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lngiliz tayyareleri 

Almanya üzerinde 
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hava ordusuna mensup tayya. 
feler, sair ~ünü Stutgard, F'rank 

• ~rt, Hamburg ve Bremen ür.c. 
tınde muvaffakıyetli uçuşlar 
Yapmışla._rdır. 
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r Pragda kaldırılan örf0 
~dare tekrar konulacak 

Londra, 22 (H.ııusi) - Prağ. 
dan gelen hab~rler, eski Çek or. 
dusuna mensup altı zabitin silah. 
tarım teslim etmediğinden hapso. 
lunduğu bildirilmektedir . 

Örfi idare kaldmlmışsa da, 
Prağ radyosunun neşriyatına na. 
zaran, ufak bir karg-aşalık zuhu. 
runda yeniden vazedilecektir. 

·· lD ~-ifil ö ~ lhl <§1 rr lb ö ifil = Balkan bloku 
~~ Y~lri1 Ü ~©ıflhl©ı Sal3hiyettar Romanya 1 

~~----·-------------------~~ 1 
Bulgar Başvekilinin 

Almanyanm, mevzu usuller haricinde mahafili diyOr ki : g beyanarınoaıı 
magnlar kullanmasına karşı h h ı ı 1 B k ı "Hudut tas i i i eri sürü· " ir iki i ometrelik arazı 

lngiltere de Alman a-emi- mezse Romanya bitaraf için kan dökmeğedeğ-
leri n j za ptedecek bir Balkan blokuna mez, komşularımızla 

iştirak edecektir,, 1 dostça görüşüceğiz 
;· J.larici ticaret 
Cihazlarını 
nasıl teşkilat
landıracağız ? 

' Yazan: ASIM US 

ismet İnönü 
Alman sefiri Fon Pape

ni kabul etti 
Ankara, 22 (Telefonla) Cum. 

hurreisimiz İsmet İnönü bugün 
saat 17 de Çankayadaki köşkle. 
r"nde Almanyanın Ankara büyük 
elçisi Fon Papeni kabul buyur. 
mustur. 

Kabulde, Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğlu da hazır bulun. 
muştur. 

Bu mülakat esnasında büyük 
elçi Von Papen bilhassa Führere 
karşı yapılmış olan suikast müna. 
sebetiyle Reisicumhur tarafından 
Berlin büyük elçimiz vasıtasiyle 
izhar edilen alakadan dolayı Füh. 
rerin teşekkürlerini ve dostluk 
hissiyatını ifadeye memur edildi. 
ğini söylemiştir. 

Bükreş 22 (A.A.) - Havas Ajansı bildi
riyor: 

Salahiyettar mahfillere göre, Romanya 
bitaraf bir Balkan blokunun teşekkUlline iş
tirake hazırdır. Maamafih mahfiller şunu 
ilave ediyorlar: 

LA.kin, bu hususta bir tadbir olmak Uıe· 
re, hudutlarımızın tashihine teşebbüs ettiği· 
mize dair olarak çıkarılan şayiaları anlaya
mıyoruz. Kaldı ki, hali hazır hudutlarımızı 
muhafaza için çaı·pışacağınıızı da müteaddit 
defalar söylemiştik. 

Bir Balkan bloku teşkili bahsinde kcn 
dimize tayin ettiğimiz hedaf için ltalyan dip 
lomasisinin hararetli bir faaliyette bulundu· 
ğu hssedilmeklc beraber. bu sahada şimdiye 
kadar elde .:dilen yeg~ne netice Yunanistan, 
İtalyan maksatları karşısındaki ştiphelerinı 
izaleye matuf nota teatilerinden ibaret kal
mıştır. 

13öyle bir blokun teşkili Jçin Balkan 

Londra. 22 (Hususi) - YunaH gazetele• 
ri mümessillerine beyanatta bulunan Bulga. 
rlstan başvekili Köseivanof BulgarJstanın 
harict siyas~ti üzerinde mUhim işar.:ıtıerde 
bulunmuştur. Köseh-anof demiştir ki: 

" - Bizim birkaç isteğimiz olmasına 
rağmen kanaatimi·zce, bir iki kilometrelik 
arazi için kan dökmek U.zım gelmez. Bu me· 
sel<!nin, kuvvet istimali ile değil, komşuları
mızla dostane konuşmak suretiyle halline 
taraftarız. Biz, sulhun sağlam bir surette 
yerleşmesi politikasını takip ediyoruz. Ben, 
politikamızı Ankarada açık bir surette bil· 
dirdim. Türkiye, Yunanistan gibi bizim doğ
ru fikrimize kanidir. üç memlekette ihtiyat 
askerlerini terhis etmiş, aralarındaki şiiphe 
"'" ltim:ıtı.ızlık hP-rtıaar edilmiştir.,, 

devletleri nezdinde ilk tecrüb.:ıler yapılmış
tır. Fakat siyast mahfiller, kati bir netice· 
nin bu kadar çabuk istihsaline intizar edilı> 
miyeceğini söylemaktedirler. 

Erzlırumda zelzele f el-tikeli 
Vilayetle kazalarda birçok evler yıkıldı 14 

kişi öldü, 8 kişi yaralandı 
(• 

Newyoıit sergi 
komitesi reis~ 
memleketizde 
~ 

kJka geçe şiddetli bir zelzele 
kaydedilmiştir. Merkez UstU· 
nün tstanbulun şark, cenubu 
şarki istikametinde 1060 kilo-
metre mesafede :ve Muş, Çıı.
bakçur, Bingöl müsellesi dahi· 
llnde bulunduğu tahmln edil · 
miştir. 

* * * 
Ankara, 22 (A.A.) - Bay- ~ 

burt, Rize, Sivas ve Giresun· 
dan aldığırnız haberler d Un 
buralarda saat 10 ile 11 ara· 
srndıı. hiç bir zarar kaydedll
miyen yer sarsrntıları olduğu· Serrri ,,.,..,,;.~,.ri Sirkeci garwtd.a 
nu bildirmektedir. ( Y11•· 2 incide) 

Kara Cehpe reisi Strasser suikastın 
mürettep olduğunu 

ve faili tanımadığını iddia ediyo 
Bern, 22 (A.A.) - Berlin rad. 

yosu, Elzerin tevkif ile Hollanda 
hudutları hidiseleri arasında mü. 
nasebet bulunduğunu ve Hollan. 
da hududunda yakalanan Bcft ve 
Stevens'in Münih suikastt orga. 
nizatörleri olduğunu ve bunların 
Alman adliyesi karşısında muha. 
keme edileceklerini bildirmekte. 
dir. 

B. Himmler. El'?er ile alakadar 
olarak bütün Alman halkına bazı 
sualler sormuş ve Elzeri tanıyan. 
la! ın, I~lzerin harekatı ve müna. 
sebctte bulunduğu kimseler hak. 
kında malüır.at vermesini istemi§. 
tir. 
1NG1LTERENİN NEŞRETTİ. 

Ci TEBLİÖ 
Londra, 22 (A.A.) - Neşre. 

dilen resmi tebliğde, İngiliz hü. 
kumeti, Miinih suikastı ile ala. 
kad.ı: bulunmadığını ve bu adam 

hakkında h., bir şey bilmediğini 
beyan etmektedir. 

Resmi İngiliz makamları, düı 
akşam Alman hükumeti tarafın 
dan neşredılen tebliğin tamamiy 
le anlaşılmaz mahiyet arzettiğin 
söylemektedir. 
İKİ 1NGİLİZ TEVK1F EDiLDi 

Berlin, 22 (A.A.) - Münir 
suikascı meııelesiyle alakadar o 
!arak İngiliz gizli servisinin iki ; 
janı tevkif olunmuştur. 
AMERİKA GAZETELER! 

NEY AZIYORLAR 
Nevyork, 22 ( A.A.) - D.N.E 
Amerika gazeteleri, Münib sui 

kastının faili Elzerin tevkifi hak 
kındaki son haberleri büyük baş 
hklarla neşretmektedir. Suikas 
tafsilatı bütün Amerikada deriı 
bir hevecan uyandırmıştır. Gaze 
telcr Alman polis şefinin izahatı. 
nr ve iki fizli İngiliz memurunun 

(Deı-amı 5 incide) 
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işaretler 

Fena kullanılan 
bir silah 

Yeni harp silrı,rizleı· barbidiı·; cliycnlcr bil' noktadan hak· 
lıdırl&r. Çünkü eski hesaplar, eski tccriibeler, <' ki fikh'lel' yeni 
bAdisclcr karşısında sadece sükuta dahyorlıu·. 

1 Karadenizde fırtına 
Bu yüzden vapur seferleri bozuldu 

1 'Cara cephe şefi il 
yap il an mülakat 

1934 karıııldığında Al· 
manyadan kaçan Hitlet 
lütmanı Münib suikattl 
3lrafı~ ,a neler ıöylüyot 

Yeni harbin sürpdzlcrimlcn bhi do bü) ük hnı·ııt~nbcrl 
r>sJkolojl ,.e sosyoloji sahasındaki bii) ük terakkileri kendi cm 
rlne almış olan proı>llgamlanm harbin ikind senesinde değil, 
ikinci ayında lnsanlnn bıktıracak, usaıHlnııcak bir hnle gel
mesi<lir. ~ani propa.gantlnnın haıikulnde bir şekilde suiisth.·.al 
edilmiş olmasıdır. 

1 Proıutgıınclanm gayesi bir fikri, biı· hakikati )·a1·mak, 
i onwı muhitini gcnişletmcktiı·. }'crclo ıuıznr:uı ı;;uurlu olan filli 
f şnul'suz hale, şuursuz olan fiili şuurlu hale okıunkıu•. Gc~i 
i bu arada proı>agıuulanın ha kıolaı ı, yalamdnn istlfıl<le eden 
itaraflaı'J da olur. 
i l<.,nkat bir ı>roııaganda dhazım sadece ynlan cndaht eden 
i bir top namhısu luıliııe sokmak, mütema(ti~ en ı>ropagnmla bat>· 
j kınları tertip etmek, propaganda)t 1ceıuli al~) hine kullanmak, 
ıonn itibardan düşürmek elemektir. 

1 
l\[uhal'ebcnin başladığı gündenhcri ynhmın Dozu büyük 

;yer işgal etıneğe ha!1ladı. Yalanın hakikat lıi sini ,·crmlyecck 

lblr mahiyet almRHı onun mnvatraklyetsfzlilii kin tek sebeptir. 
Hakikate bcnzcmiyen yatandan hakikat tesiri heklcım·k 

:Jıata olur. l\fuhtclif propagıııula Or1t&nlarınm ıu:ık ralanı ter- 1 
İclb ctmls olmaları J'l'Ofıtı,,.nnd:t) ı yalıınln haşhn-:;a ghkn bir iş 
: halinde telakki ett:lrmf'!j'.';c müsait hlr hn:rn ~ n .. ntmnktn<lır. 

1 Halbuki büyük harpten sonı·a de\ lctlerln resmi teşekkülleri 

l
arasmda ehemmi,-etll htr surette Y"r tutan propa,ı.tnnda haki· 
kate hizmet bakımındnn hiç <le zarRl'h hil' scy olmamıştır, 

j En doğru siyaset Cumhoriyctln şlan olnn açık ,.c dolrn 

l
söylemek oldnj::,"'11 gibi en doğru propaganda (fa haklkntl tell\h
ve izah muhitini genl']letmektir. 

Halbuki birçok mulıitlcrdc ha1dkat1cr hyle tahrif ediliyor İ 
ki. tahrif edilen şekil hakikatin racln~ınclan <laha miie ~•r bir 1 

ıtacta halini alıyor. İ 
! Propaganda faaUreti mütemadiyen hlr toı> namlusunu i 

l
•aıeş oluğu haline koyarak alabilcU~lne nlşang4hııız f'ndaht i 
şeklinde l<l.are edJldlkçc bo h4trp sonunda ~aliba insanların! 
Jeglne nefret edecekleri mevzu propagnnda olncakhr. Diin· ı 
1• bn sllAbı bngünlel'dc ~avct k<itfi kııllanıyor. : 

Sadri Ertem _i 

Beynelmilel şöhretlerimiz/ var mı? 

Peyami Salanın 
fikirleri 

(Bq tırraJ• l ~ncide) 
bıri kadar gUç ikl dille, yani §iir 
dılile ve tDrk clililb yazılan eser. 
terin dünya ölçüsünde bir sala. 
bet kabiliyetinden mahrum ol. 
malanna başka sebep arana. 
maz. Fakat bu pirler, türkçe 
yerine, aynı kudretle almanca, 
ıngilizce, fransızca yazmış olsa.. 
lardı, kendilerini dünyaya ko. 
layca tanıtırlardı. Yalnız ala
caklan tenkit notunun ne ola.. 
bileceğiııl kestiremem. 

Divan F.debiyatmm ve ondan 
sonraki TUrk şiirinin garp dllle. 
rine tel'ctime edilince pek idi. 
lettilderbıi, misallerile görme. 
yen Yoktur. F.deblyatmuzın ne
sir kıpnma ~lince bunlarm 
içlnc1e de tercllme edı'lıneal fm. 
klnm olanlar az değil: Zama.. 
nm en bllyllk nufri tellkkl et. 

tiğim Naimayı bugUJ)Uıi tU.rk. 
çeSine bile çevirmek mümkiln 
değildir. Franaızc'tya eya ingi. 
lizceye nasıl mal edilebilir? .. 

Evliya Çelebi için de böyle. 
Nihayet bugünkü edebiyatımızın 
bir kaç romancım kalıyor. On. 
tarın, hatta her birinden, bey. 
nelmilel dikkate ve alakaya la. 
yık birer eser seçmek mtlmkUn 
olduıhınu sanmm. Dünya ede. 
biyatmda alacakları dereceler 
üstünde hiç bir faraziye yliril. 
tülmemek 5artile, Tilrk hudut. 
!arını a§acak kabiliyetlerin ede. 
biyatmızda nadir olmadığını ka
bul ediyorum. Her milletin ede. 
bıyatı milli olmak gibi her şey. 
den ilstün bir hakla beynelmilel 
orkestrada kendine J!Öre bir se. 
se sahip ve her "milli", oriji. 
naldir. 

Maltaçarşısındaki kaza 

()peratör ()rhan 
muhakeme ediliyor 
Müddeiumuminin tevkif talebi reüdedildi 

Evvelki ı:~n ~~t~hte. Malta çar. f Müddeiumumi doktor Orhanm 
pımda henuz huvıvetı. anlaşıla.. tevkifini ve kadının hüviyetini 
mıyan 45 yaşlarında hır kadına teıbit i\jin morga kaldırılmasınr 
hususi otomobiliyle çarparak öl. ve b l d. ..b a· l . . h: 
düren. Alemdar sıhhat yurdu ser. e e ıve mu en 1~ crın.ın şa ıt 
tabibi O h d.. .. il h t olarak cafrrılmasını ıstemıs mah. r an un curm meş u · 
kanununa göre dördüncü aslive keme tevkif talebini red, di~crlc. 
ceza mahkemesine verilmistir. rini kabul ederek muhakemevi 

Geç vakıt muhakemesi ya- bacıka h1r Piıne bırııkm1stır 

prlan doktor Orhan kendisini mü. 
dafaa için şunları söylemiştir: 

"- Otomobilimle Fatihten E. 

1 
dimekapıya doğru gidiyordum 
Hava yağmurlu ve yerler ısla· tı 
Malta çarşısına vakla!ltığım sırn. 
da başı sarılı bir kadın önürt"c 
cıktı. icabeden bütün manevrr.1., 
rı yapmama rağmen kaz:ınm ö.,ı• 
ne {"eçcmedim, f':ırptı~ 

Yere yuvarlanan kadını heme 
ot ~ irm· ~l:ırak Haseki tıa 
a'rr ~e PÖtiırdiıl"'I , Ameli··atı ı 
er"laıın a başı ucıında bulun ıım 

k,,t knt raıra ık '' 
Hakim. bura a maz:ıuna. 

nevver bir adam old•ı u i · · 

Samsuna çıkmak istiyen yolculard&n ikisi boQuldu 
Karadenizde birkaç gündenbe. 

rı hüküm silren !ırtma gittikçe 
şiddetlenmektedir. Vapur sefer. 
leri altüst olmuştur. 

Salı günü Barondan limanımı
za gelecek Antalya vapuru ile 
Karadenizden gelecek İzmir va
puru birer gün rötarla ancak dün 
gelebilmişlerdir. 

İzmir vapuru yolda büyük t<"h. 
likeler geçirmiştir. Vapur Trau. 
zondan Samsuna kadar müşkü. 

latla gelebilmiş, Sa,,suna çıkmak 
üzere vapurdan motörlere geçen 
volculardan ikisi dalpalar tarafın. 
dan alınarak boğulmuşlardır. De. 
niz çok fazla olduğundan bunları 
kurtarmak mümkiin olamamı~tır. 

