liki lisa-
ıtın b" d 1 • " k . ır ta,.7. a vıı,o;ı mış nası 

'i l\ıııdevi ha' :-tir. 

'h~~;1~nıak bilmez bir sayir 
\ıı. d ~ olan bu güv•l kitabın 

t ~ Yı Zeki Pakalı., 'a ne ka 
ı . tklcür etsek azdır. Yakı .. 

{1ci Cildini de neşre muvnf 
ı .. f?\a,gını t"menni ve rrihı > (' lı ra<ıan yuhut ugra mak 

ıı• il "'cncledmize "Tanr.i -ıa 
L c Na.,.ırluı" nı ok~ crı -
P"'a 1• 

t-·l. 1nıiz clmıy"rak. tnv r 

~ I~cmcıli A luüt 1 
(•) 

• ~.l\n"11t K itftbe, i l 939 1 
ı: 125 K r. 

dosunu teçhiz edebilir 
Bir ingiliz askeri muharriri, Polonyada bulun
mıyan şeyin Türkiyede bulunduğunu söylüyor 
Daily Exprcss,, yazıyor: ı 
Türkiye ile karşılıklı bir yar_ 

dım paktı imzaladık; Türk yar -
dımının kıymeti llcdir? 

ranlığını kauırunış, ve Hüyük 
Harpten sonra bir devlet adamı 
olarak hayatı en büylik alaka 
ile takip edilmiştir. İnanıldığına 
göre. eğer va.tanına karşı vazi. 
fesi kendisini menetmcscydi, ln.. 
giliz ordusu ile mc:-mnuniy Ue 
dövüşecekti. 

herkes biliyor. Onun Türkiye. 
yi harp ordularının parçalan. 
mış bekayası ile kurtarışı akla 
durgunluk verici bir başarıdır. 
Fakat, bunu yaptıktan sonra 
derme çatma malzemeye cmni. 
yet.le iktifa etmemiıstir. Türk 
ordusu Türkiyedeki her ş y gi. 
bi en yüksek bir dM"ec<'d~ mo. 
dernleşmiı:ı ve yeniden organi. 
ıe edilmiştir. 

Türk ordusu geçen h~TP.te 
şiddetli ve kahramanca d_ovuş. 
tü. Faknt bu ordu. garbı Av. 
rupa miyarlnn ile ölçülecek o. 
lursa, pek kudretli değildi. 1 
Modern Tlirkiycnin yaratıcısı 1 
modern Tiirk ordusunun da ya.. 
rntır1ı:ı ,.,ıdu. 

J<cmnl Atatürk, yahut söy
ıt·nildiği gibi sadece Kemal Pa. 
şa, Harbi Umumidt' Almanya. 
nın mnğlfıp olacagını cvveldC'n 
kestirmisti. Fa.kat, mm·nffakı. 
yetine inanmadığı bir ha.;bln 
en iyi komutanlarından bırı ol. 
du. 

ÇannkkalC'de bizi mağlup e
dendi. 

Harp etmokte olan Türk or
dusunun Osmanlı devletinin 
bozukluk ve ataletinden mille -
cssir olduğunu n.nlam1ştı. Fal: 
kenllayn gibi Alman nskerlerı 
Türklere Prusya askeri kudre. 
tini vermek istcdiJersc de Türk 
zihniyetini anlayamadılar. 

İngiliz ordusu yalnız KC1malc 
karşı saygı hissetmiyordu. Tiıl'lk 
askeri de yılmaz 'c t<'miz bir 
muharip sıfati~ daima hny. 
ranlık kazanmıştır. 

AtatUrkUn yeni Türkiyeyi 
müreffeh ve müstakil bır devlet 
hıılinde kurmak i~in iktısadi \C 
siya.si sahada n<'l<T yaptığını 

K'lldreti yalnız cesaret il~ri. 
ne değil, Jıer rlitıbc&ki Mkerin 
anlayış ve kendi kendine hare. 
ket kabiliyetine bağlı olan mo. 
dcrn bir oM.ıda ibunun ma.nuı 
çok büyüktür. 

Romanyamn Ankara sefiri iki 
daf a Gafenko ile görüştü 

Bükreş, 12 (Hususı) - ikinci petrol verilmediğinden şikayet 
defa olarak Bükreşe gelen Ro - etmiştir. Romen elçisi husuıi bir 
manyanın Ankara elçisi ~asili evde misafir edildiği için Ankara 
tstoyka iki kere hariciye nazın ile Blıkreş arasındaki seyahatleri 
Galenko ile görüşmüştür. Söy - hakkında gazetecilere bir şey söy 
Iendiğine göre, istoyka, Ankara· I lememiştir. Çünk~, . gaz~tc.ci.lcr 
ela Hariciye Vekilimizden baş.ka kendisini görcrn.emı§tir .. Bı1dirıl -
Alman elçisi Fon Papenle de gö· ı digine gör~.. bitaraf bır .. B.~lkan 
rüşmüştür. Fon Papen Romanya bloku te§kih hak~ında goruıme
dan Almanyaya kfıfi miktaılda ler !devam edcccktır. 

Harpten sonra Kemal Ata. 
türk hem devlet hem orduyu 
yeniden kurdu. Avrupa usulle. 
rine göre umumi askerlik ka. 
nununu ilan ederek gayri mun. 
ta.zam birlikleri kontrolu altına 
aldı. 

Anadolunun istilası yarattığı 
aleti mihenge vurmak fırsatını 
vetdi. Ordu imtihanı geçti. Sulh 
gelince subaylar için mektep
ler açtı ve kurmay mevkilerine 
emel besliyenlerin iyi yetişme. 
sinde ısrar etti. Onlara harp te. 
orisi.ni ta.hsil ettirdiği kadar as. 
kerlcrinin bakımına da ehem. 
mi~t v~rmcği <lğret.U. 

Bulgaristan askerleri
ni henüz terhis etmedi 

O mı yeni orduyu modern 
ın~ "Y4tl ~ &JhLaıwlK ...ıta.. 
ları ve mu.kernmcl silah larla 
tccbiz ederek mane\.Ta kabili -
yeti yüksek bir hald(' yetiştir
di. 
Aynı zamanda. modem bir sa. 

nayi sistemi teö; . e!ii. ~ira .o 
biliyordu ki sanayısız hıç bır 
ordu harp edemez. 

Polonya.nm mahrum olduğu 
şey ibu idi. . . 

Tiirlriye ona maliktir. 

Türkiye ve 
müttefikler 

"Daily Tclegraph,, askeri m11. 

harriri yaztyor: 
"Türkiye ile Paktın hcrk<-:5 

tarafından iyi karşılanması i 

cap eder. Fakat bilhassa Türk: 
lere karşı kuvv tli ve nllll!1ev1 
bir saygı ve muhabbet bcslıyen 
muharip kuvvf'ller bunu fe\•kn. 
iade sevin(;le ksıalayaraklar - ı 
dır. Büyük Harp bizim bu ~uy. 
gulanmızı zerre kad~r degış •

1 
lir<'memifJtir. 

J:Iııc:ın~itc J\emal Atnturk bl\. 
tün İnofüz askerlerinin hay 

Sofya, 12 (Hususi) - Eylül a
yında silah altma çağırılanlardan 
bir kısmının terhis edilecekleri 
bildirilmekte ise de terhis henüz 
~tl~ür. liıul•ar aueteleri 
ayın 2 0 &inde teftııi.a edilecek o -

Janlarm :ihtiyatlar olacağını yaz
maktadır. Maamafih, 7 S ıgürt ta -
lim ve mümarese tnaksadile ıilAh 
altma ~ınlan bedelliler kıtalar
da 'hlralfıJacalctır. 

Fransa Reisicumhuru iRtilerı 
Krallfta bir teflraf çekti 

" Gençlerimiz beşeriyetin inkar 
edilmez hakları için çarp.ş•yor ,. 
Londra, 12 (A.A.) - lngiL 

tere kralı, Frao9a Oumhurreisi 
Lebrtın'dan şu telgrafı almış. 
tır: 

Zaferle tctevvüç eden bir fc. 
dakarlıkla yurtlan uğrunda can 
verenlerin hatırasını taziz etti. 
ğimiz bu tarihte aynı hatıra V<' 
nynı ümit içinde İngiliz milleti
le birleşen Fransız millctir;n 
muhabbet ve itimat duygulnrı. 
nı haşmctmaabınn ifad(' etme'< 
i terim. Fransa ve 1ngilters 
g-ençkri. yanvan~ 'c ı Y?~.mı 
hnrote çarnışn"l bır role b Yt k. 
l&ile beraber b"""rivctin ir.J • r 

cdilcınez haklarını mUdaia& 
için bi.r .lrere <Wıa sa.vafIYor -
lar. Onlan ~ a.ym ide. 
aldir. Avrupa nbammm hüni
yct, ad&Jct ve emniyet Ol!'MUJ 
üzerine yeniden JrurWmasmı t,e_ 
rn in cdecclc bu mu11eddee lta v. 
ga) ı sonuna kadar götürebtL 
mek için şart olan kuvveti o ide. 
aldcn alıyorlnr. 

l11P,iltcre kralı şu cevabı ver
mi Lir: 

Brıtanya imparatorluğu Ue 
Fransnnın müşterek bir idealle 
atılıp 7.aferle bitirdikleri mü.. 
c dc'edc hayatlarını feda. edes1 
vatandaşknmızın hatıruma 
ithn.f ett~iz bugünkü megajı. 
nız beni derin su.rette mli~as. 
~·s etti. Onların gös~rdiklcri a.. ı 
sil imtisal nfmunesile Jftihar c. 
diyor ve silah ba"JJla davf>tine 
icabet edip avnı davanın mUda. 
faası için omuz c-::nuza toolanan 
\'llrttaşlnrm a"nı ruhu taı ıdık. 

rını görer '< f"Vin;yoru:ı. lr 
i 'z \e Fnm 'Z milJ('tle "rıi iti. 
ada müSU-nit b"r el birliıri i. 

'nde b"r"b" ·n" b ~lıynn rabı • 
t lar bu hnt r:ı ıl"'. n; Jill'di mil. 

• 1cı "mizin <'" <=nr ıll"'l "'- bir a.. 
1·m icinde mi.::i:ı.fa'.l cttık'C'ri da. 
vn. uğrunda Y'l"''ı n mürt re'; 

iak<\rhklarla dnhu z"yade l,uv 
' t '(' nc;alet l'uJ,.,,. tıır. .MiiS
t ırk gavrctleri.,.,,·zin rıuvaffa. · 
lmetlı> b"tcet>!!İn(', A •1 •na.nm 

· t 'll""Iİ cebir "" Picl kt ve 
t hditten siyanct dilC'l'eıY"nc> ,.e 

ı'hiin sarrlam hiirri ·et \'e ada.. 
' ı e ~ 1an üzerine kurulacağı. 
n e 

~~eşhur Rus Veter~neri 
Vasilis öldü 

il 1'i.·ı' a11dın 1u·ri ro1· r-. ~, c' 1 ' 
1 '''rrM'" 1.adın1ar ara"'n n 

Mo!ikova, 12 (Husuti) - Mcş 1 
hur Rus ağron<lll'li Vamliy bugün 
oldü. Mı.iUveffa birçok c.erlerile ! 
c1~n}'aca tanınmış bir şöhretti. 1 ı·r ~np'l·:a: _ Tlarp .<ırw1.mıı: fııqiliz » is1ninc b t ~apl•al 

w ı1ilhassa yctkı§f l!JI kaydediliyor. 

