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IBtmtJE 3 
Batvekilin teşekkürü 

. .Ankara. 31 (A.A.) - Başve· 
kil Doktor Refik Say.dam, 
Cunıhurlyetin 16 ıncı yıldönt1-
tnll nıtınasebetiyle yurdun her 
~öŞesinden ıgönderilen tebrik
lere teşekkttrlerinfn ve karşı· 

, 
Erzuruma kar yağıyor 

Erzurum, 31 (A.A.) - Dün 
geceden itibaren Erzurum ile 
mtilha.katına kar yağmağa l>aş. 
lamıştır. 

Her taraf kar He örttiltidilr. 
Yağış M.la. devam etmektedir. 

Iklı tebriklerinin tblA.ğına 
Anadolu Ajansını tavsit buyur
nıuşlardır. 
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4ltıncı Büyük Millet Meclisı Molotof Türkiye, Fin
!!_ugün içtimal~rına başiıyo~ Iandiya ve Almanya ile 
Büyük Meclisin Partı ~ ru.~u Umumı münasebatı anlattı 

t~~~:n~t~'.m us Heyetı dun top landı 
da li'evka.IA.de hadiseler ara.sm- • A b •• ıh A ı · k 
h tevkalii.de içtimanın başla- Meclis Rejsliğıne u a ı 
lJ.s~ altıncı Büyük Millet .Mec. 

~ ~!~~a~ç:;~:ıe;~:: Renda namzet gösterildi 
~~eki fevkalA.cJe . IıAdlselerlu c·' , 

~~ sonu gelmiş değildil'. 
)' \is bu fevkalAde hAdiselet· 
tf~byenı lnkişaflar gösteı-ecc. 
ıı'IL ir Safhaya. girmek üzere· 
it;· lln itibarla Altıncı Büyük 
~et ~lec11si, büyük cihan iıı
tt, Pları arasında. vazifesini 
)'eı~ecektlr. Beynelmilel vazi. 
letı 61'1.n icabma göre Türk mlJ· 
~lllıı nıuka.dderatm.a alt mü-

~~1"8..flar verecektir. 
le -~ .... ~ ve dalgasız deniz.. 
~~.~lD.i.ler için s. eyahat pro
~ ~ günü gününe, saati 
~llt~e takip ve tatbik etmek· 
~ aşka yapacak bir şey yok.. 
~~ :Böyle bir gemiyi idare 
tt :kaptan hangi günün han
~ saatin.de denizin neresinde 
~ ~ evvelden bilir. 
~:ııel'in takip edeceği seya.· 
~eı n istikameti d.e yine ev
~!~.n bir harita üzerinde çi
~~tir. Fırtınalı ve dalgalı 
tleı~t\tılarda ise kaptanın be
~l Sll.bit olmakla. beraber noı·_ 
~tt zaın.a.nıara mahsus olan 
~~e muayyen seyahat pro
"e u olduğu gibi takip 
atı ~bik etmek artık iınkftıı
~e ~ u.r • Fırtınanın şiddetlne 
h~ "-'t.Uta.metıne göre gemiyi 
~ tı zikzaklı ha.roketlerle 
e~~ e~nıe~, baza.n denizin 
lı.ll.t t el"l.ne doğnı açılın.ak, ya.. 
tleq ltttna.nnı. dalgalarm. şi<L 
'lt ll~n bir müddet için ma
lt~ unan blr J.lnıan aramak · 

Büyük Millet 

Ticaret Vekili Cezmi" . 

Erçin istifa etti 

ı- geur. 
tQll~t~t.ı Esasiye Kanunu '" 
~{} llıce Türk milletinin mu· 
~ :ra.tnu elinde tutan niL 
tt 416 ~et Meclisi ve hükfune- · 
~l'şl llgilnkü Avrupa. harbi 
~ . .,:.~da böyle bir vaziyette
~IUt~iik Millet Mecfüılnin ve 
~ettı.ı etın en büyük hedefi 
lttı e\ettn varlığım ve istik. 
lttl(l!~ korumaktll'. Bn esa.<ıh 
h.l',lti asli\ gözden uzak tutun 
~~e daima ufuJdarı tetkik 
\lutl lt l'e mevcut beynelmllcl 
~e~l' datresindo memleket Ye 
~t' ii lçin en emin ist1kamet-
~\t1l'ıer1.nde yfü•ümcye çalı~a. 
b._~ıi· °"' 1 Şefin emri altında dai-
'.lı:t"rı ~:~e yürüyerek hart>ket 
~~ll llr\ik 1\Ieclisin, hüku
lt.t~tl lta.rarlarmı silkftnct ' 'C 
~li "' <lbıllyen ve her an 
~let~azlteye hazır olan Türk 
1\1 il lnevcudiyet ve istiklftlC 
~~~l' türlü tehlikelere karşı 

aza edeceğine em.indir. 

tinlandiya heyeti 
ıt Yola çıkll 

~'lt<ı~~Sinkı, 31 (A.A.) - Fin
h \~lltıı a ınurahbas heyeti bu 
4.ıt lfe M~skovaya mUtevecci

lsınkide,n ayrılmıştır. 

. 
Yeni Tkaret Vekilimiz 

Nazmi Topçuoğlu 

Bahtiyar memleket 
Yazan : Sadri Ertem 

R ADYO. anteninde~ bütü~ 
bir cihana enerJık, zekı, 

olgun bir ses hitap etti. Bu . ses 
sempatik, gün görmü~, . d~~ 
realiteyi hissetmiş, ve daıma ıyı 
işler için hayatını vakfetmiş Dok. 
tr.r Refik Saydam'ın Türk mev. 
k.ii iktidarm1 oJdııf.'u kadllr, Tür~ 
milletini de temsil eden sesiydı. 

Hala lculaklarrmda güzel, ümitli, 
bahtiyar memleketimin hitabesi 
yaşıyu·: 

"Bugi.inünden ·ve yarınından 
emin, kuvvetli halkına güvene!' 
ve birlik içinde yaşayan, ne harı.. 
ci ne dahili bir ıstırabı olmıyan 
h~htiyar bir millet olduğumuzu 

(Devanıı 5 incide) 

Londra, 31 (Hususi) - Sov· 
yet Rusya harici komiseri Mo
lotof beyanatta bulunarak Sov 
yet Rusyanın bugUnkU harpte
ki siyasi v~ziyetini ve yabancı 
memleketlerle olan miinase· 
betlerini izah etmiştir. Molo
tof, Sovyct Rusyanın bitaraf. 
lık siyasetinden ayrrlmıyacağr
nı beyan. etmiş ve Lehistanın 
eski vaziyetine gelemiyeceğini 
söylemiştir. 

Müteakiben Finlandiya ile 
yapılan mUzakereleri mevzuu
bahsederek Finlandiya htikü
metinin Sovyet Rusya tarafın· 
dan yapılan tekliflerinden ba
zı arını reUılotU~ni dOyJemlş
tir. Finlandiyanın reddettiti 
teklifler arasında, karşıllltlı 
arazi mübadelesi, Finlandiya 
körfezinde Sovyet ·hesabına bir 
deniz · Ussu tesisi mevcuttur. 

•'1)e1ıamt 5 inridr ' 

Dc!ttor Şaht. Almanyadan ko~tı 
Paris, 31 (A.A.) - Petit Pa

risien gazetesi, General Fon 
Brautchitsch'in istifa ettiğine 
dair ZUrihte bir şayia -dolaştı. 
ğını yazmaktadır. 

Bazı gazeteler, Budapr>cıte
den aldıklan bir ııaberc atfen 
Dr. Schacht ile Hugenberg'io 
Almauyadan kaçtıklarrnı yaz 
malı:tad ı rlar. 

Londra, :n (A.A.) - York• 
Hire Post gRzetesjııln asker 

.,. nıuharriri yazıyor: 

Alman valiler geçen ha!tak 
toplantıda Hitlerden, Sovyet 
ler Birliğinin harbe girip gir. 
mlyeceğini sormuşlardır. 

italyada mühim h§diseler 
.....--· -···-·--- ------·-.... ·----- w . ..... 

Kabinede, partinin ve ordunun yüksek makam-
larında geniş deOişiklik yapıldı 

Ay.rilanlar ·Almangaya karşı büyük bir 
se'Tnpati besleyen kimselerdir (Ya..~ı5inc1de) 

•• 
Universite dün açıld1 

... ~ ~--~,~~·-•...U!!... 

V'lıi1Jersı--ıe ~ale0e8i ilk dersten çık"'tyor. 

,. ' " 

.. ... 
('YaZlsr 6 ncıda) 
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Avrupa Meptukları: - -
Baltık deniziııde 

-11 -
Ya.zan: Dr. CEMİL SÜLEYMAN Galip Efgan inin 

muhakemesi 
Yemenli tüccarın otelde 
temas ettiği bazı kimse

ler dinlenilecek 

Baltık denizi ... hemen hemen bizlerlt: onların, kı rafe .. <-e bile 
dünyanın öbür ucudur. Akla küçük bir fnrlmruz voktÜ. Ri. 
durgunluk veren o uzun meea.- zeli gemicHerirnizin bazıla.n, 
feleri aşdıktan sonra, bekleme. sivil polis memurlanndan daha 
eliği bir zamanda. karşısmda cok zarjf ~iyiumişlerdi. 
birdenbire denlzl görUverinoe, r Yanımızda.ki mn'"''j'J. OD ka
insanda, yolun nihayete erdiği 'dar atene.; tayyare zabitı iıgaı et. 
r.elıabı hasıl oluyor; kendisini :ıniet,i. Gene:, dedim. Gene te de. Marsilyadan gelerek Perapa.. 
dtlnyanm öbUr ucundan bir ğll •• On beş on altı yaşında, tas otelinde Uç kadınla birlikte 
menfez bulanı.k avdmlıfa çtk. • tOvstız çocUklar!... Bizim, TUrk Uç ay oturup 4500 lira dolandır
mış ?.anmna ke.pıJrror... olduftimuzu anlııdılar: yakın dığı iddia edilen Yemenli Ga-

Karanlıkta kac kere tcime ve. d:ın al!kadar oldular. Bir tane. lip Efgani'nin, 8 irri asliye ce. 
him düştü: sivah bulutların a. si, yirmi kelime ile franım:cn za mahkemesinde aörillen mu. 
rasından sUzillen av ışığ'ırıda.1 konuşuyordu. Yanıma vaklru:,. hnkemesine dün de devam edil. 
ilk defa tı!Uyun parlali ve şeffaf .tJ; bana bir aüril coeu~ça su~I miştir. 
sathı gözümP ilişti. Fa.kat 'J>f'"'f'I. .sordu. Benim s&,;lcdıklerim.ı, Gali}? Efg-ani'nin 930-31 !e. 
cereden ba!mlı Ur?ıttnn, sah~ a~kadaşla.rma slSzde terctıme e- nesinde İstan bula f.!f' erek Meline 
daha rok 11~.akta ~rOullynrdıı. ôıyordu: Piyosyan adındaki halıcı kadm.. 

BUtUn srlln '\'aimlll' yafml "- lstanbul bura':a ~~ u. la otelci tbrahimi t'lnlıırııhr<l.ıf:'t 
ufuklara korklınç bulutlarm 'k ,zat mı? .. Tllrkle!· b_lzım snbı mt da iddia edilmiş, bunlar tarafın. 
ranh~ cökmüştu. Her bırnfta, · gfylnlrler!.. Türkıyede ntçtn dan açılan davn dosvaları mah. 
vUcudıı \lrpert('n bir loşlnlc v.\ ;alma11':1 konl'':"'H1 7 lq,r?... kemeye gelmişti, ancak mah. 
ıslaklık his edilivordu. Bıı·• ' İçlerınden bır çocuk kalktı keme. müruru zamsın ve af nok. 
Vanlar, duvar dinlerinde bhibjT \ IY!Dtma eeldi: bana ktbCmT, ya. Windan bu iki dosya hakkın. 
lerine sokulmuslar; tavulda~ rkasmdaki etrmayı J?Österdi. Ar. da ademi takip kar:ın ver. 
~ce olmadan tUneklerine c:eldl t 1'< bllm~m. ne demek isUy0:du" diğinden mt\ddeiumu:-.ı.ill~e ia. 
mişlerdi. Ynpraklardan ince O- Beı_ı d~ b1r mti.na~~t J.'"''"ır<' - d~sine IUzum görmüQti.ir. 
luklar gibi sulnr sıztVor: ısl~lc :rolC, arkı-mdalri kaımt 1 ı:uvtr. Bundan sonra nıiidnPhımıım\ 
otlarm ar2c:"Tltlan ba~ hir dım: knllanmdakl ı:ıa,·lak sır- muavini söz alarak Galin EL 
tonrak kokusu yilk~llvordu. l ?nayı gösterdim: havretlcn göz. ~antden bazı noktalar hnkkın _ 
Oüneş batmadan ortalık karar. ,.Jerl btıvQdQ: 4a izahat istemhı, Galip Efga.nt 
dı; tabla.le ~arin bir renksi11ik 1 -. Ah zooo1 .. ~~di. istenilen cevaplart vf'r~iktcn 
ve ıssızlık çöktü. Yağmur, bir Elıml stktJ; egılcrek b:ış1yl~ sonra mahkeme. müddeiumumi. 
kasırga P.ibl etrafı sany~mn , beni P"lAmlaift: nin talebile, suçlunun otelde 
Uzıılttan. taşan derelerin n~ul- - Her mayor! .. volln zi drink münasebete giri3tiı!i Tilrk Tü. 
tusunu fsftivonıP-: etrafı .sel ba ayn biir?., tUn Limitet şirketi mildürU Saf-
ııar gibi korkum~ sanltılar du - Nayn.. <ıa.nke ~ön mayn fetin, tüccar Sezai Ömerin ve 
yuycruz. r.~cc bMtrrdtkca. tR kiııder .. , . kambiyo dairesi şefi Namık 
biatm sekli ve ciz2'11erl de~iı~I . GörillUyor ki pek ftlfı alm:tn- Duraz'ın §ahit sıfatile celbine 
yor: ~öll?'eler mUtrit bir heybe• ca konuşa.biliyoreu.m. rnrn~rn. karar vererek muhakemeyi 
alarak bfivUyo!': havaner uzu. ler; ve bana. zorla, aç karnma bqka bir güne bırakmı~tır. 
yor; renkler btnötrlne kanın· o bir bardak acı birayı ic1rjj1er. 
Y"r: ebad! ve fntlha!t gl'I~ r,-l' Artık bana lıep böyle hitap edi. 
rtınmeven n'htti ~ ~AMlnl,1( M.. yortardı: 
gece ba~lrvordu. V&.J?Onun to.. :- Her mayor.. binbaşı bey!. 
avdmlı~ içinde littkese da11'11"1 :Alman ordusunda bi"b'1~t, 
bfr uyku hali ~elml~tt. Hatflle kfü;tlk çapta bil' nevi o!'(lu 1"J. 
liva,,an kutuplara dn*"t iklf~ ma11danı demektir. Artık benim 
ap~ptfr@!1 tınrynre W)lt"Ulıtn ~. bu kUçllk ÇOCU~ sabitler naza. 
bl, iki Mat evvel nefeshniz rlıtr rmda mevktlmın derece ve e. 
laaırken Qlmdl soğuktan frfmt· hemmfyetlni takdir ~ebiliral. 
ka.tılıyo;du. Cnntalı-l"dan kaput niz ... Ondan BODra bir 11UrU BU. 
lanmm r.ıka'MTlıtdıFnnmı M'· al ~aha. .. 
nnrHm o r1utr. Bir 'kıl~ 11aat ,,.j,.. Türk oTdtumnda d.a bl~l"e 
ae bu kadar derece farkı. e-örUl. var mr? .. Pilotlar tUrk mil? .. 
memiş bir ı:ıevdt Hentmiz birer Demek TUrkler makina da kul. 
kx..cve bllzflldllti• rUvR ""l5M1 lanabllirler! •• U<: , f F Ah ftf 
yor, hulva lrumvnt" ~'bf. blr ; - ~· • 9 R ~ 
rimt!e b'r sev Af5vlenıer1eıı. m" • .~ 
afelerf. kllon•u•tt°elPrl, <Jartn bl• Gemfnm baş maldnisH .. Gaz. 
uvlru fofnde eibf, }'ılqsetmeden JilkTU Bay Memduh ... 
farkmda fllma.dan atlayın ~et Uvnrken de gözminı'ln Mk!r-
vordu1C. fst..1sv~nlardıı hell"""' madıfr foin. oııtm e-öıliiksliz ha. 
hfq durm.ad'K. · Bir 1tra1tli Al= Jinf, hakiJrt şehresini gören yok. 
D"niz. gözlPrlnt aclT. O. l+· ttir. Gözll1k, adeta. onun için bir 
vtınhpcı":. '1"'1rudttn nwtt"JV01'fl" alP"'l olmwıtur. Pil'E'r e3m hon 

- Berlinden hıt.reket edel' cmfa bPn1..even iki küçük sarı 
titr Rıııı.t n1du ~Ube! .• dedL ~özleri. biraz ştş Ribt j?Örilneıı 

GütnfdOJr: P.özlra:oaklan arnsnıdu. gi-zT,._nrlL 
,... - Hancl b!r Maf!.. !ıereor ği Mn, sir.e bakarken uvuvor. 
r&e Rncıtoka M'tiVOTUZ-4 mu? .. uyş.nrlc mtdTt"?.. T'{'i\ j,.; 

- Deme Allahrm severaen!.. fukma vanlmaz. Bir AeV anl"'
•• Anlıvnc'lkmA J?ibl l)e!lcere. tn'kPn dlnltvor zannedilir. l:J•t 
&en dısanya. bakıyordu: buki o. "''lt"rleme tabir r.tt:r.; 

1 
- Sahi .rellvoruz.. dlvordu tatlı bir uvku içhı'1e mt~llı.raı. 

tr!l.rsıda avdm1ıklar S?l5rf1nUvor. şıl uvuvordur!.. Uwdueu. ao., 
~ı.kkr vardı. Baktrm, bilvti'· Ctı._lt nefpq a.lrrlien tıeıd tF1ıkl"lfı 
fbf?' lnisabf'n"' · vnltmmi!a~ tı"T. hafif hafif horlıılT'IJı''n ~ 
•İ)Anlıı~ln nnlrlaTT ı~1ak toT'IT"aklıı 12d•-1 ~tnan anlr~ı ... "lm ... ~ıf .... . 

