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Londra., 3 (Husust) - fngiL 
tere bahriye nazın Çörcil dün 
Parise gitmiştir. Fr :nsa bahri. 
ye nazırilc görii§meler yapmak. 
tadır. 

fDAıTIF. f'.\' f · -\nkıırıı C:n'1 lST~!\'TIPI . •TC'lcırıır· VAKiT" Po"ltı lwtııoı;ıı• 41i 0 Trldrın· 2141::11Ytı7.ıl.243i0 Cldore> 

------------------------------------,--------------------·---------------------------------------------..-.----------------------------~ Balkanlarda ingiliz ve 
italyan siyasi faaliyeti ---Türk - Rus 

01ünasebatı 
- Molotot'un beya
natı münasebetiJe -

Yazan: ASIM US 

ltalya ilkbahara 
kadar bitaraf 

Sonra menfaatlerinin icabettir
d iği tarata geçecek 

min gözükmektedir. 
Londra, 3 ( A.A.) - Ticaret 

nnzırı Stanley avam kamarasında 
yaptığı beyanatta İngiltereyc 
Bnlkan devletleriyle olan tica re• 
miinasebetlcrini inkişaf ettirmek 
üzere mc:zkür devletlerle İngilte 
re arasında milzakrcler yapıldı 
ğınr söylemiş ve fakat şimdilik 
bu bapta tafsilat vcremiycceği 
cevabını vermiştir. 

İngiltere ile Sovyetlcr arasın
da yapılmakta olan ticaret müza. 
kerelerinin neticesine d air soru. 
lan bir suale karşı da nazrr de. 
miştir ki: ' Dc,,aMt 5 l.ncülr ı - - - - -
Romanya sefiri 

Dün Bükreşten geldı. ~ 
Ankaraya gitti 

1---- ----------------------------------------------------------------------------

Fransız toprağma düşürülen bir Alman tayıJarcsf ..• 

Harbin başındanberi 
2·s -Aıman- ıayyaresi 

düşürüldü 

Cumhuriyet Halk Parhsi namzet
edildi leri dün ilan 

Ankara, 3 (A.A.) - Beyan. 

-
Namzet glJstert7enlertkm: 

Bekir Sıtkı Abdülgani 
Kıtnt Türkmen 
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işaretler: 

Ticaret Vek§letindek~ r , ,ı)'t.~~ 

tebeddül ,Q~hı?~HIJırdı 
<~8gl,edıni sonra 

Yazan: Sadri Ertem 
'!'icıırct \'ck!li Cezıui ~l'<;in tetla\ İ) e ıuuhtııç olılüğu ic,:lıı 

ltitifu. etti. l ''"'lflİ J<.:l'c;iıı, hiı' t arnftan tlcgct·li lıfr hHkunıct acla~ 
(tluun 'a .... ı.t'Janm kendinde ct•ıuctıui~ in:sıtııtlı. l.>i~cı· tıı.l'Urtun 
NlU .) iiksek lliıu k iil'ı.iilel'iııılc dı•ı·s \ cı·cn yiik..,t.•k kaliteli l>h' 
llüncn eı· olıu·n~ lıutn·laırnuııak llliimküu tkgiJdir. 

. ~·~maları 
Qğr~~eJ:in mec~Qri 

sa:ıttlJ!fine ilive mi 
~ · edilecek? (.;ezıııi Er'..'İll hÜ> lece ıuiine' , ·er \·e İ) j hııküµ.ıct a.ılauu ol

pak \U:.ıflıu·ını ı:cmt.-ıJeıı gen~ l>ir tip\ let clcıunııı idi. ı~'ılliat t~ 
!lali ibti,\acı omıu Lıir zuıunu iı;lıı istir:ılıattc kalJnıt>.1111 :sıhhati 
ı.auıuıa biı- zuruı·ct haline ko~ ıııuı;;tlır. 

~~et:Aıtbik editrrıeğe b~şla . 
n '.l.n o;.t« tcdrisa ttaki çalışma 
sisteajtı~ öğleden sonr~ v~ife 
alan •ö_mtrnenlerin bu mesaile. 
rine)tprsıl!k olmak üzere veriL 
mei:li kararlaştırılan ders ücre
tinin bü~e darlığl dolayısile 
verilmesine imkan göı'Uleme. 
mektedir. Öğretme11lerden bu 
vazifeleri fahri olarak yapma. 
ları i.$tenınektedir. 

Bu dt>ğı·ı·H n~ miinc\ ,·cı· 'atanda~ 'l'iiı•kip• ic,:iu ılaha ha 
Jı, tlahn H'ı·lınli olmn ... ı için vazife uühctiııi Xuzuıi 'i'opı·uo~· 

,Jtna teı•ketmlştlr. Xuz.ı.u.i Topçuoğlunuıı, teı•ı•ü1Jclcr1 tahsil se_ 
i17esi itibariyle ) eni kunılmuş olan Ttcurct \'ckillctinin iııki
ıafrnu. büyük Jıizmctlt•ı•de l>ulunacağıııdu hiç !;'Üpht• 1.•tıulyoı•uz. 

Yüksek sovi)eli, kültiil'lü, ve ticıu·et faaliyetini en ince, 
Pil lıu:rda kıı.ıuılaı·ındun ba!;ilayıuak bizzat tannuıı; değil, yaşn· 
aış olan 'l'OJ)ÇUoğlu senelerce 1zmlı-clc ,.c ınemlckcthı muhtelif 
ra.ıntaka.Ja.rıııda Jktısadi tel)ekküllcıin ba~mda bul uıımuş, on· 
"-rı idal'e etmiş, yalnız tlratik faaliyetle kalııınuıış seviyeli lıiı· 
lctısat ve tkarct adaıııııun vasıflaı·nu da elde ctınlı;ıtlı'. 

Nazmi 'l'opçuoğhuıun ticaret salıasmda olduğu gibi Hü· 
ıtt.k l\lillct Mcclh!lnde İktısat Encümenlndcld kıymetli mesaisi 
le 7eni vazifcslrıl ifada keııdlsine büyük yaı•dnnlar<lıı 
!Ulunacaktır. 

Söylendifine göre her öğret. 
mene ~?'1"· 1 .salltlerinden başka 
2-3 ~t ~leden ~nra muta. 
lea "!J.E(fj ilive edilecektir. 

üniv~rsif ede çahş· 
ma ·sıstemi değişti Ticaret orgu.nlza.ısyonu gibi mühim biı· te~ekkiUün başına 

14i'ÇirilmJş olan Vekilln halz olduğu vasıtıaı·a bakarak ı;imdL 
n mu,·affaldyetten balısedcbJllı".lz. Na.zınJ Topçuoğluna mu

_,faJdyet temenni edeı·ken Cezmi Erçin arkadaşımıza da Acil 
ifalar dileriz. 

Vilayetlerde Oniverıite 
haftaları tertip ediliyor 

Üniversitenin tedrisat siste. 
mi Ur.erinde bazı değifmeler ya. 
pılını§, söme.atr tedrisatı 
programı deği§tirilmittir. Dünkü lodos 

fırtınası 
tvvelki fırtınada batan 
motörler çıkarılıyor 
Dün limanımızda yine lodos 

fırtın.ası plmµş. Adalarla Ana. 
Solu yakası vapur seferleri ge_ 
!Wmıelerle yapılabilmiştir. YaL 
ım bu def aki fırtına eyyelkiler 
pöi şiddetli olınadığın.dan bir 
J&Za vukua gelmemiştir. 

Diğer taraftan evvelki fırtı_ 
'8-da motörleri ve yelkenlileri 
~tan bir çok kimseler liman 
eisliğine müracaat ederek bun
FI çıkarmak için müsaade is
'8neğe başlamışlardır. Bu a. 
9da Bostancı mendireğin.in 
pnde batan ona yakın motör 
ıre yelkenli de çıkartlacak, men. 
lin!-k temizlenecektir. Diğer ta.. 
'aftan bunlardan sahipleri tara. 
in.dan çıkanlmıyanlar liman 
eisliği tarafmd~n çıkarılacak -
~. sonra masrafları saMplerin· 
len almacaktrr. 