Elhcttc biliyorsunuz, A vru.. 
pada her yıl sergiler açılır. Av 
eergiııJi, kedi sergisi. !köpek ser. 
gisi, sanayi sergiei, su ~. 
v.e. Bu sergiler için yapılan mas 
ratıu, her y:ıl milyonları bu. 
Jur. Avrupa harbi, bu sergi me
rakının büSbütün ort6daıı kalk. 
muma bir vesile olamıyaca.k. 
tır. Hazbin ne ıJcadar ~reoeğini 
kinute kestiremez. Fakat harp 
durdu mu, muUa:ka. sergi mera. 
kı da, tekrar tepecektir. lstan. 
bul bu belu:ında.n parasız ve pul. 
suz çok lbüyUk bir~ yeri ol. 
mağa nisanhdır. Döviz sıkıntı. 
sı süren brr devirde lstanbutu. 
muzu seyyah şehri yapmağa 
çalışmak. oldukça zor bir §CY
dir. Fakat sclırimir.de.ki yol kol. 
Jeksiyonu dünvanın hiç bir ye_ 
rinde y<>ktur. Zaman <>}ur, işi. 
tiriz. meşhur pul kolleksiyonla.. 
rındıın bahsolunur. Sırası ş-elir 
bir pula. binlerce İngiliz Jırası 
verenkr olur. FaJmt, gene, pul 
bulunur. Şehrimizin sokakları 
ama. öyle değildir. Asfalt, par. 
ke, arnavut kaldırımı, yangın 
yerlerindeki yollar, insan ayağı. 
nın açtığı yollar ve sonra bun. 
la.nn hayalden bile g~iyen 
muhtelif çcşitlorı.. Belki beni 
iyi anlamadınız. Sayayım: Yan. 
sı a.ela.Jt, yansı parke yol, arka
sı nrna.vut kaldınmı, daha ote.. 
si tann '\'Olu oJan yollar. Ama.. 
vut kaldınmınm deniz gibi dal. 
galı Çetitleri.. lstanbulun tarihi 
eserlerini her gün gördüğümUz 
jçin unutmuyoruz ve 1stinbuı, 
e8ki cı;erler bs.lmnmdan çok 
zengindir, diıyonız. Fakat yol 
larımnıa, Jı:aldı:rmılarnnıza. kar
şı 'bu haksızlık neden? Biz yol. 
larımızm kıymetini bUtün kı 
cser1erden ç<>k da.ha iyi bilmeli 
idile. Bana öyle geliyôr ki, t.ram.. 
vay ve otobüs, bu sa.ygısıtlı~ 
en başlıca sebebidir. Bu yU.t.den 
bir çok aokaklarnnızr iyice ta_ 
nımıyoruz. ibile .. 

dan baeh,.arak li.rmcl b.t.ta bit
mesine .Stdcn ka.v-Almı. Fa.. 
ka.t bu su bo.nıla.rmm büttin gu.. 
1Jlill:iği orad& imiş. ÇıttJdan sızan 
sular, borular yere kadar indı. 
rihniş olsaydı, böyle büyük b r 
kavis çir.erek sokağın ortasın 
akma.7.dl. Versaym adı dünyala
ra yaılnuş !havuzlan vardır.On.. 
larm su kavislerini hesaplıya.n 
mühendisle sırf 6clıri ça.ğlıyıın_ 
lara kavu turmak için su bo _ 
ruların.ı yarı yolda hıra.kan hay. 
rat sa.bipleri a.rasmda bUyUk 
farklar görmüyorum. Ben ol _ 
sam, yağmurlu bir havada su 
boruları şen kavisleri ile 
nirken şehir üstadı Prost'u ya_ 
nırna alır ve kendis no flh 
knynağr olur. diye bu anadan 
doğma üstatlarm şehre hedıy 
ettikleri su oyunlarını temaşa 
ettirirdim. İstanbul soka.klıırı, 
her bakımdan bir alemdir. o_ 
nun için, ben. barp bitince şeh. 
rimizde beynelmilel bir sergi _ 
nin, bir sokak sergisinin açıl _ 
masını istiyorum. Böyle bır seı·. 
gmin ziyaretçileri vücut disipl1-
ni ıba.kımmdan da çok faydn.la _ 
nahılırl~r. Çllnkü, bizim sokak _ 
Janmızda yürümek, sabit bır 
bacak barok tinden ibaret &
ğildir. Yürümek bi7.de çok tc. 
kandil etmiş bir sı<;ra.ma, oy _ 
1'8-.<nna hUneri, da.ha d i?l'USU 
bOOii ayak ve admı çevı t1 ği.nin 
QOk renkli ve 7.engin b r örn • 
ğidir. 

Ben ibugUn ruze sokaklarımı. 
zm ya.1nız dcymı anl tbn. Bu. 
ntm başka tabloları da. v rdır. 
Elbette bunu da ta.nımnk ister. 
Biniz. 

M chmet T rotlar 

Yugoslav a 
Mühim dahili hadiseler 

oluyor 
Belgraa, 12 (llusu ı) 

Yatıardtın sonra. S 
do muhtar bir id r ., 
olmaları hususunda. De 
nazırlar arasında ıı z t l -
ro bnşlanmıştır. Hu .ı t o ı k 
toşekkUl cd ıı bir ltomt yon 
totkiklcırc başıamı tlr • ._ oı.en 
l•dıen başka Dosııo. - 11 r ek 
m11slUmanlnrı da mcml ~ette 

rJnln Yugoslav d \ lctl fçln;{}c 
muhtar bir ldar ) o snhlp ol
masını ist('ımokto 1 el r dcı 
Do na.da ynşıyan Sırplar lıunn 
muhalefet etm kt~dir. 

MUslllmnnlar Ud rl rinlo bu 
bahse dair ı. erdi i b tr 
Sırplar pro to tm rdJr. 
Maamnfth, ı ı r 1 h m tı 
böyle bir r > na t 
görttnınektedir. 

--o-

Primo dö R ivea' nın 
naş ı 

Krallar mezarına 
nakledilecek 

Ben İstanbul soka.kla.nnm bey 
nelmilel !bir yol sergisi için • 
Riz bir değm'de olduğunu ke.s
f etnıeklc çok lıa.yırlı bir fikir 
ortaya atmış oluyorum. Öyle 
u.nnediyorutrt ki fikrimi ~ 
bulaô&kbrrn sayısı da a:ı değil. 
dir. Dliştlnil:ffüz bir kere, tram. 
vaya, oıtdbUse. ot.omobüe .bilıe.. 
mJ)Wl b ir İatanbullunun eru.i 
günü imtihana girecek tir gmç 
he)-eo&ru ve ~ ile y:UrOdUğil 
ıbr ytt varsa o da. &Okaktır. So. 
kale, en aert bir mümeyyiz gibi, 
u!&k bir kekelemeden sinirle -
nir ve hemen cezayı basrnalrla 
bir saniye hile dUşünmez. So. 
ıkaılcher gün :tstanbullunun çetin 
bir tmtih&n meydanıdır. Her ls.. 
~u. S6kafttı sivri taŞlan
ru, çulalrJannı evindeki dolebm 
g&Je.siodeD daha iyi bilir. Fa.. 
kat nedense her tapu ölümlin 
bile aklıma.dan çıkamuyacağı 
eoka.klvnnım :lmr§ı fa.z:la ibir 
bağlılığımız yoktur. Si.r.o aora. 
run, saıkinleri t.ara:fmdan her 
taşı bu Jcadar akılda tutulan kaç 
sokak vardır, bu dünyada? .. la. 
tanbul sokağının en büyük ibU. 
yüsU üz.erinde yürüyen ir...sa.nın 
göılmni kendisinden yalnız a.. 
yırmamakta değil, aynı zaman. 
da. bir göl ve ırmaık haline gc. 
lcbi.lmesindedir. Bundan başka 
bWm sokaklarımız romantik 80-
kaJdardır da. Yorulan; taşında, 
toprağında binlenebilir. Ayak • 
la.rı rahatsız olanlar, gene eoka.k 
k~rında karpuz bıçağı ile na. 
sırlarını yontabilir. Bunun için 
belediyeye aynca hiç hir harç ta 
ödemezkr. Tabii, belediye yurt. 
taşın istirahatini düşlinmü.cıtür. 
Canlan sıkılanlar i~in de sokak. 
larda bin bir eilenoe vardır. Bu 
himmeti ufak ı:örmcyiniz. Ufak 
bir oqama karşılığında mınl -
danacak. ~acn1:e her renkte ke. 
dilerimiz, miktarı yava..q yavaJ3 
nrtmağa l>Mlıvan köpeklerimiz 
\·ardır. G:ı:ı:"l, ş:ı.rkı dinlemek is. 

Madrid, 12 {A.A.) - Falanj' 
ın siyasi lDomiıyonu, Jore Anto
nio Primo de Rivea'nın Naafllllll 
parti azasının omuzlanntla hapla 
hane mezarlığından, Al'cante'dc
ki Eecurial'de bulunan krall ı
Pantconuna naklini kararı tır
mıştır. Falanj müessisi dö Rive 
ra, orE.lja, ispanya tarlhkıin şan 
lı kralları yanınd."l medfun bulu
nacaktır. Alicantc ile Escurial 
harasındaki beşyüz kilometrelik 
'meufe on günde katedilcıcektir. 

t v<'nler biraz vi"rümck. bir iki 
ndım atmak kUlfetinc katlan • 
mıthdırlar. Eski ha\'t"at sahip. 
leri yorgur.'ara su dağıtırlar. 
mı!'=. scbllkr kurıırla.nnı~ 
rağdaş ha)'rat sa.hipleri 
ise radyoları il(', gTamo. 
fonları il<' yurttaF:larını ağır _ 
lamayı ivi işitilsin diye makine. 
lerin•n btitun kudretinden isti. 
fadc etmeyi bir borç biliyor -
lar. Ben, böyle eğlenceli ve şen 
sokaklarm neden ook erken bo. 
şaldığma hayret ediyorum. 
Soka1darımızı yağmurlu ve 

rağnaıklı zamanlarda ~örmek 
başlrhaşına bir zevktir. Taklit, 
hi<; bir zama11 aslı kadar iyi ol. 
maz. Fa.kat bizim sokaklarımız. 
da böyle tabiiliğe avkın bir şey 
yoktur. Yağmur duşünce İs _ 
tanbul, kendisine göre bir Ve.. 
nedık olur. Th·lerden çağhyan. 
lnr coşar. Su bonılarmm çatı. 

--o-

Nöbel Edebiyat 
mükafatı 

1939 N obel edebiyat miıkMa -
tı Finlandiya muharrirlennden 
Frans Emil Silampaya verilm.ış 
tir. 

MCKAFATI REDDEDE. 
JKt ALMAN 

Bern, 12 (A.A.) - Bu.rd g _ 
7..etcsinc gore. 1936 ve 1939 n . 
bel kimya mükô..f atlarını kaz 
nan Alman profcsbrl<'rınd l 
Kun ve Bu~nandt bu mil _ 
fatları reddctm ·:s!erdir. 

