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Menemencioğlu 
şerefine ziyafet 

Paria, ıs (A.A.) - Fransız 
hariciye müsteşarı bugün Tür -
kiye hariciye vekileti umumi 
k!tibi Numan Menemencioğlu 
leref ine lbir öğle ziyafeti ver • 
nıfttir. 

Pazar 28 lkincitetrin 1939 YIL: 23 ° SAYI: 7~ 

Bayan lnönünün yiikıek 
himayelerindeki balo 

Ankara, 25 (Huausi) - Ba
yan İsmet İnönilniln yüksek hi. 
mayelerinde 9 birincikinun cu • 
marteai aklölDU Ankarapalaı aa • 
lonlanhda çocuk esirgeme kuru • 
mu menfaatine milli koatilmlil 
bir balo verilecektir. 

Alman ihracat Alın.an tayyarelerinin 
n:! a 11 a r 1 n 1 n . lngiliz fil osuna taarruzu 

nı U S 8 d e r e S 1 Almanya bitaraflara yeni bir darbe vuruyor 

ltal a, Ja onva, lsveç, Danimarka 
......... İlllll .................................. ... 

Londra, !5 ( A.A.) - Bahriye 
nezareti maynleri toplamak ü -
zere bütün balıkçı gemilerini ve 
balıkçılan hizmete çağırmıştır. 

Bahriye nezareti bu daveti i
ah ederek lld yeni hldisenin 
bu tedbiri icap ettirdiğini tasrih 
eylemektedir: 

2 - Bu maynler miknatıalı 
oluo mekanizmalan henUz sara. 
hatle anlqılamamıttır. 

Eier miknatıalı maynlar, 
• Bitlerin malik olmakla iftihar 
ettiği gizli ailih ise • kiher teY 
bunun olduğunu g&ıterecek ma
hiyettedir • bizi filhakika çok 
çetin bir it karşıamda bırakmak 
tadır. Maamafih geçen harpte 

olduiu gibi cesur mayn topla • 
yıcılanmıza itimat edebiliriz. 
Onlar bütün mllşkWatı iktlham 
etmeye ve bu hususi sistemdeki 
maynlerden bizi kurtarmağa mu 
vaffak olacaklardır • 

tarafından şiddetle protesto edildi 1 - Alınan tayyareleri mayn 
ler yağdırmaktadır. 

Londra, ıs ( A.A.) - Vaplll"
lar bir milddet için Londra ll .. 
manma giremlveceklerdir. Ti • 

(Devamı 1 ıncfde) 

Romanya bir hükumet buhra. 
:!.:~eçirdi. Arketeano kabinesi ,-·ane Tataresko kabinesi geldi. 
~~ın sebebh Almanya tara. 
j~ yeni bir ticaret mukave • 
--.ne ens olmak üzere yapılan 

:ekJiner ile alakadar olduğu ıöy. 
~ti; lJükreıten gelen bir 
be uer bu şayiayı tekzip etmekle 

rıber, difer kaynaklar buhra. 
il rı Alman - Rumen milzake. 
relerinde mevcut mil§killattan 
:lctıfı noktaaı üzerinde ısrar c. 
~r. Bundan başka yeni kabi. 
~erlin mahafilinde mem. 
lı-nae kartd•NNıdılıd ı..kı-
~sa bu miltk.ülitın ehemmiyeti. 

ili ınuhafaza ettiği anlatılıyor. 
t İstifa eden kabine reisi Arke. 
eıno Almanlar tarafından iktı -
~~i teklifleri kabule mütemayil 
:'• Yeni kabineyi siyasi phaiye. 
t ~nınmıı olan Tatareskonun 
'!kil etmesi, fazla olarak Alman 
!~~f1erine muhalif olduğu anla. 
;;:rı Maliye Nazırı Konsta'.'lti. 
~konun yerinde kalma ar Ber. 
trr. e hoınutıuzluk uyandırmıt-

Dt1n de Japon bftyilk elçlal hU 
JrOmetinln prot.eetoeunu harici -
ye nesaretine tevdi eylemi§tir. 

(Devamı 5 illddc) 

---------------------------------------------
Yeni Romen kabinesi 

me edilecek bltaratııtı mttda· 
faa için memleketin bUtlln aı· 
kerl ve maddi kuvvetleri teş
kll&tlandırılacaktır. 

Milli muhadenet, sosyal ada· 
let ve dahilde ve hudutıard:ı 
ıulh procramının tatblld lcln· 
de, bUtUn Rumen vicdanları· 

nın mllıaheretlne muhar ola
catınd.an emJn bulunuyoruı. 

Kral Karol, buna •••fıdakl 
sözlerle mukabele etmlttlr: 

(DmJamt 6 ;.,r,1.1,. t 

Matbuat kanununun 
35 inci maddesine 

tki fıkra eklenecek 
Ankara, 25 (Huıuai) - Da. 

biliye veklleti matbuat kanunu • 
nun neıri memnu huıualan ta -
dat eden 35 inci maddesine iki 
fıkra eklenmesi hakkında bir ka. 
nun projesi huırlamııtır. 

Esbabı mucibe liyihuında 
"milU ıuur ve hauuiyetimizle 
c&7ri kabili telif ve milU emni. 
yetimiz bakımından bilyilk mah. 
nrlan aıiklr bulunan yuılann 
tahkikattan evvel nepi ve dün
ya ahvalinin huaual bir nezaket 
v~ ehemmiyet keabettilf son ay. 
tar zarfında bazı cuetelerin yan 
ht miiWıualara ve aralarında 
bilkUm ailren rekabet hilaine 
dayanarak yaptlklan nqriyatı 
8nlemek üzere bu proje buır. 
larumıtır .. denilmektedir. 

Proje eaaalanna cöre, milli hiı 
lenmm inciten veya bu mak -
aatla milli tarihi yanlıt cöıteren 
ve memleketin emniyetile allka
dar meseleler hakkında yapd. 
ıqakta olan tahkikattan ve yine 
emniyet bakımından alınan ted • 
birlerden bahseden yazılar neşri 
~emnu olacaktır. 

Dahiliye Vakilinir 
Hataydaki nutku 

<raaus 3 iinciideJ 

Romanya ıntıbaıarı : 2 

Vali Lütti Kndarm Bükreşte 
geçirdiOi ilk günler 

Dahiliye Nazırı ile bir gun evvel BUk
reşe gelen bir yabancının fişi emniyeti 
amme nezaretinde nastl bulunuyor 1 

YAZAN : Yekta Ragıp Onen 
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Cemaleddin Ef gani 1 
ı 

lD uncu ıısıı· A'nıı>a için ol<luğu knda.ı· A ya ve A.fıikn ! 
için de )'am:\11 bir a.s1r olmuştur. i 

10 uncu mr Gu ... hi An·upa"l t.cknfk ternk1,lnln, siyasi: 
senlşl.>mcııiu, f t:ilftcılığm uıta.111 olıuu~hır. l 

Siynsi ,.c nskcı·i yayıbıuıfarı biiyiik Uctıı•i ye mııli 1 tll4· f 
Jar tnklp Cllcrok A vrnpruun b:ir:ik zntcri, t\ u.ı;>a.ıun ~l'lmu. ! 
Balkıuıln.ı·ı, As.) tı) ı, Airlkn,;ı ta.uuıın..:n lıtıl~mü n L.aıuı nlıuış.. i 
tır. Bu hal bir bRlumdan müsbct blı• moocniyctJn, inkl~atın ; 
tablı neticeleri idi. Hiı· lmı;.ım ba. ·ımJn.u bu· istila, bir ukm \e i 
istik.l!d.o ,.eda mcfhuml:ırının ifa.1~ ;ııdon Jh!h''-'~tı. Büf;,"ık t 
.Ekonomik ve ltül.,tir inklşnfına <ln;;muı.."1 Ga1·lJi A\•rupa cm- i 
peryallzml bütün kuv~ctkrl ile dünyn)ı hiikmii altına. alma i 
7a çııhş1yorilu. : 

A\TUpa bu lı:ı.Jlndc büyük k!işitlor. mesut r,.nlrlcr, biiyük E 

fikir ada.mlo.rı yctiştiıi:·ken kıta dışmcb. i UUyn u~ruyan ! 
mmtaknlarda da sonsuz bir feryat fıuUndc l•ı.JlUlcr i';'iü· .; 
li1ordu. 1 

.Uu inil.tiler Ilo for kcnıırmda. Nrunık Kcııınlin, Nil bo-: 
ıuncla .l\luhııuınıecl Abclu'mm, Asyadıı kfth Htnı:ı.!a.ya tepele-! 
rinde, kAh Gıı.nj ''ntllJoıinJc, kah ı.ro.n ynyıa mJn, klUı li'.ılbll f 
ve Pct-crsbnrg saı·n) wı'latla g\J.w ~.a.·1,a.u ()em:ılo~lcllnin se l • 
idi. liu üç a.druıı bt-n '\! ) alan şa .. ·:.nı, frau yn., Ltl mın, Afrika ! 
n.ın büyük isttJA slllndhi öniindo dııyd,ıJ-lun nlcsiilllmclin: 
9e1Dbolü idi. : 

Iliitün kmlrctJ) le, bütün teşkililt.ı tll l6 ıncı nsırdanboıi ~ 
tamamtıı.ynn gnrbi Au,ııuının clıinynyıı yn.yıhşı şUppncslz ki, i 
böyle bk um;liU\mcl hıı. ö.acu -tı. : 

lln ak üll.mollcr! bugünkii tc.Uil:ldlerlnılL1o dcğll de, ! 
samanın şartlan içinde miitalca etmeliyiz. ll:ı.lka.nlıırı, As- i 
7ayı, Afrikayı samn hn) at bin bir ufuklu bir Alcnıül. lieı·: 
uf.kunda başka. bir manzara ve hor manzaı~Ja. korl;u.,ç, tn,. '. 
nınmanıış, umulwanu11 bir isthdJal, hır doKor halinde <lo- i 
vawı ediyordu. f 

Dilyük müsbet medeni) etin yüriiyüşii ilim ,.c insan har ! 
7a.tuıın üstün bir kıymet tcIAkld eclilme t 'c kiiltiir nimet· i 
lerlni dıı~rıkınnk ı:;bı bir c asa da~ n.nı:.113 oi·ılu. 1 ıut.d o git.- i 
&ig.i Jabn.ncı iilkc!' rtlo 9clik gn.,·nlı, barutla ten ~rtas eJer oir; 
acaib ,.tnıa.ca gibi konuyordu. Mnnzara .kf\rtnllarla. lcşlcl'ln ! 
karşılaşmn ı şeklinde oluyordu. ! 

Du sobor>tcndir ki, Avrupaya karşı l tikl.t'\l hasrctlnln ~ 
aksiilAmcll olnn in :uılarda blr 110,1 ihtllAlci n-0formatör ! 
arzusu hllkimcUr. ; 

Cewaleddln böylece bir yandan A'Tııı>aruıı btJ14suu& : 
karşı bir ıı i rulılylc mukavemet etmek l tıyor; aı;;cr ta.raf· ~ 
tan sosyete Jçl.nde cezri bir hale ~mc.meklo b..,rabcr ıslahat ! 
taraftarlığı edlyorchı. İ 

AfDl haleti nıhlyc)1 Nallllk Kemalde, Abclu'da da göl' i 
mek mQmkiin<liir. Bütün bu milcaJolele.r, bütün bn fikri ha· : 
reketler mlUctlcıin kurtuluşu da~aaına. mUhl.m bir işareti 
aoktaaı olarak telAkld edilebilir. : 

Doğu.munun Ji1z!lncQ Jıh bugiln teslt ecUlcn Cemaloddln '. 
Eflanl 19 unca urm bilyllk meseleleri ~'alında yer tutan ~ 
lstllA bareketlorlne ka.rp mtlltaldl millet olmak ı,,tıyakınm ! 
mflhlm bir mflbeff.lrlcllr. i 

Sadri Etteın _i 

Beynclm ilel şöhretlerimiz var mı? 

Fil,ret Adilin 
cevabı 

(Bq ttıf'a/ı J •ncWe) 
:rabancı dlllere tercfune edllebL 
IJr ve o dillerde neeredllen eser. 
ler araamda ken iine pekil& bir 
mevki temin Edebilecek eser 
kudediyor.>anız, Türk ıatr ve 
muhanirleıi için :len bu kıymeti 
w bu mevkii e3inebilmek için 
lbmıgelen vasıflan haiz olan -
lar vardır. 

- !sim zi~er misiniz? 
- Kısa bir ankette bilyük 

ftrk edebiyatından bahsctme:'c 
ft isim tasrih etmek mll§küt 
Müsaadenizle sadece ''harpten 
aonraki nesle dalıil ve en temsi
li olanlardan söyliyeylm. Nfizım 
Hikmet'in seçilmiş şiirleri, Ne. 
cip Fazıl, ~at Nuri, Kenan 
Hulfuıi, Sabahattin Ali, Sait 
l'aik. F. Cellilettinıı, Sadri Ertem 
Ahmet Hamdi'nin hikP.veleri, 
ve Peyami Safa'nın "'Dokurun. 
eu hariciye koPıışu" tercilme e
dill!'M, bu eserler blzl, hiç de 
mahcup vaziyette bıra.kmı§ ol
maz. 

- MUte.fekkirler hakkında 
dDeilnce!crl n iz? 

- Başlarken eöylemi~im. 
llaamafih tasrih edeyim. Biz. 
eskiden, tef ekkUr sahasında 
tarkm tesiri altındaydık. Tan • 
zimattan~ri garbe teveccüh et. 
tik. Hcni'r. bocaln~a devrinde -
yis. Tefekkür vadl~lnde daha 
talebeyiz. lvi talebelerimiz var. 
Fakat siya.si ~ayeler ietihdaf e
den cereyanlardan, menfaat en. 
dltelerlle "~lonaU~e" dava. 
larmdan vaz'!'E'<'ip de, Akdeniz 
medenivetindeki halrf'lcf mnvıtf • 
füıve•fmtzf idl't'lt edip nld ih -
mız tnın. tef ck'ı:Ur eahumdn 
be3'1lelm!!el l.tymette meyVamı. 
zı nrecek beV!le1~il"l rıkmasmı 
emııfvetle bekli, eı,i';rlz. 

- İ'dnd mi dediniz? 
-Evet. 
- Birinclsl kim? 
- t~th:ıaf "prM1•g6'' le,.in 

tevkine cıkı:nm, reT'ı'vet VP ~ii. 
tin ibellhet, tedhif}, cehalet ve 
ti<'.aına i&yan etmit, aiyui ga-

yeler istihdaf eden cereyanla -
mı, ''regionaliBme'' davalarının 
~luğunu söylemiş, Akdeniz 
medeniyetindeki hakiki mevkii. 
mizl göstermlt Ye be§erl bir e -
ser vermiş olan Atntilrk. 

Avrupaya gidecek 
talebeler 

Avrupava tahsillerini ta
mamlamak üzere Man.rif Vekil. 
li!?i tarafından ve muhtelif Ve. 
kaletler tarafından gönderile -
cek talebenin mua.mclelcl'i ta -
mnmlanmıştır. Vc!dllik bunlara 
ait tahsisatı da dUn göndermiş. 
ti~. Tale'belerin bir kısmı diln 
ücretlerini almışlardır. Bir kıs. 
mı da yarın alarak. hareket et
meğe başhyacaklardır. 

-o-
Kabataı önlerinde 

bir kaza 
Evvelki gün saat 9 da Kabataş 

önlerinde bir deniz kaza11 olmuı. 
tur. 

İçinde balık tutan Pırhan mo. 
törüne Rize limanına bağlı Ni • 
mcti Feda motörü çarpmış, kıs • 
men parçalam.ıgtır. 

Motörü baştan kara eden ba • 
lıkçılar kurtulmu1l!lrdır. 

Bu çocuğu tnmyan 
var mı? 

DUn matbaa. 
mıza ağhyarak 
bir kadm geldL 
12 y~mda bir 
rccuğunun on 
bir gfüırlenb rl 
ortada olmııdı-ı
nı roylcdl. Ga;e. 
teye resmini b:ıs 
m'k1ı?ınızı ''e 
gören bulunur 'l 
merhameten '•ennlsine haber 
V"-mr jnf ricr etti. Çocuıhın 
adı Yısnr f:!u· 'o:J r. Annesi Fet
hi ve, Fatihte, '\1r ı+a c;arşııında. 
Şekerci hanrnda oturuyor. 

Şişli tel~f on santralı 
işlemeğe açıldı 

Şişli telefon s.~ntralı dün saat 1 ma~k obra!c tadil edeceğiz. Bu. 
15 de merasimle i1!:me~c a;:l- 11'.lft it.in hr-rl.f..skl' yapıl:mkta. 
ınt§Ur. Mraclmde vali Lütfi Kır. dır. Aynca t~rin muhteri yer. 
dar, Ankaracbt şehrimize gelen lmnde ctomatik telefon ldübe!e. 
posta, tclgrı:.f ve telefon umum ri inşa edeceğiz. Bu kulübelerde. 
:nlidürü Kadri ı ·uıluoğlu, !stan ki t<!:efonlar bet kurut eanca 
b'.ıl posta telgraf mü.:lrü Mu. kendi ken1i!:.ine •iJ:ıc:a!;Jard:r. 
har, telefon müd'.irü Niyazi ve tik olarak Ş:ıli aa~!t'nlmm a!bn
d:ğer daireler erkanı huır bulun. c!A'<i >-e:ti p">tta, t•lJ!""' 111"'-'te. 
muştur. zine bu l}c~ld~ ı: ara ahlmca açı. 

