
ismet İnönü 
HERVERDE ~ KURUS 

Amerika ordusu 71 ~,' 
kişi artıyor 

Bağdada gideceği tek
zip ediliyor 

Ankara, 19 (A.A.) - Ha.her 
~~ığımıza göre, Reisicumhur 
olöQlet İnönünün yakında Bağ. 
~~a seyahat edeceklerine dair 
uqı ecnebi mena.biinden inti. 

\':ı~i:1."'to:ı 19 (.\.A.) - H:!rbi 
} e nazın Voodrıng yaptığı beya· 
natta Amerika ord:.ısunun 75 bin 
kiti arttırılacağı ve bu kuwetın 
) eni deniz ve hava üslerinin mü· 
dafaaama tahsis olunacağını soy· 
lemiftir • ~t~~ haberin asır ve esası Puarteai 20 lkiacilepia 1931 * YILı ZI • SAYI: 1Jfi 

h>ARE EVl:Ankar1 Cad.ISTANBUL 9Telll'll: • AUl'9 P9lla ntua: ce• Telefon: 21413(Yazı)-M370 <ld1re) 

lmanya Romanyayı tazyik ediyor 
ükreşte devam etmekte olan Romen-Alman 

ticaret görüşmeleri çıkmaza girdi 
~-- Çekoslovakgada 50,000 kişi tevkif edildi 

,yazan: ASIM US 
• aiinlerde hayvan ihracat 

. nııiisbrhailleri zararlan· -.._tleri ıikiiet menuu 
: Mallannı dıı piyasalarda 
• İsteyenlerden hayvan be-o-.-..... -.·- Y1Wle aekizi dereceıin· 
,_ aım.lr, •Jnca Ruı -

~olumın hayvanlarm aa-
• • de eski fiyatlara nis· 
~! lrir tenezzül obnadığı 
~iilrUmetin fevkalade ahval 

~ ihracab muvakkat su • 
~ lllenetmit olmaıı vesile edi
~ ~üd hilifına mal bedel· 
.._ ~erine yÜzde otuz nok-
:~ ~ 

i~t V..Wi Nazmi Topçu· 
~kaç gün evvel bu ti::fü 
~. e temaı ederek gazete-

'9 ~~ her hansi hir yolıuzluk 
~r olmayan bu iti ba§lt:ı 

ifrai ebneğe taraf tanz ve 
~""'il ••ta icap eden tedbirleri 
· ~ ~uyoruz.'' 
~iti. 
-._~t Vekiletinin al~ığı ~ 
~ ne olduğunu bılmedı· 
S Z" bu nokta üzerinde du· 
~ .._. ~liz. Ancak hayvan ih· 
:'."I ~lifinin bugünkü te~ek • 
t.; ~e bundan istihdaf celi-
...._ - • ın temin edilip edile • 
.;~ii hakkmda bir kaç ıöz 

~-.!~.:- L!-li-" • ~ •1r11 ....-.cat u..- gının teı -
._._ makut Sovyet Rusya 
-. elden mal alan memle • 
lcarı11mda Türk müıtaluil

tefkilit11zlık dolayılile 
• • • zararlara nihayet ver-

"' ..._Zira bu teıkilataızlık tü
ı...:..._ 4*ft_lı hayvan sibi malla -
:-~erini bezan m&Jiyet 
L kadar düıürüyordu. 
.... ınak1adın t...ui için 

iaracat birlijine er* 
~ cenup Yill,.e:ı.tden ... ,.an ihracı hakkı bir 

p ......__olarak verileli. 
......... ~ ....... daha ilk faaliyet 
~ Sov,etlerle yapbfr bir 
"-~ mucibince üzerine al • 
~ ~~t yü~nden büyük 
....._~ -

11

~u. Rıvayete ıön. 
L.~~ yüzde altmr ... 
~~~~dan sonra komiı • 
~~de hayvan ihracına 
' t •hnelde iti idare,,, ... ,. 

Suikast münasebetiıe Mü- . . 
n;hte de s bin kışı vakaıandı Bır torpıle çarparak 400 yolcu 

Bükreş, 19 (A.A..) - Havaa: 
Almanya - Romanya tiolıl'.et 

müu.kereleri bir çık=•• SÜ'· 

İngiltere harbiye nazın 

Hor ôelişa 
Fransız ve tnailiz hatla

rını teftiı etti 
Paris, 19 (A.A. ) - İngiltere 

harbiye nazın B. Hor BeUta 
Fransadaki İngiliz hatlarmı tef 
tiş ettikten sonra Fransız hat. 
larmı da teftiş etmi§tir . 
Nazır yan'1 B. Daladye ve 

P'"'"eral Gamelin ile giriioecek
tir. 

tir. :e.ı profesörler de tevkif 
edilmiftir. Profesörler anamda 
da idam edilenlerin mevcut olup 
olmadığı belli değildir. Yaşları 
.20 den az olan talebe !!erl>e9t 
bırakılmıştır . 
öRFI İDARE lLAN EDILDt 

Berlin, 19 (A.A.) - Almazı 
ajansı, Pragda ve himaye ida. 
resinin diğer bazı şehirlerinde 
örfi idare ili.n edildiğini bildir. 
.miştir. 
!UGOSLA v T.AT.JCBET.Bftt. 

NJN PRCY1'l!Bro6(] 

Bel«nt. 19 (Bu8usl) -ı.t. 
rit mili~ Hırvat Uaıi. 
verwltelilerl Zağrep üniversite. 
aiııde nilm&yioler yapmıştır. U. 

( D6vams 5 iJICide) 

dolu hır olandı. gemisi baffl 
150 kişi boğuldu, 100 den 

fazla yaralı var 
Vapurun bir Alman tahtelbahiri tarafından 

batırlldığı da söyleniyor 
1939 harbinin hq1apıcmdm. zinde bir mayne çarparak yiı. 

beri deniz felAketleriDdıen en lbl1.. rekler parçalayıcı bir facia ha. 
yilklerinden biri dfin g&iilmOe, linde batm11tır. 
8300 ton hacminde 400 yolcu 
dolu "Simon Bolivar" admda 
bir Hola.nda vapuru Şimal deni. 

150 den fazla ölU bulundun 
tahmin edilmektedir. Bu vaP11-

Elleı imiz bize neler söyler ? 
run batması Royal Oar'un gar. 
kmdan llOl1l'8. en büyük deniz fe. 
liketi olarak sayılıyor. 

Londra, 19 (A.A.) - Ş1mll 
Denizinde batan •·simon B 11. 
var" vapunı hukuku cilve! bL 
delerine mugavir olarak AL 

-~ oı~-= 
Ha~a~ddm~;_~D:in ABe) rli-:-ı l E 1 ı eri o d 111 ~l~== ... ~ ı korkulmaktadır. 260 kiti cltla 
mı.:h:ı. .. >ir. bildiri70l': l I • tJ b I nJ "' laul bir al • akPom Farvicb'(fe kerayst ç1'ra. 

Çe!Eos' wakyada DO Wn kit çın • u u ıqranaz mer. •mı rılmı,tır. B ·nlann bUyUk 1Jilı 
tevkif edilmJetir. Jdam edileıı •İze ilın edccei<tir. kı8mJ yaralıdır . 
talebenin iıimlJri • if"&"' 'I . uouoooouoo • • • •••••••••••• • ••• ••• (Dtmamı l lncicirJ 

~~~~~~~~~~~~~----..;_.__.....;...:....:.:==:~ 

Hor Belifa 

Londra radyoaunc:la 
bualqam 

Almanyada Bitlere karşı isyan 
.Turkçe neşriyat 

başlyor 
Bu akpmdan itibaren Lon. 

dra rady0811 TUırki,e 8a&tiyle 
saat 18,55 ten 19.10 & kadar 15 
dakika müddetle 31 metre 32 ve 
19 meU'e 60 da1p 1llUDluPnda 
türkçe nepiyat yapacütır.:....ı 

Neşriyata öatiamadan cın-
Londra büyilk ~ doktor 
Tevfik Ril§tü Araa ima bir hi. 
taıbe ile bu neşriyatı açacaktır. 

ve ihtildl hazırlanmış 
Bunun tahakkuku için Alman milleti harbin dehşeti, 
askeri muvaff akıyef sizliği ve mahrumiyeti görmelidir 

Puia, 19 (A.A.) - Havu: ne verdiği mülakatta •'Almanya J dir. 1934 de Almanyıdan ayni • ı Siyah cephe azasından bılrPla 
Jlttlerin ellki ubdqı fakat 19~1 de kurtulacak" demiıtir. dıktan sonra Viyanac:la, müteaki- ile münuebetim oldufu iÇin me 

80nra en ı.a,;ık dBfl'\ID• olan Ot· Stradder büyük bir gizli cemi· ben Prağ ve Zilrihde Bitlere 1 temin edebilirim ki Alman Hlt
to Struler Parla - Soir ıueteai- yet olan "Siyah cephe" nin tefi· kartı faaıluı~ 1!1Üca~ele ~tmit v~ lere karp uyan Ye ihtililr huır

fakat son Münih ıuikaıüne Amil 1 dır. Bunup için ıu üç prtm ta-

Dün k Ü futbol lik müsabakalarında ~~~~':.':ı~~=;~=::::: hakkukulhımdır: 
t n. ıyrılmaya mecbur kalmıttır. l - Almanlar haıbhı dehtetl-~1:eldriilün müıtah -s., tan ibaret oı.. 

~ tenün ohmabilmek için 
~ ~erin hakikaten 
~ pçinen kimselerı\en 
~ ~~ llııunlardan mümkün ol· 
~~.,..... lrücük aenmvelilfl .. İn 
.-"'llllllllliıı• airebilmeıi lazunchr. 

truee ni hakibten biaaetmelidirler, 

BeQlkt ctfiil Ve fayı 1-0 yendi .. ~~~=:'ı.ı..::. .. ~..:=~=.-· 
~ ~ v~renır öfrenmez, bunun Getıt.-• 3 - Mahrumiyetler pttllq;e 

Wrliie asgari itti-ak hiı-
~ (Devamı 5 incide) 

Galatas~ray Alfı,,fuğu 5 - 1 Fener ls!3n~uJsporr 
3 - o ca1ip ~elJi 

Diinkil Befiktaı - Vefa m'üaaba 1«ııttNfa iW ttlri/ 1caltlnWtt ılfl rtltğı birer.~ .(Yamı 3 de) 

po tarafından yaptmldıp an daha •fır bir hale plmeBclir. 
ladım,, ,.~mittir. Bu Uç .. rtm önUm0%de1d .._ 

Alm,!nyadald vaziyete gelince, baharda tabakkuk edecefiai zm• 
Strauer ıunları illve ediyor: nedfJıorum. 

Günlerin peşinden: 
• - -

Kaza 
Gazete sütunlarında hemen her gün mühim bir kasanna 

Mlkh J.f1rA;eslne ra.~layoruz; pek çoklarnnmn INMonfl,.._ ..
çen, fakat gazete sütunlanna glrm.lren ufak. tefek k..,. ... 
da \'ardır ki, bunlann haddi, hesabı yok. 

Birçoklanna görünmez dedftimiz bu kaza.lama •hepleri 
ıı·ke tetkik edilll"Se kabul etme" llzım .... r ki, 1nuı1ana 
yüzde doksanı prünilr ~rlerdir. Ve hemen lıellll .. Mr dllt
katsizlltln esel'Nk. Ba itibarla b&ıjnnmdan ~ kam&!ana 
~11 kendi kusarlanmız ·.ıentlebWr. 

Fakat kasar &emmur kürk oı .. da Jlne ldmse öMl'bae 
almaz. Onun için itiraf e<1llmek mecburl1et1 hUd olmaca ıra. 
snı larıu11D11 adına kaza dl10~ 

HASAN IWllÇL 



l - VA~TT -- 20 fKINCITE~P1N 1!'3!) 

1Tanzimatın yüzüne Ü yılı münasebetiyle 

1 anzimat ıçin 
neler yazıldı? 

Tı:mzlınntm yiaüncü yılı miiuu:.ebotJylc; Ünh·cr ite pro
. csörlcrfnd~n rnütcş:lldal bir grıı._mu '.A.'u,ı~u-ı<ıtı heı· c~ı·hOOou 
ilmi bir şekil do tetkik 'c tctl;;:iklcı lnln n..!ticclol'ini bı.ı sa)·ı
fohk bir cserlo ııe~rcdccci;.ri itiln cdllmlştl. 

".ı.'ıirk c..;nıis.:t min ıuı::-d iHl.dşııf cttiginl, yilkscli~ ,.e lnkı· 
li'Lbırun lmgürJ.A.~ s~~iyG3!llC ne gibi şartlar altında "e hangi 
yoll;:.ı.·t.:ruı ~ ul tlycrak \lfaŞUii,&uı nnl:mınk için o ~nrt.lnrın ve 
yoll:ıl'ın, onları doğuran, olgnnln.5tmın tıuilıi, içtıınal \C iktı· 
ı,n.di ::::ı.rurctlcrin ynkınd:ın bllinmcı,lne ihtiyaç ,·nrüno, 

'l'ürkiycnin derebeylik nlc,vıılnc yaJ;o.ıgı ı·oıurnılnruı 
belli baştmırııulnn ilkini teşkil cacıı Tnn...matm, fat...tild u .. 
biz J\.eınnıist inıw lnmı gelmccyc ~n.1nr ileri ve inl..ıl!lııt 
lJit•cr l'CJh.ı :Stl)dU.OJJ~k inı..nt )":ll'!dO. knlnrak cezri bil' hı 
Jnl.ıp m.ıh:)'ctıııi ı; a..ı1:ı.mı~ olan clegtşikUklcıi ,.e nlnuyt 
<lc.rcl>cylik sistcW:ııc. saltanntu, iı-t•caa. \'C t•mpcry.uızr.ı 
Jr:ırşı t~-ıb~dcn şidüct ve dcı·hılil .. to ıııi.cR(fl'tc etmeıc St• .. 't!tıy1 
ccmfyctimiz içindeki bur;UııkU c...'J.U ucgı~.lku~ı tuunita<. .. J 

ettirmiş ohm J{cmalist inıulfıbıw iyi anla., ubillriz. Bu günü 
i~i ıı.nhı)'Ul.>1t111eı;;: iı,;iıı onu luızıl'la:;:ın dünü i~·ice t.ı~nıw~ı· 
zn..-.u·ec. \.ı1·uu·. O.ıuhı .ıı,;İU>ill' ki Uııiverı-oitcmfaın dcAorH iliııı 

n .... lllJ.ırııı..n ha.::.:ulad~ı b.ı c.scı·i butüıı ~·t. .. ·ıc ınunovvenıg. 
IJüyük. 1'lı· bUlJil'SlZ:L.1U hckli~oı·. 

G!inl:ll;;: gnzctclcrimlzcle de, Tanzlmntın yilzüncfl yılı, 
çok nz bile olsa bir akis bulııbUıll \"O milıınkııı;alnı·a sebolıiycl 
\ cı•dl. l'tliiıınkn-;;ııyn kanşunınr lçi:ıdo '.l'trnzl:mıtı: "llugiinkiı 
~ürk iukı ftbıllın bh' ucupn. baglı tıım bir başlno<PJÇ noktası 
- l'c;pıwl &uıa. -,, \'C)ll. bugi nkü inkılfıbm, öahıı geri blı
dcu·cd"', dnu=ı. ç;h•.ık cısns1a.ı.· Jalu .. rnde uu ... ıı.ı,, hı.: a.lıu.ıuıı·ı 
''- Sıı.biba Z~!terlru-,, o n:;.·:ık kabul edenler \·o 1.'aııı.imutııı 
bugünümüz içln haiz oldui;u clıcıuınlyoU v1l~uk\'1\. (, .ınl'iiz cır 
tlrcnlcr bulunduğu gibi, onu: "Ilaşt.a .. , ba~n lı.r l:l!yas..,t .. 1wı-
toni:r.nıi, lılı· inkıliip taklidi, bir blyaı:.ct ma:.kc..,,i., olarnı.: J.:oz
mopolit \'e ynln.uc1 lılr lınnılc di:,•e tavsif edip tadhi bir zarul'ct 
o~duğuııu kav.ı·aıuı,yu.u;.uı·, lı111; tc ilmi olnurnıı ,.e tamamen 
iııö.i n<ihum filliill1ariylo onn. snldıl'nnlur da. oldu. 

li'akat Ta~n.tı doj;,Jı•aıı sebep ve fwıillcri ara!;'tırıı·ken 
zannımızca lılç bir kimse doğru blı• lıükilnı ,·eremedi. )luhnr
rirleıim!z Taıızimatln muharrik kuv\'etini O .. mıunlı impanı
torıurrunnıı. Tü.-ldyenın, tçtlmnt bün)'Chlntn tuıuanıcn dışın· 
(l,n ııraclıhu: ,.o ~·au:41ın:ı.tı tiadcc<J harici scbcplcı·le, ,.e A,·rupa.
hlnrm tazyik ve L<tı·nrl:utyle maydaııa goldiğinl lJdla. ettitcr. 
Onu Oı:ım.mlı Jıilpu.ı·:..wrlu~ıınoıı ölünıüııii geçiktirnıck için 
'.)Jiı· ilf.ç tli.)e ıı.dlaadırdı!u.r. 

.Hlç LJ.aso Tıı.ıuinıntı o zamanki Osnııı.nlı impararol'lu· 
,b'1lnda ölmek üzere bulunanla. doğnn, inkişafa namzet olan 
ve ya5nmnya başlnyıın arasınd3i )·ani e ki ile yeni arru;ında 
blr mücadele olnı·nk gUrcmodl. 

nu hususta yazı ynY.ıttılnr içinde; Tanzlmahn ulçln ya
pıldı!,rını iyice ıı.nl:ımak lçiıı "o devirdeki O ına.nlı imp:U'~toı·· 
lul,ıımın ya.u.Jı,ğı siyasi, lkt:sıuli, lçtirua.2 şıutlan tetkik., 
lcabettlglni söyleyenler do bulundu; tak:tt onlaı.· da 1.'anzi· 
ma.tı A\·r.uım. oın,:.>erytılizmlno ltarı;;ı tutuıml>llmek için yaınl· 
mış reformlar diyo cöstcrdiler ve esae olnmk ;,abul cttııdcrl 
nm!ınıi vo şa~mnz kaldcnln tnmnmon dışmcln. knlııralc )'a:ıhş 
lıükiinılcrc '\'at'tlılar. 

Hem conıiycttc, hem de tabfatte tekftmlil dalım teza.tla
ı·ın çaı·ıuı;ana~ı ıulitczad kun·etlcrin blı-blrhıriyle nırnşma· 
EJlc, \ c bu toza.tlnl'ihuı milteşcL:kil bir h:ıt üzcı·iıı<le \O bu te· 
zn.tlaı·ı lm!dın:1ak g&yc~i)·lo meyd.ınu. gelir. Hi>ylc olunca 
sa.ılece haı·icI !l:r.!llcriıı tcslrlylo her hangi bir içtlnı.ai trkfıınU
lün vi'!.cnclıma tmkdn tru:nvvur cllilemcz ~ e biç bil' içtimai to
lditniil hftcliscsi de böyle izah edilemez. 