nn 0?.erlrıc1P. ~~nttk =ı'kftıler va. msıf'ill nn11 BOt'Rn!amr.. sizi ka!J' 
fınvordu. A~acle.rm situPtt, gecP P,'Ö7iivle t:mnşa • etti~~~i:. ı:ıhn 
Jtf-ltilmtt:ı "ıir foto~af gıni, can nun JmlaP'ıvla oınledımnı ıd~U' 
llı ve vhth" s~cltıv"'""'u. ~''" l<a.r eder ki do~tıd11r. Onu, g:ıho8 
~~akik& sonra vagonlar amlRQ. ksttıııı.netıfnln bstilnde UVA1'\tk 2· 
llr: bUyilk bir istasyomm 10! ttıntvor ann('tmi~ler: b~~ .. 

~ 
.. durmnST nltmd~ S?tcrrdaval lr heyecanlı kaprsmt vurmuş. 
k 'IUTrln v,, ..... .,..,i1:\ f'-11....., lar~ 
SBinl veren lmirane • bfr fl9" - Po1fs d3f~ni11Pn ~zt tele. 

11Jn, htç ~Uphe yok ld haıtaM! ron bt1ı::ıma C9~rlar ... 
C!"ın htr Atman APcıinin, boru ~~ - Ne! .. poli!! deircı1indAn mi? 
bi attUift1'1t1 1qlUik: Bqht'SUS buoilnler~e Alman 

- "' •.. Rostok .. " 1 vP1ıı P"izlf nolis tcskllatı var. 
Saat, tam vlrml llçtü. !st~s.ı ~;il"heli l!Ördükleriııi ortfı~q:rı 

ynnda. !S!!Z Anadolu şeh!rlerl- kaMmvorl11!' da denivor. ln-1 

nfn C5lll ve htızln hali 1'8.rdı. 'fli, ı ~an, hir TUrk dUııtmanı tarafın. 
b~nt ol~un njwp her hraft:ı 1~... d'ln iftira.va dSl uirnvab;lir. 7,a. 
~lnr cıör~tlrültl"tlş: bu. srıT\ f!e 1 vallı ırözlüklii 'l'A'emnuh Bey, ha. 
te tt"eninin ~rlo volC!UJarrnıı I Jerın1dan bo;;,,ı .. rak, uzun ba
avdmhk blr vo1 göstermek is 1 cS1.klal'J?ITTı üstnıı~e sallanA. ~l. 
t"nme"'tfstl. Naztlr ı>01i11 metT1ur · lana telefona kadar ıftmfff: he. 
lan, bf ,,.,, he"!len orl\da. tsbıcı mPn onıda bir iskemleve vığıla. 
yon ka.zlno!nlllu ıcttrdılar: Al. rak. mfln'ofon11 ,.Hne "lırıTII. O 

Yugoslavya pamuk ve 
zahire :ı.lmak istiyor 

1 

Evvelki gün şehrhnir.e gelen 
Yugoslav heyeti piyasa ile te. 
mM ederek mrhhı miktarda 
pamuk, gıda m".c:°lclcri ve tahi. 
re Jı lmRk istediklerini blldir
mfşbrdir. 

Fakat bu ms.ddelerln hllkd. 
~et tarafından ihracı menedil. 
mfştir. Heyet bu hususta mnsa.
adc ,afabilmek ilmidlyle diln ak. 
~ıtm Ankttrava gftmlfıtir. Sa
nıldı~a göre yeni ticaret mu. 
ahedesile Almanyaya bu mad
d~lerden mUhim miktarda ver. 
mejn taahhllt eden Yugo81avya 
bunları memleketimizden almak 
istemektedir. 

o 

Han ve aparbman 
kapıcılan 

Han ve apartıman kıpmlsrı. 
nm olnıwn vu:ma bilmeleri 
mecburi olduJ\ı belediye tara. 
fınd::ı.n şube müdürlerine tebli~ 
edilmiştir. Uç ay zarfında halk 
OeJ"'ttneJPT"ine clPvam edio oku. 
yup yaı-na Xğr"'nmİycn kapıcı. 

. larm i~lcrine nihayet verilecek. 
tir. • , .. r 

• o ./> - " ~-~·""ııtM ·1·. 11 l ~- .... ec ısı top anıyor 
Ş~"ı;~ Me~lfst bugiln saat on 

dört buçukta teşrinisani devre. 
si içtirnalnrma başlayacaktır. 
Celse valinin geçen seneki ça
lqmalara dair usun bir nut. 
kuyJa açılacak, divanı riyaset 
ve da 1ml encU.men intihabatı 
yapılacaktır. 

B·1~ve 940 bütçesi 
Belediyenin 940 mali senesi 

bütcesinin hazırlıklarına ya. 
kında başlanacaktır. Belediye 
reisliği eubelere bu huausta bir 
tamim göndermi3, iki senelik 
tecrübeye istinaden isteklerin 
tesbit edilmesini blldfrmf §tlr, 

---<•>----

Tanzimalın yUzDn
cu yddönumu 

lah razı olsun, bize, sıcak bh \ btztm tribl de deitl. Slpnan iL Tanzimatm yUzUııcU yıldönü. 
et snyu fCTT\ek fmkftnmt bali. bel Alman kachılnrle "",,,~ mU evvelce lıazırla?'an bir rro. 
V('ttner. K!\ZlnodıL ka1nbrıJ'~ 11mtlnca konueuvor. F'lkat ftf'- gramla cuma g\lııll kuUana
gxren'er. bu merhnl dfVRrlqr 'taoova dfllrt anlatmak. ıs1"1!lan caktır. Bu mtııwıebeUe Oni. 
yotcuta.nnm kt'T!lf"!' oldu3unu [1:ıtıcı kadınlarla ahı verl'f et- versftcde mera&im yapılacaktır. 
anlamak fçtn etratımm alıyor. meye benaer mi!.. TelefondA Malilln olduğu tızere yine Uni. 
ln: almanca btlmtyen insan o. lmlnne 1'fr ses: verelte tarafmdan Tanzimatın 1 
lnvormu, ,tbl ar.avlı> AcavJn - Sfz kimsiniz!. ?nt içtimai bay&Mr'•~a meydana 
yUzllmlU.e bakıyorlar: dltlerın: tkt kere 6hnrerek: getlrdift yenilikler etrafmda 1 
anlamadı~ g8rdllklerl hal - Şey .. Kades vanunmun bl. bin bel yUz sahüclik bir de c.

1 
de, lif olsun diye gfbf, blr.e, 1t1 rfncl makinisti G6zlllklU Mem. ser haı rlıuımı,tır. 
radan buradan slSvıtveeek !'ev. duh lf"Da.klrmız. •. 
ler buluYorlar: P.!rlbeler rnll1..E' - Evet aradı~rz 11t~tnlz. lllklll Memduh bev. iıtasyona 
sinde a('ayfp hilke.tler temaşa Uitfen istasyona kadar ~lmP.k kan ter içinde geldi. Ka!'6ısmda 
eder gibi, glSzlerini bir saniye znhmet'nde bulun'\bilir misiniz? bent görür görmez, sevincinden 
bizden ayırmıyorlardı!.. Ef\'1\h.. G~zlllkJU Memd11l1 bir r.ocuk gibi hcwnull"la ~rıldı. ı 

Ona rok diı·'·:ı.t '!ttlm. Şark- 'ley gidiyor .. hudut lı!lricl ol. Derin ndes aldı:Yı ne kadar n. 
h, harika dc.~i'P, ~evler korırıt. ..a, gene nevse .. Şark! Pru~va- elkh-dı ! .. Fakat iclnl belli et. 
sında lıavranlı~1 belli etmi- ıı scvkedilip. b;r kale mahze. mezdf. Sonra bunu. bir hikiıve 
yor: '!n.rıJlt, lı~k1rdnn bir kahve ıind" balta ne b~rnm uçurul. gibi bize naklederken, a.n.l~11r. I 
cezvc'3t eedefli bir nalın goril. ması da ~r... yordu ki o gece mühim bir he-ı' 
yor, alıklaşıyor; gördüğünü an: Hararet d~reces~ln srfrra yecan geçirmişti ..• 

z. Yann bitecek 

Lodosun tahribatı çok büyük '. 
Dün sabah sakinleyen fırtına l .~D~ah~a~b, ...... u~·y_...ü...,k-

yeni kazalara sebebiyet verdi ..Gaıi Köprüsü,, 
İki gilndenberi şiddetle de./ 

vam eden ve bir cok hasarab 
ecbep olnr. Lodos fırtınası dün 
sabah sakinlemiştir. Dün §ehrL 
mizdeki alakadarla.ra civar li. 
mantarda vukua r,elcn kr.z:ı.l::ır 
hakkında yeni maIOmatlar gel. 
miştir. 

larma devam edememiş ve Ka. 1 
vak köyUne iltica etmişlerdir. .. b k 1 k 

TEKIRDAGINDA n u e er en ..• 
Liman dışında demirli bulu. :y H 

nan bir tanesi üç ve iki tanetd azan: ikmet Münif 

ZONGULDAKTA 
Evvelki giln Zonguldak lima. 

nmda barınamıyan 1D gemi fır
tınayı açık denizde gec:irmek 
için açılmı&lardır. Bunlardan 
Zonguldak vapurunun 1naezın • 
dan iki mil a~ıkta makineleri 
bozularak imdat istemiş, Erol 
şilepi ye işerck makinesi tamir 
edilmiştir. 

Liman reisli~inhı bir frrf:Tn~ 
esnasmda ncık olan Zon<?tıldak 
limanında vapurların tehlikeye 
düşmemesi için boğazda sıra 
beklenmesi hususunda kovduı{u 
nizama bir çok va··,,ır ~1.hip1rri. 
nin riayet etmedikleri görill. 
müşti\r. Hepsi cezalandırılacak. 
trr. 

KARAM'ORSELDE 
Pazar günü saat 15 te çıkan 

fırtınada. Ereğli köyü sahille
rinıie demirli bulunan lzmite 
ait Hnşimin iki tonluk Hüdn.. 
\•erdi yelkenlisi karaya düşerek 
parcalanmrşttr. 

Yine burada demirli Kara. 
mürscle bamı Süleyman Gür. 
büze ait Cihan motörilnün de 
büyük direkleri parı;nlanmış 
denize devrilmiştir. Tosuna att 
küçük Ceylln yelkenlisi de de. 
mirini koparmış kurtanlmııtır. 
lzmitten İ!tanbula J?f der!ten 
Karamilrsele umyan U~r va. 
purundan gllçlUkle yolcu çıka. 
nlDUf, fakat vapura yolcu ve. 
rilememlft}r. lstanbula hare. 
ket eden b!r çok mot5rler yol-

iktısat Vekili 
Hüsnü Çakır 

ikişer tonluk dört yelkenli ka
raya düşerek parçalanmıştır. 

Silivride SeUmpaşa köyü ön. 
lerindeki şamandıra da demirle. 
rinl koparıp karaya düşmüş. 
tUr. 

L!MANIMIZDA 
Evvell;i gün lmroza. gidecek 

Tayyar vapuru fırtına yüziln. 
den seferini yapamamıştır. Bu. 
nun üzerine yolcuları götürmek 
üzere Konya vapuru dün sabah 
!mroza bir ll~ve postası yat>
mıştır. Vapur dönüşte bu hat. 
tm mutnt iskelelerine uğraya • 
caktır. 

Yine evvelki gUn Karabisra -
dan limanımıza gelen Seyyar 
vapnru Tekirdağma uğrayama. 
mıştır. Barlından dl\n limanı -
mrza gelrnı:?lli beklerıen Mersin 
vapuru da f ırtma yüzi\nden A
masra limanına sıfbnmıştrr. 
A.nr.ak bu~ ~elP-bllecel:tfr. 

Evvelki ak!"am fzmltten lima. 
nımız ~elen Uifur ve Bandırma. 
d:ı..'l gelen Trak vapurlan uzun 
müddet denizlerle mücadele et. 
miqlcrdir. Uğur Yapu!'U bUyUk 
tehlikeler geçirmiş, Trak va1'u. 
runun kaptan köprUaUne kadar 
sular çıkmıştır. 

KADIKÖY VE MATJTEPE 
1Sıf{ELELER1NDE HASARAT 

Şiddetli Lodostan Ka.dık8y 
fskelesinin bir çok tahta ak. 
samı par~anınıg. direkleri sö
klllmO,tUr. 

Maltepe iskelesi ise harap ol. 
mu§tur. Bn~ esull-au.r.ete ta. 
mir edileceklerdir. 

· Tersane nered~ 
kurulacak? 

Dün yapağ tüccarlan· Beykoz - Patab&hçe 
nın dertlerini dinledi araauıda tetkikler 
Şehrimiz.de bulunan lktısat yapılıyor 

Vekili ve Ticaret Vekfileti Ve-1 Gemilerimizi dahilde inşa 
~il HUsnU Çakı:~~~ Y:1J?~~ edehilnıek için kurulac:ık ter
t~ccariannm seçtı~ U9 kı~ılı.: sanenin yeri için tetkikler ya_ 
b~r heyet tara.fmdan zıyaret e. pılmaktndır. 
dilmi3tlr. Evvelce Haliçte yapılması 

Heyet Vekile ihracatm mene. kararlaşno tersanenin Beykoz. 
dilmesi ~:-erine ~ap:ık fiyatları. da kurulması hakkında da fl. 
nın da.hılı fabnk:ılar~ .. elinde kirler ııerl sUrUlmUştilr. Haliç 
kalarak çok dU§Urilldl'ğiinü, vr gl'ttikce dolduğundan mnhzur· 
yayP.k ihraC11tma lJ'IÜEq'\cle .ed; ıu görUlmektedfr. 
lerek bu volda. derhal t~bırl~r Şimdi Bevkoz ile Paşnbahço 
alınmasını rı<:& etmış.crdır. arasınCakl mahal tetı.!lk Pı'Hl· 
HilsnU Çakır müracaat ile alA. mektedtr. Tenıane~ln kurul· 
kadiir olmuş ve tüccarlara bu 1 i d ı ııı k dl ı 
yolda derhal t"dbirler almaca- ması ç n e ng z re s n. 
ğmı vaadetmi~tir. den istifade olunacaktır. 

Türk - tnffiHz ticaret 
müzakere.lcrinde 

anlıt.ıma 
Tllrkiye ne fngi!tı:ıre arasm • 

da cereyan eden ticari mfü>..akc
relerln neticelenerek Londrada 
nihai bir anlaşmaya vanldığı 
haber almmaktadır. Arıla.cıma • 
nın şartlarma göre, fnsiiltere 
Türkiyeye on be3 milvon ster. 
!in serb6st döviz verecektir. Dev 
lct tesisat ve ihtivaclarına ait 
1!1Übayaalara da 45 milyon ster. 
lın ayıracaktır. Anla..~manm di. 
ğer teferrüatı da yakında tes. 
bit edilmiş olacaktır. 

iatanbul - Berlin 
ha va seferleri 

İstanbul - Berlfn hava se
ferleri bugUn itibaren tekrar 
lşlemeğe başlayacaktır. Buetın 
ilk olarak · Berlinden saat on 
beşe ~eyrck knln Yeşilköye bir 
tayyare gelecektir. 

~ -> 
~ 
<( .... 

1 ' Çarşsmb. ,Perşemb., 
t it Teş. 2 il. Teş. 

1!1 Ramar.:ın 20 Rnmaun 

hızıı •81 hızu 181 

akitlerl\·asuı .::;-,va•arl f cıanf 1 
-----

COnc• K 2 12 
ti ~ 1 2:-.' 

Ôl!le ıt !: '! ~' 11 58 R 52 
ltlndl 

14 ·~ ,, 89 14 46 ..ı 4 

Ak~aır 17 o .. ~ l' 17 O"i 12 fl<' 

Yatsı 18 Ht ' q2 ,,. ır:l ı P:? 
lmsalc "fı 1 41 4 !'ıljll ·IG 

Deni:zcilerin İmtihanlan 
Kaptan, makiniet ve diğer 

deniz adamlarmm terfi ;,.....tf. 
hanlıın h~ln yeni talhnatnaıııe 
hazırlanm1Pt1r. Şimdiye kadar 
nisan ve eyHil avlarmm Hlt lıRf. 
talarmda yapılan imtihanlar 
bundan sonra teqrin•sani ve mfL 
yıs avlarmm ilk haftalamıda 
yapılacaktır. Yalrını bu hafta 
vapılması icap eden ilk !mt\. 
ha.n. eylCllde imtihan yapıl~t. 
ihndan mayısa bırakllmtcıttr. tm 
tihaıılar deniz ticaret mektebin. 
de nhtcak ve lmtihAn hevetl re
is ve anlan Vekllet tarafm. 
dan seçilecektir. 

Y eşilköy hava meyda
nının : eri deiiıtiri

lecek mi? 
Şehir mütehass1sı Proet Btır

sava gidecek, Buraanm müs
takbel planı etrafında görüş. 
meler ynnacRktrr. Mlltehass:s 
burava döndükten sonra tst.an. 
btılda yeniden yanılması dilsU. 
nül~n hava meydanı etrafmoa 
incelemelerde bulunacaktır. Ye
şilköy hava meydanı ~eMre u. 
zak röıiilmekt-eftir. Mecidive. 
k;,·nnde ,.e I'"'!.kırk"vde l-ııvle 
bir meydan tesisi dilşilnillmek. 
tcdir. 

Gen-rı'll Abc'ulleh 
Dördüncil umumt mllfettl~ 

r;"'leral Ahdullah Fehrlmf7.e 
gelmiş, vali ve belediye reisi 
doktor Llıtfi Kırdarı ziyaret et. 
miştir. 

I
• STANilUL yeni bir ldW 

ril daha ka&andı. JJll 
kftprft Ebedi Şe!in )'ilksek er 
vaıwu taşunak JtJbıulylc bW" 
için ayrıca bil' mAnevl klj aıtJI 
Uade etmekt.edlr. Ona ••G8' 
Köpriistl,, adı verllm.l~tlr, 

\Tail ve Belediye .ReJslo:ıJI 
Dr, Kırd:ır'ın izahatı; bu 7ctJl 
köprünün 2,350,000 llrayn çıJ. 
tJlıni, 2j metre en \'c 4 78 uacı· 
re boyda oldu~na bllcDı·lro" 
Yine kendisinin vaadinden bll 
köprünün şehir miinakalAt.ııı~ 
müWm ve hayati bir me~~ 
alaca{;ını ökreıılyoru. 