Saat tam 15 tc p~ta, tel~raf, bn bir malcine kOll!lm'lı•ur." 
tel;f on umu'..11 •. müoürU. ıau.ra.l 1 ŞEHiRLE'R AP.Aı:;t TELEFON 

re çalı,rr.abra b.:ı§!ıynca~'JL Ha 
zi-an-s bdv bu iı tr-ıı-l~M 
caktır. Bun&ı:ı a,r:r:a lıtanbul -
Ankara arumda ayni zııı-anda 
bir çok kimseler telefonla konu. 
şaıbil~ ve buafub.il aöi>et bek. 
ı~ WitJeri çolı kııal::=ilibr. 
3·ına, Koc;-a. l zıcir ve c!ifor ge. 
ı.;.·ler ftn!•ı t,.l•"on ,~ ... ı ..,! .... j., .. 

Ltse ve orlaoku1-
larua sömestr tati~i 
imtihanb.r yeni talimat• 
n~me hiihümlc~·:ne 

göre yap:laca!c 
Orta tedrisat mUes .. ~lerln • 

de l;ir:nci söme.::tr imtihanlen • 
:ıa ör.ümUzdekf k!nunuevve!deıı 
itibar\'.!n bn .. t~rı.caktır. 

Bfr=Yi P:Z:tnlestr lntlhanlan 
veni talımatnarne hU!:ilmlerine 
~öre yaoılncaktır. Öfretme:r'cr 
;m~h~:ı.r;nı sJrat!c tamamlı -
v:ırak net!cc!er ayın eonur& 
1"',,..TU c!:ul i~ .... esine tevdi et
mfq hut• n11 ... tr1'\rdır . 

tcsısatmı:ı anune get:nıı ve bır HATJ ARI 
nutuk ıöyliyerck hülbaten de.. ' 
mi~tir H: "- Bunlardfln b"'·'~" ~hir1C1' 

•·- ls~lr.ll t .lefoaunun ,.. • arası telefon hatlarını ıılah ede. 
be.na ellerde bu 1unduiu yakın cck •e d:ier bütiin ıehlrlerimW 
maziyi hepimiz hatıraanz. Bir de td-.fon ba~b· lo Lir:,,ir~i.le 

de yeni k- r.a"\p')rtÖt>!er k--aca. 
ğız; böylelikle 1r.a ~ehirterimizle 
Je sünün her aratin-'e telefonlft 
ac..-U;mcği tom!n ecfoce -:a. Ba 
yolda da hazırlı~ T.>a!lamıt 
',ut~nu;a":UZ.n 

Nuri 1~":ıl:1 ... 1;lu bu a!tıam An. 
ı-araya dönece~tir. 

Örh't.>ndieimf,.e göre. Maarif 
Vekiili~i bu yıl sömertr tatilini 
uuı.tm:ş~r. Avruua kUltt'r ml\ .. 

1 
esse~.elcrin:!e oldu~ gibi eö .. 
""'"- r ta"lli te:irisatm n:refı ea. 
vrlrlr~d"n c,ı;_etmen ve fa1e .. 

• ,__ ba!!l:ıva:.,;;....._ Ş~dil:k tel~on imme hizmeti müuae:.esi OUUJ ~ • ... - -
.sabtk ıirkct, her fCJ'den e-nel hAtluırı pr!r.a dr.frn n~t-ynr•z. 
telefonu i:tiur.tt .. sıtaar olarak Yakında Erzincana kadar tebfon 
kulbnmağa gaye edinmiı. hal'trn la göriiımelr im''8nı ohC"'ktn". 
ihtiyr.cma cevap verecek hiçbir Ha! ora.!an Ernruma •e inan, 
tcıeLbüıe tevsaül etmecnigti. lnk hudutbnna kada:- u.zana-

ŞeLrin iktuaJi ~iıafile mu. ca'·ttr. 
vui )"Üi'ümc:oi ic:ıp ec'en Ye haL ht-ın~I • Anl:ara telefon te. 
:an lniloğı demek o!an telefonu hckeami de ıalab ~ ... ~ .... ; .. , ru .... 

YFNt PO~TA pt'T>"' ",,, 
ş1 .. tf tıo'•'on a:n'° .. 'llr ,., .. mde 

rn<xlern bir 1Y1•tıı, telp,raf ve te 
lefon ""'rk"!zf aç•l-ı•hr. Pir cnk 
veniliğl ihtiva tden bu m•rkez, 
bir nU;nur.edir. Beyazıt ve Hay. 
darpa~'lda da bu ~!dl..!e iki mo. 
dern bin::ı İrrJa e:Iil::cc!ct!r. Ayn -
cı B~"Tc~l~ "o•ta .-, ...... ı b1-a 
111ncfa ela geniş ıekilde tadilat ya 
pılacaktır. 

yabancılar elind«.n kurtannanm ya kat!ar bu hat .. a üç ta!:e ku. 
bir zaruret olduğunu hiueden ranportör d:dıa il ive ebrAJ.c üze.. 

--~~--~~--------------------------------------8 ll Y lll vekilimiz fili Çetin Kaya. 
nın yüksek irade ve dinktiflerile 
lstmı:;ut t:lefonu 1935 aenesin. 
da idam:ıiz mü1Jıcseleri ..... na 
laıb!mıı 'b:·IL:mm.ktadır. 

htanbul gibi büyük ve dair
mlc bir tehir bal!ar.ın ba mühlna 
medeni Tas~tııdan iati:adeaini te. 
min pye Ye malıaadile her 1er1e 

fObeke tevsi •• uWa ölmit. Ka. 
Jıköy aaatralma 400 abone daha 
kliMıacak tdillıle ilivcler ya. 
p:lmı1t buzün de 2000 abonelik 
ŞiıU tcb~oo Mnl ralı, lata:mal n 

Dof<uma nizamname
si tatbike başlanıyor 
l slanbul dokumacıları 

niçin ielô.şa düştü 
Beyoğlu eenmollan ile birlikte Ttcaret Odası tarafından ha -

zırlana.n ve umu ... ru meclis tara -,~ telefon ihtiyacnu karp. fmdan tasdik ediJe!l el tezr...ıh-
lamak üzere •crviae nzedilmif • larlle vUcude g' Urilm;fJ doku -
ir." matar hak1cm•:hkl istar.d:ırdi -

Bundan aonrı ileride teb!r fe· zas-.;oıı n!z:ımnıtmP.Si. önUmüz .. 
bekcainin dLu J:iyade tevai edi. dc~i haita ilan e-d::c.celc, vılba _ 
lece;ini Eö~·Er-:n Nuri Musluoğ. çından itibaren ta.tbika başla,. 
Ju, Söder!ni t.öyl: bitirmi•tir: na"::.M:r. 

''-. a• lfemlek~t: n he~ türlü u - Bu niUı.~namc iJc şimdiye 
ha~~ ıl~~e~ıını tonu:ı .. ~yunın ka:l:!r bu dokuma1ar Uzerinde 
r~Iilli Ş:!!~ l•-ıet ln~.~une •e 1 yar•lan bütiln hikterin önüne 
Bqvekile-.ız. dol tor ~~'°' .Say· geçılccek, dokumalar muayyen 
~ ve bu ~~~r:!e br~e aznn vo ölçUde imal edile--0 ktir. NiT"m
,ı:-1'\de reı.lıerlıcı yapa-, soıym ve. nam"'de ~u ö!"Uler a.sgarl ola .. 
ki'i~z Ali Çetin Ka•·a".a minnet rak tesb't edih'liştir. 
n tükranlannu nrzeuenm. Nizamnamenin !str..nbulda 

Ba ac.~ .. ç;i ıünilmüze İftirak tn~lk edi'ccecri hdx'rl §e,.,l'in-;z 
etr:~ li!C'ı:nd.:ı !>ulur.a~ .. mi~~- de-ki dokı~a~ıları tel~ düfj1\r 
hrımıze tar.unu t91ekkurlennu mUştUr. Bu takdirde Anadoluda 
a."'Zcderlten fenni:n bütün incdik. yine muhtelif boyda ynnılacak 
)erini ihtiva eden bu yeni eMri dokumalar Istar.bula gctiri!e • 
1'ürk mWıendiı ve itçil"""9 tev. rek burr.dn d:ı.ha ucum satıla. • 

cal:tır. Böylelikle İstanbul tez· 
gihlarmm b:iyük bir rekc.bet 
ksr§remda kabcal:ları ileri sU • 
rUlmektedir. 1str.r~·''ia 2<'00 
tezgah vardır. Halbuki garbt >..- ı 
xıac!oluda ve Lilhns!a Denizlide 
tez:;lh adedi kta.nbuldan çok 
faz"adır. 

bta.!'b'.!1 do~ull'acılan cemi -
yeti reisi YPtı"a Y·l!"'U n!z!l.m • 
nar erin b~tün TOrkiveve t~ • 
mil;ni tc!llin h.n Ankarava git. 
miştir. Ali.kadarlarla temaslar 
yarı.calttır. Nizrmname her ta· 
rafta tatbik edildikten sonra 
t~b'<ıtfle hic bir :rr~"'e kl\l!"'lt -
yacaktır. /.:CSi takdirde lstan. 
bul dolturll.darmm bOyUk F.a. 
rarlara um,r:-.cakları ve belki 
de iş yaoma.ktan vazgeçmeğc 
meobur ka.laca.klar1 i:ai ıUrUl • 
me!rtedir. 

di e.Üyc.: ve hıaı*allulara hayır 
h hizmc~br ıörmeai dileğiyle 
İ§letme,.e açıyon: m." 

Umu'.'11 mildUr. hı sözlerle aan 
tralın mekanumnsına bağlı kur. 
deliyı kegmiş ve santralı der:hal 

iş kanunund 3 yapı!aca k tadilat 

i§lemeğe başlamıştır. 
Santral 200 bin liraya çıkmıı

tır. Şehr.n muhtelif nOktalanna 
bağlanması için de 100 bin lira. 
Irk kablo tn:lsrafı gitırJıtir. 

Merasimden sonra, ilk müki • 
lemeyi posta, telgraf, telefon u. 
mum müdürü Kndri Mu&luoğlu 
Ankarada bulunan münakale ve. 
kili Ali Çet:zı Kaya ile görU§nıek 
suretile yapmıgtrr. 

iş saaUeri arttınlacak mı ? 
iş kanununda mühim taiilat 

yapmak Uzere alikadarlarca tet. 
kiklere baılanmı;:tır. Yann An. 
karada mütehassıs kimselerd~n 
müteşekkil bir komisycn topla • 
nacalc ve bu yoldaki çalışmalara 
devam edecektir. 

Kanunun bilhar.ıa meni aaat • 
leri kısmmda tad;llt yaprlrnuı 
muht-emeldir. Bugünkü prtlar i
çinde kanunda mevcut mesai aa. 
atleri az görülm~k~ed~r. 

Bunun için fal rika ve aanayi 

milcsacaclerinde amelelerin haf. 
talak mesai aaatl:rinln fazlalaıtı. 
rılmaaı düşünülüyor. 

Bundan batka kanunun tefsire 
muhtaç bazı noktalanna yeni ha. 
zırlanacak, bir proje ckl:::e:~c. 
tir. Aynca bugüne ka.c!ar tatbi. 
kinde l!'ahzı•rlar ve noksan-la'" 
g8rillen buı hükü!rler Uzerlnde 
de tadilat yapılacaktır. 

Gene bu arada kanunun benli:" 
tattik edilmiyen bazı hükümleri 
g&den geçirilecektir. 

Ali Çetin Kaya kendisini teb. 
rik eden umum n1ü'3Ure bilmuka. 
bele tebrik ve m"mnuniyetini bil 
dirmiıtir. Santralı merbut bir 
de saat ayan aleti .ardır. 35 nu. 
ınaraamı seviren aboneler oto. 
matik olarak bir kadm aesile aaa Mahkemelerde: ha~erler : 
ti sa.niyesine kadar öğt'cnecckler 
dir. 

Merasimden •onra kendiıile 
görUıen bir muhanirimbe noıta. 
telgraf ve telefon umum mUdü -
rU Kadri Musluoğlu ıu beyanat 
ta bulunmuştur: 
"- Şiçli s:mtrrlı ıimdilik 21')C() 

abonel'ktü-. Bu n ikdamı 1250 ai 
lnğve<lil0n Beyoi,lu ıantralmdıuı 
devir "''nmı~hr. Yeni eantrRla 
ancak 750 yeni rıf >0ne kaydedil. 
miı olmaktadır. Uu he pek az. 
dır. Bu 0 ünkü faıla i'ıtiyacr kar. 
ı lr-"T.al: ü:ere sar nlı peyperpey 
:>roo ab:>n~ilı: 'bir haJe ıotirece. 
(;iz. Bu hucuıta ıimdiden karar 
verilMistir. 
Yakında tcvsiata baılanaeak. 

tır.,, 

ŞEHfRDFKi BUTON SAN. 
TRALLAR 0TOMATİK 

OLAC!\K 
''- Diiu tarnftan Ennkö,., 

Ada ve Boğazi~inde hen!i:: o~o. 
matik olmryftn -.ıtndlan da oto. 

Bir kadına taarruz 
edildi 

Giritli Mehmet B~gül adında 
biri:ü evvelki gece Sırkecidc otu. 
ran Maryam ismin<k evli ve so. 
cuk sahibi bir lmdı.nm evine ka. 
pıyı kırarak girmit. kadına zor. 
la taarruı etmek iıotcmiıtir. 
Maryamın feryadına kocası 

ve ko:nşuları yet'şerck Me'unedi 
yakalam·ıtar, den de adliyeye 
teslim etmişlerdir. 

Mehmet. Maryaır.la uzun za • 
mandanberi milnr.aebctte bulun. 
duğunu ve eve onun rızasile gi.. 
rip sıkt?ğım iddia ederek: 
"- Kadın bu sefer beni aldat. 

tı . ., 
Demittir. 
M.ehmct. blri,cl sulh ceza 

mahkemesi tarafından tevkif celil 
mittir, 

... ·---··----...... -
• Tiftik ye yapağı tilccarJannm 

seçtiği 10 Jdıilik komi.Jyon dün 
de toplanarak birlik nizamname. 
sini ham'lamağa devam etıniı
tir. Yarın eon bir toplantı yapı. 
lacak, niıemname tamamen ha • 
zrrlanmıt olacaktır. 

• DUn bolua fimcllyc kadar 
prillmmılt bir torik alanı ot. 
mt!f, ı 00 bi.ntercc dft balık tu .. 
tulmu,tur. Bahlr 'dolu ulapurya. 
lar balıkhanenin anUnde akfama 
kadar ura beldemlflerdir. Yalnıı 

Yunanistan ve Bulgaristan& 200 
bin çift torik utılmqtır. 

• İtalya fazla miktarda susam 
R!maktadır. Dün de mllhim eev. 
kiyat yapılmıftır. 

Bllftdan bqb muhtelif cins 
ııw!deler hariçten bol bol ıeı. 
melctc ve piyaa&da ıtoklur fasla. 
latmaktadır, 

beve biraz din l(>nme ve mevdM· 
Jen latifede ebnelerl lm!·~nı r1. 
temin cdi:ecekt.ir. Bu vıl f.i5-
me:tr tatili on s::-ünden az olmL 
··ı.r.,'·"·r. Bu f'·ı~u~taı i t .. m·:n 
VeMUfü t.nrn.fmdan lınztrlan .. 
maktadır. 

-0-

!'ııe~<~GJ n1esJle~eri 
l'.1az.ri~ rnür,üriinün p:Öıı· 

, ,.-.... b. t ·~ 
~cr;..LJ'J :r c.. vzuı 

DUn nıaarif mildürü Tev::~ 
Kı.:tt:.n şu tavzihi alci•' : 
"- :;ıınn gue:enizin 25 i!~.,. 

c:te:ri:ı taril:!i aayu-'!tu lii:t 
bj .. b, '"-la ~linin ö-)3({.., acll 
ra ewle ·de dntm ... ~ · iıte:li!dc:-İ 
çocuklannı cL,•lh!rü :rapı:::aı ıdi 
taleaclan iaüsna fo!:ı n:ümc~t • .. 
.i!d::r:n:n ve vaziye!in c!:ı·re:ni-s
don veZb!e b''t:"cildi{io:!n J'•·•I 
,ı.;: 'JÖ-':!:ı::~:tür. He.b:.:!:i b~ 
trrzıh ili v .. lj .-.:ÜJılc""Ot e!rdt
tir. Keyfiyetin bu sure!? .. eydın
Jatdmaıını aayın?anmla lilerim.,, 

DU.,kü sayımızda il:rive ~u-. 
dUğ::mUz no~ta.ıın mnnrif ır.UdCt 
IU~ü tarafı~cl:ın yanl·ş tcfoir cd'J .. 
rli~'"I li-lt ed~rlı. Ga-cte:nizcc 
~ört bi,.d"n fazlı talel:::nin öfl:.. 
de., aon .. aki ml'"aleada::ı l::tis:-.a 
edilmeleri icin okul id:ırc!eri:-e 
müracaatta bulund·•'·t:-n ve \•t!l. 
terin bu müra::aatlıırının c!:ul j. 
darekri tarafın lan da te·!>it e~il 
di(İi yolunda i:!i. Ş:hrlmi:ln beJ.. 
li ba~lı litcl:ri-e b'.ı ıı(bi n: ür:ı.. 
ca!'\tların vt·':u bulduğ J ve r.1U • 
racaat adetleririn ya::dığnr.ıı 
miktardan hiç de a~~ğt olır.adığt 
muh~kkaktır. 