Ynlmz '!'anziwut ''e~ilcsiylo bu sefer yıuı yo.zmıj olan 
muh:ırrirlcr <lcğil Osmanlı tul'lhiııl tetkik cd~ıı birçok mii· 
'.:1·1i:ı101· <le O::ınırutlı hı.ıııaı·arorluğu zamanında yapılan ı.sUl· 
Iınt!urı (1255 ten 1306) ya ka<lar, sultanlarııı 11ill.:lmlyetlcri· 
ni de •ıı.m ettirmek için alınmış 'ika ye edici lıh·er te:A.uir olu.· 
ı·ak knbul ctmtşlcı-dlr. Oıılnrxn lın.ri;;tcıı dikte etlllıli~lnl idrüa 
ctm!şlerdir. D!ibıüllnin rnptıl;,"l ıslahatı ynlnııeı ve harici dev· 
Jetlere karşı iyi görünmek lçln knllamlmış birer '\'O.sıta ola.
nık tnv~;il etnıi~lertlir. Hiç şiiphesi.t ki hu hükiiınlcr yanlı~tu·. 
Yo bu yüze.fon do Türk.iyoo"ki ıslnlınt barolı.etJ. lyl ıınla~ıln· 
ıunımş ve Ti1rk ıslnhatçıları bh'cr ralancı vo l'iyakdr deroko
sine düşürülmüştür. 

Ji'ilhaldkıı. Osmanlı tn.riblnde mel"'cut reformlar hemen, 
hemen h~psi muayyen baıici hi\.dlselerıc nynl z.'lmnna tcı-;a· 
diif cclcrler; vo onlann, tesirleriyle yapılmış gibi görünürler. 
l\levzuumuz olnn Tanzimat. dn l\lı:ıııl'lı lHelunet Ali ı>a..~ınun 
8urıycyi vo Anadolunun blr kısmını işgal cttlbri za;n&na 
tosaclJl c<ler. 

Hu.lbuld bu zahiri görünü.5lere aldanmamak ,.e bunlara 
rağmen 'l'ürlrlyc tnrllilnclelıi reformları Üf;ntanh :lmııarııtorhı• 
ğ.ı bünyesindeki dn.lıili J.."tı\'vetlcı·in ıuutmuaJi ~aı·1,ışmatar1· 
ıın bıı."Inmnk fon.heder. Ve bu çarpıı;mın Kenınji:;t JıtlulAbılla 
Jmdnı· cidden Jrnskin biı· şekil alrunıınıışt b~ a.urotle d,o rojlm
do ı·n.dlkal bi.r d~işlklığl ba~tU1LC&k kadar ileri gldememJştlr. 

Oswuuh lıuıuıı:a.toı·ıugunda irtica çolc kun·ctU idi. Çolc 
Jrurmız \ c tc.:ı·üb .. li)di. l\I'iteı·a.kld ziimı·e, 1 ·lııhatı i~tiyenlcr 
ise genç ve ııfalıcte.1 ınfifittJ. Bu ı;ayı·i lılıH.alt "·uzıyet uı>lıırı
siylo lıcr iki taraf b!rlıirlcriylc u.:.ı:lıı~-ına tcıuayiilünü t.aşıyor
<ln. Dunun nctJccsldir ld1 Osm:mh jmpn.rntorhı_~u znmnnmda 
:ılman J"llnhnt tetlhlrleri yarım \'O nıuvnkkRt oluyoı~lu. Jsln
hnt. t~rnrtıırtnrı çok ıu: , . ., znyit olcluklnrmn gfirc onlnr, c~cr 
Jrnlkttln \'o )·cul yoııl dognıı b ırjuu" wıs;.u·Jı.ı·uulan yar.tun 
göı·mcscleı·lli. BU.i>ı!UJyu vo t>aL'a;a hiç blr şey kabal cttiı-e
mczlcrdl. H nlk içlndo nz dA olsa ba:u içtimai zümre ve un. ur
lnı•m; ı·cfornı 1ınl'ekctlnc mfu:ıı.hlr olduklarımı çok kun·ctll 
bir clclil olurnk Uç!incü Selim znınnnmılakl Alcnıdnr Mustafa 
Ynknsını zikı·e<lehiliri;,;. O mnnlı lmparntorluğu :r.nmnnında 
yıı.pılnn ı·cfoı·uıhum belli hat-lılnrı menıloket l<:indc meı·kezi 
idnrf•yi tesis etmek ve ıcmdendirınck ic:ln ohıyordu. 

Memleket lc;in(lckl <lc::.untrnllzo ,·uzlyet; hitik.lı.lllertnl is
Uyen guyı·i ınilsllm nıillcllcr•lcıı ba5ka h:ı.Jkın ela mcufnatlni 
b3lt.nlıyordu. Onun i<:intliı' ki ynpılan ısln.hnt lınrckcllerindt> 
hilkfmıet merkezinin menfaati .!riyle hullun mcııfauti t:ok ,.11 
l~lt. bh·Icc::!yordu . .H~llcm znnrnn, zaman ynptıf;t ı·dormlardıı 
t;:ıı·ny \'C U.lhıftti ite l>crnhcr olmasının St'hl'hi huraıladıı'. 'faıı
ziınatm dnhili scbcplcrl · \'C ıncmlcket:in inki.,nf ihtiyncını 
knrşılıımak ..,.nyesi;-le ,-aı;;t olıhığunu clahıt nçık gürcbilmek 
için Osmnn ı impnrntorluğarı 1 ı 11 znnı:ınld 'ıaliıı • kıc.;n(·a bir 
göz ntnlım. 

Tiirkiycdc irsen intikni o<lcn An·upa ııı &ııasııulı\ bir 
<l"reb~y1H.: nri.,to11:rıı.siı;I )'Okt•1. l"ıı1':ıt ondaıı clııhn het<'r 'lcrc· 
b.:ylfü: büro~ı·n isi \'tı.rdı; "Th.ıar. lca,ıct, IJa n usulü,, her 
hangi blr n.~nı:.ı h~giim1cn ~arına l ıinl..ıı•t•e yfıtnııtln .uı lıtı)'atı 
l"'C mülklyctl iizcriıulo h 'i) ük hh' ''cali\.hi~ (·t., nlmnl.: hnkkıııı 
Jmznnnlıiliı•<li. YnJu-• •l:ı h:1 l:n':l:ı l~lne günün llrimlc Jrnylıe
lcazannbiliı'<1i. ~·n.h• Jn b:.ı hak!a )'İne l"iiniln 'ıh·lndc birden· 
biro knyl>cılcbilir<li. t-:;te b m·m i"'in. in ,.nı.ivct znlilm \'C itf
ımfn tnzln tnz~·ik \'C "-Oyguırn yol nt,:ı)'ı>l'llu. Can ,.e nrnl cmıfr 
yctl yo1;:tu. Du mcoı!okct içlnd\l QSBflşo ve 1';:t1~a.fleu lnl;işnfo 
man1 oluyordu. ( Dernmı 5 incide) 

.. , ........ - • ·~· -~·--................ >••--.... ~ • ...., ........... ---~,· --

BGUin i~1racat tacirlerimizi alrıkadar ed.Jn formül 

ihraGat ruhsatnamelerinin nasıl yeniloaacağ:r.: 
bütün teferrüaUle gfist1ariynruz 

Ticaret Vekaleti, üç senelik 1 tarihinden itibaren geçen müddet 1 zı ır.addelerin i:av~sini isteeiğ:"..k 
müddeti en beş ill:kl:lun 1939 da B ve D fıkr:ılannda yazılı hüküm tak'.:!irde. b•ı m:ld~leJer için, 30J. ~ 
bitecek olan ihrıocat ruhsatname- lere g:J;:; n:<lhl:um ed:ın:::nij if - numaralı kanunun ı ind matk~-:: • 
!erinin yenilenebilmesi için ahi - lan etmemiş veya l:orJ;ordzto yap sinin C fıkraıı hükmüne göre, 
kadar tacirlerin yapaca ... ları' tnü· mamr! bulundu~unuza dair sala - mensub olduğunuz 'J.'Jcaret Oti ... · 
racaatl<irın ie:cil ve usul hak~ın- hiyettar ma~amlardan almaca~ sından alınacak .. -. velce tesbı: c • 
da bir formül hazrrla:nıştır. Bu yukarıda yazılı hususatı ayrı ayrı ~ilmiş ul<m ~ekie uygl.ln bir vu ~ 
formüller, valilikler, kaymakam - ve Va.i:ıhan göstedr bir v1.:&ika. kuf vesıka5ı. , 
hklar ve mm::~ka tk"'..:et ::-'1dUr- (Arada geçen müddet 7.ar!ın • R~h&a:.n .. menizde yanlı ı:ıad -
Jül-:1 .. ri va ıtaaile tami:n edile • dan ruhsııtmu:ıenize yeni bir mad delerln bir veya bir kr.;uıın ilmı
cektir. de ilavesi dolayısilc böyle bir ve- c.ıt ti::aı·ct:ni t::: .. ct;.;ğ:mz ~-

Bütün ihracat tacirlerimizi a • sika göndermiş b'Jlundı·ğ•Jnuz dirde bu husus istiü.ada t:ısrih olu 
Iakadar cuen bu foımüliln bir nu- takdirde, yul:arıda yazılr hususa· nacaktır.) 
retini yazıyoruz: tııı ynlnız mezkur vesika tarihin- 4 - n·ıha:ıt::ımeni:de ~zıh 

Firrnarez; namına tanzim edil· d~n sonraki müddete aid olarak m<ldct .. t"!r j,.,;", 'l'ir.:ır~ 0c1Asrn -
mit olan üç ser.dik rr.il:!deti 15 gönderihe::i de co.ir~:r.) d;ın alarak· c:önd,.rm\, (\l<h:~m·z 
bi::ncil:S'lun ı 939 tarihinde bit:· 2 - Hül:mi çar::iye~i hniz Dir v·•1<t1f Ye,ik,..,•nrt" i~iml,.ri ~·aT.•lr 
cektir. finr.a, iseniz, irr.zal:ı.rilc fir:n::ı,r::ı zevatın vukuf ııahibi 1>Jduklarına 

İhracat ticaretine devam etmek ilzam eden xcva~m b:im v ib • dair Ticaret Od!\sındRn alttıt'"ak, 
istediğ:niz t<ıkdirde, ruh!;Cltname- metzSh adre:;lerini v:ı::ıh~n g-ös - evvelce tesbit euilmiJ olan şekle 
nizin, 3018 numaralı kanur.un teren, evvc]::e gö:ıd:rm~~ oldu~· uygun bir vesika.) 
birinci maddesi l:ül:ümlerine tev- muz §cl.-ildc, Ticaret Odasında 5 - Vekaletçe bastmlmış olan 
fikan yenilen(bilmc!i i5in, a~a - mueadd:ıl: h::- list"'. adres ldtalaııua muk~azi tabhiha • 
ğıda altı fı1traeta ya~ılı veıı!\ikin, (For:nülünü Ticaret Odasında tm icrasrr.a iml:!n vcrm~k Uzcre 
örnej7i iliş;ıc bir istina ile ve ka· bul:ıcağını! i~~u lbtc:re gi~ecek tanzio dunacak list~. (Bir nilnha 
yıth bulunduğunuz: Ticaret Oda- zev:ıtrn, isitr.leri ayrı ayrı zikre - sr ili;il; ol:ını.k gör.der!!en bu lfa
sı vasıtasile en geç 1 S ikinciteşrin dilmf!'k surr.fylc her birinin mah- t,.nfo "ıon U~ ayhk ilırac:ı!:" ve 
1 Q39 tarihine kadar Vekalt-t1mize 1 kumiyet, ifl~s veya korl:onfato ''Serrıaye" k;ı.1,.rnleri ihracat 
gönderilmesi lüzumu beyan olu - vaziyetleri hııld."lnda, ' birinci fık· merkezleri itibarile yekun olarak 
011r. rnda yazdı vesikaya meşruhat ve· fös;ı7 m:ıhiy:tte kı.ıllarulacak ve 

1 - EFnizdeki ruhsatname - rilmesi ır.znndır. mahrem tt:t~:~::.) 
nin mer'i bulunduau 15. 12. 1935 3 - Ruhsatnnnıtnize yeni ba· 

Maya fabrikasının 
mamulatı 

Tecrübeden sonra mü
saadesi verHecek 

Sthht ekmek vaziy~ti etraf rn... 
da belediyede il:tısat müdtrU 
Saffet, ikt.ısat mü.Daviri E:ya 
ile ekmeıcçiler ce!'r't··aı reisi Alı. 
met ve iktı:>at mUdürlilğil mu. 
ra.kiJ>Jerinden mtite"'ekkil bir he. 
yet toplanarak, maya fabrikası\ 
mamulf.tmın el:ır.ek!erde kulla.. 1 
nılması işi etrafında görüşmüı;. 
terdir. 

Araştımınl:ırda bu mayanın 
da.ha srhhY olduint net;cesine v~ 
rılmıı::trr. Ccmivet tarafından 
tayin e~ilecek il:i fırıııua tcc • 
rübeler v::.p:!:ıc:.!:t ~. T:.cr!föe 
miisbet neticE' ""-':tyi t!''·dine 
ma.y:>nın hor f~r•"'-1~ Jl':ııllnnıl • 
mas•r.a. mü:~a..:e OO:loce~ar. 

-o-

Numan Menemencioğlu 
şehrimizde 

Hariciye Veklleti genel sek. 
reteri Numan Mmemcncioğlu.. 
nun riyasetindeki heyetimiz 
bugün Ankaradan ee-hrimize gf'. 
lerek Londraya hareket edecek. 
lerdir. 

İngiltere ile ara.mmia. a.k.te-. 
dilen ticaret mw:.hu!C3in:tı tat. 
biki CSMlan etraf mda ~ • 
meler yıı.pılaca'ktır. 

--o- • .f.f;,.~ el 

1940 nüfuı ınyamma 
ha?.:ırJ1l< 

1940 senesinde yapılacak o. 
lan ur.mrıt nU!us ©~":?""...: 1 ~ı .... bn. 
ztrlıklar ilerlem;ft:r. Ca; •. Jar 
önce, geçen sayımda oldugu gi. 
bi, muhtelif mmtakalarda ve şe. 
hirlerde tecrübeler yapılacak • 
tır. Bu saynndc.n daha ~!'ı~ ve 
şümullü netiıceler elde edilme. 
si için hazr yeni esular karar. 
laştırılmıştrr. 

-0-- ., 

Adli tebliğatın posta ile 
yapılması etrafında 

Posta, T. T. umum müdür. 
Jüğil adli tebliğa tın posta ile ya.. 
pılması hakkındaki hazrrlıkla • 
rına devam elmekteclir. Umum 
müdürlük 940 yılı başından iti. 
haren tatbikine geçilmesi Jazım 
gelen kanunun tehir edilip edil. 
memesi etrafında. Adliye V cka. 
leti ile tema.sa dcvnm ~tmekte. 
dir. 

-o--
Belediyeye alınacak 

memurların hugün imti· 
hanlarına başlanJ}'or 

Belediyeye e.lınacıilt yeni me. 
murların imtihıı.n1nn b·ı~nden 
it!barn ~·apılma.~a b!ıJanac:ı.k . 
tır. Bu~Un orta okul mezunları 
yarın c!a lise me-~lan lmtiha. 
na kabul CY.iileccktir. 

3azıyerlerde,VarHerin,memurlarla 
alakadar olmadıktarı görülerek 

Dahiliye Vak3~oti murn~a~s1i 
katUeşliren bir tamim, cünde,rdi 

Esbabı m~şalihln~i!1 .. ~ri de süratlc.ı takip . 
ve h~te.ç cclilecek I 

Dahiliye Vekaleti, vilayet -
lerc gönd~rdiği bir tamiuıcle ba · 
zı yerlerde val~lcrin maiyetlerin
deki meml!rların çalışmalarlylc 
a'Wcadar olma;:lıklarını bil Jirr.-..is 
ve ~en~ memurların iyi yetiıme : 
leri için muraka.benfo lüzumunu 
ha tırlatnuştır. 

Diğer !bir tamime ı::öre, her me 
murun ken.clirune geJ~n i~lcri her 
saflıada takip ve intz.ç et."Oesi 1.1 -
zımgelmektedir. t;lcrin sürUnce• 

mede kalmasına katlyen meydan 
verilmiyecektir. 

İ§lcri %arurl bir sebebe milstc· 
niı: olmadan tehiri veya tereddüt
IU munmelelerle sürüncemede bı· 
rııkılması veyn gecfütirilmcsi, al! 
!taear me:nurl:ırın ki!ayettıizliği • 
ne. üzerine mesullyet almz.ktan 
kı:;ındığma veya kötü istekleri • 
ne vc...:• ... c~~t. h:ıl:larmC:a t<ı1db:ıt 

yarnlacaktır. 

Dev~at liman~anmn inşası için 
~ 

Meclisten 27,5 milyon lira 
taiısısut 

Bazı llınan'arda yapılacak o. 
lan in.~aat, tesisat ve tevsiat hak 
kmr.a Nafıa Vcka!otiı::1zin bir 
kar.•ın projesi hazırlam:lkta. oL 
duğ 1 nu ~eçenlerde h:ıbcr ver -
miştik. Proje son şeklini almış. 
tır. 

Bu proje ile hUkWııet Meclis. 
ten 27,5 milyon lira truısis:ı.t is. 
tcmektedir. Bunun 10 milyon IL 
rast 1n,~lt~ Tilrkiycye ac. 
nuş o1dn~ ıkrcdiden ve l7,fi 
m]yon lirası da her sene büt. 
çeyc ko~ tahsisattaıı verile. 

Menba sularının 
kontrolü 

Sıhhat ve lctimai Muavenet 1 
Ve!talcti, bilhassa büyi!k şah:r. 
!erimizde sarfiyatı fazla. olan 
memba sularr için yeni bir tıı. 
limatn:une hazırlamağa karar 
vermiştir. Bu talimatname mem 
ba ı:;ulannın depolarda sıhhi e. 
kilde doldurulması, kapalı ve a. 
çrk satı~larda hıfzrı:!sıhha bakı. 
mmdan aranacak şartlar hak. 
kmda hUkUmler bulunmakta • 
dır. 

--0-0--

J zmir mıntakasında 
yağmur beTeketi 

bmir, (Hususi) - M:· tak~ -
mız dahilinde b:rl,ııç gUndc:ıberi 
bc::ekctll yağmurJor ba.§lamıştır. 
Cift'ji ııevin~ içindedir. Akdeni::· ı 
dek\ fırtrna yUzünden Tırhan va
puru Finikede iki ı;Un beklemek 
mecburiyetinde kalrr.ı~tır. l 

isfenıyor 
cektir. 
Limanların i1'.şaa.t, te-sıeat ve te· 
sint ~c:i ı:., ;;5 ır.aJ ~ ıcsi ~ 
nunda bi' irilmiş ola~tı.kf •r. 

Verilecek olan bu tar,sisntl: 
ilk olarak ya.prlacak limo.nıa: 
şunlarcirr: 

Z::>ng'.lldak, Ereğli, Amasra 
San:eun, Trabzon. İnebolu, ls 
kenderun. 