Köprünün, bircok zamant,t 
yAdedildlğt gibi "Atatilrk,, ıadf 
nı almayıp. "Gazi,, namını zıııt' 
batazası. kanunla tarln elilı 
miş bil' keyfiyet olduğıind.,
<'lır. Bizim lçln her Udsl do a:ıJ' 
''e mukaddes lslmlerdlr. ~· 
Dr. Kırdıır'ın dediği gibi "İ' 
tanbulluların en he7ecanlı, .~ 
en hararcill hislerine. Dl,.. 
iradenin ifadesi demek oı-1 
bir kanunun tercüman olıD-" 
kadar mulıtefom ve uh1 1>lt 
şe7 tasa \"VDr edllemcz.,, 

Fakat şunu da ltlraf e~~ 
l.Azmıdır ki 7enJ 7apı~an köpe~ 
modern miilıendlsllğln şa7ıa-ı 
takdir bir "eser,, l olmakla b" 
raber. "şaheser" l değildir. !7' 
baldo )'O.rtn, Büyü.k Gazt•ııl' 
muazzez namına izafeten fi 
onun m&Devl satvetine ~ 
çok 7aklaşabllecek 7cnl ve ve' 
büJilk bir köprilnün 7apt1ııe' 
ğtnı umalım. l\lesel& lstanb~; 
Üsklltlara balilamasım dC~-
düğilmüz ve ll&1l.D zamand.,
bert tasavvurda bulunan ~ 
yilk asma köprünün.- o kHJPj 
"Dlr numaralı DOrük G' 
Kl>pri1sü,, va~fl7le lstanbu~ 
ıulan üzerinden mohtefelll .,... 
"IC&vsiknznh,. ba!lnde at~ 
ken cihana ün sal&<:ak şöbfOV 
le beynelmilel hal'ikal~ 
biri olaı•ak tanınacaktır. 

• * .. 

D UN akşam aoretl ~ 
snsnda "Gazi Kö~ 

sii11 nden geçtim. Ayni karat" 
birçok kf~llortn dnha, o yeıtl ~ 
mnntnzam ufaltlıırm ft:JCr:.. 
den ağır nğtr yürildü~ gö ,. 
IUyordu. Hiç şiiphe 7ok Jd, ~ .. 
tanbol şehrinde gilzcl 1tal ,. 
rnn ve asfa!b bir tAhas9\l1' ~ 1 
H:ılk böylo bir zemin bul 
mu ko?n7 a)'l'ılmak IMeınl~ 
Uzcrlnde nğtr a~r \-e ltfnc ~ 
dlro gfn<11re )'iiriiyerek bl ( 
bozuk ltaldırımlnrda httpal~ 
mış cda!ceş aya!danna Adrt" 
"bir -ıtynfet,. çclcfyor. _,, 

Dnn akşnm öyleydi. F• tO: 
'Zlyarctç41crtn bn reni 1dW·~ 
den kolnyca aynlma~ma eJIJ.-
oJaıı bir dl:-:Cr sebe:> de nı•~ 
rasıd1r. Hntfç ve onnn Ud r• ti 
fınt!akl pitoresk fstanbn1. f( 
Eyübiln meşhur batı ufuld11 I"' 
na kadar soyred'lmek bıt ~ 
mmdnn. ~htl"l.\'ri köprilnOn "tff' 
ri dıılma t\teldnden l>i olrJI ti 
tur, 01111n kin hn1Jmı bir 1' "' 
mmı da, t!:I tnrnftakt ps!'f111.,
h?:larB fltı'tılanmrş olarıa1' 

1
,.J 

sonb11hıır ge~ele:inln rtıt"' 
y:ı11r:h semam altmcla ~it'.,... 
hiilrnlara dA'mıfı. se:cıstzce 
ktl'ır'ten göriiyorclunuz... t' 

G:ı;-:f n.iipriisüni•n en ent""' 
san dheti. met"C'udlyctlrl"'• ~ 
~ün,ti\ havntımn:m ycııf1C; 
\'ft!Hflnrın~ıın h4rinl ternrtl "fıt 
mnmı:Jir. Yeni Til'rhiyc. •'efl ıfl' 
olan ~eyleri dnrm:ıda!I (yefl 4' 
mck) (reni şc-'tle tıın'!tmakl '' 
ya (yc~ne yrr.l~t .. 1 lrnrın"1'~ 
ş=i'!'ıret nlmıştn·. iBn'(linidt -•1'
ı-"'n::n b·1lı,r'"'ıl-·1 yC'rr. <l~ J 

1 

' 

1 • ~ .. " •. .. ,., .. ,.e 
r~ .. ,~'" ıt'>jr, :-- ·n ....,~~·· ' t' 
h"lkıhrdı .... Ftimd! bn ~rllt' ttl
ti' p-n•t,f ,-ı~r,.ı.,..!~?q ('fcttl Al 

• •'"r 
rc~ctir. Yenilenmek fm'tı!ll 
lntn riinrfiq{l., TIO f?l'llV~ 

Dcğum . ~' 
Ga"'.e+em;z m11h1'rrirJer1rı~ f 

~~U""'kkıı.r E :rem Tntıınııtı~ 
bir lrızı dünyaya r,eir.ıi .. •ir. ~ 
ha r!irtdero ic:ımi verjlcn yJed' 
ya uzun ömürler tcmenn~c. 
genç ebeveyni tebrik eder~ 



1939 deniz harbi ... ._,, ,_, ~ _, -
Deni za 1 tıla.r-la -

mücadele 
korsanların ticaret gemilerine zahmet
sizce taarruz edeceklerı günler geçti 

l>ihıktı samdan devam : 
buı .Alınanların bugün ellerinde 
k Uııan denizaltı gemileri ile 
~;aıu ehemmiyet torpilleme. 
d~Ya_Pabilecekleri kabili inkar 
~ld~r. Nitekim Hebrid adala. 
bia~n ıki mil kadar şimali gar
l'ekınde Athenia'yı harap ede. 
lnı denizaltı harbine başla. 
ay~ bulunuyorlar .. Bu hadiseye 
ları et etmemizin sebebi Alman. 
iin·n hemen harbin ilan edildi. 
du ın ertesi günü başlamış ol _ 
be kl~rı bu faaliyet ile hiç ha
ler?~z ve çekinmeden giriştik. 
rak e?izaıtı muharebesinin ka. 
dir.terıni tebarüz ettirmek için. 

arGe~n umumi harpte Alman. 
hi~ beynelmilel kanunlara ve 
trıı t kendilerinin de imzala _ 
muş oldukları usullere tamamen 
içinhb~if surette hareket etmek 
haıt·k ır sene beklemişlerdi. Fil
).fa,~ a gec;en harpte yalnız 7 
tan 8 1915 te Almanlar Lusi. 
geı:.f YI batırmışlar, ve ticaret 
ııa 1 erine karşı hakiki ve mü. 
rn:k~asız deniz harbine başla
bekı U~re 1917 senesine kadar 

il ernışlerdi. 
hiş u ~ere, gec;miş olan bu müt. 
fikı rnıaalden ibret alan mütte -
tın.ıer .Almanların Rot kararla
cakl bır Pac;avra yerine saya • 
dUd ~a ve tngilterevi tered. ha.rb· düşürmek Umidile. daha 
bir ~n başladığı ilk günlerde 
\'aYı§ıddet darbesile bütün dün
~ .. hayrette bırakmağa te. 
te :~ edeceklerine kati suret. 
~ ın idiler ... Bundan maada 
lltuh •nla~ denizaltı harplerinde 
katı a?tkak müessir olacaklarına 
had~at getirmişlerdi. Fakat ilk 
bıi ISeler bile muhakkak onları 
trı- gaıattan kurtarmış olacak
~ Şayet eylül iptidalarmda. 
l~ nıuvaffakı~tler kazandı -
llitı. bu da, deniz11ltr gemileri. 
~l'e ~aha evvelden taarruz va. 
tlltı!ı almış ve ge<:il: yollarını 
~ Uş olması ve böyiece tica. 
~ gernilerini gafil avlayabil
!lıe~~lunmasından ileri gel-
1\u· ır. Çünkü o tarihte ami. 
t~kler ticaret filolannı mur.ı. 
l'orı tertibatı almamış bulunu. 

ardı 

'lt~akat bugün elimizde deniz. 
~du~arbinin gittikçe düşmekte 
~u gunu teyit eden rakamlar 
t<lr ~rna ktadır. Mösyö Vinston 
~1cıı. 26 eylfılde Avam Kama. 
nk ~daki beyanatında, eylillün 
ti h artasında 65000 ton. ikin
!lat artasında 46,000. ücüncü 
lılt~sında 36,000 ve dördüncü 
l°ahı anın ilk altı S?iinünde de 
~liz. ız 3000 ton miktarında ln. 
bitd· ge!llisi batırılmış olduğunu 
~lt 11'Intştir. Bu neticeler b ir 
\t'lt llebeplerin mahsulüdür: Ev. 
~)~.artık gafil avlanmak me-

Sa 1 !Devzuu bahis değildir. 
"1iıe~1Yen, Alman denizaltı ge. 
~ .takviye edilmek üzere AI. 
~ klırnanla?"'~a dönmeğe mec
il~almışlaraır. Salisen ve biL 
~i aŞağıda bahsedeceğimiz 
~1:8-1.tı gemilerile mücadele 
\t~!1tn çok müessir neticeler 

l:> ış olmasıdır 
~~İZALTILARLA MU. 

be . CADELE HARBİ 
f'tli;ıza.ıtı gemileri, tonları. 
~ et sahalıırı ve süratleri 
~ ~~ıih icın 1914 tenberi pek 
~ bı ır tekamül arzederler. Bu. 
Ilı ~ ~kabil bu~ denizaltı ge. 
~~le mücadele harbinin tek. 
:'«11.bı e tecrübemizle vakıf bu
~ .. i~~tavız, ve bu tekni<!in te. 
"l' da anları muazzam mikvas.. 
~t!lt bilinde artmaktadır. ·Ev. 
"ca..:unu kaydedelim ki bugün 
\te he t gemileri t"chi?. eflilmiş 
~~ı11J> birlikte küçük filolar ;l'. c\ e seyre me<'bur f>'iilmi~. 
oı'llıı rtık korsanların, Kana.da Sda Yalnız başına ciden bir 
~tlarıti~e hic 7."hmetsizce 
~ı,tir ı edecck'eri ırünler ~eç -
~it- · Şimdi mutaarnz tahtel
~p derhal j."arkohınmnkta ve 
'qjlle hdilmesi icin harn gemi. 
l...~bı .aber verilme'lftedir. 
:t'i.le di burada deni7.altı t?emi. 
~ te?U~adele usullerinin bi
:'~. ]! erruatından bahsedece -
~tı te u . usuller evvela deniz -
\t ,_ l'tıılerini. deniz üstü dev
~ r:milerile. tahtelhahirler 
~ Otıla Yl'arelerle aramak, son-
~te l'I her halde dalmış va. 

kP'l taarruza mecbur 
ibarettir. Esasen de-

nizin sathında yakal~an .. he.: 
denizaltı gemisinin., denız !lst~ 
devriyelerı, tayyareler hat~ sı: 
Iahla mücehhez ticaret gemılerı 
tarafından bombardıman edil
meleri mümkündür. Binaen
aleyh denizaltı gemileri ancak 
dalmış vaziyette taarruza mec. 
bur olacaklardır. 

Fakat denizaltı bir kere suya 
daldıktan sonra onu tahrip için 
de bir çok usul mevcuttur . Din. 
leme cihazları ile bulundukları 
mevkii tayin ve takibi kabil o. 
lan denizaltı gemileri i~in e~ 
müthiş silah. ~eçen harbı~ nı. 
hayetlerinde de müthiş netıce -
leri görülmüş olan denizaltı 
bombalandır. Bundan maada 
sabit veya müteharrik mayn 
tarlaları ve fileler de denizaltı 
gemilerine karşı müt~iş bir~r 
silahtırlar. Nihayet yenı ve mu~ 
hiş bir düşman olan tayyareyı 
savmak icap etmektedir. . . 

İngiliz amiralliği harbın ılk 
Uç haftasında yedi denizaltı~
tırm~ olduğunu bildirmektedır. 
Bu rakam, altmış parçadan faz. 
la olmıyan tekmil Alman de. 
nizaltı filosunun onda birinden 
ziyadedir. F.ğer faaliyetteki 
kuvvetlerin mecmuu tonajın ya. 
rısı olduğunu kabul etmek icap 
ederse o zaman bu rakam dört. 
te birine, hatta ücte bir nisbe
tine müsavi gelmektedir. 

Şayet müttefik devletleri ba
tırılmış olan gemileri tonaiı 
mecmuu ile, Alman denizaltı 
zayiatını mukayese edersek 
harbin ilk Uç haftasının Al • 
mantara pek iyi gitmemiş oldu. 
ğunu görürüz. Sonra her ne o. 
lursa olsun bütün ~ayeleri olan 
deniz aşın münakalatı kesmek 
neticesini elde edememiş bulu • 
nu:vorlar. 

Kurajeus isimli tayyare ge-
misinin torpillenmis olması bu 
mülahazayı tadil edemez.. An
cak bu hareket faillerinin, biz. 
zat İngilizlerin bile hürmet eL 
miş oldukları bir suğukkanhhk 
ve cesarete malik olduklarını 
göstermektedir. 

Bu gemi her ne kadar . l~
lizlerin yedi tayyare gemısının 
en eskisi ise de ziyaı, bilhassa 
deniz ve hava kuvvetlerinin 
müşterek strateji ile ehemmi • 
yetti bir rol oynıyayacağı bu. s_ı
ralarda İngiliz donanması ıçm 
hissedilir bir kayıptır .. 

N ihayet ln~iliz tayyareleri, 
Alman donnamasma limanla
rında yanmıs oldııkları üç taar. 
ruzdan maada. Şimal denizinde 
bazı keşiflerde bulundular y~ 
bir veya iki denizaltı . ge!'1ıs! 
batırdılar. Buna mukabıl yı~ı 
kadar tayyareden müteşekkıl 
bir Alman hava filosu şimal 
denizinde, zırhlı, kruvazör, ~Y
yare gemisi ve torpid~ muhr_ıı;>
Ierinden müteşekkil bır lngıhz 
filosuna taarruz etti. Almanlar 
bombalarını hiç bir İn~liz ge. 
misine isabet ettirem-:cı.il~r ye 
bir tek İn2'iliZ bahriyelısını bıl~ 
öldüremediler. Buna muka~ı! 
İngilizler iki deniz tayyaresını 
düşürmeğe muvaffak oldular. 

Bu~nkü deniz harbi miitte. 
fiklerin tefevvukunu göster -
mekte ve tayyarenin donanma. 
ya faik olmadığını iebat etmek-
tedir. 

Rene La Bru.yere 

Türk - Rumen ticaret 
müzakereleri 

Cumhuriyet bayra~ı dola~
sile Türk - Romen tıcaret mc. 
zakereleri inkıtaa uğramıı;tır. 
Şehrimizdeki Rome~ h~ye~i ge.r 
mek için Bursaya ~ıtmıştır. B;,ı 
sabah dönecek ve öğleden sorı. 
ra Tophane köşkünd~ tekr~ r 
müzakerelere devam edılecektır. 

Pazarlıksız aatıt 
kanunu 

Pazarlıksız satış kanunu
nun tadil edilmesi kararlaş. 
mıştır. Belediye Bu kanunun 
bilhassa kıymeti az eşya Uze· 
rinde tatbikatındaki mUşkUl~
tı daha önceden sezerek vazı-, 
yeti allkadar makamlara bil. 
dlrmlş bulunmaktadır. 

3 - VAKiT 

Nevyork Sergisi Devlet Resim ve Hey-
kapandı 

Türk çeŞmesi 
Nevvork şehrine 

hediye edildi 

kel sergisi dün açıldı 
Maarif Vekıli bir nutuk söy;edi 

Nevyork, 31 (A.A.) - Bu 
akşam kapanacak olan Nev. 
york sergisini 26 milyon kişi 
ziyaret etmiştir. 

Sergi 25 mayıs 1940 ta tek
rar açılacak ise de bazı mem. 
leketıerin gelecek sene sergiye 
iştirak edemiyecckleri zannedil
mektedir. 

Nevyork, 31 (A.A.) - Ana. 
dolu ajansının hususi mahbiri 
bildiriyor: 

Memleketimizin Nevyork şeb. 
rine hediye ettiği çeşmenin tak. 
dim töreni, Cumhuriyetin 16 
ncı yıldönümü vesilesile yapıl. 
dı. Vedat Tör tarafından da
vetlilere hoş geldiniz dedikten 
sonra büyük Türk cihangirleri 
hakkında bir eser hazırlıyan 
meşhur muharrir Miss Cook'u 
tanıtmıştır. Miss Cook, Türklü. 
ğe derin bir sevgi ve anlayış 
ifade eden nutkunda, Türklerin 
asaletini, Yunanistana gelen 
ve ancak ecnebi entrikalarının I 
kurbanı sayılabilen Rum ve Er. 
meni muhacirlerin sitayişli ifa. 
delerinden daha iyi tanıdığını, 
Türklerin garp tekni~ini benim. 
sedikten sonra kendi asil kül
türlerini canlandırmağa başla. 
dıklarını, serginin yegane ar. 
tistik binası Türk pavyonunun 
buna canlı bir şahidi olduğunu 
ve bunun gibi muhafazası icap 
ettiğini söylemiştir. 

Büyük elçimiz nutkunda çeş. 
me başlarının çok defalar kalp 
maceralarına sahne olduğunu • ...... ı.. 

anlatmış, _ hedıye cttıgımız çe_J}. 
menin TUrk - Amerikan mil 

letleri arasındaki sevginin bir 
sembolü olmasını dilemiştir. 

Belediye meclisi reisi yedi 
buçuk milyon Nevyorklu adına 
teşekkür ederek, terakkiyi se. 
ven iki milletin bugün biribirL 
ne her vakitten. zivade yakın
lık duyduklannı, Türk ~~şmes.i. 
nin yeni par_!tın en . g_uze! ~ır 
nüvesi olacagını bıldırmıştır. 