-o-
Viyanada tevkif 

edilenler 
Viyana. 12 (Husu t) - U r 

Jrnc yUz siyaset aclamı Vi) an 
da tevkif edildi. TC'vklfat 
'am <'tmcktodlr. Yahudll re 
knr ı tcca' U:ı:lcr fnzlnln tı :t 
için yahudi cemaati reisi n
h11dll"rln :>l:c.klarda aez~ -

mclPrin\ t"~ ~ıı:""'. 
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-- Evet .• Fakat bugünkü zev. diyorlardı.. Bu gibi tesadüflerin 
• imden vazgeçmektense yarın ta- tekrarına inananların eski kadın. 
mamen terkedilmiş, yalnız kalmış lar üzerinde geçirmiş oldukları 
olmağı tercih ediyorum. Beni, tecri.ıbeleri müstakbel metresleri. 
siyah bir gölge gibi sarıp tehdit ne de tatbik etmeği düşünen er. 
edeceğini söylediğin yalnızlık, keklere benzerler. 
derhal vazgeçmek hakikatten da. Ve oyunda ve hayatta değiş. 
ha az müthiştir. mez bir şekilde kaybederler. 

- Zavallı! ... Artık ne kadar Tito o kadar dolaştığı halde 
zamanın kalmış olduğunun hesa. bir tek boş yer bulamamı~tı. ''Bu 
bını yaptın mı? Her sabah dudak. adamlardan herhangi birinin· bir
larmın kenarındaki tüyleri alma. .denbire ölüvermesi benim beş bir 
ğa mec'bur olmağa başladığını u. yer bulmama kafi gelir. çünkü 
nutuyor musun? Görmüyor mu. derhal hiç değilse üç yer boşalır, 
sun, ensenin derisi nasıl gevşe. çUnkü ölen nasılsa gitmiştir. ölü. 
yip, buruşuyor, boynun yavaş nün iki tarafına isabet edenler de 
yavaş bir hindi boynuna benzi. ölüyü çıkarmağa mecburdurlar .. 
yOf'. Esasen insanlar dirilerden ziyade 

- Olabilir. Fakat macera he. ölülere yardım etmeği severler." 
vesim her zaman baki... diye düşünüvordu. 

- Düşün, yarın ihtiyar ola. - Otuz bir .. Tek kırmızı ve 
cakaın.. pas .. 

- Sen de öbür gün.. Bütün parasını kaybetmiş olan 
- Ben, para vererek genç, ta. ihtiyar bir kadrn. hiç olmazsa ye. 

ze, güzel kadınlara malik olabili. rini kaybetmemek düşüncesiyle 
rim... yerinden bile kıpırdamıyordu. 

- Ben de para vererek genç, _ Bir tenya gibi egoist .. 
güzel oğlanlar elde ederim. Diye bağırdı .. 

- Fakat bu aynı şey değildir. Önünde oturan bir adam der. 
Diye derhal cevap verdi ve fik . hal yerinde döndü: 

rini şöyle müdafaa etti: 
B h - Arnodi .. 

- en er zaman parasını ver. Bu, eski bir çocukluk arkadaşı 
miş bulunuyorum. Enkek daima 
para verir, hatta yirmi yaşında idiAh, çocukluk arkadaşları feia
olduğu zaman, kadın kendisini keti.. Çünkü onlarla tamştığınız 
aşk ile veriyormuş gibi göründü. zaman düşünemiyecek bir ya§ta 
ğü zaman bile erkek daima para bulunuyordunuz. iyiliğini takdir 
vermiştir. Halbuki sen ki, sen ki edemediğiniz, kötülüğünü keşfe. 
kendini daima sattın, işte o za. demediğiniz, fakat iyi veya kötü 
man satın almanın ne fena oldu. hayatın her safhasında ve dünya. 
ğı.mu anlıyacak, para ile aşk sa. nın her köşesinde her cinsten, 
tm almanın ıne tahammülsüz ol. her çeşit çocukluk arkadaşına te. 
duğunu takdir edeceksin. sadüf etmek felaketine maruz bu. 

- Bu şimdiye kadar benim tec. lundunuz, işte hayatın kötü bir 
rübc etmemiş olduğum bir husus. d 
Fakat bunun da zevk veren bir tarafı aha ... 
tarafı olmıyacağını kim temin e. Arkadaşı elir.:leki birkaç fişi 
debil:ir? Bunu sonra görürüz. Şim Titoya gösterdikten sonra: 
di müsaade et de ben gideyim.. - Bu bebek pözoyu da şimı:li 
isteoen sen de gel. Saat dokuz.. kaybedeceğiz .. Sonra birlikte çı
Gazinoda dans sa.at onu seyrek karız. 
geçe •• ~llaha ısmarla<iık.. Salon, namütenahiye kadar u. 

* * «· zayan gürültüsü, karanlık, fakat 
Temaildcn sonra, rulet masa. cazip tesiriyle Titoya evvelce 

sı etrafında boş kalnuş olan bir. yapmış olduğu fizik tecrübeleri. 
kaç yer de birdenbire doluverdi.. ni, demir tozunun muayyen man. 
Bu esnada kurupic şefleri: yetik cereyanlara tabi olarak milL 

- Lütfen biraz sükut.. diye natıslara yapıştıklarını hatırlatı. 
bağırıyorlardı. yordu. 

Tito yavaş yavaş dört masanın Havada, parlak ziyaların çarp. 
da etrafını dolaştı. Sandalyalar tığı yeşil örtünün iizerin':le bu 
üzerine tünemiş olan bu halk a. cereyanların bulunduğunu hisse
rasında kimler yoktu aı:i: Ne ile diyor ve burada kumar için yaşa. 
geçindiği belli olmıyan erkekler, yıp, kumar için ölen insanlarrn 
muayyen bir yaşta ve yaşları bel. mevcut olduğunu anla yordu. 
li olmryan kadınlar, hfila arzu u. Kumar mevcudiyetin bir tek. 
yandıran bazı anneler, vücutlarr. sifi, hayat ise rület masasında ge. 
run pek cüzi bir kısmx örtülü o. çen bir r.eyrek saattir, Yetişenler 
lan çml çıplak dullar, bembeyaz kazanabilenlerdir.. Kazanmak i. 
bir alın üzerin-de iki siyah kaş çin de sağınızda oturan zatın sizi 
resmederek meşwn kadın başı meşgul etmesi, solunuzl:la oturan 
yapmış hatunlar .. Bunları ilk ya. hanımın da sizin istediğinizin ye~ 
panlar, hakikaten cazip ve sevim- re koymanıza mani olması. ya. 
li. göründüler, fakat sonra bu şe. hut da çift numaralar çıkarken 
kıl tuvalet de kurt köpekleri, yı. sandalyanızın cift numaralar ta. 
lan bilezikler gibi adileşti. rafında bulunması veya tek mı. 

Ve masanm etrafında sükun-et. maralar çıkarken sandalyanızın 
le oyununu oynayan erkekler. tek numaralar tarafına tesadüf 

Aceleci bazı uşaklar yerlere etmesi, hiç değilse havadan, gaip. 
oüıen beş on kuruşu toplamakta ten gelen bir sesin size bir numa
ve ye§İl örtülerin üzerindeki si. rayı söylemesi. i,inize bir ilham 
gara küllerini temizlemekteydiler. vaki olması ve sizin bu sese itaat 
Ba.zı meraklı oyuncular, serilerin ederek oynamantz, ka7.anmak için 
daıma tekrar ettiğini düşünerek kafidir. 
Çtkan mnnaralarm hepsini zapte. '!Jcılırı ı•nr) 
~ ......... _...-.. 

,.~------~---- _.. '- ~-A..LJl.LA.L~ .. , 
Büyük Zabotd'Zl R-oman o 

Roland seyyahın ö-1 
nünde ibüyük bir incelikle eğil. 
mi§, Mösyö 'M<?rimans da iki 
ellerini matara.k samimiyetle 
Tade'ye yaklaşmıştı. İlk anda 
iki adam biribirlerinden hoş. 
Janmı.şla:rdı. .Mösyö Merimans: 

- Art.ık siz de bizim grupa 
dahil oldunuz Mösyö Tadc, di. 
yordu. Roland ile ben sizin şe. 
refinlıe bir suvarc tertibini 
düşünüyorduk.. Siz ele orada 
mareranızın hikayesini yapar ve 
proj~k~iyonln bazı izııhat lütfr. 
dersıruz ... 

Mösyö Tade mazeret beyan 
etmek i<-in ufak bir hareket ya. 
raca.k oldu. Artık bu resmi "se. 
rcmonilcrden o kadar usanmıı::, 
ı.·oruimuştu ki. HGsyö Meri. 
r.ıans bu ~rOOtlüdü !?'Ürdü: 1 

- O, iıet- halde bn lotfu c. 
r,:rgem.tyeoek!'inh' ... dedi.. Haydi 
M~ ~a!C'rl :ığabı'-vini1.e tam. 
.ı:w-dan rica Miniz. ·x . , - .. - ~•!~ •.:..-~~~:-tı. ru . 
'Yf/I l!I ~ oki.. 

.B eyi 
5 

Roland da çok nazik \'C sc. 
vimli bir eda ile ısrar etti.. 

Nihayet Tade dayanamadı, 
gülerek: 

- Peki, peki.. kabul, bir iki 
gün içirdc nrzunuzu yerine ge. 
tiririm. 

- Te.<jckkiir. ederiz.. tcşek. 
kür ederiz .. Tnbii kont Serizolü 
de davet edeceğim . . - Roland 
kızardı - o ela siz.in ~ibi Cenu. 
bi Afrikayı ziyaret etmiştir. Hi. 
kayeniz onu r,ok alakadar ede
cek .. ve öyle ümit ediyorum ki 
siz de kendisile tanışmış olmak
tan mcmm•n kalacaksınız. 

Ve Roland, J{ristin ile gii~li 
bir kaC' s:;z konu.~mak Ü?.('rc bi
raz uz"lklaşmış olduğu için ya. 
va..ı:"a ilfı. ve etti: 

- Sonra onu c:ai!ırmamama 
imk:ın yoktur .. Çiinlrii kont f..c. 
riı.ol artık kızımın nişanlısı sa
yılabilir. 

Ta.cl" k:ıbı•i makamında e~'lL 
c!i, ~-~f'.:'lô ~lcı:...nans ilfı.vc et. 
t i. 

RADYO 
lı-aııca 
ı\rapt"a 

Fransızca 

ıo:ı:ıt ı::ı,oo ve 18,45 de 
" ı:ı,ı:; ,.c l!l,4:i dı 

,, 1J,4j \e 20,15 dr 

13 - 11 - 939 Pazartesi 
12.30: Proı;:rnııı \ ' C ıııcııılckct snal 

n~arı. 12.35: Aj:ıııs YC nıcll'ornluji 

lıalıcrlcri. 1:!.:ııı: 'J'iirk ~liıziği (l'I.) 
1:1.30/ 14.UO: )1111.ik lK:ın~ık llııfir 

)liizik - 1'1.) lli.110: Pro~rıuıı. JIUı;, 
)lcnıloekl sant U) arı, ,\jaııs n· ~il'· 

lcoroloji Il:ılırrkri. l 8.2;,: ~liizik 

( l!:ıılyo cnz orke:.ırnsı). l!l.00: l\o 

ıııışm::ı (Çocuk Tl•rlıi~·l·si). llJ.l!i: 
Türk )Hiziği: Ccııınl l·\iıınil Wineıı<;

iıı hiriııci kon~cri. 211.1:ı: J\oıııışrıın 

<.\ile zir::ıali: 'i'nHıkı;ıılul.:). 20.30: 
Türk )Hizi~i: (Fnsıl Hcyeıi). 21.15: 
)lüzik (lrn~·nk orkcslr:ı - Şef: :\e· 

dp A~kın). 1 - Bruııo Mnrks: Kii
ı;ük A .. kerler (Fantezi). 2 - l'nul 
Lineke: \'eşil ,·iiılilerıle bir rnnıle
rn. 3 - fülııarıl Kiiııneke: )lnYİ El· 
lıiscli Jleııı~ircler of)('reliııden m:ırş 

1 - l'nolo To~ıi: Bir J>ıısc için. 
:, - Bcriot: B:ıh~l s:ılınesi. G - • Paııl 
1.incke: ~liznhi ıııurş. i - Tsclıni· 

konky: 1'nıırnııell:ı (k<·ııı:ııı i~·iıı 

kıııı,cı·ıo). li - J11c Cril: Çiçeklerin 
giizellijli ( \":ıls). !l - lleeılıo\·cn: 

l~kO\'Y:t lı:ırnl.ırı. 10 - Fr:ınr. 1.e
lı:ır: !)rıı Dııl operetinden \':ıls. 