Kanun projesi bugünlerde 
:rr.eclise tı..kdim olu.'lmnk U1.ere 
Nafia Yeklletinden ~ekilete 
aevkedilecektir. 

Mısıra bir na fia heye
timiz gidiyor 

Yurdumuzun su yollarınm ıs. 
laI'..ı üzed:ıdc tetkiklerde be.hın. 
mak üzere Nafia. Vek8.leti ta. 
raf rndan MIBıra bir heyetin gön 
derilmesi kararlaşmıştır. Nafia 
Vekaleti 5u işleri dairesi reisi 
BB. Salfilıattin Büge ile mUhen. 
dis Nedim Bulağil'den mUrekkep 
olan heyetimiz Mmrda Nil neh. 
rj havzası sulama tesisatını göz. 
den geçirecektir. 

-<>--

Proat Burıaya gidiyor 

Şehircilik mütehassısı Prost 
dün husus! oltt:ık t?-e!Jrin bazı 
yerli!rindc tetkiklerde bulun -
muştur. Prost aalJ «UnU Bursa. 
yn ı?iderek, Bure.a.Ml fma.r plL 
nı 'iizerinde a.llkadarlardan lza. 
hat alacak ve ı>lft.nı yapmak içhl 
"··-·· ... an muka.veleyı imza e. 
decektir. 

1 

Alman - Türk Tice.teı 
muahedesi etrafında 

. nk2rada temas· 
lara başlandı.~ 

Almanya ile aramızda ycııı f l 
tkıret anln~masınm e!.'.3':!~rtll1 ~r (< 
rüşn:ek üzere, Almanyanın el~ 
yük el:isi Fon Paoen, e'l"I , 
gün Tic~ret Vekili Naıı:nü 'l'0P 
çuoğlun·u ziyaret etmiştir. ı: ı 

Diğer t:!raftnn yeri Tilt0r 
Fr,,nsız ticaret anlaşmas'nn:' i' 
ha iyi btr surc:t~e i;lerunesı I~, t\ 
"i'u;ın n~ t .. -ıa~!2r cı-·1 -~"'~· ı;:f t 
dtr. Bu tem11slar n,.ticeı:in~e Fr" 1 
uya ihracatımız artacaktır. ,ı:. bı 

F:z...-ın elç:.Si T!ca:ct V:::Y~, 
rr.i-1~ t~slarda bulcnmağn P'1 

lamıştır. &. 

Şehrimizde üÇ 
1·~ 

yGşil saha Ait 
Pl!:.-l b 1 r"lt ....... u .. an .azır"ann .,. 

frno.r mürt:::-1:;rfu1e 
verilui a 

&>-"'rin yecıil sara diue ıtt'~ tııa_ ... 
Ja:ı tazı v~r!c.rin bıı.h~a ol~, ·· 
rıru hazrrlı:ı.me1< Uzero eehrilW'. h~; 
gelmiş olan :Natıa Ve!dli ~ ( ~~1 t 
ler nıüteha!sısı Lov, Tozk~~ ~ ır 
ran, T .:.Y.!::iı:ı b:iliçeti:ı.dc:ı it>~ ~ Cd: 
r~n DC'lnııılv•hM ~".Jıl"~• Ö) ilfı~' 
şan~ı vali konıı.ğı karşıstJl j)'l r 1rdi. 
ki !!ç ye;;:un. ı:ıal:s.m:n ı:~a.ıirJ , ıııa. 
tr.~im ed"-:-e!: imar ır"-'''rl1 , V 
/füt!e verrn;"'tir. Lov bugUn JJ c<k·· 
kazaya gidecektir. ., "<ıın 

--0-- ~rı 

IH;:bclıarc!a Florya ~ · :~ li 
az 

z:.ıosu aç1L~1or ~ ~ 01;1 
Floryada be!~7e tar"'..!ın A ~ :t 

fnc;:ıı ~;ıJ"\'1 ... t-te 01.,., ,.,...,~j...... • f 'll 
inşaatı ikmal edilmi~tir. Ynj 1dı: 
da tenlim e<li!cre!.t, ilkb~ ıı~İl 
umır:na a~ı!acıktır. ~fa.ti 

}~l'ıır;; 

Paaısta 'is~ 
mı ı wwwrnı::::ı:sı 1 lıt~a,~ 
* Halaskirgazi caddesiııa,,~ ~~\r} 

bcr~y apartımıı.nında otw· 1 ar. 
t;.ı~ s~-ujn idaresindeı:<l iı> f 
numaralı cto-moJil dıln Ee:ı..,: !~il 
Ju Clddesinden ge"crJ.:e:ı 16• 
numaralı l\ıustafa Re~idin ot d 
mv1.tilinc çu pıaı~tır. Çarpn1ıı. t 
tices:nde her l!tini de h~rıı ı;o ~ 
ramı;tır. .ı(Jt \..' e 

* Mercan Uzunçaraı cav I' '~l 
sinde huro.acı diı~kfuı.ındıı. f ~Sic 
l ı§<lll Ye orada vatp b.lbn S0ı ~ Qla 
r~t nd:::ıda b!r irçi ra:brıh ~ n ' 
kanda ölU olarak bulunmııŞt~ ~ a. 
Yapılan muJy~ucle :Mur~ + ~ıt 
k:ı.n:.erden öldllğü neticesine 1 111ı 
nlmıstrr. fi ~~il 

* h."yüo Bahriye caddesitl 
tuğla fabriknmnda. cali a.n_A~ lı 
li!:ı oğlu Ahmedin idnresiı:"..,cf ''l\ 
3879 numaralı yük kaal:Y",Jı 
Runıkapıda Mahmut Nedinı}Jt ~ 
ncm~ı &nılı:.den geçerken rtJ" ~ 
Ut o~lll Basriye çarparak ) tl1' ~Ye 
lamıştır. Şoför yaka!a.'"lln~...ıc,. ~ 

* Kulak.sızda Dut.dibi ev~ 1 
ğmda oturan FetlıI. sarll<>i ıİi" ~ 
halde sokakta. ötekine :ı,er ı t/c 
n sarl:mtılık yaparken yıı1" .1

111 
la.wmştır. ~ ~-tıı\t 

* .Zincirlikuyu caddesinde oJ;ll ~~ı 
kal Sü!eynuı.n ile aynı so1' f k:<• 
oturan Hüsniye arasında b_il',,,d •="~ 
lacnk yüzürıden kavga. ç~ ~U. 
S.'Jeyman Hlisniyc~ ~!11c)ll1 ~"ıl·· 
ya_·alamı§tır. HUsnıycnin ıcl ,)" ~~~ 
sı üzerine her ikisi de Y~. ~t 
:Qarak tahkikata ba.sl~ A t.,~ 

* Beşil..'taşta SerencebC>' ;i1 ı,~ 
kuşunda. iki numarada otuııJıY -ı 4;1 

Fehmi polise müracaatta l> ıtl' ti 
narak, kira. almak umre lt ('1 11lıı 
cısı, Süleymana yautığı JI1UJ:f' ~ti 
eaaLta kenfüsini Siııeymı.ınd, ·ıııı lı~ 
rısı ve kızı Rebia. dahll ol .. !~ 
halde dövdillikrini iddia. ev··' Q 
tir. 1 ı 

Suçlular yakalanarak tııJ11' 
kata. b~lannıı§tır. __/ 

Pazartesi j Sah 
20 il. Teş. 2t il. fcf 
ı----___.., 1 

8 Sevval ı U Şc'"' 
t4 

Kasım 18 Kı:/ 

,tıı 
Vakitler Vıısotl Ezıınt \'asııll ~ı 

GQncş 

Öğle: 
İkindi 
Alcşam 

Yatsı 

lmsnk 

~ o 
6 53 2 oo n 55 ~ 

1
, 
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~kerliğe d!!ir: -
3 - VAKiT 

lı- Görüp düşündükçt: 
Sulh iÇJo esu~-.. ·-·ı Lehistan niye 

bozguna uQradı? 
llir İsviçreli askeri muharrir diyor ki : 

J>iinkii njnnslnr, .husturyn ile C:clur.o.lo\ak)l&lla yer yer 
i~.rnnl:ar patlıulr~mı lıllılirdllrr. nır .\lnınn t~hlitlndf' ılf' Ç~k 
iinh· <'ı·sitt•lilcrinckn lıirt·ok "nte'!'in., ı.:t•ııdn idam cılihliğini 
okuduk. Hattı\ hu "t('hliğ',, in: "Hu g<'n1;h•re 'crilt•u t·eza 

• ~<'ı·c:I ağırdıı•; fakat hnrp lc:incle hnlıııırıııumz, ~hlcJNinılzl nıa: 
zur giisterir.,. ':'t'klimlc hir ıniidafna i ıldin .. ı <la urdı. 

«Tek kumanda, irtibat, techizaf ve Jlarp ,ıiRtltıl lllWBhtı 
Uonıhlllar, ('CIU\7.(' nlayları, gizli rl\d)olnr, J:illnlar. bun· 

l:ırdnn sonrn, ~ıı isyanlar \C hu tehlij°:lf'r gi,stetiyor, ki Al
man dii~rnnnı ynlnız ("t'l>lıcde değildir. Siı.cre ı:irmlş, pus111a 
.rntmı':i dnha nice nkc iç dfü;mınnlnrı, fıro;at hulclnkc:a, ba'!'
knlcln·ryorlar . 

.ı.;,·ct, kendini haklı sııynnlnr. topr11klarınn 7,orla Jtirenc ! 
dlı;; hilt'l"l<'l'. Jltı ;ra•m·ı dll)"A°U) U giıniillerden SİİkÜp atmak 
knhil olmnz; c:iinkiı bir yanda ,\lman3a, hunları a..o;l \C kanun 
dıı:;rnda birer haydut telakki oc:l<'rkeıı, bir yanda da bu aıd 
Çeklerle A' usturynlılnr, kemUlerinl tatmin h:in tillı\ha sarıl· 
ınış bir<'r ihtilı\ld snyıyoı·lar. OnJarn giiı•c ,·atan yağmalan· 
mıı:;, kt-ndllerint' kin kıılıntştır. O kini hf'~llyorlıır. 

bu hezimetin başlıca sebef)feri arasındadır» 
ıtaraf B lk j Lehistan, ,.askeri esrardır,, diye hakiki vaziyetini bile 

blok a ~." müttefi~ ler inden gizlryere sadecek "hazırız,. dem işi Halk, slynsi knı>lnra l°lf'k knlnk 11srnnz, halk ruhu pek 
giizlii olur. L'zım diiı:ıiirıüı:;lii diı>lornntları yıklıı·an ha ım 
kn\"\'t'tlcrf, tarih zaruretleri onlaı·ırı yiireklrrindc hir dakika 
hile misafir olnınz. Zaten bu yere 'ntan \C mLmuıs bahı.i gi
rince ornda kın \ "<'te, hiç bir zamnn bnş f'j:il<'c<'k. hir kudret 
gHzi) le bakılamaz. 

una d 31r . L. 1--tı· uk•...::ı= ku· ="2-~ ·1 . • Nf'uc Ziiı"ihr.r Zcifımg'ım asken ıya- ı ~e m ~r g~nıe • ne ce ıp m~~ya geçı mesı 
l'J> dev · • maharriri general V. M. Polo11. raller, sırf sıyasi aJddelerı hOfl tasavvur edilrnıştır. Fakat ne 
.L amınca arazı ' ··...:ıı d" •· · · · "-- t ' v ............. _ . d d v· ~i ... d ya scfcrı bitti<ii güııdcnbcri top. g~•u.m~ ı_gı ıçın, ış ı.1m9ma ~ ı. . arta ... ~':"'"""ın e ve ne .e ıs. 

.... e bulunmamak /a 11 mı.ş ol.an bir çok 11ıalıimatQ l'!lt?<:1ll~~tı! .. ~undan baş~a. ıle. tül ~eh~ boyunca, müdafaa 
üzere istiu.adcn. hc.:imctin bir tcıhlı. rısını goz onunde tutan bır harp mevzılerı hazırlanmamıştır. 

lini t1apınal.:tadır. Bıt ya:;ıda c:;. ' planı. da hazırlanmamı~tır. Ham _ba.şlaym~a, P111'1 ~.ama. 
c:lmlc dcnili11or 1.-i: Bıdayette, ~arpta bulunon nmda ıhma! edılen şeylerın te. 

lfH4 - 1018 bol{nzlaşmnsmm korkun-: bir hilil111;osu \"anlı. 
l"Jrml beı;ı mil)·on ''an gitnıi-:ı, yiiz binl<'r<.'<' kilom('trellk \"&tan 
ıml'ı,:nlal'ı hal'ıtp olmuı;ı, milletlerin sırtına hes1tı~ız boıı;lar 
yiikl<'tilrnlş, dl'>kiilen knn kadar güz yaşı dn akmıştı. Kanın 
damla damla değil, ton ton han•andıjcı hu karo. J(i.mlenleu 
,.;onra t~tihle birlikte ~allı•ler de nnladıl11r, ki rnillet<'ri yeor-

memleket 
biribirde 

Polonya oi-dusu sulh zama. ku,.,.etlerin Varta nan imn ve lifi edilmesine artık vakit kal. 
nında 30 fırkadan ibaretti. Bu bilihara Vistül nehrinin gerisi. mamıştır. 

anlaştı mı ? · 
~lf Balkan bloiıtunu v;;cu -
~~r -

yılın ilkbarahından itibaren 
muhtelif sınıflara mensup ye. 
dekler tedricen silah altına alın. 
mab basladı. 

Askeri silah altına almak hu. 
su.sunda en geniş hareket 30 a. 
ğustosta yapılmıştı; fakat bu 
defa d:ı. umumi seferberlik ya. 
pılm!imrştı. Ordu güdümü, mcv. 
cut 30 fırkayı 30' yedek fırka ile 
iki misline çıkarmayı derpiş et. 
mişti. Lakin, hakikatte ancak 
45 fırka çıkarılabilmişti. Bu or. 
du mevcudu takriben 700.000 
kişiyi bulmuştu. Buna, biri fır. 
ka on biri liva olmak il7.erc 
100.000 kişilik süvari kuvveti 
de katılacak olursa. Polonya or. 
duııu ceman 800.000 kişiye yük. 
ııelmışti. Aynı miktarda bir or. 
du kuvveti de geri hizmetine 
tahsis edilmi~ti. Bundan maada 
bir milyon kişiyi bulan diğer 
yedek kuvvetler silah altına bi. 
le alınmamıstı. Bunlara, orga • 
nize edilecekleri memleketin içe. 
rilcrine doğru çekilmek emri ve. 
rilmişti. Bu göçmeler büyük ka. 
file! h~BiR~ .dal. dıın:~tu;" lreiKHren'li lilÇ 

1mn. 
se alakadar olmamıştı. Bir ço • 
ğu açlık veya yorgunluktan öl. 
müş veyahut ta Alman tayya. 
relerinin hücumlarına kurban 
gitmiştir. Ancak, muhakkak o. 
lan bir şey varsa, o da, ordu. 
ya elveri"li olan kimselerin yUz. 
de 30-40 nisbetinin bu suretle 
tamamile mahvolup gitmesi -
dir. 

Romanyan&n Dobrıcayı terkejece~ine 
dair şayialardan sonra 

) iiziindcn slliı> siipiirnıek inıkiıısızdır. Uiı• milh·t. ycnilebi· 
lir; fnkat iıldiiriilenı<>z. lı:;te bu anlayıs, h«-r milletin kendi J 
kendini idnrcsi hakkım tarıınıa.jtı doÇcunlu. 

llu hak, dün ııc kadar doğru tı.c, bugün de o kadar 
doğrudur. Şu halde bulunıuuş bir gcrc;cj:;.i bir daha keşif ic;h • 
o knnlr tecrübeleri tekrara ne hacet \Ar! Madeom, ki yarın 1 

yeniden dönmek lılzım gclecelı::, ö7Jc .ise hakikati en·elden 
aı;ürüı> teslim etmek akla daha yakın olmaz mıydı. Kaçıncı 
kcrcd.lr, ki tarih ayni dersi tekrarlayıp: 

• ~le için yapılan teşci> · 
!tııı ""be . . t ili.: nıua ~ nctıcesı o a -
di •nla§madan haber veril -

ı .... -r. 
1ı~iated Pres'' ajansının 
ltrı&tne &öre, R .manya, Ma -
'\' • Y~ıoslavya, Bulgaris· 
ck~~•nıstan ve Tiirkiyeden 

rı edecek olan bu bitaraf 
•ıaları, biribırlerine karcı 
t bi :r 

~t lı r harekete geçmeme -
~ra/rp devam ettiği müddet· 
011~.talebinden vazı;e; ~eğe 

'-.ı uılınektedir. 
ı::rnleketler araıt:"Jdaki ih
: ~Zuları burünc kadar !.ın
. acariıtan Romanyadan 
.\'anyanın ia:iesini istiyor. 

~ ... ·~·tan, yine Romanyadan 
~a. havaliıini istiyor. 
l'j,tı•tan, Avuıturya - Ma· 
~~ 1nıparatorlu~unun harbi 

P COÇrnesi et•naaında Yu· 
ot •ya kaptırdı<Wı araziyi is • . ...... •·o • 

•ily Sketch" dan. 
• - 4) 

Jtr Ruzvelti üçüncü 
tfa reisicumhur 

~ Yapacak 
. ~~k. 19 (A.A.) - Nev· 

11çıJer birliği icra ko:nitesi, 
Ola ur Ruzveltin üçüncü de 

rak reisicumhurluğa intiha· 
ll'ı "" 

i Uıaheret etmeğe karar ver· 
~r .. • 

il 11tı birliği 900 bin i~iyi 
etrnektcdir. 

• tedhitçileri ye
~den faaliyette 
~-1? (A.A.) - Harbin 
1ft ~~ri ilk defa olarak 

t~thıı~ileri ıııkların aön
~ ilden istifade ederek 
. r~ suikaatler tertip et -

r. Dün Londraaın mer 
.bir c;ok infilaklar vuku • 
l&e de kimaeye bir ~y ot-

·~ l.lk infilik Picadilly ve 
~---=~~~inde, ikin<i in • 
l i~in ortaaında, ü • 
~~lk Uppret sokağında 

llıfiLik Lcver Renent 
at Vukubulmuştur. Tiyat
to:.~ çrkıfr münasebetile 

. ~ra dolmuıtu. Poliı "=' •ntızamı temine muvaf
"'~r ttur. 
~ Patlamamış iki bomba 

ltıa~tur. Park Laneda da 
tu 1rnarnrı bir bomba bu • 

r. 