BWlun üzerine Samsuna yolcu c;ı. 
karılması menedilmiş, vapur çifte 
demir atarak 24 saat havanın aç
masını beklediği halde fırtınanın 
hafiflemediğini görerek hareket 
ctmi§tir. Vapur Sinoba uğraya. 
mamış. ancak İneboluyu tuttuk
tan sonra dün ~iiçlükle Boğazdan 
gircbilmistir. Vapurdan Samsuna 
c;ıkarılamıyan yük ve yolcular bu
gün Karadenize hareket edecek 
Tarı vapuru ile gönderilecekler
dir. 

Samsundan vapura bin•r,.lı: ''Cl). 

cularla mühim miktarda ihracat 
malı da iskelede kalmıştır. Bun
lar ilk vapura muhakkak surette 
alınacaklardır. hmir vanurivlc 

gelen yolcular dalgaların vapu 
run güvertesini aştığını ve her 
kesin hastalandığını söylemişler 
dir. 

Diğer taraftan evvelki akşa~ , 
limanımızdan Bartma ~tmek r 
zere hareket eden Mersin vapur 
Boğazdan dısarı çıkamamış, Ka 
vak önlerinde demirlemi•tir. Va 
pur içindeki yolcularla berabe· 
24 saat beklediği halde dün ak 
şam ı~ vakitlere kadar hala B" 
ğazdan cıkamamıştı. 

Karadenizde bulunan ve burri" 
limanımıza' gelmesi icabeden E., · 
vapuru da ancak yarın gelebil 
cektir. 

inqi1tereve ısmar ı Halk hastahanelerden istifade 
lanacak vapurlar d . ? 
Denizyolları umum mü- e e ffi 1 y Of m U ı 

dürü Ankaraya gitti 
Denizyolları Umum mUdUrU 

fbrahiru Kemal Baybora MU· 
nnkalc Vekdlctinln daveti üze
rine dUn akşam Ankaraya git· 
miştfr. 

Bu da\'etln tnglltereyc ıs· 
marlnnacak yeni vapurlarla Al 
manyada inşa edilerek sou de
ra memleketimize getirllm<'si 
kararlaşan dört vapur hakkın· 
da olduğu tahmin edilmekte· 
dir. Bu arada umum mudur 
Vektuetle idarenin diğer muh
telif işleri üzerinde de temas· 
lar yapacaktır. Memurin mU· 
dUrU Cevat da Ankaraya git
miştir. 

Umum mUdUr Ankaradnn 
döner dönmez Almanya.dan ge· 
tlrllecek vapurlarımızm sUvart 
\'C mürettebatları buradan ha· 
reket edeceklerdir. BUtUıı ha. 
zırlıklnr tamamlanmıştır. 

Diğer taraftan Riyasetlcum 
hurluğa alt Sa'lrarona yatını 
Almaıı~aıla:ı getlrcn \C o za· 
nıuııdanberl sUvarlliğinl yapan 
denızclle ı im izden Kapı.an Salt 
Almanyada yeni inşa edilen 
,.c yakında limanımıza getiri
lecek 5:rno tonluk Egemen va· 
purunun eUvarlllğlne tayin e· 
dilmlştJr. Savarona yatr sUva
riliğlne de, EtrUsk \'apurunu 
AIJnanyadaıı getiren ve l.ıir 
müddet stlvarlllğlnl yapan Fa· 
ruk Kaptan getirilmiştir. Salt 
Kaptan bugünlerde Egemeni 
almak üzere Almanyaya gide· 
cektlr. 

Tiftik ve yapağı tüccar
ları toplanıyor 

Tiftik ,.e yapağı tUccarlnrr 
bugUn öğleden sonra saat 15 
te Ticaret Odasında bir toplan· 
tı yaparak ihracat vaziyetleri 
Uzerinde karar vereceklerdir. 

Toplantıda, bilhassa ihraca· 
tın teşekkUl edecek birliğin hl· 
mayeııi ve kontrolü altında ya
pılması etrafında görUşUlecek· 
tir. Kurulması dUşUnUlen bu 
birlik yalnız ihracat işlerinin 
muntazam olmasını kontrol 
edecek ve standardlze vazifesi 
görecektir. 

TUccarlar yine ihracatlarını 
serbestçe yapabileceklerdir. 
Birlik umum ihracat lşlerlylP. 
meı;t;ul olacaktır. 

Doktor Ekrem Şerif diyor ki: 

··Has~ahanelerin bütçesine üniversi~enin 
ilave etliği parayı ·unulmıyahm 1,, 

Doktor General Refik Münir J bir derttiı. üniversite şehre ve 
evvelki gün şehir meclisinde ya. hastalara bugünkü şekliyle an. 
pılan bir toplantıda hastahanele- cak iyilik ediyor. Eski hastaha. 
rimizin bugünkü vaziyetlerinden ne vaziyeti ile üniversitenin yar. 
şikayet ederek halkın hastahane. drmrndan sonraki: buı?ünkü vazi 
!erden istifade etmediğini, ve bu- yet arasında büvUk fark vardır. 
günkü halde hastahanelerin tıb Çünkü hastahanelerin normal 
talebesi için bir staj mahalli oldu. bütçesine üniversitenin ilave et. 
ğunu söyledi. tiği mühim para ve vasıta var. 

Bu mevzu etrafında fikirlerint dır. 
müracaat ettiğimiz tanınmış dok.. Enteresan hasta metielesine ge. 
torlarımızdan Bay Ekrem Şerif. lince: her hekim bilir ki, entere 
bize şu beyanatta bulundu: san olmıyan hasta voktur. 

"-General Refik Münir ~bi AYftea lfnHeni& tarafm«an 
memleketin irfan hayatında mii. bir hastahane inş.:ısr, ratak adedi 
bim rol oynamış. üniversite Kibi ni arttırmak itibarivle çok favda. 
mühim bir ilim müessesesinde se hdır. Fakat bu lüzum. zannolun. 
nelcrcc profesörlük ve başhekim- duğu ızibi hastahanelerin vl'ıive. 
lik etmiş bir zattan bu türlü bir tini ıslah için delildir. Çünkü 
itiraz çıkması şayanı hayret ve söylediğim ~ibi ıslaha muhtaç bir 
hatta şayanı teessüftür. hal voktur." 

Yatak darlığı meselesi umumi 

Nevyork sergi komitesi 
reisi memleketımizde 

Beynelmilel Nevyork sergi ko 
mitesi reisi M. Valen ve sergi ko. 
miıeri M. Albin John.an dün sa. 
bahki Semplon ekspresiyle şehri
mize gelmitler, Sirkeci garında 
İstanbul belediyetıi namına tu
rizm şubesi müdürü Semuh ve 
Amerika konsolosu Latimer tara. 
fından kartılamnt§lardır. 

Komite reisi gazetecilere "1 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Türfdyeye ilk defa olarak 
ıcliyoruz. Amcrikada çok sevilen 
bu dost memleketi ziyaret fır. 
satını bulduğumuz için çok mem. 
nunuz. 

Türkiye Cumhuriyeti Baıvekili 
Dr. Refik Saydama. bu seneki 
sergimize Türk hük\ımetinin i1ti. 
rakinden dolayı teşekkürlerimizi 
bildireceğiz ve gelecek sene açı. 
lacak sergiye de ittirak edilmesi 
hususunda görüşeceğiz. 

Sergideki Türk pavvonu fcv_ 
kalidc iyi bir tesir yapmış ve 
Türkiye mallarını Amerikalılara 
irice tanıtmıştır. 

Türk - Amerika ticaret müna
sebetleri çok iyi gidiyor. Bunda. 
Nevyork •er~si mühim bir rol 
oynamıştır. Ankarada birkaç gün 
kaldrktan aonra Parise giderek 
Avrupa ıeyahatimizi tamamlıya. 
cağız ve Nevyorka döneceğiz. 

Nevyorkun sabık belediye rel. 
st olmak itibariyle tstanbul ve 
Ankara belediye faaliyetlerini de 
bu münasebetle gözden- geçirmek. 
Je zevk duyacağım. Buraya gel 
meden enet tncfltere, Fransa, 
İtalya. Hollanda, Mac:ariıtanı zi
yaret ettik. Bu memleketlerden 
yalnız Hollanda harp vaziyetini 
ileri ailrerek serıiye i•tirak ede. 
miyece~ni bildirdi. Diierleri tek. 
Jiflerimizi memnuniytle kabul 
~ttiler. 

Sergi 940 vıhnda açılacaktır. 
Almanya, <Stedenberi ıertt:ilerhni. 
ze girmediğinden bu defa teşeb. 
büste bulunmaia bile lilsum J!'Ör. 
med.ik. Bul2ariıtana da dtmedik. 
Bu a:Cşam Ankaraya rri~ivoruz. 

kent!hfnln ~uçtu otup "t"":ı ı 
o!nı olarak sövlemesini i • r t 
t~ft, doktor da su suz bul in. 
u unu ileri sürmüştür, 

ZONGULnAKT~ı /.\lt'f\'l" GtJNtJ - 16 fkindte§rin /nl;;nü. 
tt!'ır Zonqulda!ja a.ır 1. l.ıasaı ak şeref verdiği gunii>ı yılrlônün ii 
idi.. Bu nıunasebetl Zı,nguldakta büyiik merasim yapılmı§tır. 

~ 1aaUM w ~ ~ lpfN1c ~ve par. 
ti idare Aeyeti rei&i Akın K araoğt.t.ftrt 1* ,_..fU gıln veail~ 
nutuk 8{jylediğı göruluyor. 

Hitlerin eskıden en val<Jll 
11rkadaşlanndan biri olan c~ 
Strasser hala Almanvanm dl• 
cımda yaşamakta ve eski arka· 
daşı Alman devlet reis·ne ~ar· 
c;ı büyük bir kin bes'emekte
dir ... 
Fransızca Paris.ı::oır CTazet • 

c.ıinin muhabıri lves DPlbars ~ 
man siva.,~tile nek vakmdan ., 
1akadar olan Otto ~tra er ı't 
bir mlilakat vanmı!'ltrr. Bu n"i\. 
lflkatı a iRnsla r kısmen verıil. 
OUnkü Pnr:s-Soir aazetesi ilt 
Cll'elen ve sa.,.anı diJclrat bu'dıın1•· 
muz diğer k'"'Jmlannr buyiiıl 
'\effrediyoruz Stras er şövle de
tTıiE;ti". 

- Suikastın er tec;i ırt"rıi ,Al 
man hU'•lımeti beni ım ur ı:ııi't 
olarak eöı:ıt<>rr .. ,..k /\ ı..,..an nolısi
ne teslimirrıi Rern hiikôrn t;n. 
den istedı. Fakat d '·rt saat zat· 
fında Zür'hi terkedere't, kurtul· 
dum ... 

Otto Rtras"er kardesi Gre0 ot' 
ile valnız nasvonal SO""B 119' 
oartislnin kuruluı.un"la bil' U1' 
hizmetler etmis oll"""kla kal!Jl,. 
mıs ııvnı zamard'l Pitl<'rln I a~ 
ı3esbcra hanisanec:inc1e b•1l11ndtJ• 
c'fu mUdrlPt"e nırtı• i id.,,.e et· 
miş ve Göbels'in de varıinnilt• 
Münihli bir ı:ıefin idaresini iste; 
miven şimali Alma.ııva halk11' 
elde etmistir. 

Otto Strasaer'ın kardeşi Gtc
~or Strasser 30 haziran 1934 
kargasalıihnda Rohem. ve ŞleY• 
şer ~bi Hitler taraftarları ı-· 
rafından katloluniuktan soıırt; 
Otto Strasaer de AlmanyaY 
terketmiş. o günden itibaret' 
Bitlerin amanaız bir dtışma!'1 

olmuştu. 
Otto Strasser evvela Viva~ 

d.a bi18.hara Pra~da, nihayet ~;. 
nhte yerleşerek Alman g~ ti 
ı><>luıl Gestapovu t1 trcten gıı 
siyah cephe teı,kil!tını idare et. 
mefc başlamıatır. 

O'ITO STRASSER NE 
DiYOR? 

Otto Struler bir masaıılll 
arkasına ~mtş, sorulan su.ı. 
tere cevao veriyor. Hitıerd; 
bahsolunduiu zaman kilC 
mavi gözleri :pınldıyor. yan11-°.!; 
Mevzu Münih suikastı oldw;r 
icin Runlan anlatıyor: 

- Bilihara tekzip oıunaJ' 
Heae'in ölüm haberini duyd~ 
ğum zaman bu darbeyi hazıl' 1• 
yanlann arkadaşlanm oldukl•t 
rmı tahmin etmiştim. Fak•) 

(Devamı 5 in~ 

-> 
~ 
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PerıembeJ Cu111• 
2311. Teş. 2411. 1ef -
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Kasım ıı; 1' .-
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~itarSlf r1 ıer1.-ı leket-
r ! 

Görüp düşündükçe 

Erken ve geç meselesi 
8 ler 

!~ili . 
ne d üşünüyor? 

H ııfln l:ırrlır; bazı :ı rka<la!';lar hn yıl tntbikiııc lH•-:-1aıınn bir 
ınrktep ıııe,..pk..,iııi konıı-:-uyorl:ır. :\Jrkt<'p, gerçi bütün wenıle· 
ketin malı ohııı hir ıniiC'ssc ... edir. ('ocııkla birlikte çocuk sahip
lerini , ·e dola~·ı·dyle hc>rkesi aliiknlnndırır. Bu konuyu işlemek 
isti.r<'nleriıı çokhığıı bundun ileri ~cli~·or. 

• esi b.ıcc I\cws Chroniclc gazc_ taç olurlarsa, hazır bulunmasına 
ia ıtaraf memleketlerden t. da memnundurlar. 

~eve' 1-l:Iola~da, Belçika, lsvic:- Hadiseler şimdi daha munta. 
erine ~~carıstandaki muhabir. zam surette cereyan e.diyor. Fa
eııııek ırer telg-raf çekerek bu kat ablukadan miitecssir olma. 

ltirak etler dkarmın harbe, diklarına. şüphe yoktur. Son de. 
lıııaıı devletlerinin rnziyetine, fa neşredilen bir istatistik. harp 
~uııJ:~nın durumuna karşı ne patladığındanbcri Roterdam li. 

Cev Uklerini sormuştur. Aldı. manmrn mutat ticaretinden yüz. 
tiııi ~kpl~rın şayanı dikkat yer- de 72 nisbctinde kaybettiğini 

tıbas ediyoruz: göstermektedir. 
J * ·:<- +:· Bu bakımdan bazı Holandalı. 
"'!3.t~~?-'ad a: !arın harbi tel'in etmeleri ta bil 

1 ITTinku·· lıa k d 1 görülmek Iıizımgelir, harbin ne 
~·ad . . . rp a rşısm a • 

~İı-Je~ .fı~ırler muhteliftir. Bu !çin yapıldığına bile ehemmiyet 
llirı· ı,k, ıy_·c irca edilebilir. vermiyor. Bıından istifade eden 

ı • mı t f 1 Almanlar, f ngilterenin yalnrz 
I' ki h' ı ıver., ara tar arı- kendi imparatorlu2'unu muha. 

llJ.i~·et· 1.C: şüphesiz harbin me_ ·~ 
eılir 1111 lngiltere:ve yüklemek. faza, Polonvanm intikamını aL 
b mak için harp ettiğini. ve bıı. 
k i,~?r noktai nazar, _ ki daha günkü harbin bit:lraflara verdL 
dır~ınıseJer bu noktai n:ı.zar_ ği mcsuli:vetin Almanyaya dcijil 

t lngiltcreye ait olduğunu ileri 
~la~ k ngilterenin görüşünü sürmektedir. 
lı an~ la ve Almanyanın, Mü. * -~ * 

°''ak aşnıa.srndan sonra Cckos. l k d 
vıefıas_ı .işgal etmcsile ittifak Be çİ a a: 
•yİ~i erdını:ı Hitlere itimat et. Belqika efkarı İngillerenin 
ekl{>d~ ekı manayı takdir et- Almanların büyük hücumunu 
lJ·· ır. gelecek bahara kııdar geciktir_ 
ıiıı~U~{'n .1talvan efkarı bu. meğe ealışaraı!r kanaatindedir. 
~ın ar1Jın, !ngiltere istedi- O zaman vaziyet pek fazla iler. 