2'.!.00: Memleket s:ı:ıt :ıynrı. .\j:ıns 

lıııherleri; Zir:ı:ıı. Eshııın - Tull\ i· 
ı:ıt, Knmlıiyo - .:\uluk Bursnsı (Fi· 
~:ıt). 22.20: ~lüzik (Kııdik orkes
ırıı - \'ukarcl:ıki pros;rnının dcvn· 
mı). 22.3:i: ~!üzik (Koııo;crıo: Kc· 
ııınn ve Alto için - Mo1.nrı) ( l'l.) 
23.0U: ~lüzik (C:nzlı:ıııd - J>I.) 2:i. 
25/23.30: \'arın ki pro.ı:r:ım \'C kn
p:ıntş. 

14 - 11 - 939 Salı 

1 '..!.:ıo: l'ro~ranı ve ıın·ııılekct ı;:ı· 

:ıt ayarı, 12.:ıa: .Ajano; ,.e ıııcıcııro

loji hnbcrleri. 12.!"ıO: Türk ıııiızij:ıi: 

llaj::laına ve cura ile O) un lıııvıılnrı 

Ye tiirküler. Takdim eden \ ' C ~·ııl:ııı: 

Snıli Yııver Ataınıın. Okııyııııl:ır: 

i:\leflı:ırct Snğıınk, Mnlıınul Kıırıııdnş 

13.30/14.00: ~tür.ık ( Knrışık Jl:ıfif 
müzik - Pi.) 18.00: Progrnm 18.ll:i: 
:ııeınleekt snııt :ı) nrı, ,\jııııs 'c )le. 
tcoroloji tı:ıherleri. 1 S.2:i: .Miizik 
(D:ın-; müziği - Pi.) 18.55: Konuş· 
ııı:ı (Glıısııl ekonomi \'e nrlırııın kıı· 
rııınıı). l!l.10: Tiirk ıniiziği: Cemal 
1'iırııil Cüııcnç'iıı ikinci koıısı•ri. 

19.:lO: Konıışmı:ı. 20.0:l: Tiirk .\liizi. 
ği: Kliısik program . .'\ ııkıırn Hndyo· 
"u küme sc~ \ 'C s:ı:r. lll'ycıi. lılnrc 
cclcn: ~lesul Cemil. 21.00: Konser 
Ta1'ılimi: Halil Bedii Yönetken. 
21.15: ~tiizik mnuyo or:keslr:ı~ı -
Ser: JJa<;nn Frrit (.\lnnr). 1 - (;. 
Ycrıli: Talihin kuılrrli (l'verıiir) 

2 - A.Boicldieu: J.11 Daıııc Jllnnche 
(Uvertlir) 3 - Si. :ııoniıı~zko: llnl· 
kıı oper:ısındnn )lnzıırkn. 4 - Mors 
chncr: llnns Ilclling opcr:ısınılıın 

l'vcrtür. 5 - l'. Tsclıniko\·sky: 
Eııgcıı Onegln oper:ısınıl:ııı Preliid, 
Yal<:, ve ~lnzurl.:ıı. 22.00: Memleket 
s:ı:ıt :ı~:ırı .. \jnııs Jıııhcrll'ri; zirıı::ıt, 
l'~lınm, knınhiyo - • "ııkul borsası 
(Fiy:ıt). 22.20: Scrlıl•sl snnl. 22.30: 
:'il iizik (Opera Ary:ılıırı - Pi) 22.aiı 
)liizik (C:ızh:ınc! - Pl.) 23.25/23.:lO 
\'arıııki ıırol{ram "e k:ıpıınış. 

Onun da komünist düşüncele· 
re saptığı hissedilmekle beraber 
bu düşünceleri zenginlerin mal • 
!arını yağma etmek ümidile be· 
nimsediği, kendisine verilecek 
para karşılığında her şeyi yap -
maktan çekinmiyeceği anlaşılmış 
tır. 

Nitekim Benitto kendisine ya. 
pılan tekliii hemen kabul etti. 

Matanyo her ihtimali düşüne. 
rek bütün bu işlerden kızına en 
küçük bir ipucu bile vermiyor, 
söz açmıyordu. 

Halbuki faşist fikirleri kafa. 
sınrla eritmesi ve yurdunu sevme. 
si noktasından Elissa da ondan 
pek geride değildi. 

Matanyo yapılacak olanları ta. 
sarladıktan ve işe başla lıktan 
sonra Ras Yatsunun hayalini göz. 
lerinin önüne getirerek homur. 
dandr: 

- Yüzüme gülerken kuyumu 
kazan alçak herif! ... Benim asker. 
tikten çekilmeme de sebep olmuş, 
istikb:ılimi mahvetmiştin l Şimdi. 
lik oğlundan başlıyorum: elbet 
sana ve bütün Habeş yamyamla. 
rına da sıra gelecek ... 

Matanyo planın tatbik şekli ü. 
zerinde düşünceye dalmıştı. Ba. 
kışları büyücek bir karto-r ::lan i. 
baret olan fişin aşağısına doğru 
kayıyor, gözden geçiriyordu. 

Onu bitirdi; en aşağıda, arka. 
sına bakınız, diye kırmızı bir ya. 
zı görünce kağıdı çevirdi. 

Orada yalnız üç satır vardı; 
fakat bu onun için çok değerli 
olabilirdi. Okudu: 

"Bu adam hakkında birincites. 
rin·:n yirmi ikisinde profesör Mi. 
riyantinin Ü.."liversitetle verdiği 
konferanstan scnra çıkan karga. 
şalıktan dolayı polisçe inceleme. 
ler yapıldığı, daha sonra göz hap. 
sine alın:lığı ve buna dair dosya. 
sı olduğu öğrenilmiştir.'' 

Matanyo hemen dosyayı getirt. 
ti. Burada onun konferanstan 
sonra babasına yazdığı uzun mek 
tubun kopyası vardı. Servis §efi 
onu da d:kkatle okudu, Habeş de. 
likanlısmı ağır bir suç altına so. 
kabilecek noktalar aradı, fakat 
bulamal:lı. Zaten o mc~t/},P .. polis
çe de okunmuş. suçlu görülme. 
mişti. Onun tersine bir i~diada 
bulunmak manasız olurdu. 

Bununla beraber yine işine ya. 
rıyacaktr. 

Matanyo o zaman p15nını de. 

Yaz.an Kadircan Katlı 
ğiştirdi: Onu casusluk yapması 
için kışkırtacaktı. 

i~te bunun için babasının ağ • 
zın<lan bir mektup yazdırmış, 

kendi a:lamlarından biri - 1-la
bcşistantlan geliyormuş gibi -
onu Habeş delikanlısına götürüp 
vermişti. Mektup Ras Yatsudan 
gelen ve delikanlının eline var. 

1 
madan önce postadan alınan bir 1 
'llektul>a göre dikkatle taklit e. , 
dilmiş, mühürü de basılmıştı. Bu. 
na ra~men her ihtimale karşı Mi. : 
kael tarafını.lan okunduğu sırada 
Benito da gitmişti. 
Habeş delikanlısı şüphesiz onu 

Benittodan hemen sakhyacak, 
böyleliıkle çok dikkat etmesine 
yahut sahteliğinden şüphe etme
s:n·:: vakit kalmıya-:aktır. Bundan 
başka çabucak yakacak, ileride 
bir daha eline alarak tetkik et. 
mesi, işin farkına varması korku. 
su ela olmıyacaktı. 

Benitto onun yanına gittiği za. 
man ona en yakın olan Vittoryo. 
dan ve daha sonra da Elissanın 
askından bahsetmekle dostluk ve 
e~niyetini kazanmayı düşünmüş. 
böyle yapmıştı. 

Matanyo bu planı kurduktan 
soma şöyle düşündü: 

- Yeter ki Eritreye asker ve 
silah gönderildiğinden, tayyarele. 
rimizin sayısından, dor.anmamız. 
dan ve sır denebilecek şeylerden 
yazsın: o zaman muhakeme, harp 
divanında ve en kısa bir zaman. 
da gizli olarak yapılacak, kimGe
nin haberi olmadan hiikmü yiye. 
cek, bu !!'ibi suçlan işleyenlerin 
hepsi gibi bir sabah karanlığın. 
da bir duvar dibin·de kurşuna dL 
zilece'k ... 
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Benitto 9kıp gittikten sonra 
Mikaelin gözü duvarda asılı olan 
takvime ka:;-ö; sonra cebinden 
not defterini çıkardı; orada, ders 
program ve saatlerini gösteren 
cetvele baktı: 

- "Roma hukuku ... " Bu derse 
o da gelir ... 

Diye söylendi. 

Saate de göz attı: derse baŞ!a• 
mak için ancak yedi dak:::a ol.>il· 
ğun.ı anladı. Halbuki buJundug~ 
y:r oraya en az on d:ıki1ı:alık ye· 
du. ha 

Bab:ısm'1an r:elen mektub~ a· 
tırladı, onun bildirdiği adresı ç 
bucak defterine yazdı. -

Çünkü ezberlemek icin vaıcıt 
yoktu. ·nı 

Sonr:ı mektubu yaktı, ki.ıllerı 
parma!darivle ezerek kö ed~ 
ka~ıt sepetıne attı. 

Her zamanc1"n daı..a !<:•l: ve tt• 
miz ol.,r-.t; c;eı..:ırJe ı;ivj..,erek 5°" 
kağ'l cıl .. tı . . 

Şimdi her adım başında ı;ı;t 
sa ile karşıla<-cakmıs gibi k\ıc 
heveca'lla c"rpıvordıı. Sirnd1 ~ 
babasının ona yüklediği 2ğır 'u
zifeyi n:ısıl yapacağını dü-;ünll'I el' 
yordu. Fı::kat ara sıra bu ha· 
!!ÜC ve korkulu isin scnunu 
tırlamaktan da l:~nd:.,:ni aJaıt1' 
yor, duraklıyordu. 

Zaten, bu haberleri nereden: 
lacaktı? Büyük harpten soti0 
y·n~ıl'Tlası da. okurması da rtı~n· 
olan casus romanlarından ve 
lara göre yahut ayrıca bir sena!! 
ile yarılan casus filmlerinden ~
zılarmr okumuş, görırüştü. Arı 
dıihna b:ı':ılırsa casuslar. bol I" 
ralı, vüksel: sosveteye girip ç t
kan, baska şey düşünmiye1_. 11

11
• 

ta hic bir mill"t v::y'l ,ıevlctı cJ , 
dan sevmh·erel: bu işi bir kaıa~ 

J ·-s·· volıı diye tutan maceracı kw· ~ 
lerdi. O kendisinde bu hallerd~ 
hic birini hulmuvordu. Bttll'ur 
beraber fl'a"es r.üı.;,,....,.tinde bO'' 
le ca'"us kuJI.,nılırak ii.,.cre J<ıırı 
lan bir servis de yokt•ı . Bıı;bll~ 
nın onc1an haber ic-tcyi'linı ı 
nC'kt~dan zaruri bulduğu d:ı o ıı• 
yordu. 