~ -o-
~ Pttacar iatasyonu 
~etlerden Al

~ ll'l-.ılara Reçti 
~l\ f:tt~. 1 g ( A.A.) - Gaze
~lltı ldır~ii!ine eöre. Macar 
'li.~~ ••mali varbiainde hu· 
~'d • yapılan bir tahih 
'-.~ı"'i e Sovyetlf'r Bi .. liğine 
~ it~' olan eaki Polonya 
J:)_l~ •ronu Sianki şimdi Al· 
~Ç C~rnittir. 

l'ede askeri izinler 
~~ -.eritemiyor 
~~lı~g (A.A.) - Ordu ku· 
~blif~ ta111fmdan neıredilen 

•rp '8f Je denilmi!tir : 
lı;.,lr "alcayii karşı•ında şim-

111.:..~ 'kıta '1.zlı'Jc d'cvam ettiği müd 
,l-.,Jib.7~tt~ .! .. t".ı•n J>M;cdil • 

:.~ur~'' 

Harp başlar başlamaz. fırka.. 
lar arasında hiç bir irtibat ol. 
madıiJ, orduda tek kumanda ek. 
sikliği derhal kendini göeter • 
mU,ti. Harbin daha ilk gUnüru. 
den itibaren Başkumandanlık 
tamamiyle felce uğram11tı: 
Başkumandanlığın yeri bile bi. 
linmiyordu. Ordu grupları ve 
kolordu diye gruplaşmaktan ~a 
bir eser yoktu. Fırkalar emır 
alamadıklarından rastgele ve 
bildikleri gibi muharebeye tu • 
tuşuyorlardı. 

Polonya askerinin kahraman. 
ca çarpıştığı herkesçe ~abul ve 
teslim edilmektedir. Tegmenden 
yüzbaşıya kadar, muvazzaf su. 
baylar vazifelerini yapmışlar, 
buna mukabil, talim ve terbiye. 
lerinin noksan olu.tu yüzünden 
yedek subaylar muvaffak ola
mamışlardır. 
Diğer taraftan, askerlerin 

çoğu kötü giyinmiş ve az talim 
ve terbiye görmüş eksik teçhiz 
edilmiştir. Harpten evvel yapı. 
lan ~eçit resimlerinde eörillen 
kıtalnr, fevkalade mükemmel 
bir intiba uyandırıyorlardı. Se. 
yir<.'iler, Polonya ordusunun ha. 
kikaten çok kuvvetli olduğuna 
kani olmuşlardı. Fakat, bu de. 
fa cepheye sevkedilen bazı fır. 
kalar, herkeste bir hayal inki. 
sarını mucip oldu. 

Askeri esrardır diye. Polon. 
ya müttefiklerine bile hakiki 
v~yeti 2'izlemiş ve sadece "biz 
hazınz!.. demekle iktifa et. 
mistir. Halbuki, hakikatte. ha. 
zırlanmamış olduğunu itiraf et. 
mek istememiştir. 

Yüksek subaylar 1920 de, o 
zamanlar kötü organir.c edilmiş 
olan Rus ordusuna kaMı Jıarn 
etmişler ve bu sefer de Alman. 
yaya kann aynı tarzda harn e. 
dHebileceiini sanmıslardır. Faz 
la mağrur olduklarından hiç bir 
tavsiye ve nasihate Jr11lak APma. 
muşlardır. Ordu b~qkumAndanı 
Mareşal Smigli. ba.cıkumandan -
lık rnevkiini. sivasi bir muhite 
intisa.bma bordu olduiundRn. 
kumanda heyetinde'<i mevkileri 
<1,. hu siyasi muhite 011>nsup su. 
baylarla doldurmu§tur. 

Romen matbuatı 
Memleket hudutlarının doku
nulmazlığına işaret ediyor 

Bükreş, 19 (A.A.) - D. N. B. 
Romanya matbuatı bucün ya -

zdarmda Romanyanın k<>CnfUlari 
le olan münasebatmı mevzubah
ıetmekte ve Romen hudutlarının 
değişmezliğini ehemmiyetle kay· 
deylemektedir. 

dilmczliği Romanya harici siya -
actinin temelidir. Bu toprakların 
dokunulmazlığı bizzat devletinin 
bekası demektir. Bu esas üzerin· 
de R4>«nanya aynı yolda bütün 
kom!Ularile halisane çalıtmaia 
haıırdır. 

Corentul diyor ki: 
Romanya, büyük Romanyanın 

istinat ettiği prensiplere sadık 

QWab ~etmiıtir. Romanya 
ııilı~MIRl'/tfP•0~~ ~ek 
detfJdir. Ancak Avrupa kıtaaı i
çin ve bu kıtanın aulhil için teh
likeli olan eski formüllerden de 
bilhasaa uaak bulunacaktır. 

Romania gazetesi de töyle ya· 
.nyor: 

Romen topraklannın ihW e -

Gazetelere göre, matbuatın al
dığı bu vaziyet guya Romanya -
nın şimdiki Avrupa harbinden 
sonra cenubi Dobrucayı Bulga -
..-~~t iir ~t e., 
ledifine daJr ecnebf memleketler
de çıkan haberlerden doğmuıtur. 
Yine bu haberler yeni Romen ,.. 
Bulpr hududunun diğer Balkan 
devletleri tarafından garanti e -
dilec:efini de bildiriyordu. 

Fransız Erkamharbiyesi ressam
lardan ne şekilde istifade ediyor? 

gemileri düşman Arazi, silah ve 
gözünden saklamağa 

yeni usuller ... 
mahsus 

Pariı, ı 9 ( A.A.) - Askeri he 
deflerin gizlenmesi ıanati, 1914 • 
19 ı 8 harbinden alınan tecrübe -
den istifade edilerek mezkur harp 
te kullanılan uaıılleri daha mü • 
keınmel bir hale koymak auretile 
tatbikinden ibaret bulunmakla 
beraber, emprcsyoniıt ressamla.: 
nn bupn yaptıl,ı hizmet çok mu 
himdir. 

1918 denbcri tayyarecilikte el
de edilen terakkiler bugün giz -
leme i!ini pek mühim bir hale 
getirmiştir. Bug: n yalnız Ö!'l saf· 
taki hedefleri değil, aynı :zaman
da sınai bölgeleri ve katabıtlık 
yerleri de dil9m~n ta>:yarelerine 
kar§ı gizlemek ıcap edıyor. 

Bugün bu i9 için hem bina ve 
tiyatro dekoratörleri ve hem de 
bizzat ressamlar kullanılmakta 
dır. Dekoratörler bilhasu göz al· 

büyük hizmeti empresyonizm yap 
mrştır. 

Malumdur ki, bu usul küçük 
ebadda üstüste konulan mütema· 
diyen tekrar edilen muhtelif renk 
]erin uzaktan bir tek renk gibi 
gözükmesi esasına dayanmakta -
dır. Bu tarz, bilhassa harpte kul-
lanılan alçak arabaları ve toprak· 
tan çok fazla yükseklite olmıyan 
tahkimatı etraftaki toprağın ren -
gine bağlamak için çok uygun 
diişüyor. Buna mukabil mühim 
tahkimata uygun gelmemekte, 
zira lıunlann gölgeleri usulün 
muvaffakıyetine mani olmakta -
dır. Fakat renklerin biribirine ka 
rıştmlmasına lüzum kalmadan 
fabrikalardan çıktığı gibi kulla • 
nılmaıı imkanı işçi süratini temin 
bakımından empresyonizm usu -
lüne itiraz kabul etmez bir rüc -
han kazandırmaktadır. Buna bi· 
naen bu usulden gizlemeye yat • 
nız kara nakliyatında değil, de -
nizde ve havada da tatbik edil · 
mekt~dir. Filhakik~. münkc:ir 
hatlar halinde üstüste boyanmıo: 

aatıhların hem mesafe hem de sü 

".Milletler yutulmaz. 1.'atnlanlar, zelılrll bi~r lokma 
olurlar!,, diyor. 

Muharipler, sulh ic:ln taYMMut değil, sulh lc:in eMas bek
Jiyorlnr. İşte sulhun esa.o;ı: Milliyetin hakkı... Dunu istilA 
c(\t'nl<'r kadar istilii etmek istiyenl('ri, ı;rnllı• olanlar kadar' 
gnlebe c:almak iııtiyenl('ri dü~üner<'!k, süylii) oruz: .Rir bit.a-

f 
raf muharririn bütün diinya muhariplerine bir teklifi: 1hnln 
ınilliy<'te c;izchildlği hft<lut siyasetinizin c;cnıb<>ri olsun, ~ka 

ı bir nıllllyeti tanımıynn, kendini o milliyetle hir ~•rmiy.-n 
i gen:ekte.n nıilliyet<,:l olmuş nyıJaınaz. K~ndlnlzi milliyetin 
"
1
i rıza. kanaat , ·c siikiın , ·eren sınırlarma çekiniz. Sulh .kendi· 

Jij:.rtnden gelecektir. 
1 .. , ______ , _____ _ 

Hakkı Süha Gezgin -

Zonguldakta hava ko
runması manevrası 
Zonguldak. 19 (A.A.) - Dün 

7-onaWMC.W ııMDJWif korunma 
tatbikatı yapılmıştır. Tatbikata 
saat onbeşi beş geçe başlanmış ve 
saat onbeşi kırkbeş geçe nihayet 
verilmiştir. Saat onbeşi beş geçe 
alarm işareti verilmiş vazifedar 
teşekküller vazifeleri başına koş· 

muşlardır. Halk sığınaklara ve na 
kil vasıtaları gizlenme yerlerine 
sığınmışlardır. Mef ruz düşman 

hava filosu dört yangın, üç tahrip 
bir zehirli gaz bombası atmıştır. 
Bu tatbikatta gerek korunma te. 
şe:d\üllerinin ve gerek halkın tak
dire değer dikkat ve gayretleri gö· 
riılmuştür. 

-o-

Mersin mebualan tet
kikleriıli bitirdiler 

Sulh teşebbüsü 
Belcika ve Holanda 

tawafından. 
tekrarlanacak mı? 

Londra, 18 (A. A.) - Şimal 
memleketlerinin merkezlerinden 
gelen ve matbuat tarafından ne • 
redilen haberlere göre krahço 
Vilhelmine ile Almanya aefiri a
rasında yapılan görüşmeden son
ra Hollanda ile Belçik:ı, İaveçin, 
Norvcçin ve Danimarkanın ;>ardı. 
miylc sulh lehindeki t~cbbüıieri,. 
ne devam ctmeğe karar vermiş • 
)erdir. 

Alman İf cephesi 
reisinin sözleri 

Bertin, 19 (A.A) • lı; eephcsırcisJ 
doktor Ley, bütün i ısc;i vcı müstah· 
demlere hitaben neşrettiği beyan
namede Almanynnm kuvvetli ık· 
tisadi vaziyetini kaydettiktt'n son· 
ra bilha.983 ŞÖ;) le demektedir. 

" Bundan böyle ;> egine he· 
defimiz zaft'rdir. yani ingilterc
nin vıı onun dün~ a millctlerı ü
zerindeki para tehakkilmüniln ka· 
ti olarak imha.ardır.,, 

-0-

Litvanyaya kaçanlar 
geri çevriliyor 

Moskorn, l 9 ( A.A.) - Tas 

Mersin. 19 (A.A.) - Kaza.la.. 
rımızda toplu bir halde tetkik. 
lerde bulunmakta olan mebus. 
farımız sehrimize dönmüşlerdir. 
Bugün halk partisinde parti vi.. 
layet ve kaza heyetlerile, bele. 
diye, halkevi ticaret ve ziraat 
odaları reisleri umumi meclis 
ve belediye encümen azalarm111 
gazetecilerin ve halk mümessil. 
lerinin iştirakiyle yapılan bir 
toplantıda bt·Iunan mebustan • 
mız memleket işleri etrafında 
görüşmelerde bulunmuşlardır, 
vilayetin ihtiyıu;ları üzerinde 
ileri sürülen dilekleri teabit ey. 
!emişlerdir. Mebualanmız bu_ 
gün Tarsu.sa gideceklerdir. 

njansınn Ka11nas<lnn blldıriJi
yor . 

--<>--
Dikilide bir zelzele oldu 

İzmir, 19 (A.A.) - Evvelki 
gece Dikilide üçer saniye süren 
iki zelzele daha olmuştur. Diki. 
li felaketzedelerine yapılacak 
yardımm kati ~kli ve yeniden 
kurulacak kasaba ve köylerin 
tabi tutulacakları şerait tesbit 
edilmıı:ı ve vilayete tebliğ olun. 
muştur. . 

-0-

Varıovada Yahudi 
mahalleleri 

Bir So\'yet kom ıs~ onu dün 
Kaırnasn gelmiştir. Komisyon, 
Ukranya \'C beyaz nusyadan 
Litvanyn.ya kaçan ldmsclerln 
iadesi işllc meşgul olacaktır. 

-0-

Fransada 148 komüniıt 
teşekkülü daha 

kapatıldı 
Bcrlin , l!l (A.A.) - Paris'• 

df'n brUksel"cı ı:;-el"n hahr.rlcre 
göre, Komllnis t ıı.ıı·tlsrne men· 
sup olmalnrı icabeclf'n 148 te
şekklil mahkeme kararlı Frao 

· sada kapatılm~tır .. 
Krakovi, 19 (A.A.) - Alman --o--

ajansı biMiriyor: Mısır Meclisi Mebuaanı 
Varşova valisi neşrettiği bir 

datmaya yani tabiat haricindeki 
eşyayı gizlemiye matuf eıerler 
vücuda getirilmr sinde çalışıyor
lar ve buna ya• lı boya •a')totarı 
şeklinde tuatlarlı m•ıvaffıık olu -
yorlar. Bu sure' le me~eli toplu 
ve rasat noktala:-ı bunları ihata 
eden tabii ma:ırıraya yine mesc· 
li bir orman şel..linde temsil edn
mektedir. 

Manzara res~amlarına 2'elince, 
iki türlü ressam çalışmaktadır: 

rat takdirinde isabetıizliktere se
bep olmuyor. Buna binaen tayya 
reler ve hatta harp gemileri ha
zan cok mat ve ne kadar dikkat!i 
olursa olsun uzakta buluna~ bir 

kararla Varsova Yahudi mahalle
lerinin barikatlarla tecrit edilme· 

Kahire, 19 (A.A.) - Kralın 

acış nutkundan sonra, Mısır me
busan meclisi reiali~e Ahmet 
Mahiri 36 ekıe~t reyite inti • 
hap f'yl,.mi•tir. 

Realistler. empresyonistler. 
ıK ade"li k•tleler ressamların fır -
yası altında bir meşcere şeidini 

alıyor. 
Modern ıi,ılemc usulUııdc en 

müşa.~id:n gö7.ünd("n kacrr.~·.., İM 
kin veren zikzak hatları halinde 
boyanmaktadır. 

sini emretmistir. 
Bu yeni karar şehirliler tarafın 

elan biiyük bir memn·1-irtle kar 
c•lanmrştır. Zira Yahudi mahalle
leri aynı 7.amanda sari hastalık 
menbaıdır 

Ahmet Mahir. Sadi partisi ya 
ni hiikfımet blokunun sol C'"'" 
hı lideridir. 
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Vapur &ey~1.3::lerinde kadınla
' ın kalLıine girebilmek için mu
kaddimeye katiyen lüzum yok. 
tur. iki ay kadar sürecek seya. 
hatlerdc bu husus belki mevzuu. 
bahis olabilir: fakat on beş gün. 
luk seyahatlerde asia !.. Bu seya
hatlerde kalbe de*il, kamaraya 
girmek gerektir. 

Ara sıra Pariste geçirmiş oldu. 
gu ıamh ~ünleri yeniden dü. 
şünüyor, aalhanelerin kenarında. 
ki seneriyanc doıa,malannı, kli. 
sik bir kabristan olan Pcrhatcz 
mezarhiına nasıl bir ıstırapla rit. 
ti~ini. Modun başkalarının evin. 
de, yabancıların kollarında geçir. 
diii ~eceleri kendisinin nasıl öl. 
dürdüiünü hatırlayordu. 

Şimdi de kerlltisinde müthis bir 
erkekliği-ı, delikanhlığın canlan. 
mıı olduğun•J "'Örüvordu. Bu de. 
nirin tahriki idi .. Namütenahi o. 
nun asabmı canlandırmıştı. 

Bir aqam sigara salonunı:la 
bir genç kadının karşısına otur. 
n1U4 idi. Bu kadının, duman ren. 
ıi. ince bir çorap içine saklanmıı 
olm ba-;akları, henüz tutulmu' 
bw balrk kadar canlı idi. 

- Orada ne yapıyorsunuz? 
Diye genç kadın sordu. Tito 

CeYap verdi: 
- Dua C<liyorum.. 
- Dmlı1an ziyade bacaklarımı 

MJretmelrle meteulsUnüz .. 
- Bbim ıibi dindarların dua 

~ktibudur .. 

Ve o ıece Tito cidip bu cüzel 
lıec:elrlenn Jcaım.rwnda dua etti .. 

V..,.- kumpanyalıan çok me. 
•at bic tefekküldUr. Çi.inlııü kıy. 
Jllıldi ıniifterilcrinin her ihtiyaç. 
Janaa b&Wciyle cevap vermek ia.. 
terJu _ Çin:ene orkeetr...Man 
(Ktll*i lcaribtürii). bafb mü.. 
keanuı bir kütüphane, bir jim_ 
nMtlc salonu, son haberleri ya. 
21111 (vapurun hareketindaı enel 
aım.n 80ll haberler) rlDdelik p. 
zetıe. yüzme bftuzu ve IMitiirı 
bam!adclan maada aşk vurtllan .• 

V-.aurlarda ~le m-nu 
delildir .. Aacak aık kaçe"dtfı 
y.,.U !iddetle menııı...ım. 

Liib mevki ~ birinci mevki 
}'OlcaJanna se•i1znek mablıılatır ... 
Hatta ekseriya i1ırinci meni yoJ. 
C1IJm'ma da bir babtit kahr, fa. 
kat ~ü mevld yokulanna qk 
Pddetle mea.Ndur. Birik bir 
ayıp sayılır ve failleri derhal tn. 
Jrif olunur. 

Yemekte Titonun yanına iaa -
bet etlen ve fevblide nefis bir 
f8MÖZ ve büyük bir servetle A. 
.....tkadan avdet eden Varpalı 
1ııir hahmı : 

- Siz. bütün kadınlara Jn:r 

... _ _ .............. 
.. - ... -

Baş, Diş, Nezle, 

yapıyorsunuz .• 
Dedi.. Tito: 
- Evet, diye cevap verdi .. 7.a. 

bitler için düello bir züldür .. Fa 
kat dövüşmezlerse bu zül daha 
büyük oı ır . Çapkınlık hususun. 
da da :12.:.iyet aynıdır. Bir kadıra 
arzunuzu itir.,f etmekle belki o 
nu yar:ılar.ııs. tahkir etmiş olu:
sunuz, ial·at cı.u arzu etmedi~i
niz takdirde Lu tahkiriniz iki r:ıiıt. 
li olur. 

- Sizi:ı nek çok kadın dostu. 
nuz olmah. dive Varşovah ha_ 
ham hayranh~mı if~de etti .. 

- Çünt.ü jcadınları o kadar İ\ j 
tanıvonunuz ki... 

Tito sü1<unetle izah etti: 
- Evet. flhakika oirı..:ac met. 

ruim v:ırJ· .. Fakat çok .1dına 
malik olanı., kaı:hn pıykolc jis r:de 
kuvvetli olduğunu kabul c ~!l'ek 
icap etmec. 