Nihayet te türkce olarak - bu 
çeşme başmd~ Türk m~lle.tine 
selam ve sevgıler - demıştır. 

Ser~i namına ec~ebi i~tira.k
leri reisi Ruzvelt Türk mıllctı . 
nin 16 cumhuriyet yılındaki 
hamlelerinin hayret verici ne • 
ticelerini anlatmıs ve Asya ile 
Avrupa arasındaki yolların bek. 
çisi sıfatile insanlwa karşı me. 
sulivetlerini tanıdıi?mı en par
lak bir surette isbat etmekte ol. 
dtı~nu dünva vüzündc sulh ~ve 
istikrann biivük amili oldugu. 
nu sövlemistir. 

Aksam Ti;rkler büyük elçi
mizin reisli~i altmda toplana. 
rak bayramlaşmışlardır. 

Ankara, 31 (A.A.) - Birin· 
ci "Devlet Resim ve Heykel 
sergisi,, bugün saat 1 7 de Ma· 
arif Vekili Hasan AH Yücelin 
bir nutku ile açılmıştır. 

Açılış merasiminde Başvekil 
Dr. Refik Saydam ile vekiller, 
mebuslar, şehrimizde bulun. 
makta olan büyük ve orta el· 
çilcrle elçilikler erkAnı, ~ekA
lctıer rüesası ve nı lidıranı, 
yerli ve ecnebi matbuat mu. 
nıessllleri ve glizide bir davetli 
kUtleııi hazır bulunmuş ve Ma
arif Vekili Hasan Ali YUcel, 
aşağıdaki açış nutkunu söyle· 
miştir: . 

Sayın BaşYekilim, sayın mı-

safirlerimiz, 
Biraz sonra ziyaret buyura

cağınız nesim ve Heykel ser· 
gisi, şimdiye kadar yapılmış 
olan emsalinden ayrı bir mahL 
yet taşıyor. Bu, hemen dört se· 
11edcııberi Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Maarif Vekilliğinin 
isbirliği yaparak esasını hazır· 
l~yıp vckilliğimizcc bir t~lima. 
ta bağlanan Devlet H.esı~ ve 
1 lcykcl sergisinin birincisıdir. 
Birinci devlet resim ve heykel 
sergisi, plastik sanatların bu 
şubelerindeki bUtün mensup· 
larrna, eserlerini halka arzet· 
ınck imkanını vermiştir. 

Bu topluluk ve beraberlik, 
Tlirk sanatı için çok hayırlı bir 
tekamül safhası olacaktır ka. 
naatindeyim. lçerdeki tablola· 
ra bir göz atıldığı zaman ko· 
!ayca anlaşılacağı veçhile bu 
sergide, pek yakında Tanrının 
rahmetine kavuşan emektar ve 
yaşlı ressam Halil Paşa ile Us· 
tat sanatk1\.rlarımızdan ressam 
Revket Dağ, 1 hrahim Çallı, 
F'eylıamau ye llikmct'in klasik 
tt~ltf'ftld'll!r~·•••••ları. 
mızın öncU \'e modern UslQpla· 
rına kadar bugUnkU sanat te· 
nıayüllerinin müteaddit mu. 
messillerini bulacaksınız. GU· 
zel sanatlar birliği, mustakil 
ressamlar, D grubu ve hiçbir 
gruba girmemiş sanatkArları
mız, Devlet Sergisine isteye is. 
teye, se,·e seve girmişlerdir. 
üçü dördü istisna edilecek O· 
hırsa geri kalan bUtun eser sa· 
bipleri, iftiharla arzedeyim ki, 
taınamiyle Cumhuriyet devri. 
nin değerli ve canlr birer eser· 
ıeridir. Onları odaha genç yaş· 
larında Cumhuriyetimiz elle. 
rinden tutmuş, Avrupanın tur· 
ıu sanat muhitlerinde yetişme· 
lcrinc imki\n vermiş, onlar da 
gördlikleri bu nimete, verdik. 
leri kıymetli eserlerle mukabe· 
le ctmeğe muvaffak olmuşlar· 
dır. 

Ycıni talimatnameye uyarak 
Cumhuriyet Halk Partisini, 
Maarif Veki!IH~ini. sanatklr 
gruplarını temsil eden zatlar. 

lzmirde cumhuriyet bayramı 
ı --w • ..................... " - ..., 

fznıir, (Hususi) - bmiMlc C'nmhnrlyetln onnlt•n<-ı yıldiı 
.. mü miinasebeti) le ıınrlak bh· g<'çit resmi ya.pılnıı~tır. J\esim· 

:; törenden iki intiba görülmektedir. • 

dan mürekkep jüri. sergide 
teşhir olunan eserleri incele· 
miş n bunlardan biriBci piriyl 
Zeki Kocamem'ln cenaze mera· 
simi, ikinciyi Tur.gut Zaim'in 
Ercıyaş'ı, UçtıncUyU mUsa\·i rey 
alan Bedri Eylipoğlunun :figU· 
ru n Arif Kaptanın KUcük 
Peyzajı isimli tablolarına ver_ 
miştlr. Huzurunuzda kendile· 
rini tebrik ederim. 

Türkiyede son on yedi yıl i. 
çinde geniş bir san'at muhiti 
doğmaya bal.şamıştır. Ankara 
merkezinden başka, İstanbul ön. 
de olmak mere bir çok vilayet. 
lerimime hususi sergilerin açıl
dığına memnuniyetle Şahit olu. 
yoruz. lzmir fuannda vekilli -
ğimizin tertip ettiği serginin 
halkımız taraf mdan mazhar ol. 
duğu rağbet ve ilgi, bunun se. 
vindirici misallerinden biridir. 
Aynca cumhuriyet halk par
tisinin muhtelif yurt köşelerine 
yolladığı ressamlarımız da ma
halli renk ve karakterleri tes. 
bit eden eserlerile gerek kendi. 
leri, gerek Türk sanatı için bü. 
yük b ir terakki ham.lesi yap. 
mışlardır. Sanatta milli benliği 
aramaya yol açan bu eserler, 
sergiye hususi bir ehemmiyet 
kazandırmış ve onun zenginliği. 
ni artırmıştır. 

Sanatkarlarımıza bu imkanı 
veren partimize Maarif Vekili 
sıfatile minnetlerimi, tekrarı ve 
devamı temennilerimi arzetme
ği borç bilirim. 

Devlet sergisi, bu yıl, heykel 
bakımından bizi doyuracak hal. 
de değildir. Monüman üstünde 
çalışan heykeltra.şlarımwn ser. 
giye sığacak eserlerini, taş ve 
tunç gibi asıl madenler Ustün. 
de yapacakları yaratıcı emek 
mıheulleri ~ikinci dev -
Jet aergtsfnde gömlek arzu.sunu 
gizlemiyeceğim. 

Aziz misafirlerimiz, 
Türk milleti için bir çok me

deni vasıflar ~bi sanatkar ol. 
mak ta yeni bir şey değildir. 
Kimbilir ne kadar eski bir za
manda Orta Asyadaki mezarla. 
rın duvar resimlerini yapan 
maharetli atalarımızdan bugü -
ne kadar - aradaki küsuf za. 
manlarını atarak - 8anat duy
gusu Türkün ruhundan silinme. 
miş, aynlmamıştır. Bu duygu, 
gah sesle, gah renk ve şekille, 
gih mücerret hatlarla daima 
kendine bir tezahür meloei bul. 
muştur. Tam inkişafı için cum. 
huriyet devrimiz ona yepyeni 
bir bahar baiışladı. Şimdi o 
baharın taze renklerini alakalı 
gözlerinizle göreceksiniz. Da. 
vetimizi kabul ederek bu lutfu 
Türk sanatkarına bağışladığı • 
nız için hepinize bütün yüre -
ğimle şükranlarımı veririm.,, 

Hasan Ali Yücelin nutkunu 
müteakip Başvekil doktor Re. 
fik Saydam muvaffakıyetler di. 
leği ile kurdeleyi keserek ser. 
giyi açmıştır. 

Bütün bunlarm yakın bir a. 
laka ile gemikleri bu sergide 
Cumhuriyet Halk Partisinin 
yurdun muhtelif yerlerine gön. 
dererek çalıştı::-dığı on ressamın 
mahalli renk ve karakterleri 
•._.,• :t eden 101 parça tablosu 
i.e Güzel Sanatlar Birliği, mtis. 
takil ressamlar. D grupu ve bu 
,,. JplarC:an hiç birine girmemiş 
ressamların 270 parça tablosu, 
altı heykeltrasm da on parça 
eseri teşhir edilmektedir. 

Açılış merasiminden sonra 
davetliler mükellef bir büfede 
izaz olunmuşlardır. 

Kadıköy iskelesi yanın. 
ela batan yelkenli 

Geçen haftaki fırtınada, 
köprUde, Kadıköy iskelesinin 
yanında batan yelkenli seyri. 
sefere mani olduğundan dUn· 
den itibaren liman reisliği ta· 
rafından çıkarılmasına ba11lan-
mıştır. · 

lhtiki.r komisyonu tek
rar toplanıyor 

Tatil münasebetiyle toplana_ 
mıyan lhtikAr komisyonu bu
gün tekrar toplantılanna baş· 
layacaktır. 

Bugün Ticaret odası meclisi 
de toplanacaktır. Mecliste bazı 
mühim kararların verlleceil 
söylenmektedir. • • 
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Dejenere 
olabilir mi ? 
Garp cephesinde iki beton ve 

çelik istihkam dizisinin arkaıma 
ıinen ordular, soğukkanlı harp 
tebliğleri neırediyor. Irmaklar, 
nehirler de kabanp ortalığı ha• 
taldrğıı çevirince, ıilaha zatea 
yer kalmadı. 

Hevalann bozuk gibneai, ağır. 
kalın bulut tabakalariyle ırökleri 
kapadığı için, tayyare çarpıpna.. 
lan, hava muharebeleri ae olma. 
yor. 

Denizlerde dövüşmek İçin İM 
en atağı iki tarafın var olmaıı 1i.. 
zamdır. Halbuki uçıuz, bucakıı& 
ıular üıtünde zaten lngiliz gemi., 
ıi, İngiliz bayrağı görünüyorc 
Bütün denizlcı:- onun donanmala. 
rına biat etmİf gibiciir. "Baltık"ın 
çukur ve ıapa yerlerine ıığm8'11. 
Alman gemileri çddrnnadan çıkıp 
bunlarla aava§81Nlz. 

Bu dar boğazlara ııııa ftra tor. 
pil hatlan dizilmiı olduğu için 
tabii lngilizler donanması da gi. 
c1ip avını ininde yakalıyaınnyor. 

Muharebe.,in dı~ görünüfÜ İ!I. 
te bu ... Ha:lis~in kabuğu ~"-i 
bundan ibarett:r-. F.a!nt do;;.... -
ıunu isterseniz, ben, kendi p'ı• ı. 
ma bu kartı knrııya du~§la hnr. 
bin "dejenere" olacağına in: n. 
mıyorum. 

Bunun tarihte yüz sene, otuz 
sene muharebe!eri diye ıayılan 
devirli çarpıımalar gibi müzmin. 
leıeceğine de kani değ-ilim. 
Tamterıine ıuna inanıyorum, 

ki bu kartı kar~ya duruf bir ta.. 
rafın tahammülünü tüketecek. 
Ya ıilaha aanlıp ablacaka ya ai.. 
l~ını atıp beyaz bayrak çekecek. 
tar .•• 

ikide biı4de büyük kurna'n~ 
1 

lann azillerini iıitiyon:z. Acaba 
l>unlann hiç mi manası yoktur?. 
Zigfridin ardmdaki seksen, BeL 
çika, lsviçre ve Holanda ımırl..ı 
nnd:ıki lark fırka ne yiyip, ne 
iç~yor? Bunlu.an bir günlük.harç. 
hgı, muharebe maırafı nedir?. 
Günde birer ıomun ~ıeler, ek. 
............. .mw-.11-. 
de onıe •ôredir. Dört tarafı im. 
ptılmıı, dıt t icareti buclamn"' 
bütün ıivil denizciliğini kayhet. 
mit tMr memleket böyle ağır bir 
yükü daha ne kadar zaman tap. 
yabilir? •. 

Böyle düıündüğüm itin içiır 
d.~ ye çılgın, ya meyuı bir .._ 
nlı,le çıkılacağına inandığım i. 
çin, harbin dejenere olrnumı bele. 
le yemiyorum. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Komiserliğe terfi eden 
polisler 

lstanbul emniyet kadrOŞ,u 
polis memurlarından Nurettin 
Tugal, 217 Asım Solmaz, 48 
Bahaeddin Kılınç, 77 M. All 
Arkun, 7 KAzım Polat,, 153 A. 
KAmll Yağız, 75 M. Ali Şlm• 
şek, 39 Cemil Ortac, 85 Vehap 
Seyfettin Sümer, 196 Sadullah 
Eren, 105 Mahmut GUngör

111 
148 Hasan Utku, 64 M. Hilmi 
Oral, 79 H. Fehmi Özgenç, 2f 
İbrahim TUren, 328 A. Salim 
Ergin, 2 Tahsin Atak, 13f Os• 
man Demirci, 19 Ali Rıza ön. 
gen, 102 Muzaffer Üçer, 61 M~ 
Ne\·zat Acar, 155 Hidayet Du. 
ral, 158 Kemal Tunçel, 220 A. 
Kemal l ras, 151 Tevfik~ Sök
mez, 192 İzzet Kurtuluş~ 202 
Ziya Ulus, Osman Nuri Ge~k. 
271 Şevket Erfa, 293 ._Kema .. 
lcttin özten, 138 CevdetiBar.ı 
las, 287 Memiş öncnç, 186 Nu. 
rettin Pınarcıkoğlu, 197 lsma· 
il Demir, 274 Zeki Doğan, 38 
Zikrullah Tekinalp, 72 Nuret• 
tin Nuyan, 9 B. Sami Yalçın. 
tepe, 70 Ahmet Çolaksoy ko. 
miserliğe terfi etmişlerdir. --Birinci Devlet Resim ve 

Heykel sergisi 
Birinci devlet Resim ve Hey

kel sergisi bugün saat 1 7 de 
Ankarada Maarif Vekili Hasan 
Ali YUcel tarafından açılacak
tır. Vekil bu münasebetle bir 
nutuk söyliyecektir. 

Romanya ve halyaya 
mal gönderildi 

DUn Romanyaya Susam, ll· 
kerda, zeytin, ltalyaya susam, 
yumurta, balık, tsvoçe tutun, 
fındık. !ngiltereye tiftik, Yu· 
nanlstana balık ve Mısıra da 
tutun gönderilmiştir. lhrnrl'•ı · 
mız düzelmektP.'dir. 
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Diğer tarafta iyi aileden 
:ıtihap,.edecegin bir kız erkek o. 
ı~raı< yalnızca seni ve otekini ta_ 
nıyacagı için kıymetleri mukayc. 
se edemiyecektir. 

Sc.ni boynuzlu vaziyete soka. 
cak olan iyi aile kızı senin bu 
halin ile .. ğlenecektir. Çünkü uu 
vaziyet ona garip, tuhaf, şayanı 
tecessüs gelecektir. Halbuki ran
devu evinden alacağın kadın nor. 
malı tabii ve mutad olduğunu biL 
diği için katiyen eğlenmiyecek. 
tir. 

Evleneceğin aile kızı seni. aşı. 
~1na yardımda bulunmağa. ona 
para vermeğe, müşküllerine or
.ak olmağa mecbur edecektir. 
:1.andevu evinden alacağın kadar 
erkeklere bir şey vermemeğe, 
laima onlardan almağa alışkın 
, Jduğu için seni de hiç bir yar
Jıma mecbur etmiyecektir. 

meşru karın ile değil ek. sokak. 
tan elde edilmiş bir kadın ile yat. 
tıgını hissedrceksin .. Miikemmeı 
değil mi:' Bir bakirin emniyet 
kilitleriyle ugraşmak zahmetin. 
de nkurtulmuş olacaksın.. Bu. 
nun ehemmiyetsiz oldu~unu mu 
sövlüyorsun? Fakat dostum emin 
ol, eğer muhakkak bir bfikiı- ile 
evlenmek istivorsan. inan l'anr 
bunu da ancak ran~evu evinder 
alacağın bir kadında bulııcaksın 
Çünkü hakiki kızlar değil. yal 
nızca bu kadınlar bütün bekaret. 
leri içinde bulundukları hissin= 
verecek kabiliyettedir. 

Tito - Hakkın var dostum. 
Nocera - Yapılacak ilk ıs. 

kendini bu iki kı\chndan ela kur. 
tarmak, onları bir daha görme. 
mektir. 

Tit o - Bir daha onları görmL 
yeceğim. 

- Yemin ediyor musun? 
- Yemin ediyorum .. 
Bu sırada telefon c;aldı: 

- Mösyö Tito Arnodiyi arn. 
yorlar? 

Tito derhal telefona koştu, ko. 
nu§urken gö7.leri panldayor, yü. 
zü gülüyordu. 

- Evet .sev~ilim benim.. eli. 
yordu .. Nasıl, sizin evde mi? Y'il. 
nm saate kadar, gelmek değil. 
uçuyorum .. 

Nocera: 
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Karın iyi bir sosyetede yer a. 
arruyacak. çünkü birçok yeni ta. 
ıışmalar yapmağı, sık sık ziya. 
retlerde bulunmağı ve nihayet se_ 
nin kibar insanlar arasında kir
lenmeni arzu etmiyecektir. Evi.. 
ne ancak sözü. sohbeti ve aklı ba. 
şı yerinde. doğru konuşur bir. 
kaç sempatik insan çağırabilecek_ 
sin. Halbuki bir randevu evi ka. 
dmiyle konuşurken ke1imelere su 
geçmez bir külot giydirmek met
buriyeti olmıyacak .fakat konu. 
şulan sözlerde hiç bir uman ter. 
biye hudutlarını aşıp adileşmiye_ 
cektir, çünkü ne olursa olsun bu 
randevu evi kadını senin karın 
olmuştur. 

Sonra bu kadın hiç bir zaman 
senin arzularını reddetmiyecek. 
tir ... 