Fakat biitün bu k"'rı~ık dil~.~ 
celerin üstünd~ te!: ba;ına ı:1ıs 
içi., beslediği ı:ıc::k yükselircrdıl 

Benittonun sözlerine o ı:aOJ 
l:apılmıştı ki artık genç kızm bl 
İtalyan olduğurl".J, ve hele JV[atııtl· 
yoyu hiç dü~ünmüyorclu. Mn~e~~ 
ki o da seviyordu, aradaki but 
engeller yıkılacaktı. Yurt, so}' ~1 
~ercf gibi şeylerin değerini sı tJ 
ra indire:ı iki scy vardır: l'll 
ve aşk ... Aşk yüzünden hatta kc:J1 
d. d" ku ~ a ııtı· ı can uşman~nın cagın 

lan nice kadınlara ve erkekler 

Elis~a edebiyat taki.iltcsfnC'lcy. 
di ve bu fakülte talebesi ''Roma 
hukuku" dersini "Siyasal bilgi. 
ler" fakültesi talebesiyle aynı sa. 
atler4e ve aynı profesörden alır. rastlanmıştır. 

Bt.;Gl'X 

Sahahton 

itihan-n 
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Bielskv villasına varmışlar. - Evet, eledi. Fakat ben o- H .. ı.tmrzrl R<''a,cl için parla1c BIH .Ml'IBSIP '\fü\Nt'1'0Jt 

clı.. Mösvö Merimans ile kızr !lUn ycr"ndc .... 1-n'll her hıı.ldc bir paı-t; de~1"1in. ~ 
yeniden ·bin bir r· ... zakct ı::östc- lahn ço'.{ endi~ ederdi'll. - Öylemi zanr"<!iw•~!'ı·n? U- ı ı -
rip .va'un b=r zam.....nda h".Jluş. Bu müddet zarfırda Tocfo Bi· nutt-~·or musun ki, biz Polon · I 1 H. ı r"ST.~~E~~c 1 \HDuJt1t· 
ıııak. görfüµnek \'aitlcrinde bu. elı:ıh\' çort'~hr~lc oynuyor. ka • vanın en iyi nilelC'frıden biri - 1111 
ıunduktan sonra çekilip gitti. rrsı rri~tin bu s:ühayı sevine yiz. • nıl!Gt<'ril~rinl!:ı b:ı~·rnmmı 
le!". ile scyreJiyordu. Genç kaynı - Fakat servetimiz ai!:ıb::?y?. luln.r. ~ 

Bir cevre!< saat sonra bir le. g<'lince ağ--ıbeysinin yan•..,n gel· - Oh Val<"·i .. Rıı hı•.,tı~tıı.: ~n;ee:n:;;e ·-•.::::S ~ 
lefon zili çalarak Mösyö Tadc- MÜ] olmr.sr'ldan mütevellit sc - miisterih ol.. Her ikimiz d" rnk tJr.'" 
yi ma!<ine ba:,;ımı. cai!ırry~rju.. vin-: hi&ooiyoMa da tv1}.,Jerin- 7."'l"""tn ohcıp'tı?.. ~c-te o kadar. Ci':-c) leri'T'i:.: Ti'rk .•. ,e-
Aravan :vine a\'ukat idi. det.i elemli mana bir türlü kav· hem ~T"ra ....,.,",-ı f',.ı ... ..,.cli,·or Jd ı~ ··umu.ın venr .klc üç rn J,ı :ı • 

b 
. . . • . b" .!\ ~ • 

- Fakat nasıl oluyor, siz olmuyortlı-. f ... n va!nı~ bas'Tla bil" biiviil.t bir mıyd n r :ı .. c "r .... r """ · ... ı 
• .-ı_ • , ~ Jel et trende bir suikasta duçar oL Todc bir nn içL'l onu yalnız scn·ct yapmağa muktedirsin. eınn ctmCK ı::ıs-n·nı c e 

r.ıu~ur.uı. lnnrfan bana hiç sıkıştırmağa muvaffak olmuş, r nnT•n .. r .. ı olacafiız. 



iman ya sulh teklifini' ~~~::~n~:~~~~~'~ \iti ( ~,v;•T 
tetkik ediyor · takdi~~!~~~~!~~~~~- ~\:m;;;ai!!!!Ed~ı===ıı~k--a;;;;;ı ~b~i ~ 
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lnumz Kralı ile Fransa Reis:cumhuru sulh :;~;~.;;;;ğ:~::~:~~~::. 
~lebbüsünü müsait karşıladıklarını bildirdiler ~f~~~t;~g:~~ıi\Ifü'~~ 

l'llll•el · giltercye avdetler! tavsiye o-

'~l >..' l2 (A.A.) ..... BrUk· mullU hedef, Avrupanın mUte dildiği, ~Unkll hiç bir milletin lunmaktadır. Nnkllyut için 
ll'1l4 ltna.n elçlal salı gUnU madlyen tazelenen Alman ta- I"ransa kadar sulhperver ol- her ttırlll tedbirin alındığını lı t· kralicesl ile Belçika arruzu korkusundan kurtula nıadığl ve hiç bir milletin Av· ilft.\•eton bildiren bU tamimde 
r,t a.ratından gönderfün bilmesini temin etmek, Avru rupa sulhu nnmınıı. onun kıı· Hollandada kalacak olan ln· 
ite t ~Ubt•vlY•bnın , ... ıı ~· mU!etler!ne, istikial\erinl dar fedaklr!ığa katlanmadığı g!llz!eıin de daha sonra lngil· 

lıt be kik edilmekte oldu· ve bUrrlyetlortni muhafaza ıın-j söylenmektedir. tereye gönderilmeleri mUnıkUn 
dtrllll u. sabah B . Spaak'a kanını vermek ve istikbalde olabilecekse de şimdiki glb\ •tır. b ı Mesajda denlliyor ki: h ı~ eyneltnilel ihtila flanıı hallin·! h ueust bir vapurla saya at e· 

• Glttz KRALININ de, muslihane yollara müraca· ı Fransız mllleU. bUtlln mil- demiyeceltlerl söyleniyor. BI· 
,, Cl!lVABI at yerine cebir ve kuvvet isti· lotlor arasında adli ve devamlı naena!eyh Hollandadakl lngl· 
q11ta . maline mani olmaktu·. bir sulh tca1inl imlcdnlarını !izlerin tngntereye gider.ek o-
~ıu; 12 CA.A.) - Belçika lngııtoro Mkametınin !Ik hUsııusureUe kabule Aınade ol· lan her hangi bir vapurda yor 

8&.Jın llollanda krallçeainin rince, hal ve tesviye hususunda duğunu yine tekrar eder. Fa· bulmak, bilahare vapur bula· 'ita~ verdıı;ı cevapta lngll vücudu zaruı·! unsurların ne kat, ancak a.da!ot csa•rna mil•· maY"' Hollandada kalmak şık ı,010 ı ozcumıe, Bilyük Bri- !erden !baret olduğu, yukarda- toııll bir sulh devamlı olab!Hr. larmdan birini tercih etmol•rl 
~I ınİı kond!slno yapılan ki sözlerden sarnhaton anlaşıl Şu hald•, sulhun tesisi, istik· !~7.lm .clmektcdlr. Ka!aoak <> ı., raoatıarı dalına mü· maktadır. Eğer H"'metmanbı balde, bUtlln milletlerin hürri- ıanıar"vapıır bulsalar dahi an-

t ~ıladığını söylomckte, nız, bana yukarda İarlf odilon yotlne hürmet hususunda mUs cak ,·alizlorini götUreblloc•k· lı ~ u seter )ngiltorenln, hedofe uıaşmay• hakikaten bet garantiler yerildiği nlsbet· lcr<lir. lla!buki şimdiden g!do
'~.~rtarınak için mümkün mUmkUo kılacak mahiyeti h•· te ımkAn dahilin• g!rebllir. cek olurlarsa sandık vesaire 
litab şey yapıldıktan son. I• Alman tekllllorini teb\iO insanların endişodoıı voya gibi havaleli oşyalnrmı da gö· ı.,.: earıidığını teba•·Uz etmek imkAnma malik ıseıılz ıztıraptan kurtulmaları için, rnrcbllmoleTI için tedb\rlor a· 
~ tedtr. diyebilirim ki. BUyUk Britan· bundım böyle hakka karı,ı ye· ıınmıştır. 
t '>Dta şöyle ra. bu teklll!erl on dikkatli bir ni sulkastıer yapdmıyacağm· lng!llzler şimdi veyahut 

1 

denllmokte· şekildo tatbik odccektir. dan em\n olmaları !Az<mdır. sonra gitmok istodlklorlni voya 
'lilte Adalotslz!lğln •aferini tasdik Hollandada kalmaı;a karar 
ı •d tenin harbe glrnıcolnl FRANSA Rl!l!SICUMllURU· ed•n her hangi tarzı hal, Av· ,·erdiklerini konsoıoslııkl•ra Ilı~ •n acil seb•P. Alman· NUN CEVABI rııpada aneftk gelip geçici b\r haber yernıo ğc davet edilmiş· 
~ıud~lonyaya vaki olau te- Paris, 12 (A.A.) - Cumhur- stıkünet yaratabilir. Tehdide ıcrdir. 
'" k r. Bu toeavuz, Alman re.isinin. Belçika kl'31' ile Hol· maruz bütün mill•tıcrin mtts- Reuter Ajanoının muhabiri "•tı ,•mşu!arı hakkındaki landa kraliçoslnln mesaim• tak oldukları bu sulhun lehin· lng!llzlere yapıl•n bu t•klllln lıı .~ n yeni bir misalini vord!ğl covapta, bu mosaJm de veya aleyhinde karaı· v..·. sırf ihtiyati bir todblr olduğu· "'•da or. Fakat lngillzlerln yttksekl!ğl ve asaleti Fransa mok, art<k Frana~ya değil Al· nu vo vaziyetin nezaketin• 

harbettiklcri en ı;u· tarafından fevkalade takdire manyaya dUşor. hamlediltnemesi ıazıın geldiği· 

liltere Bahriye Nazmnın nutku Finlandiya -~ovv~1 ~~r!;~:~~]~J::~~~~i.f~~j 
dt\ muzakerelerı endı vaziyette bulunuyor. La Haye· ·~ 12 (Huouol) - lngll· mamdır." d•mi••ir. · de do endişenin daha azaldığı 

ıı· lltlinYe n~z.n-r Vi!1atcn Çör· Çörçil bundan sonra. Alman • • b• aşikardır. \ht~c İngıhz mılletine .. b~r hav.a. kuvvetine verdirdikleri şe varıcı lf surette Resmi mahafil. ecnebi mem· ~lıtı, .buiun!"uıtııc. Çorçıl , Z&yıatı .anlabnıt ve gelen kış ·loketlerde Hollanda hakkında 
" ~~ctıc t;n katı zafere olan l m_evstmı ~olayısile askeri hare. (B~ tarafı J. incide) dola~an bedbin ı·lvayetlerden 
1 

ı "'ıı., ~den balı!•!< baıJayan , kabn. geçıreceği mi!<okül oafluı.. Moskova. 12 ( A.A.) - Tass dolayı m U teessirdlr. Ya baneı 
1 

~ 
11

•de Leh, Çek ve Slo· laTa ıııaret ederek "G<>lecek ba. Ajan" bildiriyor: ınııhııblr!ere göndereccklorl 
..,. ~ •,:1<ıfoin hürriyetinin i - 1 harda v!zifeyo daha organize ve lngilim Daily Eçpms gazo - haberlerin sansuro t~bi tutul· 

0 

~ 1 dı·" gun gittikçe ço~alan daha mukemmel bır şekfüle do. t .. ı. Exehange Tdegraph ajansı masına 11mburlye t hasıl ola· 
~ıı.. .. ter meselelerle birlikte v&:m. edilt!Ceğin1 .. 1~ efle • Hwl•f11Mt./iı6Jiablt1f tlınıfı.ndan ve· cağı ihtar edJJ:mı.tir. 

t ~~' d:.: • b" 1 mıştır ·ı ı aı .. -"'I t ... mı u sulh ve cm· İ : . rı on ff Stal nin, Fntandiya tara· Dün iki mıntakanm au wu.. 