---0--

0niver~itece yeni tcdri• 
tal.imatnameni 

üniversitenin yeni t:ı.nz:m edİ· 
lecek tc::lris talimatnar.:ı:sini ha· 
ıırl:ırr..!!t üzere maarif ve':il11 i 
tar"'•n;:!a., üniyersite rcktörU 
CeMil Bi1"el ve fo:l:ülte d:k:.n1a• 
nnın Ankaraya davet edilc!iği 
dUn çıkan bir sabah gazetesi ta.. 
rafın~n yazılmrıtı. 

üniversite ic!4l-csinden ya.,tı~ 
mız tahl~l:ata göre, rektörıute 
h•rrliz böyle bir emir vnki olınl
mıştır. 

Yalnız Snümilzdeki hafta An -
karada toplanacak arkeoloji l:ol' 
greslne iştirak etmek üzere ede .. 
biyat fal:ültesi dekanı Bay J!S.. 
mit, p:t=3rtesi gUnU Ankara)'• 
gidecektir. 

Profet6r Niatıenin Amerik .. 
dan hareket ettiği ve primiıcı 
gelmek üzere olduğu haberi df 
doğru değildir. 

Bu hususta rektörlükte hiçbir 
TT'alQmat yoktur. Öğrcnildiğin1 

göre, profesör Amerikada raıııt
sız bulunmaktadır. 

Bir caaua muhakeme 
ediliyor 

Mehmet Apa,.kan admda d .... 
letimiz alevhindc casusluk Y~ 
pan birisinin, dün sabah iki~CS 
ağır ecza mahkemesinde gizh "" 
larak: muhakemesine baıtanııııııt· 
tır. 

~ -> 
~ 
<C 
1-

Pazar ' Puart•• 
2611. feş. 27 U. ~ 

ı4Şcvval' ı;;~cv\al 
Kastm ıs ıcunrı tP 

~ 

----------------------Vak 1 ll er Vasati J::zınl \'asall Eı•"' 

Güne1 7 oo 2 16 7 oı 2 ıs 
O!lle ı2 oo 7 18 12 oı 7 ıs 
lklndi 14 30 9 4G 14 29 O 46 

Akşam 1fl 43 12 00 16 43 12 f, 
Yatsı 18 21 t 36 18 20 l 
imsak 5 16 12 32 5 17 12~ 



28 IKINC.TEŞRIN um 

Dahiliye Vekili Faik öztrak Antakyada halkevilj=-™ -G-ör-üp_d_ü-şiindükçt. .. __:, 

balkonundan halka bir nutuk söyledi 1 Bir eksiğimiz 
! 

·Aziz Hatavl•lar, çalışmak ve mesut ohnak için önümüzde hiçbir mani yoktur. 
Bu güzel yurdu daha mamur, kendınizi daha müreffeh bir hale getiriniz,. 

f Vakit sabah .•. Erkenci yolcuların tıka basa dold111'4uta 
! bir tram,·ayd&)U. J>uraklarda inenler, bincnl "ı· olu)·or. Kar 1 pıların ikisi de ~ık 'c sert, k~kln, buzdan bir <lestereyl an.
dırım kış rüzgArı da > olcnlarla birlikte seyahat edlJ oro. 

........... 
----------- Antakya, 25 ( A.A.) - Dahi- 1 

liye Vekili Faik Öztrak refa.ka- Romanya intibaları : 2 
tinde Çocuk F.sirgeme kurumu 

Ön kapının yanındaki tek klfllik yenle yaka.lan kalkık, 
boyun atkısı, yüziinün 1arısını kaplamış bir a<lanı , . .,. •• Sal"" 
gısmın katları arasından gURtcsini okmnağa c;alıııııyor. Ha
linden belll, ki ya nezleye yoni )'&ka.l&nnu~. yahut da henh 
getirmiş. Her (ikanın, her glronln ark&8mdan bir kere kapr
yı kapayor n bir kere "LAhade .. ile INişmı saJJayor. 

Dertler ve devalar: 

Dikkat ettlm, tam rirml bir kere açık bıru.lul&n .kap17ı ~ir.!~!;~:;:=~~~~ Vali Lütıi Kndarın Bükreşte 
-

istimlak işleri 
c:~ld~ ihtiyaçları için yapıla. 
liQi ıstımliklerde mülkün bede .. 
~ takdirde ölçü gösteren biz: 
tıY~un vardı. Beı yıl evvel net -
'•Uhnişti. 

