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Haftanın mevzularına dair 
yazılar, hikaye, tarihi bahisler, 
Abat sölüne ait bir aeyahAt 
makalesi, tiir, sinema ve kari. 
katürlerle çıkıyor. 

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

~lnıanya, bitara) 

bir Balkan 
loku na muhalıt 
~et, 23 (A.A.) - "Reuter" 

"1 hrıan elçiliği ile münasebeti 
te: l!ıahfillerde söylendiğine gö. 
~ j:zkur elçilik bitaraf bir Bal. 
~lokunun teşekkülüne manı 
._, . ~zere elinden geleni yap
~n talimat almıştır. 

IUnih suikastinin faili 

idam mı edildi? 
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Ronıen 
dün is 

• 

kabinesi 
tifa etti 

İran ve Irak'a kadar 
uzanıyor 

Ankara, 23 ( Hususi) - Nafıa 
Vekaletinden aldığım haberlere 
göre Diyarbakır - 1rak ve Diyar. 
bakır - İran demiryolu inşasına 
süratle devam olunmaktadır. Bu 
hat Diyarbakırdan itibaren 571 
inci kilometreye kadar müşterek 
bir istikamet takip etmekte resen 
köyüne rastlayan bu noktada iki. 
ye ayrılmaktadır. irana müte. 
veccih olan hat Bitlisten ~ecmek 
üzere Tatvana ve oradan da Van 
gölü üzerinde işletilecek olan fe. 
ribot teşkilatiyle Vana ve bura. 
dan da hudut üzerinde Kotura 
köyüne vasıl olmaktadır. 

.. 

Vali ve Belediye reisi
miz Bükreşten döndü 
Lütf U ..... K1rdarın Romen matbuatına 

be yan atı neşredi ıoruz ver .. ıgı 

Vali Lütfi Kırdar on günlük Ronımıya seyahatinden döndü 

fraka giden hat ise Resan nok. 
tasın-dan cenuba sarkarak Cizreye 
oradan Habur çayı kenanndaki 
Küvara köyü yakınından İrak 
hududuna dayanmaktadır. 

Her iki güzergah üzerinde bir. 
çok istasyon binaları ve tesisatı, 
amele evleri. inşa edilmektedir. 
Bugün demirin ucu Diyarbakır. 
dan 41 inci kilometreye kadar u. 
zanmış bulunmaktadır. 

Diyarbakırdan İran hududuna 
kadar inşa edilecek olan hattın 
uzunluğu 420 ve yine Diyarb:ı. 
kırdan Irak hududuna kadar olan 
hattın uzunluğu da 324 kilomet. 
reyi bulmaktadır. 

Nafia Vekileti diğer taraftar 
şimal ve garp ıtııntakalanmızda 
ki demiryolu intası içinde çalış 
maktadır. Bu yeni hatların ba 
şında Adapazarı, Bolu, Gerede, 
1smetpap ve temdidi yolu bulun. 
maktadır. Bu hatların umumt is 
tikametini tesbit için istiksaflar 
yapıl1n11tır. T kcomctr-. pli:ı!:-
1'111111 tandınt de pek yaltındJI eJ 
siltmeye çıkarılarak müteahhid 
ne ihale edilecektir. 

kaza tan Mayn 
devam ediyor 

Dün de müteaddit 
vapurlar battı 

( Y a.ııııı 5 incidl') 

On gün evvel Rumen propa. 
ganda nezaretinin daveti üzerine 
Bükreşe gitmiş olan Vali ve Be. 
lediye Reisimiz Dr. Lfıtfi Kırdar
la refikaları, belediye daimi encü. 
meni azasından ve Beyoğlu Hal. 
kevi Reisi Ekrem Tur, Rumen 
turist ofisi İstanbul mümessili 
Mustafa Hilmi Tunalı ve refika. 
sı dün öğleden sonra Ardeal va. 
puriyle şehrimize dönmüşlerdir. 

Hitıer 
Yine ordu reislerile görüştü 

Brüksel , 23 (A.A.) - D. N. D. Ajansının Berllnden bll
dlrdii~ne göre Hıtler bugUn Alman orduları rUesasını top
lamıştır . 

ı-
Valimizi, vilayet ve belediye 

reis muavinleriyle emniyet mü. 
diirü, vilayet ve belediye erkanı 

ve birçok dostları istikbal etmiŞ
lerdir. 

Şarkta yapılmış olan harbin tccrUbelcrlnt gözönUnde tu· 
tarak müstakbel sevkUlceyş harekt'!ti hakkında talimat ver
miştir. 

Vali ve Belediye Reisimiz Bük. 
reşten ayrılmadan evvel gazeteci. 
teri kabul ederek §U beyanatta 
bulunmuştur: 

- Çok iyi karşılandığım gü. 
zcl memleketinizde iyi fikirler e. 
dindim. İntibalarımı memleketi. 
nizden ayrılmadan evvel matbuat 
vasıtasiyle bildirmek isterim. 
Memleketinizde hızlı ve kuvvetli 
hareket gördüm. Bu, benim icra. 
atımdaki kuvvet ve cesareti art. 
tırmıştır. Bundan dolayı memnu. 
niyet duyuyorum. 

Balkan hükumet merkezlerin. 
deki çalısmalann ve hareketlerin 
verimlerine bir kere daha şah:t 
oldum. Bütün bu şehirler, impa. 
ratorluğun namütenahi ve hu. 
dutsuz genişliği icinde kaybol. 
muş birer kasaba iken onlar ça
lısına sahasında bugün bize aşkla 
imanın en yaratıcr birer kuvvet 
olduğunun müsbit delilleridir. 

Atina. Akropoldan bakılınca 
ufkun derinliklerine her istika. 
mette uzanmış ve bir milyon in. 
sanı sin~sinde yaşatan bedii bir 
eser olarak göze çarpıyor. 

Belgrat, hayretler yaratan ve 
harikulade bir süratle inkisar et. 
miş büyük ve giiıel bir şehir ol. 
muştur. Devamı 5 i>ıcide) 

Dün taşkın bir hava 
faaliyeti oldu 

Bir Fransız altı Alman 
tayyaresi düşürüldü 

Paris, 23 (A.A.) - Havas a. 
jan-sı aakert vaziyet hakkında şu 
malumatı veriyor : 

Dün taıkın bir hava faaliyeti 
oJmuıtur. Bu sabahki resmi teb. 
liğ ile neıredilen bu faaliyetin bi. 
lançoıu, bundan evvelki hava 
faaliyetleri hakkında verilen ma. 
lfımatı teyit etmektedir. Bir Fran 
sız tayyaresine mukabil beş Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 
Diğer taraftan, Fransanın şimal 
mıntakasında ucan bir Alman 
tayyaresi düşürülmek suretiyle, 
diişürülen düşman tayyarelerinin 
adedi altıya c;ıkmıştır. Şurasını 
da zikrerelim ki. haftıının bida. 
yetinden beri Fransız.İngiliz tay . 
yarelerinin takibinden, yaralan. 
m~ olmasına rağmen kurtulan bir 
düıman tayyaresi. alevler içinde 
Belcika arazisine düşmüttür. 
Diğer 'imal mıntakalarında 

dün gece, Alman keşif tayyarelc. 
ri, derinlere doğru ketif uçuşları 
yapmak üzere Parla mıntakaııını 
seçmişlerdir. Pariste hava tehli. 
kesi işareti verilmiştir. Diğer ta. 
raftan müttefik hava kuvvetleri, 
Alman arazisi üzerine tayyareler 
sev ketmiştir. 

Resmi Tebliğ : 
P11ris, 23 ( A.A.) - Büyük u. 

mumi karargahın tebliği: 
Cephede gece, oldukra sükun 

içinde geçmistir. 22 tkinciteşria 
günü bes Alman avcı tayyaresi. 
ni düşürdük. Bu tavyareler Fran. 
sa aruisine düıımüslerdir. Bun. 
dan baska düema•un Graveliues 
üzerinde avcı tavvarelerimizin 
taarruzuna u~rıvan Hr l·ı-.. :f ta". 
vareıt. B elçika tonrağında yere 
düpnüftilr. Biz, bir avcı tayyare. 
si kaybettik. 
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1 Menemencioğ/u.., 1 

1 nun segahaii Fırtına devam ediyor Konyada Uk kal 
• CuwlıuriycL llaridye~inln gem,: 'c tle~c~· li <.1 : . ıl..ılllntln· 
i ı·ını.J::ıa Hıuidye umumi k!Hlbi N ımıan !\lc.ıc1:1cfü:lo~luııım i rjya!:ctinclc bir h e.ret Pm'is \ 'C J,ornJrn:fa mnli ye iktı~nıı; bazı 
i ıııesclclcriıı halll husnsun<la tcm:ı:.~arda lmlınuu~k ü:..:erc 
i İsta.nlmldaıı ayı·ıldı. 
: Uü)' ük J:..jcj ·' umaıı :\Jl'nccıcnda~lırnnu ~<·,r:ıhnti tı,t>l,'Cıt
İ lcı-de iuı:.uı etillen üç tıı.raflı mıuı.hodmılu m:ıli , ·e iktı..;u<li tat· 
İ lıilrntı ile nlfıkaJaL'(]ll'. 
: Cumlıcl'iyet hükumeti ü~ tarnfJı mu:ılıO<le>i sırt hınbc l ınnııi olmak, uıcmlckctl att•ş hattımlnn dış:ırııla bıral~m::ık 
i maksııdiylo imza ctmb;:t; ı·. I>ı munhede hlr hnıl• nıukad<le· 
E nıt>~I uoğJJ, bir sulh gacnntısitlir. 
S Çok dcla ittlfnkl:ll'ın dünya.<l:ı lııu·ıl 'e atcı;. kürfıklewck 
: için inızalamlıgı uıulumc.lur. Fah.at Türldl' e Cumhuriyeti tauli 
E \ 'C medeni iııkişaf seyrini tamıu;.tla.mnk iç1a cliinyadıı \ 'C yurt.ta 
$ sulhun muhafızı olmayı gaye ecllnmi';'tir. 
: Btı noktnln.r uıalllın oldulttan sonra artık yıı.pılacn.k mali 
i '\'C iktısndi temastan memleketin iktısıı.cli ye tahli inld':'afı hız
: lantlıracnk bir faaliyet dlye kııyde<lel>ilfriz. 
5 Gerek Nunıan l\lencınıcncloğ1un.m geı·eksc yanında'-.! 
S genç, ve ihtlsa~Iarmı A\·rupni bilgileı:ıc tnman1l:ın11ş aı•ka
S daşlarırun mt•ı:ta.lsi 'l.'urk..iyeuiıı i1..-tısn.ıli kalkuımnliı dı.ıv:ı.sındn 
1 yeni muvaffıı.ldj·ctler temini için ünıitlcr verecek bir haldedfr. 
i Cumhuriyet Türldycı;;tnJıı lktısndi meselelcıi nasıl anla· 
ı (lıı,rı seııelel'denbeıi mlsnllcriyle meytlanda.tlır. Binncnalcyh 
İ Cumhuriyet Türklyesinin Tüı·klyc ikt1Sadiyntını üstünleştir
! mck, ona. yeni mu,·affnkiyetler temin etmek için koyduğu 
i J>rcnsiı>lcr milli istHdAlin tonıcii olaıı Jktısıı :li JstikHUo clıı-

1 
yanmaktadır. 

Cumhuriyet TilrWycsinJn bcnlıusediğl bu esas gal'p de-

i mokrnsilerlnln de tktısadi şartlarına, slyn.si tcli\.kkileı·ine \'O 

dünyanın yürüyüşü tarzlar1ruı nj kırı d:..•ı;·fülil.". 
ı 1\c ~ürkiyo on dokuzun..:u :ı.sıı· Ol'tasın{fakl biı· memle· 
! kcttir; ne de bugünkü garbi A\'rupn on dokuzuncu asu or· 
i tıı.sındnki iktısadi şartlara. yüzde yüz bağlı kalmaya mechnr-

1 <lor. Türkiye miistııkil btr iktısQ.t cihazına sahip olal'D.k dün
• ya iktıs:ıdi fıuıliyetine iştirak edeC'ektir. 
~ Garp dcmo1ı:rasileri de aı1.ık yalnız dünyada ticnt•ct ser· e 
i :nı.a.yeUıırJığı hakimiyeti He niifuz tesis etmek davaı;ıında de· : 
! ği1dirlcı·. ~'cknik şartlar onların diinyamn birçok noktalanu- ! 
5 ua milli sana.yl fıuı.liyctlerinı takviye et,nıetcrtnl zanU'i kıl- ! 1 maktadır. Dünya üzeı•inde yaptllWlk hakikt iş birliği ele müs· i 
İ takil milletler arnsmdıı ancak böylece ohn·. ~ 

i On dokuzuncu asır f:'Ol'tJnrı n.rtık tnrlhln malı olmuştur. i 
! Bu şnrtlar içlnde Türkiycnln dünya. pi}·asalıırmda yer tut· : 

1 ın~ı, müşteri veyahut satıcı olması en tabii bir iştir. : 
ttc; taraflı muahe<leniıt bUyle bir iktısadi ve mali inkişafı i 

~ temin etmesi de onun ~n.yesint tamamlayıcı bir hareket Ut·. i 
İ Çiiııkü lm nıuahcdo sulh nıuahedesidir. Sulhun gayesi inkJ- i 
1 ş:ıf ve ternkktillr. Ilu gaye llo Büyük Elçi Nuımııı Menemen- : 
1 clo,'.;hma ve a.rkad.aşlanna muaffa.kiyet dileriz. ~ 

İ--··7·~ r - Sadri Ertem _i 

Basın /(urumu 
Basın Birliği oldu 

Heyeti umumıye dün son loplanhsını 
1.5 yllhk reisine teşekkürle kapadı 
İstanbul Basın Kurumu, son 1 

lrnngresini dUn saat bir buçuk· 
t.ı, ::1irlik merkezinde "Yeni 
S~b ıh .. sahibi Cemalettin· Sa.
r~cuJiunun reisliği ile akdetti. 
.Da~lıca mevzu, kongrenin ge
<:Cu ..>enolerde vermiş olduğu 

knrarn ittibaen 1stnnbul Basın 
Kur.ımuuun TUrklye Basın 
Dirliğine iltihakı meselesiydi. 
D::ı.!ıa evvelden ~aya tevzi edi-
L n i:.ln.re heyatl raporunda Ku
rum un son sene faaliyeti izah 
olunuuktan sonra cemiyetin 
:.rcnımuz 1939 dan itibaren fa
nl~yete geçtiği tebarüz etirila
rok iltihakın şekil ve şartıarr 
tcsbit ediliyordu. Buna göre 
Kurumun merkez binası ve 
mevcudu tasis yolu ile tstan· 
hul matbuat müntesiplerinin 
knnunt 'teşekkUlUne - ki bunu 
badema Basın Birliği temsil 
edecektir - tcl'di ve cemiye
tin yani hukuku dÔğrudan doğ
ruya birliğe devrolunmakta
dır. 