Magallenos davası 
sukut etti 

İki üç sene evvel Çanakkale 
oğazında İtalyan bandrralı 
.apopino vapuruna çarparak 
atıran İspanya bandıralı Ma.. 
all~nas vapunı bugünlerde lL 
ıaıwnızda ta.mire alma.cak, son 
l İspanyaya gidecektir. Gemi 

dilik Haliçte haciz altmda
ır Fakat iki taraf biriblrlerile 
'1han aıılaşmıılardır. Bu ha -
~n muhakemesi de bu su_ 
~e sukut etmiştir. 

..('>.. -

elediyenin ıstimlak 
edeceği binalar 

Cumarte. j Panr 
4 it. Teş. 5 ll. Teş. 
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SADUİ ~J,\T.EM 

Bayramda ··, 
Romanyaya bir seya

hat tert~P. edt~d~ . 

üniversite bundan sonra her 
yıl tedrisatın,a İkinciteşrinin 
başında başlıyacak ve 8Ubatın 
onunda.birinci sömestr tamam. 
Ja.nacaktp' .... 

;Şubatın 29 una kadar sömestr 
Romen Turist ofis tarafın.. tatili devam edecek ve ikinci 

dan bayra.nıd.a. R.omanyay" bir - söpıestr 29 şubatqıp mayısın 
seyahat tertip edilmiştir. Seya- ~Mnuna kadar süre'cek~if. 
hate iştirak ede~kler bayr~IJ. ~ YJI gibi teqrlsatm ma. 
ikinci günli ~ ~yer · yıı;Mff_.rpa)-~cfar yam~ıun key. 
ket edip ertesfsabah ıK.&>ten.ce. fiyeti aeğ-iŞtirilmiş ve öu suret. 
ye varacaklardır. Oradan doğ. le tedrisat bir ay uzamıştır. 
ruca Bükr.eşe ~dilecek, Bijk. lJer yıl söm~tr t:atil4\de Avr 
reş, Sinaya, Braşov ~ezilecek- rupaya ~ptlan gezıler bu yıl -
tir. Gezi l>eş gi.µı sürecek. Türk dalı itibaren kaldınlnuş, yerine 
gezicileri Romanyada büyük memleket gezileri konmuştur. 
dostluk teza.hürlerile kar3ılana... Profesör. ve talebeler memle -
caktır. Kollektif ~port ha~ ~et jçerisi.p.de g~}Merd\r. 
:riı; seya.ha.t 90 w~~ ya.P/l~ KO~~R~NSLAR . 
tII'. Ofis bunun"75' lfraya ıqdırit UnIVersıterun her yıl tertıp 
mesi için BükreŞtc 1alA'.ltaai1Harii' l ~tiiıb !!ertiest 'k'öMefat\.ljlkra 'l)u 
müracaat etmiştir. yıl da pek yakında başlanacak. 

tır. Buna ait program tesbit e. 
dilrn.iştir, İatanbulda olduğu gi. 

1 bi üniversite konferanalanndan 
di~ vilayetlerdeki yurttaıla -
rm :da fayda.laiuıwn için pro
fe:ıör ve dcx;;entler grup grup vi. 
layetlef-e gideceklerdir. Her vi. 
!ayette birer üniversite haftası 
tertip edilecektir. 

Şehir meplisinde 
Şehir l\Ieclisi .Qün saat on 

befte toplanmıştır. Taksimde 
haftada iki gUJ1 yeniden pazar. 
kurulma.sı hakkında teklif mill. 
kiye ve kavanın encümenlerine, 
asker ailelerine yapıle.cak yar. 
dım hakkındaki talimatnamenin 
tetkik ve tasdiki hakkın.daki 
teklü kavanin ve mülkiye en. 
cü.menine, tüccar taraf m.dan 
soğuk ha.va depolarına konula
cak bazı emtiadan alınacak Uc- • 
retler hak~mda teklif mülkiye 
ve iktısat encümenlerine, tarih 
öğretmeni merhum Ihsan Şeri. 
fin ailesine bir ev alınması hak
kındaki tekllf '6üt~ encümeni _ 
ne, ücretli memur ve müstah . 
demler biriktirme ve yardım 
sandığı talimatnamesinin tadili 
hakkındaki teklif mülkiye ve 
kavanin encümenlerine, hale gi. 
reoek patates ve kutu soğan gi. 
bi maddelerin tarif esinde yüzde elli tenzilat yapılması hakkm -
daki teklif mülkiye ve iktısat 
encürnenlerine havale edilmiş.. 
tir. Meclis salı günü toplana
caktır. 

Onuncu yerli mallar 
haftası hazırhkları 

Her yıl olduğu gibi bu yıl 
ela 12 birincikAnuııda onuncu 
rerli mallar ve tasarru t hafta· 
sı Başvekllimizln bir nutku ile 
haşlıyacaktır. Ekonomi ve Art. 
tırma Kurumu, haftanın lna· 
nalı Ye canlı bir iktisat bayra· 
mı halinde kutlanması için 

Kahve ithafi 
·serbest . bırakıl

dıktan sonra 
Tüccarlar bazı mü,kü

litla kartılafıyorlar 
Brezilya kahve şirketi evvel· 

ki giiıidenberi tarihe kar131D1ş. 
kahve ithalatı da serbest blt'a. 
kılmıştır. Yalnız Brezilyadan 
kahve getirmek iatiyen tüccar. 
lar ba.zı milfkülatla k&rfllat
mı§lardır. Çünkü Brezilya bi7.e 
gön.derdiği kahvelere mukabil 
memleketimi:r.clen zeytin yağı, 
yapak ve bu gibi ihracı mene. 
dilmiş maddelerden almakta idi. 
Şimdi İSe bu maddeleri gön.. 
dermek mi,imkil.n değildir. Bu 
yi.Wden ihracı serbest ola.n fm. 
dık, üzüm ve incir gibi madde· 
!erden Brezilyaya ihracat ya.p. 

,mak için temaslara başlanmış. 
tır. 

Bugüne kadar bu ınaddeleri. 
· mizden a,lmıyan Brezilyanın tek 
lifleri kabul edip etmiyeoeğl 
belli değildir. 

Şehir meclısi 
azaları 

lıazırlıklanna lıaşlaını~tır. Kıı · Şehir Meclisinden istifa ede-
rum. bayranıın de\•aıll" ettiğı c-ek olan tramva.y ide.resi baş.. 
mllddetçe hnlkııııızın Uzum, doktoru Etem Akilin yerine Be. 
incir, fındık, elma, ı>bı·hıırnı. ' ~'iktn.ş yedek azalarından avu. 
kaysı ve yurtta yotıı;:en ıneyva kat Ferit gelecektir. 
ve yemişleri )'eııı~~li 'lt'hl· IU.: ,,-r------------
zumlu tedbirleri ıı.J~yıli.\al}ır. Avrupadan dönen tale-

Dahiliye VekAieti de haftq beler hakkında 
için hazırlıklara kışlatııalarıııı 

u k k 1 b' t Ankara. 3 (A.A.) - Fransa, 
va ve ayma am arn ır "a_ Belçiıka, İngiltere. İsviçre ve 
mimle bildirmiştil'. 1ta1yada hilkfımet hesabına tah. 

Fitremizi, gene kartallafıımz 
için, göklerden yağaf:Ak ölüme 
karşı bizi koruyacak Krzıl~' için, 
yur!lun yarmki koruyuctıl"h 'yav. 
rularrmız içip vereceğiz. 

silde iken memlekte alınan oku.. 
ma verlerinden hangi tarihte 
ayrıldıklarını ve hangi tarihte 
memlekete geldiklerini ac;ık a.d. 
reslerile ve en cok bir hatta za.r. 
fırda birer mektupla vü.ksek 
öğretim genel direktörlüğilneı 
bildirmeleri istenilmektedir. 

il~t~drisat öğret_menl~- 1 ~f~ 
rının maaş vazıyetlerı ~ 
Otretmenler vazi yellerinin dikkate 
ahnmaşı iç~n ala!<adar ma an1 ara ı 

muracaata karar verdıler 
İlk tedrisat öğretmenlerinin 

teşrinisani maaşlarının yeni 
bareme göre ödenmesi ve bir 
kısmının da tahsisat noksanlırrr 
dolavısile yeni bareme göre m:\. 
aş alamamaları kevflvetı. ala. 
kadarlar arasında görUşliler. 
milhim mevzular s1rasma J?İr. 
miştir. İlk tedrisat öğretmenle
ri grup 2TUP tonlamırak ma;ıF 
vazivetlerinin düzeltilmesi iı'in 
milşterek dilekçeler tanzim ede· 
rek alakadar makamlara ver. 
mektedirler. 