ır. 'flo~n n<ıtfadrğı ka..11.,atinde. 1cmiş olacak, bilhaPc:a rl'Y\bargo
lltc~ti ·0nv~ya verilen garanti, nun kalkmasından hakiki isti . 
t 01 devırmek için bir nıaze. fade kel"ıdini gösterecek. Kr"ı'!
-A.vaar;ı~ kabul edilmektedir. da Avrupaya binlerce pilot gön_ 

~ıı. is~ ıı;;c, dünya nimetlerin_ derecek, ve belki Almanyada ye. 
, l'şıJ ıfa edenlerle, etmivenleri ni bir vaziyet hasıl olabilecek. 
tetin ~t.trınakta ve lr ~il tereyi tir. 
~tııı ~~ ~uhalefct .. ile karşı. Belçika gibi, halkın ekseriye. 

r- tıya.ş i.,,orup bu \'niyetin BrL ti açıktan arığa, ittifak devlet. 
arak lhparatorluEfunu parçalı_ lerine karşı teveccüh beslemek. 
.~k fna "son lıaro., i kazan. ka gemilerinin kontrol edilme. 
llkttıea~rsatını vermeyeceğine sinden ba!}ka İngiltere ve Fran. 
~on ~:yor. 
\'ik

1
•
1
dort ~nedir matbuatın saya itiraz mevzuu yoktur. 

liı; e vücut bulm1;~ olan tn. .;.:. ~:· -x· 
~;-- ltalyan mün:ıfcreline lsviçrede: 

cı.~ hi~ rı, ~ııgi!iz aleyhtarlığı pek Hnrbiumumi csnn.smda !svic. 
scdılmektedir. re efkarı bir kaç kısma ayrıl. it *~:·* . . d. 

'
1
' 1\ı 0landada: ~rş ~:h~ay~~~1;';'.enl~~a~y~~~ 
~ ~~~1sencdenberi. hiç ardı ara. karşı şiddetli bir muhalefet var
f'a l' ~even Nazt propa!:?:anda. dır. Fakat garp devletlerine kar. 
),~lla.rag~e_n, Hl.alettayin Holan. şı da. sakin bir ~mPatj ~öste, 
"'lf~l' • ıttifak devletleri mu. rilmektedir. Almnnva. Rus si. 
~ı~ i .olursa, Holanc;lanm son yaseti yüzünden tsviçrenin sem. 
1 '°e ~lld~ çok iyi alıştığı dahi- patisini kaybetmiştir. Eğer garp 
~ arıcı hürriyetine kavu. devletleri Avrupayı ebediyP., ra
li'oıa ll1ütaleasmdadır. hat etmekte olan müşkül lta 

ati!a,
11 

ndahlar, memleketlerine karşı muhafaza edecek bir sulh 
.; hıiın .~e taraftan geleceğini teminine muvaffak olurlarsa, 

lı:ıllğ-u bılıyorlar. Ve ihtiyac;ları !svicre bundan büyük bir şük. 
11

. Yar:aınan nereden kendileri- ran duyacaktır. 
{t: Cdi lln yapı!acağ'rnı da tak. İngilterenin !talyaya karşı ta. 
l'rııa { 0:lar. Holandalılar, yar. kip ettiği siyaset te !sviçreliler 
l'ııit e~tıvaç l1issetmiyecklerini tarafından tasvip edilmektedir. 
~ , 

1Yorıar. Fakat eğer muh- Zira bu siyasetle, İtalyayı bita-

~9ıltere ile ltalya ta-ı 
l~ anlaşması yapıyor 

le it l\dra, 22 (A.A.) - İngiltere 
s alya arasında cok mühim ta-. anı ~ 

''· aşnıalarr yapılmak üzere • 

~~ h ite,, aberi veren "Financial 
•ıs" 

~qt•t• Caproni'nin Londrayı zi-" ın. 
~ı;-0l' ın boşuna olmadığım ya-
~ily '-'e İngilterenin İtalyaya 8 
hiıırı:n ton kömür vererek muka
"e ~c c llıakine aletleri alacağım 
~ti ~z~Patnuk, kauçuk muamele-

apııacağını bildirmektedir. 

1-falkevl~rine dair 
t konferans 

üç yiyecek vesi· 
kası alan aile 

Alman mahkemeleri ta
rafından iki buçuk sene

ye mahkum edildi 
Almanca "Hamburger Frem. 

<lenblatt'' gazetesi Hamburg şeh. 
rinde Vilhelm Schvarze adında 
birinin üç yiyecek vesikası bir. 
den aldrğr görülmekle iki sene 
hapse mahkum olduğunu yazr. 
yor. 

Bu adam, bir defa Hamburg'da 
vesika almış, sonra diğer bir şeh. 
re giderek damadı ile oturmuş, o. 
radan da almış, bir ba~ka şehirde 
de krziyle beraber otururken aL 
mıştır. 

nıflıkta devam ettirmekte ve ts. 
viçrevi son harpten olduğu gibi 
muharipler tarafından muhas:ı. 
ra edilmekten alıkoymaktadır. 

Ancak bir çok İsviçreliler, 1n. 
g-iliz devlet adamlarının, bugün. 
kü hadiseleri dr.ha önceden niçin 
görememiş olduklarım anlamı. 
yorlar; Ye Almanya üzerine atı. 

lan beyannamelerin de bir tesiri 
ol:ıcağma kani değildirler. * -l<· ·)(· 

M acaristanda: 
Macaristanda halkın büyük 

bir ekseriyetini teşkil eden Nazi 
aleyhtarları arasında, Macar 
sansürünün faaliyetini şiddetle 
tenkit devam etmektedir. 

Güz<'I, aııııı bir uıckt<•p mesele..,hıe knrı-;;nulk. onun idare 
-:-ekli, ol,utııı:ı. tarzı hakkında fikir ı-;nhibi olmak için, yalnız 
fital'ihinde bir mektcpJıtc okıuııu~ hıılunmak yetmez . . Mektep; 
ihtbas ı-;ahihi olmıptıılarm nsı.ı yak.la-:-mnııınları lazım gelen 

bir nulıktu·. 1 
Ço<'uk ~ihi nazlı Ye <,;ok nkJ<'I, oynıı.k fidanlar yetiı:tircn bu 

yerler, 11711·1 tlikka.t, titiz itina ister. Hel~ )anlıı;; ciiınlelerin bu 
Jll\':tlarclıı bıı·aktığı tc,.,irler, tahmin edilenıiyccek kadar bü
yük \'C derin ol ur. 

Alman kuvvetleri Holandayı 
neden işgal edemedi ? 

Ilenim anlayı~mıa göre "gazete., do ı-ınırları yurdun dört 
tamfma dağılmış baı:;ka bir mekteptir. Onun da. yükseltici, 
doğrultucu , .e öğretici tarafları 'ar. Ne yazık, ki mektepler 

= clclo yermesi en uygun, en tabii Yazitcısi ikon, bngiln mektebe 
zarar vcdr bir Jıalde görüyoruz. 

Yanlış kitap, yanlış usnJ, yanlış program diyorlar. Saat 
scki:t:de mektep erkendir. lstanbulıuı hususiyeti niçin dikkate 
alınmadı? <liyorlar. 

Ritap. yanıı,tan çok güçlükle kurtulur. Suııtta hoca böyle 1 
hir yanh~a mstlapn<·a. düzeltir geçer. UkalAhk etmez, çocukla 
kitabı birbirine diişiirnıez. Çü.nkü blr sınıfta en fena şey, ki
tabın hocayı, ho<·anın kitabı tekzip etmesidir. ('ok gec;:meden 

6elçikanın kat'ı müdahale karan 
ve müttefiklerin 

. 
manı 

Holanda ve Belçika tarafından 
yapılan sulh tanssutunu Hitle_ 
rin reddettiği bir kaç gün evvel 
ajans haberi olarak bildirildi. 

Bu kararCl:ı.n sonra Holanda. 
nm Alman kuvvetleri tarafın • 
dan iı;gali artık bir g-ün mesele. 
si o!ar:ık bekleniyordu .. Esasen 
Holanda müdafaa tedbirleri al
mıstı. 

Fakat Almanya Holandayı iş. 
gal edemedi.. 

"Chicago Daily News,, gaze. 
tesinin hususi muhabiri Alman_ 
yayı durduran sebepleri bitaraf 
bir ?:özle şu şekilde mütalea et. 
m<'ktedir: 

Holanda, Belçikanın Almanya 
ya verdiki bir nota sayesinde 
son s1atte Alman işgalinden 
kurtulmuştur. Bu notada NazL 
!erin Holandaya müdahaleleri 
karşısında Belcika ve dolayısile 
Fransa ve lngilterenin de oto. 
matik şekilde vaziyete müdaha. 
le edecekleri bildiriliyordu. 

Gec;en haftanın sonunda Al -
manların Hola.rı.da:,-a taarruzları 
artık katf bir ~ekil alacağı sıra. 
!arda. Belcika kabinesi fevkalii
de bir cesaret ~östererek kom. 
ı:;usıı H0lanöıı'n işgaline razı ol
mrvacatyınr Almanyaya bildir . 
miş ve bu işi mahalli bir hadise 
olarak kabul etmiveccklerini, 
Holanda ile birlikte ·hareket e. 
dece k leriıı i söylemişti. 

ALMAN FIRKAI,ARININ 
TAHŞ!DATI 

Bu haber son dakikada Hitle. 
re bildirildikten sonra Alman 
devlet reisi tasavvur ettiği ta
arruzu tehir etmeğe karar ver_ 
di.. Malfim olduğu üzere Al . 
manlarm Holanda hududunda 
ve bilhassa Klev mmtakasmda 
yaptıkları tahşidat taarruz nL 
yetleri nisbetinde artmış bulu . 
İıuvordf Bundan maada bu fır
kaİar başlarında zırhlı ve mo
törlü krtaları oldu~u halde pira. 
mit şeklinde biribiri arkasma 
sıralar.ımış bir halde taarruz 
emrine hazır bulunuyorlardı. 

İşte Almanlar bu sırada yine 
sulh halinde yeni bir lokmayı 
yutmalarına müsaade olunnmı -
yacai!ını öU.rendiler. tik Alman 
kuvvetleri Holnnda topraklarına 
airer girmez Belçika fırkaları 
derhal harekete gec:ecekti. Bun. 
dan maada frı~iltercnin de H?
landaya muhakkak surette wbır 
hava yardımında bulunacagını 
bil ivorlardr. 

yardım 
olmuş 

vaatleri çocuji;un ne birine, ne ötekine hiirnıctl, inanı kalmaz. ' 
= Eı·kcn meselesine gelince, bunu karı;;ıdan. uzaktan konuş-

nuynlm1. Yakmnııı içine ıcirlp inceleyelim. Uzaktan gelenler, 1 
ACÇ kn1nn1nr yii7.A.IO iiı;ii geçmez. Yii7,dc üç için iıııe ayrı US'Ul • 
kurulanrnz. Ilen, hir Jıocn. .sıfatfylo haber \'Crcyim, ki saat do- f 
kuzda başladığımız zamanlarda da yine bu kadar çocuk geç ı 
knlıl ordu. Şu halde, kJmc l"e niçin haykırıyoruz? 

dilmiş olan İngiliz - Fransız 
zırhlı kıtaatı derhal ve süratle 
har~kete geçecek, üçürııcü ordu 
grupu basında bulunan ve Po
lonyalılara vurmuş oldukları 
darbeyi aynen Holandalılara 
vurma~a da hazır bulunan ge. 
neral Blaskovitz ile Rayşenu'ya 
gözlerhi ac;tıracaklardı. Ve ni. 
hayet şimdiye kadar Alınanla -
rm her çareye ba§vurarak ber. 
taraf etmeğc gayret ettikleri 
Umumi Harp lmdutsuz olarak 
ba.'?lıyı:ıcak, Almanlar müttefik
lerle tamamen açık olan Holan. 
da topraklarında çarpışmağa 
mecbur kalaca~clardı. 

·-------··-Hakkı Süha Gezgin-1 

ELLERiN DiLi: 3 

Çabuk teessür duyan 
insanların el çizgileri 

ln::riliz hava kuvvetlerinin AL Tetkik olunan 
man krta'rrma yapa.cakl.arr hü. erkek veya ka. 
cum siT"'iiye kadar bertaraf e.. dmm 7.clci bir 
dilmis olan iki taraf arasındaki g0rünW,C malik 
hava lı::.rbiue s lıebiyet verecek. olup olmamasının 
ti. Bu haber Führere verilince pek az e-hemmi
karar değisti ve planlarına va. yeti vardır. El 
rmcaya kadar hazır olan taar- çizgileri onların 
ruz C'mri geri alındı. rekalarmı inkişaf 

-A' \ Jia."-':lf { 
\J.;.~·t - ...... , . .... \ 

,~· . ' ıl s 

~', 
Fakat bu emir ne kadar za_ ettirip ettirme. 

man için tehir olunmuştur? diklerini derhal 
Iste asıl tahmin olunma~u Ja. meydana koyacak 

zım' nokta budur. Muhakkak o. ~tır. İşte bu şekiL 
lan bir cey varsa o da her geçenS ·ae el tetkiki çeb. 
güniin lng-iltere ve Fransa tara. re tetkikinden da. 
fından Bclc::ikaya ve Belçika ta- ha emin bir reh. 
rafından Holandaya yapılacak' ber olmaktadır. 
yardım imkanlarmı arttırmak. Bir çok erkek 
ta olduğudur. veya kadınla-

? • _ rın g-ayet 7..cki 
BELÇİKANIN CESURAl\E bir cehreve ma. 

KARARI lik ~ldukları halde bunların a. 
Bu suretle kralları Leopold, cık havada spor ya'pma \'eya 

general Derıis. ı:ıenatör Rolin ve )·aı:ıamayı her türlü araştırma... 
mebus Joris gibi sulhu her ~e- lara veya fikri calışmalara ter. 
yin fevkinde tutan Belçikalılar cih etti'kleri ~örülür. 
~imdiye kadar Avusturyayı, Kafa çiz~isinin istikameti ile 
Çekoslovakyayı ve Polonyayı sonunu tetkik ettikten sonra, 
yutmuş bir milletin sözüne hiç bu rok mühim hattın başlangr. 
bir kıvmet \'ermC'mek, ona da. cının verdiği izahatı mütalea et 
ha fü;Üin bir kıivvetle mukabele mck icap eder. Kafa cizg-isi üç 
etmek lazım olduğunu anladr. muhtelif şekilde başhyabilir: 
hır. Bundan sonra artık BelçL l) Hayat c;izgısı içinden .. 
kanın siya seli değismiştir. Bel. (Resim bir, numara 1-1). 
çika ticari heyeti, hattı"i tehdit 2) Hayat çizgisi ile birlikte .. 
altında b;ıe ols1 Almanva ile 2 2 
miizakercde bulunmryacağını (Resim bir, numara · ). 
Berline bildirmistir. Bundan 3 ) Hayat çizgisi dışından .. 

(Resim bir, numara 3.3). 
sonra Bclcikanm Almanyaya 
karşı "dostane bitaraflığı., me. Bunların ilk şekli en müte • 
selesi de mevzuu bahsolamaz. redciit, en şüpheli olanıdır. 

Bu ciz~inin, sahibi fevkalade 
HER GEÇEN GO~ hassas, temkinli ve mahcup, çok 

Hitleri tanıyanlar bu bozgu. asabi. derhal tahrik olunabilir, 
nu ivi bir nazarla karsilayamı. bir hiç iqin şaşırır, en ufak şey. 
cağıİu bilirler. l\Iuhakkak ki !erden müteessir olur ve tehev-
bir bozgun Alman milletinden YÜr anlarında derhal barut gibi 
saklan:ı..'caktır. Fakat bitaraflar parlar. 
her ı?"Ccen gür,:in Almanyanm Bu gibi insanlar daima endi. 
kuvvetlerini tı\'uı:ıturmnkta ve şe ve sıkıntı içindedirler ve saç. 

Kara çizgisinin hafif olarak: 
çizilmiş olması veya bu hat ü.. 

} rerinde bir çok ve ince hatlar 
ı bulunması ademi makuliyete 

delalet eder. 
Bunlar mevzuun yaş ilerle _ 

. diği zaman inzivada yaşa.mağa. 
mecbur kalaca~ını gösterirler. 

Vaziyet böyle iken belli baş. 
Iı. hatlar, mesela talih çizgisi 
elın ortalarında silinirse, çıl _ 
dırmak tehlike.si daha kati bir 
şekilde görülmüş olur. 

Bu ı:;ekilde bir kafa çizgisine 
umumiyetle içki müptelalan ile 
her hususta ademi itidal sahi. 
bi olan kimselerde :rastlanır ... 
Hatta ellerinin diğer hatları ta. 
~a.men sıhhatli olsa bile bu gi. 
bı şahısların ademi itidal tc • 
min edecek fırsatlara daima 
mağlup oldukları veyahut içle. 
rinde zehirlere karşı temayülü 
bulunan muzır bir ahlak besle. 
dikleri muhakkaktır. 