Aza""'·ll bazıları. Basın Ku· 
rum u mensuplarının kaffesin 1 
yeni birliğe almak lmka.nr ol· 
mamasını ve bu esastan çıkan 
bazı noktaları İstanbul basrn 
emelüarları nam ve hesabına 
h:ık eksikliği gibi telakki et 
tJkl.?rinden,.eskf Cemiyetin de, 
tahslsen flzaya içtimai yardı-
mın devamı bakımından, de
vnmtnı IUzumlu görUrorlardı. 

tine devam edeceğini ve tesis 
ile kendilerlndcın geçen serma
yeden yalnız 1stanbı,ıl gazete· 
cilerinin, hattA eski Rza dahil 
olduğu halde istlfadeı:;i ltayde· 
dildiğini, Birliğe nsli aza ola
rak almmıyan idareci matbu
at m Untesiı>larl için de !Azım 
gelen tedbklcrln ittihaz edile· 
ceğinl bildirdi. Esasa taalluk 
etmiyon bazı mUnaknı;;alardan 

sonra. heyeti umumiye, emri 
vAki haline galmiş bulunan 11-
tıhalt kararını 26 muhalife 
karşı 38 muvafık reyle ve ek· 
serlyetle kabul ederek iltihak
ta ısrarını gösterdi. Bundan 
sonra iltihakın "tatbiki hakkın· 
da idare heycıtince teklif etli· 
len şeklin ayniyle kabulüne, 
Basın Kurumu azasından Bur
han Felek, · Taceddin ve Maz
harın idare heyeti bil~nçosuo ı.. 
tasdik etmestna ve kongre na
mrna heyeti ibra edebilmesine 
de karar vermiştfr. 

lçtlmaa nihayet vermezden 
evv~I Hakkı · Tarık Us'un 15 
senedir cemiyet ı·eisllğinde 

matbuata ve matbuat mensup· 
larına ifa ettiği hakikaten kıy· 
metli hizmetlerden dolayı kvn-
dl~JnE> teşekkür erlilmeslne da· 
ir hir takrir alkışlarla karşı· 

lanrlı \'e ittifakla tasvip 
olı.ındu. 

1 

Barlın Vapuru 60 saattir 
boğazdan çıkamadı 

Karadenizde fı-:-~::ıa biraz ha
f .nemckle beraber hala devam et. 
mektedir. 

Salr günü akşamı limanrmızdan 
Bartına hareket eden ·r.ıersin va
puru· : aradın 60 saat geçmesine 
rağmen hala Boğazda d:m~rli o. 
!arak havanın a~ır.ast:ıt b~kle. 
mcktedir. 

Nam;k Kemal ve 1 

Akif için 
' 

O niversitede iki tören 
yapılacak 

Üniversite edebiyat fakültesi 
talebeleri tarafından şair Na. 
mık Kemalin ölümilr.ıiin yıldö -
nümü olan iki kanunuevvelde 
ve yine ı;air Mehmet Akifin Ö
lüm vıldönümU olan 28 kanunu. 
evvelde birer tören yapılması 
kararlaştmlmıştır. Bu hususta 
programlar tesbit edilmekte. 
dil', 

Üniversitede yapılacak mera. 
simden başka radyoda da şair. 
ler hakkında o ak..cıam kor:fe_ 
ranslar Yerilmesi temin edile. 
cektir. 

-o-

rit:ik ihracatçıları 
Dünkü toplantıda ni
zamnamenin hazırlan
masına karar verildi 
Şehrimizdeki tiftik ve ~'apa~ı 

ihracatçrları diln saat 15 tc ti. 
caret Odasınca TiMret-Vekale
ti ihracatı teşkilatlandırma ~ 

: mum müdürü Servetin rei3li. 
ğinde toplanmışlardır. Toplan. 

! tıyı mıntaka ticaret müdUrü 
1 

Avni açmış, müteakiben söz a.. 
ı ln.n Servet tcpl!lr.!:·:.!~ 1d r.-ıd·sa. 
1 dı anlatmL'}tır. Sö.zleri arasında 
' gayenin tiftifön ve yapağı ibra. 
cat<"ılar' birliği kurmak olduğu. 
nu bildirmiş ve bu birliğin ihra.. 
cıt~ııar arasır.da yalnız b:r ya.. 
kmlık ,.e mesleki anlaşma için 
çalışacağmr, ihracat işlerir.Jn 
mümkün olduihl kadar kolay. 
laştıracağmı iİavc etmiştir. 'Iüc. 
carlar bu teklifi memnw1iyetle 
kabul etmişlerdir. Birliğin ni. 
z.amnamesini hazırlamak ü7ere 
bir komite seç:ilmiştir. Komite_ 
nin hazırlıyacağı birlik niz: .m. 
namesi Ticaret Vekaletine gön. 
derilecek. tasdikinden sonra taL 
bikine geçilecektir. EvYelce de 
yazdığımız gfoi birlik ihraratr 
tek elden idare etmek işile rr eş_ 
gul olmıyacaktır. Tüccarlar yi. 
ne bugt~nkü gibi serbest ibra. 
catta bulunacaklardır. 

-------
' Askerlik işler ı 1 

Eğr.r vapur bugün de Boğaz • 
dan çıkamazsa nı>urdaki yolcu • 
ların tekrar limana getirilerek 
karaya çık<:ırılmast truhte-eldir. 

Dün İ~alya baıı,lualı Kapoar. 
ma, H e Ilanda bandırah He be 
H::ı!Jand ve b:r :Macar vapuru li. 
man1mı.:r.a gelmişlerdir. Henüz 
kon~mentola::ım ver:n::c1il:lerb • 

den içlerindeki mallann cinsi ma. 
lWrı değildir. 

Karadenizde bulunan Ege Vd

puru da dün ak~am limanrmıza 

gelebilmiştir. Vapur yolda büyük 
fırtınalara tutulmus, tehlikelar 
geçirmiştir. Karadeniz vapuru d::ı 
yrr:n gelccek~ir. 

işçiler için açılacak 
rneslekl kurslar 

Kararın tatbiki imkansız 
bir hale girdi 

Günde asgari yüz işçi çalıştı. 
ran bütün müesseselerin mesleki 
kurslar açmasını mecburi kılan 
nizamname 15 eylülden itibaren 
tatbik saha5ma kor.·•.ılmustu. Da. 
ha evvelden müesses'! s~hirılerL 
nin birçok haklr şiHvetlerivle 
karşılaş-:;n nizamname aradan iki 
ay geçmesine rağmen bir türlü 
muntazam tatbik edilememiştir. 
Kursl::.rdan mak::at bütiin iscile
rin hem mesl:!ki, hem de kÜİtii. 
rel yülu:el;nes;ni teMi.t1 et~"!k ol. 
duğ•Jna vörc. Maarif Vek31etin. 
elen kültür dersleri verecek mual
limler i::ten:nişti. Fakat vekalet 
fazla muallimi clmadığından bu 

dileği yerine getirememiştir. Ay. 
rıca yalnız şehrim.izde bu kurs. 
lan açması lazımgclen 60 mües
sese olduğu halde bu miktar bu. 
gün otuza dti~mü~tür. Fabrikala.. 
rın bir çoğu iptidai madde buh. 
ranmdan veya diğer bazı sebep. 
}erden kapanmışlardır. Bu sebep. 
!erden nizamnamenin tatbiki im-
kansız bir hale ~elm.istir. Bu va.. 
ziyet ÜT.erine mıntaka iktısat mü. 
dür!üğü yeniden tetkiklere başla. 
mıştır. 

Nizamnamenin taC.ili veya hü. 
klimsüz addedilmesi muhtemel. 
dir. 

Edebiyat fakültesi ım-
~"' ., h>t ~ 1. . . 

tihatı talımatnamesi 

Ta:ebenin şahsi 
fazla imkan 

tetkiklerine 
bırakıldı 

üniversite edebiy:lt fakülte. ı-errest mesai için talebeve im. 
sinin imthan t~limatna;:nesi kan verilmiştir. Haftalık ders 
b:ıırlanmrştır. Talima.tnam~ 1.:::r m;;.tarı ZJ elen aşağıya indiriL 
kaç !"Ürıe k"d:ır MR"!'if Vel·i:lj_ miş ve tale'b~.ıin §ahsi tetkik. 
ği tarafından rektörlüğe g-önde_ ı lcrine fazla im!tan bırakılmış. 
rilecektir. ı trr. 

Yeni t~limat~amed~ ikinc_i s!: Birinci sömeı:trden dördüncü 
nrft~ kr. ı:-ı t: .cl:dcnn .vazıyc ... ı sc:n~.:tre kadar olan talebaye 
faorıh eıiı!rvı·~ ve venr 1:5.eldın . . . . .. 
kencAilerine tafbi1· P.~ilmi"P"''''i ye~! tnl: ,.·ı~:--:ıe, beşıncı so. 
bildirilmiştir. Bu" taie::be~er ik:ıı. mestrden sekizinci fÖrnestre ka. 
ri smr!'t:ı. okuyaca1tlardır. Bun. ' dar olalılara E'~ki talimatname 
clnn b~ka yeni ta.:;matr.amcC:c hü:cWxı:eri tıt:.i!t edilecektir. 
------· .. -- .. ... -

.Harde Edip 
Büyük romancının profesörlük 
karan henüz mec~isten çıkmadı 

Beşi/da~ ,ıskerlik Sıılıcıinde11: • Tanınmış ediplcrimizc~en Ha. 
Ilımdan ev"el yapılmış olan ilim- lide Edi'.Jin üniverrite ec'!ebi··at 

)arda 335 doğumlu islıim eratın sc,·· fakült.esı Tngiliz edebiyatı pro_ 
kcdileceklcri y::ızılmanııştı. .\ncnk fesörliığüne tavini İ"in nrnfc_ 
bu defa alınnn emir mucibince 335 sörler meclisi tarafından kara.r 
do!ıunılıı Piyn<le isl3m ernt tn sev- verildiği evvelki gün yaz1~mı~. 
kcdileceAinden bu doğumlu erntın tı. 

smdan galattrr. Yarar meclisten 
he..,llz ç1km:ı, de~ildir. 

Te!:ı:f fa'.:P 1 ~c profe:örler 
mecli~inde konuşulmu..5 ve kıy. 
metli bir romancı ve muJ.<ı.rrlr 

olan namzede profesörlük 
tevc.1'hi için, tet:dk ve kabul e. da 24 lkincitcşrin 93il Cuma güııü Bu haJ:oer her taraft-ı mPr!!tt. 

5ube merkezine gelmeleri \'C gelmi- niyetle karsılanmakla beraber, 
yenlerin askerlik kanununun 89 <lün Ö~rendi~ir.ıi:e ger:! hGbcr 
uncu maddesi hükmüne göre hapis fakülte me:!Esince keııdi:inin 
eczası tatbik edileceği ilan olunur. namzet olarak S?Österilmiş olma-

, 

~ Cuma ;cuınarte. 
> 24 il. I e-~. 25 11. Teş. 
~ 
<( 12 Şevval ı ıa ::ıevval 
..._ Ka~ım 17 ICa~ım ı s 

Sisli santrah .. 
Yarından \ iıibs.ren i~!c

me~e başlıyor 

di.ln::ş cL'nası nizam ica.!J1 bulu. 
nan ilmi eser iste!lmiştir. Ka. 
rar bu tetkiklerin neticesine 
mulak bulwıma!tt:ı.dır. 

Sirl:ed ve c~v""rını do
lan tlır~n kim? 