Bilhassa: veni baremin tatbi. 
ki i<;in maasian indirilen öğret. 
menler bu işte en fazla muta- ı 
za.rrır olanlardır. Bu ekseriyet 
eski bareme göre 29.5 derece- 1 
sinden maa.ş alanlar arasında ı 
görülmektedir. 

Öğrtmenler aralarında se<;e
cekleri bir grupu da sayın vali 
LO.tfi Kırdara. göndererek vazi. 
yete bir sureti hal bulunma.sınr 
istiyeceklerd.i.r. 

İstanbul maarif mUdUrlliğü. 
nün hazırladığı kıdem tabl06un. 
da muallimlik hizmetleri nok. 
san gösterilenlerin vaziyetlerini 
tekrar tetkik etmek üzere ma
arif müdürlüğü meşgul ol.maya 
başlamıştır. Nokşa.n görülenle
rin hizmetlerine ait vesikalar 
gösterildiği takdirde icap eden 

kıtlcm derccL"si kendi le rine \'eri. I 
lecektir. ı 
ö~rctmenleri cok miişkiil bir 

vazivettc brrakan , ·eni bare . 
min · nokc;anlarmr bir an cvH~I 
neticelendirmek ve memleketin 
münevver bir kütlesinden iste. 
nen mesaiyi temin i<-in onların 
rahat ve huzurla ~ah~malarım 
yerinP g-etirmck r-ok elzemdir. 

Değ<'rli 1st:rnbul vali ve bele
diye ' rci!>i ö'.!retırıcnlrrc karsı 
duydukları yüksek sevginin ka'.· 
sıh~ı olarak her hakle b•ı vnz.ı
veti öğretmenlerin l~hinc bir an 
~vvcl 'hallcdeceklerdir. 

Üçüncü ilk tedirsat 
kadrosu. 

İstanbul sehir ve mülhakat 
kazalarmdaki öğrl"tmcnlerin 
nakil ve tayinlerine ait üçüncü 
ilk tedrisat kadrosu hazırlan. 
mağa baf?lamı§lır. Kadro bir 
kaç güne kadar tamamlanacak. 
tır. 

Maarif memurları için 
imtihan 

İstanbul maarif nıii<fürlüğüne 
a.lmması karar verilen yeni 
memurlar için dün bir imtihan 
açılmıştır. lmtihana 40 kişi iş. 
tırak etmiştir. Netice bueün a. 
lakadarlara tebliğ edilecektir. 

Atatürk ihtifali 
Mekteplerde nasıl 

yapılacak? 

!Bir kadın vapurun' 
helasın~a, _öldü 

.Mıiari.f Veka.Jeti Ebedi Şef 
Ata.türkün ölUİ:nleı·ine ı·astıe.~ 
yan acı gUn ve acı anın cuma 
gUnU saat dokuzu beş geçe 
yurdun her tarafında yapıla. 
cak olan ta.zlm ve ihtiram ihtl· 
faliııin mekteplere alt olan 
programını allikalılara tebliğ 
etmiştir. Mekteplere ait olan 
programı yazıyoruz: 

"l - İhtifal, uıüesı:;esenin 
lıütün menrsuplarını istiap ede· 
bilecek bir salonda yapılacak
tır. Bu bUyUklükte bir salon 
mevcut değilse toplantı grup_ 
lnra bölünebilir. 

2 - Toplantı yerinin veya 
yerlerinin münasip malıalllııl· 
Ata.tUı·kün bir bUstU veya bir 
totoğrarı konacak ve bu kOşc 
Türk bayrakları ve çiçeklerle 
silslenecektir. 

3 - Toplantıya müesı:ıese 
Amiri reislik edecektil'. Top· 
lantı gruplar halinde yapılı· 
yorsa. talt ~ı·uplara reislik ede
cek zatlarla iştirak edecek ın U· 
essese büyüklerini müessese 
ilmirl ayıracaktır. 

4 - Tam saat 9.05 de, vazi. 
feli kılınacak bir zat, Atatürk· 
Un o gün, o dakikada öldUğU· 
nU kısa Ye veciz bir ifade ile 
haber vererek hazıl' bulunan· 
tarı ayakta beş dakika saygı 
susmaıına davet edecektir. 

5 - Susmanın sonunda bir 
muallim tarafından AtatUtkUn 
hayatı, memleket ve millet için 
yaptığı bUyUk hizmetler hak
kında kısa bir hitabede bulu. 
nacaktır. 

6 - Hitabeden sonra aynr 
muallim veya başka bir zat ta· 
rafından Millt Şef tnönU'nUn 
muvakkat kabirlerine teV'dl 
edildikleri gün mllleto hitaben 
neşrettikleri beyanname oku· 
narak, merasime nihayet veri· 
lecektır .. , 

----O

Bankada parası biriken 
hamallar 

Limanlar işletmeai umum mU 
dUrlüğU bankada 16 bin lira pa. 
rala.rı biriken rıhtım hamalla. 
rınm bu na.ra.Jarmdan bir kıamı
nı puartelli gllnlL'lden itibaren 
kendilerir..~ tevıie bqlıya.ca.k. 
tır. 

Vatanın emniyeti imden bol 
kanat ve bol uçucu iıtiyor. (Fit. 
re) lerimizle bu iıteie cevap ve. 
rehiliriz. 

DUn öğle Ozcri Mudnnyudan 
gelen yoıt!uhrrll~n $atltyc rtü1ıl'• 

1 •I ./ ., ' 
da blr kadın vapur lHkcleyc 
yanaşmak Uzel'e Jken hclilya 
girmiştir. Yapur rıhtıma ya
na~ttğt ve bUtUn yolcular çık
trğ1 halde Saniyenin heladnn 
çıknıamaı;r Uzerinc kapı <,;alın. 

mı:;;, iç~rdt}n ses çıkmayınt•a, 
kapı kmlınak sıırcttlc içeri gi
rilmiş ye Saniyenin ölü olaral\ 
yatmakta olduf;u göriilruil:.;
tUr. Yapılan muayene ııetil'e· 

sinde Saniyenin kalp sektesin
den ölclllğll anlaşılmrştır. 

-o----

Ahmet ıhsamn annesı 
Ordu mebusu ve Servet.ifil. 

nun sahibi Ahmet Ihsan i!st.a. 
dımızın annesinin vefat etti~ini 
evvelki gün teessürle ha ~r 
vermiştik. Bav Ahmet lhsa.n 
Ankaradan dün gelmiş ve ce.. 
naze Gülhane tal~besinin de iş
tirakile Yeşilköyden Bakırköye 
nakledilerek ailesi mezarlığına 
defnedilmiştir. 

Rahmetli 91 yıl muammer ol. 
muş ve koca.sının memuriyetini 
takiben başlıya.n yurt dolaşma
ları 10 yıl evveline gelinceye 
kadar devam etmiştir. 

Dün kendisini taziye eden 
rnuharririmize Ahmet İhsan 
yalnız annesini kaybetmek acı. 
sma ba:;ka bir acı daha katıl. 
dığını anlatarak demiştir ki: 

- Annem benden 20 y!l.'j bü. 
yüktü: fakat ne vakit, "anne 
artık ihtiyar oldum!.. diyecek 
olsam. "sus, suıı. annesi sağ o. 
lanlar ihtiyar olmazlar .. derdi. 
Şimdi ben hem annemi kay. 
bet niş oluyorum, hem de artık 
orta ya.şhlrğımı ... 

Yaşı 71 olsa da ka.faaı daha 
genç olan üstada annesinden u. 
zun ömürler dil.eriz. 

--0-

Denizyolları bütçe ve 
tetkili.t projeleri 

Barem kanunu dolayıaile ye. 
nidEın ha.ırrla.nan deniz yolları 
ve Umanlar isletmesi umum 
müdUrlUkleri bütçe ve teşkl .. 
ıat nrojeleri önUmUr.deki hafta 
içinde meclisten çıkacaktır. Ye. 
ni teı,kilat dolayısile a-çıkta ka. 
lan memur yoktur. Bu proje. 
lerin müza.kereı:;inde bulunmak 
üzere deniz yollan umum mii
dUrü İbrahim Kemal Bavbora 
ve Jjman1ar iEıletmesi umum 
müdürli Raufi Manvas buei.in. 
!erde Ankaraya gideceklerdir. 