- Kimdir? 
Diye sordu. 
- Güzel Ermenim ... 
Diye Tito cevap verdi ve 

kelime ilfive etmeden çıktı. 

1 

bir 1 
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Tito - Hiç bir zevce reddet_ 
mez .. 

Kim olduğu bilinmiyen adam 
- Sen n-e diyorsun .. Öyle kadın. 
lar var ki kocalarına: ''Hayır 
yavrum, bu gece olmaz" diyor. 
lar ... 

Alacağın aile kızı uyuşukluğu_ 
nu. keyifsizliğini, saklamak için 
hiç bir zahmete katlanmıyacaktır. 
Ve bütün asabi hareketlerinin 
!;~yesini sana çektirecek, seviş
t gin.iz zamanlarda da lakaydisi.. 
ni saklayamıyacaktır. 

Halbuki erkekleri daima müte. 
bessim çehre ile karşılamağa alış. 
mış olan randevu evi kadını ıe. 
ninle de en iyi bir mütterisi ile 
olduğu gibi faaliyete geçecek ve 
o gün annesiyle babasını birlik
te gümmüş bile olsa, sana yine 
de büttin zevki ile seviıiyomıuı 
hissini verecektir. 

Sonra ilerilemiş bir yaşa kadar 
güzelliğini muhafaza etmesini de 
bilecektir: Çünkü güzeJJik sana. 
!n:un ~a.,lıca şartını teşkil ettiği 
ıçın .hutun sırlarını öğrenmiştir. 

Nıhayet belki de bir gün sah. 
neden eçkilmiş eski artistler de 
yaşı.ar ıilerledikten sonra doğan 
yemden sanat hayatına dönmek 
h!ç değilse birkaç mükemmel tem: 
sıl vermek hırsı gibi, bir kuduz. 
luk, böyle müthiş bir hadisede 
vukua~elebilir .. Bu takdirde kim. 
se şaşmıvacak, seni ayıplamaya. 
caktır. Çünkü ne de olsa eski 
sanatıdır .. 

İlk ziffaf ~ecenizde belki ga. 
rip bir his duyacaksın.. Kendi 

Tito bir metro istasyonunun 
kapısında tarihleri telefon numa. 
!arını ezberleyen eski mektep 
arkadaşı, lokanta garsonuna tc. 
sadüf etmiş olduğu için Maı:lam 
Kalantanın villasına biraz teah. 
hürle gelmişti. 

Arkadaşı elinde valizleri gös. 
termiş. ve memnun bir şekilde: 

- Artık halyaya dönüyorum .. 
demi!ti.. Parlsten, şuna buna hiz. 
mcz etmekten, hayatımı kuruş, 

kuruş kazanmaktan artık bıktım. 
Etrafımı çeviren ve beni her gün 
biraz daha boğan kancıklıklar
dan gına getirdim .. Kendimi Sen 
nehrine atıp hayatımı temizle. 
mek istedim, fakat düşündüm; 
bu nehrin suları da yarı yarıya 
resmi veya gizli fahişelerin türlü 
pislikleri ile doludur. 

- halyaya temiz bir nehir a. 
ramak için mi gidiyorsun? Belki 
bulursun, çünkü ftalyada kadın. 
lar daha az yıkanırlar .. 

- Rahip olacağım.. Torin.>. 
nun yanında bulunan bir manas. 
tıra her kim müracaat ederse 
etsin kabul ediyorlar .. Burası bir 
nevi mistik ecnebi lejionu .. 

- Peki, rahip olabilecek vazi. 
yette misin ? 

- Bunun mü9kül olmadıgını 
zan nedi yorum .. 

- İtimadın var mı? 
- Hayır .• 
- Hiç değilse istidadın? 
- Hayır .. 
- Şu halde ... 

'Da"lt.a ı•nr) 

'r kaporıı.,. 

Konya köylerinde de- 1 
mircilik kursları ı 

Konya. (Hususi) - Vilayeti· 
miz dahilinde açılacak seyyar 

1 

de;nircilik ve do~r~m~cılık kurs. 
Jarına ait talimatname ve müfre
dat programı Ma1r' f Vekaletin. 
den vilayetimize ı;önderilmi9tir. 

İlk seyyar kurs vilayetçe mü. , 
nasip görülecek bir köyde açıla. 
caktır. J 

Kurslar, bölge sanat okuluna 
baglı olacak ve teftişleri ilk ted_ 
risat müfettişleri tarafından yapı. 
lacaktır. 

Kurs açılan köy kurstan fay
dalantlığı gibi, o köye civar olan 
köyler de bundan müstefit ola. 
caktır. 

Kursun gayesi köylünün kul. 
!andığı ev eşyaları, ziraat füetle. 
ri. makine ve inşaata müteallik 
eşyalar, köy arabası tamir ve in. 
şası dahildir. 

Kurslar üçten altı haftaya ka. 
dar devam edecektir. 

De~ircilik kısmında ise. sıcak 
demir ve tesviye işleri. el tesvi. 
yesi, el tesviyeciliı:i. soğuk de
mir. teneke ve do~ramacılık işle· 
ri. köy doğramacılı ~ı şubelerine 
ayrılmıstır. Köy dogramacıhğı 18 
hafta devam edecektir. 

- 11 
Yazan · Kadircan Kallı 

Getasu bir an için yolun kena -
ıına kostu: demin silah s sinin 
gel i<"vi "ve dumanın görilndügü 
yere ';.teş edecek oldu. Fa:C~t ?u ı 
sc~er Ras Yatsu da ateş etm ştı. 

Biı· kursun Getasunun kulagı · 
nın d·b:ndcn korkunç bir ıslık ça· 
l" r::ık geçti. 

Getasu doğnıd u v • uıakt'l ıan~ 
n <'ttiai kovalayıcıla~ın. umduğun 1 

da 1 daha yakın ol:luklarını göı ı 
dü. 

Briino ise elli altmış adım yak 1 
laşmıstı. 

Ras Yatsu: 
- Artık kurtulamaz ... 
Diye kin ve sevinçle homur 

Jantlı: 
Matanyo mırıldandı: 
- Ah 1'.fariya ! .. Sana bir şey 

olmasav<lı ! .. 
Geta· u volun ilersine baktı: O· ı 

rada da clereden yukarı çıkmı 
olan iki Hab<'şliyi gör:lü. Artık 
bir adı:n bile atamazdı; dereye ı 
<loğn: inmek ve kestirme yoldan 
} aya olarak Adigrat tarafına git 
mek hulyası pek boştu; orada biı ı 
k:ız gibi avlanacaktı. 

önü ve arkası da kapalı oldu 
ğuna göre dağlara ve kayalıkla -
ra giden taraftan başka açık yol 
kalmamıştı. 

Yerdeki kadını bir bohça gibi 
kaptı, omuzuna vurdu ve yalçın 
kavalıkların arasına dalclı. 

Bu kayalar. tııhaf tuhaf bicim· 
!erde. girintiler. çıkıntılar, oyuk· 
lar n t'eliklerle doluydu. Silfıh 
s slcri den ii ke·ı binlere• kar"a 
h<'psi b~rdcn haval2ıımış, kara bir 
bnlut gilıi başlarının iısttin ıe u 
çuyorlardı. Ara sıra kocaman ka
nııtlı keleş kafalı akb::ıbalar da 
görüliiyordu. Onlar uzaklaşmı • 
}''Orlar. gitt:kçe yükselerek bü • 
yük halkalar çiziyorlardı. Her 
ha~:le c;ok geçmeden oralara bir 
kaç ölünün serileceğini biliyor · 
lar, leşlere kcnmak üzere hazır 

bulunııvorlardı. 

G~ ta~u. hazan beyaz, bazan 
k:ıza. b::ız::-n da kırmızı, veya baş
ka renklerin karışmasında.1 do -
ğan b:ışka renklerdeki kayaların 
arasrnda kavbolmuştu. 
Habeş Ul <esinin hemen hch\cn 

biitiin şimal tar;ı.fında olduğu gi
bi burası da sarp bir şekilde, en 
az kırk beş der~celik bir zaviye 
ile yükseliyor, iki üç yüz metre 
sonra dümdüz bir meydanlık o -
luyoı :lu. Burası. yalçın dağın or· 
ta yerinden ufki olarak kesilerek 
üst tarafının atılmasile yapılmış 
gibiydi. 

Getasu, büyük kardeşinin düş 
maniığını artık gözlerile görmüş· 
tü. 
Artık dağların ötesine doğru 

giderek Aduva yoluna sapmak · 
tan baska çare yoktu: bu, güç bir 
işti; fakat arkadan gelenlerin de 1 
atlarile bu kayalıkları tırmanma· 
!arına imkan buluyordu. Onlar 
da ister istemez onun gibi yaya 
olacaklardı. Bu itibarla atını kay
betmekle bir şey kaybetmiş ol • 
mu yordu. 

Getasu tepeye çıktı. 
Düzlüğü gerti. 

Matanyo sin· Ji bütün taliini kö· 
peğinin erne bırakmıştı. Çünkii 
bu karmakarı!;ı}t. cıpraşık yollar 
da ne bir iz bulunuyor. ne de 
kovalanan adamın gçetiği yerler 1 

görünüyordu. 
Fa:~at Briino bu eksikliği sa 

d<'ce burnu ile tamamhyacaktı 
öyle oldu. 
Bu köpegin Jiizumsuz yerlerde 

havlamamasr kovalamayı büs 
bı.itün kolavlaştırıyord.ı, böyle · 
likle koval~nan adama da kendi· 
sinin geldiğini belli etmiyordu. 

Köpek de Getasunun adından 
kavboldu. 

Atlardan indiler, tırmanmaga 
Laşladılar. 

Bu hal aksama kadar sürdü 
Hepsi de bitkin, yorgundular. 
Elbiseleri parçalanıyor, elleri tır 
nakları kanıyor. t_rden sırsıklam 
oluvorlardı. 

Ras Yatsu: 
- Allah belasını versin alca · 

~ın ! .. Ay da yok... Karanlıkta 
ne yapacağıı:? Senin Brünonun 
da hiç sesi cıkmıyor. 

Diye mırılda· ı~lı. 

Matanyo bütün ümitlerini kay 
betmiş gibiydi. 

Bununla b:raber kendisini zor· 
luyo!'du. 

- Briino va~cti gelince bağır· 
mamazlık etmez... Ortalığı her 
an dinliyelim... Ay da iki saat 
sonra doğar ... 

İşte her şey bu iki saatin için · 
de olacaktı. 

Şimdi karanlığı fın:at bilen 
Gctasu da d!nlenecekti; çünkü o, 
hepsinden daha yorgundu: o sıra 
:la Brüno ansızın ve kolaylıkla 
herifin boğazına sa l dırabilirdi. 

Afrikanın zifir gibi gecelerin -
den biri daha çöktü. Artık yirmi 
adım yürümek için hiç olmazsa 
bef! on dakika uğ,aşıyorlardı: 
mini mini elektrik feneri olmasa 
bu kadarını da beceremiyecek -
!erdi; bununla beraber Habeş 
prensinin ne tarafa gittiğini kes
tirmek de mümkün olmuyordu. 

Saliyanti dedi ki: 
- Büyük bir yanlı§lık yaptık. 
- Nedir? 
- Brünonun boynuna küçük ı 

bir çıngırak taksaydık. her nn 
onun gittlği yeri b:lirdik ... 

- Bunu vaktile söylemen gc· 
rtkti 1 ... 

Matanro o z:ım:ına kadar kö -
pegine Jses1criıiıemişti. Çunkü ööy 
lelikle Getaau eğer yakınlarday · 
sa k~ndilcrini haber ver.mi! ola • 
caktı: fakat bir zaman geldi ki, 
artık sabrı kalmadı:· 

- Brüno ... Brüno ... 
Diye bağırdı. 
Kopek havladı, uzaktan veya 

yakından cakal sesleri de geldi o 
tarafa yürüdüler. 

Arat:lan birkaç dakika geçme -
nıişti ki, tam onların gittikleri 
taraftan bir hırıltı duyuldu, bu 
Brüno idi. Araya bir de insan ho· 
murda'lması karıştı. 

- Boğuşuyorlar... Brüno ile 
Cietasu ... Çabuk ... 

Gecenin srssizliğinde bir ta -
banca patladı. 

Bir inilti ve ağır bir şeyin ye· 
re düşmesinden doğan tok bir 
ses ... 

Matanyo ileri atıldı. 
İniltinin geldiği yere vardığı 

zaman kara.,Jıkta zavallı köpe -
ğin fÖzlerinin parıltısını gördü. 

- Yere bakın !.. 
Diye arka-:laslarına seslendi. 

Kendisi de: yattı ve elektrik fe· 

' dönerek: 

nerini yeniden yaktı. 
Brünonun boynundan kan 

yordu. Bir asker gömleğii 
rak yarayı sardı. 

Başlarının üstünden iki kil 
gecti. 

Brüno kursunun geldiği 
fa doğru baktı; güçlükle do 
du ve yi.irüdü. 

Fener söndü ve onlar da 
peğin adına düştüler. 

- Gürültü etmeyin! .. 
yiirüvün ! .. 

Köpek sekiz on adımda 
düşüyor, bir dakika kadar 0 

kalıyor: güçlükle gene doğr 
biliyordu. 

Pek yavas gidiyorlardı. f 
hrr halde bir yerde saplanıp 
ma'ctan daha iyi idi. 

Bir saatten çok böylece 
düler. ~ 

Köpek gittikçe kuvvetten ~ 
siliyordu. Şimdi bir kayalığın 
narındaki incecik yerden at• 
niyorlardı; köpek hep at• 
bakıyordu: oraya bir an 
varmak istediği anlaşıhyordıl 

Birdenbir:: sendcle..;i ve 
beş metre aşağıya yuvar!• 
Orada. bütün acılarına ra 
avını bulduğu zamanki bir 
bağırdı. 

Matanyo: 
- Yazık! ... 
Diye mırıldandı: 

narından dolaşarak aşagıya 
meğe calıştı. it 

Saliyanti köpeğin ne derı" 
terliğini anlamıştı. 1" 

- Getasu oradadır: onıl 
du! ... 

Diye fısıldadı. 
1 

- Fakat kendisi de öldU 
Bunu da mülazim Maeyo 

l'!mişti. 

Asağı indiler. tJ 
O zamana kadar ufuk biraı 

tlınlanmıstı. Ayaklarının d · 
yi~it BrUnonun ölüsü ve onııtl ; 
adım kadar ilerisinde t-u 
bir mağaranın agzı görunU 
du. 

İçeriden iniltiye ve horrıı.ı 
maya benzeyen sesler geliY 

Matanyo ileri atıldı: fenet1 
karak seslerin ~eldiği tarafı 
virdi; orada Marivanın solıı). 
luğa Getasuya saldırdıi{lııı, 
rukladığım, Habeş delik 1uı 
da onu belinden tutarak kil 
dığını gördü. Getasunıın 
de korkunç bir gülümseyit 
dr. 

Işığı görünce birden do 
ve silahını kaptı. 

Matanyo hemen feneri ı 
müş. yan:ı çekilerek eğil 

Aynı zamanda iki silah 
Mağaranın içinde Ö"1Ce bit 

für, sonra bir homurdanrıı'-
ha sonra da bir inilti duy1J1 

(Daha 
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Her sualin altıooa saklanan 
gizli mana Lö Mestriyeyi çileden 
çıkarıyor, cevap vereceğine tah
kir etmek istiyordu. Bereket yi
ne Pot vaziyeti idare etti: TUNA KIZI 

- Haydi Pot, sen de bu gü. 
zel kızı öp .. 

İki genç mahcubiyetle biribir. 
)erini öptüler, Pol Taveresko, 
Flori:Cadan daha ziyade şaıkm 

~bone kavtlını bılılırerı 
lııp "e tel11rrıl Oı·rl'lını. ı 
Jıorn~ının Pli ta \'f'\8 hnrtk 
'ollarna ücretını idııre kend1 

rı ne alır. 

- Bunlardan sana ne Danyel, 
dedi. Jan tamamen ıerbcstir. Be. 
nimle yapmış olduğu seyahat ni. 
hayete ermiştir. Mesele bundan i
barettir. 

- Peki Pol biz.. Biz kalıyor 
muyuz? 

- Tabii ... 
- Çok güzel, haydi öyleyse 

çocuklar, eğer kabil olursa - çün· 
kil hepiniz de cenazeden dönmüş 
ıibi bir hal var - bu IOn gUnümü
zU hoş geçirelim .. Lidoya gideriz 
değil mi? Öyle susadım ki.. Ber
berin makinesi altında bir saat 
kalmak kadar hiç bir şey beni su
ya haaret etmiyor. Öyle değil mi· 
dir matmazel? 

Florika hafif bir sesle: 
- Oh, dedi. Ben pek ender o

larak bir yere ~iderim. 
- iıte güzel saçlara malik ol· 

mL-ıın rahathğı buldur. Senin 
heıntirenin saçları böyleydi de 
gil mi Pol? Siyah, kıvrrcık .. 

Genç adam: 
- Hem!irem ile uğraşıp dur

ma .. 
Diye eevao verdi.. Fakat bu 

uıl~: i (iy le bir şekilde •öylemi'-

65 
ti ki, matmazel Leje artık ısrar l 
edemedi. 

Bundan sonra birlikte ~eçir · 
dikleri saatler zarfında ne Domi- l 
nika, ne de Taversko ailesi ef -
radından herhangi biri mevzu · 
bah! olma<lı. 

Ayrılmalarına birkaç dakika 
kala, hep birlikte rrcırda bulun · 
dukları bir sırada Lö Mestriyc 
vicdan azabı duvmağa başladı. 
Gerci sırları sövleM~meğe \'emin 
etmisti. Fakat arkarlaşınr hem -
şiresinin ilribeti h&kkında mallı· 
mattar edebilirdi. 

- Kard .. sinin sıhhati yerinde· 
dir ve va .. iyet=" :len hiç de şiki· 
yetri değil.. dec1i. 

Esasen bunları ıenin de yııkın 
da öğreneceğini emniyetle bili -
YMU~ 1 

Genç Romen derin bir nefes 
aldı: 

- Teşekkür ec1,.rim Jan .. 