Son gün!erde ['"rkeci ve civa .. 
nrıda t•zıın bfwlu bir r~am N>V_ 

da oimus, hemen otuza. yakın 
sddilin binlerce lira.srnı çarp. 
m:;;tır. 

Basın Kurumu reisi Hakkı 
Tank Us, hu kabil endişelere· 
m::ıhal olmn<lrğmr, kanun ve 
nizam projelerini l{urum dza· 
sınm hn ·~rrladığı Dirliğin bU
tUn matbuat erkanr hukukunu 
klfayetlo muhafaza ve mUd:ı-

Bazı rtzaya yardım yapılma 
sı iÇin verll~n üıkrir, iltih::ı.k 

" kararı . vuildiğinden dolayı 

Dirliğe tevpi edildi. 

1 \'ab:ıtler \ aı.uti Eıani \ııı.ali Ezani 

İki seneden'leri insa::ıt1 devarı 
eden Sisli oto:natik telefon san • 
trralı ta~arnlanmr~ ve bütün tc 
sisatı ikmal edil-iştir. Sr:tıra! 
yarın saat 15 de f<ıalivcte b:ı~lr. 
yacaktır. Santıral i~lemeden ev. 

Zabıta. r:ikayet şikayet üzeri. 
ne v:'!-11·,...ca ı:u i~le ciddl bir §e. 
ki"·'e m:~~·1 olma,t=fa bzdam1ş 
VC! furat a!1ında birisini yaka.. 
lamıatır. Murat felaketzedele. 
rin ta,.ıf "'ttiNi bütnn e"cıafı lıa. 
iz ve saıbıkaJ• bir vankeskiden 
"'1·'u•'>u iA:n di'n al'lliveve teslim 
euıltn:~. biri-~i sulh ceza. malı. 
ke'!'11.<ısim verilmiştir. fa::ı. ~decck m:thlyctto bulundu· 

ğ'unu !zah ctt!. ?ı!atbu:ıt Ccmı: 
yeti teavUn sandığının fa.aliye· 

Bu suretle lstanbul Matbu
at Cemiyeti 22 yıl 6 ay suren 
faaliyetini nihayete erdirmiş 
\'e mesleki vaıif.:ıslne TUrklye 
Ba~m Dirll lCin 1 n va rh~ı içinde 
dcYam etmek Uzcre b•ı teşek· 
küle karışmış bulunuyôr. 

6 58 2 13 o 59 2 15 
12 00 7 16 12 01 7 17 
14 30 9 4~ 14 30 9 45 
16 44 12 00 16 44 12 00 
1s 21 t 36 ıs 21 1 3n 

5 14 12 20 5 15 1 '2 21 

vel binad? 'l"lerasirn yaor1;ır;:ıktır. 
Bütün tel :!on abcnel ~rinin r.u. 
martesi günü sz.at 15 rl•n i 4 :ba. 
ren yeni t·l"!fan rehberlerindeki 
numaralarr kulllnmalan luzrmdır. 

1 Eski rchberl~r ::;.·~ni sa.'ltır:ıl ile 
•------------ hükümsüz kalmıştır. 

Gilne!} 

ÜJlc 
lkindi 
Akşaır. 

Yatsı 

tmsıık 
:'.!ur~t sc~dnn sonra tcv 

kif olunmuştur. 

Konyada yeni yapıla.' 
cak halkevi binası ir 

1\.on ya, ( Ht1.susi) - Şehri~İ? l'•ı 
halkevi binasının kifayetsı~1 • U 
•'iuüen dolayı yeni ve bütilll 
f:orıfcru ve kofüı.rrn mesaiı::ini t~ e rı 
nün ede~k b~~ .~i~a yapılın~e . 
üted.cnberı dı.:.şunillmekte ıııv 
tahsisat ayrılmaktaydı. ~"' e 

Fakat. meselenin en mUhı..ı"~ 
noktası binanın nerede y~pıJ&- <iı 
cağının tesbitinde temerkuz tt 
diyordu. ti- -k 

Evvelki ~n Partide P . Jl' ık 
feW!?i B. ~vket Ödüliin de b: ~ 
zır bulnrduğu bir toplantı Y f· k 
pzl-ı•~ır. . . .,il • 

To">lantıda vilavet ıdare hC te 
vcti baskanı B. Halis Uluss.JI' e 
büttin aZl\ tar, beledive ~isi p! Ot 
Muhsin Dündar, halke\·ı başk~ıı U 
nı B. Ferit Uğur ve dokuz konl~~k 
t.e a.za..c-,ı hazır bulunduğu ba.1 cıt iç· 
veni binanm nerede yapılma; 1 

icap edeceği hakkında kontlt btı 
mauar yanılmıştır. ken 
Konu~ma esası. bin.an.t~ şj:1~aa 

rin umranı noktasm~an mut~~~e 
edilmekle beraber, bılbass.a. _ tltıı 
yolo.ii bakımından da tetd:.Jk ~~· 
dilmiştir. ~~~ 

Bina ~hrin umraniyle de Y8,ı i 
kından all.kad.ar oldu~;ın~ltı i 
şehrimize g-e!mış olan ı;ehır Jl'.l} 
tehas3Is1 B. Laı:ıber'c!en de te i . 
grafb. fikir sorulmuştur. ~ <l 

Hczla yürümekte olan bu . de 
hakkında çok yn.!~mda nihai b~ı~ 
karar verilecektir. L~i 
Kmıya, (Hu.su.si) - P~lti . 

~ecesi ba.şltyan ya~ur g~ceJl1 l ~ 
beşine kadar devam etmış, ~
~uyan hava yahnuru kara t~ ~t . 
dil etmek suretile Konyaya il ~ı 
kar vağm1ş oldu. ı 

Sabah kalkanlar şehrin ~ter 
beya.z kış örtüsüyle örttildüğ\'ftlıı. 
nü gördüler. ~tq 

Kara rağmen soğuk fazla o:, 0t 
ğ'ildir. Zevale doğru yollard5' ~ 
karlar erimiş. yalnız at1açlar ~·e · 
pek azı kalmıştır. "

1 Karı gören bir c:<>k odun • 3 
ballrI meydanlarda, ca1dele ,{t 
dolaşmakta idi. ık · 

Bir kaç gündeı::beri havale .~~l'ı 
iyi gitmesi ekin için hiç te /1 \>a 
değildi, boJ yağmur ve kar ft'.\ıı .. 
raat için faydalı ol.muştur. ~~ 

Civara. va3a.n kar ve yağ'ııl~t~ d 
hakkında heni.iz bir malUnıat t a. 
lmmam~tır. , 

Dün gece de şehrinıkdo kıl e:ı 
vetli bir fırtına olmuştur. A 

-o-- .. ~~i 
Bal:ke5!r~e ha""'l. tecrJitt'a ' 

b . ı 1 1 
esı yapı m Yi 

r , 

Balıkesir, (Hususi) - .A. i~a 
yirmi ikinci gWıü tayym-e bs~t 
cunı!J.rı zamanın.da alT"'tıC ~ 
t~b=r'crl hrı L~a <.'~tm~k.,,, 1 h~~ 
pacıif l(o:-tınmıı. teı-rı1bol"rt , . f~ 
mıık üzere Pehrimizde bir cieı:;ı ~ 
r:.ıe va;,nlmıştrr. Dene~~~:..~· U 
kı·lcsind~ki ca.ı:avar eı ..r u.ıı.,'..d~ t 
,..nlırımasi1e b'l:"la'1mıştır. D~,~i 
r,-u dnv~n }ı<>l~ s•arm•1tl<> .. a l "tl · 
cıı. ehniş. dükkanlar kapaıuı.11[ ~l' 
tır. Tecrliibe muvaffakıyetle il 
ticelenıniştir. ~ 

-0-- ~ 

Rize ve Urfa belec:if > 
~ 

reislikleri fı 

Ri~e belediye reisliğine ~~ l{ı 
Fc!tmi, Urfa be!eeiye r~:,,y- ıJ ~ 
Öm'!:- Alayın intihabı tasvıp el \> 
muştur. ~~ 

-o- ~4 
tı 

Ç!çek Sergisi t· 

.3 •• ı· · • iitl~ Vilavet ziraat m.fü .• ur UP.' ~· 
teşebbüsüyle dün Şışhanede ,,j; 
kaf ı;azinosunca bir ç~çek s~r,~1 ~ 
açılm!ştır. Burada müstahsil~8~ yr•=,,f-fü;Ti f'.:re'-ı .. r tc.,,tanc 
m~~yed; il~- ~atıİacaktır. 

Ticaret 
gemilerimit J• 

Bütün Akdeniz litr11' ~ 
Iarma sefer yapac~ıll' 

Ankat'll, (Hususi) - PJ;.,;d 1~ 
,.,.,u..., Tür1< tiı--ıret ~ernile,rıt1~' ı, 
Cere:üttırık Bo~azı'.ldan çııtı::J!' ~ 
mal; ..-c Kmlde-ize inm'""llelc ·ıC1 
tiyle Akdeniz havzasmd:ıki b;, r 
mum ecnebi limanların~ ~:· 1

• 

}':ıpınalarına izin verilmesı V 
ler Heyetince kararlll§tnlştır• 



Bütün ihtirası, Hindenburgun 
eski mülazimi gibi yeni haôi.:1 
bir şimşeği olmak, ve harbin en 
müthil darbesini vuran g.-n-:r:.! 
rütbesini kazanmaktır. General 
Von Brauchitsch da, l!"cçen umu_ 
mi harp kahramanı Ludendorf gi. 
bi ilk büyük muvaffakıyetini 
şarkta kazanmakla işe başlamış. 
tır. Bu muvaffakıyet kendisine 
garba dönerek aynı şekilde hare
ket edip aynı muvaffakıyetli neti
celer kazanması ümidini besle. 
mis.tir. (Tabii geçen harbin son 
safhası hariç) bütün bunlara rağ. 
men, Gen·eral Von Brauchtsch'ın 
General Kcitcl ile\müşterek bir 
noktalan da vardır. 

O da Hitler tar., ' ndan seçil • 
mezden evvel kwı ııda mevkii 
işgal etmemis elmasıdır. O zama. 
na kadar büroda çalışan bir crka. 
nıharp zabiti vaziyetinde kalmış, 
fakat hiç biı ,;aman hakiki bir as
ker olamamıştı. 

General Von Brauchitsch'm 
muavını topçu Generalı Fran:ı: 
Halder'dir. Yanlış veya doğru 
olduğu hakkında bir şey söylene. 
memekle beraber bu zatın Alman 
ordıısunun en kötü generali oldu. 
ğu ileriye sürülmektedir. Hatta 
bu bilgisizliği dolayısiyle Vo!'l 
Brauchitsch'xn kendisini secmiş 
olcluğu da söylenmektedir. Kim. 
bilir belki de Ludendrofun şöhre. 
ti ile biraz küllenmiş olan Hin. 
denburg muvaffakıvctini bu inti
haba sebep vermiştir. 

Alman yüksek kuman·da tııev. 
kiinin bu en güzide ~enerallerin. 
den sonra sırada garp harekatın. 
da büyük bir rol oynıyacağı ümit 
nl ı ınan Gerıcral Valter, Yon R~i. 
rhenan gelir. Malilm oMuğu ü. 
zt re General Reichenan bir haf. 
:a evvel Hitlcrin ~arpta hareke. 
te geçmesine mani olan kimsele. 
rin en başındadır. Bu nokta üze. 
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21 t1ı; 2:! 11. i, ıcıtcşrin tarilıU srtyılnnm1::da rr. 

kem ı rsiın bfr numaralı rc"ıimdi, bııgıüt 2 ,;u. 
maralı resmi t~eriyorn::: 

!erile kanun V<'ya di)ier pren~ip. 
l<:'r namına girişmeğe mecbur 
oldukları mücadelelerinde !ev. 
kalade kati bir karar sahibi ol. 
duklarını gösterirler. 
Eğer bu kafa c;izgisi avuçta 

daha ileriye ve doğrudan doğ. 
ruya fikri Merih tepeciğine ka. 
dar uzanırsa, bu mevzuun azami 
derecede ihtiyara sahip olduğu. 
n!-1 ve hassasiyetini, asabiyeti. 
m . ke~~edebileceğini, nihayet 
va~ı!~sı?ın mecburiyetini kabul 
ettıgı bır noktada her şeyi feda 
edeceğini gösterir ... 

Tekzip edifen haberin muhabiri 

Bu iki ayrı sanat arasındaki 
farklar, yani kafa hattı milsta. 
kim olanlarla meyilli olanlar a
rasındaki farklar uzun müddet 
Şirolo~ların ~üyük yanlış ~ 
lı~la~ ışlemelcrıne sebebiyet ver 
mıştır. Umumiyetle olduğu gibi 
k.afa hattı çalallı olduğu (re.. 
sım 2. numara :J.3) çatalın kol. 
l~rı . ı:n~savi bulunduğu, kafa 
çızgısının hayat hattına tama. 
men }apışık ve ucuca birleşmifi 
oldugu zaman bu nihayett~ki 
çatal kararsızlığa delalet eder. 
Bu takdirde mevzu pratik \'e 
nı.uhayyelcvi melekeleri arasın. 
da sallanıyor demektir, Bu gibi 
ş~huılara. yapılacak tavsiye pra. 
tık veya hissi meseleler mevzuu 
bahsolunca daima pratik mele. 
kelerinden istifade etmeleridir. 
Fazla düşünmek ve meselenin 
bütün şekillerini göz önüne koy 
mak gayretinden doğacak ka.: 
rarsı:r.lılc., istidlale tabi olmak. 
la bertaraf edilıniş olabilir. 