Halyan Radyosunun 
ürkiyeve cemııesı 

Yazan: Hikmet Münif 

V akit \'akit hakkımrzda baıl 
hcı-;a gitmeyen neşriyats 

da ,·a sıt :ı olfou~ Roma RadY°' cı 
su ıu · n C u 111 h ıı ri yel B<ıy ra.ırı ~ 
mızda bi7,e bir cemile ol~B 1 
iizcr~ İstiklii.l Ma~ı caldıgı~ 
ve llom:ı Spikerinin Türk mı· 
leline Cumhuriyet BayraınJ1\1 
kullula.dığını işitmekten mtitc' 
hassis olduk. 

Ti\rk lstiklal l\1an5mı caınıa~ 
suretilc müstakil Türk milleti· 
ıı.~ vapılan C"emile, İtalya hesıı· 
bın;~ ideal zevklerden' biri o.Iİ 
mak gerekir. Çünkii müstaltt 
'rürl<iy<" yeni ve mütekamil b t 
devlettir. İleri hamleler ntm'a, 
büyük teral<kiler kavddmiştiı" ~ 
Yeniliği. terakkiyi, insanlık ve 
medeniyeti sulh içinde yaş~~ 
m~ı seven bütün modern n1ıl~ 
Jetlerin takdir \ ' C muhabbctit11 

kazanan muvaffakıvctlcr cld8 

elınitşir. 1taJva. milleti de. kell: 
di ic;indcn do~ınuı:; kabiliye!l1 

ve encı·jik lidt·ri MussolininJ:J 
g-ayrcti ı-ayC'sindc kıs~L bir za• 
mand:t biiyük lerakkilcr kaJ· 
dctmis nıodcrn bir rnrhk olıı· 
rnk. biı wni ve miilckamil nıil· 
!etlerin ·ilk ~Rfmda gelenler, 
dPTı<lir. f:u halde bir muvaffs· 
kıyetin. diğer bir muvaffakıye: 
ti alkışlıunası. tebrik etmc!1 

kadar tabii ve hatta lüzumlu ııe 
olabilir! 

ltrı 1 van radvosun un bu cerni~ 
lesini. memnuniyetle ka111ılıyo· 
ruz ... 

* • • 

I• talyan radyoları umumiytt 
itibarile Türkiyeye ka.r§I 

ne k:ıd:ır s~mpatik davranırsll• 
o nl!'!bette rağbet göreccklcrin1 

~n emin olı:ıbilirlcr. GUzel kO· 
nıı~a.irtı bır sp.ikcrin iyi niyctla 
söylcnmiS sözleri dinleyici bU• 
!ur. 

Kısa bir zamanda mesaf el~ 
aşan radyo neşriyatından mal·· 
sat. bütün insanlığı fikren top
lu bir halde ttıt:ırak onları kat• 
deşçc ya~atabilmck de~il nıi· 
dir? Nihavet ilk m fl 1, ... :ıt bu de· 
ğil mi idi'? Biribir!P iyi ni.. 
yellerinden haber vermek, ]<e· 
ı-iflerıni bildirmek, karşıiıkll 
fikir mübadelesinde bulunma.1'· 
daha faz.la zevk temin edere1' 
ıztırapların nisbetini mümkU~ 
olduğu kadar azaltmak isteınıJ 
yor muyduk? .. 

Böyle bir radyo merkezi h!~ 
zama.u itibar ıtörü. Düğmesfıµ 
daima açık bulundurmak ister'
siniz. Roma Raydosu, ltalyadi 
böyle bir radyo merk~zi oımıı· 
nın birinci örneğini teşkil ede· 
oektir sanıyoruz. 

Dünya cennet ve 
cehennemi 

R ama.zarı bayrammm y~ 
!aşmakta olmWoJı dolayısi"' 

le ga.zehelcrmizde §Öyle bir tJ" 
kım yazılar gözünüze ilişiyot 
samnm: 

Bir giin (Celı.ennem) in b~· 
mızın ii.stilndc kapılarını açtıA•"! 
elleri, lwlla.rı bağlı aeyretme,... 
biUiitı varımızm yoğum,1/lllfl 
kii.l o/.<fu.{iıum görmemek igİfl 
(Fitre) lcrimi::i göklere armtl• 
ğan ctmeli!fiZ. 

Bu alameriken reklamın böY' 
lece Diyanet İşleri t.ara.fmdaJ1 
hazırlanmış olduğunu zannet.. 
mem. FakatTi.irk Hava Kurunıtı-
n un eağla.nı ve selinı hiaJeriınir 
den, mukaddes vatan müdaf~ 
sı hesabına. en iyi şekilde jsti• 
fade etmesin.in bir nümwıesi o
lara k görüyorum. 

Dinayet erbabının bir çojU 
da esasen "cennet,, ve "ceheJl
ncın., in dünya yüzünde oldll" 
ğu mütaleasında. bulumnUf~ 
tardır. "Cennet,. bugünkil vali .. 
y<·te "sulh ve imıı.r içinde bir 
düııva" "C'ehennem" ise •'Jıat· 
bin ·ve felaketlerin zuhuru., ao· 
mek olacaktır. O halde Mode~ 
rebanllerin uçuracağt tayya.ı! 
!erin havadan yağdırmuı muJl .. 
temel ateş yağmunınu b~~t 
hennem farzetmek yerinde gÜ•-/ 
miiş bir hakilcat olsa. gerektit'··· 
Ha.va. müda.fa.a.mıza muh~lf' . 
cina ve miktarda fitrelerin e eıleıı• f 
künundan çok daha. fa.7.çcnsil 
verelim. -
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Orman Umum 
Müdürlüğünde 

~rfi eden orman Başmühendis 

l Fran~ız erk§nıharbiyesi Alman 1 Görüp düşündük~! 
askerı esrarına tamamen vakıf mı ... -. · -·i 

-------- ·-- Hıç şaşmıyorum ! 
Hudut boyunda yapılan propaganda 

ve mühendisler un ~a, <Hususi) - Bulun-

si d~ derecede müddetlerini 
e :ak terfi eden orman 
"ndıslerinin isimlerini bil . 

55oıı..ıın: 
LİRA ::\IAAŞLI B1R1NC1 

orman başmühendis mu. 
Uru Ankara orman Çcvirgc 

l'nl Alaettin Kıratlı, Deniz.
an çevirge müdürü Cafer 

i~ Zingal orman komiseri 
ıae .Kağan. Uludağ orman 
lı .:ı. Şerci Erdoğan. 70 lira 

U~tincü sınıf orman baş-
1. ndısliğinc: 
~ LlRA MAAŞLI İKİNCİ 
. orman başmühendis mu_ 
ıtı··~.amonu orman çevir

Uduru Kemal Çağlar, A. 
• Rcremali devlet orman 

~esi revir amiri Cevat A. 
u '..Antalya orman çevirğe 
d ru Saffet Kunter, Durum
• e~let orman işletmesi re _ 

misyon azası Fethi Özensin, A.. 
bant • Kcrcmali devlet orman 
işletme bölge şefi Hilmi Tur • 
gay, Safranbolu orman mühen. 
disi Cemil Zeren, Uludağ orman 
mühendisi Behzat Güler, Bolu 
orman mühendisi Fahri Gün -
sür, Denizli orman mühendisi 
Nazmi Özer, Nazilli orman mü
hendisi Enver Öztürk, Ödemiş 
orman mühendisi Fahri Tuğaç, 
Kars orman mühendisi Talat 
Çamsun, Erzurum orman mü • 
hendisi Mehmet Ali Korak. Ka. 
rasu orman mühendisi Ömer 
Büyükağa. Konya orman mü . 
hendisi Nail Vahdeti, Aykur, 
Yağça orman mühendisi İbra. 
him Bayraktar. 

İngiliz<·c Dally Exı>rcs gaze
tesinin Pıll'is ıuuhııbiıi yazıyoı·: 

''Üğ-rendiğimize göre J<'ran· 
sız erkanı harbiyesi hareket 
halinde bulunan Alman fırka
larının hepsinin kun·etiııi bili
yor. Her Alman fırkasının l.ıu

luncluğ-u yeri ve kumandanla· 
rın ı biliyor. Ayni zamanda Hit
lerin orduyu ismen olduğu gi
bi fiilen dahi idare etmekte oL 
duğunu biliyorlar. Muhtelif 
sevkülceyş meselelerinde Hit
lere General Fon Kaytel tav· 
si.relerde bulunmak müsaade· 
sini haizdir. 

llerlindc J<"ransız mektebin
de okumuş oları General Fon 
Bra,·Jiç ise, Polonya muhare. 
besi ııHl.nını yapıp tatbik et
tikten sonra "mcvkiindc mu
hafaza edilmekle,, iktifa olun· 
maktadır. 