halde Hataya gelmiştir. Vali 

~~~~~n::er ::~~~~~~n v~=~~~ . t geçirdig· ı· ı'lk günler 
trenin dert saat teahhürle gel. J. 
mesine ve havanın ya~urlu ol 
masına ra~en fı>kendr-ı.tn i~ -
tasyonunda mUlki ve asl(eri er
kan ile Parti ve Halkcvi heyet
leri ve kesif bir halk kiitlesi ta
rafından hıtraretle ka"ılanmı~ 
ve ı:eceyi lskenderunda rreçir -
dikten sonra dün sabah Kırık -
han, Reyhaniye kazalarını zivn
ret ederek saat 13 de Antakva. 
ya varmıştır. Dahiliye Vekili 
şehrin medhalinden itibaren 
caddeleri dolduran kadın, er -
kek binlerce vatandaşın içten 
ve samimi tezahüratı arasında 
Halkevine gelmiş ve Hr lkevinin 
balkonundan mevdanlı~ı dol -
auran kesif kalabalufa hitaben 
fU nutku sövlemiştir: 

• kapadı. Çıkıp girenler arasında orta hallilerle birlikte kürk
lü. boyalı, kıntkan kadmlar, ağır b&flı, diizğün kılıldı adam
laı· da ,·ardı. Hiç birisi döniip de ~ıkhğı kapı)'t kapamak 
zahmetine katlanmıyor ve bizi deli po) razın hücumuna 
uğratıyordu. 

Soğuktan ürken ba.'ı sanlı, yakalan kalkık l>elkl da 
hasta adamcağız yirmi bir kere kapıyı kapadı, ) irml bir kere 
a-azeteslnde okuduğu yeri bıraktı ,.e Jlrmi bir k"'re: 

~O kanuna göre, istimlak olu_ 
~ta~ yer arsa iıe vergiye mat. 
t ıttihaz edil~n kıymet esas 
btntul~vor, istimlak e-ı'Jecek yer 
~ . a .ıse gayrisafi iradın on mis
)~stırnlak bedeli olarak verili
~ du. Teferrüata girmiye lü_ 

rrı Yok, prensip bu idi. 

tı!'litnlaklerde vergi kayıtlarını 
ltıt: alrnak kadar aslında içti. 
~ ~dalete uygun bi!:. k~ide ola
ıc· • Devlete verecegımız vergi 
tı~~ ~cndisi hakkında kabul et .. 
lllt •'nız bir kıymet. bizim tarafr_ 
birztan kabul ve itiraf olunmuı 
lltf· 1Ymet sayılmanın, devlet 
ıı_ ıne bir terbiyevi kıymeti da_ 
ı,t "~riı : O yeri elinden almak 
ltr'dıklcri zaman kaç lira verir .. 
>°q~ değerini almış olacaktır, 
lıın 1 kıymet o hadden aıağı o .. 
~ı?. onu yükıeltmek icin müUc 
CtJt~J:>i kendiliiinden tadil istiye .. 
lııcJc 1~:. hasıl ki vergiyi az ver .. 
fi i 1'"1n kıymeti yahut, gayrid., 
caa;~dr ekıiltme yolunda müra. 
~ ''br vaki olmaktadır. İstanbul 
teı:. C~iın evime koyduğunuz 
~it rnıkdan azdır,, diye tabak. 
~er ~aireıine resmen arruhal 
~ rrıı, mülk sahipleri tanımak. 
ıçİrı •Yni kıymet itirazı ·belediye 
.. ı.. de. variddi: Zira hemtehriye 
~~dıği mükellefiyet niıbetl 
'}'ııiJc belediye de o pyri 
•ıtı k~t:b kıymeti üzerinde pe -

bır r<1kam kabul ve ikrar et. 
h..;""~ddolunuyordu. Doğrusu da 
da "'1&1; eğer öyle olmasaydı o 

l'tr_gi arttırıyor diye adalet i. 
0~ 11likdarr geçlrml,ealr 

,rak:ıt bu kanunu dört ay ev. 
~ . ~ık~ bir yeni kanun kaldır. 
( bı~ltiınlakin bedel takyidi iti 

1"ukuf) a bırakıldı. 

~lı~vukufun seçimi kayıtlara 
ti lb~: Viliyet umumi mecliıle. 
tııd· k sahiplerinden ve mil.. 

Ilı a;,, mimarlardan ve yapı i,i .. 
~ ~~Y~nlardan bir liıte hazır. 
bııltuk u lıste mahallinin asliye 
,, mahkemesine verilir. Mili 
~u liıteden 3-S kitiyi eli. 
1\ • f tavin eder. Ehli vuku" 

~\t~Çte biri mühendis, mimaı: 
01 Yapı işlerinden anlayan ~ 

lrıalc şarttır. 

\~el takdiri böyle bir lıeye. 
~ .:nde ise de onlar da takdir. 
~r~ıt değildirler: •'Gayri 
~ Ulun kıymetini emaaliniıi 
~, ~ ~tırn rayiç.ine göre takdir 
~)in ederler ve takdir ıebep.. 
"'tiı~ de ınahkemeye bildirirler~ 
~tdir la~ibi de müddeti içinde bil 
~ .' ıtiraz edebilir. 

tı;'i~üıte yeni teıekki.ilün eMl 
ır Uıtün olduiu zannoluna.ı 
~· ~nılak ve arsa kıymetlerin. 
p e "'1evvücü sıkı sıkıya ta. 
~,terek resmi kayıtlara akset.. S b:tki vatandaşlar bakı,. 
' nazari addedilmif, eakl 
~'Ilı~~ adalet namına verdiii 
.. :t1ıt olçiinün bir adaletsizlik 
~l dutu kanaati veren hidi. 
~~ e karşıla•ulmıttır. O sabit 

:tt_~ne ehli vukufun takdiri 
lı' torülmü,tür. 

._~t bize emsal zikrederei 
~.Ci ınüracaatlardan anlıya.;. 
... ~ ton günlerin tatblb.~ 
~ ~unun tadili için müı:;. St: zaruret meydana kıoıy .. 
~ . E.Jci kanunun sabit aı:. 

,.._ U. tamımile terJretmenki 
~ Olduğu telikkisine yol 

~~k muamelelerinin bir 
~ "lllll'anına iıtyak bağı olz. 

... -_. oı.._ tekil almasına ula taraf. 
~ -...yız; lakin vatanclqlar. 
~"~ya bunun bir aile için 
~ oı.-hır aile için recim vuı. 
~-..ı ınWJıı:u ile birlikte tetıa 
·"' dır~ hem de bir talili "'1.l besiyle kurban edilmem • 

' 1irıe o ıehir ran olmu,. 
\:.~. b•141Lt o • L-bini" L-
·~ ~ın te&X: ve uu. 

~~•mi Y.llPS 7uaca~ı 

- Fcsüphanallah % 

- LAhavle! 
Ye benzer sözlerle dudakları JapıMadı. 
Çocukluğumuzda ister acele ile, ist.ene dAlpabkl& bir 

.kapıyı açık bıraksak, bize çıkışırlar: 
- Oğlum sonln evinde kapı yok mu? 
Diye sorarlardı. 
Anlaşılıyor, ki o dersler yetmeınlş. HAJA umumi 7uler

dckl Jnsanhk ,·azitelerimlzl yapmak lna!7akımıza a:lrmOOJ. 
Tram,aydan inerken kapıyı açıyor; fakat dünüp kapr..mak 
lüzumunu duymayoruz. Çünkü. artık kendimiz içlndo detlllz. 
Arabarı orak gibi biçen keskin rüzgAr, bizim Jr·;~"'·imii:rf', hl· 
zlm yüzümüze çarpmıracak. 

''Kahraman Hatavlılar, sizi 
her noktasında sayısız kahra -
manlıklarınızm hatırasını sak -

Valinin bir fabrikada tetkikat ya1>fti/ı sıradcı altnmıf ,.esmi 
Vali ve Belediye Reisimiz müR, lokomotif fabrikası kısmı 

Doktor Lutfi Kırdarm Roman - bugün 70 bin metre murabbamı 

Halbuki bu türlü vazifeler, in.ı;an toplulultlat.·ı arMıad& 
yaşa1anlar için, tanışanla.ruı se•Am'"fmel•n kadar, tabüdlr. 
Hiç kimse kendini bunun dışmı1ı& •ram.az. Çttaktl mt-.. 
bir gurura, ki)tü bir ''ben .. dllle bpdaNJıc bötfe bir ta.na 
istemek, istl1enl dütürür. 

Jıyan aziz yurdumuzda selam -
larken hayatımın en büvük saa
aetini duyır~ktayım. Size de -
ğişmez Milli Şefimiz Büyük 1nö 
nünün selimlarmı J?'"+irdım. 
Tebşir ederim. Daima sizin ra -
ıiıatrnızla ve saadetinizle alaka -
,dar olan BüyUk Şef, beni bura -
ya vaziyetinizi vakınclan tetki -

yadaki gezip tetkik ettiği yer. bulmuştur. 
ler h::.kkınd:ı bugünden itibaren Fabrika binalan projeleri 
okuyuculara maUlmat vermeye son senelerde Romanyanm en 
başlıvcrum: "güzide mimarlarından Kranga 

tstanbuldan bayramın birinci ıııtaraf mdan çizilerek inşa edil • 
günü saat altıya doğnı ayrıldık. .miştir. Bu in3aat merkezinde 
16 mil sUrati olan Recel Karol ,lokomotif, otoray, motör, su 
vapuru ertesi sabah yedide Kös borulan ve yedek a!At yapılmak 

Bence, bu vazifeleri böyle paete ılfitunı.annda konut
mağa mecbur olmak da haJll 'iti" bir teJ'dlr. Jo'&ltat 71u•yı 
ilrkek:.Jilim bir BUmfUD altmtt& saklamaktan ne çıkar? Sör·· 
Hrellm, razalmı. Hem bu işi hep birden atız ve kaJem blrUlt
lerlyle yapalım da şn kusuldaa kurtvlahm. Evde ana baba; 
mektepte hoca, yollarda po .. • flnaıt dftftük99 buna dikkat 
etmeli ,.e emek harcamalıdır. 

Bu, her halde yollara çivi dizmek.ten daha harırlı bir 
iş olur. 

ke memur ederek yolladılar. 
tence Iımanma girdi. Kıs oldu.. •tadır. 
ğundan vapurda pek az yolcu Fabrika. mtıessese mühendis
vardı. Yolcusuzluk ytizünden tleri tarafmdan tamamen gezdi .. 

-------Hakkı Süha Gezgin 
Türk milletini vakit vakit c:e- Romanya hilkfımeti, Holandada: .rildi, mılıat verildi. Vali Lutfi 

Un imtihanlara tabi tutan tari· ynptTrdı?ı transatlantik tipinde Kırdar· bılhassa boru fabrika • 
hin BOD zamanlarda en zalim ki Transilvanya ve Basabya is- smda uzun müddet kaldı, boru 
;artlar altmda bizi bir imtihan mindeki ilci lüks yolcu va»uru - f;lmali etrafında etraflı malOma.t 

ELLERlf.4 DILi: 6 -
daha çekmişti. Devrenin bütün nu seferden çıkarmış, yerine es- Faldı. 
11'.aranlıklanna ve yRlnızlıklan - ki tinteki ufak gemiler koymUŞ- Fabrikadan sonra empiyeti 
na raimen Türk milleti damar- tu. Deniz cok sakindi. Bu uf ak amme nezaretinin yeni binası 
lanndaki kanın mucip ve yük - fakat süratli vapur bizi ~okra- görüldü. Nezaretin kapısında. 
sek kudretile bu imtihandan da hat Köstenceye gö~ürdü. Vak. ıt. nazır Marinesko (sabrk) vali .. 

Hiddetli insanllnn el çizgileri 
;a;:~ctlc ıktı. Tarihe he - · ·n!.~ 
•tara -bir yenl81nl daha tlAve et. ta Romen propaganda nemre - 80Dl'a dalailfye ~ .ötilif Jat hattmdan 
ti. Yalnız bir eksi4imiz kalml(f- tlnın turlsm direktörü Korbü "(sabrk) da gelerek valiye alü az ayrilıml~o-
tı, o da el>E!de kadar Türk olan olduğu halde umumi mUf~tiş o.katır modern emniyeti amme bir kafa çlqt. 
Hatayla anavatan arasındaki Kostantinesku, Köstence konso.:. .nezareti binasını ~ti-. ıpıwn kendiel ve-

ıd ıosumuz Fuat Aktan, refikaSr ~anın her katı zaıbıtanm blr ut eH8 dabnı 
kara perde idi. Bunu da ka ır. ~.:.'la ına "'-"'-=- edi'-ı..:. • '" .. 
mak zaruri ve mukadderdi, si - ve kızı, konsolosluk el'lkdıuı 1.11.WiUD M&UVW 3 ~ eden kmnı 
zin ve öte taraftaki millcttaş • Köstence belediye reisi, Kösten"?. atta suçlularm muhafua edil tepeci-
lanmızm yüksek kahramanlık- Cede oturan r.omen meıbuslann Ciikleri höcreler, odalar vardro doğru avu-
ları ve her Ailn artan enerjiler! "dan. ~lim ve diğ4:1" ze':at vardr. katlardan biri mflnhasıraiı cu.«atetmeğe bq.. 

.her manii yırtarak bu perdeyı ~V~h ıle ~efakatindekı zevatı T~rd==:nl~ arsa (Resim 3, 
kaldırdı. Ve Sizinde ana vatan ~ce.ıle BUkreş .~ b"ri ti ~ıı-'ü -.ıt 4-4) bu 
arasında bic bir mini bırakma • Lfl!~Y~ ~toraylardan bırı tih8iS e~.Je vdol~~-ı ~~ parlak ip.ret_ 
dr Bugün artık valnız kanınızla edılmıçti. Pö. bnak 18~ erden•biridir. 
~ı, her türlü vasıflarmula Sekiz buçukta otoray~ 1._.. rd ~--.:.:.· s..:- ~.....:..... Şirelog kafa 
;;ak olarak yaşamak bahtiy~ ~hareket ett!. 70 - 80 ıkilo~e;. ... ,,.o u . .......- un- umw r çt.:Winin "muhtelif 
ı..1.&U • silratle gidıyordu. Tuna tize:. 'nede bwmst 81irette otomobil r,merini.~~ 
,lığına e~mıı. bulunuyorsunuz. deki büyük köprüden~,... •kullanacaklara ders veriliyor• .. ·ıarm ... ....,.U&&&& 

...;..,;;;_~·,..,ıl i r tasır 

Bu~da sızlerı meserretle selAm ken bunu iyice görebilmek için ,du. Bural~.kazalarm-ne su - u l u n d U'!t'l a • 
'1adığmı zaman Türk Hataym,J otoravm ön ve arka tarafların- .retle vukubulduğuııu gösteren arı aıralan. ve vuL 
\ıavasını i!k t.efa ortaya a~ daki kısımlara dağıldık. Tren ,ren bürolar vardı. v.etıere göre ifa.
Ebedi ~ın yük~~ .h!1tırası 0 .. hattı üzerindeki gec;it yerlerin. Katlardan birinde BUkrq aa- de ettiWeri mlna
nUnde hU~et~e egılırım. nk de- deki i4aretcilerin hemen çoğu -ıtinlerinin isim ve adreslerini, 'lan dalma atımda 
fa onun dılıle ıfade edilen ~uda kadındı. Romanyada bir çok er- tgayri menkul kayrtlarmı, gelip •tutmalıdır. Bu 
ıva O'nun büyük ve kudret~ı ha.. keklerin silah altına alınması tgidenlerin vazivetlerini göete - •noktalar sağlam bir surette,aa- Bu.fWai.;lllMl~filirlılılt 
Jefi tarafından yaşa~ıldı, ıl~:le- 'üzerine boş kalan yerlerin ka - .ren borular vardı. alaşıldıktan sonr& artık m .talık aynr·Zanwı~: tf , 
\ildi ve dosta dev!etın de husti.. dmlarla dolduruldufunu öğren.. Dahiliye nazın fişlerin nasıl ,hakkında. başlıca anahtar ~ 1tmıaldamım dlWndeiıi ~ 
nilniyetile bu~kU !"es~t :ı - dim. Nitekim geçtiğimiz yerler- tutulduğunu kontrol etmek is • edilmif demektir. Bir kere •bk ile de ~ ve bu ~ 
~varıldı. Türk mılletı m • de tarla süren araba idare eden •tecıi ve kendi oturduiu mahal - malOmata. lı&kim bulunulduk•- Jim aDClk gö"riii'i>ilir ollnaı 
'itiD.de büyük kahramanlıkl.arile fabrikalarda 

1

çalışanlann çoğu 'Jenin ve anartmanın ismini söy. tan sonra çalışmak için en 88f- hiç"Wlmimamuı aym u.. 
dilııyaya Un salmıttır. Belki ya- kadındı •ledi. Bir kaç dakika sonra fişi lam esaelar elde edilmif olur. da JJe1rA iberincie,menft te-ı 
tr:m başka imtihanlar karııs~d: Saat 

0

on ikide otoray Bükreş bulundu. Bunda dahiliye nazın- Bundan sonraki kwmda ikin- tı-ler yapan bir kanmzhia, l!l:" 
Cla kalabiliriz taşı~ığı kan Tür istasyonuna girdi. Burada vali - nın on beş seneden.beri hangi ci derecedeki ip.retleri kafi t dillilk bir canJılı'a ve beyni 
kahramanlığının bıtmez tüke~ • mizi ·propaganda nazın Alek- mahallelerde, hangi binalarda çizgiai üzerinde bulunan ada':. a&fa duçar eden ~a.kir bir deve
"mez misallerini böyle ~ir vazı - sandr Radyan (sabık)• Bükreş kaç ay ve kaç giln oturduğu, ne. cıklarm, kesik hatlan ve pllrilL ranı deme delilet ederki, kanm 
yet kUIIBında kalındıgı zam1:n elçimiz Hamdullah Suphi, Bük. rele ... e gidip geldi~, yanm<!a terin ifade ettikleri nıanalan 'böyle nakıs bir hareketi mev~ 
tarda ~iitün dUnr.a~a tekrar gös reş beledive reisi General Dom- kimlerin brlunduiu tamamen tetkik edeceiiz. ~un bedeni veva fikrl oı8UD 
termege muktedirdır. brovski, diğer bazı nemretler , tesbit edilmiş bulunuyOl'du. Fi - KAFA çtzGISt VE lK:tNct devamlı bir geyret sarf ederek 

Aziz Hataylılar, çalışmak ve ileri gelenl~ri ve. b~r. çok . halle .ıin kenarına. iliştirilen bir kl · DERECEDEKİ iŞARETLER arzu ettiği şekilde hareket et
mesut olmak için önllmUzde hiç istikbal ettı. V~ızın ref~ası- pta son aeneler zarfmea iki Kafa çizgisi Uz.erindeki ada- me.ine mani olur; bİlmetice 
bir mini yoktur. na buketler v~rildı v': taha~s e • aylık bir müddeün nerede geç- cıklar. bilhaısa meydana rreL mevzu elaıantrik ve garip bir 

v b gtızel yurdu dilen otomobıllerle Bükreşın en ·u~i bulunamad::!ından l:unun dikleri baş ile mevzuun fıkrt şekilde harekete mecbur kalır. 
Çalıştıgınız ı d' i i daha büyük ve ~1 oteli olan "Atene •tea!>bi.ti lizmtP'eldiği bildiriJivor- kabiliyetleri arasında.ki müna- Eğer bundan maada kaf& 

'Uaha mamur en 
1~ ~ iz. B Palas" a misafir edildik Kısa du. Kısmı şefi bunun da muhak aebeUere kıyas olununca husuat 

1
çizgiai çok yukarıdan elin u.t 

müreffeh bir hale ge ırm . u · otelin · büyük kak t--"'it edilip kayde g..,.irile. • "f 1r JgUn sizi idare eden ve sızden bır zaman 80~ V• h CBU -~ bir mana, bir ehemmi,et ı ide , wnmdan başlıyorsa bu dah& 
bir olmıyanlann ha - lokantasında qrle yemegı USU; ceğini katiyetle söyledi. Diğer ederler. mütlıiş bir vaziyet ifade eder 

~ka ~y i arzusu budur. si surette yenildi. Saat beşe dog bazı ::evatnı da fqleri de cı~.a - Şırolo2lann da.ima g~ önUn..1 6ve bu takdirde mevzuun yan 
f:.k~ ve ~aü1ım dileği ile saygı: ve vali reami ziyaretlerde bu - 'nlarak denemeler "·aoıld,. Bır a- de bulundurmalan icap eden •çslpbk anlarını beklemek 11 • 
f:"ızı ~ e . er dah aelimla... tundu. Gece propagaDda nazırı• •partma.nm ismi söylendi. Ma - husus adacıkların hangi hat angelir. Ka.f a çizr;isi ht)-:ı.t 
sevgı ıle bır kere a tarafından Aetene Pi.lasta mü - .halle ve sokağı bulundu. Bura - zerinde bulunuyorlana o•hittiD.• tııattmdan çok açrk bulundnf!u 
tnm. v kellef bir ziyafet verildi. da kimlerın sakin olduğu birer zaaaflarmı isaret etmekte ol. •zamanlarda, adacıklar zıncın .. 

Antakya, 25 (A.A.) - ~glu- Erteli sabah valimiz saraya birer sayıldı. . duklarıdır. Bu a.dacııkla.n kötll .nin işaret ettiii veQhile tehlike 
(len sonra hü~met ko~a~ oiderc,< q" Ck i mahsusu imza - Ya.~:ıncıl.ar k~m~ ~ımiz- bir işaret olarak kabul etmek daha ziya.de şiddetlenmiş ve 
tertio edilen kal:·ıl resmını r.ıti- İadı. sonra r 0 birlikte Kral le hızım ft'}ler ~tcndı. Bır ~bı icap eder. ' fkqfi mUtkülletmit demektir. 
teakip Dahiliye Vekili Faik öz: parl•ına giderek Meçhul Asker evvel Bükreşe S?e1iı> "Atene Pa-
'trak kışlayı, belediyeyi ve Partı abidesine çc'c.nk koyduk. Bı l~". indiğimiz, bütün hüviyet • binad:ı bir mahkeme bulunmm Bu gi;bi işaretlere malik olan 
yi zivaret etmiştir. meraı ·"11 Mtu1 .. ında Mr kita as ler~~ yazılıY?ı· Bu den~me. - idi. Hafif bir suç i,leyen ki~ mevzuların tetkiki kahil olamı .. 

. . . . . . ker re -ni :elimı i!n etti. Bur ler uzennc LOtf1 KI!'1ar fış n.U zabıtaca ya· ' ,., "'~'k~ne1ki yan f:!cri l: :"·:anlan vl 
Dahılıye Vekıhmı!'-ın b1;1r&Ya d a mihmandarlllrla bir muneleri ve talimatnameler J! · ilk tahkikat yapıldıktan sonra. Bu gibi anlarında fevkal&de 

gelişleri miinasebetile dşehır baş li~~" s~ı~~""'yan'll en bih'iPt b' terli. Kendisine bir çok kitaplar brr·p avnı kattaki cUrmUnıeş - buk tahrik olduktan itin l 
t&ıDINUf& bavrakl:ırla or~nrn•eo - "bs lan "Malaksa" fabr talimatname14r verildi h ı 1rbkemeai huzuruna çıka - gibi birdenbire parlarlar. Bire .. 

muhtelif yerle~ zafer takla.. ~brı 1 :tik. On binlerce bel En Ust 1ı ıt 1 ıdarm~ya talı _ n ı 'r ktad r. Böylelikle suçlu ketlerine sahıp olamadaklm ı-ı 
kurulm~tur. Dün .akpm be- S:':'h: llı:crine in.'8 edilr~lş < sis edilm~i. Bunların da ders - bqka yerlerdeki mahkemeleref ,çlıı.~eberiya. ~·. 

tleCti~ tarafmdan Faık öztrak ~ b fıı"-rlka "M31 .. ksa." imniı hre. yatakhanr-,4ri ~ ..ıo f"Ö - wXtU·rm'"'"l(ten lmrtulmakta, ay. likctt clcbllirler. B11 ~ -
ier!f~ 'f5 kl•ll!k bir zi~afet ;: va'!ıı bir zatin malıdır. Ufak rilldU. Orta. k •• rt' :ı 1 ·- ıd • nı zamanda vakitten kaza.mi ~ .ela ellerinden bir ku.a c1v ı 
verılmıştır .. ~n ~eJ~ ~l • bir tesıs masrafile vUcude gele"n en şayanı dıkkat g .. r .. le:ı lıu3WJ maktadır. · timali.kuvvetlidir. 