~-l9~İl\önü Halkevinden: 24 • 11 
~ ~ ... ~c~r:ı<ı akşamı saat (20.30) 
ı:ıııın~ll:ıız.ın Cağaloğlundaki sa. 
~iz ~ dıl, t:ırih ve edebiyat şu. 
ı~llcıl'I 

1 
aşkanr Halit Bayrı tara. 

~l\ıla, b.1alkevleri mevzuu etra. 
~·llı~il ır tnüsahabe yapılacak ve 
~ı~!Si ~Uberniz tarafından (Ateş) 
vlJ. .e~e .Yn~nacaktır. Gelmek ar-

Suçlu mahkemeye gittiği za. 
man, bu üç vesikayla ancak ken
disine kafi gelecek yiyecek temin 
ettiğini söylemiştir. 

Kansr Olganm da ayrıca suç
ları tesbit edilmiştir. Olga bir 

: çift ayakkabı, yeni bir eteklik ve 
bir çift çorap için müracaat et. 
mişti. Fakat polis bunun evinde 

Bir kere Belcikalılar da kapı_ 
tarını aı;:tıktan sonra, art!k, ~!
man kuvvetlerinden kalıt? ıtı. 
bar!le üstün oldukları teslım e. 

buna mukabil müttefiklerin kuv. ma sebeplerle etrafında bulu • 
vetlerini artırmalarına y:ıra. nanlarla umumiyetle kavga e. 
maktadır. derler. 

Di?;er taraftan bu gibi tipler 

.. Kafa çizgi~inin, hayat hattı 
ıs~~den çıktıgı sert merih tepe. 
cıgı (kabarığı) bu gibi hususi. 
yetlerin mcsulüdür.. Elin dış 
kenarında bulunan diğer Merih 
tepeciği (kabarığı) aksine ol . 
mak Uz.ere zihni kontrollere işa. 
ret eder ve kafa çizgisi ıt\'Uçta 
~Ustakim bir şekilde u1.annm; 
ısc ~·ine :\ferih tepcci~inin iş:ı_ 
ret ettiği fikri meziyetleri ifade 
edt'r, yani mevzuu scnelC'rin te . 
sirile şahsi disiplin ihtiyarını 
kunctlendirebilecc k dC'mek tir. 
Eğer kafa çiz~isi ac;a.Yıya do.'r. 
ru dü~mliş iı:ı<' bu ~c~·~ııun t;. 
r~~k~de~ l~7 .. akla§acnğ'rnı ''C' km 
dısını ınsıyaki tcmayülleı ine 
terkedc<"e~ini e-iistcrir. 

ttı>'cı~l~~n~Ev Bürosundan da.. 
rını almalan rica olunur. 

~ -o
E!tıerbahceli Galip 

~ll~,l öldü 
l~l!ı;~ıı Tcril:y<'si İsta nlınl 

~ t'ı.ıll(!. nn~lrnnlığııulllıı: 
~ la /bahçe l•llilılimüzün mü-
'llin·· c kıymetli uzuvlarrnclan 
~ <:!~ 11ı 4ramızclan kaybettik. 
~ aı.ı 1 k ~7.e>si b ıı •· ii ıı s:ıa t 1 ı <le 
~lta,11°~'Uncıe ~roda caddesinde 
aıı ı .. 11•tşı solutli. I;j ııunıara-
1' "'·t d ' . ~t şı .. 11 ıJ,tcalüır. 
. ı aı.ı~ılfttımıza mensup l\IUP 
ııcıc 1Şlarıııııı cenaze ınerasi
:\r,, 1 azır bıılunmali. iizQre 

\ ~ıı· bn :nızııı sıı:ıt Yo adı·cf'tc 
ticcı. 'lılunm lurr ehemmiyet· 

Olunur .. 

• bir düzine ıskarpın, birçok etek. 
liklcr ve çorap bulmuşlardır. 

Bu suçlara ilave clarak Ham. 
burgda kat kat kiraya verdiği e. 
vinin fiyaatlarmr da yükseltti ~i 
için iki sene, altı ay hapse ma~ı
kum edilmiştir. - Daily Ex;r:n. 
den. 

Halide Edib 
üniversite profesörler meclisi. 

nin sen içtimaında. Halide Edi
bin üniversite edebiyat fakülte
si İngiliz edebiyatı profesörlüğü. 
ne tayin edilmesine karar veril. 
miştir. 

İntihaptaki isabeti izah etmek 
fazla olur. Halide Er!ib ile aym 
zamanda üniversiteyi tebrik 

ederiz. 

Belediyeye alına:ak memurlar 

Belediyede münhal bulunan ba. l I3ıı itiba.rla _cliir. hir imtihan. yapıl. 
zı memurluklara alınacak memur. ı.ıı. tır. Jmt han c.\ ı akı. valı . gcL 

lar için 150 talip zuhur etmiştir, dikten sonra tetkık edılecektır. 

o kadar cabuk mütecessir olur. 
Jar ki. alelade bir nazar veya 
muhayyel bir hürmetsizlik on. 
ları P-ünlerce altüst ee~r. 

Eı'{er bu riz~i daha. ileride 
miistakim bir ı:ekil alıyorsa bu 
ınevzuun ileride zcldsınm inkL 
P:ıfıl<'. hassasiwtinin zaafları • 
ıı·ı hakim olacağına işarettir. E. 

r hat <lnha ziyade m('ylf'der 
"t' bilc·ğc veya av teJX'Ciğine 
mııhavyılc t('ııeı·i~i) do~nı y.ıı=ı-

1.ınırs,ı bu c!a rtll'\'Ztaın tema. 
y~ilkrinin ya::: arttıkça. fazlala.. 
f)l('ağTna nr>ı:ıl"t Nkr. 

Türk - Rumen ticaret 
anlaşması 

ı\ııl,anı, 22 (Tt•l<'fonla) 
llouıaııytL ile hllkuwctirıı lz ara
sıncla yapılan ti<'arl't aıılaşına
sı ııı P rlyctf' ~i rıııi şti r. A ıılaşına 
bugiln tel'!rafla günıriiklcre 

bil dirilmiştir. 

Yalnız \"e bilkt.Ssa bu nol:t::ı. 
bütün aile reis!--r:nin nazarı dik 
katini toplamalıdır. Çünkü bıı 
ha~ ve bu iz.aha t saye:; inde ço. 
cu~n temayiiileri anla.flılacak 
ve lüzumu halinde mevzuda keıı 
dini kontrol etme itiyadmm \'rı. 
ratılma.sı için tedbir alınacak . 
t:rr .. (İt numarnlı resim kaf:ı 
h~ttrnıl'! mııh~elif şekillerini çot· 
g-uzcl bır şekılde göstermc!•tc 
dir. 

(Daha ,,,.r ı 



'.Esasen Pariste de bunun tec
rii heıini yapmr§. Kalantanın tat. 
min olunmaz çılgın kucağından 
bitkin bir halde çıktıktan sonra 
bile Koıkaini gördüğü zaman ken. 
diııinde yeni ~evk membalarının 

ve arzu kaynaklarının canlandığı
'1i1 hiuetnıi§t1. 

Mükedder olduğu günler Pa. 
ciste yaptığı gibi bu kere de Tu. 
rrrıin ekuntriir mahallelerinde 1 
doJ.atmağa başladı. Fakat yürür. 
ken vücudunun bacakları üzerine 
çöktüğünü ve ağır geldiğini his. 
sediyordu. 

İ te ihtiyarlığın ilk işaretleri. 
Erkeklerin kahve ren-gi giyinme. 
ğe başladıkları devir ... 

Bir valizin unutulmuş bir kö,Şe- 1 
sinde meşhur yC,Şil ve mavi çizgi.. 
li örme gravatrnı buldu. Bir gün 
sabahleyin erkenden bunu boy. 
nuna takarak, halen kalbi müca. 
Cldeleri.rt kurbanı olmus kimseler 
iÇin bir nevi ec~bi lejionu ha. 
linde olan manastıra çekilmiş bu. 
lunan eski mektep arkadaşı ve 
sahık garsonu ziyarete gitti. 

Bir ıştk hü:r:mesi, güneşin ha. 
r.a.rrti eski gravat üzerine sinmiş 
otan Avatar kokusunu canlandır
dı. Bilseniz bir kadının taze ya. 
naklarr üzerinden inen gözyaşla. 
rı n·e i:Üzel kokar ve bir kadının 
üzerine gözyaŞ'l döktüğü grava. 
trn kokusu ne kadar emsalsizdir. 

Manastrnn avlusunda krrlan _ 
gıçlar yerlere sürünürcesine u _ 
çuyot'lar; sonra sanki gagalariy _ 
le gökleri delmek ister gibi bas _ 
lan yukarıda havalanıyorlardı: 

Bir zavallı rahip kendisi gibi 
betbaht serçelere ekmek krrıntı
lannr serpi}·ordu. 

Titonun arkadaşı ziyareti ha. 
her alınca derhal ellerini uzata. 
rak eski mektep arkadaşını lcarşr
ladr ve hıristiyan ağır ile "karde. 
şün" dedikten sonra konusmağa 
~!adı: • 

- Biliyor musun, burada me. 
sudum? 

Titoya da manastıra girmesini 
tavıiye etti: 

- Fakat bu o kadar kolay de. 
ğil.. 

- Tamamiyle kolay.. Tama. 
men dinsiz misin? 

- Hayır .. 

- Şu halde biraz kendini de. 
ı:ıştirmeğe gayret edersin. 

Arkadaşı Titoya manastırr, o. 
cfaıınr, kütüphaneyi ve biı- ihti. 
yar rahibin kelebekler üzerinde: 
tetkikat yapmakta olduğu Jabora. 
tuv;:ı rı gezdirdi, sonra esefle: 

- Çok müteessirim ki sana 

Pariste olduğu gibi kafa}'l tuta. 
cak bir şeyler ikram edemiyece. 
ğ'im. fakat istersen sana bir dua 
okuyabilirim .. 

- Peki. diye Tito kabul etti .. 
Dua olsun .. 

- Sessiz mi. yoksa şarkılı mı 
istersin? 

- Hangisi daha çabuk yapılır 
ir.e ... 

- ikisi de birdir. 
- Şu halde eğer sen saarkı söy 

li yeceksen ... 
- Tabii ben söyliyeceğirn. 
- Şu halde şaarkılı olsun. 
Ve Tito duayı dinledi. 
- Takdis edilmek de ister mi. 

sin? 
- Yok. yok, teşekkür ederim. 

Ben böyle daha iyiyim. 
Bir müddet bahçede gezdiler 

ve yemek salonunu ziyaret etti -
ler .. 

- Burada nasıl yemek yeni -
vor .. 
- - Tabldot üzerine.. Yalnızca 
hastalar alakart yerler .. 

Rahip ona, İsayı sevmek lazım. 
olduğunu, çünkü isanm kendisini 
insanlı~a feda etmiş olduğunu 
söyledi. 

Tito da cevaben, yeni ilac tec. 
rübelcri için laboratuvarda ölen 
tavşanların, kobayların da insan. 
lık menfaatine hizmet ettiklerini 
ve 1sadan ileriye gittiklerini biL 
dirdi. 

Bu fikirlerden dehşet duyan 
rahip işi ileriye götürmemesi ri
casında bulunarak kobayların hiç 
kimsevi kurtarmadıklarını, hallıu
ki lsa.nrıı bütün insanlığr kurtar. 
mr!?, hayatlarını yeniden satın aL 
mı!? olduğunu izaha çalı~tı. 

Tito şöyle cevap verdi: 
- Şu halde bir insan kurtar. 

mak için hayatını tehlikeye ko. 
yan bir itfaiye neferi tsadan daha 
ziyade şayanı takdirdir. Çünkü 
bir insanı kurtarmak, milyarlarca 
insan kurtarmaktan daha büyük 
bir hizmettir. 

Rahip kanaat getirmemişti, 
(belki daha evvelden buna kanaa. 
ti vardı) ve en doğru çare olarak 
Titonun bu manastıra girmesi L 
çin ısrar etmek lazrmgeldiğini 
kabul etti, Bunun için de o kadar 
parlak cümleler kullandı, o ka. 
dar derin fikirler serdetti ki ni
hayet ayrılırken Tito: 

- Peki, bir kere düşiineyim .. 
Deme~e mechur oldll .. Bu ce. 

vap kadınlann bir mağazadan hiç 
bir şey almadan çıktıkları zaman 
m~hçup kalmamak için: 

(Daha vat) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevral ii. }( ırıklık ve bütün aiYrılarınızı derha 1 

keser. fcabmda günde 3 kase alınabilir 
Her yerde pu llu kutuları ısrarla İ steyiniz. -· 

Şerif adında birisi geçen se
ne Emin ve Ahmet adındaki 
aTkadaşlarr ile birlikte rakı 

ic:miş, sonra bir otomobile bi
nerek Ortal\öye gitmişlerdir. 

Ş r! rif or;ıda arkaclaı:;larrııclan 

ot oııı o 1ı il 11a rasıııı vernıeclcn 

ayrılmak istemi~. o civ:ırdııki 
Aıı:ıst.a.sın <'\' ine lrnı,:nıı:;tır. 

Anastas Şerifi konnu:;;. ~e

ri[ le bıçağını <:ekerek Aıın.ı:;ta.
ı;r kurtarnıağ'a g-elf"n oğlunu 
ve Emin adında birisini ynra
lamış. ka~arken df> bekci ~cn
fi öldlirmtiştür. 

DUn, birinc:i ağıreezada mu
hakemesi biten :Şerif. il 5 ::;ene 
2,5 ay lıaıısP mahküuı E'dil
mi~tlr. 

i kinci karar 
Bo:;;anmak tizere olduğu ka· 

rısı ~Ukriycyi Fatih sulh ceza 
mahkemesinin kapısı önlinde 
lııc:nkl:t on ahı yerinden yara
lnyurak öldüı·en sucu llalilin 
bil'irıti ağırc·ezadaki muhake
mesi dün bitmişti~·- Katil l 4 
ı:ıeııe 8 ar lıapsc nınlıkünt edil· 
miştir. 

Belediye makine şefi
nin muhakemesi 

\·azifesini suiistimal etıııeli 
suçundan asli ye birinci ceza
rla muhakeme edilen belediye 
makine şubesi eski şefi Nusret 
dUnkli muhakemesinde mUda
fı\aıınmesini yazılı 011'.rak ,·er
miş, dHnıı;;ma kal'ar verilme}{ 
üzere başka bir gUne bırakıl
mıştıı-. 

On lir a çalan yankesici 
Tn.htakelede Mazhar adında 

birisinin c·ebindeki on lirarr 
ynııkeı:ıicilik suretiyle çalan 
~tchmf't birin~! sulh ecza rnah
kemPı>i tarafııırlan iki ay hap
ı::c rnahk'1m edilnli!~. ht'men 
tevkiC olunmuştur. 

Osmanlı Bankası 
direktörü 

Osmanh Bankası direktörlerin
den M. Bellet dün sabahki eks
presle Paristcn gelmiştir. 

M. Bcllet bugünlerde Ankara
ya giderek bazı temaslarda bulu~ 
nacağmdan ı;eyahatine ehemmi. 
yet verilmektedir. 

Yoksul esnaflar için 
yapılacak bina 

Müşterek esnaf cemiyetleri 
idare heyeti önümüzdeki pazar. 
tesi günü cemiyet merkezinde bir 
toplantı yaparak mühim kararlar 
vereceklerdir. Bilhassa kimsesiz 
esnafa barındırma binası açılma. 
sı görüşülecektir. Bu iş yılbaşın
da tahakkuk ettirilecek ve bütçe. 
ye lclzımgelen tahsisat ilave edi. 
lecektir. 

Adalar tarifesinde 
tadilat 

Köprü • Adalar vapur tarife. 
sinde değişiklik yapılmış, her 
gün sabahlan Köprüden Adalara 
kalkan ilk vapurun bugünden 
sonra beş dakika geç olarak 6,3.'i 
de hareket etmesi kararlaşmıştır. 
Bu tadilat Heybeliada orta mek. 
tep muallimlerinin bu vapura 
Köprünün geç kapanması yüzün. 
den yetişememeleri dolayısiyle 
yaprlmıştır. 

~ab ata ~omana 

' zttn 7.nmnn gN.:tikten sonra uyu. 

1 
yabildi. 

Sinek 
Kapının eşiğinde bulunan 'f'o. , 

tolitoımbo hic: bir şey görmemiş. 
ti. Polis te hiç bir muvaffakı. 
yete varmadan drşarıda beyhu. 
de ara,.c:ıtırmalarına devam edi. 
~rdu . 

Tade ile zenci villalarına av. 
d~ ettiler. matmazel Rolandı 
b izzat evine döndürmek istiyor. 
Jıu·dr. 