.. dit fırkaları Hollanda ve Bel· 
çika hududuna göndermişti. 
Şimdi gelen haberterc göre, 
bu askerlerden bir kısmını yl 
ne garp cephesindeki eski talı· 
şidat mevkilerine getirmiştir. 

Almanyanm harp muhabir
leri Fransız askerlerini kor. 
kak diye ll~n etmekteyse de, 
garp cephesinde iki mtistah· 
kem hattın arasındaki ·hali 
arazide btiyUk Alman hopar· 
lörleri Fransızlara karşı "dost
luk propagandası., yapmakta. 
dır. 

Meseli. Alman gazetelerin· 
den biri şöyle yazıyordu: 

"Fransızlar, sll~h duyar 
<luymaz veya bir Alman askeri 
bıırununun ucunu gösterir 
göstermez kaçıyorlar . ., 

Huduttaki hoparlörler is(I 
şöyle bağırıyor: 

Son günlerde bir büyük devıe. 
tin siyasi ufkunu anlatmağa ça. 
lıtan bir diplomat, yeryÜzünü 
ikiye bölen doktrinleri töyle bir 
yana bırakarak, haktan ve haki. 
k11tten konuttu. 

Ama ne hak, nasıl hakikat! 

Meıcla, itte bu diplomat diyor, 
ki Almanya Polonyaya saldır. 
makta haklıdır. Bana öyle geli. 
yor, ki bu tek hüküm de vicdan 
ve ahlak adaleti huzurunda b;t" 
adamı mahkum etmeğe yeler. 

Ormandan bir kurt g-elip: 
- Kuzular beni yaraladılar, 

yavrulanmı da yediler! 

Deseydi, o diplomattan daha 
ba,ka bir şey yapmış olmnz, an. 
cak onun kadar tuhaf konutmuş 
olurdu. 

Kurban Polonya, neden hak. 
arz ve Almanya niçin haklıdır? 
Bu noktaf,.,..ı tabii hiç deşmcğc 
yanaşmıyor. 

ı~ıri Nazım Batur, Eski
Somdöken devlet orman 

. esi revir amiri Sami Ka. 

Sandıleli orman mühendisi 
Hüseyin Hüsnü Özen, Saimbey
li orman mühendisi Kadri Öl
çer, Sivas orman Fidanlığı Ha. 
san Arun, Elazığ orman mü. 
hendis Kemal Aleagök, Kığı or. 
man mühendisi Tevfik Dürüst, 
Mihaliç orman mühendisi Cihat 
Apak, Kütahya orman mühen -
disi Salahattin Tatar, Uşak or
man mühendisi Hasan Pertev, 
orman amenajman grup 6 mü -
hendisi Murtaza. Uluhan, Zongul 
dak orman mühendisi Yümnü 
Keskin, Karadeniz Ereğlisi or. 
man mühendisi Mehmet Ilgar . 
Kırk lira maaşlı birinci sınıf or. 
man mühendisliğine . 

Hitler şimdi ordusunu, garp 
cephesinde Fransızlara karşı 
koymak için toplamış bulun
maktadır. Evvelce de mUtead. 

Bitlere tavsiyelerde bulunmak 
müsaadesini haiz olan Kiteı 

- Fransızlar! Biz size hUr· 
met ederiz: Sizi seyeriz. Bizim 
sizden istediğimiz yalnız sulh 
içinde yaşamaktır!., 

Fakat hiç şaşoındım. Çünkü 
bu konuşan süslü bir diplomatın 
yan cebind~ Polonya hc:ı-itası. 
nın yansı sarkıyordu. Böyle yağ • 
malarla şiten bir cebin sahibinden 
zaten yal~m, yaldızsız, düzgün. 
süz bir hakikat beklemek garip 
olur. 

:en• .. Eskişehir orman çe. 
llludürü Yakup Gönendir, 

t!_a ?rm_an çevirge müdürü 
H~ttın Özgen, lçel :Kadıncık 

. komiseri İsmail Şahap 
•• .ı_l, Muğla orman çevirge 
U?ii Osman Nuri Çamlı _ 

·. ~OCaeli orman çevirge mü. 

Yunanistanla İtalya arasında teati 
olunan notaların metni 

Sonra dava, yalnız bu ganimet 
veya yağmadan da ibaret değil. 
Tabantabana zıd fikirlerin uzlat
masrnda korkunç bir hadise sır_ 
n, fikri, mefküreyi inkara sürük_ 
leyen bir programsızlık bulun. 
madığını da isbat gerektir. 

. afohmet Ali Erdoğan; Sı
~l'lnan çevirge müdürii A.. 
.uarcan, İsmail Hakkı Öz. 

1 . .A.ınenajmanda Aziz Elğin, 
ırab maaşlı birinci sınıf or. 

: aşmühendis muavinliği. 

. 4~ LİRA MAAŞLI orman 
cı sınıf mühendisi orman 

30 LİRA MAAŞLI üçüncü sı. 
nıf orman mühendisi Lidik mü 
hendisi Turgut Akdeniz orman 
amenajman 3 grup mühendisi 
Mahmut Kumbasar, Dursun -
bey devlet işletme reviri bölge 
şefi Necmi Ulusoy, Tekirdağ or. 
man mühendisi Yılmaz, Daday 
devlet orman işletme bölge şefi 
Lutfi Duntlu, Muğla orman mil 
hendisi Nazmi Okay, devlet or. 
man mühendisi Derviş Kınsul, 
35 lira maaşlı ikinci sınıf or • 
man mühendisliğine teni et. 
mişlerdir. 

,, İtalya, iki hükOmete yakın bir istikbalde bütün itimatlı 
ve semereli bir iş birliği için aralarındaki münasebet
leri daha müsbet bir şekle sokmak arzusundadır,, 

Hitler, henüz bu mevzua hiç 
dokunmadı. Rus • Alman anla,_ 
maıı, hala zekaların tokmakladı
ğı kapalı bir kapıdır. Yalnız bu. 
günkü ,ekliyle anlaşmanın bir 
Rus zaferi olduğunda da kimse. 
nin fÜphesi yok. 

jman birinci grup şefi 
Şeker, ikinci grup şefi 

.bikçam, üçüncü grup şefi 
Gökmen, dördüncü grup 

Lutri Şaylan, Yakup Apa
l3ergama beş No, lu or. 
tahdit komisyon reisi E-

~- kütahya orman çevirge 
~ Suat Çalıkoğlu, ~J.. 

<,;evirge müdürlüğünde 
Gtı:' 'l'unkan, İıStanbul 1 No. lu 
t..".'aıı tahdit komisyon aT.B.Sı 
~ Erim, Düzce orman mü. 

!il..- i Nahit Yekta Uğurlu, 
.-"ilt orman çevirge müdürü 
llıettin Türkmen. İsparta or. 
.?"ıühcndisi Şükrü, Bozöyük 

a ~ü orman komiseri Mus. 
lb Lutfi, lzmir orman müdü

rahim Şimşek, Edirne or-
l ınühendisi Fehmi Sezen, 

Cehennemdere orman ko -
ti Sait İnsel, Daday devlet 
~ işletme revir amiri Sa -

tta~~~i~rman müdürü Ne • 
Sı l.lgın, Giresun devlet or. 

bış!etmesi revir amiri Ne _ 
~gcı, lsklip orman müdü-
~ t Çullaz, Kastamonu or_ 
it t>~ühendisi Eşref, Osman -
~os orman komiseri Zeki 

~· Köyceğiz 11 No. lu or. 
~tahdit komisyon reisi Mu. 
~eın Berken, Kaş No. 6 or. 

n tahdit komisyon reisi A. 
~ ınüvar, İçel Okalıp küs şe-
~ ehrni. Karabük devlet or. 