Bu müze bekçisinin sanat ten. 
kidi yapacak en ulihiyrtli adam 
oldutunu söyleme~e bmzer. A<:v 
veli ~övte mlitalea edelim: F:r 
kadıTtı rlde etmek ic·n ne lizıt.". 
dır? H;ç. Yalr.ızca elde edilme~•: 
mü .. •.1e t-tmelidir. Erkek hic b:r 
zama!ı' icadın aeçmC"7 •• O kendi .. i. 
nin int&hı.o ettiği:'-i zanneder, ; ... 
kıt haıcikatte ıntihıııp eden kendi
sidir. Jhr kıdır.a ictır yapan er. 
kek o 1.1 ilde etmek careleri:ıı a 
Ti~.: .• l'•kat onıın eline geç.,,rk 
zem:r• ıı hazırlar. Bumın ir:.n 
bir isbıt stivor rnm.unuz? TI.ıv • 
van d ,.leri"li tc-t' ik edini7. Jr ... 
men her cinste daima erkekler 
difilecdt-"1 dıhı g:_reldir. B ı f'~ 
ifade edivr.>'"? A r"nan intihan e. 
dile:ı ~. kektir, kad•n hiç bir za. 
man arır.m.u. N:tddm bun'Un i. 
çin de'N~l'i · ki daima lı::enfo•i. 
ni rü.ı ~ileatl:-rrıe~e çalışır.. H .. ı 
buki erkek ı;üzeJ :.ıir _ Bakı:ı cen. 
net kuşun~ .. Erk~~i ne emsals\1 
bir l(ilzeıtiie maliktir .. Ya dişisi, 
ne ıranl!t t:ir çirkinliktir o! ... 
Varpatı haham, asıl noktala. 

n ifaret etmek ister gibi untlnı! 
otan urun brytldarm1 ee1rerek: 

- Haldanız var .. diye tatclik 
ettl.. Pakat en zor olanı, kadm. 
]arı elde etmek de&"iJ. onları ter. 
ketlMlrtir .. 

- Hata. yM!a, .. diye Tito tek. 
rw.ıs.e-...: 

- ~ek ltiç bir zaman kadını 
tedııetmez.. x--.ini terlıedile -
cek Mle 90lıııar ve '9YCt 1tir ietis.. 
na 01-ak hethınci bir sc\ep Uo. 
la,...,.1e erkelin ıri1teirlerini biz. 
aat knctiai kopwmacı lisım geli. 
yor.a bu itten kolaylıkla kurtul. 
mllk için de bi rtek möeair çare 
vardır. 

Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ainlanaızı derhal 
.. keaer. icabında aiinde 3 kaşe alınabilir. mm 

BQyQk Z•bıt• ~omanı 

Sinek Begi 
Ne Tode. ne de Totolitombo 

cevap vermemişlerdi. Kont de
vam etti: 

- Adli makamlar tarafın • 
dan davet olundunuz mu? 

- Evet .. Fakat bu hususta 
o kadar kısa bir mallımata sa
hibiz ki.. 

- Ya ben.. Ben hala şaşkm -
l•ğmıı bile yenemedim. Bu a • 
lamlar mlWıif smirbazl&r. Pır· 

ntalarmm konferaruı:ı P't'tir -
.... mekle c-ok isabet etmiMHıiz. 
akat şınıui aramızda bunları 
:ına göst~nnenil'ıe imkan yok 

mudur".' Bur:ıda a.i.!e ansındı 
bıa.lanuyor, ü.ltelik TotoUtornbo 
da va.rke.., artık kor!i:ıcak hi~ 
bir ~Y kalmaz. 

- Fakat maattee93il! bt-nim 
ele et pırlant:ılarmı bı•ra.da d~
a. • ....,., ,,.,,. r•ı"""l'k · 
iv . Maamaiıh size JH>k kıy • 
metm olm13-·an bazı pırlanta • 
Jır 9'tlrt~r -,mrlm. 

Diye Tode ccvao \erd:. 
- :\fomnu ·l <'t° Bilahara 

9 
hen de Mtı.yö IMrim<Dii &i)'a 
ret etmek iat.iyonun. Xeadfrle -
rlnden ve bilhuea knandaıı af 
dilcmeU)'im. Biliyor m\18UDuz 
kcmferaıwmııs ne miltlıif b!r he
yecana sebebiyet verdi. Bunu 
tellfi için gene; kıza ufak bir he 
diye vermek istiyonım. 

Göstermek iıçin ceplerini a • 
raştınyordu. Fakat birdenbire 
sarardı: • 

- Fakat ben bu pırla.ota,·ı 
biraz e\"vel bura~"& koymuı,tum. 

Diye mınlda.ndı. Her tarafı 
m anvor. fa len t b;r Ş('y bula -
mıvor-ıu. F"krıt Yal'l"IZ<.'a oord<· 
sU.ih,ün ceb""de M_.!fll'Yl \"e nı<
ı:ınm kartı. ~ir.e!• bt>,·:ni lM•ldıı. 
Alt"'1a ku·~"a "mersi" keli -
mc": , ... ,..,ııvrlı. 

Elinde tııttua-u knrtı n";"~· 
Tl'l(. T.<' ıı··· ·lj··"'"" wini sı:ı•nrnı·ş 
olan mıı"1a•l'bına uzatrvor , ~ 
eam sıkılmı!ll, mUtE'f'ssfr bir 

"•'"'"' - Ziyaret!mi hab<'r verdiirim 
matmazel 1.leriman!!a şimdi ben l 

• 
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- Hem böylelikle biraz avu. 

nursun! ... 
Diyordu. 
Biraz dü1undükten sonra ilave 

etti: 
- Bu pazar Astiyaya &idelim. 
Otokarla bir iki saatlik yokiu. 

Bu güzel kasaba Tibr nehrinin 
do'lrüldülU yerde oldukca geniş 
bir körfezde lcurul~tu. P11jla. 
rı, deniz erlenceleriyle meşhur . 
du. O sırada yaz çoktan geçtiği 
için bunlar yoktu. Mikael zaten 
oranın ıaıız olduiunı seviniycr, 
bunun için gitmeğe razı oluyor. 
du. 

Gittiler. 

Hım ne Rrzenin burad3) 1 lflr• 

1 Fııik ""' Crrıl.ınİH 'üriik 'i<' 

m•ı: ( Uilhul 11ibi her ,anni st'hl'ı 
ııııh·lerim nt). 2 - Okuyıın: :\Hı 
1.t"~ \' t'ıt Snıır: J - nıılınıi lll'Y 
Uıı)alı ,arkı: ((ıul huın siınlıb 
perıtan). 2 l.emi ~oııli ş.ır 
kı: (Rııkınız lıii~un llU\"('nme anı 

Henüz şehre girmemişlerdi ki. 
uzaktan top sesleri duydular. 

Yaklaştıkları zaman şunu gör. 
düler: 

na). 3 Saılellin Kaynak Ua)a 
li şarkı: (!ılt('nllR) .& Lemi 
lliı-aıkiır ş.ırkı: 1 Son .ışkınıı cıın. 

lıındıran). :i -- Suphi Zı)ıı Hl'\ 
:'tlulııınt•r şarkı: {l>l'clinı bu kız) 

6 Mu ha) H'r ~az 'emaıo;ı . 20.1 !) 
Konuşma: ((~·ıık esi rl(t'nıı· kuru· 
11111). 20.:rn : Türk !\lii&ıl(ı: l fasıl 
lu·Hlı). :!1.15: ~üıık 1 Küçük or 
ke~tr:ı - ~tf: ecip A~kın>. 1 
Hich. llrııht'rııer - !)ark'da isımlı 
Moszkovski - lspanyol ılano;ları . 
:ı - 'fhto Ruppre<'hl Alıırş. 4 -
Aloio; Pıırhrrn•ıK - Hazın val' 
(Y.ıls Trislc). 5 - Fran1. l.ehıır -
1.ıık~t'nhur!l Kontu operetınden poı 
ııuıı. ti - Bet'lhovt'ıı - Menüel 
ıSol :'tlaJiir). 7 Ciıı~ıav l.indııl'r 

Baff:ıl"lll'. B - Ju~ef tıııng'I Ok. 
\:ınos Denizinde llül)R (\ııls). 

22.00 : Mcmlt•kel !\Bal .ı~ arı. Ajan' 
lıabt'rleri; ziraat, eslııım tuhvilAt 
kaMbi7e - auknl boruıu (Fiyat). 
22.20: ~llızik {K~k orkestra -
Yukardaki proınuaın devamı). 
22,35: Milzik (Stravinsky: Cappric· 
cio). (Piyano ,.e orkestra 'çin -
Pi.) 23.00: Milzik (Cazband - Pi.) 
2!1.25/23.30: Yarınki pr~r:ım vr 

Tlyatroıar 
ve sınemaıar 

Alemdar sineması 
Ebediyen 'ben uninim 
Denizaltı arlMılaM.rı 

o 

• 

SEHJR TiYATROSU 
Bu ıece 19.IO • 

Yalnız komedi kısmı: 
Bil' )(uJııuip AranıJ'Or 

o 
HAl.K OPERETi 
llu akşun fakl 
Catlıyanda saat 
21 de: (F.aki Ha. 
ınam Eski Tas) 
Yazan M. thrahim 

-0-

v 
Haşil 1\&aı E. S:ıclı 
Tek Ti,_t,_ Bu 
0

ırce C9kfüt.r JU. 
ı. Sia•-da 
(Heftt' Cielu) )'il· 

nn ~ ICachko\ 
llıilt'de: TAŞ PAllÇASI 

ne takdim edecefiım. 
Diye mmkknı10rdu. 
Totolitombo H . -,,e kiiçük 

gnuru aevrediyor, b9m.n gö& -
lerini dikk&tle ~ Uıllri -
ne dikiyordu. Blıdenlllre ~i -
den kontun aeai da:nlrft: 

- Bir kornbmemon clllılihı · 
düm, dedi. Bu m~ıtrden 
en kıymetlillini bana veriniz. 
.Me.elA şunu. KU'lılık c:Mazoak 
ne tediye etmemi eıaaectiyonu 
nuz? 

- Ne arzu ederseniz. 

Bir Wım düıfünür ıtibi dur • 
du. Hakikatte tasın fivatı bu 
mikt!ı.rm vansmdan biraz faz -
la idi. Gavetle naziklne k•a 
bir mlinıı.kasadan sonra on beş 
hın U7.erlnde karar k1ld1Jar. 
Kont daıha ~a.hya inmek iate -
mivordu Hemen cantaL'lt\a H · 
rıldı. Derhal 01'11<'1kt.A on br' 
bin fra'lk v~rdi. Ve btr ~dt t 
Mnra milııaade isteverek avnl-
dr. · 

K<'nt 11vrddıktan l'nnra. VAl"
ri 7A."'11'

0

'1in nazarı dikkatim cel· 
~Tf'k' 

- Azi,; dostu"' sen muh::ı k · 
kak ki ald1tnıvonun. dPdi. P.u 
kont cok naınualu bir adam. r:. 
ğer smekbeyi buna da ka.ncaVl 
talmnflsa 7.:n·aDı muhakkak bir 
s ·i'· ~ ... , ... ,,,.,.&._...., ,.; '•r. 

Zenci vahşi seeile "vayyy" 

Yetmiş kadar: harp gemisi aç•k. 
l:ırda manevra yapıyorlardı. Bir 
kısmı limanı müdafaaya, -diğer 
kismı da orayı topa tutft'\a~a çalı. 
şıyorlardı. Bu aralık her iki taraf. 
tan iki yüz kadar tayyare hava. 
da uçu1lar, harp oyunları yapı. 
yorlar, ate' ediyorlardı. 

Mikıel buraya sessi1lik bulr."ak 
ve ba11nı dinlemek için &elmiıtti: 
:ördilfil korkunç manıara karşı. 
ıında durakladı. Don:tn:naya al. 
dırmıyordu: fa.kıt eğer h<trp çı. 
karsa bu tayyareler zavallı Ha. 
~ yurdunu baştan başa harap 
edemez miydi? 

Biraz zaman b:.kakaldı. 
Sonra arlrada1ına: 
- Dönelim ... 
Dedi. 
Benitto denizin ortasmda he. 

ide( tutulan köhne bir ceminin 
tayyare bombalariyle parça p2lr. 
ça oldufunu ve MJlara ılSmük:ü
ğünü göstererek cevap verdi: 

- Hakkın var ... Bu manzarayı 
gönnek bile ~temiyonam. 1 

ltrtni hafta Benitto yine Mi. 
kaele dedi ki : 

- Bu Mf er Albanoya f İ.delim. 
Orası sahiden in.anın gözlerini 
de, gönlünü de dinlendirecek bir 
yertlir. 

Sahiden Aıbano güzel korula. 
Tı, H'Yimli r2i~le ca•ı:p... 
lnn bir kasaba idi. Mikael yerin. 
den lnmrldamaktansa, odasına ka
panMak Eli .. nın hayaline dal _ 
mayr daha tatlı buluyordu. Fa _ 
kat arkadaşı zorladı: 

- Yalnız senin için değil... 
Ya1tt~lrlrtın bentle bunalıyorum 

Albanoya vardıkları 2'aman 
haJJnn akın a1rm tayyare meyda. 
nma gitti fi ıörUldtt. Sordular: 

- Harp oyunlın var ... Seyre~ 
mele cidiyorJar ... 

Deciler. c 
Mtbel hemen dönmek istet!i. 

BenİttD bana TUi olınaf CÖIÜn
diL 1'Mat tıiru eonr• Haöet de. 
likant.mın Jrulafma tokuldu : 

- Niçin !dönüyoruz sanki? ... 
Bunları cörmekten zarar var mı? 
H.tti fayda buluyo:-um ben .... 
Bir gün ftaJya ile H~istan a. 
rısında harp çıkarsa eminim ki, 
ten de hemen buradan ıidecek. 
ıin ... Bir düıtmanı yenebilmek i. 
çin her .. ydtn önce C'nun kull:ın
dıfı ıiJAhları, bu silahlarr:ı nasıl 
kulbnıldıklarını, re g:l>l iıler 
rördüklerin~ bilmeli... Haydi, ,1 

biz de halkın arasına karrphm! .. . 
Mikıelin koluııa cirli ve sanki 

.,,, • - • • • • ..... ,, ...4-

diye bağırdı ve hiç bir cevap 
vennecii. 

'Kont Serizol bu urada Me · 
rir.ıanslarm k~ varmış 
bulunuyo~u. Bütün neuk~tilc 
tekrar al dilevip. kurban oıdu -
i1ı yeni airk&t vakaaını da hi -
lrive ettikten sonra Matmaz.el 
Rolanda: 

- P'&kat. bundan siz bir şey 
kaybekna. defilsiniz. dedi. M:is
yö Tade Bielaky bana en kıy -
metli milcevheratmdan birini 
\'erdi. Bunu size takdim ediyo
rum. çünkü dün akşam sebebi -
yet vermiş olduğum korkudan 
dolayı ç.ok müteeaairim. 

Roland tatmin edilmişti. Ap· 
talca korkuaıına kendiai ~ gii
lUyordn, Pırlanta fevkali.de gü 
zeldi. Buroan bir vtırlk yaptır
m:ıfı \•aadetti. Kort d"t fev • 
kalad<' mr-nun~u. Mi.i yö ~ fe -
rimarıs gülüyordu. 

Her üçü de bah<;eye indiler. 
Roland kontun kol~uıu kabul 
etti. uasyö ~lcrimans konuşu • 
yordu. 

- Namuslu adamlara 11rtık 
pek ıor tMad"i:f olunuyor. On -
lar da hıwdutlann elinde inli • 
vor. °Mad"'m'-i zabrtamız vck -
kr becfo-, .,.j • .ı: .. "'' ""'vdutlar· 
la b;.,. ı-:--A• u~ı ..... [ 

- Bravo, bravo, mükemmel j 
fikır. • 

Yazan· Kadircan Kail• 
zorla götiirdü. 
Habeş delikanhsı 'f.tnittoya 

hak vermiyor degildi. Bilmek her 
halde bil"'l'lerrekten daha iyi idi . 
Hem, tayyarelerin karaüa yaptık. 
ları i l•ri hcniiz gÖ7:üyle 2örmiis 
de~ildi; bu, onun icin Ç<'k mü
hirrı li. 

Gitti ... 
Yolda Benitto arkadaşın n ku. 

lc:ı~ına şu sözkri de söyfoıiı: 
- Artık İtalya ile Habeiista:ı 

arsında uda1malı: için konı:,ma. 
lar baclayor. 

- Evet. bu«iinkü gautelcrde 
okuÇum. 

- Fakat bir tarait.an da dur. 
r1adan Eritreye a&kf'r ve sil~h 
p,önderiliyor. So:ı bir ay iç; ... :le 
dokuz vapur yola c:ılı:~ı. Altısı ~h
poliden. üc;ü de Mesinad.ın ... Za. 
ten faşizm 1t:ıtı·a,·a ar'ad·~ı za. 
fcrlerden henüz hiç biri:ıi vere. 
mecli: bu hraatı kaçırmak iste- 1 
miycrlar. 

r.enitto bunları hayretle dinli • 
yordu. 

. N erC1je., ögrtnehilivordu? 
Onı~ nasıl da çekinmeden aöy. 

itiyordu. 

Bir aralık Benitto bunun Mbe· 
bini de anlattı: 

- Biz harbıi.n olmasını istiyo. 
ruz. Çmkü harp başlavınca biz 
de baş kalclaracaı:ız ... F~ )'1-

kılacak ve lromünimı doğacak ... 
O zaman :Uikaelin hayreti kal

madı. Çünkü hu gfui eoeyal mes
lek adamlarının Nilıliıt, Anar~t. 
Soeyalist veya Kocnümet namları 
altında ne kanlı iıhtiWler yaptı.Jr_ 
lannı, he{ riirlü lsarebt ve batti 
çılgınlıktan çekinmediklerini bili. 
yortlu. 

Onlar şöyle diltünüyorlardı: 
.. Malnada Yarılsın da, ne yüz

den olursa olsun! ... " 
Kocaman meydanhlrta elli kL 

dar taıtk vardı. FA.kiden büyük 
orduların önüne filler konur •e 
baylel~kle zafere 1dapMk kolay. 
laşırmış. Şimdi o fıllerin çelBrten 
yapılanları var. Ger8 toplan, ce. 
rellee rnitraJ"'sJeriyle ldört yana 
ölüm açıyorlar. Kurıun itlemi • 
'Y'". ctUle H111 ,_,... ~~. 
henqek tanım~«-n. yol olmaY da 
ilerliyorlar ... 

Tayyarelerle tankların çarpq.. 
maları korkunç bir şeydi. 

İki taraf da biribirini büsbütün 
haklayamıyordu. 

Bu iki kuvvet birleşerek çıplak 
ve fakir Habe• ülkesine, Habeş 
milletinin çıplak bainna uldınr. 
sa kim karıı koyabilecekti. 