Haberin menbaını 
söylemiyor 

(Boş tarafı 1 incidt)I 
Dün bir muharririmiz a4I 

Geo~gc Maranz olan bu muha.. 
b:re te. adüf etmiş ve kendisin.1 

den teı zip edilen bu haber ka9 
şısmdaki vaziyetini öğrenmK 
istemi~tir. 

Ankaradan henüz dönmüş o. 
lan muhabir Daily Herald'e 1s.. 
tanbuldaki muhabiri sıfatile bu 
haberi verenin kendisi ·olduğu . 
nu söyledikten sonıra, 

- :\eye istinaden verdiniı? 
Sualine cevaben: "Çok itirna · a 
layık salahiyetli bir meml ;ı.; 
dan alarak verdim.,. demekle 
iktifa ctmis: 

- Buradan aldığım haberler 
her zaman doğru çıkmıştı; \>u 
defa da do~ru ol)'Il.amasına ihti. 
mal vermedim; demiştir. 

- Bu mcm baın neresi oldu. 
ğunu söyleyemez misiniz? 

- Söyleyemem; z.ira "gazete. 
ciliğin yaz!lr olmıyan kailAlllu" 
na, teamülüne !{Öre memba ve. 
rilemcz. D. ::- ; . B ajansı da bizim 
bu tcamü!Umi.\zü bildiği için ha. 
vadisimi k,1:a~·lıkla tekzip ede. 
bilmhıtir. 

Muharririr.ıiz, hadisenin bu 
son safhası karşısında ne dü. 
şündüğünü sormuş, muhabir de. 
ıniştir ki: 

- D.N.B Alman ajansınrn 
şiddetli hücumundan duyduğum 
teessüril, yerli gazetelerden bi. 
rinin "üç yıldız,, işaretile yazdı. 
ğı yazı artırdı. Ben dört sene. 
denberi Türkiyedeyirn. Bu mem 
leket ve halkında büvük bir me. 
ziyet bilhassa dikkati eelbeder; 
misafirperverlik. Türkiyede kal. 
dığım müddetre bu misafirper. 
verli~in bir rok misallerini gör. 
müşümdür. En mücessem misa.. 
li Polonezköy! .. Yüz sene kadar 
evvel hiC'rel edip gelmic; Polon. 
yahlar burada necip Türk mi. 
safirpcrverliğindcn iı:;tifade ede. 
re!< mlirdfeh bir havnt kurmus-. 
lardır. Fakat şunu da derhal 
sövlivevim ki. misafirperverli • 
ğ'in tahdit edilmc~inc ben her. 
kesten evwl taraftarım. Evime 
aldığım adam, eşyamı kırıp dök 

meğe başladığı anda, kapımı 
dışa.rdan kapaması Iaznn.dır. 

"Üç yıldız,, 1ı ya:ıı benim ha. 
vadisleri uydurduğuma kani o. 
la.r&k bu memlekette misafir o. 
!arak bulunmaklığırna itiraz e. 
debillr. Kendisine şu cenbı Vt"r. 

mek isterim: Ben. siyast kana. 
atimi gazetecilik ·,razifen'lden a. 
yırırım. Bilhassa bu siyasi ka. 
naatim, Almanyaya ait hava. 
dialeri gönderirken. beni dahıı. 
,QOk titiz davranmaya sevkeder. 
{~~ra, ~!manyaya dair gönderdL 
gım bır havadisin yanlış olma.-

'sı 'bu havadisi, müsbet deliller. 
le k4ı:zip edebilecek vaziy~tte 
bulunmaları, onlara ya.rdnn o. 
lur .. 

- Hava.disiniz tekzip edilin. 
ce, Daily Herald size bir şey de. 
medi mi? 
. - Ken?~er~ne telgraf çek. 

tım. Tafaılat ısteyip istemedik.. 
le.cini sordum. Bana verdikleri 
ceva.pta! ".Berlinden geleoek her 
~ ıddıaya kıymetli yer ve z.a. 
manlarınr tahsis edemiyecekle. 
rini., bildirdiler. 

- Başka defa böyle tekzip e. 
dildiğıiniz olmuş mudur? 

- Yedi senelik gazetecilik ha. 
yatmıda ikinci defadır ki rPs. 
men tekzip ediliyorum. Birin. 
cisinıde, tekzipten bir kaç saat 
sonra. hava.disirı in tamame-11 

doğru olduğunu isbata ınuvaf. 
f~k olmuştum. ~im<1 ikine gP. 
lınc<' delillerin zıılıurunıı 1.ı:ıma. 
na bırakmaktan b~ka çare kal. 
mı yor.,, 

iki Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Londnı, 23 (Huıuıi) - Fran. 
sada İn·~iliz tavyareleri taraf1n. 
dan iki Heinkel sistemi Alman 
bombardıman tayyaresi düşüriil. 
müştür. Bir Fransız torpidosu. 
nun da iki Alman tahtelhabiri ba. 
tırdığı bildiriliyor. Dün, lngiliz 
ve Fransız kuvvetlerinin müşte. 

reken düşürdüğü Almcn tayyare. 
]erinin sayısı 8 i bulmuştur. 

Kafa ~~~g~~ini~ hafif meyille 
ay tepecıgı urerıne inmesi (re. 
sım 2 numara 1.1) mevzu un 
D'!uhayyilesini ~ok riddi b :T şc. 
kıld~ kontrol ettiğini gösterir. 

Şırola~larm bı:ndan çıkara. 
ca~ı .n~tıc~ _ı;nevzuun muhayye. 
l~s!.°ı., teeırıne kapılmadığı ve 
bıl~kı~ mııhayyelesine hakim ol. 
dugudur. 

Fakat kafa Çİ?.gisi daha ilcr. 
ler ve ay tepeciği üzerine ta. 
mamen meylederse bu kere ta. 
mamen ak~ini mütalea etmek i 
cap eder. (Resim 2, numara 4 4) 
~ ~~dirde nw;vzu tamamen hıı_ 
:> al_ının .v~ ~anp çocukça heves. 
lerın e~ırıdır .. Ancak bir ıın için 
çatışabılen bu gibi kimseler sıı 
nat saha.smda pek ender olarak 
~!' .verirler... Bu da kafa çi~. 
gısını.z:. doğrudan doğruya ay 
teı>e<:ıgıne meyledenlerin hassa. 
sını itade eder. 
ıKa!a. ~i~isi tamamen alça

l~p. der~nleşıp ay tepeciffei kaide. 
~ınde bır kavis resmederse bu 
ışare~ ~ara~ bir hayale ve öy. 
le muthış. bır hassasiyete işa. 
ret eder kı. bu hatta malik olan 
mevzular emsallerinden derhal 
ayrılmağa mecburdurlar. Bun. 
lar ergeç dünyadan ellerini ,tek 
~er~ni çekerek tek b~larına bır~ 
!"z!''a hayatı y~arlar; yahut 
ı~tıhar ~ere.k dünyadan <;ekL 
lırler .. Fılhakıka umumiyetle ka. 
0!1~rkıarı C'ı>reyan ikincisidir. J3u 
gıbı mahlükların ifrat dcrecetl(; 
hassasiyetl<'ri hayatı ken<l i lo i. 
n40. r~1 ·ı!r "Z bir şekilde ı:-öst< ·r. 
mış.t~:-.. Fı1:kat bu i~aret:i ay tc. 
pecıJrJ u7.ennden inhina eden ka 
fa h~ttı ile karıştrrnıamalıdır~ 
<Resım 2, nurnara ıt.4) .. Bu hat 
~~karıdan meyleder. Hatta bi. 
l~e .ka?ar u:r.adı~ ha.lıle hiç 
hır ıntihar işareti vermez .. 
A:z1cak yeter ki hattın ucunrl:ı 
b~ adacrk (yumurta) veyalını 
bır yıldız bulunma!llm.. Bi.ıtün 
bu vaziyetler ifrat derecede h;ı 
Yale, h·a~siyete ve marazi bi; 
melAnkoliye işarettir. 

(Devamı var) 
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- Bir kere de kocamla geçer, 
ı?c:irüri.im .. Demesine benziyordu. 

• * • 
İki, üç gün üstüste talebelik 

hayatında müdavimi bulunduğu 
merkez birahanelerinden birini 
ziyaret etti. Yine mutat üzere sa.. 
de kahve içen şairi, Utarit sey. 
yaresinin manzaralarını ve Meri. 
hin nebatlarmr resmetmekle meş. 
lııır ressamı mutat masaJarrnda 
oturur buldu. Ressam biraz daha 
ihtiyarlamıştr. Yaşlandıkça meın. 
leketinin renklerini görmekten 
daha ziyade uzaklaşmrş ve ke11. 
d ini yıldızlara vakfetmişti.. i~te 
sanatkar denen adamlar. Herlıan. 
gi bir adam bir parça killi topra. 
g-r yoğurup bir burun veya l;ir 
kulak meydana getirince sanat. 
kar ünvanını ve herhangi bir in. 
san birkaç kitap ile bir mikrosko. 
ha malik olunca alim payesini a. 
lıyor ... Fakat çok şükür ki şöhret 
yaratmakta bu kaaar aceleci olan 
dünyamız bu şöhretleri aynı ko_ 
lavhkla yıkabiliyor. 

Tito. Pariste iken aynı gazete. 
de çalışmış olduğu meslektaşı 
Puko Nocera'run da Turen'de ol. 
duğttnu öğrenmişti. Filhakika bir 
kaç gün sonra kendisine tesadüf 
etti. Ne>cera: 

- Evet, se.n:in yarım milyonun 
üzerine: oturduğunu öğrendim .. 
dedi. Buna katiyen hayret etme. 
dim. Bir insanın bırsrzlık yapmış 
olmasında hayret edilecek hiç bir 
taraf yoktur. Ben bir insanın 
çalmamasına hayret ederim. Her 
insanda muhakkak ki bir hırsıx 
~abiati gizlidir. Bence çalmıŞ, olan 
ınsanla fırsat düşürünce çalabile
cek olan insan aras1nda hic biı; 
fark voktur. • 

- Berri de bu fırsat tah rili: etti. 
diye Tifo tasdik- etti. Yoksa o :ıa. 
mana kadar hen ele: namuslu bir 
i-l'lsandmı. 

- Biliyorum. hiliyornm ... Dos. 
tum Marka Ra.mpaı:ti de. namu. 
ı;un uzun vaarlcli bir hilekarlık 
n[duğunu söyler. 8, söyle baka. 
lım, şimdi ne yapıyorsun·? 

- Mobilyalı bir odada oturu. 
yorum. Henüz kenarda. beş on 
ltnruşum var. Bunlar da suyunu 

~ ~kince ya kendimi suya ataca. 
gnn, yahut rahip olacağım. 

- İtikada yaklaşıyor musun? 
- Hayır.. Din bana, hiç kim. 

senin görmediği madenferi çı • 
karmak için kurulmuş ve hükı.L. 
met himayesinde çalışan mücsse. 
seseler gibi gelir .. Din de böyle
dir. Diğer inanışlar gerçi, dinle 
mücadele ederler, fakat bunların 
da aslı olmıyan esaslara dayandı. 
ğı belli olmasrn diye mücadele hiç 
bir zaman açığa vurulmaz.. Fa. 
lc;rt fahri reisi ebedi babamız ol. 
duğu için herkes bu müessesele
ri ciddi telakki eder. Kimbilir 
belki ben de bir gün bu müesse
«t:lerden birini ciddi şekilde be. 
nimserim.. Peki, sen söyle baka. 
lrm, biribirimizi görmediğimiz_ 
den beri Pariste neler yaptın? 1-
taJyaya niçin geldin? 

- Bazı hatalarr dolayısiyle ho. 
şuma giden alelade bir kadına a. 
şık olmuştum. Fakat hataları o 
ka<lar çoktu ki. hoşuma gidenler 
bir tarafa, hoşuma gitiniyenle11 
r'., ekseriyeti teşkil ediyorlardı: 
O ırn inceltmeğe, yeniden yarat. 

mağa çalıştım, fakat nasihatler, 
terbiyevi kıraatlerle kadını yola 
getirmeğe çalışmak, kestane 
tıekeri tide etmek için kes
tane a~acını ~ekerli su ile su. 
lamaga teşebtıiis etmeğe benzer. 

.. Bunun ü.ıe!ine bir aksülamel 
netice&i olarak yüksek bir kadm3 
bağlandım. Bu eski aristokrat ka_ 
dının kimyevi tahlillerde bile fal. 
:so yapmıy::ıcak Lır a::.aleti vardı. 
Hatta bütün bunlardan maada 
güzeldi ele .. Fakat bi.itün bu tet. 
kikleıim neticesin-ele şu neticeye 
vardım ki yüksek veya aşağı oL 
sun heı kadında şu üç maddenin 
bulunduğunu gordiım: Asil kadın 
alelade kadın, fahişe ve hizmet. 
çi... Bu terkiplerde miktarlar dc
gi~ik olabilir. Fakat terkibı teşkil 
eden dört unsur. dört madde mu. 
hakkak ve hc.-r zaman aynıdır. 