Gene: kv. çok mükemmel bir 
gece geçirmiş ve bilhassa şimdi. 
ye kadar farkında olmadığı 
(ok kıymetli bir varlık keşfet. 
mişti. 

Filhakika şimdiye kadar ba. 
bt.aınmı katibi ~1ösyö Valeri 
Bileı.ıdty'ye layrkı veçhile dikkat 1 
etmifti. Y~nız onun çok zeki 
,.e istikbali parlak bir delikan. 
lr olauğunu biliyor du. 

P'AUen şimdiye kadar da bir 
<:ıc* muva.ffaluvetler elde etmiş i.. ~ Metimans ondan 
haheederken: 

- Banıt f)eref bahr-ede<>ek mü. 
'-'emmel bir talebe yetiştirdim. 

Tadc tehdit mektubunu alalı 
virmi diirt saat olduğu halde 

Beyi 1 ıllir cdikn y~re konulmamıştı . 
1 (;<'re olunca Tade Valeri ile To. 

tolitom boy11 yanında alakoydu. 
\l l 

mcvzuu bahis pırlanta ha.la e. 

--- O gece biraz g-cç ynttılar .. Sa. 
Diyordu. 
Roland bütün btınlan biliyor. 

du .. Onun bilmediği genç ada. 
mm konufjrna~mdaki sevimli. 
lik. canlılık, incelik ve anrak 
o akşam farkına varmrı,ı oldıı. 
ğ11 kalbinin ve 7..eka."Smm mP.1.L 
yetleri idi. Ve bütün bunlardan 
maada, o günkü aile toolantr. 
sında c::ok iyi dikkat elmiş oL 
duğu Valeri'nin ~özlerinde o. 
kuduğu bakış artık onda ('n u. 
fak bir şüphe bile bırakmıyor. 
du: 

Valeri kendisini sevivordu. 
Bu ho!'I bir keşifti.. Fakat o. 

nu cok dücıündürüvordu .. Kont 
Serizol ile Valeri'vi mükavese 
cttiij 1.aman birincisi muhak. 
kak ki nam ve servet cihetinden 
baskın cıkryor, fakat geriye ka. 
lan bütün saadet vasıtalarını 
ikincisinde buluyordu. 
Ve birdenbire gözünün ör.ün. 

de yepyeni bir iı:ıtikbal fl<;ılıyor. 
du. Babasının C\'ine di.indiiğii 
zaman diişünceli idi ve ancak U-

ba h l<'yi n erkenden 'f'ade masa. 
nın i.izerine ve görülebilir bir ye. 
re e$ pırlantalardan birini koy. 
du. sonra pencere ve kapıları 
billrnssa acık bırakarak isine 
koyuldu .. Kristin ile iki <;ocu~u 
da. ahbaplarının yanma j?itmiş. 
l~rrli. Gene kadın a~hyarak ko. 
ca.smdıın bir ~ok ricalarda bu. 
lunmuştu. Tade karısrnın her is. 
tediğini yapacağım vaat etti .. 

Öğle olduğu halde henüz gay. 
ri tabii hiç bir hadise cereyan 
etmemişti. Saat ikide Kont Se. 
rizol g-öründü. Haber almağa 
~eliyordu. 

- Pırlantayı koydunuz mu? 
Diye sordu. Cevap: 

- Evet.. 
- Görebilir miyim? 
- Şüphesiz .. 
Kont çekir..erek yaklaştı, Tade 

'ebeı:ı0üm ederek: 
- Hiç korkmavrn. dedi.. :\fa. 

~El Plektrikli değildir. ve hic 
korkmadan taşı tuta bilirsiniz, 

w:__..,, __ )f;,~ IJJj ~@Mr!J~.t~~@ 

ummamıştı. 

Mikaelin hiç beklenmiyen ce. 
sareti de onun hO§una gitmişti. 
Hatta bu gizli bağ meydana çık
tıkça ve kuvvetlendikçe, diğer ta. 
raftan bu memlekete, halyan so. 
yuna karşı olan bağlantısının 
gcvscdiğini duyuyordu. Sanki 
şimdiye kadar duyduğu yurt ve 
vatan !Cvgisi onda iğreti idi ve 
asıl sevilecek olanları yenide:ı 

yeniye bulacaktı. 
Bu, korkunç bir şeydi. 
Doğduğundanberi gördüğü, a. 

lıştığı ve yaşadığı muhiti hala ya. 
drrgayordu. Bu nedendi? 

Kendi kendine böyle soruyor, 
fakat bir türlü cevabım veremi. 
yordu. 

Yoksa bir aşk mr duymağa baş. 
lamıştı? ... 

Ve bp aşk onun bütün gcçmis 
zamanlarını, bağlantılarını orta. 
dan kaldıracak, yeni bir dünyaya. 
sanki doğduğundanberi ayrılığını 
duymakta olduğu yeni tir haya. 
ta mı götürecekti? 

Saat on bir buçuk olmuştu. 
Kafası ve kalbi bu biribirine 

ters düşünceler ve duyuşlar ara. 
sında bunalıyordu. öğleden son. 
ra ders olmasaydı, evine gidecek, 
odasına kapanacak ve kendi ken. 
disine danışacaktı. Böylelikle beL 
ki aradıgı gönül durgunluğunun 
çaresini bulurdu . 

Fakat o gün öğleden sonra sa. 
at on üçte mühim bir konferans 
vardı; kaçırmak doğru değildi. 

Bunun için şehre epeyce uzak 
olan evine gitmektense haftanın 
birçok günlerinde yaptığr gibi 
babasına gitmeyi, onunla beraber 
yemek yemeyi daha uygun bul. 
du. 

Babasının dairesine gittiği za. 
man kaprcı onu her zamanki gi. 
bi büyük bir saygı ile selamlıya. 
rak karşrladı. 

Aynı zamanda hemen haber 
verdi: ... 

- Sinyor Matanyo henUz gel. 
mediler. 

- Nereye gitmişti? 
- Albanoya ... 
J{apıcı hemen ilave etti : 
- Sinyorita Primanti de bura. 

da değildir. Annesi hastaymış, 
bir saat önce çıktı. 

Sinyorita Primanti küçük göz. 
lü, gözlüklü, sıska, otuzluk bir 
kızdı; babasının hususi katipliği
ni yapıyordu. Matanyonun an • 
]attığına göre çok zeki ve kur -
naz değildi; fakat son derecede 
sır tutucu ve faşist ruhlu idi. 

Matanyo bir gün: 
- Onun yaptığı işte çok zeki 

ve kurnaz olanları kullanmak doğ. 
ru değildir. 

Demiş, beğendiğini açıkça söy~ 
Iemişti. 

Halbuki Elissa bu kart kızdan 
hiç ho~lanmamıştr. Onda Elissa. 
yı her an gözönilnde tutan baba
sının kiğıtlarr ve dosyaları ara. 
sına göz bile atmamasına di!(kat 
eden bir hal vardı. 

Elissa sordu: 
- Babam ne zaman gelir? ... 
- On ikide burada bulunaca. 

!:ıuyumn .. 
Ve bu sözleri söyliyerek kry. 

metli misafirine zahmet verme. 
mek için taşı bi1..7.a.t alarak kon. 
ta uzattı: 

- MUkemmel.. Emsalsiz bir 
!';ey bu .. diye kont hayranlığını 
ifade etti. sonra ilave ederek: 

- İster misiniz böyle emsal. 
!"İZ bir servetin muhafazası iqin 
ben de sizinle birlikte bekliye. 
yiııı .. 

- Fakat biz onun muhafaza. 
sile aliikadar değiliz ki? .. 

- Sahi mi?. 
- Bakın .. kapılar. pencereler 

hep ac:;xk.. O beyler istedikleri 
ı&man gelebilirler. 

Kont ~ülüyordu. Bir müddet 
sonra Mösyö Merimans ile zabı. 
ta şefi de göründü. Zabıt::\ şefi 
b:ızı yerleri dikkatle tetkik et. 
tikten maada bütün milstahde. 
mini de UZlın uzun isticvap l't. 
ti. Tade bir kenarda bir müddet 
zabıta memuru ile görüştU. lki 
adam tamamen anlaşmış l!Örtin
düler. Caddede bir meraklı küt. 
le:ıııi muttaaıl ~idip gclivordu. 
Çünkü Sinek Beyi eş pırlanta
ların birini o gün çalacağını va. 
adetmiş bulunuvordu. Sonra ni. 
hayet Tade Biclsky'nin defi be. 
la kabilinden kıymetli ta~ı em
redilen yere kovmus oldu2:u da 
duyulmuştu .. 

Yazan· K.aclircan Koflı 
ğını söyledi. Sinyorita Primanti 
de neredeyse gelir ... 

Gitmek için hazırJanan genç 
kız kararından va~gcçti. 

- O halde beklerim ... 
Dedi. 
Kapıcının açtığı kapıdan girdi. 

Burası küçük hi.r salonla biri kü. 
çük diğeri büyük elan iki odadan 
ibaretti. Salon, ziyaretçilerin bek 
lcmesi içindi. Küçük odada Sin. 
yorita Primanti, büyük odada ise 
Matanyol calrşıyordu. 

iki oda ile salon da ayn ayrı 
kapılarla • hiribirine açılıyordu. 

Elissa doğruca babasınnı oda
sına girdi . 

Burası loş bir yerdi. Büyuk ve 
üstü kristal bir masa, yazı takı. 
mı, kalemler. telefon, radyo, lti. 
tap dolabı, kitaplar ve dosyalarla 
dolmustu. Yerde büyük ve giiul 
bir halı, kenarlarda maroken kot. 
tuklar vardr. Babasının oturdu. 
ğu yerin üstünde ve kapıya kar. 
şı Musolininin at fü;üinde nutuk 
verdi~ini gösteren gii7:el l"ir resim 
görünüyordu. Onun ı:ıltında ise 
fa.şist arması asılı bulumıyorıfo. 
Oııun karsısrndaki duvart da ko
caman bir

0 

(Doğu Afrika harita. 
sı) kaplamıştı: Eritre, Habeş ve 
Somali ile civarını inceden ince. 
ye gösteriyordu. Orada Adana ile 
Adigrat ve Makallc tarafiarına 
ince siyah çizgiler çizilmişti. Böy 
lelikle kara bir tül altına ahnmq 
gibivdi. 

Matanyo bu odayı ve bu dcl<o. 
ru bir mabet kadar sevcligi, b11. 
rada ÇO<k z<ıman gece yanlarını:ı 
kadar çaltştığr halde genç kua 
hiç muniı- görünmüyordu. 

Koltuklardan birine oturdu. 
Habeş delikanlısına verecegi 

cevap besbelliydi: fakat bunu 
şimdi açıktan açığa !löylMne~e. 
söylese bile söylediğini yapmağa 
imkan bulamıyordu. Bunun için 
ne demek Jazımolduğunu kestir-· 
meğe çalışıyordu. 

iki defa telefon çaldı. 
Kapıcı konuştu ve Matanyo -

nun orada olmadrğmı, geleceği 
zamanı &Öyledi. 

Saat on ikiyi vurma~a. başladı. 
Tam bu strada telefon rine ~aL 

lrndı. · ._u... ... J 1 

Genç kız kendisini d~ünce}e. 
rinden ayıran bu se-slerden 'hoş. 
lanmıyordu. 

Kapıcı her halde başka bir iş 
için aynlmış clmalt ki görünme. 
di 

Telefon biribirinin ardından 
çalınıyordu. 

Genç kız bu sesi susturmak i
çin ayağa kalktı; mikrofonu aL 
dı ve sordu: 

- Allo ... Sinyor Matanyoyu 
mu arıyorsunuz? ... Burada ... 

Babasının orada olınadr~ını 
söyliyecekti. Fakat karşıdan gc. 
len sesi hiç de yabancı bulmadı. 
Bundan başka genç kmn s~zünü 
hemen kesmiş ve çok meraklı, he
yecanlr olarak ken<lisi söze baş. 
lamıstı: 

- Sinyorita Primanti. çok mil. 
him ... Sinyor Matanyo ile hemen 
görüşmek istiyorum. J....ütfeıı ... 

Elissa bu seci sahiden tanıyor. 
du, fakat kimdi? 

Birdenbire ker.tiremecli. 
Deminki kızgınlık gecmiş, şim.. 

di onun verini merak almr§tı. 
- Sordu: 

Saat altı oldu. 
deği~iklik voktu .. 

Raat yedide halk SPyrekleşti. . 
Valcri, Tadc Y(> Totolitombo ak. 
~am yemeklerini y<'mck üz~re 
ayrıldılar. 
·Bu ~aalte salon tamamen 

karanlığa gömülmUı,tü .. Pence. 
re actk ''e kapı da kilitsiz bulu. 
nuyordu .. 

Büylik salona bir ölü sükutu 
hakim idi.. Birdenbire şömine. 
nin kapağı gürültüsüzce ac:ıldı. 
Bir adam ocaktan dışarıya kay. 
dı.. Bu alaca karanlık içinde hic: 
kimsenin onu görmesine imkan 
yoktu. Kacmasmı kolaylaştır -
mak için kapağı yarı açık bt. 
raktı ve masaya do~u ilerledi. 
Bin ihtimamla elini masaya doğ_ 
ru uzattı .. Baş parmaitı ile şa_ 
hadct parmağı arasında pırlan. 
tayr tutarak bütün kuvvetile 
çekti. Bunun ü1.erine derhal sa. 
!on aydınlandı ve üc; fotoğraf 
makinesinin resim ~ekmekten 
müteve1lit hafif gürültüsü du. 
yuldu. 

Fakat pırlanta yerinden oy. 
n:ımamış. bilakis daha. ziyade 
masaya yaoışmı&tı. Yabanct a. 
dam daha büyük bir kuvvetle a. 
~ıl<lı. o zaman her taraftan ziL 
l"rin yiikselen ~si duyuldu. ay. 
nı T.:ımanda giriş knpısmdan ka. 
lın bir ses geld' (Daha v11r) 

- Siz kimsiniz, efendilll 
- Ben. Ecnitto ... Ta.nlfll 

mı? Beni t to Sa rna.zo ! ... 
Elissanrn gözlerinde bir 

~aktt. 
:Senitto ha!... MikAelle l 

tüğü, konuştuğu söyientJ\ 
rülen biricik İtalyan tal . 

Onun aynı zamanda ..;ı 
ile dosluğu ve fikir ark1 

da duyulmuştu. . 
flir komünist ve bir faşıs 
Bunların bir arada bul 

na, birinin diğertni böyle 
bir ehemmiyetle ve ço . 
dost olduklarını gösteren bi! 
le aramasına imkan var 

Elissa zaten Sinyorita ·ııl 
tinin sc~inc benzeyeıı r;esı 
bütün ona benzeterek be 
vap verdi: 

- Bir dakika ... Şimdi ç 
tı ... Arkasından yetişir, h#bf 
ririm. 

- Çok teşekkür cderirı1· 
Elissa mikrofonu teıdofl 

kin~sinin yanma bıraktı. J 
kı:ı:rn odasına dognı yürud 
pıyı açtr. Orada. bir ciakikJ ~ 
durdu. Sonra birdenbire 

1 hızla açarak ~eniş ve sert 
larla geriye döndü. 

Mikrofonu aldı. Mata11) 
sesini elden geldiği kadar 
ederek: 

Türkiye rekoru kmıdı! 

VAT AN 
KURTARAN, 

ARSLAN' 
LA LE 

Sinemasında 15 günde ~ı~ 
75895 kişi gördü. Zs> 

tarihinin 

Uçuncu ve son haftS 

Bugün başhy 
Sinema. dünyasının bu t 
güneşi görmeğe fırsat 
nuy:mlara. ve tekrar go 

iste~"(!lılcre müjdeletii 
Dikkat: Bu film. btı 

Beyoğlunda. b~ka. hiç~ ~~ 
nemada gösterilmiy~ 
llavetcn: En son gelen • 
ro Jurnı\lda. son derece e~ 

resan harp raporia.tl· 
Scnaslar her gün saat~ 

4.30, 6.30, 9 da.. 
Telefon: 43595 
Bu film pek yakında. 

rada Ulus sincmac:;mda 
ril n"{! Jrt ı r. 