Mikael daha çok duramadı: 
- Gidelim. .. Korkunç şey bu .. 
Dedi. 
Son-ra ker: :!i kendine şöyle dü

şündü: 

- Güıı reÇtikçe imparatora 
hak veriyorum. O, çok büyük vr 
ilerivi iyi rören bir adamdır. Bur 
lara karşı lroyabilmf'k için bunlar 
y,ibi olmaktan ~a çıhr vo' 
yok ... Bizim oklarımız, mr7:rakla. 
rımız. namludan dolma toplarımız 
bunlara ne vaoabilir?... Avrup2 
durmadan yürümü~. fakat biz r•'T 
uvumuıuz ... Uvan'dHc ama, öyle 
korkun~ bir u;·:.nış ki bu ... 

Canı sıkılıyor Ju. 
Öyle zaroıaalar oluyordu ki E • 

lisaıyı sanki unutuyordu.· 

Diye alkJ3}adı. Ve şöyle de -
\"am etti: 

- Ben bundan Müsyö Biels
ky ve diğer doetlarımım da bah 
!edeyim. Bunun \&zerinde görU· 
şür ve alın:n"SI icap eden ilk 
tedbirleri kararla.,t~rtrtz. l~e 
birkR<: giin i<:inde kurban oldu
itımuz ikinci hırsızlık. Bu kö· 
til şaka pek cok devam tti. 
Hem övle zannediyorum ki, ta'1 
kikat hakiminin yapama.dıkla · 
rım biz.zat bizim teşkilatımız 
be!5aracaktır. 

Eu Sözlerden sonra iki adam 
aynldılar. 

Kont ~itti!~ten so:ıra baba!:ı 
genç k za Bcrdu : 

- Eh! P.olat'd .. İ(:!:.e altı ay -
d:ınberi Müsyö Y ""t ~ani e -
vımiz.e aeJi '<'r.. Ke!Wfeı hakkın 
da ne dü~ünüyonıun? 

- Sevimli lir adı.ın. 
Diye Rolaad ceva.p verdi. 
-Hem de cok ~ 
- ? fıthak'tak. 
- E8ki l-1

- "~!'lı('•p •'\tip. 
- .Ak11ini iddıa etmiyorum. 
- Gl!Rl hareketleri. glb "l 

kıı',,i. Mi\'!(emmel. nb!tat n 
var. 

- Evet baba haklı mız. 
- f'1"'• lt:ır-t h•,.•lclı•"ld ur 

fPvh1~delik. hir yıMmılık his -
setmedin mi kı7.llll? 

- Of .. Baba... (Daha var 

I>erdini açmak, buti.ın 
babaaına anlatmak ibti 
tun kuvvetıyle duyuyor• 

OJaaına döner dömnd; 
sının b:ışma oturt.lu. 

Yazdı, sinirli ellerle. 
yc.:anla çarparak yazdı. 
mandanberi bütün gör 
duyduklarını, dü§ündukl 
yardı. 

Saatler geçmiftl. 
O kadar yazdığı halde 

hiç bır şey yazmamı§ • 
Artık gözleri yanıyor 
Okudu, bazı yCTJerine 

ler yaptı. 
Katladı, zarfladı ve ç 

koydu. 
Yattı. 

Hayalinde kendisini 
arasında ıotürüJflNıea 
Gt'ne siıngüler arasında 
dizilmek üzere cidi'JOI' 
onun arka11ndan hıçkıra 
bağırıyordu. 

- Bırakınız .. Onun 
Onu oldilrmeyiniz f •• 

Eliaaa ile ne kadar 
bilirdi o ... 

Daldı ve uyudu 
Sabah erkenden kapı 
UyJndıgı zaman ilk o 

ce yazdığı mektubu ba 
nu yırtmalıydı t Hem 
fayda vardı? Babası is 
ma ... Ölmek, EJiuadan ı 
Bunlar çok acı şeylerdı. 

Mektubu yırtmak ye 
için masaya doiru ıid 
kat kapı yeniden vuruldu.: 
moın oraya yürüdil. Aç 
man postacı ile karpla,U 
disine uzatJlan telgrafı 

Du Napoliden geliyo 
Okudu: 
"Babanızın emrile 

lazım. Çok mühim. AJn.1..,., 
silyaya gidece&iz. Vizad 
dııından karaya çıka 
Hemen zeliniz 1... 

Ank.ar vapurunda: 
Mikael bu imzayı he 

dı 

Bu. son yıllarda Habef 
ratorunun hiımetine ı' 
yülc i,ler ıören doım 
'Sur ve genç bır FranasZ' 
C'S& ydi Son zaftW1ılarda 
ve Adiırat taraftarında 
çuş.Jarı yaptı,ını ıuetel 
muıtu. iki yd önce de 
basmm yanına cittiği 
yareei cene orada b 
o zaman tanıtmıflardı. 
zinJi veya bir iş için 
&itmekte oldufu aıu1111ıır. 

Mikael bunu çok 
yordu: her halde •it 

Aşağı indi: ilk N 
nin yirmi dakika sonda 
gtnı öğrendi. 

Yukarı çıktr. 

AJlık 
:J 'IJ hk 

" •Jhk 
1 J'llhk 

Ml'mltltrt 
lrfntte 

il." 
~. 

475 
900 

1 .,..,. •• eaa .. 
Olf• 'lt•r lu.ruı dl 
hlrhfınP •ır19iyrn.,. 
wımıı. hPwr turus 
~hune lrnıfını b?f .. 

lup •• trtsrat lcf'9Ull 
DatHının peaaa .,.,. 
•oUaN• 6crttıal iden 
rınr alır. 



anya Romanyayi tazyik eoiyor 
:te b(Baş tarafı 1 incide) I 
ler bın__ası içinde topla.nan 

1 agırıp çağırmaya ve 
ite.~ başlamışlardır. 3(\ 

kad~larlle birlikte mücadele 
etmişlerdir. 

Hususi müsaade olmadıkça 
hastanelerde ziyaret y::.!:'ak c • 
dilmiştir. a 1 tevkif edilmiştir. 

:elin ta .. Sokakl:ı.ra çıkan ta. 
' i runı~yişi polisin mü. 
~llnıiylct~ı~ayetc ermiştir. 
~ e ıtıbarile 1934 se . 
'eı:n tanınınldnc benzer bir 
ti e ameliyesi yapıldığ· 
etrı lllc\•cuttur. Ancak bu 
e {• evvelkinden dahn 

Çek üniversite partisinin ilk 
ileri gelen azası, Dr. Matonç:el• 
ve Dr. Klima, ort~dan kaybol. 
muşlardır. Bunl:ırdan birincisi 
Çeklerle Almanlar arasında iyi 
münasebet partisinin cölgc §:!
fi idi. Almanlar bu iki dokto • 
run ismini parti listesinden sil 
mişlcrdir. ctı~tbik olunmaktadrr. 

~ !OTALAR! MEI{. 
P% 'E BASKIN YAPTI 
&'ataag, .ı~ (A.A.) - Poli 

0;.tesının Prag muhabi. 
il • 

MUN1HTE DE BF,S ll"!Şf TEV 
KİF EDİLDİ 

: kıtnlan cuma sabah 
'ı kol!eiine bir baslPrı 

~:ikdır. n;r "?k C",c t talı> 
~ıl\P t kıvafctıle mücavır 

rr aıPbe vurclunıı k'l.ç 
k; Yu~o"l:.v telebc dr 
tatarına karşı Çek ar.• 

Londra, 10 !Hususi) - MU. 
nih suikastı dolııvısile tevkif e. 
dilcnlerin sayısı '5000 i bulmuş 
olduğu haber almmıı::tır. Bunla. 
rm mevkuf buluncJuğu yerlerde 
n_ıı..:tcmadiycn tf'!ek :-p-Jerl !§i. 
tılmekte ve tefsire göre bunun. 
lıı. mev'knflııra. bir rnlr dic; ..... 1eri
nin kur'.}urı :ı dizildi~ini tesirj 
verilmektedir. 

AdJiye Ve"aieti 
Hakimlerin terfii hak· 
kında bir barem kaiıunu 

hı:..::ı·l.ıyc r 
An!-tara, 19 (Tcl:fonla) - Ad· 

liye Vekaleti hakimlerin terfi ve 
ter!ihi hal:l:ı:-:C:a yeni bir l:arem 
kanunu hazırhmıya b~~lamı~tır. 

Bundan maksat adliye ka-iro -
sunun maaş vaziyeti ıle eıiğer ba· 
zı vekfiletler maa§ kadroları ve 
nisbctlcri arasında.ki -.hcnkJizli -
ğin tasfiye:ıiclir. 

?.le::ı!eltettc ad:ılet tevzü igi 
gi~i çek çcre!li ve rr.(;him b=r va· 
ı;ife ile muvazzaf olan h~Hmler 
diğer blitün medeni mcmleicetlcr 
cie olduğu gibi, milli hayat içinde 
aldıkları bu mesJ!iy t .. v.ı ....... Jeri 
ile mütena:ı!p ve kültürü ile uy· 
gun bir hc:yc:t ıeviyen:ne kavup
cal:tır. 

Hukuk fakültelerini il-mal e • 
den genelerin büvük bir kısmının 
asıl mesleklerini bıra:tarak, ban -
ka, maliye ve dahiliye te~l:ilatmı 
tercih etmeEinin baş!ı:a sebebi bu 
su,.etle ortadan kc:ıliraral;, adliye 
t::şkil~t kanununun tamar-"n tat
bik eci 'lmerbe mani cl:an "lwrl'~ 
ıu:Jıfın 6nüne ge~ilml:ı olac::kttr. 

Adliye r?'.'"sleği"e uzun y·l!ar 
em"k vermi; olan erki hi~mlcrc 
de yeni bir zam hakkı temin ede· 
c:ek olan bu Uiyihıınrn m .. clisın 
bu rlevre:ıir.c yetiştirilmesi içL, 
çalışılmaktadır. 

--0-

ltalyenlar Ba IL·e.nl ardı 
blok te§kilini istemiyor 

Sofya, 19 (Hususi) - Bulzar 
ca (Zora) gazete Jinin yabancı 
kaynaklardan kayclile nı::§rett~gi 
haberlerden anşıldığma göre, I · 
talya hükfımeci, Balkanlarda bir 
blok teşkilini arzu ctme:ncktc · 
dir. ftatranın iı:tediği, Balkan ve 
Tuna devletleri hükfımctlerile iki 
t~rt!lı paktlar akdetme' tir. 

18 ta:ihli Utro gazetesi !!oma 
mul:zıbirindcn rl:iığı ;;:.ı h::ı.beri 
"İtalya :balkanlarda teşekkül ede 
cek gruplara ;,tirak et •• .iyecek. • 
tir bacıJığı altında vermektedir. 
B~· ga;eteye göre, Jurnde, c.l'!~:.1 
ya gazetesi, t~alyanın Balkanl:-r 
ela h:ı: bir gru~a i~tira1{ et-1iye : 
ceğini yazmı~ ve ft:ılya ce>gra.1 
vaziyeti itih:ıril:: menfaatinin i -
cap t-ttirciiği .,e:vi yııı!'"'cıılt':''· 

Dünya scltü teessüs ed~bil -
-n~': i!Jin mc\ - · ıt nizar- boı··lr"a· 
lı ve yeni bir nizam kurulmalıy· 
mış. 

Dı•tr;r.r gazeteleri um•ır-\yet i· 
tibarile muah• delerin tadilini is· 
te•· .. , "'"'oerlere yer vermekte de· 
v~m ediyorl;ı.r. 

-o-

Alman ve Hollanda ta,. 
~·aı-cle~·i birbirlerine . 

nteş açtılar 
Anrntc1·dnm. 19 (A.A.) -

-Iltutcr Dl ohm 'o Yoss mo 
deli bil' deniz tayyaresi Lic· 
luııd aclaıoı yakınlarında Hol 
lnııda lrnra sularında görtil· 
mesi üzcriıH. bir Hollandn D.\'C 
tayyaresinin ateşine maruz kal 
nrn;;tır. Bu ateşe Alman tayyn· 
resi teşlo mukabbelc etmiş ,.c 
hemen uzaklaşmıştır. Hollan
da nYcı tayyaresi biraz sonrn 
11,i Alınan deniz tayyaresi gör 
nıUş ye bunların Uzerlne dr 
nt"ş nı;ınıştır. Bu deniz tayya
rf':c ri de uzaklaşrnışl.1rdrr. 

Hollanda hükumeti bet. 
Hollanda bitaraflığın•n ihlllln' 
ve hem de deniz t:ıyyarelerln· 
den birinin Hollanda tayynre· 
si uzeriue ateş etmiş olmasını 
... ·., nezdinde protesto et· 
mişurs 

l\ 1 m an 11_'.l .- . ".:\ v ~ f 1 n r! ~ Y' 
İ= \ la M H:,;,. M • .. 

batırıtan aarr1. 
v 

Son vapur bu s:ıb1'1 Vıs.;i:ıg~ . (Ba.<t tarafı 1 incide) 
}.mir:ıllik ma .. uımı bu h. Ji:~. 

nin !r:ri!iü t!:::u-ct v~··· .. ırl:ır;1e 
bi~araf ve.ryıırl:ırm mutrt vol. 
lıırına bunları batırmak rııaksa. 
aıie haber vermcJen may:.lc.r 
d.i:b.an Alman hiil;0. .. 1~!:n:n hu. 
kulıu d~vel kaidelcrbe ve in -
sanlr~< vadf.e"·'-=ne rl~•·ct et • 
T"'"'-1;~..,... ve.,i bir J"'liqul te~kil 
ettiö'i~i be11an etmektedir. 
Hı\DJS.QI,.LT HAZÜ~ TAF. 

den ayrı:mı)ır. Ve sclı g1'1Ü T:' 
bar..7c dö-~··:Hr. 

r...o::e:a, W (T..,.,. .. :ıd) - l··:;ı. 
te·" 1"'<>.,rlw> 11e:::.,rrti H"lPnrJa 
vn.purunun Alman maynıerm( 
g_.ı s''-' ~- batır.acı do1a~·ısile nes 
re·~·-i lir r.1·::..-ııc:..:, bur.u, /.J. 
w~-~!':!l !ı•·ı~ hı crnvt''" r·ayet 
etm ... mea;ui.-ı yeni b:r mi~ali o. 
la.re • :;ö tı: 1el·tc •:r. Alma.r 
mah.u:ili de b11 ma vn!crin Al • SlLATI 

Londra. 19 (A.A.) - ö::-c. 
n!1c'"r-e ..,."re '1'Crr:-ı"l ~·c1"1•1'1_ 
rrdw J 00 kıır'"ırt, E:ırvi<'}\te k:ı 
rava cikaıılmıştır. Bunların 
bi:vük l>ir kısmı ağır yar .ı.l.Jrr. 

tnzi~te:c::ıin gar!;: s:iliilir.e bu 
gece r1~nrı'mı" o1an kazp:--a~ı ... 
rin bü•-:ik b!r k""""l ~"'rh".1 i 1d 
h""t:ıme~re ver1Pı:1tirilmiRtir. Ya.. 
ralı olmıvanlar da Uç otolmrla 
Londraya r,c+i ... :1r-t>!t bir ote1 

de iskan r:rln"U;~;r. Bu ge" 
Londraya getir:':.niş olan felL 
Jretzede'C?rin adedi. haf'+".:relere 
ver:~urr ,ıer'e oor:..b~. 251 
dir. BunJ~-·n 231 11 lı';yUk, 15 i 
ÇOC'Uk, f Ol da bebektir. 

ma!l r ' • i oımru;ığmı ila 
etme!:tcu.ır. ----------
istanbııl Val.ci 

Romanyarlan Ç"r~cı., ... al 
ccnu şehr:mize dönüyor 

FPIR }{Ptıedplprin ifadı>lprf.,,,, 

gr-~. sımon İ3 "'1ivar o 1:.,d:-r 
cabuk bir surette ynn vcrnıef{c 
~e b:ıtmt.ya ba!'lımrı;trr ki, bi' 
tün +ı.hli::iyc rc1dal!nrım denL 
ze indirmek kabil olmamı3tır 
Bu sebepten yolculr nn bir co. 
ğu. kenr=!ı;rin' denize atmağro 
me~bur i:almıştır. 

Diı!er taraftan öldiikleri sa. 
nıhn 15J ki'}iden bir coiu, vu. 
ku 'l gelen ild ir..f ilfilctan ölmü;; 
tllr. 

::urtanlan Kamarotlarear. 
Vristers'in ifa.desine göre, ge. 
minin kant:ını Voor~puy, süva. 
rJ ı.;;"lrııaıf ... e i""'il~km olduğu 
da.;.i:~ada ölmüştür. 

llolandanm Londra elçisi ve 
IIcl:ında el~i'F'i erk!nı bu s:ı. 
b-ıh r"'""'\l f,..Mkcl"""t'1"rin yer. 
le.•tiriırlifii otele giderek gemi 
subaylarmı isticvap etmişlerdir. 
Eunl:ınn ifadelerine göre. gemi. 
de :xı.nc::.k ve iskelede birer in. 
filn 'r <'lrmr.tur. Gemi subrh. 
rı infila'dann maynlerden Heri 
geldi ~i fi'trirvledir. . 

Uia.m::..flh, bazı yolcn1nr, .re. 
rıl~ iki tnM)!l 11'11.hf>t etti~i ka. 
ııa"tird lzl"er e~ektc"IJr. 

Hn::;taneJe bu11'nanhr, Ho. 
Jandalr. Norve<:li, I~liz ve bir 
~k ta Alman rnültecisiclir. Kü. 
cilk kız:tyla birlilrt:e felaketten 
kurtclmaya rnuvafff.k ol:ın b:r 
:rı:tt. kanRtkhk ~naRmda ve bil. 
harsa va~it darlığından ~emi • 
deki b:.:~:ın tahfü1\ye s:ın:lr.l!!ırı. 
nm denize indirilmemiş olduğu. 
llı't bi'd;rnı;stir. 

Bu ıı ·am- 1:c~ kurtuluşunu 
şöyle &.nlatıyor: 

"Küçük kwmlıı beraber san 
call":ı yer lrla:n:ı.L~. Çltı'·U 
c:~n(IP' dorıfolu idi. Beırıın Uze.. 
rine kızımı"' kolları kolla.nmın 
arasında oldu~ halde kendimi 
Rııva bTraktım. Deni?; iistli"dc 
bir sandıl.t ynkahn.:ı:'ta muvaf • 
fak olduın. Bunun Hr.i bosıdt. 
tım VP küçük kızmıı bunun içi. 
ne vcrı,..-tird;m ve kr'lim dr 
sandığı iLerek ,;ıuneye başln 
drm. Snvun U&tu nazotla C\rtü 
ıu idı. Bir ~a:ıt k~~br b• ,:sur~t. 
le yi'z lıiklen !'=o:ı-~ nih 'C~ biı 
gemi ~b:; buluD Y"ıtardı. l{i' .U' 
ı·-.. .mı yaln''" lnfüal< csnasınd 
nıı.ıthi!1 korh-luştu. Fa1rnt bila. 
r!l.rtı çok milkl':n:l"cl hareket 
etti. 
Kızım "'TSiklnmdı. Ben ise yağ 

içinde simsiyahtmı.,, 
Hı.Y"s m·:'..:.'Jir':l!n lJ!ld=ra:1i 

ne r-'\re. h~ truıe:·e ,,s'r:ıl:nı.., o 
lan felAket· -dr~erin heme.., l:rp. 
si Simon Bolivar'm denizaltı ge. 
r;si tanf11t'1~'1 iki t"':-pil 11.'··l 
mal: suretile b:ıtırı'dtm ltanr .ı • 
t;rıdPrlfr. Bunlr.rdı.n bir;nin ="'l 
desine göre, ikinci torpil ~
lisiye sandallarından biri denıze 
ınrı:-:ı;.ıce.n (l'cm="'e <'"'rnmıs v~ 

bunun fzerine bu eandal pnrra. 
!ar.arak jçhıdet· 11er vn ö!mtiı'-' 
vcyah•·+- denll:e dökUlmU~tUr .. 
tNGlLlZ TORPlLLERlNlN 

BİR ıru~ust .:LTl 
Londra 19 (A.A) - Röyte 

ajansı ehli .. riyor: 
Bevneımaeı kanun mucibinr..c 

fnn'i!iz tcl""'H!eri o "'t"'"ne yı:ı 
pılmıştrr ki, komıMı.:ldarı rer. 
den bııman kurtulur knrt111. 
maz tehlikesiz ha.le cirmelttedir. 
Alman torpillerinin ise böyle ol. 
:nadığı ö~~nilmektedir. 