S1!1ilhendisi Etem Nahit Bi
lh ınop orman çevirge müdü. 

i~ san 1;op. 
~i> L!RA MAAŞLI İKİNCİ 
ın 11~ .orman başın ühendisi mu a ıgıne. 
~ LlRA MAAŞLI 1K1NC1 
~ lli' .?~an mühendislerin -
' 4 uncu orman amenajman 
llU'lldar. mühendis Cemal Gö 
' .kaş 6 N0. lu orman tahdit 

~syonn auısı Kadri Alpan, 
~·bul 7 No. lu orman tahdit 
~on reisi Ekrem Berener, 

k bey No. 12 orman talı. 
~ oınisyon reisi Şefik, Kara. 

i !~vıe.t orman işletme bölge 
.qılmı Koçak, umum müdür 

~t!ı iincü şube şefi Fikri Ünal, 
~laky~ orman mühendisi Sait 
~oglu, Çoruh devlet orman 
~e bölge şefi Şevket lsça, 
~ kale orman mühendisi 
it 'ttı~fer Arat, Eskişehir fidan. 

Uheıdisi Fahri Es, tstan -
~f~l'lnan mühendisi Enis Bat
Q 1 U, Yalova orman mühen -

llıt $eyfi Güven, Catalca orman 

0 
endisi Sabri Özgür, Canlcı • 
l'ınan mühendisi Celal No. 
,.Amasya orman mühendisi 
r Onat, umum müdürlük 

k~ 5 şefi Z. Kadri Yarasa, 
~o~ahamam 2 No. Iu tahdit 
.:.....Yon azası Apti Barksız, 

3 No. orman tahdit ko. 
Yon lf-:--ı Ziya Tugay Seyit
b a~r ~an tahdit komts

aday l 3 N, ephı n Ö7.Çandırlı; 
.. o. or:..nan tahdit ko-

OR:aı.AN UMJnd llXJ't>(}JU.(1~ 
CONDEN YENt 'i'AYtN!.ER: 
Sıvas orman ~evirge müdürü 
Asım Darcan, Çorum orman çe
virge müdürü Nafi Tuncalı 
münhal bul una.n. Çankırı orman 
çevirge müdürlüğüne, Sıvas or. 
man çevirge müdürlüğüne De . 
nizli orman çevirge müdür Ca. 
fer Değer, Denali onnan çevir. 
ge müdürlüğüne Eskişehir or -
man çevirge müdürii Yakup 
Gönenclir. Eskişehir orman çe -
virge müdürlüğüne İstanbul or. 
man başmühendis muavini Ne. 
cati Ilgın Sinop orman çevirge 
müdürii İhsan Kop Antalya çe. 
virge müdürlüğüne, Antalya çe. 
virge müdür Saffet Kunter Si
nop çevirge mdürlüğüne nakil 
ve tayin edilmişlerdir. 

ingiliz Kralı 
Kiyele baskın 

tayyarecilere 
verdi 

yapan . 
nışan 

Londra, 3 (A.A.) - Dün kral 
Kiel hava baskını ile Alman tay 
yarelerine karşı yapılan muha_ 
rebelerde temayüz eden beş 
genç tayyareciye nişanlarını ver 
miştir. Asırlandanberi ilk de -
fa olarak bir İngiliz hükümda
rı faal bir hizmette bulunan bir 
kaç askere nişanlarını vermek· 
tedir. 

Kral, altı saat Almanya üze. 
rinde uçan tayvarecilerle ilk de. 
fa olarak Berlin ve Potsdam 
üzerinden uçan tayyarecileri de 
kabul ederek kendilerile görüş. 
müştür. 

Ticaret Vekalet inin 
bir tebliği 

Ankara, 3 (A.A.) - Ticaret 
Vek3Ietinden tebliğ edilmiştir: 

Polonyaya mal sevketmiş ~ 
lup ta son vaziyetler dolayıs~. 
le alacakları henüz Polonya klı. 
ring müessesesince Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına 
havale edilmemiş olan ihracat. 
çılanmızın mallarını Polonyaya 
sevk, ithal' ve alakadarlar itha.. 
18.tçı tarafından tesellüm edil
diğini mübeyyin ihracat beyan
namesi, satış faturası veya mu
saddak sureti, mutavassıt ban -
ka dekontu ve saire gibi müs. 
bet vesikalarile birlikte derhal 
Ticaret Vekaletine müracaat • 
lan 13zmıdır ~ 

Atina, 3 (A.A.) - Atina ajan
sı bildiriyor: 

betleri daha iyi şekle koymak 
fırsatıı'ıı vereceğinden kat'i ümid 
beslemektedir. Buna intizaren, E
len hUkfımeti, İtalya ile Yunanis 
tan arasında 23 eylül 1928 tari_ 
hinde Romada ,imzalanan dostluk, 
uzlaşma ve adil mUzahe.ret pak.. 
tında ifade ecUJea dOlltluk ve Jt
birliği prensiplerinden mülhem 
olmağa azmetmiş bulunmaktadır. 

Başvekil Metaksas ile İtalya. 
nın Atina elçisi Emanuele Grazzi 
arasında teati edilen aşağıdaki 

mektuplar bu sabah ncşredi}.miş. 
tir: 

Atine, 30 eylül 1939 
Ba yelçi, 
Ekselansınız tarafından 12 ey· 

Tazimatımı kabul buyurmanw 
rica ederim, bay elçi. 

tül, Duçenin talimatı üzerine ta
rafıma yapılan ve mülhem oLdu. 
ğu ruh ve fikir kraliyet hükfıme,ti 
tarafından yüksek surette takdir 
edilen tebliğattan kraliyet hükU.. 
metinin ahzı malfımat etmiş ol
duğunu ekselansınıza bildirmek
le kesbi şeref eylerim. 

İtalyanın Yunanistana karşı 

olan dostane temayüllerini bil
diren bu tebligatta müderiç ye. 
ni teminat, en hararetli bir mem· 
nuniyetle karşılanmıştır. Yuna
nistanm İtalyaya karşı olan his. 
siyatına tamamiyle tetabuk eden 
bu dostane temayüllere iki mem. 
leket arasında, kraliyet hükume· 
tinin hassaten memnuniyetini 
mucip olan bir samimiyet hava
sı yaratmıştır. İtalyan hükumet 
reisinin Yunanistan • Arnavut -
luk hu::Iudundan İtalyan kıtalarr 
ne uzaklaştırmak hususuda kendi 
liğinden yaptığı jest, Duçenin 
sulhun idamesi bahsindeki gay
retlerini çok samimi sempati ile 
takip etmiş olan Elen milletini 
derin surette mütehassis etmiş -

ıılean Meta.bu 

İtalyan elçisinin cevabi mek
tubu §Udur: 

Atina, 30 eylül 1939 
Bay Ba§vekil, 
Bugünkü tarihli notalan ile, 

Ekselansınız, Elen hükümetinin, 
her surette bağlı kaldığı sulh sL 
yasetine devam niyetini ve ayni 
zamanda Yunanistanla İtalya a
rasında yeni bir dostluk ve karvı.. 
hklı en büyük itimada dayanan 
bir antantın başlamasını görmek 
bahsindeki samimi arzusunu yenL 
den teyid için iki memleket ara· 
smda mevcut olan ve Elen hükfl
meti tarafından çok hususi bir 
memnuniyetle kar§ılanan sami • 
mlyet havasından istifade eyle -
mekle mübahi olduğunu bildir. 
mek lutfunda bulunmuştur. Ek. 
selıi.nsınız ayni zamanda bana §U 

ciheti bildirmek lütfunda bulun
muştur ki. bu siyasetten mlilhem 
olan ve İtalyan hükumetinin bu 
siyasete tamamiyle iştirak etti -
ğinden emin bulunan Elen hüku_ 

tir . 1 meti, enternasyonal vaziyetin in-

Bu jesti ilham eden hissiyatın 
hassaten mütehassis olan krali -
yet hükumeti, mümasil askeri 
tedbirleri emretmeğe müsaraat 
eylemiştir. 