rae:~an bır 02le zıy e verı e bu fabrika giiııdeA ~ bilY.il ... lardan biri, hafif suçlular için Yskta BaaıP. DNBN. fDn' 
(:ef'WO.a 
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Birkaç dakika veya birkaç sa. 

at sonra rahip olmak üzere kati 
ve artık dönülmesi imkansız bir 
karar ile eve döndü. O da, kalbi 
düşkün1üklerin esiri, mağlup o -
lan kurbanlara hüsnü kabul gös 
teren manastıra girecekti. 

- Ben de kendimi kelebekle. 
rin tetkikine hasredeceğim, o şa_ 
'}anı hürmet rahibi taklit edece
gim, diye düşünüyordu. Bir bö -
cek muhakkak ki en nazik. en 
şık kadından. daha nazik, daha 
şıktır. Bir böcek kutusundaki 
renkleri, ışıkları her hangi bir 
rnuccv:hcrat dükkanının cameka. 
n nda bulamazsınız. Scfaretlcrın 
\erdikleri balolarda bir cok zevk 
hataları gôrdıim. fakat her han_ 

Ve bir hafta zarfında kendimi 
sanki doğdum doğalr rahip zan . 
nedeceğim.,, 

- Mösyö Amodi? .. 
Çağıran ev sahibesi idi.. Bir 

radyo telgrafı getirmişti. 
Tito derhal okumağa koyuL 

du: 
"Karonia vapuru ile Cenova -

ya geliyorum. Fakat Dakara ug. 
rayarak valinin sarayında dan 
edeceğim. Gel, Dakar<la beni 
bul... Seni seviyorum .. 

Kokain 
Tito, derhal bir kigıt aldı ve 

şu ciımleleri yazdı : 
"Boyn~s . Ayres - Cenova 

hattında Karonia vapurunda 
dansöz Mod Fabrej. 

ı bir lböcegin kanatlarm1ian hu- Derhal Dakara miıtevcccihen 
a asla ra tlıyamazsınız .. hareket ediyorum .. Seni sonsuz 

Sebze bahçesilc ugraşacagım. bir arzu ile arıyorum ... 
tohumun munbit toprakta nasıl Tito 
gizli bir kuvvetle yeşerdiğini ve Ve derhal telgrafhaneye ko _ 
yeşil bir tcbessıimlc meydana ıu. 
çrkttgını görecegim. ı 

Uzun. çok uzun btr sakal bı. 
rakacağım. 

Muazzam bir sakaT.r ... 
O kadar muazzam bir ,;akal o. 

lacak ki. buraır bütün kelebek -
lcrin toplantı mahalli olaca.le .. V c 
artık !bundan sonra asla kolaain 
kullanmıyacağnrı, hatta hatta 
dişimi !(ektirmek için lazım olsa 
bile ... ,, 

Yarın tam bu saatte gidip ma
nastırın kapısını çalacağım .. Er. 
teai gün siyah elb~eyi. küçük 
takkeyi. sandalyeleri gitmiş bu - I 
Junaeagım. Her şeyim olmıyacak 1 
fakat muhakkak ki benim de bir 
şeylerim olacak .. Hiç de2ilse ko. 
lumda bir nişan ... Askerlikte bi -
le evvela sofrada karavana dağıt. 
trrıyorlar. 

. ·ır 
Masadaki a?'kada ı elindeki 

chirbüniı Ti toya uzataTak: 
- Bakın, dedi. Cenova görü

nüyor .. Yarım saate kadar yük. 
sek denize varmış bulunacağız ... 
Siz nereye gidiyorsunuz? 

- Dakar'a .. 
- Ben de Terezinaya .. 
- Bu da ne ki? 
- Brezilyada bir sehir. Ora. 

da kendi keşfim olan bir gıda 
ruhu fabrikası sahibiyim .. 

- Bunu ne yapıyorsunuz? 
- Bu yakında bütün dünya • 

ya yapacagım bir yeniliktir. Cok 
muazzam birşev olacak bu .. Bi -
liyorsunuz. tuvalet suları yap
mak için çiçek esansları kullanı. 
yorlar. 

Komedi Fransez Yıldızlarından 
Vera Korene JeanGa!land ve Worms 

Buhafla SAKARYA Sinemasında 
Toplandılar 'c Par isin bıi} ük opera ı Balet heyetinin i tirakıle 

KIZIL DANSOZ 
:Fransız sUper filmini oynıyorlar. AŞK 'o ÖLÜM'Un 
KADINI. "ÇIPLAK DANSÖZ,. ün hayatı.. Aşkları ... 
Cinayeti •.• ve öltımu... ll&veten: Foks Jounıal en son 

harp ve dUnya haberleri. Bug\in 11 ve 1 de 
tenzilA.tıı matineler. 

İdC'al i\şık ... Sahar Kovboy ... Yıldızlar ~ ıldızı ... 

GARY COOPER 
MERIJE ODERON ile beraber çe\ irdiğl 

KOV B O Y'un AŞK_/ 
:ı.•ransııca sözlli 

Bliyllk aşk ~c macera filminılc, hu haftn. 

Saray Sinemasında 
'I'ııkdir alkışlarllc karşılanmaktadır. 

llAvctcıı: J<,OKS JURNAL en son harp Ye dUnya hn,a
dlsleri. Bugün saat 11 Ye 1 dfl tenzllAtlı matineler 

Büyük Zabıta Romana 

Sinek Beyi 
------------------------------14 Bundan sonra da Hügo ı rak görüştüler. , 
kendine geldi.. Fakat henüz her Çıkbklan zaman Tade, Toto-
1ki1Ji de eski vaziyetlerini bul- litomboyu çağırdı: 
muş olmaktan çok uzaktılar. . - Dostum, dedi. Sana dünya. 
Öyle garip bir bitkinliğe uğra • daki varlıklarımın en kıymetli -
mıvlardı .ki gözkapa.klannı bile sini, hayatımdan daha kıymetli 
güçlillde kaldırıyorlar ve bir tek daha aziz olan varlık lan. karı -
kelime bile &öyliyemiyorlardı. mı ve çocuklarımı imanet edi -

Kristin, Tı-..de'nin kollarma a.. yorum. 
tıbnış, annelik hislerinin tesiri- - Emredersiniz Totolitombo 
le pırlantaları feda etmesini kendisini de ôldiirür. 
Tadeden ricada bulunuyordu. - Hayır. Totolitombo Ken.. 

Tade asabiyetten titriyordu. dini öldüreeek değilsin? Çünkü 
Artık bu kadan fazlaydı. Ka - onları kurtarmak, müdafaa et -
nm müthiş bir ıtıiddetle beynine mek lazım. Ben yokken evden 
çıktıitnı hissediyordu. Bu al • çıkmağı kendilerine menedece -
çaklan e:zecck, maskelerini dil - ğim. onlar da hiç kimseyi kabul 
§Örecekti. etmivecck ve yalnızca seni gö -

Fakat nasıl? Nasıl? Ve bil- recekler. onları avnen bana in
husa bütün delillerile suçluları de E..>deccksin degil mi TotolL 
meydana koymadan bu gibi feci tombo? 
htdiselerin husulüne nasıl mini - Evet beyim. 
olacaktı'! - Peki Ben .. de senin sada -

- Valeri, Valeri.. diye kar - katinden eminim. !şte yapacağın 
defJinf çağırdı. işler. 

Ve onunla birlikte giUi.. U - Ve Tade hareketi hakkında 
:r.un mUddet bir odaya kapana - zenciye bütün teferrilatill' iza -

Servetifünun - Uyanış 
Servetifiınun • Uyanış mec. 

muasının yeni bir şekilde çıkan 
bu haftaki sayısı bütün sanat ve 
fikir mecmualarının üstünde bir 
kalitededir. 
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Bu sayıda Ahmet ihsan Tok. 
göz, İsmail Hakkr Baltacıoğlu, 

Abidin Dino, Halit Fahri. Hü. 
samettin Bozok Bedri Rahmi, 
İlhan Berk. Gavsi Halid Ozan
soy, İbrahim Hoyi, Cavid Ya. 
maç. Sami Tezis, Fehmi Baldaş, 
Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Vah 
det Gültekinin yazıları. Abidin 
Dinonun en yeni resimleri, ter p 

ciimeler v. s. bul•Jnmaktadır. 

* * * 
Arkitekt (Mimar) 

Bu Mimari derginin 103-104 
cu sayılan zengin münderccat i. 
le intişar etmittir. Bu sayılarda, 
mimar Seyfi Arkanın Tahran 
Türk sefarethanesi, mimar Se. 
dat Eldemin Nevyork sergisinde 
Türk pavyonu ve diğer yapılmış 
bazı eserler ile, mimar Behçetin 
iklim ve yapı dertleri yazısı, mi
mar Necmettinin Aydında ısa 
Bey camii dokumanlan, mimar 
Sedadın Amerikan otel odaları 
tetkiki ile, sergiler hakkında bir 
yazı ve mütenevvi mimari haber 
ler ve piyasa cetvelini ihtiva et
mektedir. 

- Olmıyan bir şey uydurulur. 
Siz de epeyce ihtiyatsızlık göster. 
mişsiniz ve arkadaılardan birine 
pek güvenerek aldanmışsınız !.. 

- Fakat anlıyamıyorum, nasıl 
olmuş bu? .• 

Genç kız duyduklarını, gördük. 
)erini, okuduklarım çabucak an_ 
Jattı. 

O zam.an Mikaelin kafasında 
şimşekler çaktı: Odasının ikinci 
anahtarım, süprüntü sepetine at
tığı halde ertesi sabah bulamadı. 
ğı kağıtları, Benittonun tampona 
ters çıkan yazılara büyük bir dik. 
katle baktığını. Ostiya ve Alla. 
noya, kurnazlrkla nasıl götürül
dıigünü, en sonra Napoli yolculu
ğunu birer birer gözünün önünde 
canlandırdı. 

Elissa hiç şüphesiz doedoğru 
söylüyordu ve tam vaktinde söy. 
lemiş bulunuyordu. 

Nasıl olmuş da aldanmr§tı? 
Genç kıza sordu : 
- Siz. cmunla benim için gö. 

rüşmediniz mi? Beni sevdiğinizi, 
fakat §imdilik birleımenin müm. 
kün olamıyacağını söylemediniz 

') 
mı .... 

de birdenbire sıyrılmıştı. 
Ditlerinin- arasından mınldan. 

dı: 
- Alçak! ... 
Elissa son sözlerine ilave ettı: 
- Eger inanmıyacagınızı biL 

seydim dosyayı oldugu gibi geti
rirdim. Hatta odanızda. mektupla. 
rınızı aramış olsaydınız eksikler 
her halde gözünüze çarpmaktan 
kurtulamryacaktt. Lakin birinci. 
si çok korkulu olur ve kurtulu§ 
için bize zaman bırakmazdı. f _ 
kincisi ise boş yere vakit öldiır. 
mekten başka bir fayda vermez. 
di. Artık. gideceksiniz, değil mi, 

- Evet... Gitmeliyim. Fakat, 
bunun için bir şey daha lazım E.. 
lissa ! .. 

- Nedir? Daha ne bekliyor. 
sunuz? 

- Sizin cevabınızı beklivorum. 
Sizi seviyorum. Beni iki defa ö. 
lümden kurtarmış oluyorsunuz. 
Çok borçluyum, fakat kurtardığı
nız bu hayatı zavallı yapmayın ... 
Eğer beraber gelmeni~ yalvarır. 
sam çok şey istemiş olur muyum? 

- Bu olmaz. Olamaz Mikael. .. 
Bugün için buna imkan yok ... 

- Demek ki yarın için... Bir 
gün ..... 

- Hiç bir zaman ... Benitto ile 
şimdiye kadar bir tek lif et
medim. - Fakat rica ederim. artık bı. 

rakın ... Romadan ayrıldık. Ben 
pcr. l burada inmeli ve dönmeliyim. 

- ??? ... 
Bütün dalavereleri örten 

TA K S i M sinemasında ~ 
Yeniçeri HASAN 11 

Türkçe sözlü ve Türkçe şarkılı l { 
nest.ckArlAn: ARTAKI - SADİ ZEKi f 

Okuya.ular: MUALLA.- MAHMUT - lÇLlSES - HAMİYET \ 
DUYGULU. Musiki heyeti: Kemant SADİ - Kemant DE-

MlRALt - Kanunt AHMET - KlArnet ŞUKRU UDT 
ZEHRt, - Ra.kkase: AYŞE MÜJGAN 

ilahiler • Pe§refler - Semailer - Gazeller 
Şarkılar ve Raks Havaları 

Seans saatleri 11-12,40 - 2,20 - 4 - 5.40 7,20 
11 - 12 .40 tenzllAth matineler. Tam Yaktlnde 

ıgelinmesl rica olunur 

9. 

:iii!§i!tiZ!liW-IGi::!:::::::::::-w ..... .. ............. .... 
. ~ 

hat verdi ve bili.hara Valcri ile 
birlikte çekılip giderek, tam on 
gün ortadan kayboldu. 

Hügo ile Joronin artık tehli _ 
keyi tamamen atlatmışlar fakat 
fevkaliı.de zayrf ve halsiz bir 
halde yataktan çıkamıyorlardı. 
Kristin bUtün gününü onların 
başucunda geçiriyor ve kalbinin 
1..avalhhğma sessizce ağlıvordu. 

Roland Merimaus sık sık ken
disini ziyaret ediyordu. İkisi' u -
zun uzun konuşuyorlar ve genç 
kız bu mUH\katlardan sonra ken 
disinde şayanı hayret bir hafif
lik bir huzur hissederek şa.,ı -
vordu. Kristin gizlice Valeri hak 
kında isticvap ediyordu. Bu te -
cessüsu ona garip bir zevk te -
min ediyordu. Esasen artık bun
lar çok geç kalmış işlerdi. Çün
kü Kont Serizol alikasınr her 
ei1n biraz daha arttırıyordu ve 
hic şüphesiz yakında sevgisini a
çığa vurmaktan çekinmiyecekti. 

Roland gururu bu birleşme -
den tatmin olunuyor ve redde -
cek hıc lbir sebep bulamıyordu. 
Fakat eğ-er Valeri hissiyatını bi
tirse! Halbuki ~enç avukat bU
yilk bir silkiitta inat ediyor. 

B"raz hafif tabiatli ve cok şı_ 
marttlmış olan gü7.el Roland, 
Kristinin bütün J!avretine rağ
men ~enç avukat Valerinin sU -
klıt içinde geçen aşkını, kontun 

Bugün iPEK sınamasında · 
Akıllnra ha) ret 'c dehşet 'l'recek hın hır maceranm kabramanı 

TARZAN 
ve 
"' OGLU 

TCRKÇE SOZLC 
Hakiki Tı\RZAN rolünde dünya yüzme pmplyona ~ONY WEiS· 

MULl.ER u MORiN O'SULLI\' A •. Fllmtı ili Hı olarak •·01oı, 

ıtHnya handfslerl guet"81. 

BugUn saat l l \C 1 de tcıızilA.tlı iki matine Yardır. 

- .................... ~ .. , .......... ....... . --··· ... . . ... ···~ 
- .... ••-<o·t- ···~··-4 .•• 

nam ve vaziyetine tercih edecek 
şekilde hazırla.nınarnıştı. 

!Kont Serizol imivacı için la -
zım olan mür.akerelerden boş za. 
man buldukça "Sinek Beyi" çe
tesine karşı mücadelede bulunu 
yordu. 

Tade Bilskynin iki yavrusu -
nun kurban olduğu o müthiş su
ikastten aonra Kont Serizol is -
tintak hakimine milraca.at ede -
rek bu gibi tehlikelerin bertaraf 
edilmesi için lizmı olan 7.abıta. 
tertibatının almmasrnı mümkün 
kılmıştı. 

A. S. T .. kontuna karşı da şa
yan.ı dikkat tazyiklarda bulun -
muşlardı. Ve Felinete rağmen sa 
]ondaki eşyaların birçoğu ~a -
hnmış ve sanat eserleri de gö -
türülmiyerek alay olsun diye pa 
ramparça edilerek oldukları ye
re bırakılml§b. Hiç bir menfa -
at temin etmiyen bu intikam 
bütün halkın daha büyük bir lfe
kilde nefretini mucip olmuştu. 

Bu müddet zarfmda Tade ile 
Valeri hayatlanndan daima 
Kristini haberdar ediyorlar, fa.
kat kaydi ihtivat ile ne seya -
hat mevzularmdan, ne de ne
ticelerinden hic bir malQmat 
vermiyorlardı. Fakat bir çok 
kereler kadın bu mektuplann 
kendisine gelmnden evvel a.Çll _ 

mış ve okuhmuş olduğunu his -
tietti. 

Bundan Totolitomhoya. da 
bahııederek tenbihde bulundu. 
Zenci de postacıya müracaat e. 
derek mektuplann bizzat ken -
disinc verilmesini aöyledi ve u.. 
tarihten itibaren bu gibi 1Uphe
li me.ktuplann arkası kesildi. 

Altıncı gün Hügo ile Jaromir 
bir an ~in bahçedeki kamerye -
nin altına indiler. Kriatinle To -
tolitombo da oolara refakat edi
yorlardı. Uzun koltuklarına u -
zanmış olan yavrular. zavallı 
san çehreleri ,.e yor.gun gözleri 
ile tebeMüm ediyorlardı. Daha 
zayıf dÜfmiif olan HUgo ilk o -
larak yatağına dönmek istedi. 
Joramir kendisinin biraz daha 
güneşte bırakıl.ma.8mı rica. etti. 
Krist.in hiç birinin hatmm kır
mamak için kendisi Htigovu a -
Iarak çıktı ve Jaronirin m"1& -
faza.sı için Totolitomboyu apğı 
da bıraktı. 

Ç-Ocuğu kueaiına. alıp hafif 
hafif p.rkı aöyliyerek yatafma. 
çıkardı, yatmlı, örttü ve vavq.. 
ca yanaklanndan, alnmdan öp
tü. 

Oturacak bir sandalye almak 
kin -rerive döndU. Fa.kat birden 
bire milttıis bir çığlık kopardı. 

(Da1ıa ~) 

- Ben <le gitmıyccegim. 'lllİ" 
nim ki beni seviyorsunuz. sar!' 
olmasaydı bu kadar feda~kir 
yapmazdınız. Ben de su: o 
} aşıyamam. Bana haç ol 
bir umit vermezseniz, burada k"' 
lıyorum. 

- Benım sozumu dınlenıit°' 
sunuz ... Yoksa inıtnmıyor rn1l 
nuz' 

Genç kızın sesi tıtrıyordu; h 
yecandan yerinde duramıyord 

- Size ınanryorum, fakat 1 

i.ımıt verin ... 
- Nasıl olur Mıkael? Ara 

da büyuk uçurumlar var. Gı 
çe derinleşiyor . . 

- Aşk böyle şeyleri uçar /il 
geçer ... Yeter ki söz verin. _., 

- Fakat ortalı ın ne zalP"" 
düz:elecegi belli olmaz ki... <.A 

- Ne kadar uzarsa uzasın, il"" 
ölünceye kadar bekliyecegill'I· !!! 
den baskasını sevemem ben .. ~ 
verin. Yalnız: bu ııöz bana yçtel' 
Yoksa ... Hem, babanız da fık 
degişti re bilir! ... 

Genç kız pek uzak bir yarıtı 
bile böyle bir şeytn olabıleceg A 
inanamıyor, b-.ı yu den bir ı 
lü: 

- Bekliyorum .. 
Diyemiyordu. ~ 'ı 
Fakat delikanlı da o bu t h 

sôylemcdikçc &itmemekte inat_,, 1 1 
diyordu. Halbuki vakit de d\I' 
mu yordu. 

Genç kız birdenbire dogruld 
cama vurarak seslendi: 

- Şoför dur!... 
Otomobil durdu. ~ 
Genç kız kanıyı açtı. Deli~ r 

lıya gözlerinin ta dennleriıı 
ıelen bir sevgi ile baktı. ıcı 
heyecandan titreyen bir sesle 
buk çabuk şunları söyledi: .,.., 

- Seviyorum ve bcktiyeceJ .... 
Gidiniz, Allah yolunuzu açılr 
. ' sın ... 

Elini uzattı : 
Mikad bu eli tuttu. 
Sıktı. 
Kendine doğru çekti. 
Genç kızr kucakladı. 
lki ~enç birkaç saniye 

kaldılar. -,1 
- Bırak artık .. git .. git .. 

kuyorum ... 
Eliau böyle kekeliyordu. 
Mikael sevgilisini bir tür14 

rakmak istemiyordu. 
Fakat ayrılmak gerekti. 
O anda, uzun ve mesut ~ 

yatı bir anda yapmı§ gibiy .... 
Genç kız otomobilden yo1' 

di. 
- Çek .. şofôr ! .. 
Mikacl kendisine ımnd~_.. 

layan sevgilisine 'kötcyi dW 
ceye kadar kar§ılık verdi. 
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Bir ölüm? •. 

VATAN 
KURTARAN 

11 
ARSLA" 

Sıncıma aleuıının en b8
1 

devrini yarattı... s•:,. 
dUnyasrnds mesafeleri 
tı .• Tekmil lstanbtl~ 1' 

ZCYk seli gibi LAlı 
akıttı ... 

Lale Sineın8!' 
Bugün de bu fahe"~ 

mfyenlere kucak •~o 
11Aveten: En l!lOil Jıl 

JURNAL 
1 Bugün saat ıı ve 1 dl 

zllrtth h 1k matifl 
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Ruzvelt 1 Alman 
flarbin iikbalıarda larının 

ihracat mal
müsaderesi 

1 
lngiltere 

Y wıan vapurlarının ço
ğunu aabn alıyor 

Vapur tarifeleri 
Sah güni.t akşamındanberi Bo. 

ğazd~ havanın açmasını bekliyen 
Mersın vapuru dün Boğazdan 
çıkmıştır. 

b 
( Ba<ttara fı 7 ı,.,.;de ı • t "' • •• l Bütün bu teşebbgüsler büyük l ecegını· s ng ,·_~yor Britanya hükUm.eti tarafından l.I ciddi bir tarzda nazarı itibara 

l"a...z alınmıştır. Hükumet mezkar 

garp devletlerinin Alma.nyaya 
kabul ettirecekleri sulh Ver
salcs sulhundan daha ağır ola
caktır. Fransa ve lngilt6rede 
Almanyanrn yıpranacağını ü· 
mit etmiş olanlar aldanmışlar· 
dır. Almanya uzun bir harbe 
dayanacak derecede lktisaclen 
silllhlanmıştır. Bundan başka 
denizaltılarıyla mukabelebll
misll bir abloka tatbik edebil· 
mektedlr. 

Atina, 25 (A.A.) - Büyük 
Britanya elçiıi baıvekil Metak -
sası ziyaret ederek İngiltere ta • 
rafından Yunan vapurlarının sa. 
tın alınması m~lesi hakkında 
tekliflerde bulunmuştur. 

Haber alındığına göre, Yuna_ 

l'lka Y•!'f1to~, f5 ( A.A.) - Ame J Ruzvelt. Amerikanın Londrıı tedbirlerin bitaraflara yana.cağı 
allı\ı ~ırleşık devletleri reisi B. ıüyük elrisi Kennedv ile Brük . zararı as)?ari hadde indirn:ek 
t6ru,e t, gazetecilerle y~,...t·;r, sel elçisi Daviesin Vaşinetona için elinden geleni yapacaktır. 
~~~~asında harbin önü· -:a.tnrılmış oldu~unu kavdetmiş. JAPONYANIN PROTESTOSU 
llıbit ~~ı ~~J:b!i11~a . biteceğin= valmz bu iki büvlik elr.°iye noel Tokyo, !5 ( A.A.) - Röyter: 
~Uzv ttıı:nnı soylem~tir. tatWni Amerikada F:ecirmek 1 • Jaoon hariciye nezareti Soz _ 