Bir Holando. şir'c:eti 
İngiltereyc vapur 

gönde:. mht:>r 
Amsterda.m 19 (A.A.) - Zee· 

land vapur şirketi ba~jı'! kl:lı 
tngiltere ile idame e:l~geld:~i mu. 
tazam seferleri tatil etmiştir. 

mn.rcş, 19 (Il:.:s~ı:i) - .. 
mnnunna bnluna"l Vali Lutfi i>..r
dı:.rı bu sa:.alı 1\...ın n gen~lik t.§.: 
k:ı~tr m.ır..: 'ıa .. ıc: ı ziyaret ett''·. 
teıı sonra, Va1i l:H.utre~ belediy~si 
~~miz!i'· :~l:rlni ve paı:':ı gezai. 

ıltfi l rdar şehri:ı tc izlik it • 
!erile çok yakı-dan a: .. kadar ol· 
du. V:ılimiz bundan sonra Hfilcre~ 
.'nettılları ı <!olc:~tı lıı. nl r, te§· 
khcltı hakkında h:ahat aldı. ôğ • 
leden sc nra stadyomda yaprlan 
~o:nanr·a - Almanya maçmı &ey· 
retti. Ma!itan sonra ekmek fab 
ril.allrı f .z.Idi. ı:u esnadl ken . 
cliM:ne ref .. !:at edrn rr eşhur Ro • 
men mimarı KrovJo valiye Hizırr. 
gelen m:>ıt\matr verm~kte ini. 

Mfma:"?'l İst:ınbuJa d:w!t' 1 ı· 
rarlaştı. Dün f'!~e de MiJli O ~
rnrh A.,n:ı temcili l!.evrrıil\di. Vr· 
li Liitfi Kırdar, çarşamba gün.ı 
iı;tanbula dönecektir. 

Yekta Rf..GIP 

F rar.3ız - Yu.·.an 
Tica.ret müzakerelerin< 

b:'~l~r.ıynr 
Pa.ris. 19 (A.A.) - Fransız -

Ytınıı.n ticorat mü:r.111{ereJnri ya. 
rın Par'ste b .. '}l y.!.ca.kı ~. İki 
meı. 'eket arasında §İr~d.ıd ti. 
caret mübadelesi yekunu alt. 
mı milyon fr:ınktır. 

Bıı ,.... •• ""' genl§leüleceği san. 
ncaıJmcktcdir. 

-o-

3 Alman askeri esir 
kampından kaçtı 

Londra, 19 (A.A.) - Uç Al • 
man esiri İskoçyadaki ilsera kam 
pından ka~mı!)tır. BuQlar bir de • 
nizaltının çok een~ miirettebatrn· 
dandır. Birici 15 ve diğer ikisi de 
l 7 y:ışındndır. Bt•nlar kampı çe • 
viren telörgülerin aralarından 
sıyrılarak d:~rı çıl:mışlardır. 
Yanlarında paraları olmadığı gibi 
yiyecekleri de yoktur ve ingiliz • 
ce bilmiyorlar. 

Bütün İ::koc~·a postalarına key 
fiyet bildirilmiştir. 

Hayvan müstahsil 
lerii1İ korumak 

iazen1 
(:Ca~ tarafı 1 incide) 

ıı"'!li c-'~r-~1c bb lira tesbit edilmit· 
ıir. Jt.saouı iştı~ı:ı" his:.e•maı i>.ı 
ü:w:t"si :.~rl"~i.., rukr.nt ve ga· 
c :ib tcl.f cJi mü;ecı.?k bir nok 

tndır. 
Sonm h:ıyvftn Uırncat l,.rliği 

oir ko r: ıor.<. 1 ıc.di.ukl n a • 
.nch y::. aca! ı ' unun m:.lc ·] o· 
lan milıdnnnı .c .. lıit etmek lı .. lm· 
mete nit bir hnk olmab:iır; bun · 
dan ~§!.:a b" · 0

':1 ihr • .:ı lto.niıı 
yonl!l tavas~ t c•ıiğ; hayvo ılar 
ecn::-bi me::ı.I ... kell.:.re k:::ç:ı .. abl 
mışsa b:ı fiyat müst~bıillerin 
l1esı>'ımn kav~ .. tlilmelidir. K~iı
yond.n bn§k nüabh:ıili a.ıbn 
na'bnnr'an ~ nca bir kar 11lma· 
ğa hMkı ol· "'Ull:dır. 

Bu mütn!ua ile fU düşünceye 
V'""mrıl· ;sti••or • ki, hn--an i"ı • 
rn ·at tı: liği devnm e iecd< ise 
'~~kh: ı ·rn taml'-P.n ve.,; e•"-la· 
ra ircn etmek, bu e• lann tea· 
bitin-te ıl\.lece mü<1tahıi11r1·İ"I 
nıc:ıfnntlcrini korumak heucnuı 
güdmek icap eder. 
Kasnı lılc hayvan ihracını bir 

:.,hmır halın~e elinde tutan bir 
t ... ~eMıül iıttcdii!i ,.ih' lutrekear 
ıe bert ohtrıa dnhil 'e alıcmın 
•;..•1 bü· el .. mürhnsır l·-ılanaıı bü · 
yi=k mr 1. .. .ırl:ır t""llİ 1 • lebilir. 8!.'. 
... ,, eli,. 'ıu:uı.,: -r.en!' •tere el.ah~ 
fazla b.ı.ğh olrn bir şirket elma • 
<1ıncln,.. tM meseli\ Tor.-ak 1'.~nl, 
"ttll · l)fisi gib: ,.ı •vk •oşlr.T: '1 
-l'lma.61 elbette~ hav lıdır. 

ASIM US 
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!-:1..H .:ıın henüz A~rupa kdasanı 
!:ör' .~ ... asır. ... h.:·~~ k.·nct necır? 

• :n 
''/ta yanın ıar.t.ı nareK.eti 

ö. 2leıı1ne1,ted ir 
Roma, 19 ( A.A.) - Stefani n· eıünyac':aki bütün memleketlerin 

jansı bildiriyor: ' iktıı:::ıdi ve içtimai faaliyetlerini 
11..orpornt.un'l:lr gozcte .. ın~e s •. kye u.,ra~mış ve altilst etmiı-

c!ün C.,lcden so:.ra topl:ınıın yük- 1 tir. Arac!an yalnız yirmi sene geç 
sek otar~i komioronıı ea r.~~00 . t'!:ten sonra ga~p bir fırsat neti· 
Jini t-r::-'mda-ı söylenen nu+l:un e,. .. :'1de a'•it oldııır•ımur vekayi 
met'1İ cıudur: t=-tbik ctrT'rlrte bPltınıin~umuz ik 

"Yüksek otarşi konı:sy~nu tı ı tısaai otarşi sisteminin doğrulu· 
sene İt"lra akj·hi-ıle t~tJ-'": edı ~""nu bti. n:"ai ve ırı•kavcmet 
len sind zecri tedt-i k-1' • 'rdül"' " ·ı..,,. .. hir fl"kilrlf' J-1t 4 q dr<-"'la .. 
cü ııldöni' ıünc"e toplanıy-r. Şu· ı tik bir surctt~ :lbat etmiştir. Şim 
nu dl ilave edelim ki. bu tedbir- di herkes iktısadi sistemimizin ve 
?er, bunları bı e tahr ıJ ed.:nJ~ rı.ı }'aL •t ŞU \'Cya İ ı sistemin "mu• 
ar::: usu hiltl!ına elan.:. mc-T.leke • v:ıfı!." ohıp oh:'.! ... l·ğına dair ya• 
tim~z için hayırlı neticeler ver - pılan bazı münakaşaların ne ka• 
miıı~:.. Bu.,-iin Mi:ı--a1~;; .. ,,a di;ş - n=-r p:i1iinç olduğunu görebilir. 

ı med ' tlril i ol ,.. 'c t ;r ed~bi-

1
1 lecek ".hvnl ve şerait içınde topla· 

nn•oruz. ftaJ•ranın tE"'7t hare1rl'ti 
sayesinde askeri bakımdan he • 
nüz Avru,a kıt<ı"•na sire7et et -
memi~ olan harp iktıre: bakım -
dan bir di'm·a harbi şe'·r,i al • 
mt§tır. ÇUnlı-ü harp biH'::tisna 

r.Jlu:;sol"ninin oğlu ls
p~nyad:ın döndü 

"Lirbon, 19 (A.A.) - Muıoll .. 
ninin oğlu Bruno. tayyare ile Se• 
vi''a tarikile no:naya gitmek o~ 
z:re Port-:kiztlen ayrılm11tır. 

~h:·ıı afi'' ha~a kuvYe1~eri 
3ir ela~n kaare edilecek 

Londra, 19 (A.A.) - MUttc 
flk .tava lrnn·ctıcrınin blr eJ· 
den idaresi knrarlaştır1lm1Pt1r 
~:L.ttcfık hava kuvve' c.rlııL 

kumanda edecek olan Jııı;-ill 

kumandanı lrnra kuvvetleri I· 
çln Gencr~l Gnmnlln'e ycrlleıı 
salf1hlyeti haiz olacalctır. 

Bu iş için en livakatll znt 
intihap edilir edilmez kumrın
'lanlığ'a tayin edllecet;l zaun 
Ulmektcdlr. 

PolonyL deniz kuvve:
leri İngiliz donanmas!! ~ 

b:rleşii 
Londra, 19 (A.A.) - Polc 4 

ya deniz kuvvetlerinin İngiliz C: 
niz kuvvetlerile iş birliği ettr 
bucusun :fa bue.lin Londrııda 1r. 
tiz ve Polonya hükumetleri ara 
sınja bir anlaşma imzalanm·~.ı~ 

Polonya filosundan bir müfrc 
'te har"in sonun::. kadar fngiliz 
donan--:\sıt'a raptolunacaktır. 

Ta!Jıimat iç~n ne!er yazddı? 
(BQf tarafı! fnclde) 

Can \'e mııl emniyeti olmadan lkUsa.den tnıdşafa imk&n 
ta8a,·,·ur cdUcmez. · 

Din bir çeşit teklUllln tıırh ''O teı'Zll hnlaıız Oluyorda. 
Adlllhıc dcğll<ll. Utizıun usulü \•arclı. .t'lşArdan başka l~rnam 
ve diğer rüsum dn f()ptnn \'Cya ııarça, pal'ça iltizam usull)·le · 
mültezimlere Jlınlc cdiliyorclu. HnttA bnzan mültezimler ,.e 
hem de bunlaıın kefilleri {ınültczinılcr kefil güst.ermek mec· 
burlyetJnclc idiler) ekscrlyetle hazineye para veren, vezirlere 
rüşvet yediı·cn tnrnflnrdı. Onun için iltizam Jşlcrlndo milsa.ı 
nınhA görilyorlıır; istedikleri gibi hareket. ve lıilrmet imkA.n• 
Jnrıuı clclc ccllyoı•lnr<h. Jltıznm usnlUnClcn hem hazine, hem 
do millet <1cbşotll zurar gijriiyordn. l\lUJt.ezimlcr ve adanılan 
tnnınmen hnJkm sn1mdaıı gcçiniyoı·lıırdı. UUzanı \"O emanÔ"' 
ten lıla1·0 sistemi, ilı:tısncii lnkl.afn büyük bir engel t;eokil 
edlyordıı. Onun içindir Jd Tnnzinmtla bu ıı ·uııer kaldınlmıt 
\ 'C (muhnssıl) lıklur ihdas e<llhnişti. ninyndan bazı gayri 
mllsllınlordon nlınnn cizyci şcr'lycnln clbayctl şeklinde de •• 
lahat ynpılmı, tı. Aş!lrm cmıınotcn iılnrcslne karar vertlnıi§tl. 

Gülh:ıne lınttı hünınl rınu, bit· tarnftnn can, namus ve 
mal emniyeti ve mülldyotlnl dokunulamaz birer hak olarak 
tllln ediyor, diğer tnrnftan nıenılckct idaresinde me.rkea· 
1ctçllli'.,'1n kon ctlcnmcslno gayret ediyordu. 

O znmnna lmdnr mnnş nlmıynn. halktan koıuırablldlğf 
ile geçinen ve bu yiizclen blnbir çeşlt sullstlmııl ve dıılavereler 
yapan mcmurlnr m:ınşn bn:;Iımıyor, nCJıılet ı,rcn ibl llAn edi
liyordu. 

h•t üıı bunlnı· Tlirki)'o i~hı ıu·tık b;ı·e.r aruı·ot halini al· 
nuşlal'dı .. Mcııılckctln lktıs: l<>n lnlcf~nfı l~ln bu prensiplerin 
yer b:ılım1•, 111 lmti hir uu·. d ''nrd1. 

llu ın·ouslplcr o znuını. ı kndıır garbı Al'rtıp& milletleri
nin artı!.: ııınhlp ol ~ •• "';lan t: ini insan hukukunJıııı başka bil' 
~ıJ# d.ıbrf' e.Ji, \C ıM f. h-1.,,l'ln mcmlckotc sokulmasında •e 
latbllm.u r ~ilm.,slnJo uzun zamnn Avnıpada bulunmuş, Av
ı·u.ı.anın iL ... J t~.~nl• Iduı·c.;I, 1-> .) u ... rnduıı temas etmiş ac;J.k: ye 
müterukld düşünceli l\!•ıstft :a Jıcşit Paşa ve arkndnşlarının 
ço&. büj .Ut ~o ıı. 'ılın blı· rolii olmuştu. Bizzat AbdfUmeclt *c 
m .... crı •• ki • klı bir ~n Jı. Tı .. ı.J.unt ı·t:.foı 111h&ı·111 la gar
blu ~ ..... ı .... ~ .nir .iy-.!ı tes:I. l •rl \ .. •dı. i\~ ıhnl.I~a '• hu re.form• 
ıar kendisinden '"4ımanı yar aı n ıı· C\'\'Cl .,ra.ımmış olaıı bU)'illc 
ı•'!·an~ı~ hu .. ı.ı.bmdan ku\'"' tıl ilhamlar alm1ştır. 

Tan.:lli •• ıtm 1.ae.ı • nttığı prcıı.ıi1uerin tanmıooıı KÖ.ldeşe-
ıemcsl;J,n, :ıla.!{ı t( .ıirl~rde11 blrçokluı·ının az sonra kaldr-

.ılı ............ n c b.ı-ı t..dın~arıln eskiye doıiUlmeslnln sebebini 
irtlcmn im., dlnclo \o ı·do ı .ntörlerin 7"~·ı'' ,w ·-ıda ve tccril· 
hrsfzJmfnd~ n.,.nmahrhr, ne J Paşn kal>!··;;~ .ıt~ Jizzat Ta.nal• 
a.ı.ıtn , ey: ...... zi • ..ıumnJ ı .tnıı başka ·~~u hattı büma
y;ınuı. n ı 'ı ııe bn.ı<;o ... ttr~ h.ıldaı'J bllfiıı tahakkuk ~ttirecok 
tut!.,,.,. ede1.. ....... ı n•k .... c uJaıı \ ......... ·J..:n Liı.ç.ı"'.ı d.u eskiye 
l>nf;lı \ ' C csldlikLc m:-nfnnttur olnn kimselerdi. Bunlara karşı 
~ ......... ..;., .... _ ..... .: ... ;.> .,_: .... "" ..... u~.:. Yeni tedbirlerden zarar at>
rn bütün milrtcci zümreler. nlmnn ınali tedbirler yidünden 
ıncıl.!':la~:crl lı~: ... :~:ır ofan t~u·nr!ar idari tedbirler ve tek71do-t 
llolııyısiylc keyfi hnrcketlcrlno set çekilmek istenilen valller 
\'C ümeraya knrşı kompromflcrlc dolu bir hattı h1t-ktt takip 
edil Jşu. O:ıın1 .. ku ,ı yı. HU!jih • • .n•ı·muıı.uşh. .luh:ıkf"nıe 

alt. uı nlınıınlnl" Jn n ,un b 'Yht tc<:ziy<' cdllemf'ı.ılı;ıtl. Bu l:'&l't· 
lar nltın fa da l(nrbi A\Tttpn ı ıilletleıi için art1l. tam mAna
"4ylr kli' 'c• 'Til<ı ln huııın bu r ensf ılerfn o zamanın Türkiye . 
:.inde 1>:ıflnfü .utl>ık iınıuinlnl·ı bttln.biimeslne lmkA., olıı:m7a· 
cn:;t d~ bec.l!hi lıll' şeydir. 

T nı' nalı <lor. ran l\mllk"'"' c onun muvaffnlıivetsJzll 
~nl:l cb" )ler•ni n ı Iayah•1'11c1~ ir;ln, bfzce onun en evvel 1 
cepheden tetkik edilmesine lilzum vardır. Buat Der .. · 
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1 YRlnız bir tep kullan-

Beşiktaş 1 Vefa O ! 
dı.(tan s.Jnra aynaya 

bakınız 

E.vva:ce tahmin elt;ğim z gibi Beş iktaş güzel futbo 1 

oynıyc.. n Ve:a Ka rş!s.nda zor b.r calebe e.de e tm:ş ıı r 
Hakem Tarık Özcrcng'inin L 

dare .. i:.de s:ı.hnva cıkan takım. 
lar; ::C il tnş : M. Ali - Tnci, Jb. 
rahim - Hüseyin, Feyzi , Ci. 
cat - H ,tyıüi, Ha!;:kı. Sabrı. 
Eşref. Seref. 

Vefada · Safa - Vahit. Süel. 
man - Abdü1. Littfi. G:ıro -
Necip, Muhtee!'m, Ha1<kı. Hüc:ıe_ 
yin, Adnan şeklinde dizilmişler. 
dir. 