Yüksek kadınlarda asaletin 93 
kısmını görürsün, fakat geriye 
kalan yedi par~aya gelince .... 

"Ve maalesef bu yedi parçayı 

saklamasını bilemezler.. Onlanı1 

prensesler gibi konuştuklarım 

duyarsın; düşünüşlerinin her bL 
ri temiz. geniş ve alaimüssema 
kadar yüksektir, günlük hayatm 
sefaletlerini istikrah :ıe seyre . 
derler. Bir erkek ile birlikle 
çıktıkları zaman kupa arabaları 
veya taksiler kıymetli vücutlarını 
taşımak için kendilerine pek adi, 
bayağı görüni.1.r.. Fakat yalnız oL 
duklan zamanlar tasarrufa riayet 
için otobüsü tercih ederler. Eğer 
onlarla birlikte bir çay salonuna 
gitmış ısen. garsona vereceğin 
bahşiş hesabın tutarından dah<ı 

fazla bile olsa. onların alicenap 
gözlerine pek az, pek fakir görü. 
nür. 

Fakat oraya yalnız giderlerse 
tabakta bırakacakları hahsi~ kör 
hir dilencinin avucııııa bırakmak. 
tan çekinifecek paradan daha az_ 
d.ır. Eğer sen çantanı kaybetmi!i 
isen lıuna güler ve miiteessir gö., 
rünürsen seni tahkir ederler. Fa
kat herhangi bir şey almağa kalk. 
bklan zaman yirmi santim üze. 
rinde inceden inceye pazarlık et. 
mekten geri kalmazlar. 

- B iliyorum, biliyorum.. diye 
Tito arkadaşmın sözünü kesti.. 
Bütün bunlar hakkında ben sana 
ders bile verebilirim. Fakat bu 
ltusurlara yüksek kadınlarda te. 
sadüf olunduğu zaman gayet sem 
patik bir şekilde aksettikleri gi.i. , 
rülür. çünkü bu gibi gayri tabiı. 
likler onların yüksekliklerine te. 
kabül eder. Rica ederim neticeye 
var, sonra ne oldu? 

- Ne olacali:, kadınr asınca, 
yine Turene avdet ettim.. Şimdi 
burada arazi tellfillığl yapıyorum. 
Se.n de birkac metre toprak al~ 
mak ister misin ? 

- Mezarlıkta olunıa, belki... 
Fakat ona da daha vakit var. Na. 
sıl, burada da metreslerin var 
mı? 

- Evet .. diye Nocera cevap 
verdi .. Alelade lıir kücük kadm. 
haricen gayet sade. hareketleri. 
giyinişi gayet basit, fakat bLı a
lelade görünüşü altında emsalsiz 
bir sadelik serveti taşımakta .. . 
Koyu, basit elbiselerinin altında 
mükemmel bir iç çamaşırına lıir 
varlığa maUk bulunmakla .. 

( Dolıa vur) 

Z abota ~cmaıno 

ı Gümrüklere alına
cak kimyaqerler 

Netice Vekalet tarafın
dan ilan edilecek 

istanblll ve İzmir gümrükleri. 
ne alınacak kimvagerler için dün 
İstanbul • gümrük başmüdürlü. 
ğünde bir müsabaka imtihanı ya. 
pılrnıştrr. imtihana girmek ıçın 
evvelce dört kişi müracaat ettiği 
halde dün an(;ak üç kişi hazır bu
lunmuştur. Sualler Ankaradaıı 

mühürlü zarfla g-elmistir. 
İmtihan evrakları burada tet. 

kik edilecek ve netice vekalet ta. 
rafından tasdikten sonra ilan o. 
lunacaktrr. 

Diğer taraftan gesen ayın 23 
ünde gümrüğe memur almak ü -
zere lise mezunları ara:;mda ya _ 
pılan imtihanda kazanan birc;ok 
kimseler gümrük basmüdürlüğü. 
ne tayinleri için mfüacaat etme. 
mislerdir. 

Bu ayın 2 I nci g-ünü akşamına 
müracaat etmiyenler haklarından 
feragat etmis savılacaklardır. 

--o--
y eni docentlerin 

imtihanı 
Üniversitenin muhtelif faküL 

telcrire almaca k yeni d0<;ent. 
lerin lisan imtihanına e\'·velki 
ıründen itibaren baslanmıştı. 
Mazeret dolavısile imtihana gi.r 
meyı>n noC'entleriıı imtihanı ö. 
nümüzdeki pazartesi .e-ünü yapı. 
lacaktır. Lisan imtiharurdan 
sonra yapılacak kürsü imtihan.. 
larının programları tesbit ediL 
mcktcdir. 

---0-

Macellanos vapu r u 
İki sene evvel Çanakkale Boğa. 

zmda bir [talvan vapurunu batır. 
clıgı için Haliçte haciz altında bu. 
lunan lspanva bandıralı Magalle_ 
nas vapurunun haczi kaldırılmış. 
trr. Vapur: pazar günü Haliçten 
çıkacak ve İspanyaya hareket e. 
decektir, vapur 'mazot yüklü. 
dür. Batan İtalyan vapurunun 
tazminatı İspanyada ödenecektir. 

r- Dikkat-

Çenberlifaş 
S tnemasmda 

Bugünden iti~ren progra. 

ma ilaveten: EBEDİ ŞEF 

AT ATURK'ün ölümünün bL 
rinci dönüm yılı münasebetile 
Ankara ve İstanbulda yapı. 

lan ihtifal ve ATA TÜRK' ün 
onuncu :yıldönümünde mille. 
tihe hitabesi ... .................... 

- 29 
- Ben ... Matanyo ... Sizi din. ı 

liycrum. 
De ili. ı 
Benitto şimdi büyük bir h~ye. 

can ve sevinçle anlatıyordu· 
- Sinyor Matanyo. Artık be!(. 

leyccek zaman kalmadı. Şu Mi. 
kael işini bugün saat on altıdan 
önce b:tirmek gerek ... Yoksa her 
şey meydana çıkacaktır. Onu suç
landıracak vesikaların ve haber 
lerin hepsi elde edilmiştir. Dün 
bizim çektirdiğimiz uydurma tcL 
grafa hemen inandi ve Napoliye 
gitti. Orada Eritreye asker gön. 
derildiğini de görmüş. Bana hep. 
sini anlattı. Şahitliğe hazırım .. 
Babasının ağzmdan ve onun yazı_ 
siyle yazdığımız mektuba cevap 
vermedi ama. dayak işinden son. 
ra yazdığı mektup bile bizim için 
yeter ... üstelik Ostiyadaki do. 
nanma manevralannı, Al.banorl.ı_ 
ki ucak ve tank rnanevra!anm da 
gördü. i.nkar edece!c deği~ l'.a··: . j 

- İyı ... Bu:-ıların hepsını bih. 
yoruz. Fakat isi daha sağlama 1 
bağlamamak icin bir sebep mi 
var? Saat on altıda ne olacak d'l 
böyle telas. ediyorsunuz? ... Anla. 
yamıyorum. 

- Ona şima.iye kadar Elissa. 
dan bahsederek sol.culabilmistim. 
izninizle kızınızın onu sevdiğini 
söyliyerek ve uyg-un bir zamanda 
onunla evlenebileceğini ileri siL 
rerek avutuyordum. Ancak böy. 
lelikle tas;uladığımız su~dır
ma plamnm yapabildik. Fakat 
bugün Elissa ile bir dakika ko
nuştu ve ondan randevu aldı. Sa. 
at on altıda şehir parkında, Tur -
nalı havuz yanında buluşacaklar. 

- Evet ... 
- Kızınıza askım söyliyecek. 

Benitto vasıtasiyle bana karşı gö;; 
terdiğiniı sevgi ve bağlılığa te
şekkür ederim, diyecek. iııte o 
zaman genç kı% şaşrrarak on~ 

sorguya çekecek ve her şey mey
dana çıkacak ... 

Elissa kendisini zer tutuyordu. 
&nitto devam ediyordu: 
- Onu hemen tutturmalıy'ız ... 

Dün gece bendeki anahtarla oda. 
sına -girdim ve daha bazı mektup
lar buldum. Henüz iyice okuya. 
madım, fakat şöyle bi r ıtöz gez. 
dirmekJe de onu sudandıracak 
noktalar cpkanlabileceğini sanı

yorum. Onları da simdi Posta 
Plamatika ile gönderiyorum. Siz 
de ... 

Dışarıdan bir ayak sesi ve: bi.r 
kapının açılmasından çıkan gürül. 
tü geldi. 

Bu Sinyorita Primanti idi. 
Elissa karşısındakinin sözünü 

hsti: 
-Anlaşıldı! Hakkrmz var. Siz 

Baş, Diş, Nezle, 6rıp~ Komaflzma, 
Nevra( ii. )( ırıklık ve bi.i tün a ;:.rılar• nızı d e r ha 

keser. lcabmda ~ünde ~ kase alınabil i l' 

~c;==ı: ....... _. -----·· ::S!i ··:::!!!!!!! . ••••••• .. .. -:x ••••• 

hiç bir lıayat işareti alamadr. 
Endişe artıyordu. Acaba zavaL 
1ı bir kapa.na düşmüş bu b}ıca 
icindo hapis mi olmuştu. yoksa 

•••ııı :::: ... ._ ·====~ :tn .... !::mt: 

hemen odanıza dönün ve ayrıl. 

mayın. Bir saate kadar Mikael 
tutulmuş olacaktrr. ) 

Cevap beklemeden mikrofcn~ı 
;-erine kt>ydu. 

Salondan kt>ndi odasına geı: mı'S 
ola:ı Sinyorita Primanti şimdi 
Matanyonun odasında görimmü~

til. 
Genç kı11 stliımladı: 
Telefonda kim vardı : Sız 

konu~urkcn babanız konuşu yoı 
san<lrm ... 

Dedi . 
- Nezlem varda ... Zaten bıraz 

benzer. .. Anneme telefon ediyor_ 
dum. 

F.:lissa duydu ~u hevecanı ba5. 
tırmak için güc;lük çekiyordu 

Fakat beceriyordu. 
Birdenbire ayai:a kalktı: 
- Babam bu saatte gelmiş o. 

lacaktı. fakat ... 
Gitmek istiyordu. 
Masanın i.istiine kovduğu çan. 

tasını almak icin döndü. Kenarda 
kırmızı bir dosya.nm üstünde 
(Mikael) sözünü okudu. 

Sinyorita Primanti kerrdi oda. 
sına ~rerken: 

- Sinyor Matanyo bu saatte 
geleceğini söylemi~ti. Biraz dah.:ı 

bekleseniz! .. 
Dedi .. 
Elissa şu kırmuı dosyada ne. 

kr olabilece~irıi anlamayı o kadar 
istiyordu .ki... 

Demek ki zavalh Habc~ delL 
kanlrsınr suçlu göstermek için ne 
zamand•nbcri çalı~ılmrş. hatta 
kendisi de alet eclilmişti. 

Genç kız yeniden oturdu. 
Bu hal bir dakika bile sürme. 

di. 
Birdenbire yine kalktr. 
Sinyorita Primanti kendi eda. 

ıımm kaptııını açık bırakmıstı: fa. 
kat oturduğu yer kenarda kaldı. 
ğı için görünmüyordu. 

Elissa dosyayı önüne çekti' ; ka. 
brm kaldırdı : i~irı.deki kağıtları 
gürültü etmeden çevirdi. Orada 
anlamadığı yazılar, uzun raporlar 
mektuplar vardı.:. Olduğu gibi hep 1 
sini de cantasına almayı. en ya. 
kın bir zamanda ortadan kaldır_ 
rnav1 düsü.ntlü. 

Fakat· babası birkaç dakika 
sonra buraya gelebilirdi. 

Ma!lanın üstünde durduğuna 
göre bugün bu dosya üzerindz 
çalıstığı veya çahşa~::ığ1 anlastlr:. 
yordu. Bunun için. ôosyanm yok. 
lu~u hC'l'len cn·un gözüne ~arpa. 
caktt. Bu ise ortalığı jiiı-ültü. 

ye vermek için vetecekti. Baba. 
!iT, ilk iş olarak Sinyorita Priman 
tidı-...n, o da ka.prcıdan hesabr c;or<ı
caktt. Kapıcı ise icerivc Elissa. 
dan başka. kimsenin ızirmediğini 
söyliyecekti. Halbuki Benittc.- bu 
~ün .. aldı~ı emre u~·-..rak odasın3 
vapanacaktı. Mat1nyonun ise, 
Benittonun söylediklerinden ve 
olup bitenler-len haberi olmtya. 
caktt. Mikaelin kaçmasr için ye. 
tecek kadar zaman vardı. 

Elissa Sinyoı·ita Primantiye 
seslen.eti: 

- Ben gidiyorum. beklersem 
konfer;ansa ıze-ç kalacajhm. 

- Güle güle Sinyorita Matan. 
yo ... 

Elissa çcktan kararını vermiş. 
ti: 
Habeş delikanlısmı hemen bu • 

Sine·k Beyi 1 ı:ımda. düsmanmı takip etmek 

1 
' !'lkrken birden fafil mi avlan
m1şt1? 

kendisini caddeye kadar bahçe . 
den geçirmiş, memur selam ver. 
dikten sonra ayrılrp karanlıkta 
kaybolmuştu; 

Bu seferH teşebbüs te boşa 
c;ıkmıştı. Ha.Ikın dedi ko<lusun. 
dan vaziyeti ö~crımiş olan kont 

teE;('bbüs ettin .. Sen bilirsin! !n. 
tik::ı.mımrz bugün bashyor ve e. 
~f'r emirlerimizi yerine getir_ 
me1-cıcn sonıını:ı kadar devam e. 
decektir. Kendini ve aileni bi7-
den sakın .. ,. 