1 fiı.ı""Usü için hubettikle· 1 . ngıltore bahriye nazırı umu. lından kabul edilen on oon mli - da bırakılması karanndon """-
'••dikten ıonTa demi tir ı ınıyeUe bı~af memleketlerin uo:lokhbkları yeniden reddedil- ra bngün ayrıca dalı• ba!ık• 'ı 

1 
h"be man· 

1 
k 1. 1 tutıukları sıyaoeto de temas et. diğini bildi"n biT habtt n•ıret· mıntakaiarın suya gömüldüğü ~' :", ıaııı;<k ı F:ı, ~ . ıç,';. , ıı;iş, l tal yanın noli tikaomı "&ki. m< ktedir. i!i.n edilıni§tir. Şimdilik sular, •ı biıllııiı bulu ' a k 1 iane., olarak tavsif etmiş. Ja - Ta" ajan11, Dally Telogra· Holiando:nın belli lıoli• milstalı~harpten nuyor:;z-, ar§ı panya ile bir gLıa ihtilllfl•n ol. !in verdiği bu haberin hakikate kem mevkilerini k&plaDlll bulu.. 

· t.,r Çarpı a~an N eyı:ıce.: ma.dığını. Türkiye ile a.ktedilen asla uygun olmadığım beyana nuyor. ~"'il.tip 1.§ac-a~ız. azı rcw muahedeyi ve Rooyanın duru • d F' o· u"n, Hitlerin taarruz için ı.i~ ı e ınceyc kad - . mezun ur. ınlaıl':iiyalılar, yeni v

1

• • ar ugra· munu zikrettikten sor.ıra Alman c"·"'"-+""'i gününü intihap et . 11... hiç bir müsaade-klrhkta bulunma ,_..., ı,.c;a : 04~o:ı .. yanm şarka olan yolu kapan. mek itiyadında olduguw hatırla. ı.... Ço ·ı A d v • • mış olduklarına göre, Stalin mev-
.,"lta. .. f r~ı , lmanyanm ıgı ıçın, şimdi garpta küçük tıhyordu. Bundan başka dünkü 'O •i rn 11 ı 1 k tl zl cut olmıyan bir şeyi reddetmiş o-~le<!i • · ı et •re yaptıkla • ınem e e ere •ö erini çevirdi. lamu. - gün mütarekenin. yı!dönümü 
: ''bgı tehditlero temaa e- ğini söylemiştir. idi. Ve MUnih bombaal dolayı. 
b ~~er ·· l • F k t H ı d Taı ajanaının bildirıdiiiine ıö· l 1 k t Lfttin.ı saz er öldürmek ı , a a o an 8: v~ Belçika.ıun F" • aile ngi tereye a.rtı mevcu o.. 

~•t •rduk. Biz bunlara < - 1!,ruıl.n • ...Ccrıl~ temin edilece. tihadının on kUçUk tekliflerini du. ~at oa•U•r geçmit bl~ 111~ oı•~c ~laeı.ydı, şimdiye ka 

1 

nn~kadderatı~ın ıttifak devlet. re, ınlandiyalılar, Sovyetler it· lan kin de tehlikeyi arttırıyor. 
l~tı ~'"'fver~yoru. Biliki• gını .. ıl~ve ~tmı~tir. .. reddetmekle kalnıayıp. u•la""a- bir tehlike belirmeuıiı vo halk ~ti}'..., alameti sayıyoruz ,. ! Çorçıl sozlerıne şoyle devam ınak huıuıundaki taahhütlerini rahat bir nefes alınıştır. 1_.ftı,' ••nr, bundan son ·a otmi~tir: "~inkU Alınan ri. arttımıalıtadırlar. Son .. manbra Gerginlik aza!mıs olmakla "'lı.,,~"'l•~erin haıi>ln onu~· cal! birim kendiır.izrlmı ımıin ol. kadar Pinlındiyalıların, Carelie beraber Hollanda.nın vaziyetinin ,'tı,,~·ct. •dr>k etm\t olduk· dugunıu~ kad~ ken<lılennden e. llmalıında ve Lenincrad kal'f' - çok nazik olduj!u tamamen id. v.~ Vaziyetten balı t ı nıın de.-ıldıroer. Bulundulduı omdaki eephede, iki üç fırkaaı rAk edilivor. Şnraat da muhal<. 

-.3'etf1T1iz on haf ııe m § yerden baktıkça dünyada. bir mevcuttu. Şimdi, Leningrad civa· ka.k ki. Hollandalılar memle • 
1,,lok et.ha iyld' :: ':"el- tek dostları olmadığını görmek. rındaki lorkaların •1edini yodiye ketlorinin bitaraflığını muhafa. :ıı..: "\'eti . ır. enız ve tedir,er çıkarmışlar, bu suretle uzlasmaz- za etmeğe son derece azimlidir. 

~.., ~ ınız daha iyi hazır - • . ."" .. ı kl 'k
4 ~ "• t haldedir Ordum İngılız naz;rı butün dünya. ı arını aşı "r olarak göstermiş- lcr. 

" chı· . uzun nm H"tl . 1 htar ld lcrdir. -------------
h ıyet 'derecesi ha b" ~ ı erızme a ey o u • ı G h • d h:1· ltirıden ,.,,.k daha r ıiln g~u kaydedip Almanyada bile, Londra, 12 (Hususi) - 'l'"in- arp cnp asın 8 

"q,."· llav 1:-7 ın • mılyonlarca ki•inln Na.t reji. landlya - Sovyct görıı,melerı ll " 

~ 
ırıcrirııi ~ ucum.u:ıa kar· minden uzak durdukları şeklin. endişe vcrlcl bir surette dur· Paris, 12 (A.A.) _ Havas a... 

zın teıkılatı ta- de ş(:izlcrini bitirmiştir. muştur. Finlandiyalılar. Sov· jansı askeri vaziyet ba.kkmda deb • t k - -- yet taleplerine karşı yaptıkları !Jll malumatı veriyor: 
~. . ıya omı·s ·,fonu çal.•~maıa· rı musaedııtın son haddine gel- Bir çok tahminlere, Alman ~~ y rliklıwi kıınaaUndedirlor. kıtaatınm bitaraf memleket • 

~ llbe~i l2t (A.A.) - Bir ka.ç tutunarak talebeyi Tlirk dil ve MUza.kerelere yeniden baş· ler hudutlarında yaptıkları tah ~ 'l'uı-k 0Plıınıp ~•lııımak. kllltUrlinlin eser ,.e mahsulle ınnıak lmkAnı bulu nam d•~T şidata ve Zigfrlt haltı Ur.erin . 

11 

d Dı! ve Ed€bı"yat 
11 

d -
1 

takdirde Finlandiya murahhası deki mevzilerde külliyetli tak _ 
,. li r e ogı·uc nn dofrruya temas 1 ı ı ğm d 

S 
t\ "eı' . n_ tatil olm•••na ..,. ları metn eketler ne dönecek· viye harekatına ra en. ün 

" k ll .,_. ettirmek yoluna gidilmesi lrn ..ıe11v ... 
1 

.'. ık binMlT'•..ıa nıi. terdir. MQ,skova radyosu bu cephenin heyeti umumiyesinde 

11 
" • "" "'!!! rarlaştrrılm ıştır. b" ~"'a""' e so_nra rah~maıa_ B hususa dair neşrettif,I krsn bir tam ır sükunet hükUrn sür • 
. ,, t " • ••- unu temin için nıuhtaıur il ~ ~ti e rnıı-ıtir. ö~ieden hitabede Finlandiyalılnrııı 8ov- miişt r. 

~~,. .. trı.llladaA _Ma.ar. if Vekili. bir edebiyat t~rihi vücuda ge. yet taleplerini reddetmekle Yalnız Sarın bir- ka.ç kilo -
-

1 
tirnıck Ye bunda asır taksimine tr b d h · "" ı...ı. ı Yucel de ha- tehlikeli blr oyun oynadıkları· me e gar ın a ve aynı ne rın 

11~~~0 ~ur. da,-anarnl; tarih soylr!erlnl ta· na işaret etmiştir. Bu tal epler. bir koç kilometre şarkında iki 
1.. ~",! reislik oden Ede. kipto ol d • edil mesl ! hım nı" >"I n l&nd lya körfe zl od• bir da· Alman keşif kol unun bi• 9ıluş 

c ( TıO";;,'•nı B. Süleyman 1•keyi kazandırmak düşttnee niz ussün\ln toıuinini de ihtiva hareketi yaptı~ı halıer verili • ~ ı.:.»rııa'••an raporu oku. sil• büyük şahslyet!Pl'I tobarUz etmekt•dir. yor. Bir kaç mitralyöz ateşi oL 
,,, n neu .. ıer haldmı. ettiren bir usu!Hn takibi mu· muşsa da hokiki bir muharebe 
ı..~ aö' bulunmuştur. Bu vafık görillınUştur. Bu muhta· cereyan ctmemi~tir. -:'lıili. ,., '!'ürk Dili bir bil. S&r edoblyat tarihine mukabil hatalarına varıncaya kadar sayfa Berlin, 12 (A.A.) - Ordu bat '!': tı....,kabuJ edilerek orta lı&h!ı büyllk T!lrk dili vo ede- aayfa tetkik olunacak ve neticole- kumandanlığı tarafından tebliğ 
t~ b~n yapllnıa.k. blyat antolojisi yapılacaktır . ri bir ay zarfında vekilliğe bildi · edilmi§tir: 

> ~' ~debiyat ., ted. Ayrıca gerek TUrk odeblyatı ri!eeektir. Son günler zarlır.>la Fran1>zia· 
11'1 e biti l>!~ ahenk dahi • nın_ g~rek " dUnva edebiyatının Komisyon vekil tarafından ve· rın evvelce ileri kara.kollarımız ta 

ı 
1
,a< tur J•gerinin dovamı blrıncı sımf ndam Ye e•er!srlnl rilcn hu mevıua ait b<ıluı>an eli - rafından iıgal edilmit olan Pir • 

ı,..~ ~'1>tt ~~ille .öOretilmeoi e. tanıtan yur·•I<meo kitaplar vu. ğer hu•uoları ineel01D<JIC latan • maacıu eenubi gaı'biııindeo il ki· 
'"'t ,"'1toı ıuı,.ır. Bu ~ron cuda ıetlrilehll.,•ktlr. bulda dev.., edeçclttir. Her hal· lometr< mosafedeki bir yamacı 

! lıt "'•ta <ditmesi ve mOf. Bütün bunlu «ôn koauıulan ta çaııımalar hakkuda koınişyon işgal etnı<k Ü«r< yııptıkları mU · 
itttt tnınrn daha vazıh müsabakada si!ltcmimi .. in en mu· reisi vokilliğe rapqr gönderecek • teaddit teşebbüsler Fransız tay • 

~· ı~Iı bir şekle ko. val<k yol olduğu mütalb'1nda • tir. Orta okul türkçc kitapları ü- yare!erinin ve FTanaız ağor topçu 
r <ttı ~i 6kte<\i.!'. dır. Bu ıJlahat ve yeni kitaplar zerinde de incelemeler yapılacağı kuvvetinin yardımına raimen a -
ı ''l'\ıt rethnınde tsmdtye yapılıncaya kadar vekillikçe ka · için, ona o-Jcul ti,irkçe öğretmen • kim lcahrıııtır. Yamaç elin Al • 

""ı\ "~ata batlıc. taas b··l rı~ilen buriir.kU ,,., kitap ko- lcri Bedri Kemal. Tahir Nejat tnı1\ k1taatıml\ itcalirid.tdir. Bir 
<lıısat lzaı-J edebiyat. tft · miıvon uast t~"af•nrlan, ıırala • ile kolej tür~c ağretmeni Deha miktar Franuz aekeri eılr alm • 

ananesinden kur- rında taksi:n olunarak mürettip • komisyona memur edilmişlerdir • 
mıştır. 