Ovun b u lar ha~lamnz akma 
geçen E ":':ta$ Ha!•k ·nın p2.smı 
h;i ivi knl'ıın" n Serefin ayağile 
rr-~ . ·n :;:- ne l"" ""r·-:P ç·'·9r.n·"
tır. Ovı.ııı " ıund ı....ı Forra t;1 mn . 
mi!e Vef m e-'"z: l Ye ahenkli 

oyunundan doğan hakimiyetle 
geçmiş, lakin Vefa santrforu 
Hakkının fena idaresinden g-ol 
cıknramamı!31ardır. Bu hatta 
l:uvvctli ~iıtc sahip Muhteşemin 
ele g-eride işlemesi yanlıştı. Her 
an Vefanın beraberliği <'Jkar _ 
ması beklenirken devre bili. 

Haftavmda bir müddet Be. 
şiktaş b'askısını artırmış fakat 
burada ~refin tek basına kal. 
ma!:ile sayılar takip edememiş. 
tir. Maç sonlarında Vefa yine 
Hakkının ayağile yüzde yüz be. 
rar"r1 :1ı: fır"a ... nı k:.-..çırm·<?. u -
zun müddet tek kale o~'Tlamış. 
l'e1 ıcc··i ~eğ'istJremcmiştir. 

fener 3 - i. Spor O 
Dün. ~ ' ref sta<lı:-·n . bu eı: 

mühiLı r ·'sr.',n.!:r.sı f'a"':i Tez _ 
carı·n idr esi~de yap.ldı. 

T:ı.k:mhr sar'lya şu kadro. 
larh rıkı ıışlP rdı: 

J"'e:u:rc 11çc : Cihat - Faruk, 
Lebıp - f".sat. Ali Rı?.a, Haya
ti - F'ikrct, Melih. Y~ar Fik. 
ret, ~:ısr:. 

lstanb· ';por; Saim - Ali, Ha 
se.ı - F hri, Seyfi. Enver -
Fiı "'t, Enis. <::üJcyman, Bahri, 
Şeref. 

Ovtı"la f stanrulspcrun bir q_ 

kn.iyle t · ·land vsa da. Fener _ 
liler bu ı kırı kolay!·1d ... durdu-

rnrak. d"rh:ı1 mul<alıil trarruza 
ge~ti!:r ve kısa bir zaman için. 
de. oyunu tam:ır.ıile hiı.k.miyet. 
leri altımı. aldılar. 

~arı l~<'iveri.lilcrin rakip kale 
iin nde hiç bir rı"'tİ<'e ver niycn 
uzun bir bocalama devresinden 
sonra, nihayet 22 nci dakikada 
~fej :h :ık ,.c hemen a:Cabır.da 
ı1;:inci ffOliİ Pttl VC İlk de\'r(' bty. 
lc-cc 2-0 F Pnerin lehine bitti. 

1 
F'encrbahcc, iicüncü ''e ııon 

ı;roliinü ovur·ın bitmecıinc anC'a k 
5 <l.,kika k.,la J;:c;rdm aya~ivle 1 
knzandı ve hakim;vctle müte. 
nasl'> olmıyan kü(ik bir farkla 
sahadan galip ~ıktı. 

G. Saray- 5 Altıntuğ 1 
S. ba iarımızda az göriilen bır sertıılde çalışmasına 
rağmen Kasımpaşa tahminiz gibi fazla gol yedi 

Gala'a"-''!Tay oııbiri 

'"' H "ks-n ! ."!cdet :~zen ıtlare • 
einJ( : .., kır 'ar şt f'"kilde di;..il_ 
G.lc:- ( ~al tasa. )sr.1an -
:fanık, Adı ın - • ...ısa, Env •r, 
Ceıa.1 - S: "ahattin, Eşfak, Ce. 
mil, Bu-luri, Scrafinı. 

Kası na: n l - Rü.ı •• ü, :Jc. 
Hm - : ı.bı i, r. : ~ey.,1, Caf Pr -
Hamit. lhf •n, Bi1~1. Ali .:a t. 

..,,_ rı ' ml· r Gr!:ıt.ısaray le. 
Jıil .... c!. ıJşf km r )]J .1. cşapesi 
bıafif vuru la k~:e inin elin 1e. 
Kasnnn-:'}a lüzgr • 'c ma;·ml oy
n~yor. O ı ncu da! · .ı.da Cem · 
e:: ~-.· ··• bir pas aldı, sarja ge. 
tirdı. müdı:ı ~i tevkif edemedi ve 
Eşfak kaça 1 topu yakır.d:ın boş 
k~IC' .. e sokt:ı. 

2'.) c:i dı.kikada Kasımpaşa 
açıi:m~ vaz;yette çalışıyor. Kor_ 
nerde sıkııı"'n sarı kırmızı kale. 
si ~ ·- '·Rfa darbesini Osl"'anır:ı 
guzel b1 okı.> jile atlattı. Galata. 
sara vın m ıka ·J:l akınlarında 
Cem .. ı lekr elerrc1eri yüzünden 
boş bıraktı lan ~::rı:fim sahip . 
siz kaleye ı >pu rnka •p..<lı. Kn. 
sımp::u a h: f h~ttı güzd oynu. 
yor. Bu sn 'lda :r·itemı-di hü _ 
cumlaıc'ın bizar c1an Ct:mıl fc. 
ıın bir "ar. kcf'"' a\·2!c sr.l!adı. 
hakem .. ur· :fa Cc::ıili d••mrı c;ı. 
karmah id·. 40 "'Ct drıki'·adıı 
sağdan atıl ·n fi:'i!:iki K'ıısım"~
şa santrhafı kafa üe aJlara ta!<. 
tı. 1- 1. 

Devrenir bitme ir"' i1·i c'a1·i 
ka kala C. nil ı·o:-ne"·:kn ge!en 
topu kafay l :ı:Ylr .. a tal:'ı. 

H aftavrr la be:-inri nnkilrn ... 
da Galata~ rnv lı .. cu,..1lsrı vüz. 
de yüz bir ·ayı d:-ha ka "Ir:yor. 
l:ı.:- .... • ıe '·:l'iJr itir · -ıdı ııı:'E:ı. 
li rocu~lar" Ec:ı "p 1c B· ·dııri son_ 
ra dı. Sali 'rnWnlc v r rle1iı:ıti. 
Jcr. " 0 :nci c1a1·: 1-"dO C"''llil sol * .... 4 lıl':1. J;aıcel bYM!> ede-. 
me!f. t:.~f1A1• 1'frincf g:>I gibi ağ. 
iara tütl. :\-t. · 

30 ı-t11n "'~'-t!tn -'a S"'1ah va. 
p:lan favul..i kendi çcl•ti. sera. 

fim ayak k oydu dördiincil gol. 
nu ohıyddi. 38 inci dakikada 
J:crncrd0 n gelen topu epey ge_ 
ridcn D..ıduri kafayla ağlara 
:la~tı. 
Oy•ın da sonlara doğru sert. 

lik ve şiddeti pek ziyade arttır_ 
mış. .Kasım paşa taknnından 
;:: .. it ·ve İhsanı hakem dışarı çı. 
karir. 

lrlıwakklır E/..-rcm Talu. 

As:~erı liseler 
Futbol ve Voleybol 

maçları 
İstanbul, 18 (A .A .) - Askc. 

ri liseler müfettişlik kupası ve 
şampiyonası ve voleybol müsa. 
bakalarına bu~ Beyoğlu hal. 
k<>vi salonunda başlandı. 

K•tleli. Maltepe, Bursa, deni? 
lfarn okulu lisesi sporcularının 
iştir~ le ve seçl$in bir seyir ci küL 
lesin;"'l alaka ile takip ettiği bu 
r.: :...F ~ bakalarda: 

.. Yaşar. Muzaffer, Abdi. N adi. 
Havri. .:'\erdet., ten müteşekki l 
Kuleli taktmı. ' 'fl•ırşit, Zeki. 
:"\jyaz;. Mt: 7 affcr. lhsan, R uhi.. 
rlen nıiite~"'l\kil Maltepe tak ım ı 
10-J5, 11- 15. 

"~i..;!ent. Turg-ut, Mah mut. 
Galin, Fikret. Feyzullah ,. tar 
mütcsekkil deniz harP ve lisesi 
t:ıkımr. ":\fahir. Hayri. F uat, lr. 
fan 0.rhan. Fahri .. den miite . 
~ekl\il Bursa takımını 5-15. 
1-15 )'"nmiı:tir. 

} f ür;al:ı.kalrra gelC<'ek haft a 
na .. artcsi giinU devam edilecek. 
tir. 

Futbcl 
Diin d" askeri liseler futbol 

rnG a l)'lkalrırı vamlcl ı. Kadıköv 
s1h11.s!'lda Deniz lisesi KdclL 
ve 4- 0 yenilrU, Şeref stadında_ 
k f mn"la da r.urr;a lisesi Maile. 
peyi 4-3 kazandı. 

RADYOLiN 
ın 

Mükemmeliyeti hakkmda en ıo . 

ve doğru ıörü ı:Ze o söyliyecekti: 
Bembeyaz pırıl pırıl parlaya 
dişler. tatlı bir nefes, pembe. 
sıhhatli dit etleri, temiz bir dil 

mikropsuz bir ağız ... itte 

Radyolin 
ın esen 

1 
1 
1 

Bucünden itibaren sabah, 
ve ak.-. her yemekten 

öğlJ 
1 aonn ı 

günde 3 defa 

RADYOLiN 
KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. 

Asipin Kenan 
Sizi; SOCUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, 

BAŞ, DtŞ ve bütün ağrılardan ve ktnlc
lıldard~n koruyacak ila r. 

_____ _ _....,,..... 

(Uşak) Ulkü Lisesi 
Di rektörlüğünden: 

' !J, Hf \'C 11 incı sınıfl:ırımıza nalı: len namzet kaydeBilmi~ olan-
ların :!5/ 11 / 93!> tarihine kadar muamelelerini tekemmül ctlirmele
rini ic:ıp eıler. Uu tarihe kutlar muamelelerini bili r ıniyenlcrin 

koyıtlıın silinecek ve yerlerine haşkal:ı rı 'tllı ıı :ıl':ı k t ır. J\:ıy ı t içi n 
ht:ınhıılıl:ı (Yıll':ı ('lkii ) Lisesin e dahi nılir:ıl'n:ıt olunnhili r . 

---------- --------------

Ankara caddesinin en işlek, en muteber yerinde 

Kiralı/, dükkan 
V AK.LT matbaaaı idareaine müracaat 

~~ ·r , e -
ikinci Jiümeler 

... 
Dün yapılan ~~i k~e m~ 

larmda da şu netıceler almmış. 
tır : 

Taksim stadında: • 
Yeni Yıldrz 2, Beylerbeyi 1. 
Şeref stadında: 
Fenıeryılmaz 5, Ge.lataspor 1. 
Eyüp 4, Kale 3. 

Süleyma'niye: 
Hilal: 

5 
2 

Kadıkövünde oynanan bu m\L 
sabaka tamamile Süleymaniye -
nin üstünlüğü altında cereyan 
etti. Oyunun ilk devre.si Süley_ 
maniycnin bütün. gayretine rağ. 
men 2-1 Hilfil lehine neticelen. 
d i. 2 nd devrede tamamen hi.. 
kim oynıyan S !.lleymar..iye!iler 
Danişin gayretli oyunu ile 5 gol 
atarak müsab '.lkayı 5-2 kazan. 
dılar. Hakem Adnan Akm oyu. 
nu çok güzel idare etti. 

Beykoz: 4 

·-----,---Ankara caddesinM 

Kiralık kat 
ve odalar 

.\nkara caddt:ıının en hAkirr 
rıoktasnda, Orhaıı~y hanıÔda 
kat ~ oda olarak kiralık ye:leı 
Alkndslri il4n bürosuna mı'i· 
1•nııt . 

.... ..:~•a&lll'm ..... ma~ .. EZI' 
.......... tl9'"'1&~=·-.. -

Dr. IHFA~ "AY.iA i 
aöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıra: tha · 

nesi karşısında eeki J(lod Fa· ' 
rer sokak No. 8 10 0 :-,lde:- ~ 
sonra 3 ten 7 ye kafar. W 

~·----------------~ ...................... -. 
Topkapı: 3 Çocuk llel.'. ı mı 1 

Fcnerbahçe stadmda hakem Or Ahmet Akkoyun'u 
Ahmet Ademin idaresinde oy _ • 

1 

nanan Beykoz _ Topkapı ma. fakslru • ratımhane Pıl:ıs No. •_ 
Gtnda üm idin fevkinde heyean... Pazıır<fan maada her ıOn 
h olmut:; neticede fırAAtlarda.n .. :l a' 15 ıt f' n sonra. TPh·fon ' t ~· 

- ·r- ... , • • E 
dah a iyi ist ifade eden sarı -
ı:;iyahlılar oy.unu 4-3 ka7.an • 
mışlardır. Oyunun ille devresi 
ekser iyetle Bevk" zun hakimiye
t i altırda 1"'"Gt i. 5 inci dakikada 
ortadan inkişaf eden bir Bey. 
koz h ücumuu"'lda ~ahap gil7Rl 
bir ı:;\itle ilk golü attı . I;u golle 
canlanan Toni<apıl. lar Beyl·t'z 
kalP.si ne bir hayli k hlik"ler V'"
cirttilerre de mı•ı1acimlerinin 
becer iksizlikleri yüzündı:-n hiç 
b'r netice elde eder.;~iler. İkin
ci devTc ise birinciye nazaran 
cb ha 7.evkli oldu. Topka.p1l ılar 
canlı oyunları sayesinde Bey. 

SAHiBi : ASIM 1'~ 
B:ı ~ ı ld ıjtı \·er: l' .IK/I \t a thaası 

Umum Nc$r i yatı ldart cdtn: 
Rtfik A hm•I St\"'f'nııil 

koz kalesine biribir i ard•n::a 3 
gol atınca va.ıivet büsbütHn de. 
f,işti. Oyunun son dakikaları ta. 
mamen topkapı nısıf saha•mda 
oynandı ve müsabakanın "'ı..ıitme_ 
s!nc yarım dakika kala Şahap 
Bevkozun 4 üncü ve galibiyet 
golünü a tarak sarı siyahlılara 3 
puvanı kazandırdı. • 

Rahat uyku, neş'e ve işt 1ha 
cocuEunuzun tam sıhh1\tte ol
duğu"lu gösteren en iyi mi-

yarlarc!ır. Bu husus anca!t 
yavrunuz 

HAS'A 
ÖZLÜ UNLARI 

Y ed:ği tal J irde t.nmin edilmiş 
Çünkü HASAN ÖZLÜ UN 
yüksek besleyici kabiliyetine 
veten yavr-ularınıza İQt:l ~ " 
vitamini hol, kll.lo:-isi fazl~ 

özlü çocuk gıd.:ı:;ıdır. 

H~S~N Deposu Veiii Adre 
Bahçekapı 

Beycğ!u:ıd3. 8 A K E R 
En biıind İ ngiliz \ c J.'rnnsız k ıı ııın~.tarınıhm rnnnı111 

TRENC - KOTLAR. GABARD!NLER, P 
TOLAR,TOVETLER,SPOR ve FANT 

KOSTOMLER,PARDOSOLER 
Her yerden m iisait şartlar \'C ucuz fiatl:ırla satılmnl•l~ 

Çeşitler bozulmadan cv,·el ih'lyacınızı EAJil~Il ııı:ı~ 
m .. .::1••w=-:m zalarınrlnn temin ediniz ------

~uhammen bedeli 7000 lira olan 20 ton K:ırpit 28/ 11/19,t 
giinii sa:ıt 1j de kapalı zarf usu1ü ile ı\nk:ır:ıd:ı lıl:ırc binasınd• 
ah nacaktır. 

Bu işe ıı irınek istiyenlerin !125 liralık ınu\'tıkkat tcmin:ıt jlc 
nıın tnyin c ıtiAi Tesiblan ,.c tcklirlcrini :ı:rm srın saat 1 l dC 
Koınisn.ın R ei• liğine ,·ermeleri l:izımclır. 

Ş:ı-rtn:ımelcr parasız olarıık Ankıır:ıdn Malzeme d:ılrcsindC% 
darp:ı~:ıd:ı Te~cllliın Ye Sevk Şefliğinden d:ığılıl:ıc:ıktır. (93 

•jc ••• * • •.. . 1) 

Muh:mımen bedeli 390G lirn 25 kuru5 olnn 50.000 ndcl 25 
lim eb'adındıı ('İmcnto karo 27.1 l.l !l3!l P.ı z·ı rlt·~ i rlin ii s:ı:ıt ( ıo. 
hucuk ta Haydnrp:ışada Gar hinası clalıılindc!,i komisyon t:ır' 
:ı\·ık eksitıme usulilc satın olıııacn klıı. ıt 

ı :u ışc girmek istiycnlcr:n ::!!l:! linı !)7 kurıışl.ık ınm·:ıkktıl 
, ... k. nu·uı1 :• )in clli~i \cs"= ı.ıc hirl:ı: tr r' il 1!1" ,. :nü saatiııe 
kumisyuıın m ~rrC":ı:ııJ:ırı Hi7. ı "ıc'·r. ııl 

Ru i~e ait şnrtnamclrr koı ı i-.~ onll:ı ıı r' r::s ız olar:ık d:ı~~3 
tnJ ır. (9 ' 

Komutanlık birliklerinde ınc,·cut h:ıFnnl:ırd:m çürüğe çıl;; 
üç h af hay\'an açık arllırmn ile sntılnc:ıktır. Arttırm.ısmn 24 lJdll~ 
93CI Cuma giinii san ı 10,3:ı rln b:ı5l :ı n:ıcnk ve :ı· ni günde ih:ılc~ 
):ıraktır. hteklilcrin helli gun 'c s:ı:ıttc Fındıklıu:ı komut:ınlı d) 
alm:ı komisyonuna gelmeleri. (9:1" 

* * * hıanlıul koınıılaıılıftı birlikleri ihtiyacı için 30.000 kilOJ;~ 
20.000 ki lo fa'ıılye, 20.COO kilo makarna, A. Şrhı·iycsi 10.000 1 
hut 20.000 kilo; pazarlıkl:ı s.ılın nlınncııktır. Mıin ık: sıısın:ı 23 

1 
teşri n 9 39 l'erşenıhc günii sa:ıt 10 d:ı b:ı 1J.111 :ıc.1';: ve :ır ıi gundC 
) arH l aC"aktır. 1 .tc!..lilerln belli ı•iin ve s:ı:ıllc Frndıklıtlu J..o~ıı •) 
ııatı nalm:ı koınisyuııuıın gelmeleri. (!lJ-

* * * .,. 
l lı:ıle giiııii t:ılihi c:ıkınııy:ın koınutanlıl< lıirliklcrl için -~ 

knlay, 100 kilo ni .:ıdır ve 100 kilo p;ımıık p·ızarlıldn sntın ıılı~~ 
.M iinak:ıo;:ıo;ınn 27 lkin<';:rsrin 9:19 P:ız:ırtro;i giinii s:ı . 1 10.30 '·r 
ıı:ır·ık \'('O\ nl giiıı il' ih ılt''iİ ~:ıp11ac.ıktır. r~ı rJ,Jilt• rin brlli ,.ıiin ~- .. 
1-"ındıld ıtla kunıula.ıılık snlınrılın.ı J,onıbl oııtın.ı ~clıııclcı i. l J 