·------------------------------·12 D<Jrt beş kısa ve kati emir du. , bağlanmış· olduğu deliğe doğru 
yuldu: hafifçe itmek kafi geliyordu. 

- Siz buradan, ileriye.. Hırsızın kaqmak ic;in ihtiyar 
Derhal pencerelerde on kişi ettiği yolu keşfetmeKte hiC} te 

gö.tfilmüş, Totolitombo giriş ka... ~çlilk ~eknıediler. Çelik te1leri 
pısrnr tutmuştu bile .• Fakat da~ büyük bir şiddetle cekmiş oldu. 
ha bir kaç adım atmamışlardı ğu ic:in parmağını fena nalde 
ki müthiş bir infilak hepsinin kesmişti. Parm~Oından akan ka.:. 
yüzlerini yaktı ve mobilyaları nı takip ederek kaçış yolunu bul
a.lti.i..~ etti. Bu karga.'}:llıktan is. dular. 
tifade eden meçhul adam alelfı- Ev tamamen sarılmıştı. 
<'ele yi~e geldiği gibi bacadan Esasen Totolitombo, ı,ömine. 
kac:nı.ı.ga muvaffak olmuştu. d<:n içeriye bacaya dalmıştı bL 

Bir lahza sonra dişlerine ka. le. Dışarrda halk topla.nmJ!J he. 
dar silahlanmış otuz kadar polis ye<-anla bu müthiş takibin sonu. 
v:t.Ita mahalline yetişmişti.. Ar. nu bekliyordu. 
tık hiç kimsenin kaçmasına im- Tade mobilyaların arkasına 
kan yoktu .. İnfilaktan müte'Vel. maharetle yer!eştirmi~ olduğu 
lit duman tamamen dağılmıştı. üç fotoğraf makinesini alarak: 
H~i 'birden pırlantanın bu. - Şimdi bu haylazların kim 

lı.mdtığu masa.ya doğru ilerledi. olduğunu öğreneceğiz.. diyor. 
\er .• K.ıy:rnetli pırlanta., ipek ka. du. 
dar tiıce üç çelik ile bağlan.. Valeri filmleri develope et. 
mtf olduğu tekilde masanın iL mek ı<:in istical gösteriyordu, 
r.erlnde duruyordu.. Krvmetli fakat Totolitombo hala meydan.. 
ı aaı m.ua.dan atabilmek için çek. da yoktu .. Birisi şömineden ba. 
nıck JIM'fM, yerfeştirilmis ve eaya doğru sarkarak seslendi. 

Derlıal yeti~en itfaiye büviik 
merdivenleri sayesinde bir lalı:. 
zada dama <;ıktı. HiG bir mü. 
bareze alameti görünmüyordu. 
1ş gittikçe karı~ıyordu. fakat 
bu sırada Totolitombo'nun bü -
yük bir sükunetle servis merdi
veninden indiği görüldü ve elin. 
de tuttuğu bir başlığı Tade'ye 
atarak: 

- Anladığıma göre adam şö. 
minenin arkasına saklanmıştı. 
Ben onu bulamadım. O da o za. 
man elbisesini değiştirmeğc mu. 
va.ffa k olarak benim gibi rahat. 
ca servis merdiveninden inip 
ka<:mış olmalı. 

Bu izah ta pek aydınhk de. 
!{ildi .. Fakat tam bu sırada a.'1-
çı kadm Maryan'ın gördiikleri 
iRi tamamen aydınlattı.. Bir 
mUddet evvel a!';Ct kadm servis 
merdiveninden bir p0lis memu. 
runun inmekk olduğunu gör. 
mü~. fakat ev zabıta memurla_ 
rile dolu olduğu i<:in buna hiG 
te-ehemmivet. atfetmemişti. Hat. 
ta bu adam çıkmak kin nezaket.. 
le yot da sormuş ve Maryan da 

Serizol ile Mrisvö M<'rimans der. Tadc mektubu 
A.S.T" 

bitirdikten 
hal ko~arak ğelmi~lerdi. Sinek sonra sükünetle: 
Beyinin menfur faaliyetini bu - Peki. dedi, görüsürüz .. 
şekilde muvaffakıyeL.cıizliıfo uğ_ Ve derhal şehre giderek bul. 
ratmn'i olduğu ic;in Tade'vi tcb. duğu kasaların en Bağla.mmı 
rik ediyorlardı. satm aldı. Ondarr sonra da ga. 

Gece vakasrz olarak nihayet z;eteh~re su ilanı verdi: 
buldu .. Kristin ve çocuklar gel. "l'\föı:;yö Tadc Bielsky kendisi. 
diği zaman art.ık etraf tı:ımamen ni ve ailesini tehdit eden canile. 
yatışmıştı. re haber verir ki. Cenubi AfrL 

Totolitombo uyumadı .. Uzun katlan getirmiş olduğ"u eş prr. 
müddet villanın bahc:esin.de do. iantaları vill<ismm baMC'esinin 
l~tıktan sonra gece yarısına orta yerine yerleştirmiş olduğu 
doğru. parmaklıktan istifa.de e. bir kasa içinde bulunmaktadır. 
derek bir at.kestanesi ağacının Dör.t dinamit ka.sa.rım etrafrna 
dalma srcradı VI} oradan da po. ? .şekilde .yerleş~irilmiştjr: ki. 
lisin nazarı dikkatini celbetme. ıhtıyatsrz bır. şekılde kasay.-ı el 
den caddeve atlıyarak karanlrk. sürülür sürülmez derhal ı>atb • 
ta kayboldu.. 1 vacaklardır. Tehlike ilan o1u~ 

Sabahlevin Tade Bielsky ga. nur . ., 
.zete v·e mektuplarmx karıştrrır. 

den bunların arasında Nis'ten 
nostaya verilmis bi"r zarf gördü. 
Derhal açarak şu satırları oku. 
du: 

''Tede Bielsky. sana vermiş 
oldu.trı.:ımıı7. mi.ihlet nihayet bul. 
mw~tur. Üstelik bi~ mensup o. 
lan birisini de tevkif ettirmeğe 

VT 
ZAYALLI ÇOCUKLAR 

Valeri Bi.elsky ile a.ğabeyisi 
bir akşam evvel Yaka esnasrn. 
da elde etmiş oldukları fotoğ. 
rafları itina ile tetkik ediyor. 
lardı. Bunlar muhakkak ki çok 
şavaru dikkat birer vesika ola.. 
cakıardı. (Daha var) 
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KAÇINIZ! ... 

ıl~ 
Kapıdan çıkar kıkmaı 

siyi çevirdi: 
- üniversiteye L 
Dedi. 
Soııra ilave etti: 
- Hııhl... 

Orada çabucak bütün 
gözden get;irdi. Mikaelit1 
bileceği yerlere baktr. bıl~a 

Üniversitelilerin yenıe t 
leri lokantaya gitti. Mil<•ill 
ralarda bulunacağı hak1<111 

midi pek a:ı:d1, fakat tıur~~~ 
pansiyona giden yol üzerıl\ 
lunuyordu. 

Orada da bulamadı. 
O zaman şoföre pansiyol'I 

resini söyledi. 
Genç. kız orava varc:lli\ 

heyecanını belli ct:nen"'e 
kendisini zorladı. .. ~ 

- Sinyor Mika eli gor 
tivorum. .• 

- Bu sabah çıktr: bı:tııı> 
medi. 



aflı 

~li ve Belediye reisi-1 
12 Bükreşten döndü 

tuı•r 8of;>a, d_rB°'! tarafı. ı incide) 
SOıya u~u Sofyaıle bugün-

rindtP tOııııe1cYl b~ribirinden çok fark. 
~ .. : tev.. B h . d" sı~ :'<llly~ J -.. u şe rın un. 

r e . ~ lta bu~ünkü vaziyeti ara. 
·rıii lt ttı'~ bır mukayese yapı. 
aıal ~an 1 

• Bu muazzam inkişaf 
U}'d 'tc ita"; .me~n bir halkm kud. 
bir ~llltar bilıyetinin tezahürüdür. 

de l'll a, Çorak bir toprak üs
~a Cdent ve modern icapla. 
ll:Uıtclllcn uygun ve her türlü 

bt.t rn~c} müesseseleri havi 
dcn!chırın kuruluşu bir mu. 

kııdr c.ek kadar harikulade 
)a1~tin mahsulüdür. Anado. 
tı'bi ıntn ortasında bir meşa. 
~cı;"na!l bu şehir her taraf. 
tinin ~aırJer karşısında Türk 
~ ~· ıs~_i~balini aydınlatan 

di ır abıde gibi yükseL 
. r. 

l'lıt~Ü~et denince Dimboviça 
ıı kö u~e.rine atılmış birkaç 
lı!an Pku ıle otel vazifesini gö. revt hanı, birkaç büyük 
di. ae birkaç kilise hatıra 

ki u kere son yarım asır 
. 'i a terakkiyi yakinen gör. 
~ ratıcı hamlelerin a2'ame. 
dUtncn milletini müftehir 

tnb h~klr bulurum. Birka(( 
CSki crı gittikçe artan faali. 

a lllahalleleri bulvarlara, 
%"il Ve yeni yeni kartiyele. 

iıı .. etmektedir. Birçok ve 
gö~ ~~ijt~ ~ö~e. çarı>a::1 Flo. 

~tad ıklimınıze harikulade 
le 1~: Bu hususiyet, gez. 

!~ba .. gordüğüm bütün ye ... ler. 
i'ti~Uz etmektedir. Bükreş, 
~ illl'lette ilerleyip inkişaf 

~~n °~anyanın merkezinde 
~ tlatı bira~ daha büy~ycn ve 
~~t l.l r a guzelleşen bır gehir 
tı te · 

ıııt \ig raıcki Rumen milletinin 
Y~de' . ~11.31.l e~tnekte oldu~u müteba. 
f! ~ı te sıy~t ve tarihi kabiliyet. 
tı· (/' ~ıt. Zahur ettiren büyük eser. 

t~itd • 
1· lt~ii]Jc ?ır~ok müesseseleri ve 

·. llİ!h erı zıyaret ve tetkik et
~ı~tı assa emniyeti umumiye 
~r~ • belediye teşkilatı, gaz, 
'~r~ti&u müesseseleri ve c:mla. 
• uııı,, teşekkül ve mesai tarz. 
d .ı~tcersite talebesine ve genç 
.l'Oııı :nıahııus pansivonlarla, 

~, ç~ 1P<>drom, bazı hastaha. 

rıı . 

.~. 41~k yuvası ve kreşleri, 
~lı, ~·Ut fabrikaları, otomobil 
~c b~eınaıar, oteller, gaz:no. 

, Cııce~lar, bah'(eler, parklar, 
ı, ~ e nıezb1ha, peynir fab. 
· e ~an deposu, Mamaya 
.• ~ ..,~il2:~osu, modem otel, 
, J.~ at'OŞOv eğlence yerleri 
~~:ı.ar a ınevzu olmuştur. 
;trıİ.rt ı~c ~öre, Londra, P:ıris 
11 leh· P.'ibi büyük ve çok iler
i tl<tırlerden ziyade bize her 

~ihi b~arda.n yakın olan Bük. 
~ et tr şehirin urba~izmini 
~,~ek. daha faydalıdır. 

1 e ıle Bükreş belediye 

reisi general Dambrov&kiyi, cesa. 
retli teşebbüslerinden dolayı ha. 
raretle tebrik etmek isterim. Av. 
rupanın geçirmekte olduğu bü. 
yük krizin bu kıymetli icraatçının 
enerjisine mani olamadığını kay. 
dederim. 

Sayın General, büyük projesi
nin tatbikinde önüne çrl·an bütün 
engelleri bertaraf ederek katiyet. 
le hareket etmektedir. Bükreşin 
bu gidişle yakın bir atide, dört 
beş sene gibi kısa bir zaman zar. 

' fında garbın büyük şehirleri ara
sında yer alacağı tahmin oluna. 
bilir. Her tarafta açılmakta olan 
ana hatlar ve yollar bu kanaati. 
mizi teyit eder mahiyettedir. 

Biz istanbulda hemen aynı şe. 
yi yapmaktayız. Bu ~ehir maale. 
sef biriblrini takip eden harpler 
yüzün-den ihmale uğramıştı. Dün. 
yanın en cazip ve en güzel ve en 
e: ki bir şehrimiz (Kültür merke. 
zi) olan İstanbul için Cumhuriyte 
hükttmeti her türlü himayeyi e. 
sirgememektedir. 

Vasıtanızla dO'St Rumen mille
tine arzetmek isterim ki; bu şe. 
birin idaresini deruhte ettiğim 
andan itibaren büyük bir mesuli. 
yet altına girmiş bulunuyorum. 
Çünkü dünyanın en eski medeni. 
yet eserlerini, tarihi hazinelerini 
sinesinde toplamış olan bu şehrin 
kıymetli hususiyetlerini muhafa. 
za edebilmek icin elimizden ge. 
len bütün imkanlara başvuruya. 
ruz. 