Yazan : REŞAD ENiS 
Şevket: 20 ya~ında. 
h ...:rı.ı lah: 28 yatında. 
Şevıt<ı!in evin~e, aktaım; 
saa~ 5,5. Güzel bir bc?.aı· 
apartur.anmda yatak oda. 
ıı. Şevket yatakta yatmıı, 
Nurullah ayakta ve arka. 
dapnın baıı ucWlda ••• 

Nurullah - Netice anlaşıldı; 
kaybctt~n. 

Şevket - Kaybetmedim Saat 
altı oldu mu? 

- Altıya yirmi var. 
- Tam altı olmayınca hiç bir 

§CY söyle. nege haıltkm yok. 
- Hali ümit ediyor musun? 
- Altıya kadar ümidimi kes.. 

- Muhakcmelcri.'le hayran O

luyorum. 
- İstediğin kadar hayran ol 

Ben· ~midimi son dakikaya ~·; 
k~smıyorum. Meliha beni çok ae. 
vıyordu. Gülf em bana bunu mü.. 
~errercn söyledi. 

- Gülfem kim? 
- Kim olacak canım, Meliha-

mn kahya kadını ... Evini idare e. 
den kadın ..• Hl.ilba her 11yt .... 
Anlaı:irn ya 1. 

.-:-. D~ima Melihayla gördü iL 
muz ıhtıyar mı? 

- Ta kendiıi ... tıte o, GWfem 
hanım, bana bir gün pyet malı. 
remane dedi ki: "Meliha aid M 
kadar seviyor, ain ne kadar ehem 
miyet veriyor bilmezsiniz!" 

- Öyleytıe n-edcn senden aynt
dı? 

.-. Kadın keyfi ..• Kadın i.Mldı. .. 
1:f ıç ı:ısan kadm kelbini anhyabl. 
lir mı? Maamaiih bundan ne çı. 
kar? Belki beni yine eskisi gibi 
hatta belki daha çok aever. Gcıe.: 
cek, gelecek... Bak görürsün .• ~ 
(~apı çalınır.) fştc geldi. Sena .. 
bur odaya ... 

Kapıcı (içeri girerek) _ Be
yefendi: b!r kadın geldi. 

- Giraın ... 
(Gülfcm içeri gir.er.)' 

-2-
Şevket - Siz mi geldiniz) 
Gillfcm - Evet, ben gelldinı. 
- Meliha gelmedi ha? 
- Gelmek istiyordu fakat 

vakti olmadr. ' 
- Fakat ben ölmcac üıcıır.,,ün. 
- Hayır ... 
- Hayır ne demek? ... Evet. .. 
- Hayır, Şevket bey, hayır ... 
- Demek Meliha inamnadı? •.. 

Demek siz de inanmıyorsunuz? ı 
- Hiç birimis inanmadık. 
- Demek Meliha beni aevditi 

ni söylediği zaman yalan eöyltL 
~ordu?! .. 

. - Katiyen ... O dakika sizi ıse
vıyorldu. Fakat. dakikalar çok 
~ürmez. A~rk rıca ederim, bu 
l§ten vazgeçiniz. Zaten Meliha 
ai.zc ı~e bir ~uı doiil" Dolt. 
ça 118yluyorum, alı: çok &'C~fnU 
ço~ hararetliainiz. Size böyle uz~ 
süren a~klar yaramaz. 

- Ya mektuplan? O mektup. 
~~rda ben! ölünceye kadar aevece. 
1;ıne yemın ediyordu. 

- O ya~m.ryordu, ŞeV'ket bey. 
- Ya kim yazıyordu? 
-Ben ... 
- Siz mi? 
- Ev.et, k!tiplik vazife.ini yı. 

pan benım ... 
- Temiz igl ... 
- Temiz iı değil, bilirim. •. Fa. 

kat, hanım emreder, ben yapa. 
rım. 

- Mektuplan size lkendtai mi 
yazdırıyordu? 

- Hayır ... Ben istediğim ıti 
yazarı~ Meliha okumazdı bile ... 

- oyleyae kifi, Gülfem ha. 
nım, gidebilirsiniz... . 

- .G.i~e~ilir miyim? PelclU-•. 
Ah, sızı ıyıleşmif göı'düğilmden 
dol~V: ne kadar memnunum bil
senız .... 
.. - Aklım baJıma geldi; artık 
olecek değilim. (Bağırır) Nurut. 
lah. Nurullah... (Nurullah 8teld 
"dadan gelir.) Kazandın. GUlfem 
hanımı uğurla ... Gencim, viicudu. 
nıu toplama~a ihtiyacım var. BL 
n1enaley~ iyileştim. Gülfem ha. 
mm, benım yerime gesecek olan 
zata deyiniz ki, hiç de knkenrrw
yorum. 

(Gülfem hanım ve NUTUUah 
çıkarlar.) 

-3-
Apartımanın antresinde. 
Gülf em - Bir şeyden ıllphe9i 

yok galiba ... 
Nurullah - Hiç ... 
~iilfem - Ah N~rullah bey, 

yerıne geeen zatm suı olduğunu. 
zu bilseydi!... 

REŞAT ENiS 

==§il ... . l!ff···--·· .:.:!!!i!!!I Hii!i ..... .. ...... 

Haş, Uış, t~ezle, Grip, Romatizma 
. ' Nevra•ii. Vırıklık ve bütün a;;.r, 1annız& derhal 

keıııer. tcab1nda f{ündf- ~ ır~~e ahnııbiltır 
!i11~Vf"°'r~ ~.J.Ww·'!l- ~·'!lb:~·llnü. 

--·ı ...... ... ....... ~ -·· - .... ·····~·- ~ -
~'- ==~ .. :ır.c-'--~ :i:i 
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Beşiktaş 1 - Galatasaf ay O 
Evvelce ta~m in ettiğ imiz gibi Galatasaray maçın yüzde yetmişiıı i hakim 
oynamasına rağmen pek t1rsattan İS Lİfadeyi t ilen Beşik taşa 1 - O ma~ lup oldu 

Bcşi1daş kalesi öniinfle hc7ıcca117ı bir nn 

35 inci dakikada Budurinin e· ] 
şapesi yüzde yüz sayı ile netice-

Yazan Muvakkar Ekrem Talu 

Be~il:taş - Grı'n.fasrırav m!lçmdan rli(jer bir qörföıüş 

tık dakikalarda Hakkının kale 
ağlarım delip birçokların :ia şilp· 
he uyandıran golü uzun ihtilafla 
ra yol açıp zevkle beklenen ma -
çın heyecanını kaçırmıştı. Bu 
muhakkak ki hakiki bir goldü. 
Hakemin de bu sefer Galatasara· 
ya yaver olan kararı tenkit edile
bilir, fakat mazur da görülebilir· 
di. 

lenebilecekken beline sarılarak \ hakem verememek zaafına düş 
durdurttular. Bu bariz penaltıyı tü. 

Haftaymda Galatasarayın nefis 

Vefa T o okapının sıkı müdafaas ını kombinezonu Beşi~taş m~ıf sa . 
• hasında bunaltıcı hır mahıyet ar 

b f 1 ~ 1 k 1 r{ zediyor. Üst üste Salimin ve Sa-
0Ş ~ e a ne meye nıu ~ aı a o uU Jahattinin şiltlerini M. Ali hari . 

Hakemliğe, Adnan ve Ahmet 
Ademin istiğnaları üzerine Nec -
det Gezen tayin edilmişti. 

kulade çeliyor. Galatasarayın na
mütenahi akınlarında tek bir aa· 
yı yapacak makul hareketler gö
zükmüyor. 

Zaman zaman Beııiktaşın par· 
lamalarına mukabil Galatasara -
yrn bilhassa sonlara doğru gittik 
re hzlanan akınları bir netice ver 
'neden maç bitti. 

NASIL OYNADILAR? 

Beşiktaş, M. Ali, Hüsnü, ibra· 
him, Hüseyin, Feyzi, Cihaı:i, Ha
yati. Hakkı. Sabri, Şeref, Eşref 
§eklinde dizilmiş. Galatasaray da 
evve!ce ilan ettiğimiz Osman, 
Faruk, Adnan, Eşfak, Enver, Ce· 
lil, Salim, Salahattin. Cemil, Bu
duri, Sarafim şeklinde oynuyor -
du. Vefa - Topkapı takmıl"rı maça ba§1amadan evtıcl 

Beşiktaşta M . Ali, tam manasi
le mükemmel, H üsnü, F eyzi, 
Hakkı da çok iyi idiler. Bilhassa 
Hakkının lüzumun-da müdafaa i· 
çinde müsbct çabalaması, yüksek 
klasının bariz bir ifadesidir. Ma
çı kazanmalarına başlıbaşına amil 
<.']muştur denilebilir. 

Be,iktaş rüzgarla oynamakla 
fazla biP hakimiyet kurarak çalı
şıyor. 

29 uncu dakikada Şerefin orta· 
ladılı topu kale ağımda Hakkı 

Celalin başını::lan asırtan kısa dar 
besile ağlara yuvarladı. Beşikta - ( 
§m ve maçm yegane golü. 

Hakem Tarıkın idaresinde oy 
nanan maçın başlarında Vefa sr 
kıştmyor. Süratli tempoda işle -
mesi, Hakkının hücumda salıı · 
ması süratli hareketlere girmele
rine sebep oluyor. Lakin Topka· 
pılıların bilhassa üç geri müdafii 
mükemmel kurtarışlarda bulunu
yorlar. 20 inci dakikada Muhte· 

Fenerbahçe 
Al hntuğu ikinci devre sonlarında yapa 

,jla i ğ i bir golle ancak kazandı 
Kadıköy sahasında hakem Ha

lit Galip idaresinde oynanan Fe· 
ner - Altıntug maçı az kaldı bir 
sürprizle nihayet buluyordu. Za 
ten haftaymın 25 inci dakikasın
da Ya~a:ın talili bir vuruşu da 
olmasayJı Fener genç fakat ateş· 
li rakibi karcısında azami muvaf
fakıyetsiz kalacaktı. 