dala eıt bu sözünü milli mU • "in izin verildiP.ini taSrih eyle - clli5u ~uetecilere beyanatta bu _ 
aeteciı masrafları bahsinde ga. - mi<>tir. lun'!l.rak dem!ştir ki: 
'lrf~~de~ birile konuFnrken l'aş-ington !5 ( A.A.) - Ha- Jaoonyanm Londra büyük el-
~tecn ıştır. Bu eöz üzerine ga- va'!: ' ı:iai, İngilterenin Almanyaya 

Paris, 25 (A.A.) - Baıvekil 
Daladier dün Belçika sefirini ka.. 
bul etmiştir. Hiçbir tebliğ neıre 
dilmemi§tir. "' "rlr er f~zla izahat almak l"in Harbin ilkbaharda bitece!il".' 'carşı aldığı mukabe!ebllmisil 

'~e et~ışl~rse de .~uzvelt bu ;övlemekle Ruzvelt, resmi 1J1a.h· tedbirlerini şidc'!etle protestoya · 
~ı," .~ıc. ~ı~ ı:;ey ılaYe etme - ePerde ve Amerikalı mi1~ahit memur edilmiştir. lngilterenin 

İyi haber alan mahfellerde ~an. 
nedilc1iğine göre, Belçika sefiri 
abJc.ka dclayrsile ortaya çıkan 
meseleler hakkında Belç!,kanın 
hukuki noktai nazarını bildiren 
ve Parisle Londraya gönderilme. 
sine karar verilen notanın metni 
ni tevdi etmiştir. 

~ti be llJ?ltd:nm r.eye lııtinat et 1 ~r1n bUvUk bir krsmmda Mkirrı ihrac yapacağı ve saire giibi me-
bC' ~ Verahsın?e .herhanP,"i bir ema- •l'ln kaııante tf•rcliman 01 ..... ııc:: - <:ele1erde muhariplik haklarını 
Sil nu~~~nuştır~ . •ı.ır. Amerika CumhPrreisi der- ~ecavi.iz ederek bitaraflarm 

5 
t fla t. millı mı rl<>faa ma~ .,,~ ec'li'en eııllıım nevi hnklrrrrt~ '1loşru ticaretine yaptığı mania. 
1 1111 t~n~·ak.

1~~mda ise. bu ma:::raf 'lir ~ev söv'r...,emi"e.e de sivac:i lan valnız Japonya de~I. ltal. 
~aı-ıız; ~muzdeki sene ~va'nız l'I- "'<ı'ıfellerde beyan e<lildi;;in" va. Sl<andinavya memleketleri, 
't h ıa _'n .kalr:ırva rav·m, fa · ... rp h11 !"l'lh ıı"'""k rıiittf'fP·lp l'.!olanda ve Belçika müteaddit 
~-·1/·~~ t ~ır .k"_r da elde edile .:n hrıt""' .. a,,..,,e.,.ine uwıın bir 1efnlar protesto etmişlerdir. 
-.._:_ ıl ırml'=t•r. ' 11 ola' ;•er"1 tir. Jn,,.ilterenin Park sahillerinde A \iman rnavnlarmm bit:ıraf ge _ 

1-\ 1 m an tayyar e 1 er,· n ı" n ~~~u~~i:ı e~~~~r b~~eç~m~
1

e; 
, laynm tatbik edece~i tedbirler 

~ 1 h g ı I ,· z f' 1 o s u n a ta a ruz u ~~~~u~~~v~;ı:~t~t=i~i~!::ıb\~~ : 
Q\I' 1 1 rinin haddini fazlasile tecavi.iz 

"tmekte ve Alman eşvasmm na.k 

~s ... . (Baş t rafı I m idt 
tl~,.~ 0 ırı1:1m r:: a ı ab na A 'n an 

,, .. , ·~ t af ·:ı.;r. .... rı ar a:i:o.n at hn 
._" 1 -=- l:ult!nt!P tı::brip eJilin 

~ ı"/"' · 'lr nehre crirme:1~eıı:ri 
110 t :ı.n 4! ra tc~liı? e1ilm~t'r. Li -
,; t "ı ~.n·... ile bir harp manza . 
,, t . a ,,.!:: •r 

e ~!l • -·· . 
t· J.i b tir~ liman mm eheırmiye _ 

..:ı u ı ı ... a.,., h .. 
J ... ~ ıı. " ... • " -:.& er Ecne cı;ırıp ç1. 

Jı t.l'!r ~ıurlar:n ton:·nt~ıan gös-
~ l·' t' " u ral~am. 60 milyon to -
too..ıur. 
~tta~';r~, !5 ( A..A.) - S?.lahL 
~~gör b.r menbadan ö~enild=~i 
~a e, Yorhvaast sahiline 200 

l ~ '• :ı ınavni ı?etiri!miı::tir. Bun 
ta <;e···irli mavn" tipindedir. 

•?el,- "'5 (A A ) M ~ t~ \1 cı, .. . • - aga _ 
tııı.:~uru bir mav~c ~arncak 

t l\ b; -·r. Geminin kabur"'ası -
lh-.t .., !Psrnt su•rı•n tıstünde kal 
·~ı~· llalk sahile b:rikere't l!e 

!4~ ,batmasını seyretmi-,tir. 
N T" "ıT A c:::n r A n'CYŞEN 

l( ALMAN GDMlSl 
~ 0b.eıı7zcıg, 25 (.).) - ö-~ıe U
~!t-ı·~iır }.ı.'nıan S"hil m1ıhnf:.:ı.za 
."da ~Jeldsnarf~arı a. ... ·'·la _ 

~ l to bızzııt Almanfo.rm döktü
t 'ti':~U tarıasma dliFerek Uç 

'"ı bir ıt batmı~tır. Mürettebat 
d·\t'lerın~açı kurtanlmı~tır. Di _ 

l'. ın ne olduğu belli değil. 

StaoRTA PRfMT..ERt 
I <1.?>ı.ı YüirnELD! 
~af ııtcrct.am, 25 ( A.A.) - Te-

n ·l'lin, 25 (A A.) - D. N. B 
ıusı tcblig ediyor: 
Bu~Un ö.; led.en sonra bir Al 

uan bombardıman tanare rı 
.osu şimal denizinin şlmallnd~ 
Alman sahillerinden 900 kilo· 
metre mesafede bir lngill7 
ilarp filosuna ta3rruz etmiştir 

Atılan bombalardan dört tn 
;;iliz harp gemisine tam isabet 
olmuştur. TayyarelcrJmizJn 
hepsi şiddetli mü·:iafaa ateşine 
ra2;men üslerine dönmüşler 
dir. 

Beme, 25 (A.A.) - B::r:1er 
T&gvacht gazetesi diyor ki: 

Ajmanya, hava havat sa"ıası~ 
nın tahdidi hususunda yeni bir 
enternasvonal kanun komakla 
me!>~ldür. 

AI.,..anyanın fikrin-:e Holan<la 
ve BzHka Uzerlerinde Alman 
tayya-.elerinin W; ıııemle 
~ Mii?if'fiA•Aı 
~'l{}ir. Y<"t•r ki bu tayvareter 
cok vükse1rten uesmılar. Bu na. 
·ariye b't-.-af memleketlere yen1 
bir d:ırbedir. 

Al.,,anya, yolunda tesadüf et. 
tiği bütün manialan yok etmek 
fikrindedir. 

Londra, 25 (A.A.) - İnj!'İliZ 
tayvareleri dün gece ve sabah:. 
karşı Almanyanın şimali ~arbi 
sinde keşif uçu"hrı yapm•c:tır. 

Brilk:::el, 25 ( A.A.) - tki \1-
man tayVaresi dün Stvith mınta.. 
!tası üzerinde alcaktan uc:duktan 
sonra Alına"1·1a,,a dönmüştür. 

Lonctra, 25 (A.A.) - Shet. 

'ine mani otunmavaca~ma dair 
tn..,iTtere tarafından Jaoonyaya 
verilen teminatı da ihlal etmek
te:lir. 

Maamaflb İn'!ilterenin Al -
nan ihracat ır.allarma ne dere. 
~ye kadar mani olmak istiyece
ti belli deX.ild!r. Ancak şurası 
nuhakkak ki eüer İn~iliz hare -
'retile Japon menfaatleri ihl!I e
dilir~e Janonya icap eden mu _ 
'c"' !iil tedbirlere tevessül eyliye
ce!dir. 

lTALYA KUVVETLERiN! 
ARTTIRIYOR 

MilAno, 23 (A.A.) - Rela· 
zionall bazı bitaraf memleket
lerin harbin bidayetin jen beri 
ltalyaya karşı vaziyetlerinde 
mühim değişiklilcler olduğunu 
kaydetmektedir. 

ltalya, Mussolini tarafın· 
dan kararlaştmlaıı son aslrnri 
te . aaa ,ıakındaıı mil· 

SP-"'!tiımrr gctdt#fnl 
blltlln memleketlere anlatmış· 
tır. Gene İtalyan imparatorlu
ğu kuvvetlerini mUtemadiyen 
arttırmaktadır. Hayatı menfa· 
atlerlnl müdafaaya ve taleple· 
rlnl isaf ettirmeye azmeyle· 
mlştlr. 

Harp vaziyetini tetkik eden 
bu gazete, beyannameler har
bin.fon bahsederken diyor ki: 

İnglltero beyannameler at· 
mak suretiyle Alman milletini 
Hitlerden ayıracağını ümit et· 
miştl. tngllterenin bu ümitleri 
tamamlyle akim kalmıştır. Al· 
man milleti peltA.la. blliyor ki, 

İSVEÇ!N PROTESTOSU 

Stokholm, 25 (A.A.) - Rft. 
men bildir:t;;iğine göre, Londra. 
da İsveç ile Londra arasında ya. 
pılmakta olan müzakereler çer. 
çevesi içinde İsveç hilkUmeti İn.· 
gilterenin derpiş ettiği ticaret 
harbinin şiddetlendirilmeaine kar 
şı şiddetli protestoda bulunmuş. 
tur. 

İsveçliler bu tedbirin bitaraf 
memlek~tler ticareti için tevlit 
edeceği vahim notioeleri ehem
miytle kaydeylemiılerdir • 

Roma, 2 5 ( A.A.) - ltalya 
hariciye nazın Fransa sefiri ve 
İngiltere maslahatgünn ile gö • 
rüşmüş ve Alman ihracat eevaaı. 
na karşı Fransa ve İngiltere bil 
kılmetleri tarafmdan tatbik edi. 
len ablokanm İtalyan ticareti il . 
zerinde yapacağı tesirlere her i. 
kisinin de nazan dikkatiıi cel. 
betmiştir. 

Paris, 25 ( A.A.) - Avan mec 
tisinin hariciye ~Umeni Alman 
yaya karşı tatbik edilecek iktı. 
ddi ablokanın takviyesi meıele . 
sini görüşmüştür. Em:ü-ııen Al. 
msn esva:ımm artık sürülemiye -
ceği ecnebi piyasalarda yapılan 
Fransız ihracatının derhal inki. 
şafı için almacak tedbirleri mü. 
---~ . 
AMERİKA ALMANYA NEZ . 

DtNDE TEŞEBBUSTE 
BULUNDU 

Vaşington, 25 (A.A.) - Hii. 
kfimet Amerikaya giderken AI _ 
man donanmaııı tarafından tutu. 
lan bitaraf vapurların aeııbeat br. 
rakılması İ§iin teıebbUıte bulun • 
muştur. 

Alrnan maH!mata ııtöre, Ameri 
ka bu suretle gelecek olan malla 
rın murariplere acvk edilmiye. 
ceği hakkınca beyanatta bulun • 
duğu cihetle Alman hüktimeti bu 
vanurlardan bazılarım aerbeıt bı 
rakmıştır. 

~ :ııdi<Qgazetesinin Londradan öğ 
~ l'bı t ~~ .ı;röre, miknatıslı mayn 
b~~! e:.-Kıl ettVii büvük tehlike . i 11~tı~:~a sigorta primleri ye _ 
'q!:Hır ~n:ıış ve yüzde 80 e çıka. 

ll . 
A.'I'AN HOLLANDA 

Jan·i ad-lan ü-ı:erinde bıtrriln vi. 
~e ı:.:r Alman tavyaresi daha ı;ı:ö
zükmüştür. Hava dafi bataryala. 
rı ateıı acınca uza.klasmıs_!!~ 

Yeni Romen karnn· yamin elti 
~ GEMiLERİ 

'~ıı.ı st.arcıam, 25 ( A.A.) -
lıcta~oı.ıanda petrol gemile· 
ıı~ ır hırı, (Slidrecht) bat
~ t111fı. l~imon Boliver) vapu· 
I' •Cetıni takibeden bu ha.
l'U1clloııanda mahfillerinde 

~l';ılştı bir heyecan husule ge· 
l'UI{ r. Ma:buat bu haberi 
· tok başlıklarla neşretmek
~lıt11rn at şimdilik tefsirlerde 
~l\;:l anıaktadır. 

İstanbul kambiyo 
müdürlüğü 

Ank1ra, 25 (Husuıil - is. 
t?.n'>ul k2mbiyo trüdiirl:;ğUne 
malive miifettMerinden Namık 
vekaleten tayin' edilmiştir. 

--0-

Halkevleri resiın aergİ· 
lerine ehemmiyek 

verecek 

(Baş tarafı I incide) bul &jerek beyanatta bulun
muştur. 

Baş\'ekll bilhassa. demiştir. 
ki: 

.omanyanın harici siyaseti 
değişmlyccc~üir. Bitaraflığı 
muhafaza etmek ve komşu 

devletlerle iyi geçinmek siya· 
setine devam eylemek bütün 
milletin arzusudur. 

. nistan, ticaret filosumm takriben 
yarısını İ~ilterenin emri"'e ve • 
recektir. Bu muamelenin Yuna. 
nistana beş milyon drah:ni temin 
edeceği söylenmektedir. 

-0-

tnhiaar Vekili 
Mardin de 

Diyarbakır, 25 (A.A.) - C'üm 
rUk ve inhisarlar vekili Raif Ka. 
radeniz, yanınca r,iimrük umum 
komutanı ve maiyetleri olduğu 
halde, diln eehrimize gelrr.iş ve 
istaıye>nda kalabalık bir heyet 
tarafınd:ın karsılanmıştır. 