• 
ı;:utteM cıkRn butun )f 
rttoı;imlrrin hukuku matıfı 
Ano~· ;.~ ı-.uuı-·ı..;l'Öı 

Almıleket MtJI~ 

ı ,\Jlık 
3 a,rlık 
6 a)·lık 

ı ) ıthk 

l(fntte dıS 

Uii l ~") 
2fl0 ;~::S 
17:; 8'° ' 
ooo ıaoo 

l arı leıkn Ualkıın Hırlı '
ı I 

avde otuz l\ı;ru$ tlusüıur. , 
bırlıtınt flınnıyc:o yerıer~ııır 
\l'lrrtı• h!'v•r lcıırwı 7.aırırrıe ııı 

.A.bone kaydını bıldireo 1 
tuo nı tdgrat Qcretinl. ,, 
paraoı;ının po~t• "eya bll~1 
\'Ollam11 ll<'rttlni fd:ııre ktfl 
rıne ıılır. ,.f~ 
·~ .. , .. ,,_.,....,,,,. h .-. • .. rn.: •ft '11 " 

ıl n<lt' ,~ A KIT'A abone :r"tt 
Ald.r<'~ c'lf'rrt .. tlnne ücre 

~:l kuruştur. 
1 

tr ''ıi t'CRETLJ::f- I 
!'kartı ilAnlıırının ıııınt!:ft,. 

tın ~ondıın llibııren nan ~ 
rındı 40: ic savfalırd•. ıiılı 
rmı: rlör rH!nril !lt~·radı 1 ·ıd' 
,.,. ikilnrOıff' 2: blrlttC dır· 
hıı•ltk vıını kesmece 5 W~ıijl 

Rü\Ok. ('Ok dtnmlı. _,.,., 't 
renkİl llAn "'f'ren!Prf! •rııı~~ 
inıiirmPlrr vap1hr. Aesm rııs'~ 
rın c::ıntim . "ıılırı :-tO kU ,,, 

T1r8rt \ht'lh·ctt<' O[t'llff 

Kii~Uk tlAnJar 



N ·--·- ·-·- ) Har i c i f i c a ret J 

s· - VAKiT 23 IKINCITEŞRtN 1939 

ı ~n!<ara fe~e~or1u. f 1 • • • 

·-~~var, ne yok 1 cihazıarını nasıl teş-
~ ıı~:::~:-~~~-~~:~ kiliıla ndıracay ıız 

Deniz har ı·nde 
s· fh· • 

yenı 

Altın,<&~ cçılğı hakk •. {ara C8i)H8 Şefi 110 
da yeni bir tal~ınatnan1e va allan mülaka, 

Afü,aı:u, ::.: ('felcton!a) -
Huıcumet, altrn ~o diğer kıy. 

ınetli maJeuw rdeu yapılın • .,.. 
uıaımuatın ) urd dışına çıkanı 
ma::sını ıncoetıııi;;tı. GUmrük \"C 

lnhiı:ıarlar Vck:lletl kaçakçılığı 
önlemek maksadile yolcu tize· 
rinde veya bağaj!:ırda bu kabil 

ıi~l - Askerler eğle· < BWJ tarafı ı ıncideJ 
or - G b • meselesi olması umumi şekilde 

ar o nışan halledilmesine imkA.n bırak· 
tiİziiğü taktı mum.ıştır. Ancak ihracat nıad· 

Jclerinden belli başlı bh'kaç 

<IJa~ıura/ı ı inı:ı 1 Londra, 22 ( A.A.) - Dün 
tngilterenin şarkt sahlllerind~ batmış olan Japon \•apurunuıı 
bir mayine çarparak hasara kaptanı B. Matukura, şu beya 
uğramış, fakat bataca.kken ka· natta bulunmuştur: , 

•. ıuçası ha.kkında. biı'blrledn· 
.~n ayrı mahiyette ihracat teş· 

raya çekilmiştir. Mürettebatı Pazar sabahı Downs e, muva. 
kurtarılmıştır. Bu hı.\dise, son salat et~ı~ ve kaçakçılıK kon. 
dört gün içinde ttalyan gemi· tro! ~ervısı !11emurlar~ z~r~ 
cillği için ikinci ha.diseclir. Da· ~:.~mı bckledık: ~aza~esı guı:ıu 
h önce Graç:ra o-emisi bntırıl· ogı~~en son~a ıkı bahrıye _?-aJ:ı•tı 

uısnuatrn muayene teşekkül· 
leri hakkında bir talimatname 

(Baş tarafı 2 ıncide) 
şin tafsilatını öğrendiğim za. 
nan da bunun Gestapo tarafm. 
lan hazırlanmış bir hareket ol. 
luğunu kabul ettim. Ben onla. 
·m kullandıklarr tekniği çok iyı 
ıilirim. Hattft bıı hususta. si~ 
'llteresa.n tafsilat vermem d<' 
niimkündiir. Meı:!ela in.filiı.knı 
vuku bıılduğu bıııa dl.ı t hafta 

a t 0 f{emıve g<:Idıler ve her ~~yın yo . 
'1azırlamaktadır. 

llir tayin 
.... ilatıaı·ı tecrübe edilıniştiı·. 
.... ütün İnhisarı, Topı·a.ıt l\iah 
.;ullcıi Ofisi, Karadeniz sahi.J· 
.. eıinde li'n dık Koopeı·atıfıeıi. 
_,arkta Hay,:an İhracat Bh·llı:, 
.;ibi. 

mış ı. 9. lunda oldıığunu söylediler. Bu 
R-0ına, ..... .2, (A.A.) - Almaıı b"tl tak' ed -· · J . . . za ı er, ıp ecegımız yo 

p~opagandası, şımal danızınde hakkında hize talimat verdiler. 
bıtarat gemilerin batmasını Derhal yoıa çıkma:iık. zira pL 
şim~i vorilan __ karara bahane !ot gl')Jn•eı.m;tı. E~asen bu sular. 
teşkıl etmek uzere İngiltere ta· da gündüıiin sefer etmer;i ter 
rafından tasni e~Hmlş olarak cih ediyC'rduk. 

Aıuiaı·-., Z- ( '-'cl~fonla > -
\TarJclat umuw nı.icli;rıuh.l şu

be mildlirlcrindC'n Nılzım Ki· 

~vvel bir !svlçre şirketine si. 
yorta ct~::-il,.,,işti. liitlerin Ravı-; 
a~ vs.n-·"'t'"'r ··.:-ni hir <''.?kilde 
e':r:ır ftmesı lıi.zımdı. O zaman 
'1 Jı ili diicmanlnrrna bir tethiı:; 
·ııre;;eti ramlc·1' ··-rdu. Bu k<'. 

:-e de aynı usulü bevnelmilel sL 
"a!'!ct hayatrn::ln kullruuvor. 

jjueunku befııfülll.ıl..ıl aıı.u. 
.e şeraite gelince, hadiseler bu 
.wrıt.İ te.şh.u ... tlarpı da kli'ayet. göste~me~ina raı;ıncn, Ro~ın Salı sabahı pilot 1eldi. hemen 

mahfıllerı buna Alman mayın· Down.s'ü terkettik ve bi.,.e gnc:ı. 
terinin sebep olduğunda şüphC' ter:ımiş olan yolu takin evle<iik. 
etmemelrtedlrler. Takriben 15 mil süratle ilerli. 

.>er UçüncU umumi nı<ifcttiş1"1. 
mallye mü~n\"irli;;.fnr- t'.ıviıı 
'•lHmiş+; · 

i:tliğini güsteıiyor. BUhassn 
.. u·a.cata. prim vermek için hlı 
.. ametçe alınan karar badc1 
~al'et cilıazıanıım teşh.ilAt· 
..ınmnsı i~inln cheınnılyetini 
Jir kat da.h;J. aı·ttırıyor. 

1TALYAJ\'LAR, YEN1 VAZ1- vorciuk. Birdenbire müthiş bir 
YETİN ALMANYA İÇİN FE. infilak vul:ua geldi, o esna.da giL 

NA OLDUCUNU SôY. verte<le idim. 
Bu ehomıniyctl takdir etmi· 

"en yoktur. Yalnız bu teşkilat-
.. anmanın sistemini tayin et· 
mek ıues.1lesinde nı • .i~kuıüt ,·a.ı·· 
dır. Tüti.i.n tnlıisaı·ı memleket 
Jalıilinde tüt.in satışının de,·· 
• et eJine alınmasından istifa.de 
edilerek knrulmnş bir teşkilat
tır. Toprak Mahsnlleıi Ofisi dt 
yine bir de,·Jet teşkiL.'itıdu. 
l•'ın<lık J{ooptwatifleıi Zil'ıtal 
.&..r11.•.u..o.u.~~··" , • .__., _ ...... ""..,"""'"' \'e ka 
...ııarf!ı.ki te.,kilatla.rıml:ın isti 
la.de C"dHerek kunılmıış yal'> 
ı•edllli birer teşekküldür. hay· 
van ihracat lıiı•liği ·hususi ser
mayeler ile· '-ücu~la getlrilmlı; 
ve kendisine hayvan ihracat in
hi<ın.n verUml5tir. 

Bu teşekküllerden her biri 
istib~a1At ve ilıra-catı arttırma 
ve mı1li Kftlkınına nokuısınuaıı 
mihi ma ... sadı t1.1ıume hafi ıuı· 
uu."! llu tcştıKkuıienn aı.tkaoar 
..>uıtadtgı ibı'&Cat hl~ıld:.ıı<'n 
.ıa.;uauua bıreı· teşkiJut ,·ücu
rla getirilmek istenilirse bu 
muhtelif tiplerden hangiıı;lni 
örnek olara.k almak daha doğ
rudur? Yahut bunlardan ayrı 
ve daha. umumi bir sistem mi 
kabul etmek lazımdır? 

Geçen gün Ticaret Vekili 
L\ azmi Topçu oğlu gazetecilere 
dcaı·et poııtikamızdan IJahıse· 
.• .; .. ·k~u ouzı ;yıuılış ı;;ayialora 
temas ctnu~ ıdl: 

- tsta.nbtllda bütün .itb&UU 
ve ihracat tacirlerin! toplaya
ı·ak bir birlik kurulacağı bak· 
ıt.Ukl.A yazılan haberlC'J' tam ... 
miyle asılıuzdır. Bu gibı mülA· 
lıaz&ların, ne tasavvuru. ne de 
tatblki kabildir . ., 
Demiş idi. 

Memlekette mc,·cut bütün 
itbalA.t vo ihracat nıilessesolc· 
ı-tni bir büyük birlik halinde 
toplamak gibi haya.liitın tatbl· 
• Lat sahasında yeri oıınamakla 
l>erabeı· helli baı;;lı ihracat 
maddelerinden her bil'i hak· 
..:mı.la bundan e\·vcl yapılmış 
t.ecriibelcrdeı de lstlfaclc edile· 
rek bazı teşekküller vücuda 
getirilmesi - hem hükumetin 
\'ereceği prlnı do!ayısiyle mnb· 
taç oldugu koııtrolu kolııylaı;;· 
c,ırmak, hem de '.l'lırk malları
nın harici piya~ıılardn itibarını 
ve kıymetini muhafaza e<.lerek 
tl1iistıı.ıısillerln ıııeıı..;.atıerlnı 
korumak ı..o~;:tasm<.lan -:- fa~
aa.lı bir teşebbüs ,·e mlllı !htı · 
yaçtır, znnned~dz- :\.ı.Cn! ;:,(eti 

LÜYORLAR Kaptan, şunları itave etmiş. 
Roma, 22 (A.A.) - Gazetta tir: 

de Me:ızorciono, neşrettiği bir - Bir hastaneye naklediL 
ınaJm:ede arlukanm Almanya dim. Çünkü infilak esnasında 
için vahim netice vereceğini varalanmn:ıtmı. Mürettebattan 
y;..7,arak, diyor ki: bazıları da infilak est"ı"lsmda 

Almanvamn uzun bir abluka.. varahndrlar . 
ya nası1 mukavemet edeceği ca- B1R AL·MAN V APUP.UNU 
yi sualdir. H~ geGen gün mUt.. İNG1L1ZLER ESiR ALDIJ ·AR 

tefiklerin lehindedir. Birleşik Londra, 2B ( A.A.) - 5"55 
Amerikanın siyasetinde deği. tonilatolıık Alman RhİDl!old va. 
~iklikler olması ihtimali de da. '>uru İngiliz harp ~em:J,,,ri tara . 
ima mevcuttur. Böyle bir deği. fmdan yakalanarak buı2Ün Is. 
~iklik ise vaziyeti mahsus dere. k~vada bir limana J?'etiril~
cE:de değiştirmekten hali kala.. tir. Bu vapur Almanyaya buğ. 
nıaz. day ~ötürü:yordu. 

1\'1ünih suikasti 
(Baş tarafı 1 itıcide) 1 lan biJdirilmiştir. Bombanın, 

tevkifi hususundaki tafsilatı ver- Hitlcr çıktıktan sonra konulduğu 
mektedir. anlaşılıyor. 

Suikastrn "kabinde, bunun, en
STRASSER, FAİLİ TANIMA. telhcen3 servıs tarafından yapıL 

DiôINI iDDiA EDİYOR d rf,ı haberi etrafa yaytlmış ve sui. 

Pariı, 22 (A.A.) - Havas a.. 
jansı bildiriyor: 

Gestapo tarafından, 8 Teşrini. 
sani suikastının mürettibi olmak
la ittiha.m edilen Karacephe Şefi 
Otto Strasser~ Havas ajansının 
bir muhabirine şu beyanatta bu
lunmuştur: 

Münih suikastı Himmler tara.. 
fından tertip edilmi§tir. Partinin 
bana çok sadakatle merbut bu. 
lunan bir mensubu, bana bunun 
kat'i .ıetilini gösterdi. 

S..:ıka3t projesi, Elhakika biz
ıat Himmlerin eseridir. İngiltere. 
ye karşı kindar duyguları yeni. 
den harekete getirmek ve mem. 
leket dahilindeki hasımlara, ez. 
etimle Karacephe mensuplarına 
karşı harekete geçmek için ba. 
hane teşkil etmek üzere bir sui. 
kasta ihtiyaclı olduğunu Hesse 
söylemiştir. • Hesse, kurban ve. 
rilmemesi şartiyle mutabık oldu. 
ğunu beyan etmiştir. Fakat 
Himmler ısrar etmiş, kurbanlara 
da ihtiyacı olduğunu, aksi takdir
de suikastın hakiki olduğuna hiç 
kimsenin i nannuyacağtnı söyle. 
miştir. 

N.ihayet şefler, kurban verilme. 
sinde, fakat bunların ehemmiyet. 
sir kimseler olmasında mutabık 
kalrnışl(\rJır. 

Her :şey, önceden kararlaştml. 
dığt ve tanzim edilen. ~rogram 
mucibirıce cereyan etmıştır. Bu. 
erger Bra.1keller birahanesi bir 
tsviçre kump:.nyasma sigorta e. 
-til:ni~tlr. öğleden sonra. saat 
beste M ünih hastahanelenne e. 

' mir veı .,cıck. hazırlıklı bulunma 

k~·,tm söde failinin adı daha beL 
1i oh:r.adan, Alman hük11meti, 10 
Teıırinisanide, Bernc müracaat e. 
derek suikastın müşevviki stfatiy. 
le benim iad:mi istemişti. 

Bombanın, Hitler çıkıp gittik
ten sonra konulduğu kanaati:ıi 
bana veren şey, Hitlerin kendi 

l eitfl!t~n sonra patlıyacak bir 
I bomba bulundul'{unu bildiii yerde 

durmaktan hoşlanmama.sıdır. 
George Elser adını katiyen ta.. 

nımıyorum. Bu isimde bir klmse 
hiç bir zaman Karacepheyc men. 
sup bulunmuş değildir. 

dORSA 
-Aakara 22 11-lk>D -

--Çt.KL ER --
l Sterlin ( lngi lizJ 

100 Dolar (Ameı ıka) 
100 Fransıı frankı 
ıoo Liret clt ... ıya) 
100 lsvı,-rc fraııkı 
100 Flnrın (J clcınenk) 
100 R<ıHmıırl, (Alnıan) 

lOO Bclıı.a (Belçika) 
100 Uırahrııi ı Yunan) 
100 LC'LI \Buıg :ıı > 
100 Çc~.oslovak kuronu 

1 100 l'rtclıı clsp~ın)a) 
1100 Zilotı ILchistı:ınJ 
100 Pcıı~i.i ı .\lacuı) 

100 Le) (Hunıen) 

100 Uin ır () ıgo-.lıl\-) 

100 lsvcç Kuı unu 
1110 lluhlc C\lo~kova > 

sti~raz ' ar 

fi.ırk borcu 1 pe~ın 
Erg:ını 

5.23 
130.36 

2.9li75 
ti.ı!l!5 

29.2090 
(ifl.37 

21.tO 
0.97 
1.6125 

13.675 

:.!3.8075 
0.91875 

2.495 
31.175 

mu:mıclcı 
olma· 

trılilır. ! 

Gümru~,. nuheUışleri 
aır~ sın...l!l terfiler 

.. .1.u.irn .• -11, ~A ( 1'clefon1u) 
diriuci suuf ı;uıııruk mUZetti:;. 
A.rıf E' uu.in, Fetoi Keısim baı;. 
ın<.ıfcttişliğe, Tevf!lt Çalor bi· 
rincl, Reşat Kiraşı.'"lan, Basri 
Bora, Ahmet Koraş tiçlincü, 
Rükneddin BirC'nn dördUncU. 
mUfett1ş muaYinlerindcn Ta. 
rık Erenmen Lfitfi GUrlıilz, 
beşinci sınıf müfettişliklere 
terfi etmişlerdir. 