Taraftarlarının büyük merak 
ve heyecanile takip edilen maçın 
ilk on beş dakikası tamamile mü· 
tevazin geçmiştir. Bundan sonr:ı 
Fener ağır bastığını görüyoruz. 
Evvelce Beşikt:ışa karşı çok isa
b:tli bir tabiyede çalışan Altın · 

tuğ müdafaası bu sefer de mu · 
vaffak olarak devreyi sıfıra sıfır 
berabere bitirdi. Haftaymda bas 
kısmı devam ettiren Fener for 
hattının isabetsiz şütlerile sayı · 
da gecikiyordu. 25 inci dakikac
Rebiinin güzel bir pasından kale 
ağzında istifade eden Yaşar gü · 
nün yegane, fakat talili sayısını 
kayde muvaffak oldu. 

Fener takımı: İrfan, Faruk, 
Lebib, Esat, Ali Rıza, Hayati, 
K. Fikret, Yaşar, Melih, Rebii, 
Basri seklinde en kuvvetli kad -
rosile Çıkabilmişti. 

En· Er 

Sulevmaniyeliler, birer birer sakatlana~ 
eksik kadrolu istanbulsporu 4 - O qibi 

açık bir farkla mağlu~ etı iıer 
Hakem Feridun Kılıcın idare -

sinde oynanan bu maçın ilk da
kikalannda İstanbulspordan Or
han ve Cihat sakatlanJıkları için 

oyun gittikçe zevkini kaybeder 
bir mahiyet almış birinci devre 
nin sonlarına doğru üstüste Sü -
leymaniye iki sayı kazanmıştır. 

şemin akıllı bir pasını tank gibi 
götüren Hakkı topu ağlara tak
tı. Bu arada Vefadan Mehmet a· ı 
ğırca yaralanmı§Clı. Haftaymda 
Muhte9em İkind vole bir tütle 
Hakkı da 35 inci dakikada üçün
cüyü attılar. Maçın sonlarına 
doğru Hakkı iki sayı daha yapa· 
rak oyun bitmiştir. 

Galataaarayda milıclafaa iyi, 
forvert randmansızdı. Salimin 
hücumda çalı§tırılması da fayda 
vermemişti. 

Muvakkat Ekrem TALU 

Gençlik kulüpleri ilk olarak 
Balıkes i rde kuruldu 

19, fO, fi yaşlarındaki Balıkesir Beden Terbiyesi 
takımile yiirüyüş talimleri yaparken 

mükelle{leif 

Balıkesir, (Hususi) - 3530 
sayılı beden terbiyesi kanunu
nun tatbikine alt nizamname 
hen ilz çıkmamış olmakla bera
ber gençlik k!Uplerl teskili 
hakkındaki kısmının tec~Ube 
mahiyetinde tatbikine geçilme· 
si ve bu tecrübenin lzmir ve 
Balıkesir bölgelerinde yapıl-! 
ması tekarrür etmişti. 

Beden terbiyesi genel direk
törü sayın General Cemil Ta· 
ner bu işle meşgul olmak Uze.1 
re geçen Ağustos 1zmlre ''e Ey-1 
lülün 4 ünde de Balıkesire 
geldi. 1 

Muayenelerini yaptırdılar. Ve 
ajanlar tarafından hazırlanan 
haftalık ( 6) saatlik mecburi 
spor alışmalarına başladı l ar. 

Bu spor mükelleflerine be· 
den terbiyesi muallimleri ve 
ordudan ayrılan subaylar ta· 
rafından (Askerlik, Atıcılık. 
Dağcılık, Atletizm ve su spor
ları) gibi mecburi sporlan 
yaptırmağa başladılar. 

riyet bayramında geçit resmine 

-.......... -
Sabah, öğle ve akf&lll her yemekten soff; 

R~. DYOI~iN 
•. ı l in ndı k tarın ı süylecllk terı 

.ımrn, dl~ lerin nic:in h u kad a r 
C,\ az \'e ıcüzel olclnğnna Ş&';'lmak 

hakikat<"n ı;;a ı;;ıla<·ak şeydir 

UA DYOı.t~ · 1<' f 1'11 ' 

ebedi b ir hayata , sıbb"' 
c·a zlbeye m a llk olurlar. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten ıo 
P-"ÜnrlP 3 defa 

RADYOLiN dtş macunirP. fırr.~la 
---~~ 

Ankara P. T. f. Levazım 
MüdUrlüğUnd 

1 - Etimesğut rııd)o istas) onu Lojnııııı hın.ısının harici sil 

iıış:ı:ıtı pa:rnrlı~:ı ~·ıkıırılınıştır. 

2 - ~luh.ımmcıı bcdl•I ( IOGl,i9), mu' .ıkkııt teınin:ıt (79,fS 
olup p:ız:ırlık 2.ı lkincileşrin 939 Cuma giinü s:ıııt 11 de _.\il 

P. T. 'f. l'muın :\hidiirlük biırnsınd:ıki s:ıtın ıılma komis) 
'apıl:ıcııktır. • 

3 - istekliler, mu,•nkkııl tcıııiııot m:ıkbuz \"e)a 
ıncktubıle kanuni \esil,alnrını lıiımikıı ıııezkür gün \'e s:ıallc O 

'ona ınlirtwaat edecekll'rdir. 
• 4 - Şıırtnnrneler, Ankar:ıdıı P. T. T. Müdürlüğünden bedel 
rak "erileccktir. (ji13) (921 

Çoruh Nafia 1'füdürlüiünden: 
1 - llop:ı Bor\·ka yolunun muhtl'lif kılomctrelerindeki b 

küpriiniin lll'lonnrıııc tııhliyc inşaatı \'C bu köprülerin mu,·ııkk11 t 
ve l/O:la nci kilometresindeki istinat du,•arı inş:ıatı işi )İ 
müddetle kupalı zarf ıısullyle eksıltmeye çıkarılmıştır. 

~ - Bıı i~l<'riıı mecmuu keşif lıeclcli onnllı bin dokuz )UZ ııl 
lirn kırk IJir kuruştur. 

3 - Eksiltme l 7 lkinciteşrin 939 Cuma günü saat 1!> d• 
~a~ıı müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin CH:Ikl (cnnİ) eyi Çoruh ~aria nıüdürJüiiJll 
yabilirlcr. 

5 - Eksillıne)e girebilmek için istekliler bin iki yüz otuı 
yetmiş allı kuruşluk teminat ile ehliyet \'esikası \'e cari sene>" 
caret odası makbuzu teklif makbu7.u ile birlikle komisyona '° 
lazımd ı r. istekliler ehliyet vesikasının \'erilmesi için eksillmerıl• 
lacnğı günden on sekiz gün enci bir istiıla ile ,·ılıhele ınü 
muklazldır. Bu müddei zarfında \'CSika talebinde bulun mı) anlar 
meye giremezler. 

fi - istekli ler nıu \•akkat teminat nı:ıkbuzıı veya mcktubll il 
Oıl:ısı rnnkhıızu ,.c ehliyl't \'e~ik:ısı ile teklif mektuplarını lb• 
olıın 1 i fkıııri t cşrin 939 Cumıı günü saat 14 de eksiltme k0'11 
•i,lığinl' nı:ıklııız nıuk:ılıilinde kslim edıleccklir. Postadıı oJııll 
meler k:ıbul edilmez. (5606) ( 

lstanbul Defterdarlığından: 
A) azalada Hacı Osmanbayırında Küçük koru denilen 

lükten 4220 metre murabbaı arazi üç sene müddetle kira)'ll 
üzere aı;ık arttırmaya konulmuştur. Senelik muhammen kl,. 
15 lira olup üc ay f~ıla ile dört t:ıksittc ve peşin alınacaktıf< 
27/11/939 Pazartesi günü saat U de l\filll Emllk Müdürl 
lcşekkil komis.ronda yapılacaktır. Taliplerin 11:> kuruşluk Jll 
teminatla komisyona müracaatları. ( 

8 ,ir mücellit takını 
aranıyor 

lyi muhafaza edilmiı;ı uzun bir mücellit bıç~ 
sair mücellit takımı aranıyor. Satmak lstiyenlerln A.fJ 
caddesinde Vakıt llln bürosuna müracaatları. 

UROLOG - OPE RATöR 

Dr. Reşid Sami Berk 
Vefat 

İkinci devrede İstanbuldan iki 
kisi daha eksilince Süleymaniye 
iki fırsattan da istifadeye imkan 
bularak kolay beklemediği bir ga 
libiyet elde ediyor. 

Sayın Genel Direktör Balı· 1 

kesirde bölge ve istişare he- 1 

yctleriyle görüştü. Gençlik teş
kilfı.tının derhal Balıke-slr böl· 
gesinde de yapılması karar
laştırıldı. Şifahi direktifler ve· 

29110/939 tarihine kadar 
bölge dahilinde (1667) spor 
mükellefi aylık alışma pro· 
gramlarını ikmal ettiler. Ken· 
dilerine yaptırılan hususi elbl· 
selerle ilk defa olarak Cumhu· ı 

iştirfık c,ttiler. Ve Beden Ter· 
biyesi Genel Dircktör!UğU böl- (İdrar yolları mütehassısı) 
gc başkanlığını ve gençleri bir Beyoğlu, lstiklAl caddesi Mis sokağı No. ı. Tel: 4 

Gedik Ali Paşa kızı l\lerhunı 
General Esad Gedik ze\ cesi, 
Iğdır kaymakamı SalAhnttinin 
annesi, Belediye daımi encü: 
men Azasından Ekrem Tıırun 
kayın validesi, Bal an Emine 
l"alka Gedik 'efat etmiştir. 

Cenazesi bugUn saat 11,30 
da Şi ilde Ebe Kızı sokak Gris
ti apartımanının C numaralı 
dairesinden kaldırı.Jnrak Feri· 
köy camllndc namazı kılındık-
au sonra Feriko) mezarlıgına 
1 rn .. ~•ıı-cektir 

Beykoz 
Hi'al 

2 
o 

Taksim stadında Beykozlular 
rahat bir oyunla Hilali iki sıfır 

mağlUp etmistir. 1 

rerck Balıkeslrden nyrıldı. j 
Balıkesir bölgesi dl"rhal tat

bikat işine girişerek bölge da-

1 
bilinde, federe ve gayri fede
re mevcut ve faaliyette bulu· 
nan (19) sp"r klUbUnü JAğve
derek yenldC'n \e kanunun ta- 1 

rifatı dahilinde bölgenin muh· 
telif knza 'e nahiyelerinde 
(21) tane genc;lik klllbU açtı. 
Ve faaliyete geçir-dl. Bu genc.:
llk klllpleri derhal 19 20 21 
yaşlarındaki gençleri mel'burl 
olarak klUpJerlne kayclettller.i 

telgrafla tebrik etti. ~1111!1•••••••••••••••••••••" 
Barutgücü sahasındaki 

maçlar 
DUn Barutgilcü alanında ka 

lahalık bir seyirci kUtlesi ö· 
nünde Yedikule Gen~ler Birli
ği B takımı ile BarugUcU B ta· 
kımı karşılaşmış, BarutgücU 
B takımı rı - 2 galip gelmiş· 
tir. 

Ayni klUplerin A takımları 
arasındaki müsabakada da Ba
ratgUcü 1 - O galip çıkmıştır. 

\ nkara caddesinin en ışlek. en muteber 

Kiralık diikk4 
V AKIT matbaası 

S.\lllBt : ASI M U~ 

Rııoıılcfııtı ,.,.r~ VAKi T Mntbaan 