Kraliyet hükumeti, .derin su
rette bağlı kaldığı sulh siyaseti. 
ni takip etmek niyetini ve ayni 
zamanda İtalya ile Yunanistan a.. 
rasında yeni bir dostluk devresi
nin ve karşılıklı en büyük itima
da dayanan yeni bir antantın 

başlamasını görmek bahsindeki 
samimi arzusunu yeniden teyid 
için bu fırsattan istifade eyle. 
mekle milbahidir. Bu siyasetten 
mülhem olan ve bu siyasete İ
talyan hükumetinin tamamen iş. 

tirak ettiğinden emin bulunan E.. 
len hükümeti, enternasyonal va
ziyetin inkişafınm, iki hükumete, 
yakın bir istikbalde, bütün saha
larda itimatlı ve semereli bir iş 

birliği için, aralarındaki münue. 

kişafınm, iki hükumete, yakın bir 
istikbalde, bütün sahalarda iti _ 
matlı ve semereli bir iş birliği 1. 
çin, aralanndaki münasebetleri 
daha müsbet bir şekle koymak 
fırsatını vereceğinden kat'i ilmld 
beslemektedir ve buna intizaren, 
Elen hükümeti, İtalya ile Yuna • 
nistan arasında 23 eylul 1928 ta
rıhinde Romada imzalanan dost _ 
luk, uzlaşma ve adli müzaheret 
hakkında ifade edilen dostluk ve 
işbirliği prensiplerinden mlilhem 
olmağa azmetmiş bulunmaktadır. 

HükUınetimden aldığım talimat 
üzerine ekselansınıza şunu bildir
mekle kesbi şeref eylerim ki, Yu
nanistana karşı aynı hissiyattan 
mülhem olan İtalya, ·~rin surette 
bağlı bulunduğu sulh siyasetini 
takibetmek niyetinde ve Yunanis
tan ile İtalya arasında yeni bir 
dostluk devresinin ve karşılıklı en 
büyük itimada dayanan bir an -

tantm başlamasını görmek balı -
sindeki samimi arzusunda hemfi
kir bulunmaktadır. Uk günlerde hadiseyi Hitlerin 

bir muvaffakıyeti gibi muhakeme 
edenler oldu. Fakat aradan daha 
on gün geçmeden ortalık aydın. 
landı ve asıl galibin yüzünü gör. 
dük. 

İtalyan Kraliyet hükumeti de, 
kendi tarafından, şu kati ümidini 
ifade eder ki, enternasyonal vazi
yetin inkişafı, iki hükUınete, ya -
lan bir istik~, bOtOn aahalar
da itimatlı ve semereli bir iş bir
liği için, aralanndaki münasebet
leri daha müsbet bir şekle koymak 
fırsatını verecektir. Bqna intiza -
ren, İtalyan Kraliyet hükfuneti, 
Yunanistan ile İtalya arasında 23 
eylül 1928 tarihinde Romada im
zalanan dostluk, uzlaşma ve adli 
müzaheret paktında ifade edilen 
dostluk ve işbirliği prensiplerin -
den mülhem olmağa azmetmiş bu
lunmaktadır. 

Şimdi artık PfmlYOruz. Çü-,. 
kü hayret, ne kadar samimi o. 
lursa olıun, nihayet tecrübes:z. 
liğin yavrusudur. Biz öyle çetin 
bir ömür yaşadık, öyle şeyler 
1"ördük, öyle ıeyler itittik, ki İ
çimizde hayrete yer kalmadı. E. 
vet, ,a,mayor, sadece gülümse. 
yoruz. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Memlekette 
Yeni Halkavi binaları Yüksek Tazirnatımı kabul bu -

yurmanızı rica ederim, Bay Baş
vekil. Emmonuele Grozzı 

Londrada 
Dominyonlarla mühim 
görüşmeler yapılıyor 
Londra, 3 (Hususi) - Lon • 

drada bulunan dominyon na. 
zrrlarile Jngiltere hükumeti a_ 
rasında görüşmelere devam e. 
dilmiştir. Görüı:ımeler, harici si
yasete, stratejik ve iktısadi ted. 
birlerde teşriki mesaiye taalluk 
etmektedir. Her dominvonun 
imparatorluk harp ~ayretlerine 
en müsait ne gibi müzaheretler. 
de bulunacakları tesbit edilmek. 
tedir. 
~ 

1940 Fua nna hazırlık 
İzmir, 3 (A.A.) - Dün, be. 

lediyede reis doktor Uz'un riya. 
setinde mühendis ve mimarla.. 
rm iştirak ettikleri bir toplan. 
tı yapılmıştır. Bu toplantıda, 
şehrin ağaçlandırılması ve di
ğer şehir işleri hakkında bazı 
kararlar verildiği gibi 1940 en
ternasyonal fuarı için hazırla. 
nan esaslar tetkik edilmiş ve 
buna müteferrik bazı kararlar 
ittihaz olunmuştur. 

--0--

Londrada ııık söndür
me saati 

Londra, 3 (Hususi) - Umu -
mi emniyet nazın, Londrada ı. 
şık söndUrme müddetinin bir 
saat kw.Itılabileceğini ilan et • 
miştir. Bu müddet gruptan ya
nın saat sonra ve tulfldan ya_ 
nm saat evvel olmak Ur.ere tes. 
bit edilmiştir. Yakında sinema 
ve tiyatroların açılması da nor
mal zaatlerine irca edilecektir. 
Ancak merked Londra için hu
sus[ bir nizam tayin edilecek -
tir. 

Ankara, 3 (A.A.) - l:lalkc\
Jerlnin açılmaya başlandığı 
1932 yılındanberi yeni binal.Lr 
yapmak teşebbUsüuc girişilmiş 
yerlere Cumhuriyet Halk Par
tisince de naklen yardım edlJ
miş ve bu suretle birçok hal
kevleri mahallerinin ve Cuıu_ 
hurlyet Halk Partisinin nıliş
terek yardımlariyle yeni 1.ıina· 
lara kavuşmuş bulunmaktadır. 
Bu sene içinde de mahalli gay
retlerle inşasına girişilmiş hal
kevlerinden 40 ına naktcn yar. 
dım edilmiş ve bunlardan isim· 
lcri aşağıda yazılı 3ti lıalkc
\"inden bir kısmmrn inşası bit
miş olduğu gibi diğerlcrhılıı ue 
bu yıl içinde l.ıitlıilmcsl tonılıı 
olunmuştur. 

Bu binaların hemen hepsi 
mahallerinde halkın zevk ile 
ve iftisado ile toplanıp çalışa. 
bilecekleri kıymet ve zarafeti 
haizdirler. 

Memlekette halkcvi aı;ılma. 
sı lllzım gelen ve açılmış lıulu
nan bUtUn yerlerde C. H. Par· 
tisinin \'e mahalli gayrctlcrhı 
birliği ile müteakip senelerde 
de ihtiyaca uygun binalar yu
pılnıası faaliyetine devam olu
narak bu i şin 8 - 10 sene gil.ıi 
kısa bir zaman içinde itııı aını. 
na çalışılacaktır. 

Yukarda sayısı söylenen hal· 
kevlerinin adları şunlardır: 

Aksaray, Akhisar, Artvin, 
Ahlat, Bayburt, Bor, Biga, Ba· 
baeski, Çivril. Çorum, Çermik, 
Elmalı, Eminönü, İstanbul, 
Ergani, Erceyiş, Erzurnnı, GU· 
mUşhane, Gelibolu, Gebze, İne
göl, İzmit, Isparta, Kare, Kırk. 
larell, Karamürsel, Kadıkö,· 
İstanbul, Lice, Nevşehir, o,~: 
cık, Sorgun, Savur, Su~~hri, 
Sarıkışla, Yalvaç, Yenice, Yıl· 
dızhan. 
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Sabahları vaktini Parisin ek. 
santrik mahallelerinde gezintiyle 
geçirmekteydi. Bazan ''mösyo" 
nun odası daima kendisini kabu. 
le amada bulunan Kalantanın c. 
v;ndc birkaç gün geçiriyordu. 

Bundan sonra bazan bir haha 
t .. mamen Kalantandan uzak kalı.. 
vor ve bu müddet zarfında ken. 
dini tamamen Moda hasrediyor. 
du. 

Bazan birkaç gün ne Mod'u, 
ne de Kalantanı görmüyordu. 

Bu zamanlar tekrar Monmartr 
veya Monparnasın yarı gizli g.a. 
zinolarma avdet ediyor, bilardo 
ve poker üstadlannm hiç pahası. 
na emsalsiz bir seyahat, bir ma.. 
cera temin edeceğini vaadeden 
açık gözlerin, hafiyeliğe özenen. 
terin, kahveye batırılan bir san. 
döviç veya çayda yumuşatılan bir 
gevrek ile kiffafi nefseden bir ta. 
kım serserilerin devam ettikleri 
bu yarr gizli ocaklaroa vaktini 
öldlirüyordu. 