Gümrük r~minden mu
af olarak getiril~n 

mallar 
Ankara, (Hususi) - lmti· 

yazJı şirketler, yabancı mem· 
leketlerden gUmrük resminden 
muaf olarak getirmekte olduk· 
ları malzemeleri bir sene içln· 
de muafiyeti haiz yerlere sarf· 
olunduğunu bildirmek mecbu
riyetinde idiler. Hüklimet yeni 
bir karar ile bu müddeti ~ç sc· 
neye çıkarmıştır. 

Gümrük kanunlarının 
tatbikatı için 

Ankara, 22 {'lclcfonla) -
Tatbikatı etrafında şimdiye ka· 
dar yapılmış olan talimatna
me ve tamimleri, gUmrUk me· 
murlarının tatbikatta derhal 
kavrayabilmelerini temin ve 
yeni talimatnameleri hazırla
mak için Vckftlette bir komis· 
y~n kurulmuştur. 

Posta memurları 
arasında 

Ankara, 22 (Huıuıi) - Muş 
umum müfettişi Kadri Güneşoğlu 
muamelat memurluğuna, muame. 
lat memuru o,man Tugen de baş 
müfettişliğe naklen tayin edildL 
lcr. 

Von Paoen şerefıne 
zıyafet ver•lei 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa.. 
racoğlu bugün- Anadolu klübünde 
Von Papen serefine bir öğle ziya. 
feti vermiştir . 

Ziyafette vekiller de hazır bu. 
lunmuştur. 

ftomen -Alman 
Ticaret görüşmeleri 

devam ediyor 
Bükre,, 22 (A.A.) - Reuter. 

Alman ticaret heyeti reisi Clo. 
dius i1k muvaffakryetini kazan. 
.uışm. Romanya 1940 martından 
!vvel Al!Ilanyava 30 bin muhteli' 
hayvan ile 30 bin domuz vermeği 
.,,.,. .:ıe-·lc.,,icıtir. 

ALM.\1'\Y ADA 'HTtLAL 
rT ACAV 

- Ahnanvaua ~ostıannız bu • 
lunclui'ttznu sövlcmiştinfa. Ara • 
'arrr.da b=ıv'an ile r]airni müna. 
·ebet h~ı; ... ,.ıc> -risil'iz? 
~ Evet! Yalnız kendi teşki. 

'atıma mensup olan kim~elerle 
1eğil aynı z:ı.manda bir rok za. 
bitan ,.e parti erkA.nile de daL 
na temas ctmektevim. Size şim. 
JidPn haber verehilirim ki AJ_ 
nanva I!;tıer a1eyhine bir ihtL 
'ale hazırdır. Fakat şunu da çok 
yi bilirsiniz ki AJmanl::ı.r ÇOk 
'<atı emirler almad8Jl hareket 
etmesini bilmez~~r. 

KİMLERE GÜVENİYORUM? 
- Bu hususta kimlere güve. 

niyorsunuz?. 
- Alman erkanrharbiyesinin 

vük.sek kumandanları şayanı a. 
!:1ka değildirler. Elde kalmış o. 
lan kumandanlar belki ivi tek. 
nisvenlerdir. Fakat hepsi Bitle. 
re ba~lı ve mevkilerini ona med
yundurlar. 

Buna mukabil bir çok fırka 
lrwnandanlan ve bilhassa. mira. 
layl.arm kilf esi Hitler aleyl.m. 
dedir. Bu grup Hitlerin, hatt.a 
memleketin emniyetini bile 
~hlikeye sokacak oliin crlgır~ 
sıvasete hazır olduıfuna emin
d:r. Avnı zamanda. bu g-nın şiın. 
diye kadar diğer devletler de 
Alman milletine k8.I'§ı kin ve 
nefret hisleri uyanmadığını fa
kat bu mücadele devam ettiğ i 
takdirde Almanya ve Almarı 
milletinin nefret ve kin hisleri 
ile kuşatılacağını bilmektedir. 

Sonra nasyonal sosyalist par . 
tisinin orta derecedeki şahrelar• 
ara~mda ve bilhassa iş cephr 
sinde iyi elemanlar da mevcut. 
tur. 
BUYUK BİR KUMANDAN 
BENİ ZIYAREI'E GELDİ 
- 1939 harbinin başlamasına 

takaddüm eden günler zarfmda 
Zürihtc bulunurken Alman Er. 
kiıırha.rbivcsine mensup bulu. 
nan fakat ismini gizleyeceğim 
b;r goencralin ziyaretini kabul 
ettim. Bu zat g-erek kendi namı. 
na gerekse arkadaşları namm.a 
Almanyanm Hitlerizmden kur. 
tıılmak için rniisait 7.aman bek. 
lcdiğini sövledi. Görürsünüz 
nasyonal sosyalizm ve şefleri 
bir düıili harp neticesinde or. 
tadan kalkacaklardır. 

- İstikbali n11srl .ı?Örüvorsu. 
nu.z? 

- İlk yapılacak iş ~a 
da Prusvalılığr ortadan kaldı:r ~ 
rn!lktrr. Buııtın icin Hitlerin et. 
rafına toplanmış olanları temiz 
'emek gerelctir. Şuna eminim kl 
f'lmanya 1940 senesinde bun. 
ardan tamamen 1rnrtulmuş ola. 
caktır. 

ALMAN AJANSININ SON 
HAD1SESİ MüNASEBETtLE

0 

fnqi);z matbuatı Türl! 
gazetelerini takdir 

ediyor 

nizin muhtelif nhnta.~nlnrmı..ht 
~lolar yaı ılma:ıtiım ve b~lğdny 
~.:onıma tedbil'leri alınmazdan 
e\rvel Türkiye yino biı' zh'aııt 
memleketi idi, bir buğda~ 
müstahsili idi. fakat hic.; bit' za. 
man buğday ihrıH·n~ısı olama· 
dı. Fada olarak btn.nbul ,., 
İzmir gibi büyük lstihUlk ıneı· 
~ezlerlııe baı-içten un "otiı~ 
mek mecburlyed · ıı-.•~. oJuy~ı·-
d Yalnız bn ntl~aı "ostcl'iru. 
u. ·ıı · b k ki hükUıneün , ,e mı .. ı an . a· 

ı bazı ab,·n.ldo ınuclahalesi 
arın . . hem 

ile ilıracat ma.ddelennm 

Makedonync!a maden 
ara~tırmnlan yapılıyor 

Atina 22 (A.A.) - Dün ne~. 
redilen bir kararname ile Gnrl:::: 
Makedon"ada Linyit T'"''ld~ni a. 
rastmlmast ve işleti'me~i irin hii. 
ku~etle Amer;kada bulura, Yu. 
na~Jılardan mürekkep mlli bir 
grup arar;ınd:ı im:>:a c r'.ilı-n mıık::1. 
vele tasdik edilmektedır. 

1 
Sl\"llS - Erzurum rrı 
\1erkc2 ::ınkı•~ı 

f ı taf'tH Yb L.411.l"ö OUl'ö>Cl~lf 
2~ 11 93~ 

1 

Di~er hususatta Alman _ Ru 
men müzak~releri henüz nıüsbct 
bir netıceye varmamıştır. Bilhas 
S"'l Ro.,,arı~•=-mn A lımm~a11a ver. 
Jıği petrolü arttırması meselesi 
m:.ıallakta bulunmal-ta:iır. Ro. 
manva kendi milli müdafaa ihti. 
?açları ile yeni mukaveleden ev. 
•ıef ha'lka rievktl"'re karşı ~iri 
....,·ş ,..ırı·-~·t ....... ı 'ıütl,.r:-'I ... ., b .. ~J''! 
ca petrol vaaonlarp·•ın All"'"'anyr 
v3 ~,.,....,e,.:ııi ı .... ı..,.ı ~hT• .. •k ist~e. 
meKte .... ır. 

Di~ .. r taraftan, Rumen petro, 
ıiYadcırmın incl :ril.-ııesi hususun. 
cla~i m;izake;;-eler de devam e,. 
:.1~ 'dcLİr. 

Londra, 22 (Huıusi) - Alman 
ııjansınm Türk ~azetelerini it. 
ham yolunda:Ci neşriyatına karşı. 
lık Türk ?;azetelerinin mertçe mu. 
kabeleleri bugilnkü İngiliz gaze. 
teleri tarafından t;ıkdirJe karıı. 
l:v•makt?.dır. 

istihsali hem ele dış piyasalar· 
da sarflyatı a,ı ttırıln.i>ilil'. ~n· 
muk, zeytinyagı, 3 ün \"Cl"'~n·t• 
->ibi uzun zaın-n bo~ulru~,liSJ 
~ .• . 'l \ ıbı·ıı zm ml.lila.ia~ c.h.1..ıll eı . 
rat ma1delcri hu t•üıu.iu..leuJıı 

~c;.:nı l'b 

İngiltere üsera k!' mpın· 
dan kaçanlar 

Londra, 22 ( A.A.) - t .. k<X"'." 
daki ü~era kampından dört kişi 
daha kaçmıştır. Bu~lardaıı ikisi. 
bir orman da .bir cı ğacın dallarında 
saklanmış iken bir orman muha
fızı taralınd.an ı?Öriilerek yaka. 
lanmt§ ve polise teslim edilmiştir. 
Bu orman, üsera kampının bir iki 
mil mesafesinde bulunmaktadtr. 

Yapılan tetkikler ncti:::csin :le 
bu havalide iyi ci:-ıs m::.Jenle:- bu 
hı:n:Juğu tahakkuk etm~stir. Bun. 
Jar 70 sene müddetle işletilebil~-

Devlet d•'"Tıiryo11:ırr. ihfrr:ıçl~ 
··nrn ür.te ikisi r.irbcfr•ce Liny:t 
'rnlla.,~ak mecburiyetinde bulu 
.,acaklardtr. 

-o-

lrlanda başvekili 
Londrada 

Londra, n (A.A.) - ŞimaH 
Irlanda başvekiH Lord Cra!'{avon 
Londraya gelmiş ve Çemberlayn 
ve d1crer naztrlarTa görüşmüpiİlj 

Buğılrıy ;1- tınıuş:ık: 5.26 l n. 1 
5.32, l ,ı !d:ı~ seri: 4 . .ıô, ;ı.:i, , 
Duı{d:ı~ kızıka: 5.7, 5.~9. Arpa 
Annclol 3.3(., !fakla, 3.22, Ç:n· t 
dar: 4.5, 4.ltı, J>.uş .• mi. 5.j, Su. 

.)Ulll: ll .3.J, 1 j.21), 1ç fınd:k: 3;), ' 
3i.20, l'ed ı :ı lı: ;;ı, 52. Yıır:ı1 • 

Ynp:ı! n:11.hıl: 5 1, Peynir bl'yaı ' 
.! '.J8, :10. 

(iEl.E:-. 

Buğrl y: ~ ... 2, \' apalc 2 t, fa
!'iulyc: !)j, < a' !nr: Gl, 3u.som. 
50, YulJf: 9.ı, l'n: 104, ~.rı~ıı-: 

15, NollU'!, 25, J\uşyl'mi: 1fı. 

r.tJ..>E.N 
Ke;:ıek: 402, Susam: 

(pyjz• 15. 
110, K. 

1 

Clo<lius bütün bu mesek:leı •. 
' 1allinc yardırr etmesini Von Pr 
• e'lden ric3 ey1 ~M:~f r. 

-o-

Eski P~ on1a~·a ait e 11·a 
nıUSEwere eur d 

...,erl•n. " < A.A. l - JTı:vas: 
J~ ... :ıl cfülcn Li h ar.,-;,..:r;, 

Pl'''"'"'İ vn 11"; nr Fraıık tara. 
m<la n ?1('"'1 cdı:en bir ernııııı:ı.rr r 

ile eski Leh devletirııe ait bütii 
menkul ve ga.:vri menkuller m· 
s:ıdere edilmektedir. Sebep ol:
:1k bunların mub.fa~:ısı, ~0 
'·-ııme:,~ejir. Rrakovi'de ik 
.net eden biı ıı.ı:n hl' işin idare. 
sine menıw olacaktır. 

/', ltr""" 1 a-·~ hu hareketi Türi 
,...,.,~ı,.,.,.rr:ı•ı f ... ~t;.,".;..,,. 1::-·•s;ıa; 

şekli'"'nc te!iikki cdilme;çtcdir. 

1 "'1UWlilliMl'J!!\fd*» ml::'Ri 

n <ara r.acf~es ırch:ı 

~ır ahk 
ooaıar 

.ııKC:ıra ..:<ıadt:::.ının er, .. al\tıı 
ı~•:~ta~mda Urt1anbr) hanındJ 

·ıı • vp ı~a Jlarak kıralık ye:leı 

.ııındak; ı/ôn bü10~1,~ıa 

}o IJıJt 

A*4EfM>SJiiL_aq E$ fiH._ 
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K ısa haberler: 
······--··········-·····-* BUyUkderede oturan Mü

seYi milletinden 3 5 yaşlarında 
Sara isminde bir kadın Eminö· 
nll rıhtımından denize dl.işmUş, 
gümrük muhafaza memurları 
tarafından kurtarılmıştır. 

* Dün Kanadaya takas yo· 
liyle fındık, Fransaya tütün, 
Roma.nyaya kestane, fıstık, 
Yugoslavyaya halt, Macarista· 
na deri, Yunanistan ve Bulga· 
ristana da balık gönderilmiş
tir. İtalya son günlerde piya· 
sadan yeniden yumurta alma
ğa başlamıştır. 

Alaturka - Alafranga 
yemek kitabı 

Yemek pişirmek sanatine dair 
matbaamıza yeni bir kitap geldi. 
Biziın gil.ıi lıeın alaturka, hem :ııar
ranga yeınek yiyen bir millet için 
içerisinde bine lakın yemek ~·eşi· 
dini ihliva ellen böyle Lıir kitabı 
okuyucularıınıı111 ~·oktanl.ıeri bek
lediklerini ümil elleriz. Arrıca 

muhtelif pastalarııt nasıl yapıldık

larınt da bildiren kitap Falll'İl e 
Nedim tarafmdan yazılmıştır. Tav-
siye ederiz. 

TlyatroDar ve 
sınemaıar 

ŞEHiR TİYATROSU 
Du akşaın 20.30. Tepe· 

başı Dram Kısmı; 
ŞER:\llN 

--o--
Koıne<li Kısmı: 

BiR MUHASiP ARAXIYOH 

--0-
Jlaşit Riza E. Sadi 
Tek Tiyatrosu bu 
Jıece Beşiktaş Gü· 
rel sinemasında 

Saçlarından Ulan 
Vodvil 4 Perde 

2~1~9;1~.~be1'VAKIT. NAKiTTiR ~! Sabah, öğle ve akşam her yeme 
12.30: Program \'e memleket saat ' ' 

aayrı. 12.35: Ajans Ye Meleorolojıl 5 porı.iyonluk bir kompı•ime ile (SU ve ateşten gayri ten sonra günde 3 defa 
haberleri. 1~.i>O: Türk Müziğı: h ıari<;ten hiçbir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 13 ku-
ni bestekarhırııı eserlerinden ,., uş nıukabiUndc 15 dakika gibi kısa biı' zamanda zengin 

halk türkülcrıııden mürekkep pro e İ";-lihah bir sofra hazırlıyabilirslniz. D A 'ı M A A O YOL •ı 
t~·Jı, Hasan Gür, ilamdı Toka} telis bir çorbayı her zaman bulamazsanız. 
gram. Çal:ınlar: Cevdet Çağla, ~erıı Marut '\'C meşhur tokantalaı·muzda dahi bu derece L 
Okuyanlar: Mustafa <;ağlar, Sarı}t' il d' ( • ' ' f l 
~~·~~~yı~ıL!;i·~o~-ı[,~~/ ı:.~~ı:ikP;:;:!~ e ış erınızı ırça ayınız. 
Hl.05: Mcııılckct saat ayarı, Ajan~ 

ve e~lleoroloji haberlerı. 18.25: Mü. R ad y o l ı' n 
zik (Hadyo orkeslra~ı). 19.00: Ko· 
nuşnıa. (Ziraat saati). l!l.15: Türl. 
Müıiği: aÇlanlar: Cevdet Çağla. 