De~; ve r'"Pı,ıtı j1ı:,, ... etti: 
- Domnikavı ,.ördün mü? O · 

:ıunla lconustun mu? 

- Hayır, maalesef .. Fakat ha- ı 
bana yazmış olduğu bir mektu • ı 
bu okudum. 

- Peki - genç Romen terd -
düt edi\'ordu - bu Florikan·n is
mi hakikaten Pavesko mu? Bu 
kız bizim aileden değil mi 

Lö Mestriye arkada§ını temin 
etti: 

- İsmi hakikaten Flori:Ca Po
veskc :lur. Fakat Pavereskolarla 
Povesl:obr arasında ne ~ibi b:r 
rabıta vardır? Klmb' lir !:-unları 
belki Morenonide öğrenirsin. 

Filhakika Lö Mestrivede. bil -
hassa Florikavı sevme~e ba11la • 
dığındanlıeri Müsyö Nikcla Ta -
vere~konun vaziyeti çok ciddi bir 
şekiM• mütalea edh·or. arkadac;ı. 
nın bab?.sına icindcn kızıyor, fL 
kat haki'•ati bütiin teferrüatiyle 
anl,.ma't ist=yordu. 

f~areket kampauası çalıyordu. 
Gene T'\veresko: 

_ fi 11ftı." ,, .... .,,.,.,<1·1· Ja., .. cı ... 
eli . t 11-ı.. r=ı;r bir ,•~ı.., ne -ı
ı;:a_=ı. hiribirimizi görürüz.. Ben 

bi rvaziyetteydi.. lnclf' \ 'AKIT'n nhon~ r• 
Tren muntazam gürültüler çı. o\rlr<'~ rlf'illstlrme ucred 

daha Kiml:ilir ne kadar zaman kararak rayların üzerinde kay. 1 .,.,, k • .., ·umşhır. 
burada kalacağım .. Maamafih ba- bolduiu zaman Danyel Leje: 
na yapmış olduğun arkadaşlık L - Benim küçük Pclilm .. Me- 11.A~ l'CRETl.ERI 
çin sana tekrar tekrar bütün kal. ğerse senin memlekette hiç tanı- rıcıırel illlnlımnın qnllflll 
bimle teşekkür ederim. maoıihn bir hem,iren varmış.. lırı ~ııılon !ıtbarl'n iliın .. 

- Teşekkür etme Pol.. Ben Dedi.. Pol cevap vermeğe te. rıncJa rn: k stı\llalımla 
bunun mükafatını gördüm. şebbüs etmedi. ru§: ılc'\rrfilnrft ~ıı\·farfıı 1: 

ve lidlnrfiılıo 2: bırfnc-1 
Daha evvel vagor:a binmit olan 'ı:'ı•lık ''nnı kc~ml'cf' ~ ıır 

Florika, sevgilisini de yanına ça. * * * Rıh nk. ('ok tfe,·ıımlı. il 
ğırıyordu, tren kalkmak üzerey. Nikol:ı Taveresko, Domnika rPnkli ıliln ''<'rrnlrrıo •"'' 
di.. ile Lö Mestriyenin mektuplarını •ıııtırrnPlrr \or>ılır. Rr.,ınt il 

rın 'nnıtm • !linlırı 30 kurUf Lido'da yemiş olduğu mük~m. aynı günde aldı. Bu şekilde De. 
mel yem~k ve bu avdet hadise- metrin muthiı tetebbüsilnüı fa. 11<·Rri \fa•1ı.·rttr 01111•1 
sinden çok memnun kalan Dan. kat neticeye varamadığını da öf. Kfü;iik flanlar 
yel Leje her tarafa nese saçıyor- renmis oluyordu. Rlr rlf'fa 30. iki rfpfa<t 9'-1 
du. Filhakika bu da pek fera b:r Haki'catini söyleMek lizım~e- ıll'f:t"I fi!\. dl\rl ıMa"ı 1!\ ., 
kız sayılmazdı.. Kendisinin ta. lirse, yeğeni bu arada bir netice. ıfpfa"t 100 kuru~tur. r·c 

t · ) Lö' M · ıliin Ttr<'nlerln hlr dıofı<t mamen mesut o ması şartıy e et. ye varmr'tı: tstrıyeni'l ta. , :ırfır. l>ı'\rt "atırı «e('"ıon •••" 
rafın<lakilrrin de memnun olma. kibe nihayet vermeıi... Fakat r:ı7 ı 11 o::'ltırlnrı bes lmrust• 
sını isterdi.. ı:-enç Frftnsı7.ın mektubundan zi. ~nr> rdılır. 

- Nasıl? dedi.. Böyle öpüş. yade Domnikan:n kallanm1kta \'ııkıl hf'm ıto;.rıırl:ın d 
meden mi ayrıhcağız.. olduğu eda onu hayretlere dü9ü. ı.:rnıll lıtıırr ,.,.nndr h~ 

V w L "M t · e .. t ıA l d d karıı rıılıl,. .. ınıtı- Vnk ıt 1 e yanagını o es rıyey u. ru•·or. e as an ırıyor u. 
111101111 

l\F.~IAl.F.L>Ut~ 

zatarak: Do:onnikanm ruhunda ~yanı 11: n Rilro~ıı rlh ı,. ıtin 
- Heydi Jan güle güle .. Güzel dikl(at bir tahavvül olduğunu hiı. ••lı•r tnnronrın ,,.,,.,,,. ı 

e '"""teler.. sc:dircrt:u: _ j ._ ___ ._ _ _. ___ _....,.1 
Diye ilave etti .. 'Sonra itıima l fDalta var) 



bir yardım temi~ ed~memit~r. 1 
z~~::r. bu "ga::;:ıntık:-.. 1:1 ne ~:b. 
şeyier olJu~unu bilen kims. n~cv. 
cut değildir. 

Almanya ile İngiliz - Fran~ıı 
bloku araaında başlıya.n harp 11c 
şimdiki halde birinci aafhaa~da 
bulunmaktadır. Bu harp, bug\:nc 
kadar hakiki inkitafını ~östcr -
mcmiıtir. Buna rağmen bu har· 
bin hem Avrupada, hem de Av. 
rupa haricinde birçok deri~l ta. 
bavvilller vUcuda gctirec:etı anla. 
tılmaktadır. · 

Beynelmilel vaziyette huıule 
gelen bu mühim tebeddilllerle 
münasebattar olarak yakın zama
na kadar kullandıiımu v• hepi
mizin alışmış bulundu~umu.ı ~L 
zı eski formüller kuvvetten dut
mU1 ve atiyen kultanılamıyacak 
bir hale g.elırı.19tlr. Avrupadakl 
yeni siyasi vaziyeti takdir eder 
ke.n kaba hl.talan düşmemek için 
bu noktayı iyice anlamak icap e. 
der. Mesel!, fU ıon birkaç ay 
zarfında "ıniltccavis ve tecavüz,, 
gibi kelimeler yeni birer mana 
iktisap etmlflerdir. Bu sebeple 
bu kelimeleri meael& Uç veya dört 
ay evvelki manalarlyte bugün 
kullanmaya kalJntnm• yanlı9 bir 
hareket olur. BuıUa büyük Av. 
rupa devletlerinden bahsedUdiğl 
vakit, Almanya harbin biran ev. 
vel bitmesine ve sulhun yeniden 
vUcuda gelmesine bahiıgcr bir 
devlet vaziyetinde görünür. Bi. 
lAkiı düne kadar tecavüz aleyh 
tarı otduktannı iddia eden Fran
sa ve tngiltere flmdi harbin de. 
vam etmealne ve ıulhun imA e· 
dilmemesine taraftardırlar. 

Gördillllnilz albl roller değlf
mlıtlr. 

tnıiltere ve Franaa btıkQmetie. 
rl tarafından bu yeni vulyetleri. 
nt mühik g6ıtermek için Polon. 
vava kartı yapılmış olan taahhilt
lerin ileri sUrUlmw ciddt bir e. 
UM iltiNt etmf yen harekettir. 
Bugün herkea anlıyor kf, eald 
Polonyayı yemden ihya etmek 
meselesi mevzuubahis bile ola • 
maz. Bu sebeple tlmdiJd harbi 
Polonyayı ihya ıayeainl takip e· 
derek idame ettirmek mecnunane 
bir hareket olur. Ftanla •• tn
R!ltere bOkQrnetleri bu noktayı 
pek iyi anladıktan halde, ~ 
muharebej'e netk:e Hı memek " 
ıulhu yapmamak i~ hareketle. 
rine yeni mOeyyldeler aramakta. 
dırlar. Son nmanlırda bu iki 
hOJri\met dmamdutan keıidDeri. 
ni demokTa9i hukukunun şanıpl. 
vcmu olarak ileri geçirmete ~ 
lrtryıorlar. Bu c0"!21eden •• oıa.r~ 
tngiltere bükQmeti kendısı ıçın 
harp ,ayesi olarak "Hitlorinn?t 
yok edDmealnl" Uln emüttlr· 

Bundan anlı!Jhyor ld, gerek 
f n~lterede ve gerek Frantada 
bulunan harp taraftarları AJman.. 
yaya karşı nkl din muharcbeJe
rlnt. andıracak bir tarzda. bir ide 
oloji muharebesi Ula etmitJerdlr. 
Eakf samanlarda moda b(llaniln
de bulunan dlnıblere kartı harp 
heJ')lnlzln bildiğini% g{bl bal1r ta. 
bakalan için feci netiçelet dofur. 
muf, lkttıadl ifllslara n millt 
kültOrlerln tıarabialne aebeblyet 
verml§tfr. Bu harplerin bundan 
ba•b birer netice vermesi nten 
imkln dahillnde deflldi. Fakat 
bunlar kurunu vllst2da vaki ~1-
muştur. Şimdi Fra.nsanm ve in 
"'Uteremn mOtehakldm aınıfnun 
;enlden yaptıktan da bfderl bu 
eıkt din bıraftlerl ve kUltllr Y' 
lantılan devrlne ve kunınuvOeta 
ya do~ru sUrilklemek değil midir'? 

V AKIT - Ajana, sece ,.arıır 
na kadaT autlnİD aneak lııabdan
nı verebfhnittir• Mubadi ltasiin 
Vt''l'Y1"'Celctir, 

Doktor ŞahtAlman· 
. yadan kaçtı 

( llaf tarG/I 1 İft/JIÜ) 
Bitler. bu su&le meıafi cevap 

vermesi üzerine, valiler Ruıta 
olm&dan mUtteflkiere taarruz 
etmenin feci bir hata oıacatı
nı bildirmişlerdir. 

italya .. Yunanistan 
ademi tecavuz paktı 

Londra, 31 (Husuıl) - Yu
nanlstanla ltalya arasında mU· 
zakere edilmekte olan bir ade
mi tecavUı paktının yakında 
tmzalanmaaı beklenmektedir. 
Bu paktın, Avrupaıun o kıs. 
nıında bir istikrar Amili olaca
ğı umlt edlltyor. Paktın akdi 
Londrada 111 katŞJlanmıttır. 
Mtlıa1cere,,,rln cererannu\an 
tn~ltere bUki)m•ti haberdar 
e4tımekte)'dl .. 

iiai y Eldir mü ~ı~ıli · ı 
hAd~sa~er 

Roma.. 31 (A.A.) - Resmi 
teo.ig: . -ıa: ıt. 

BugünkU t.arihlı .u•~ ~ararna
me ile, kabinede, pro"tinın ve or
tluntuı yükselt m.akoonatında ge- ı 
niş bir cicğ~iklik y.ırulm15tır. 

Duoo. korporusyçıtıhr nazırı 
ı...antfnl'Jlh:ı maarif naz:~~ .. Al. 
flerinin mübadelcler ve do"·ızlcr 
nazın Gua.nıcr1nb'ı, zimnt nazı
rı Rossoni'oin m.llna.kal!t na.zr. 
n Bcnnc'nin, na!ia r:azın Co. 
bolli Gign'niı:ı. ba§vekaJct mlis
teşan Medici del 'Vascollo'nun, 
h&rbiye müstepn ve ordn, ~ -
kftru harbiye reisi Par'lani uın 
hava müs~n ve hava crkiı.ru 
harbiye reisi Valle'in istifaları
nı kabul etmiş, vUcude getiri
len eserlerden ®layı kendile. 
rine te.~kkilr etnıl§tir. 

Bundan mas.da. ~ldz -sene. 
denberi parti sekreren olan na. 
zır starace'nin lştibsının da 
kendi talebi Uzeri.ne Du~e tara. 
fmdan kabul edildiği ha~ ~ 
ril.mektedir. Sta.ra.ce, faş_ıst ~ı
lisi erkAnI harbiye Teisı tayın 
edilmiş faşist milisi genel kon. 
sWU Ettore Muti faşist partisi 
eekreteri olmuştur. 

yeni ;na.zırlar §Unrlardrr: 
Korpor.11SYon1ar nazın Renc

to Ricıei, maarif nl.Zil"I Ales. 
sa.ndro Pa~olini, mübadeleler ve 
dövl%ler naaın Fa.f~o ~iQCa.~. 
d1 ztraat ııa;ı:.ın Tassinan. mıı
~ali.t nazm Host Venturi. 
nafi& na.zrrı Adelchi Seren&, 
mareşal Graziani ordu erk:a.nt 
harbiye riya.setine, ~neral Sod. 
du harbiye nıllııte§8rlığma. ge. 
iıeral Pricolo ha.va mUsteşarlı. 
ğma. ve bava. erk:lnı harbiye rl. 
ya.setine, eaki mnts erklnı ha.r. 
biye reisi general ~u.sso, B~ 
vek8.let mtıst.egal°bgma tayın 
edilmişlerdir. 

ltalyan Afrikasr nezareti mils 
teprı olan genen.l Teruzzi, 
şlındiye kadar Duçe tarafından 
işgal edilen aynı nezarete taylıı 
edilmi§tir· 

Alfied gönderileceği mah.a.1. 
Un tesbitine ınt.ıaren elçiliğe ta 
yiıı edilmiş ve Lantini "Azien. 
da Generale ltaliana petr&U,, 
reisliğine, Cornelio Dimarzia. 
Pavoliıılnin yerine, serbest mea 
lekler ve artistler faşist birliği 
riyasetine tayin olunmll§lar • 
dır. 

ALMANYAYA KARŞI 
SEMPATİ BESLlYENLER 

Rom.it 31 (A.A.) - Reuter 
muhabiri bildiriyor; 

Jt.'\blncde yapılan tadillt ve bu 
arada bileu• maarif nazırı AL 
fiuf ile fqi•t partial genel aek. 
r~terl Starace•nin lstifaaı, diplo
matik mahffllerde manidar görül
mektedir. Filhakika. bu devlet 
adamtanrun her ildsl de Alman
lara kaı)ı bilf11k bir aempatl bes
lemekteydi. 

Starace'nin yerine geçen Mut. 
tı, 27 yqıOOadır, Roma Uzeri~e 
yUrUyiit kıtalanncla hizmet etauJ, 
Habcf muharebelerinde pilot o_ 
1ar&k bulunmut ve tepanya bar. 
bine de g~nilllil olarak iıtirak ey. 
lemlttir. 

Diler taraftan gerek Grarlanl, 
gerek Terruzn, HabcJ harbinde 
mühim vazifeler ifa etmişlerdir. 
Oruiarii, "ltalyan Lyautey'ı,, a. 
diyle tanrnnuştn'. 

Parla, 31 (A.A.) - İtalyan 
kabinesinde yapılıriıJ olan tadl. 
l!t, Franaada İtalyanın bathca 
kayguıunun bilhassa Almanvava 
kartı çok sıla siyasi bir i&tikl~ 
muhafaza etmek olduğunun yem 
bir emaresi addedilmektedir. 

Muaollni'nln ekseriva bu ka
bil udillt icra etmiş olduğuna i
şaret edilmektedir. Yalnız bu de. 
fa iıtifa etmif olanların kif feai
nin ttalva ile Almanya arasın-da 
en sıla bir anla~nıa mevcut oldu. 
ltı zamanda vazife başrnda bu. 
tunmuş oldııklan dikkate şayan 
ıörülmektedlr. 

Garp cephesinde 
Parls, 31 (A.A.) - Fransa 

orduJannm bu sabahki tebliği: 
Cephenin her tarafında gece 

sükfinet içinde geçmiştir. 
Paris, 31 (A.A.) - Yarı res

mi bir tebliğde ezcUmle şöyle 
dennmektedlr: 

Paris 31 (A.A.) - 31. 10. 
9::J9 tarlhli FraMIZ akşam teb. 
ll~: • 

Mor.el ile Sar arasmda baf!?. 
bir faalivet olm~. ufak kesıf 
kolu ta,anı.ızla.rt yanılmrtıtrr. 30 
teşrtntevvel ~n zarfmda ya -
ptl&n müteaddit u~lar esna -
smda çifte motörlU ~ir Alman 
tayyares.l Sar cıepbesmde Al • 
man hat1anna dUf?nU:tUr. BU -
tttJı }1'raıı8IZ tayya.releri i1a1erl • 
ne dönmil§ttlr. 

~"."! ' ,. " • 1 

ıiiLh(f~ ~.ac.ıs; o~-

lanıyor 
An:cara, 31 (A.A.) - Cumhu. 

rıyet Halk Partisi Gn.p J.,;ya::: . 
tinden tebliğ edilmittir: 

Par.ti grupu umumi heyeti bu
gün uııt 15 de grup rei~i ve OO!
vekil Dr. Refik Saydamın reisli. 
ğiude toplandı. 

Ba~vckii, altıncı B. M. Mec!i. 
'Sinin yarın açılacak olan birinci 
'ictin'ıa yılı için meclis reisliğine 
Çankırı Mebusu Abdülhalik Rcn
damn, reis vekilliklerine Aydın 
'])frbusu Dr. Mazhar Germen ve 
Bursa Mebusu Refet Carutez ve 
Sivas Mebusu Şemseddin GUnaL 
tayın parti rlyas;t divanı tarafın. 
dan namzet g5sterildiklerini bil. 
dirdi. Umumi heyet bu namzetle· 
ri ittifakla kabul etti. 

Yine riyaset divanınca. parti 
grupu reis vekilliklerine nan:ıze! 
gösterilen Seyhan Mcbuıu Hılmı 
Uran ve Trabzon mebuau Hasan 
Saka umumi heyetçe ittifakla se. 