Vekil, Diyarbakırdaki tetkik 
ve teftislerini müteakip Mardine 
hareket etmiştir. 

Kastamonu yolu açıldı 
Kastamonu, 25 (A.A.) - İl

gaza yağan ve altmış santim ka. 
dar yüksekliğindeki kar yüzün • 
den kapanmış olan Çankın. Kas 
t~u yolunu derhal faaliyete 
geçen Kastamonu nafia amelesi 
tarafından kırk sekiz saatlik bir 
çll.ışmadan sonra acTlmı!ll ve bu 
yol üzerinde her ne-ri nakil vası. 
talan seyri sefere ba~lamrştır. 

Kaymakamlar arasında 
nakil ve tayinler 

Ankara, 25 (Hususi) - Nal. 
lihan kavmakomı thsan Yazıcı 
Vira ... şehir· kaymakRınhgına, Yal 
vaç kavm2ka!nı Talat Bozoğlu 
Sandıklıya, Sandrklı kavmakamı 
Arif Dilndar Yalvaca, Tblemer 
kaymakam. Mustafa Savaş Tat. 
musa, Baybıırd kaymakamı Sab. 
ri Demir Koyulhisara, Siirt mek 
tupçusu Eşref Erkut Bafraya, 
J,ice kavme.kamı Fikret Osman 
Bayburda. tstanbul emn\yet şu • 
be miidUrJerinıien Halil Tekin 
~rk~şe, Yüksekoda kavmakamı 
Fuat Alper Tatvana, Olti kay. 
makamı Fehmi Tayar Seruç kay 
makarrıl1ğına. Koçhisar kavma -
kamı Fahri Ünal tzniğe, Aksa. 
ray kaymakamı Namrk Karavel 
.BJabaeıijğa. ~ kıymakamı 
"Remduh Dad1;11ya. D:ıdça kay. 
m:ıkamr Ata Aksoy Haran kav. 
maka-rıherna, Demirköyden Mu. 
rat Dikiliye, Dikili kavmakamı 
Abdilrrahman Yüksel Aksaı:ava, 
Akçadağdan HuUisi Akalın Es. 
kilibe, İznik kaymakamı Muhsin 
oğlu Akeadağa, birinci umıımt 
milfettiıılik hus~f blem müdü. 
rli Ari{ Nallıha.na. dahilive sta. 
jiyerlerinden Münir Gad~lece 
Lidiğe, Naci Karaisaliye, Ostr.an 
Akçalı Perteğe, İhsan Özal'> A -
namura, Kem'.ıl::ttin öıı:lil Nusav 
bitte nakil ve tayin edilmişlerdir. 

-n-

Umumi müfettislikler 
kaldınlıyo~ 

Ankara, 25 - Umumi müfet
tişli~lerin ilgası hakkrnda hazu
lanıın kanun proie'!li vatanda baŞ
ve'c!Jete ıevke:lilecektir. 

. Dah'liye ve-k51etinin taara teş 
kilatı hakkrndaki kanun layihası 
'a başvek51ete verilm:ştir. Bun. 
dan baııka dahiliye vekaleti mer .. 
':ez t::ş'-::ilatım:faki büro 5::flikle . 
rine hundan böyle mülkiye ve 
hukuk mezunlarının tayini karar 
laştmlmıştrr. Şimdiki şefler bu 
kayda t!bi olmadan vazif elcrin • 
de . kalacaklardır. 

---0--

. Va~ur, doğru Bartma gidecek 
tir. Dığer taraftan uzun müddet 
tenberi tstinye havuzlarında ta • 
mirde bulunan ve dünkü Bartm 
postasını yapması kararlaşa, Ul • 
gen vapuru da yapılan tecrübe • 
leri::de sakıt cıkmııı1tır. Vaou
run dü:n•ni Mernem•ktedir. Bu_ 
nun üzerine vapur iki gün evvel 
cıktığı htirve havuzunda tekrar 
tamire alınmıştır. . 

Karadeni'?:de fırtına çok fazla. 
laşmrst-r. Büyük ve küçük büt..in 
merakip seferlerini muntazaman 
yapmaktadır. 

-o--

Usta bir hırsızın duruş
ması yapıldı 

·Asliye birinci ceza mahkemesi 
dün s1bıh ı-ok kt•rf'az ve üsta 
bir hırsızı 7 sene müddetle hapis 
cezasına mahkum etmiştir. 

Adı İbrahim B"ltacı olan bu 
yaman hırsrz, Si"li ve civarında. 
ki yediden fazla anartımana mer 
diven daya:nak, kapı kırmak, 
pencere camlarım elmaı:Ja k _s~ 
mek sureti!' J?İrmis, evvela mut. 
fakta yemek dolaplarını açarak, 
pastalar, tavuklar, reçeller ne 
bulduysa karnını doyurmuş, son. 
ra yükte hafif pahada ağır bir 
ıürü eşya çalarak sıvışmıştır. 

İbrahim Baltacının bütün suç. 
tarı için yedi ser.e hapis yatması 
muvafık görülmüştür. 

--o-
Askere davet 

Beyoğlu yerli askerlik şubesin. 
den: 

333 doğumlu ~ayri islam ııiya 
delerin de bir kısmı sevkedilece
ğinden, bu doğumlu eratın nii. 
fus hüviyet cüzdanlariyle birlik. 
te 28 2 teşrin 939 salı J?Ünil şu. 
beye müracaatları ilan olunur. 

Romanyada )ten[ 
kabine 
( Ba.<ı tarafı 1 "": ,) 

Zira Alman yanın garp ce •. 
sindeki harbin istikametini Av. 
rupanın ~nubu §C1Tkisine do u 
~evirmek Jatediğlfte "Clafr olan h .. 
berter yanlış ise bı... do' 'etin 
Bükreşte başlayan müzakereleri 
bir çıkmaza sokmakta da biçbiı 
menfaati yoktur. 

Lehistanın taksiminden sonra 
Sovyetler timali Romanya hu. 
dutlannı tamamile kaprutuf ve 
Almanların Uomanya il<! iste. 
dikleri tekilde arazi teması teai. 
s!ne i~an kalmamış olduğu i
çın Berlın hüktimeti Bükreı üze. 
rine doğrudan doğruya bir taz • 
yil: icra edemez. 

Romanyada iktidar mevkiine 
gelen yeni hükumetin harici ıi. 
yasetinde hiçbir değişiklik olmt. 
yacağı meydandadır; Bay Ka. 
fenkonun hariciye nezaretinde 
mevkiini muhafaza etmesi de 
b-.ınu acıkça gösterir. TUrk • Ru. 
~n münasebetlerine gelince, ge~ 
rek yeni başvekil Tataresko, ge. 
rek harieiye nazırı Kafenko bir 
çok defalar memleketimize gel. 
miş, Ankara ile sıkı temaslarda 
bıılunmus, bevndmilel sivaset 
bakı!nından hükfımetimizle iyice 
aııJış!nrŞ birer şahsiv-et oldukla. 
rına P-Öre, dost ve müttefik mem.. 
leketle olan samimi münasebetle. 
rimiz glduğu gibi devam ede. 
ceğinde kimsenin en küçük bir 
şüphesi olarr.az. 

Asmı US 
ıtı .ı 11 r~ 2:; (A.A.) - Manche 

lh,tçı de 'Fransrz Salnt Cla.irf! 
b~1 genılsi ta ortasında vu· 
lcea~n şiddetli bir infl!Ak 

lc,l' llde batmıştır. 

Ankara, 25 (Hususi) - Parti 
aen:l sekreterliE!;i halkevlerine 
bir tamim göndermiıı. resim ıer -
~ileri açılmasının birinci plana 
alınır.ası!tı bildirmiştir. 

Endişelerimi ve idarenize 
verilmiş olan nezaretleri n u · 
murunu tedvir edecejiniz za 
manın nezaketini müdrik bu· 
lunduğunuzdan eminim. Baş.. 
vekilin takdim etti~i program, 
çok güzel vaidlerle doludur. 
Bu programın muvaffaklyetle 
tatbik edilmesini bütUn kal· 
bimle temenni ederim. Dünya· 
nın bir hercumorc içinde im· 
lunduğu bu anda, memleketin 
gerek mAnen, gerek maddeten 
refahı için her türlli tcdakft.r 
lıklarda bulunma!i vazlfemlt 
dir. HUkO.metin kanunun sa 
dık hAmlsl olacağından ve bU 
tun kuvvetiyle çalışarak vazi
fesini yapacağından tamamlle 
emin bulunuyorum. 

Bu siyasetin devam edeceği
ne en bUyUk delil lıarlclye ne· 
zaretinde Gnfenkonun bulunu
şudur. Gafenko Çarşamba ak· 
şamı parlAmento hariciye en· 
ctimenlnde Roma.nyanın harlcl 
siyaseti hakkında izahat vere· 
ccktir. 

Ecnebi mekteplerden 
kazanç vergİaİ 

alınacak 
Londrada :nfili.klar 
L~ndı·a, 25 (A.A.) - Pad· 

delntonda bu sabah şafakla 

tleb?lan lltt bahrlyellntn 
lıttı"' bulunmuş ve bir lngi
~. anına getlrilmlştfr. 
il b:nna, ~o (A.A.) - Bu· 
I'~ bı raya gelen haberlere 

~ t., r Pransız balıkçı geml-
1ııı,11 aocııeııe açıklarında bir 

~l'ltaç denizaltısı tarafından 
~l'etı gun evvel batırılmıştır. 

... tal'a~batı bir İspanyol gemi· 
~il ı ından kurtarılarak şi· 
~tır llı>anya sahiline çıkarıl 
~lte~ı Oradan da Fransaya 
lt Q ecektlr. 
81~!-tt YAKALANACAGI 

4DA KENDlSlNl 

'~~ BATIRDI 
~1 it, l.. ' 23 ( A.A.) - Geçen 
~llıall ~elto limanından çıkan 

tııı:ıe örmann vapuru At· 
~l?l lngillz gemileri tara.
~~J tıı Yakalanacağı sırada 
a~ltıı llrettebatı tarafından 

>~1 lttıt1
1

1~tır. Vapurda bulunan 
t Ctt ltu IJ mürettebat ile 35 
t lr.-:-rtarıımıstır. Bunların 
~lldı{ 

Bu serıdlerin ileriki sanat faa. 
liyetinin bir zem:.n-ini tetkil et. 
.nesine çalışılacaktır. 

Bu faaliyet, yapılmıt tabloları 
topl<1yıp bir serF,i hali?'~e tethi~
den ziyade her halkevının kendi 
"D.uh ·tindeki resme istidatlı genç. 
leri bulup onlara çalıııma iınkin. 
tarı temini şeklinode olacaktır. 

--0--

Zeloti Polonyada arbk 
tedavül etmiyecek 

Bem, 25 (A.A.) - Alman is. 
tihbarat bürosunun bildirdiğine 
~öre, Alman resmi billteni~dr 
n::şre:füen bir kararname ile 
27 .11.1939 tarihinden itibaren 
Zlotv şarkta isaal edilen toprak 
Iarda kanuni bir tediye vasıtası 
olmaktan çıkmıştır. 

Kanunen muteber olan ye~ine 
'lir& Raytmırkttr. Polonva ~
kasının eeki parasivle ı-a'·dt ev 
rakı iki zloty bir rayşmark hesa 
bile Alman parası mukabilinde 
değiıtirilccektir. 

BUkreş, 25 (A.A.) - Rador 
Ajansı bildiriyor: 

SalAhiyettar Rumen mahfil· 
leri, kabine buhranının. Bük· 
reşte yapılmakta olan ekono
mik müzakerelerden çıktığı 
hakkındaki haberleri en kati 
surette yalanlamaktadır. 

Ka.'ıine buhranr, sırf, dahili 
ekonomik rejim bahsinde nok
tai nazar farkı üzerine kabine 
a.zasından birisin istifası yü· 
ı;Unden çrkmrştır. 

Sal!hlyettar Rumen mahtil 
teri, kabine değişmesinin ya· ! 
bancı memleketlerle münase
betleri ve harici siyaseti hiç· 
bir suretle değiştirmemiş bu
lunduğunu temin etmektedir. 
TATARESKUNUN GAZETE· 

CtLERE BDYANATI 
Bftkreş, 2lS (A.A.) - Başve

kil Tataresku ,gazetecileri ka· 

GENERAL MARlNESKONUN 
İSTİF ASI HEYECAN 

UYANDIRDI 
Bükreş, 21'> (A.A.) - D. N. 

B.: Esk1 kabinede emniyet na
zırı olup bu seferki kabineye 
girmiyen General Marlnesko 
Bükreş polis mUdürlUğünden 
istifa etmiş ve yerine General 
Modreanu tayin edllmlftir. 

General Marlneskonun isti· 
fası bUtUn Romanyada büyllk 
bir heyecan uyandırmıştır. Si· 
yası mahatllde, yeni hüktlme· 
tin elde etmek istediği dahilt 
gerginli3'in izalesi yolunda bir 
başlangıç olarak telAkkl edil
mektedir. 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Ma· 
car efkArı umumiyesl Roman· 
ya işlerine bUyük bir alA.ka 
"{östermekte devam etmekte
dir. Ftt'rnt slya<>I m~'ıafll. hfl. 
kümetl iş başında görmeye in· 
tlzaren bir büküm vermemek
tedir. 

Ankara. 25 (Hususi) - Mem. beraber infilaklar neticesinde 
leketimizde bult•nan ecnebi mek. I iki polis ve bir umumt telefon 
teplcrinden ecnebi şahıslar tara- kulübesi harap olmuştur. Bu 
fında.n açılmış ve idare edilmek. suikastlerln d~ İrlanda Cum
te olan mektepler kazan~ temini huriyetçl ordusunun faaliyeti 
~ayesile açrlrnıı olduğundan ka _ neticesi ol1uğq zannedllmek
ıanç vergisi~ tabi olacaİdarclır. tedir. Şiddetli taharriyata glıi-

Bu gave ite a'"d>nadıklannı i _ şilmiştir. Polis derhal hadise 
leri süren mektepler hakkında mahalline \oşmuştur. Yaralı 
maliyeden direktif istcn-ecektir. yoktur. 

E!ın·······::::ı ..... ..... _ 

Baş, Diş, ı\ez;e, Grip, Romatizma, 
"Jev!clj!, ll.ıraklak ve biij~ ;..!•JarmMtl derhal 

k-.er. •~imda -~~e J ;._aşe ~lınabilir 

- · lil :::ı . 111: 
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Dıinkü posta ile gelen ingiliz. 
ce fi.' eıcs Chronicle gazetesinde 
miintcşir makaleden: 

Harbin gayeleri hakkında 
evvelce neşrettiğimiz bir ma -
kalede, muayyen bazı müşkülat 
halledildıği takdirde orta Av -
rupa devletlerinin müşterek bir 
miıdafaa sekli vücude getirme -
leri ve diplomatik harekete geç. 
meleri zamanı ~elmiş olduğuna 
işaret edilm~ti. 

Bu mü külattan.beri, ekalli -
yet mcselesile ve bilhassa Ro -
manya ekalliyetlerini alakadar 
ettiği cihetle bu meselenin ba -
zı taraflanm tetkik etmek fay -
dalı olacaktır. 

1916 senesi ağustosunun 17 
sinde Romanya, ittifak devlet -
lerile bir anlasma akdederek on 
gün içınde, onlardan tarafa har 
be girmeği ka'bul etmiştir. Bu. 
l'\'l mukabil ittifak devletleri Ro 
manvaya, ekseriyeti Romanya -
lı olan, fakat o zaman Avustur. 
ya - Macaristan imparatorlu -
ğt na dahil bulunan bazı toprak 
parcaları vaadetmişlerdi. 

Bu parc:;alar, asta Romanya -
ya ait olmamıştı. Ve Romanya, 
bizzat yeni vücut bulmuş bir 
memleketti. On dokuzuncu asır. 
da Türk idaresinden henüz kur. 
tulmuştu. 

Gerçi Romanya, bilahara 
münferit bir sulh akdederek 
mezkur anlaşmayı hükümsüz 
b·rakmışsa da sulh muahedeleri 
sayesinde yine Transilvanyayı 
ve Avusturya ile Macaristan -
dan diğer bir miktar araziyi ve 
Bulgaristandan Ddbnıcayı aldı. 
Daha sonra Basarabyayı ilhakı 
da ittifak devletleri tarafından 
tanındı. 

Son yirmi sene içinde Maca -
ristan Trinanon muahedesi ile 
kendisine yapılmış olan haksız. 
Irk aleyhine mücadele etmiş ve 
Sovyetler, Basarabyanın Ro _ 
manyaya ilhakını asla tanıma -
mışlardır. 

Macaristamn başlıca şik" -· · 
Trar.11lvanyadrr. Bununla bera
ber Romanyalılar, senelerdenbe
ri orada ekserivet halindedirler. 