Şerif içli, ITas:ın Gür, Kemal Niyaz 
Seyhun. l - Okllj an: Radife Er 
len. 1 - Segah peşrevi. 2 - llirnen 
Şen - Segah şarkı: (Sundu içsiıı 

yar elinden). 3 - Şe,·ki Bey - JJü, 
zam şarkı: (G:ıın <lidelcriı). 4 -
!sak Varan - lliizz::ıın ştırkı: (Silt' 1 
meru bir gün). 5 - Bakım - \'ıı. 

zam şarkı; (.\şkın bana IJir giıli e· 
lem oldu). 2 - Okuyan: Sadi Jloş 

ses. 1 - Dede - T:ıhir puselik (0 
ııül endam). 2 - Kaıım Us -T:ı· 
hir puselik şnrkı: (Görmezsem giil 
yüıünii). 3 - Rahmi Bey - Tahiı 
puselik şarkı: (Geçti o gamlı eyya. 
mı serın:ı). 4 - .... - Tahır şarkı: 

(ilen sa na ruecl.ıur olmuşum). 5 - ı 
Refik Fersan - Mahur .sarkı: (Kir· 
pığine sürme çek). 3 - Okuyan 
Semahat Özdenses. 1 - Lemi -
karcığar şarkı: (Bir gölge ol benı 
peşinden koştur). 2 - Raif Bey -
Karcığar şarkı: (Gülüver se\'gilim) 
3 - ... - Karcığar türkü (lknliyı 
nl<lını kaçaktan). 4 - :\lahmut Ce· 
hıletıin paşa· karcığar şarkı: (Vah 
tnej'USi dsalindir gönül). 5 - Kar. 
cığar saz semaisi. 20.li>: Konu~ma 
(Doklonın saati). 20.30: Türk mii 
ıiği: (Fasıl heyeti). 21.15: !\lüıi~ 
(Küçük orkestra - Şef: :\ecip A~ 
kın). 1 - Kutsch: l\f:ırş. 2 - J. Str;, 
uss: Yarasa opeertinden polpurı 

Büyük yardım ve faydası aşikar olan çor· 
balık sebze komprimelerimizin senelerce 
nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 
'}ahid olacaksınız. 

PA MARKA 
Mercimek, bezelya, nohut ve sair hububat sebze ve 

çorbalık komprimelel'ini kileriniı.de bulundurmayı ihmal 
etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
s;bidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda 
kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için oldu~u kadal' yolcu lar ve spor cular için 
de her zam an \ 'C h er yerde sıeak bir yemek temini kabJldil'. 
Bnkkallat·ııu7.dan 5 0 gumhk bir kompTim c, D, 100 
gramlık bir kom primeyi ı ;; kuruştan alabilirs iniz, 

Beşiktaş: ÇAPA MARJiA Tarihi teslsJ 191~ 
3 - Bela \'olgraf: Kalbim aşklı. 
doldu (Ağır vals). 4 - Syvcsteı 

Schnei<lcr: Dinle ... keman ne söylü 
:ror! 5 - Michcli: Şen serenad 
~2.00: Memleket saat ayarı, Ajan' 
haberleri, zirai, esham - lah\·ilül 

~ .................................. ... 

Müstesna bir formülle ve 
azami itina ile yapıldığı ve re. 
kabet kabul etmez bir fiatla 
satıldığı için yurdda ecnebi 
mamulatınm hakimiyetini or
tadan kaldırmıştır. Kazandı. 
ğı bu rağbet sebebile elde hiG 
stok bulunmadığından da miL 
temadiyen taze ihzar oluna
rak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız: sade 
di~lerinizi temizlemek, koru. 
mak ve güzelleştirmekle kaL 
mazsmız, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

Sabah, öğle ve akşam her ycnıe 
fen sonra günde 3 defa 

YOLi 
) Askerı F abrıka!ar umum Müdürlüğü 

3,5 ila 4X0,1:iX0,025 3:ıo :\l3 çıralı ı;am tahta 
3,5 ,, 4X0,18X0,023 330 ., ,, ,, •• 
3,:> ,, ılX0,22XO,O:l5 800 ,, ,. ,. ,, 

Yazan: :\[ahınut Yesari 
--o--

11.\LK OPERETİ kambiyo - nukut borsast (Fiyat) 

r Asipin Kenan 
Tahmin edilen bedeli 69.000 lira olan yukanln cb':ırl evsaf ve 

tarları yazılı üç kalem çam tablası askeri fabrikalar uıııuın miiJU 
merkez satın alma komisyonunca 27-11-939 paz:ırlc!-.İ g,iinü san! 

da pazarlıkla ihale edilcceklir. İlk teminatı 4700 !irndır. Şarln:ıınC' 
kuru~ mukabllinde komi~yonılan Yt'riJir. "T:ını:ııııı ç:ım t:ılt~alı wril1~ 
!akdinle her kalemin nıo;rt kökn::ır ol:ıhilır." lsleklilerin U!lO :\o. J. 
nunun 2 ,.e 3 üncü maddelerindeki vesaık \'e komisyoncu olmatlıJ;.I~ 
'l'e bu işle alt.kadar tiieeardan olduklnrın:ı ehi r Ticaret Oıla'>ı vc~ı 
birlikle mezkur gün ve saatte koıuisyontla Lıulunrnaları. (9531> 

k k · 22.00: Müzik (Küçük orkestra -Bu a ·şaın e!i ·ı 
Çağlıyan<la saat Yukardaki programın devamı). 22 
21 de. Eski Ha. 35: Müzil.: (Senfonik parı;alar -
ıııaın eski tas. y 1 • Pl.) 23.00: l\Iüıik (Cazband - Pl.) 
zan M. İbrahim. 23.25/23.30: Yarınki program vı 

lil:•~...,.:ı. Program: Göniil Belası 

-o--
Her Akşam Bayan Mualla, Sa!alıat· 
lin Pınar ve Arkada~ları - Tarilıt 

Kostüınlil Tablo. 
SAZ, CAZ, KABARE, YARYETE. 
llütün programla her Pazar içki

siz Çaylı ~latiı1e. TL. 43776 

kapanış. 

lstaubul Asliye .ıııırıcı llukuk 
Malıkcnıcsi 11clc11: 

~lüd<lei: Hayriye. 
l\lüddcialeyh: brnet. 

Sizi; SOCUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, 
BAŞ, DIŞ ve bütün ağrılardan •e kırık· 

lıklardan koruyacak ilaçtır. • .... · 

Sayın istanbul telef on abonelerine: 
Şişli Santralı 2:>/11/939 da saat 15 tle raaliycle geçecektir. Abonele

rimizin evvelce tevzi edilen 939 - !J 10 Telefon Rehlıerini o saallen iti
baren kullaııınıya başlamaln.rınt ve rehbere müracaat clmetlen abont' 
nnıınnmalarıııı Lıilh:ı-.sa rica ederim. (966i) 

/ stanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

• • 
Tahmin edilen fıatı kilosu 1 t:i kuruştan 1:1 il:ı 30 lon aleınl 

askert fabrikalntt uınum müdiirlüijii merkrz satınnlınn komisyot1 
1/12/9:i9 Cuma günü saat 15,30 ıla pazarlıkla ihale edileeektir. 1 

ıninatı 3787.:i liradır. Şartnamesi 2 lira 5t kuruş mukabilinde J; 

~'ondan ,·erilir. isteklilerin 2rno numar::ılı kanunun 2 ve 3 üncii 1
11 

lcriııdeki vesaik \"C komisyoncu olrnadıklarııın uair Ticnret oc..1ns1 

kasiJe birlikte mezkur gün ve s:ı:ılte komisyonda Lulunmaları. ( 

* * * 

~lü<l<lei Hayriye tarafından müu
deiale) h lsmet aleyhine açılan bo· 
şanına davasına ait arrnh:ıl sureli 
müddeialej be tebliğ edilmek üzere 
)'azıJL adresine gönclcrilıni~sc de 
nıuınailcyhin ıııezkür ikaıııctgii.hını 

terk ıle semti meçhule gittiğinin be. 
yanile iade kılınması üzerine Hu
kuk usulü muhakemekri kanunu
nun Hl, 142, 143 ve 183 üncü ıııad· 
delerine te\"Cika n iade k ılın:ın <lan 
ırıubali ile tahkikat güniinü gös. 
terir davetiye ,·arakasının ınahke· 
mc <ln·anhancsine :ısrlıuasına ve 
939/1312 numarada kayıtlı i-;;bu da
Ya)·a ıniid<leialeyhin (15) gün için
de cevap vermesine karar ,·crilmi~ 

\'e l.ıennueibi karar arzuhal ile da
vetiye varakası mahkeme divırnlıa

nesine asılmış olmakla nıumailcylı 
lsmet'in yukarda )'aıılı müddei 
zarfında tlarnya cc,·ap .,,·ererek 
tahkikat içiı1 la)İll kılınan :!8/12/ 
93!) Perşeml..ıe günü saat (10.:!~) da 
mahkememizde hnıır Lıulunınası 
veya kanuni bir vekil gönılermesi 

lüzumu tebliğ yeri ne gc~·mek iizere 
illin olunur. (30652) 

Tahmin edilen hcıleli 13500 lirn olan ııa kalrm maklrnp asker~ 
rfkal::ır Umum müdürlüğü Merkez Snlınnlıııa Komisyonunca 2911 

Per!)emlıe günü saat li> de pazarlıkla ihale edilcccklir. llk tcıf. 
2:1/10/!139 tarihi ııde Ji.-.e mezunları arası ıııl:ı yapıl:ın ehliyet iııı I i- J 162.5 liradır. ~arlııamcsi koın i'lyondan alı ııalıil i r. l steklil<>ri n 219.~ 

h:ııı ında ınuva ffuk olanlardan layin\eri için liizumlu olan belgelerini maralı kanunun 2 ve 3 üncii madılcleri ndeki vesaik ,.e kom is) oll' 

lslanbul A.sliuc 9 u11cu llukuk 
IldJ.:imliğindrn: 

Halil Tayşınrn Cerralıpaşa has
lahan esi karşısın da Bozacı odaları 
soka!.: 9 numarada oturan karısı 
Mahmure alcl hine aı;tığt mahke
menin 939/114 numarasında ın u· 
.kayyet l.ıoşanına davasına ait dava 
arzuhali on gün içinde cevap Yeril
me!.: üzere berayı tebliğ gönderil
miş ise de muınaileyhin meıkür 
ikametgahını terk ile semti me~·hu· 
le gilliği ve halen mahalli ikameli 
meçhul bulunduğu mübaşirin rneş· 
l'Uhatından anla51lıııakla mumailey. 
hin rnezkin· davaya 20 güı1 zarrıntl:ı 
ce'l'ap vermesine Ye lararıarın 

20/11/939 saat 9.5 le mahkemeye 
gelmek i.iıere clavcl eılilınelerine 
'e istida sureti ile davetiyenin 
mahkeme divanhanesine talikine 
gaıelclcrle de il:inat icrasına karar 
verilmiş olmakla olbaptaki karar 
illn olunur. ( 30658) 

SAHiBi : ASl.U U~ 
BııAıl<lı~ı \ 'Pre l'Al</"I \latheası 

Umum Neşrıyalı ıJare tılt>n; 
RPfik 'ı hmt>I SPvPnızıl 

( __ K_A_Y_IP_L_A_R_ 
Ileşiklaş Kız orta okulunun Hl 

üncü sınıfından 10/3/939 tarihiııdr 
aldığını 94 numaralı tasdikname 
z:ıyi olınuşlur. liiiknıü yoktur. 

Fazilet Tckkora 

* * * 
Nüfus tezkeremi ve askerlik diz· 

daııımı l.:aybeltirn. Yeııi-;ini çıkara· 

cağımdan eskisinin hükmü ~oktur 
Şelııacleb::ı~ın ela lloşka<lcın ına. 

lrnllesincle 118 numarada 
Reşit Toşan 

1 
Demz Levazım Satmaıma Komisyonu ı l An ları ----· 

:\lulıaın ınen lıetlcli 

Lira Kr. 

3fı.OOO metre patiska ....... , • . . 17.181. rıo 

1 - T;talıhiitlünii ifa edeıni)cn lıir nıiilrahhit nar \'e Jıe,alıına 
olnrnk iiı.erc nıikıloırilc lalınıin lJeıkli ~ukarıla yazılı Patiskaııııı 

:.!5/11/Tqriıı/939 tarihine rasllı~ıın Cunııırlc,i giinü !'.Hal 11 de pazar
lık eksiltmesi yapılacakl ır. 

1 - lCnt'I tl"m in:ılı 2;,77 lir:ı 2:1 kunı., olııp ı;nrtıı:ıme,iııi giirrnrk 
l\l!'yenle-rin lwr ı.ıiin ve p:ızurlık t-ksiltnır..;inP i)lir[ık t-dt-t•eldt'rin ılt· 

hrlli ııü n H !\:taltc l\.asııııp:ı~:ıd:ı bulunan l.oıııbyon:ı miir:w:ı:ıll:ırı 
(!l:i!l l ) 

şifahen ve t:ıhriren vaki teb!iğ:ıtıınıza rağmen henüz getirmemiş hulu- ma<lıklarına ,.e l.ıu isle alıikatlar tikcardan oldııkl:ınn:ı thıiı· 'f 
ııaıılan 27/11/9:l!J ak'):ırnına kadar taıııaınlamtıdıkl:ın takdirde hakların· Odası \'Csikasile birlikle mezHır giiıı ve sıı:ılle Koıııi.,yonda lıulıınıı; 
dan feragat elmi5 addedilecekleri tcl.ıliğ makamında ilan olunur. <9635) (!)626 / 

~ ~____./ı 

~~~~~~, 

Ttırkfye Cumhurlyf'l 
AK T l F 

Mttrk~z B•nkaıı 18 I 111 1939 
PAS 1 F 

Ka.sa : 
Altın: Safi Klogram 15 500 3t 2 
Banknot , • • • 
Ufaklık • . . • 

Dahı'Zdeki Muhabirler: 
Altm: Safi Kilogram n78 111 
Türk Lirası 

llariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram tO oıo ''-41 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler . 
Diğer dövizler ve bcrçlu 
Kliring bakiveleri 

Ra~ine tal.vilZeri: 
Deruhte 1>nilen "'Vrakı ı.ak. 
dive kar~ıh~ 
r<"aııııııun fl • ~ rn~cJıiolPrine 
tp~•rikı:ı ıı f-'"7-ine tarafından 
vaki tedh•at • • 

~"nrn"f ,..;;'!danı: 
fiMri senPtler . . , • 

Pshrnn ,.,, tnh1n7rif r,iizdrr•" · 
1 nf'nıhtp PNilPTI evrakı nak. 
' diveni'l kı>rcyhö-1 osham ve 
\ ~~hvil~t iti1ı'-l.r5 kTVfl"Ptle 

Serb<>"'t f'<'h;ım ve tahvilat: 
A 11rrn.~lnr: 

Hazineve k1ı::a va.:!Pli avans 
ıı lbn VP ıiriv;1 ·;:r.erine • • 
l'nhvirnt ii?:erine • , • 
f..Ticıc:prl .... Jar 
Muhtelif • 

. . • • • 
• • • 1 • 

21.802.414.36 
17 .2-03 .463. 50 

1.492.225.35 

953.816.81 
"'r." ';(\'1 " ... 

14.080.216.46 

31.659. 11 

4 . .179.351 .6.'i 

158.748.563.-

17 . .'.11)7,666.-

208. 122.641.90 

47.587.684.97 
7.!i6ô .. 'i47.6il 

8. 717 .000.-
9.126.97 

7 ~~7.~71 4R 

Yekutt 

Lira 
= ı 

40. 498.103.21 1 

1.214.614.7611 

~ 
18.691.227.22 

1 

141.440.897 .-

208. 122.641.90 ~ 

l 

55. 154.232.65 

16.563.498.45 
4.500.000. -
ı 7.445.326. 7 9 

503.630. 541.98 

Serma71e • , , , • 
fhtiyat akçesı: 

Adi ve fevkalade , , , , 
H ususi . . 1 • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunıın 6 . 8 maddelerin tev _ 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediya t 
Deruh te e dilen c\Takı nak. 
di ve bakivesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle ·ıazedilen . 
Reeskont mukabili ila vten te-
da. vazed. • • 

T ilr k UM.'tt Meudwıtı: 
Altına tahvili kabil döviıler 
Di~er dövizler ve alacaklı Kli
"ino b"? triyeleri • ı • 

Muhtelif • • ı , ı • • 

vaziyet i 
-~ 

4.217.134.25 
6.000.000.-

158. 748.563.-

17.307.666.-

141.440.897.-

17.000.000.-

1~8.000.000.- , 

3.224.55 

40.665.588.93 

Yekun 

ı..ıra o 
15.000.0° 

fi 

296.440·89~ 
35.os9·3z 

1 r.mmuz Hl:.lP t arihinden itib:ıre-n : l slfonfo naddi ~ 4 Altm üzerine ~ 3 