Şarkta birçok milletlerin karış. 
tığı Bizan3, Konstantinopl, ve İB
tanbulun ötedenberi şark ve ga:. 
b!D mühim bir kısmı için bir nur 
merkezi oldu~ mal~--~ur. Bal
kan milletlerinin ve bilhassa dost 
Rumen milletinin istan-bula karsr 
beslediği sempati ve alakanın bü. 
yük olduğunu biliyorum. Bükreş, 
Ploeşti, Sinaya, Braşov ve Kös
tenı:ede yaptığım ziyaretlerde 
hakkımda gösterilen hüsnü kabul 
ve misafirperverlikten dolayı pro. 
paganda nazırı Aleksandr Radya. 
na, dahiliye nazırı Oteskeya, inti. 
zamı amme nazın General MarL 
neskoya, çok gayyur ve müte. 
şebbis meslektaşım Bükreş Bele. 
diye Reisi General Dombronkive 
en h~raretli teşekkürlerimi arzet. 
mcve müsaa~elerini dilerim. Bu 
vesile ile hakkımda büyilk neza. 
ket göstermek suretiyle TUrkL 
yeye karşı besledikleri dostluk. 
tarını ifame eden Rumen matbu. 
atına teşekkür etmeyi de vazife 
bilirim. 

Beni memleketlerine davet et. 
mek nezaketinde bulunan kry. 
metli zevatı yakın bir atide İs. 
tanbulda görme1t şerefine nail o. 
Iursam çok bahtiyar olacağım gibi 
çok samimi bir vecibeyi ifa etmek 
imkamnı bulmuş olmakla da ay. 
rıca memnun olacağımı arz ve ifa
de eylerim." 

• 
~ mesaJı 
;ı,ı ~{. 23 ( A.A.) - Parla. n ihtlyar etmeğe azmetmiş ol· 

1~ ~ltlalarmm temdidi do- duğunu göstermişur. 
la.~: LordJar ve Avam 
~ · .~~ ~öndermiş olduğu 
~ ~.uu-bin gölgesi blr 

Lordlarım ve Avam kama· 
rası Azası olan sizler, mesale 
sadhtir. Buradaki mllletleri· 
mtzle denizaşırı mıntakalarda
kl milleUerim ayni irade ile 
milca~eleye girişuıişlardır. 

~-- ~, • .A.vruparun seması ü. 
""al . ııtli,, demektedir. 

~·~ve ediyor: 
\it ~~et.imin sulhü kur. 
tıı;....Slll sarfet.m.iş olduğu 
~ ... q~ ....,;; tıı~ ,'\>e • ...,..""IJlen Almanya, 

)a:'4lhu a~~nen giri~ilmiş olan 
~L ~ i ~~ ihlfil ederek Po -
ı..~ hu stua etmiştir. Alman. 
~-~. b· :Veııı taarruzu ve fena 
~ti ır n:ıe ~- - k . \ıe b· Y~ı o uma de • 
~lıitt "ıı şerefimizi ihlfil et. 
a.ıcı/-~riyetin hUrriyct 