çildiler. 

Bundan sonra B. M. Meclisi i.. 
dare azalıklariyle riyaset divanı 
k!tiplikleri için yapılan ıerbcat 
intihapta, S.rl tasnifi neticesinde 
evvelki idare !mirleri Beyazıt 
Mebusu Halit Bayrak ve Mardin 
Mebusu frfan Ferit Alpaya ve 
Manisa Mebusu Dr. Saim Uzer 
bilvilk bir ekseriyetle seçildiler. 

Divan katiplikleri içın yanılan 
&eçimde de yine evvelki divan 
kAtlplerl Vedit Uzgören (Kütah
ya) Bekir Kaleli (Arrtep), Ke. 
mat' tln~ı (Isp:ırta), Cavit Ural 
(Niğde), Doktor Sadi Konuk 
(Bursa), Ziya Gevher Etili (Ça. 
nakkale) ka.ıanınışlardır. 

Parti ~nıpu idare heyeti Uye
likleri için yapılan ıeçimin ta.L 
nifinde eski üyelerden Abdülhak 
Fırat (Erzurum), Rasih Kl\P" 
lan (Erzurum), ismet Eker (Co
rum), Atıf TUrlin (Çoruh), Ge. 
Mral Ihsan (Giresun), Kiınil 
Dursun (İzmir) ekseriyetle se
çilmişlerdir. 

Rurnamede ba~ka bir şey ol. 
madığından saat 18.30 da içti. 
maa nihayet verilmi~tir. 

Müstakil Grup ta 
toplandı 

AnJcara. 31 (A..A.) - C. R. 
P. müstakil grubu reJa vekilli. 
ğinden: 

C. H. P. müstakil grupunun 
81. 10. 1939 tarihinde, reis vo. 
kili İstanbul mebusu Ali Ra.na 
Tarhanm reisliğinde yapılan 
toplııntıamda. Türkiye BUytllr 
Millet Meclisinin yeni içtima 
senesi için müstakil grup ida
re heyeti azalu~ma: Konya me. 
busu Ali Rıza Türel, Muğla me
busu HUsnU Kitapçı ve Rbıe 
mebusu Fuat Si.rmcn intihap e. 
dj!mi§lerdir. 

Cumhurreiaimiz bir 
nutuk söyliyecek 

Ankara, Sl (Telefonla) -
Meclis yeni çalışma devresine 
yarın (bugUn) Cumhurrel!I 
tsmet lnönünUn nutklyle gire· 
cekUr. Nutuktan sonra Meclis 
Reisi, Yani Vekillerin intihabı 
yapılacnk, ve encUmı,nler son. 
rnkl toplantıda seçilecektir. 

Bir Teşrinisani celsesi için 
Meclis salonunda dlnleylcllere 
mahsus yerler ayrılmıştır. 

Sovyet 
matbuatı 

Amerikaya şiddetle 
hucum ediyor 

Paris, 31 (A.A.) - Havu 
biVirivor: 

Moskovad:ıtı gelen milteaddit 
haberler, bir kaç giı.nd.n beri o. 
rada matbuatın Birle§ik AmerL 
kaya karşı şiddetli bir mücadele 
a;dığmı göstermektedir. 
Ruı efkln umumiyeıine veri· 

len bu yeni direktifleri izaha ya. 
rayacak bir çok farazıyeler ileri 
sUrWmekde ise de, Pittman Pro. 
jeıinln kabtllll keyfiyeti aranılan 
sebebi !.afi derecede aydınlatmak 
tadır. Sovyet Rusya, Birleıik A. 
merikanm tam bir istinkif vuL 
yeti almasma intizar ettiğinden, 
Almanya ile bir dereceye kadar 
elbirliği yapmayı kabul etmişdi. 
Binaenaleyh, Sovyet matbuatının 
bugiin!til neşriyatı, efkanumu
miyeyi şimdiye kadar tesblt edL 
lenden gayn bir istikamete aev
lr.etme,e matufdar. 

5 - VAt:IT 

1 '~\ 

P= o~es: ~a 
Londra, 31 (Hususi) - Al

man prop:ıgruıda nazırının ga . 
zctcsi olan "Angrif., de İtalyan 
ve 1 sp:ınyol katolik cfkarmı 
miitecssir eden bir yazı intig.ar 
ct.ml;tlr. Bu yazı Leh hududun. 
dn Alman za.yiatının nıilb:ılağn. 
lı surette g östorilmesi jçin Va.. 
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tikanın ittifnk devlctlcrinıS.~n 
rUşvet ita.bul ettiği yolund:dı r . 
Mevzuu bahis rnkamlar V:. ti· 
luı.nın ga:::ctcsi olan Os!;rrv.ıtoı·" 
H.onuı.no'da çıkmıştı. . Alman 
gazetc.Ein n yazım dolayısi!e V ~ 
til:ın Alman hükumeti nezdin. 
de protcstod~ bulunmu.stur. 

Sabık Lehistan ricaline ı .Memurları İmtihan ede. 
tehdit mektupları cek komisyonlar 

geliyor kuruldu 
Londra, 31 (Hususi) - Ro

manyada nezaret altında bulunan 
sabık Lehistan hariciye nazın 
Albay Bek ile Ba§kumandan Ma
re§al Smigli Riclı:'c ölüm tehdidi 
mektuplan gclmiıtir. Her ikisi
nin de muhafaza tertibatı takvi. 
ye edilmiıtlr. 

--0--

lngiltere ile §İmal mem· 
leketleri arasında 

Londra, 31 (Hususi) - ingil· 
tere iktisadi harp nazın, Letonya, 
Estonya ve Litvanya ile tngilte
renin ticaret muabedeierinin mun 
tazaman işlemekte olduğunu ve 
bu mUnasebctin mümkün olduğu 
derecede iyi muhafazaaına devam 
edileceğini söylemiştir. 

Mesai Nazırı da amelerıin htL 
kOmetin aiyasetine tamamen mü. 
zahir old r1ğunu beyan etmiştir. 

Fransadaki İngiliz as· 
kerlerinin mezuniyetleri 

Londra, 31 (Hususi) - Fran. 
sız hattında bulunan İngiliz as. 
kcrlerinden mlihim bir kısmı Noel 
dolayısiylc memleketlerine izinli 
olarak dönebileceklerdir. 

Bahtiyar memleke' 
(Btl§tarafl l inotde) 

dUşünerek 16 ncı yıldönilmlinü 
kutluluyoruz." 

Relik Sayuam'm vatandatlann 
b3yraırunı kullulayan bu hitabe. 
ıi hakikaten memleket içinde ol. 
duju kadar awml.tket d~cla da 
hakiki hir aayaıı ile anı1aa Türk 
milletinin kudretine bir miıaldir. 
Türk milleti hudutlarının bari. 
cinde bupnkü kader kuvvetli, 
buııünkü kadar çok dost bir hA
va ile hiç bir zaman aanlmıt de.. 
t.ldi. 

Türk milleti hakiki bir kıymet 
ve bir kuvvet olduğu i~n bütün 
düny&DJn hayranılk ve itibarını 
kazanmııtır. 

Ben, bir ömrü bile eskitmiyen 
aeneler habrlayorum ki Türk mil. 
lctinin içindeki büyük cevheri 
keıfedemiyen idareler, hükumet.. 
ler onu itibcı:-ıız, kıymetsiz göa. 
terecek zelil muamelelere uirat. 
mıılardr. Çünkü Türk milletinin 
ezeli ve ebedi kabiliyeti olan ku
ruculuk, yapıcılık vasıflarmı ve 
kudretli olmayı ihmal elmi§lerdi. 

Bugün dahilde müteaanid, der. 
di olmıyan, harice kartı Milli 
Şef lnönü'nün emrinde yekpare 
bir kuvvet olan Türk milleti her 
yordo sevilen, hürmet edile,, 
bı)Tağı her yor4e b~t üıtün:lc 
taıınan bir cemiyettir. 

Bu olıun, bu ıerefli tarih fas. 
lmı yaratan Cumhuriyettir. Cum. 
huriyetin 17 yılmda bir vatan 
kı:rtnldu, imar yoluna girdi. 

Biz ileriye bakarak 17 yılm 
bafanl:ınm eksik görebiliriz. Fa. 
kat 17 yıla bir de gözlerimizi ta. 
rihe çevirerek bakarsak attığımız 
mcsaf c bize hayret verir. 

Kemalist Türkiyede hamle ne 
kadar büyük olursa olaun aza ka
naat etmemek bir ahlaktır. Milli 
davalarda ııanmn daima şudur: 

"- ileri. biraz daha ileri! 
Milli Şef lnönü bir bayrak ve 

biz hepimiz milletçe emrinde 
milli saadeti, milli refahı, milli 
kudreti yar?t.acak askCt"leriz. 

Curr.huriyetin 17 nci yılma 
böyle admı atıyoruz. 

SADRI ERTE."v! 

Baş, Diş, 

Allka.ra.. 31 (Hususi) - Ba. 
rem kruıu.nlnrı mucibince bir 
dcroco yuknrıyn g eçmek için 
yabancı dillerden imtihan ve
receklerin 1mtihnnlnnnı yapa· 
cnk iki kom1syon teşkil edildi. 
Komisyonlardan biri Ankara
da, diğeri letanbulda faalh·ete 
geooookUr. Komleyonlara f~an. 
sızca, lngllfzce, almanca, rus. 
ça, macaroa, ital)'anca bHenler 
seçileceklerdir. 

Maden Enstitüsü Genel 
Direktörlüğü 

Ankara, 31 (Husust) - Ma
den tetkik ve arama enstltu&ü 
senel dirokt6rlUğUne EnstltU 
fen heyeti reisi Hadi Yener ta. 
y1n edilmiştir. 

Telgraf işleri reia 
muavinliği 

Ankara, 31 (Hususi) - Tt-1-
grnf işleri reis muavini Funt 
Tokat yUksek fen heyeti Aza· 
lığına, ten heyeti Azasından 
Rnhml Oktay telgraf işleri reis 
muavlnllğlne tayin edllm işler
dir. 

--0--

Hatayda mebus seçimi 
Ankara, 31 (Husus!) - ö

nUmUzdekf Pazar gUnU Hata~·
dn mebus seçimi yapılacaktır. 
Parti namzetlerinin \simleri 
Cuma gUnU ilAn edilecektir. 

Hopada bir facia 
Hopa, 31 (A.A.) - 24 saat

tenberl denizde şiddetli bir fır
tına hUkUm sUrmektedfr. EU. 
bankın yaptırmakta olduğu is
kelede çalışmakta olan iki lıı· 
g1llz mUbendlsi ile genç bir 
Türk tercümanını ant olarak 
deniz almış, TUrk tercümanı
nın kurtarılmasına imkln bL 
aıl olmıımış ve dalgalar ara
sında. boğulmuştur. BUtUn H~ 
pa halkı bu feci hft.dlseden do
layı müteessirdir.,, 

Denizde yıllardanberi görUL 
mcımtş azgın blr fırtına bUtUn 
şiddetiyle devam etmektedir. 

Ticaret Vekili 
(B<J§tarafı l melde) 

Ticaret ve ziraatı meslek edin. 
mi§ ve memlekette milli ve dilrilat 
bir ticaret faaliyetinin mlldaf'ıf, 
ve kooperatif hareketinin canlan· 
masında ön ve örnek olmuıtur. 
Aydın incir kooperatifi mUdUrlU.. 
ğUnü yapmı§, yine Aydın ziraat 
satış kooperatifleri meclisi idare 
reisliğini deruhte etmiştir. 

Beıinci devrede Aydm<!an me. 
bus seçilml§ ve meclisin iktıut 
encUmeni müzakerelerinde vukuf 
ve isabetiyle temayüz etmiştir. 

Nazmi Topçuoğlu milli iktısat 
hayatımmn muhtaç olduğu ted. 
birleri bilen ve bulan ve bulunan 
t edbirlerin en elverlşlisinl lmeU 
bir ihtisasın inzimamiyle pek ko.. 
lay ayırtedebilen bir ktymcttlr. 
Dünvanın lktrsat nizamında ka.. 
nsıklık başladığı bu d~vredc mem 
lekete iktısat sahasında en iyi 
istikameti verm~kle en büyük hiz
meti yapmıs olacaktır. Mu.,affa
kıyetlerini dilerken ırlefi CeT.nı! 
Er.cin~ J\.r.H !lifaliır tf'menni ederb. 

Grip, Romatizma 
Nevral li. il' ırıklık ve bütün a. ~rılannızı derh~ · 

ke•er. f rnb1nc1a P"i.incle ~kase 2 l1nabilir .... 
1 ••• ::1 
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• 
Universite 
dün açıldı 

Bu münasebttle le~<tör bir nutuk 
sö yledı; .Jrotesör ;i i rş ~ht dersı verdi 

ingiltern için 
harp ediyor? 

Tanınmış bir diploma· 
tik muharririnin yaptığı 

tahlil 
Dünkü posta ile golen İngi

lizce "Niyuz Kronikl,, gazetesi
nin diplomatik muharriri İn
giliz parlamentosu Azasından 
Vernin Birtlet yazıyor: 

"Niçin harbedi:ı oruz? Yahut 
niçin harbetmiyoruz? Bu har
bin illeti nedir?. 

Gelen haberler, ümit edil
medik derecede soluktur, ha
reketsizdir. Sekreterlerinin bil_ 
yUk gayretlerine rağmen ga
zetelerin hemen hepsi birbiri
ne benziyor. Her gazetede ay
ni İngiliz tayyarecisinin veya 
kaptanının cesaretlerinden 
bahsediliyor. Yine her gazetede 
A.lmanyanın dostu ve malze. 
ınesi olmadığı için bir harbe 
devam edcmiyeceği yolunda 
ayni kanaat... 

Her şey biraz fazla dramati
ze edilmektedir. Her şey, ln-

·.:1~· "'I , . • gilize ait manzaraları badana 
:. · "· l 1 

• • *· etmek, Almanlara ait olanları 
inkılap Müzesinde açılan kitap ser gisi da karaya boyamak temayU-

Hlnden dolayı biraz da inandı_ 
Üniversitenin kuruluşunun Y:- , ln hsedcrek, üniversitede mevcut rıcı olmak hassasından mah_ 

dinci ders yılı dün saat 10 da bu- eksikliklere geçmiştir : rumdur. Ve neşemizi, ceyadeti-
.. f ·· d t t 1 b le "Unı'versitenin eksiklikleri iki tun pro esor, oçen ve a e e - mizi m uhafaza edecek yerde, 

rin iştirak ettiği büyük bir tür lüdür: birçok şeyler canımızı sıkıyor. 
törenle açılmıştır. Törene İstik. 1 - Kuruluşunu tamamlamak Fakat bu can sıkmtıların. 
ıaı marşiyle başlanmış, bilahare için labrit olan eksiklikler . dan b iri, teşci edici bir işaret-
Rektör Cemil Bilsel ilk açış nut- 2 - inkişafunızrn zaruri kıL tir. Canımız sıkılıyor; çünkll 
kunu vermiştir. Profesör, nutka dığı eksiklikler . harp zamanında efkfirı umu
başlamadan önce Atatürkün aziz üniver site kurulurken en evvel m iyeyi biraz murakabe etmek 
hatxrasmı taziz etmek maksadiy_ yapılması zaıruri görülen şimi fi.. ltlzu muna kani isek de, bu mil
le beş dakika sükut etmiştir. BLL zik. enstitüleri birinci kısımdan. rakabede fazla ileri gidildiğini 
nu müteakıp rektör, bugünkü dır. Tedrisatı artan talebe sayısr görüyoruz. Halkımızrn r uhun
harp halinde pulunan devletlerin na göre düzenlemek için prog. da "demokrasi hissi,, ha.IA k uv
arasmda İstanbul üniversitesinin ramda yer ala n birinci ve ikinci vetlidir. Ve bütün nahoş hava. 
açıklığını ve kendine mahsus bir şiruruzi, göz, kulak, boğaz, bu. dislerin biz.den saklandığı bir 
vekarla işe başlamış olduğunu L run tedavisi, kadın ve doğum, dün yad a n hoşlanmıyoru.z. 
zah ve sözlerine şöyle devam et- çocuk ve o.rtapedi klinikleri, ünL Can sıkıntrlarrmızrn diğer 
miştir: ver site avlısı, Zeynephatuo ko. sebepleri de var : Harp dolayı-

"Saym dinleyiciler im; nağınm tamiri, bir iki medrese- siyle bir~ok nizamların bozul-
"htanbul Oniver sitesi yedinci nin enstitü haline getirilmesi, ta.. duğunu gör üyoruz da, onun 

den yılına başlayor, başlayan ye. lcbemizin toplanacağı, çalışaca- pek az h eyecaniyle karşılaşı. 
dind ders yılının üniversit emiz ğı talebe evi ve lokantası, ıpor yoru z. H a lbuki m üşküHl.tı he
için nonnal verim yılı olmasmı sahası ve tesisah ikinci kısımdan- yecanla karşı koymak nekadar 
•re her birimiz için kutlu olmasını dır. Bunların planlan yapılmış. daha kolaydır. Bu heyecan ve-
'inlerim. tır, lev korku heyecanı da olsa, 

Yedinci ders yılını bir dilekle Diğer taraftan üniversitenin zara r l yoktur. HUk ft m etimizin 
r-çıyorum. İ stanbul Oniverısitesi. tal ebe sayısı da inki? f etmiştir. bunu takdir etmemiş olması 
.·in bu yılki açılışı, Atatürkün ö. Kurulduğu yılda, 2809 i.di. Ge- da. ayrıca bir can sıkıntısı 
; .imünden sonra ilk açılışıdır. çen yıl bu .ayı 6000 e vardı. Bu mevzuud ur. 