Bundan başka, Macarlar, ken 
di idareleri altında bulunduğu 
sırada Transilvanyadaki Romen 
tebaalannı ya ihmal c.tmiş ve _ 
ya tazyik eylemişlerdir. Roman 
ya asilzadelerinden bazıları sı -
nrf farkını, ırki meziyete tercih 
ederek Macar olmuşlar. Fakat 

Ahalinin büyük ekseriyetini 
teşkil eden köylüler fena mua -
mele görmüşlerdir, hele son se. 
nelerde, arazi satın almak hak. 
kmdan nez'edilerek kendilerin
den valmz vergi tahsil edilmek -
teydi. 

Avusturyalılar, bu Romanya 
hlara imtiyazlar verilmesi için 
Macarları iknaa çalıı~mrşlardı. 
Fakat son dakikaya kadar bir 
tesiri olmadı. Macarların milli 
noktai nazarı, Macaristanm kcn 
di hfil<imieytleri altında mütte _ 
bit bir devlet haline girmesi, 
ve bütün ırkların Macar olması 
ve bu sisteme muhalifet edenle. 
rin vatan haini sayılması yolun 
daydı. 

Fakat Macaristanclaki ekalli
yet ırktan, bunu aı:ıla kabul et
mediler ve kendi milliyet umde. 
lf"rine göre, hür bırakılmalarını 
kendi lisan ve kültürferini iler. 
l tmeği istiyorlardı. 

Harbin sonuna d~ru ilk fır
f1at zuhur etti. Bu t>snada imna 
ratorluktan aynlmı !ardı. Eski 

idare altında asla elde edemiye
cekleri hürriyeti kazanmak isti 
yorlardı. 

Slavlar ve Cekler. müstakil 
hükümetler teşkil ettiler. Tran. 
silvanvadaki Romenler. 1918 se. 
nesi kanunuevvelinin birinde a
na vatan Romanyaya iltihak ka
rarını verdiler. 

Basarabvanm vaziveti. ~erek 
ırk. gerek tarih bakımından 
hala karışıktır. 

Dobruca mıntakasmm ~ima _ 
linde Romanvahlar ekseriyeti 
teşkil ediyorlarsa da, cenup kı. 
sımlarında başka bir vaziyet 
göw çarpıyor. 

j zmitte Parti kongreleri 
/::mit, (Hususi muh.abirimiz. 

den) - Vilayet dahilindeki C. 
H. partisi konJn"eleri, vatandaş
ların yüksek alaka ve tehalüklü 
toplantılarile devam etmekte -
dir. 

Şehrimizde ocak kongreleri 
bitirilm~. evvelki gün de nahi
ye kongresi tamamlanmıştır. 

Bu toplantıda, Memleket me. 
seleleri konuşulmuştur. Bilhas
sa tzmitte vapursuzluk derdi, o
dun ve kömür ihtikarı, harap o
lan tarihi eserler. dokuma sana. 
yii, çırak mektebi ve lise açıl -
ması, sehrin temizliği bahisle _ 
ri etrafında çok hararetli mü -
nakaşalar geçmiştir. 

Yeni idare heyeti de ileni 
reyle, Kemal Öz, dişçi Ki.mil, 
Hakkı Gündüz, Kemal Selçuk, 
keresteci Sabri, Esat Demirsoy 
ekseriyetle seçilmişlerdir. 

Tiyatr olar v e 
sınamalar 

ŞEHiR TiYATROSU 

g Bugün gündüz 15,30, ge
ce 20.30 da: Tepe başı 
Dram kısmı: ŞERlllN 
-o-

Komedi Kısmı 
BiR ~ICllASIP ARAXIYOR 

---o-
HALK OPERETi 

Bugün nı:ıline JG 
ela. Akşam 21 de. 
f.!iki Çağlı;) anda 
<:ONCL BELASI 

-o-
naşit Riza E. Sa· 
di Tek Tiyatrosu 

27 lkincileşrin 
Pazerlesi akşamı 

t'sküdar Hüle 
Sinemasında 

UIR I.Gl.ENCE AKŞA:\11 

ALEMDAR srnemasmda 
ALLAH iN 
CENNETi 
-o-

Her A5kaın H.ı~·an Mııallll, Snlahal
tın Pınar \"C Arkadaşları - Tııriht 

Kuslünılil T:ıblo. 

S ·\H, Cı\Z, Kı\B \HE, \ ı\RYETE. 
Bııltin prorg:ıml:ı her Pazar i\·ki-

siı Ça;) lı :\Jalıne. Ti •. 43ii6. 1 

S\lllBI · -4Srn il.\ 
Rıt111khltı 'Vl"r' J'AKl1 \tathantıı 

Umum Nrşrh·aıı irl ırr rıfl'n: 
Rt'fık ~hmrı St'vrnınl 

Bu maksatla yap ı,an bir toplan· 

tıdan çok istifade edild ı 
Akhisar. (V AKIT) - 1940 mesi lizımgeldiğini tebarüz eL 

tirmiştir. yılında yapıla -
cak umumi nü
fus sayımma 
şimdiden hazır 
lanılması ve sa 
yıma esas olan 
binaların nu • 
maralanma i

l şine başlanma-
sı hakkında 

1 Sterlın tlnıılız) 
100 Uular (Amerika) 
100 Fransız frankı 
100 l.ıreı tltııl)HJ 
100 lsvıçre rrankı 
100 Florın tFelenırnk) 
IOO Rw)Şmark tAlnıan) 
100 Hclg11 ıBelçıka) 

ıou Uırahını (\'unan) 
IOO l.e, a l Hulıaı J 
100 Çekuslu,·ak kuronu 
IOO Pezeıa llspwn~a) 
IOO Zıluıı ll.ehıslanJ 
100 Penıö l Mıl'ar) 
100 l.ey l Rumen) 
100 Uınar C\uııoslav) 

1110 lsvrç Kuronu 
100 Huble (~loskova) 

latikrazlar 

5.24 
130.JU 

2.97i5 
6.82i5 

2U3i5 
69.2825 

21.52 
U.97 
1.6125 

13.lil 

23.81i5 
0.92 
2.49a 

31.3775 

26 - 11 - 939 Pazar 

12.30 : Program ve memleket s':'! 
:ı) arı, 12.3:ı: Ajans ,.e nıcteorolor 
haberleri. 12.50: 1 ürk Muz iğı: (fi' 
..ıı he)eti - Karışık proııranı). ~ 
lanlar: Hakkı Derman, Şerif I" 
Hasan Gür, Hanııli Toka), Basri C 
ler. Oku)anlaı: Celal Tahsin, ,ı 
ze) yen Senar, Mefharet Sağnak. 

Başvekalet İstatistik Umum 
Mildürlüğündel) gelen tebligat 
üzerine kazamızda faaliyete ge. 
çilmiş, bu maksatla merkez ve 
nahiyelere bağlı 93 köyün muh. 
tar ve ihtiyar heyeti üyelerile 
yeni inşa olunan Halkevinin 
konferans salonunda bir toplan• 
tı yanılmıştır. 

Bu izahatı müteakip kayma. 
kam Bedri Özer. köyler muhtar 
ve ihtiyar heyetleri heyeti u -
mumiyesinin salonda h&ZJr bu
lunmasmdan bilistifade muhiti 
ve köyleri alA-kadar eden mev • 
zular üzerinde konuşmalar yap. 
mış ve köy katipliği, sağlık ko
rucusu, köy ebeleri. müşterek 
masraflar, köy gelirlerinin art
tırılması imkinları, iş nrostra
mının tanzimi, vabanl ağaçların 
aşılanması gibi köylerin umumi 
vazivetine müteallik hususlar 
hakkında ayn ayrı ve kövlünOn 
anhyabileceği sade bir lieanla 
izahatta bulunmu!l, köylerimizi 
daha faz.la inkişafa aevketmek 
imkinlarmın ~c; olmadığmı 
misallerle izah etmiştir. 

Türk borcu 1 pe~ın 
Erıanı 

Sıvas - Erzurum 111 
~lerkH Ranka ı 

19.70 

fi) e Tokay. 13.30/ H.3'J: Müzrk <• 
çük orkestra - :;er: Necip AJIU11 

1 - \ ' illi Richarız: Küçük balet ti' 
ltı. 2 - \'ılli Richartz: llkbah•rl 
oir çift aşık {U\'ertür). 3 - ·~ 
Azzoni: :jalıah şarkııı.ı, 4 - pır 
Henalzky: He bekler Perisi fıl.,,Jf 
den Neşeliyim şarkısı. 5 - fred' 

1 
rick Hippmann: Ormanda bir et" 
duruyor (Halk şarkısı fızerlne ~ 

------------- )as)on'lar). ti - Leopold: bp•ıır 
ınelodılel'İ (pctpuri). 18.00: I'!! 

Toplantıda muhtarlarla köy 
üyelerinden maada yedek üye -
ler de dahil olduğu halde bir 
çok uzak verlerden litkmıızm 
ve köylülerimizin kazaya geldik 
leri ve bir çok münevver vatan.. 
daşlarm da salonda yer aldıkla. 
n görülmekteydi. 

Bundan aonra ziraat mualli. 
ml B. Ruban, ~ J*nruT~ul\t 
karşısında Akhisarın vaziyetin
den bahsetmiştir. 
Savım hakkında alakadarlar

ca alınan tedbirler tayanı tak • 
dirdir. Yıldan vıla her sahada 
inkişaf eden Akhiaarm bugün. 
kü haliyle bile bir vilayet deni
lecek derecede terakki ve inki -
şala doğru yUkaeldiii ı-örill • 
mektedir. Belediyemizin de fa • 
aliyeti şayanı kayıtbr. Polis tef 
kili.tının ver alışmdanberi ka -
zada asayiş vaziyeti tamamen 
normal hale gelmiftir. 

Saat tam on dörtte kazanın 
mümtaz idarecisi kavmakam B. 
Bedri Özer, toplantıyı açmış, 
gerek nüfus sayımı, gerekse 
köy işleri hakkında verilecek 
izahatı alaka ve ehemmiyetle 
dinlt>melerini hazır bulunanlara 
söylemiş, sayım işinde takip o
lunacak esas ve ana hatları izah 
eylemesi için nüfus memuru B. 
Mahmut Turgutlulu'yu kilrsilye 
davet etmiştir. Mahmut Turgut-

KAYIPLAR lulu, nilf us işlerinin ehemmiye - I" 
tini çok güzel tebarüz ettirerek '-
nüfus sayımmm her ,eyden ev. ----------
vel bir devlet ve ulus işi oldu _ Eminönü Malmüdiirlüjünden al-
ğunu. bu i,e berkesin millf bir mış oldutum 1839/2277 numaralı 
vazife olarak ehemmiyet ver _ maa, cüzdanımı zayi ettim. Yenisi-

Hakemleri davet 
ni çıkaracaJımdan eskisinin hükmü 
yoktur. (30683) 

Hakkı YAZGAN 

Beden Terbiye.!i lstanbul Ha. * * * 
kem Komitesinden: f,ıanbul Kız Öğretmen okulunun 

Bölgemiz dahilinde yapıla _ unlu maddeleri muvakkat ıeminatı 
cak hususf bilcümle futbol maç.. olarak liseler muhasebecilltine ya. 
larma yüksek hakem komitesin tırdılımız 78 liraya ait tarih 8.7.39 
ce isimleri ilan edilen resmi ha- ve 74/632828 numaralı makbuzu 
kemlerden maadaamm seçilme _ kaybellik. Yenisini alacatımızdan 
mesi görülen lüzum tu.erine a - eskisinin hükmü yoktur. (30631) 
lakadarlara ehemmiyetle tebliğ Çapa Makarna Fabrikası 
olunur. Kazılo Biraderleri • 

lstanbul Valiliğinden : 
Semti Sokağı No.: ctxst Parsel No, Sabası: 

Aksaray Teceddüt 30 
21& M3-

Tıcare t ve lahıre Borsıs . 
25·11-939 

FIVATl..\R 

Bulday yumuJak: 5.27, 5.32, 
Bujday sert: 5.10, Butday Kızıl
ca: 5.7, 5.12 1/ 2, Bakla: 3.30, 
Mısır sarı: 4, Yulaf: 4.27 112, 
Kuf)'emi: 5.20, Nohut kalburaltı 
6.25, Sugm: 17, 17.20, Ceviz ka. 
buklu: 10, Badem içi tallı: 85, 
Jç fındık: 35.10, 37, Keçi kılı: 
53, 20. 

GELE.~ 

Butday: 195, Yapak: 13, Çav
dar: 60, B. Peynir: 2, Un: 31, 
Fasulye: 10, Ku,yeml: 15, K. 
ceviz: 11. 

CiDE.~ 

Susam: 10, K. ceviz: 11. 

t. 
Dr. iRFAN KAYRA 

ONTGEN MUTEHASSISI 
Türbe, Bo.ıkurd Kıraatha

nesi kartısmda eski ltlod Fa
rer sokak No. 8 - 10. Ölleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar. 

SAHIBl 

Ahmet Cemal 

n lf. Kcmalpa,a E!I. 14/1 nı. 

Muhterikhane 
anası 

Arsa 
50 
55 211 ,. M. Riraı, Eşref, Tal11, Refik, Saba

hıt, M. Nedim, Naciye. .. .. .. Es. 14/1 .. .. " .. Teceddüt .. l\I. Kemalpaşa 

Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 

5li 
58 
59 
53 

143 ,. Hasan, Emir Hilmi. 
11 ,. Belediye. Sotlri V. S. 

569 Belediye, Sotlri Y. S. 
103 İslanbul Kadastro müdiirlülünün 

31/Vlll/ 939 ıünlil )amile sahibi. 
nin meçhul bulunduju bildiril-

ıraf. 18.05: Memleket saat •>"'" 
Ajans ,.e meteoroloji haberleri. j 
25: Müzik (Rad)o caz orkestrıtl 
19.00: Çocuk saati. 19.30: Türk -
zlii: Çalanlar: Cevdet Kozan, J 
~n Kam, Refik Fenan, Cevdet O 
la. 1 - Okuyan: Sadi Hoşses. ı' 
Suzidil peşrevi. 2 - Tanburi _:.,a 
Ef. - Suzidil ağır semai: ( ~ 
yadi lebinle). 3 - Nuri Halil ~ 
raz - Suzidıl Alır şarkı: (Si 
elinin) 4 - Cevdet Kozan: Ud ı' 
simi. 5 - Şerif leli - Suzidil~ 
kı: (Hasretim çok eskidir). 6 - ..,j 

ıim Bey - Suzidil şarkı: ()(_..-. 
oldu bize dallar). 7 - .. _ sıJSI 
şarkı: (Cana ıamı aşkınla ~ 
oldum). 2 - Okuyan: Melek l"'". 

ıöz. Udl Mehmet - Şehnaz t'~ 
(Suphu bulsam sinei safında). S 
Udl Ahmet - Karcılar ıarkı: ~ 
rilnce ben seni). 3 - BedrfY• .,, 
ıör - Muhayyer ıarkı: (Günef-' 
du damlara). f - Nezahat -
bayyer ıarkı: (Yol nrin d.P",... 
3 - Okuyan: Mustafa CaJl" ~ 
Halk lilrkillerJ. (Çıkayım lf d~ 
(Koyun beni yilkseklere) (d ~ 
dallar Tiran dallar) Aliılmill ~ 
ları kara) (köşküm Tar d•ı:;. 
ka~ı). 20.30: Konuşma. 20.45: -
Müzitl: (Fasıl heyeti). 21.so: ~w 
zlk (Cazband - Pi.) 22.00: il~ 
ket saat ayarı, n Ajans ha~ 
22.15: Ajans Spor ıenisl. ~ 
23.30: Yarınki proıram Te JCV 
nı~ 

Takdir olunan bedel 

Metre2 9 lira 

Metre2 9 lira 

Metre2 9 lira 
Metre2 9 lira 
l\letre2 4.5 lira 
Metre2 9 lira 

.. M. Kemalpaşa lki dükkin 52 100 
miılir. ,,,,,., 
Mualla Dükkilnlara bimen &00, • 

.. .. " Ye Teceddüt Muhterik cami 
yeri 

" 
M. Kemalpaşa Arsa 

" 
Jpkılfıp cad. Arsa .. " 

,, Arsa 

51 461 
M 149 
4 190 
9 900 metre

lik kısmı 

Evkaf 

M. Riraı n5aire 
Beledi) e, Sotlri vesaire .. .. .. 

metre2 na 9 lira 
.Metre2 9 lira 

Melre2 9 lira 
Metre2 9 lira 
Metrc2 4.5 lira 

Yukarda 5cmllt'ri, ıı;okaklArı, parsel ve kapı No.lan ile cinsleri. meuhalan, sahiplerinin isimleri •e takdir olunan bedelleri ,ast,,,:: 
bina ve arsalar ılkokula tahsis edilmek llzere 1295 tarihli kararnameyt' tt'Vflkan lıtlmlAk edilmektedir. Uıulen talik muamelesi de 7apıJırtlf ,ı"4 
hu gani menkullt're takdir t'clilen bedellt'r hakkında mal sahiplerinin bir diyecekleri nrsa sekiz liln 11rrında dilekçe ile mürac .. t eldi 
kararnamenin 8 inci maddesintı le' fikan ilan olunur, (9781) 