~~ı~sı ~avasını tehlikeye 
~~~ti kkaızin bu mübareze
~ııc. ibul etme:ne.zlik e. 
·~~il'ld 12. maddi ıstıfade . 
e ltu; k~uyonız. Hürr~ 
ltıe' nıuesseselerirniz, bi. 
~ ~ haklarımızdır. Ve 
~· ~ nnızm yaptığı gibi 

~~i~~a.faza etmeğe az -
~~ l'. Parlamento azala. 
~ ~ nıasra.flarma kar 
~ ()laı{Çın ihtivar etmemiz 

t ~ etu~:ıu mUıkellefiyetle. 
.. -.- ~lt]tjıgtnizden dolavı siz. 

'1e- r ederim. Bu kadar 
~ ~lar tereddütsUueeine 

t.. ~ bu mukabele, bil. 
'S~ tesirini gôatenni§-
~ !tttl'k t~ı, babele, mmet!mtzln 

U.tu.n. .feda.kat'lıkla· 

Dominyonların cidale işti· 
rAk için k.;ındiliklerinden ver
miş oldukları karar ve onların 
ölçülemiyecek derecede büyük 
olan yardımlar:nın ve bundan 
böyle müşterek davaya yapa· 
cakları muavenetin kıymati , 
benim için bUyUk bir şevk ve 
cesaret kaynağıdır. 

Sadık fostlarımız olan Fra.n 
sızlar ve Polonyalılarla dava.· 
mızın muzaffer olaca~mdan 
ştlphe etmiyoruz. Kadirlmut
lak olan Cenabıhakkın tnaye· 
tinin bizimle bcıraber 01mae1 
için dua ediyorum .•• 

Bulgaristanda bir 
infilak 

Sofya, 2S (A.A.) - Harbiye 
nezaretinin bir tebliğine göre, 
Kızanlık mühimmat fabrika· 
smda endaht tacrllbelerl yapı
lırken bir bomba pa.tıamış ve 
tklsl subay ve Uçü fenci olmak 
üzere beş ktı,i ölmUştur. 

fkisl subay olmak Uzere bir 
ka~ Y.arall vardır,. 

Yeni Po·!onya 

hü~umeti 
Fransız halkı tarafın

dan h~.r~ret!e 
karşılandı 

Angers, 23 (A.A ' - E:ışırdn 
Başvekil Gene:al Sikot"iki oldu. 
ğu halde Polonya hükumeti aza_ 
sı dün öğJ0den sonra, Polonyaya 
muzaffrrnte dönüşe kadar Po. 
Jonya hükOmetinin daimi mer!ı:e. 
zini teşkil edecek elan burayn 
gelmiş, Fransız ır~lrnt'"11arı ve 
halk tarafın-lan hararetli tezahür. 
terle karşılanmı~tır. 

Polonyada Tifo salğuu 
Alman cephesi, 23 (A.A.) -

Havas ajansından : 
Al:nan radyolan tarafmdaı, 

n~redilmiş olan be .. ·am.tmca bir 
Alman doktoru, Varse>vcıda tifo .. 
nun salgın bir surette hüküm sür. 
mekte oldiğunu sö lcmi§tir. 

Doktor, bu sebepten dolayı 
şehrin Yahudilerle mcskUn. olan 
kı:::mmda barilr;:tlar vücuda ge
tirilmis ve bu ktsmı., Yahudi ma. 
hallesi haline getirilmiş olduğu. 
nu ilave etmistir. 
Diğer mahrıllderde sakin olan. 

tar bu mahalleye girmeleri mc. 
n-edilmiştir. Dc-ktor, a~rr yaralı 
bin kadar Pe>lo'1ya""m Varşova 
yakınında kain Tabl ~ na-::"a h::ııta. 
hanede tedavi edilmekte oldukta. 
rım söyl:miştir. B.ı Polonyc:.lr. 
ların hepsi de harp esiridir. Dok. 
torların if:ıc1esine ızc~e birçc-k li. 
seler, hastahane haline getiril. 
miştir. 

-o-

Kanada hisseDine düşe
ni yapacakbr 

Londra, 23 (Hususi) - Ka· 
nadanın maadıu ve ~:.uıayi na
zırı, radyoJa söylediği bir ııu· 
tukta, KanaJanın. hissesine 
dUşan fedakArlığı yapmakta 
olduğunu söylemiştir. Nazır 
demiştir ki: 
"Eğer Naziler bu harbi ka· 

zanacak omrlarsa, Na.&ısın 'w 
korkunç gölgesinin dominyon· 
tarı da. kaplayacat";ına şUphe 
yoktur. Ekonomik harp aske
ri harp kadar ehemmiyetli de· 
ğildir. Onun için h a n ada hal· 
kı ayni gaye uğrunda hissesi· 
ne dUş.m vazifeyl harıı mey
danında, tarJada fabrika. ka· 
ra ve denizde ve madenlerde 
çalışmakla yapmış olacaktır.,, 

-o-

Almanya Bremen va
punına mukab:l Ru:ya

dan 20 tahtelbahir 
alacak 

Roma. 22 (Husm;i) - Bu
gUnkU Jurnale, d'italia gnze· 
tesinin yazdığına göre, Sov· 
ycıtıerle Almanya arasında ya· 
pılan bir anlaşma üzerine, 
Sovyet sahillerine iltica eden 
Transatlantık (Bremen) va
purunu Almanlar Rusayaya 
terketmeğe muvafakat atmiş· 
!erdir. Bu vapura karşı Ruslar 
Almanlara 20 tahtelbahir ver· 
meğe muvafakat etmişlerdir. 

Bütün Balkanlarda 
müclıiş kıt var 

Sotya. 22 (Hususi) - Bul
garistan, Romanya, Yugoslav· 
ya ve bUtün .M.akedonyuda 
mUthtş kar yağmakta.dır. Bir· 
çok yarlerde mtlnııkalAt dur
muştur. 

İngiliz Maliye Nazı
rının nutku 

Londra, 23 ( A.A.) - Maliy.: 
nazın Sir J ohn Simon, dün ak. 
şa..-n radyoda bir nutuk söyliye. 
rek, evvelsi gün a"3m l~ama.rasın. 
da alm-acağını bildirdiği tedbir
lerin mana ve ehemmiyetini doğ-

. rudan doğruya millete hitaben 
anlatmıştır. 

Bu tedbirler, ı,unlardır: 
Hii1<umet, tasarruf vesikaları 

ve milli müdaf::a bonoları ihraç 
edecektir. Bur.lar vasıtasivle halk 
milli mütiafaaya yeni yardımlar 
yapacak ve masraOının h~1kın 
bizzat ken-cli arzusu ile kısılma.:.ı 
suretiyle hayat pahalılığının önü. 
ne geçecektir. 

-<>--
Fransız mebusu hapse 

mahkum oldu 
paris !S ( A.A.) - Paris ci • 

va.rnıda'kain Chelles belediye re. 
isi olan komünist mebus':u-rlan 
Toucha.rd. evinde bir t:ıb_?.nca 
ve mühimmat balundurtlu!;un • 
dan dolayı 15 t!'Un ha.pee ma;h. 
kOm edilmiş ise de cezası t.ecil 
edilmiştir. 

1 Ruzve!f 
Avrupadaki sef & lcriyL 

g~rü~ece!t 

N;ıvyork, 23 (A.A.) - Ncv. 
york TLrı .. .!s gazetesinin Vasi::!'. 
ton mı:h_b::l, Amerika::ıın Brük. 
~el sefiri B. Kennedy'den başb 
Londr".rl'>ki A-erika sefirinin de 
birinc:iHi.,ttn bi dayetinde B. Ruz. 
velte rap.:.rkrım vermek üzere 
Vaşingtona davet edileceğini is. 
tihbaratma atfen yazmaktadır. 

Polonjra h ';kflmeti nezdindeki 
Amerika sefiri B. Bibble de Va. 
siıı ııtona davet edilmistir. 
· Bu g-azete, Fransadaki Ameri. 
ka sefiri B. Bı..1llitt'in de B. Ruz. 
velt ile görüş.ı.ek üzere Vaşing. 
tona ç&?ğmlaca~ını ilave etmekte 
ve seErlerle yapılacak olan bu 
görii'?mPl'!rin hıısusi bir ehemmi. 
yeti haiz olduıfonu, zira B. Ruz. 
veltiıı örı.ümüzdeki ikin::ikanu "l 
ayı iginde kongreye göndereceği 
senelik ır.ec.ajm.:!a harici siyasete 
tahsis edilmiş c-lan kısmı hazırla. 
m::ısrna vardım edecek etraflı ma. 
lUmat eld'! etı'T"esine medar ola. 
cağını ehemmiyetle kaydeyle. 
ınektedir. 

-o-

Fransa · ispanya 
Ticaret mii.zakerelerine 

başlandı 

Ma:lrid, 23 ( A.A.) - Ticaret 
muanedesi imzasını istihdaf eden 
Fransız - İspanyol görü~melerine 
dün akşam yeniden başlannuştrr. 

-0--

Mısır ildısat heyeti ln
giltereye gidecek 

Kahire, fS ( A.A.) - Mrsri 
gazetesine göre bir Ml3tr ~tı. 
sat heyeti. yakında lııooiltcreye 
g!deool:tir. 

A V!lI ga'1ete, 35 mühend1eten 
mürekkep bir İngiliz hevetinin 
Beyruta gelmiş olJuğunu ve 
Suudi Arabist.anda., Irak ve t. 
randa petrol memba.ları araya. • 
caHarPu ''e b•1TcuH9n tr'- ·U~e 
bunlarm işletilmesini tensLk e.. 
deceklerini haber vermektedir. 

--o-

Belçika abloka kararın· 
dA.n müteessir 

Brüksel, 23 (A.A.) - Denizler 
de Alman ihracatını durdıırmak 
hakkında İngiltere tarafından ve. 
rilen karar Belçika iktisabi mah. 
E:Ilerin çok müteessir etmişili. 

Anve~~'te, Phin i;zerhdeki eı
ya tr~nsitinin mezkur liman tica. 
retinin ücte birini t~kil ettiği 
bildir ilmektedir. 

Sovyet - Finlan~:Hya 
ademi tecavüz paktı 
H"'ls!n~I, !?:ı (A.A.) - Sov· 

yetlerin Finlanctlya - Sovyet 
Rusya ademi t~cavUz misakını 
feshetmek ta~avvurun<la ol
duklarına dair olan şayialar 
tekzip edilmektedir. 

Macaristandan Alman
yaya gö,.,~erilecek 

ma!lnr 
Bııdapeşte, 23 (A.A.) - AL. 

M:ı.r.,•ift~n 'a.'"l A 'm~yaya gen 
mı.:ry~.Ya il1 r alj ediler"'tc v~rar 
uı.ı.larmJn mevcut muka.veleler 
muciıbince Tuna yoluyla sevki 
muktezi ol1uğımc!a.n bu sevklya. 
t!!l rol!'"'r1·ör fr.h~~nı cfo!aymile 
ikinC';foı:ırin avında tıı.tili zaru
reti hasıl olmuştur. Daha paha. 
lıya ma.Iolan demiryoluyla sev
kiyat inıl;.ıln!armı tet!.Dc etmek 
iizere Maca.r'ar'a. f.ı.lrrıarılar ara.. 
ı;md :ı "" ll"TTlda miizalterelere ~ 
la.n.ı:caktır. 

VAltlT kiiaqavi 
Dün ve yarın tercüme 

kütJiyab 
No. 11·20 UuDCJ &eri Kı 

ll Gorıo oaba 10( 

12 Deliliğin psikolojlai 61. 

13 tlkbahar selleri 7! 
14 Engerek dUğiımO 6< 

l:l H.aaiu. ıt uilı) a t.ı lll n 
16 Samımi :)aadet 5 

11 lstatisti.ll St 

18 Çocuk '1üaürton!tt 61 

lU tlım ve felsefe 3t 

20 M1:'icudu kalınacb 

5::' 
Bu !!erinln natJ 5.30 k:ıroıştur 

fkpsinl alanlara yüzde 2<l Lskor 
to vapılrr. Kale.c 4.24 ıuırwıu · 

l.24 lrnMl!!U pe~lıı almarak mUte 
h::ık!sl ıtvdA blrı>r u.ra Menmel! 
ttzcre il~ takslte ıtağtıuıı:r. 

5 - V!:KIT 

rfayn 
Dun de ~~tead 

Lomlro.. 23 ( A A.) - DUn 
.uıg.ı .. _ ı enın C.:;.ı.... ..ı.p s:ıh illerınd~ 
~:r ı: _.-..u " ....... L.ı u J:: _. ~·~ · .r. 
· JJ:ri kauın olnın.k üzere 24 
·nlcu bir taı.ı ;..,iye va!)uru ta. 
rafıneıan kurt arılmıstrr. 

!NG1Ltz TC!:PtDGSU 
B ATIRILDI 

Lcmdra, 23 ( A.A.) - Amiral. 
lik qairesi, Ginsy adındaki tor. 
pido muhribinin bir tabi.siye 
aandalma iltica. etmiş olan ü<: 
Alnıan tayyarecisini karaya gö. 
türdii1rten sonra yeniden denize 
açtldıV,ı sınıda İreilterenin ce. 
nup sahillerinde bir mayne carp 
mış olduğunu teyit etmektedir. 
Kaybolanların miktarı 40, 

kurta.rrlanla.rm adedi 97 dir. 
Bun1a!'<lan 21 i y::ı.ral~dTr. Ro. 
morkör1er, gemiyi plaia oturt. 
m~lar ve orada tahlisiye işi 
b~lamıştır. 

HOLLANDA. MUTTRFiKT.,E. 
RiN ABLUKA SİY ASET1Ni 

PROTESTO ETTİ 

Amsterd"'m. 23 (A.A.) - Hol_ 
landa matbuat bürosu aşağıdaki 
y-.zıyı neşretmiı,;tir: 

İngilterenin dü~anna kar. 
şı tatbi ketmek mecburiyetinde 
bulunduğunu zannettiği mukabe. 
le bilmi<ıil tedbirlerin Hollanda 
hi.ikumeti Londradaki elçisi vası. 
tasiyle şiddetle protesto etmiştir. 

Bu tedbir bitaraf me=1el:etler2 
ve bilhassa Alman esyası alan ve 
ihraç eden memleketler için cid. 
di bir zarardır. İngiliz mukabele 
bilmisil tedbirleri bilhassa Hol
landa ir.in hic de ivi bir tedbir de
~iJd:r. Hususiyle ki batan vapur. 
lar icinde HCll1"nd?nın da bir yol. 
cu vapuru vardır ki bütün batan 
vapurların içinde bu en mühim. 
midir. 

tTALYAN· GAZETELERİNİN 
TEFSİRLERİ 

Roma, 23 (A.A.) - D.N.B: 
İngiltere ve Fransa, Almanya 

aleyhinde'.d son ikt:Jsadi tedbirle. 
r.ni mrvzt11'hil'1is eden ı:razeteler 
yalnrz bitaraf Avrupa devletleri. 
nin değil, cenubi Amerika ve hat. 
ta Birle~ik Amerika devl.:tlena.n 
de .bundan zarar göreceklerini 
ya~ttl~taclır. 

Trfbu"a ı'iyor ki: 
ŞiddetlendiriJerek aıblukanm, 

b:taraflar için daha faydalı olaca. 
ğına dair Fransızların ileri sür. 

. dükleri iddia cidden ~i\lünçtür. 
F"!c~t Fnı-"rzl?r ve tngm~ler kü. 
çük hitarcıf t""e:rrıl~ket1er iktrsadt
yatının felakete uğramasını hiçe 
sayıyorlar. 

Giornal D'1talia gazetesi de, 

24 tI~ıNc TEŞmN 1~39 

·a-ı~m ediym 
vapur ar bafh 

tnrilterc:-:.-ı bütt:.n Avrupa kıta
s•nı ·c 1\1- .:ı --n -: ~ aı..' .. ka e<!~eği. 

e ocir Evenın~ Standard tehdit. 
lerini ele ;:ıtrvor ve ~övle yazıyor: 

Bövle bir tedbir bütün Avrupa 
memleketlerinin bayati menfaat. 
leri.1i muhi!dir I:ğcr İngilizler 
o::tiin Avrupa kıtasının ticaretini 
!ccntrot etrr+·e k:ı11:ır:rlarsa. bha.. 
raf memleketler AlmaT"va at.-vhi
ne dcE!:il. İnS?iltcre aleyhine döne. 
c:eklerdir. Bunun bütün neticele 
ı :ndcn İn-giltere mesul olacaktır: 

. ~ebelüttarıkta birkaç harp ge. 
;nısı bulundurmakla yapılabilccelC 
olan Akdeniz ablukasına gelince, 
bu t .. ,,c;t göst-:,.ir ki, Akde .. iıin 
bugünkü statüsü Akdeniz devlet .. 
teri ic::in tahammü1 edilmez biJ:: 
vaziyettir . 

lNGlLİZLER H!MJ.ERlN BE. 
YAN ATINI TEK.ZIP 

EDİYORLAR 

Londra, 23 (A.A.) - Reuter 
ajan.sr bildiriyor: 

Himler, beya.nıa.tmda MUnth 
birahanesi meselesile Va.nlo i§i 
arazında bir münase'bet bulun. 
duğundan bahsetmiş olmasına 
rağmen, böyle bir münasebetin 
vücuduna. hükmettirecek bir de.. 
lil yoktur. Himle·r, entelicen ser .. 
visin, Münib suiıkast..ııı teşvik 
ettiği ve paraca yardıuıda bu.. 
11!1ldu~ iddias~adrr. tngilizle.. 
rın ı...a.ııeyde bır tethUj ve ihti.. 
lal merkezi tesis ettiklerini ve 
bu merkezin Almanya.da faali .. 
yette b~unduihuıu iddia. eyle • 
mektedır. Himler, ent.elicen ser .. 
vise mensup iki memurun kaldı. 
nlmasmdan bahsetmektedir. 

Himler, bu hadiseler a1"3.SM. 
da. bir münasebet a.ra.ma.k sure. 
ti.le, Lfilıeydeki merkezin, Mü .. 
ruh suikastı mosuliyetiDi taşı. 
dığmı isbat etmek ietiym-, Fa. 
kal Himlerin sözleri delil teşkil 
edemez. Bilakis, bizzat onun 
kendi sözlerinde, suiıkastı ~ 
ponun ha.zırlaclığı delili görülil
yor. ~ilıha.kika. ffimler, kaldı: • 
nlan iki memurun "Gestapoya, 
projelerini ve plA.nlarmı ifşa et. 
tiklerini,, söylilvor. F.ğer bu me. 
nıurlar bu ifşaatta bulunmwı • 
ka.r5a. dooıek ki Grota.po proje 
ve plana vakıftı ve Gestat>Onm 
bfT proje ve bfr prnna vAıkif oL. 
ma.sı. suikast vaorJdllktan son • 
ra, Gesta.ponwı bunu bizzat ter. 
tip etmiş olması demektir. Zi:ra, 
~ilcastm vultul'.>ulaca.fmı bildi. 
~ halce mani olmamıştır. Ye.. 
ı?er ki Himler valan sövlemit 
olsun. Bu takdirde entellcen 
servisin bu işt.e hi<$ dahli yok.. 
tur. 

Romen kabinesi 
istifa etli 

(Baş tarafı 1 incfde) mevcut gıda fıkdanmdan dola ... 
B. Gafenkonun kabineye yı, Polonyalı Usera kamplanD• 

dahil b~l:...nn'lası, bunun madcli da muhafaza tertibatı son baf.ı 
bir de'i:i idi. talar zarfında gevşemişUr. 

Argı:t?iano kabinesi. bilhassa Müteaddit llrtı.r h&dtıelert 
harici tic2r'"t rejimi meselesinde 1 habe~ veriliyor. Diğer taraftan 
bazı müşküllere tesadüf etmi!jti Lvov dan Dükreş~ gelen Polon .. 
Bu rcji.:ı., öyle şartlarl:ı tadil ediL yalı mUiteciler, her iki menafi 
mi~ti ki, eski rejim U:;a edildi. mmtakası arasındaki hudut 
ği zaTan. ye!'isi henüz tatb;k e.. mıntaka_1:arında, Alman - Sov .. 
dilmemiş bulunuvordu. Milli ik. yet munn.sebatının va.ziyetl 
tısat nazırının dün istifasına se. hakkında, şayanı dikkat tafsl
bep olan bu vaziyettir. Yerine Hl.t vermektedirler. 
gelecek olan nazırm1 tayini ba.. TATARESKO KtM~tRt 
zı nıü~ülatı mucip buhınuyordu. 
B. Ar;ı-eto!anu ve1·31eti bizzat ele. 
ruhte etme~i düşiinmü'!tii. Fakat 
bu tarzı hal de pratik görülmedi. 
ğinden kabinede daha geniş mik
yasta bir değişiklik yapılması te
karrür etmi~tir ve nihrıyet ,ba~. 
v"'!·!), b•• s ... bah kralla °"ptıf,t hir 
TT'ii13~?tta., c:onra, hiikltme ;n 

müsterek istifanamesini takdim 
\!tmiştir . 

YENİ KABİNEYİ TATARES· 
KO KURACAK 

Bükı·e~. 23 (A.A.) - Krallılt 
meclisinin toplantısı ıiç buçuK 
saat silrmHştUr. 

Topla Jaı ı:; nra Kral Y<'Di 
k:ı ~i ncr ı \!Şki c e:;ki b.:ışvl!l...11· 
leıJen Tatare::.&toyu m emur et· 
mlştir. 

1'al " resko dc ı hal c:sld aclliye 
nazırı lanıo.dln, es!ti nı llye 
on.zırı Konstı:-ntlnesko ve eski 
hariciye nazırı Gafenko ile gd
rUşmUştUr. 

ALMANYADA 
POLONYALILAR 

Di.uu-c~. 23 (A.A.) - Havas 
Aj~nc:ıı Mldtrlyor: 

tyt bir menbndan haber a-
lındıt:ına gör<' , Almanyada 

Yeni Ruman kabinesini teır 
kile memur edllen e~kl başv~ 
killerden Tataresko, Uç ay ev· 
vel nomanyanın Paris sefare
tini idare adlyordu. Naki ltbe
ra.l partisi şefi olan Mösyö Ta· 
taresko Romanya saltanat 
meclisi Azasınduıı191r. Geçen 
sene yeniden kanunu Esasi 
llAn edildiği zaman Krala en 
önce sadakatini blldlrm!ş Te 
yeni rejime uymuştur. 

'l'ataresko, başvekilliği za· 
ruaııında Ankarayı ziyaret et
miş. H.oınanyacla cok ntifuılu 
bir devlet ada.mıdır. Balkan 
aktına merbutiyetl ne ve ta

t.ıllter devletlere karşı sempa.
tlsl olmamakla tanınmıştır. 
Bükrcş, 2.'J (A.A.) - Rador 

Ajııusı tcbliG- ediyor: 
Tataresko, saat 18.45 te 

Kral tarafından kabul edildik· 
ten sonra matbuata aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

Agetoananm istifasından 
sonra Kral miııt kalkınma 
cephesi çerçevesi için de yenl 
'rablnc:;i teşkile benl memur 
etm'c::tir. B•1 yllks .. k vaz1foyl 
muvaffaklyetle neticelendlr~
ceğiıni limit ediyorum. 