-!urdun kurtuluşunu, kuruluşunu yıl m üracaat edenlerin sayısı On binlerce iş ~aybedildi, 
:e itibar buluşunu eşsiz dehasına 2228 dir. 610 mezun verdiğimize a lleler dağıldı, blitün bunlar 
borçlu olduğumuz Ebedi Şefimiz göre bu yılki tal~e miktarı 7335 Alma.oyada bir adam harbe 
Atatürkü, her yıl açış gününde, dir. Yani kuruAIJındakinin he. karar verdiği için oldu . Ve ya~ 
bu kürsüden en büyük hürmet men üç mislidir. prlacağını zannettiğimiz hava 
ve minnetle an.arını. (Beş daki.. Universitenin bugüne kada r i. baskınları olmadığı için bütlin 
ka sükut)." lerlemesinde, yükselmesinde her bu talihsizlikler tahammül 

Bundan sonra rektör sozune birinin çalışma payı olan üniver. edilmez bir hald e görünüyor ... 
devamla şunları syylemiştir: sitenin karakterli gençleri, her Eğer bombardıman yapılmış 

"üniver siteden bu yıl 610 genç birinizi h izmetinizde bulunmakla olsaydı evlatlar, uzak köylere 
mezun olmuşkır. Mezunların 328 duyduğum sevgi ve ümitle selam. gönderilmiş olduğu için inki
zi tıbtan, 101 i hukuktan, 79 u larım." sara uğramış bulunan anne ve 
edebiyattan, 79 u fenden, 23 Ü En eski talebeden, Trb Fakül. babalar, memnun olacaklardı. 
diş tababetindendir. tesinden Muzaffer, yeni gelenler- Ve evlerine şehirlerden tama. 

Dördüncü sınıfı bu yıl açılmak. den de Samiye birer söylev ve- men başka a..detlerle yaşayan, 
u olan iktısat fakültesi ilk me- rerek üniversiteye karşı bağlı- başka bir şiveyle konuşan in_ 
2:unlaı-ını gelecek yıl verecektir. lıklarım anlattılar. sanların gelmiş olması karşı-
Diğer sınıflarda terfi nisbeti Bundan sonra Hukuk Fakülte- smda köylülerin gösterdikleri 
hbta yüzde doksan iki, h ukukta si profesörlerinden Hirş, ilk açı. ilk hayırhah merhamet duyg u-

5 f d tıs dersini verdi. Dersin mevzuu larr devanı ederdi. 
yüzde 74, edebiyatta 7 • en e ~ Nı'çı·n h a r bediyoruz?. Hi" 
' F B K 84 ·kt t "Hakkı telig" idi. " 

bsans 53 ve · · · • 1 ısa - şüphe yok ki, btiyllk impara_ 
ta 56, diş tababetinde 80 dir. UNiVERSiTE NESRİYAT torluğumuz vatandaşlarmın 

Bu vaziyet karşısında üniver- SERGİSİ ' kendilerini emniyette hisset-
sitenin verim nislteti dünya ünL üniversitenin açrlması m üna- meleri ve memnun yaşamaları 
verr.iteleri ayarmdadrr. Bugün sebetiyle inkrl~p müzesinde tesis için ... Ve bu bekleme devri ne
üniversitede 53 ü Türk, 38 i mu. edilen sergi <le dün gezilmiştir. tlcesinde fakir mahallelerlmL 
liavelel i olmak üzere 91 profesöır S 'd · · k ı zı·n vazı' yeti, hattA Hitleri bile ergı e üniversıtenm uru uşun. a. 
var.dır. Türk profesörleri kadro_ danberi basrlan tercüme, telif e_ konuşmalarrmızda mevzu ol-
su na bu yıl 12 profesör daha ila. 1 h ' d'l · k kil 1 maktan çıkarmış, ikin ci dereeser er teş ır e ı mış, ro er e 
ve edilmiştir. gösterilmiştir. ceye düşürmüştür. Bizimki gL 

Yeniden kadrosuna 28 doçent bi zengin bir memlekette bu 
c1aha ilave edilmiş, bu yıl bun. gibi vaziyetler mevcut olursa, 
lardan 10 u verilmiş, diğerleri de kendimizi emin ve mutmain 
gelecek yıl tamamlanacaktır. Alemdar Sineması hissedebilir miyiz? 
MMfilı asistanlarm sayısı 75, üc- Neden harbedlyoruz? Hitle-
retlikırin 77 olmak üzere 152 ta- rizmi tahrip için ... Fakat nas-
mdir. T .-lebenin ders ve müra- Mari Antuvanet yonal sosyalizmin en kuvvetli 
eaat kitaplarını tamamlamak i_ Dünya haa vdisleri muarızr ol an Sovyet Rusya bu-
§i en çetin işlerimizden biridir. gün bizim tararrmızdan ol-
Universitece bastırılan kitapla. ŞEHİH Tl YATROSU maktan ziyad e bize karşı de-
rın saym 99, profesörlerin kendi ğil midir? Öyle olabilir. Fakat 
'bash't"d•klarr kitaı>larm sayısı 86 13ugün gündüz: Komedi Rusyanrn kaydetmiş olduğu 
olmak üzere 185 i bulmuştvr. kısmı 14 te Çocuk Tiyat- bUyUk terakkileri takdir eden 
Serbest kcmfeıranslarm hu yıl be. rosu. Gece 20.30 da: çoğumuz, bu terakkilerln yanr 
§İnci vtlıdır. önümüzdeki yıl j_ ıHNDlSTAN CEVlZl başında aldığı müfrit tedbirle_ 
çin dü§ündü~i.imüz bir fikri de -o--- r e de mliteessir olmuştur. 
arzedcyinı: Bü,.ük ş~hi .. Jerimizin TEPEBAŞI DRAM KISMI Niçin harbediyoruz? Daha 
h.it- vewı iki~j.,,c) ... bir Univel."s:•e Gece 20.30 da: Azrail Talil yapıyor iyi bir dlin ya vUcuda getirmek 
h l'\ftas; ar.rn"k lr.tiycru7. Ye~i, --o--- için... Bu daha iyi dUnyanm, 
sekiz rl"ofesör ve docen6mizi bir HALK OPERETİ gelecek b irçok ıztrraplar ve fe-
sel"i ~ol"fe-rans vermek üzere mu. dakll.rlık lardan doğacak olma-
anreon bir sehre gönde'""eceğ:-:. Bu akşam 9 da sı mAnasız ıgörlinür. Fakat bun 
ilk haftayı El'7.l.ırumda açrnck h- (Kadınların Be_ larrn bizi d aha. fena bir dün-
tiyoruz. ğendiği) yaya götüreceğini limit etmek 

üniversiteni.... tatil sistemj, Yazan: l\L Yesal'i daha m~nasızdrr.,, 
prof e~. ÖY ve talPbo! ~,irt ~aha iyi --<>--- Rr.::=ı:::ıaı:=:e:::::= .. :::r.:=:~=::=::s~ r; 
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tir . Yeni sekle P'Öre birinci sÖ- ı "-_ . E. SADİ TER ii ~: 
mestr tedris.at! 10 şubata kadar ' TİYATROSU i= Dr. Murat Rami ~İ 

GECE •• d ı.ı · devam edecek, iki~ci sö:r.e:ıtr 29 Tiu ~ :. R Ay ın • 
şubatta başlayıp 30 mayısta nL ~:ıkırk~y S:ıkız:ı- il il j 
ı ayet bulacaktır." ;::ıçı Sınem:ısında G ~ejoğlu - Parrr.:..kkapı, İmam i! 
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1 Genç kız:arı fuhşa : 
teşvik edenler 

S' adakaı 
lstanbuı ~\.ı.üıtl.ı.ı..iğl.ınden: 

Yurdumuzun hava müdafaası 

~ı iedir. 

Diyanet 

F ıtır 
• 1 ·Jı bil Bır:.aena e} -ı 

. .~ · t~· 

Otuz kadar kızı lekele- esbabını · hususunda ı1 
işleri re• ' ı gı hı 1 

c.ı· ···!mı~ olan fet\'- ınll · ... 
dikten sonra tevkif kıyrnetlı mesaisi görülmekte ol:ı ~:ı!:aı tıtır ve zekat ile 111 -;ı 

. ~ T··rı. na' anların m'" ·ır u " ·•ı olundular ve aidığı teberrüatı Kızılay ve 

1 

cukları '-geme kurumu gibi ha 
eı:t~ 

:nuna yardımda ve bU v j,ı: 
Ahla.~. zabıtası, . Beyoğlunda yırh teşekküller ile paylaşan -
u~ mu~dettenben 21 yaşını hava kurumuna her veçhile 
bıtırmemış, genç kızları fuhşa .. . . 

-nemıeketimize hizm~ttef ırı1' 
':ırı lüzumu Sad;ıkaı 1 

0 
':e miktarile beraber i]al1 ı:(lO teşvik ederek ötekinin beriki. dımda bulunmak rnuhım bır va. 

nin evine götüren iki kişiyi ya... En iyi lyi . p. 
K. o J{. '1) kaalmış, adliyeye teslim etmiş. K. P. 

tir. 
Suçlular dördi.incü sorgu ha

kimliğinde yapılan isticvapları 
sonu nda tevkif edilmişlerdir. 
Bunların şimdiye kadar 20-30 u 
mütecaviz küçük kızları fuhşa 
teşvik ettikleri söylenilmekte
dir. 

Vapurla iskele 

arasında 
İhtiyar bir kadın parça ı 

pa rça oldu 

Kosti kızı Anastasya adında 
bir kadın Haliç vapuru Fener 
iskelesine yaklaştığı sırada at
lamak istemiş, fakat muvazene
sini kaybederek denize düşmüş. 
tür. 

Anastasya vapurla iskele a
rasında kalmış, parçalanarak 
ölmüştür. Va.kaya müddeiumu.. 
milik tarafından elkonularak 
ceset morga kaldırılmıştır. 

Görülmemiş bir vaka 

Kediler bir çocuğu 
parçaladı 

İzmirin Namazg§.h mahalle
sinde görülmem.iş bir vaka oL 
muş; bir çocuk kediler tarafın. 
dan parçalanmıştır. Fakat ç.o. 
cuğun esas itibarile ölü olduğu 
muhakkaktı. Zira yapılan m u a . 
yene neticesinde henüz altı ye. 
di aylık iken ana r ahminden 
düştüğli veya düşürüldüğü anla 
şılmıştır. Çocuk kızdı. Beyaz 
bir keten örtüye sarılmış ve A. 
laybey caddesi civarında bir 
arsaya bırakılmıştı. 

Onu o halde bulan kediler 
saldırarak tırmalamış, parçala. 
ınış, uf acık göğsünü delerek cL 
ğer !erini ve kalıbini yemişler_ 
dir. • 

Ceset bulunduğu zaman ba.. 
şmda hala bir kaç :kedi, ağzı 
kana bulanmış olduğu halde 
yalanıyordu . Zabıta bu çocuğu 
düşüren anayı aramaktadır. 

Kaptan ve makinistler 
cemiyetinde yeni idare 

Faaliyetine devamı kararla. 
şan ]ıaptaın ve makinistler ce
miyeti umumi heyeti dün saat 
14 te toplanmıştır. 

Eski idare heyeti hesapları 

muntazam görlilerek ibra edil
miş, yeni idare heyeti seçimi 
yapılmıştır. Neticede yeni he
yet şu şekilde t esbit edilmiş. 
tir : 

Reis: Emrullah Nutki tiL 1 
tay, ikinci reis : Hayri Gü
n ur, umuml katip; Kemal Ön
soy, muhasip; · Burhan Arkun, 
muamele şefi Fethi Talay. 

Buğdaydan 

Arpadan 
Üzümden 
Hurmadan 

12. :o 
16. 30 
8~ .. 20 
00. 00 

10. 00 9 el) 
15. ')() o JJ 
66. 30 5C. e' 

00 20 
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Diş doktoru dıyor K1
' 

~ 

• 

··JdCl' 
Kısa bir mu nJ 

YOLlN kuJlıı 
,, . ille 

sonra dişlerinız ·~• 
parladıktan b:l~ -

·ıeıı 
ropların kaıtı 1 ıı 
volduğunu; zıırıı:ııd · 
ve ifrazatın ~c;ıti~' 
diş eUerindek1 1 ·t" 
rın durduğunu ;,~ 
yet ağzınızda ·ıJll 
rayiha başladıil 
caksınız. •ı 

Gayet te~1 • 
Gayet sı~~ı 
Gayet uc~; 

H er gün Sııbııl:fı 
ve Akşaın J'~l 
rinden sonı·ıı. g~iP 

defa dişıet 

RADYOUN ile fırçalayınıı, 

---"'""··jf Muhammen bedeli 1440 lira olaı1 30 adet Telgraf makinesıd• 
23.11.1939 Perşembe günü saat 10,30) on buçukta HaydarpıışB Jı~"' 
nasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle satırı 11 ~9 

Bu işe girmek isti yenlerin 108 lirahk muvakkat teminat ':e .,,,~ 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar korıııs. 
racaa L1cri H\zımdır. ırıı~~ 

. . k d ıı1tı ı'' Bu işe aıt şartnameler komısyondan parasız olara :p-
Çoruh Nafia Müdürlüğünden: ıd ~eı. 

1 - Hopa - Borçka yolunun muhtelif kilometrelerinde 1'~9t ~ 
köprünün betonarme tabliye inşaatı ve bu köprülerin muv-0. ~a' 
ve 1/ 025 inci kilometresindeki istinat duvarı inşaalı işi yirtıı1 

delle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. .. şttıtl 
2 - Bu işlerin mecmuu keşif bedeli onaltı bin dokuz yııı: , 

lira kırk bir kuruştur. 0rtıU 
3 - Eksiltme 17 İkincllcşrin 939 Cuma günü saat 15 de Ç , 

~lüdürlüğü.nde yapılacaktır. .. aııJI 
4 - İsteklilerin evrakı fenniyeyi Çoruh Nafia müdiirJıı~ ı 

ya bilirler. l 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin istekliler bin iki yüz otlı~e ıit(o 

yetmiş altı kuruşluk teminat ile ehliyet vesikası ve cari sene'J ıııcl1 
ret odası makbuzu teklif makbuzu ile birlikte komisyona verjJl l 1 zımdır. istekliler ehliyet vesi.kasının verilmesi için eksiltIIle!lıı~'\1 cağı günden on sekiz gün e.vel bir istida ile vilayete mürac99e~~tl 
lazidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlıtT . 
giremezler. 'f' f, 

6 - İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya meklU~~~ıe ~ 
Odası makbuzu ve ehliyet vesikası ile teklif mektuplarını ~s)'°~ 
olan 17 İkincHeşrin !>39 Cuma günü sa:ıt 14 te Eksiltme J{otJl~cci~1 
isliğine makbuz ·mukabilinde teslim edilecektir. Postada olan (Sg9' 

Yedek Azalar : Burhan Ta~ 
l ayman, Mehmet Doğu, Avni 
Çimşit, Mürakipler: Mahir 
Dökmecioğl u, Ekrem Savat, 
Salahattin Sarıoğlu. 

Bundan sonra cemiyetin ni
zamnamesinde cemiyetler ka
nununa göre tadiHi.t yapılmış, 
ve yeni sene bütçesi 1070 lira 
olarak tasdik ve toplantıya nL 
hayet verilmiştir. 

kabul edilmez. (5606) ~ 

İstanbul Elektrik Tramvay ve 1~: 
işletmeleri Umum Müdürlüğün~~:1 

1 - .Muhammen bedeli 18622,40 lira tutan Silahtar ycı11 JiYıe 
resi binasının ikmaline ait işlerin yapılması kapalı zarf usll 

Gazi Köprüsü 
Gazi köprüsünün muvakkat 

kabulünü yapmak üzere bir he. 
yet teşekkül etmiştir. Heyette 
Nafia Vekaleti mühendislerin. 
den biri de bulunmaktadır. 

Kati' kabul de bir sene sonra 
olacaktır. 

Köprü b~mdaki yolların 

meye konmuştur. ·# 
2 - Muvakkat teminat, 1396,68 liradır. ıro ti 

1
( 

3 - Eksiltme 11 / 11/939 Cumartesi günü saat 11 de :-,{c ~oııt 
nasının beşinci katında toplanacak olan arftırma ve eksiHıtle ~ 
nunda yapılacaktır. .. dC~ 

4 - Bu işe ait şarlnameler idarenin levazım müdürlii!Jll11 ,V 
sız tedarik edilel.ıilir. ıı~J' 1 

5 - Teklif mektuplarını şartna medeki tarifal dairesiı1dC 5:ı~\ 
rak Nafia Vekaletinden :ılınacak ehliyet vesikasiyle birl!~ıcde ~t~ 
kadar yedinci j.:allaki komisyon katipliğine imza mukabılı 11 (891ı 
bulunmas ı lazımdır. 

tesviyei türabiyesi bitmiştir. 
Parke döşendikten sonra nakil ı•••••-•••wmmw Zayi i 

(JC j vasıtalarının geçmesine müsaa_ \lantarlı nı:.ışa::ılıa!.ı.r, ~torlar 

de edilecektir. perdeler ve sair her türlfi 

Bir kaza 
Aksarav tramvay deposunda 

çalışan Bekir oğlu İdris dün 
tramvay arabalarını muayerr 
ederken ayağı bir taşa takıl. 
mış, bef; metre derinli~indek ' 
kanala düşerek ağır surette ya 
ralanmıştır. İdris hastaneyr 

TEF RI ŞAT 

Levazımatı, Beyoğlunda BAKEH 
:rnğ:ıznlarında ber yerılen mü

-;ait şartlar ve ucuz fiyatıarJa 
.al ılmaktadır. Beyaz eşya dai
··emizdc hac;cler, yalak çarşat 

arı ve yün lü yatak örtülerini n 
:ı llnn k1;.•ns ka lıul etmez dere_ 
rcılc uruzdm \' e rı•kobrllı>n 

kaldırılmıştır. ••- --------ı• 

Emniyet Dördüncii şll ~G·~'* 
lüğünden almış oJduifıırıl rnıı 11 ı 
tarih ve 31/ 020863 nu1':: ~i'i~1't 

k · • t'rn 1 e ı 1 
tez eremı zayı et ı · ··ı. 11i · f 
cağımdan eskisinin hU 

1 ıl~'' 
sıtl 1 

Alman Tcbe:ı{ois5 
Suzannc ~ 

(j!ı ~ı 
SARlnt : A SIJ~ ~,ır.~: 

Basıld1Et1 yer: VA.Ki rdt 
Ornum Neşriya t ı ıdar~fil 

Refik Ahmet se• e 

•' 