Tahta bacaklı topal ona altı 

tiıp en mükemmel Manhaym ko. 
kaininden satmış idi. Tito da bü. 
tim oyuncakları yastığının altına 
alıp uykuya dalan çocuklar gibi 
bu kokain tüpleri cebinde olduğu 
halde Pariste gezmeğe çıkıyor. 
du.. Gezmek için seçtiği mınta. 
kalar Viyet ve Belirlin 50kakla. 
n idi .. Buralarda duvarlara yapış. 
tırılmış sinema ve tiyatro ilan. 
Jannı okumaktan zevk duyuyor_ 
<lu .. "Piçin kızı", ''Celladın sırrı'' 
''Maslfıbun intikaını" .. 

Bütün •bu afişler ona zevk ve_ 
riyorlardr. 

Bur günler Per Laşez mezar
lığmın bir parktan daha munta
zam yollarında dolaşır, mezar 
taşlannr okurdu. Bazı günlerde 
de Salhaneye uğrar masum ve 
mazl(tnı. koyunlann ölüme gicliş. 
lerini !cyreder: 

- Hi~ değilse kimse onlara 
vatandan bahsetmiyor .. diye dü. 
şünürdü. 

Yorgunluktan ve susuzluktan 
bitkin bir hale gelmiş olan bir 
köpeğin boş bir araba peşinde ıü. 
rükJcn:Jiğini görür, ayaklarrn<lan 
başına kadar her tarafı toza bu. 
lanmt! olduğu için uzak yerler. 
den geldiğini anlar. arabayı kul. 
la.nan MSylünün hayvanı niçin boş 
arabasma almayıp böyle yorduğu 
nu, ıstırap çektirdiğini düşünür, 
ısiklet eder: 

- Köylüler aşağı, düşük bir 
ırka mensun insanlardır. Zenci. 
!erden bile daha ga...idar. daha 
müthiştirlcr. diye bir mülahaza. 
ya varir .. SonTa fikirlerine şöyle 
bir istikamet verirdi: 

halinde müthi~ bir heyecan ver. 
di. Derhal arkalarından gitmeğe 
başladı. Hemen her birinue istik. 
hallerini tayin eden ayrı ayrı L 
şaretler seziyordu. tşte daha şim. 
diden serçe gibi seken bir yavru, 
işte istikbalde asa"'llarm süklıne. 
tini ihlal edecek ,.ıan çapkın bir 
bakış, işte iki hamlelik masılasın. 
a bazı agır başlı erkeklerin haris 
nazarlarmı çekecek olan toparlak 
yüklü miistakbel aile kadınları .. 
Ilepsi beyaz, hepsi aynı şekilde 
ve hepsi de lıiribirine muhtelif 
nisbetler dahilinde müsabih 0\4. 

rak gıyınmi , siislcnmişlcrdi ... 
Bune. rağmen hepsinde ayrı ayn 
müstakbel rahişclcr. miistakbel 
artistler, alelade kadrnlar ve yük. 
sek mevki sahibi olacak kadınla
rın hiiviyetkri saklı idi. Tler ııi. 
ri istikhalde çok biiyiık a«laınlar 
veya canileri odünyaya getirecek 
olan kücük }'Unıurtalıklara malik 
idiler. Bazrsında bir kan · er hü. 
ceyresi bulunmakta, kimisinin 
clamarlarınrla fre.,gi ba..,ili dolaş. 
makta i,'i . Kimlıilir bunlardan bi. 
ri belki de başk<ı bir Moıi vcva 
Kalantan olacak .bu~ün kiml--ilir 
dünyanın hangi köşesinde bur. 
nunu karıştıran küctik Tito Ar. 
nodinin nıhun ·la müthi'i bir ask 
ve ikişar hayali yaratacaktı. · 

Bu karmakarış•k fikirlerin böv. 
le gelişi güzel akışı ona serseri. 
lcrin kaygusuz saadetini vermiş. 
ti. Serserinin hayatında gıpta e. 
dileck birçok hususlar vardı: Sa. 
atin, gayenin, randevunun esiri 
olmamak. ayaklarının götiirdüğii 
yere sürüklenmek, zamanını bir 
dava celsesi ile, üniversitede lıir 
ders takriri arasında geçirmek, 
bir umumi bahçede veya hir ne. 
hir kenarındaki tahta sıranın ü. 
zerinde uyuklamak. bir müzaye. 
dede bulunmak, dolu arabaları . 
hamalların gürültiileri arasında 
boşaltılmalannr seyretmek, morg 
daki cesetleri ziyaret etmek, ak. 

amlan ~lanke>lik trenlerin u. 
zaklaştrklarını görmek, yol üze. 
rin-de tesadüf edilen işçileri sor. 
guya çekmek, hamalların kavga 
ederken savurdukları kUfürleri 
İ§İtmek, eski kitapların, gazetele. 
rin yapraklarını çevirmek, çayır. 
ların yeşil hahları üzerinde otur. 
mak, hayvanat bahçelerin~eki a. 
yılara, koca bebek fillere ekmek 
parçaları atmak ve bunlara mü. 
masil daha birçok hususiyetler 
hakikaten serseriliğe gıpta cttirL 
yordu. 

Bazan bir caddenin hoşluğu L 
çinde veya bir kaldırımın beyaz 
perdesinde birdenbire Modun ha. 
yali canlanıyordu. 
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ROMALI KATAN? ... 

Mikael ne zamandanberi, etra. 
fımla, ha..-ada ve ic;inde bulundu· 
ğu ülkenin insanlarında. ona kar. 
şı besbelli bir uzakl•:1ma duymu. 
yor değildi. Onunla. komünist 
arkadaşından başka hiç . kimse 
konuşmuyordu. Vittoryo bile; 
Hab.ş delikanlısını sahiden SCV'. 

mcdiğini açıkça söylemişti. Sa. 
dece: 

- Dü manımın dü mana be. 
n~m dostumdur. 

Sözüne uyuyordu. 
Bununla beralxr Mikacl bu a

cık kalpli delikilnlıoan çekinmL 
yer: herhangi bir fikrin ayrılık 
için haklı bir bahane olabileceği· 
ni kabul ediyordu. 

Fakat diğer gencleı le lıiı fikir 
avrılığ'ı olmadığı halde neden on. 
dan çekiniyorlardı. onu kenclile. 
rinden her an küçük gören bakı·
)arın ağırlığı gittikçe artıyordu_ 
Hatta son haftalarda 5okakta gi. 
derken, ona dirsek vuraı ak cat. 
mak isteyenler, yahut bir iki a_ 
dım acılarak iğrendiklcı ini anla. 
tan bakışlarla onu siizcnlcr eksik 
değildi. 

Üniversiteye yeni gelenlerle 
tanıstırıldığı zaman kimse onun 
elini sıkmak istemiyordu. Sanki 
o ellerin çikolata rengi onlara bu. 
!aşacaktı. Sanki o ellerden bir 
cüzzam veya taun hastalığı yayr. 
Jacaktr. 

Mikael şimdi bunların faı kına 
daha kuvvetle varıyordu. 

Profesör Mariyantinin konfe. 
rans salonunda söyliyeceklerinin 
ne olabileceğini atağı yukarı k~s
tiriyordu. Bunların hir kısmını 
Vittoryo da şimdiden söylemis 
bulunuyordu. Hem orada yüzler· 
ee kara gömlekli gencin ortasın. 
da onlardan başka bir insan oL 
duğumı bütün sertliğiyle duya- ı 
caktı. Belki kendisini tutamıya
cak, belki coşan gençlerin bir 
saldmsına uğrayacak, gürültü çı_ 
kacaktı. 

Bunun için Vittoryomın biitün 
zorlamasına rağmc-n odasında 

kaldı. 
Vittoryo kapıdan cıkarken ona 

şöyle demişti: 
- Düşmanı iyi tammak, onun 

düşünüş ve görüşlerini iyi öğren. 
mek yarı yarıya yenm~k gibidir. 

Mikael derdini ve diişünceleri. 
ni açacak insan arayordu. 

Bunun için de babasından iyi. 
sini bulamıJ'Ordu. Son zamanlar. 

ua Romada n~ler olduğunu, ne. 
kr yap.ımak istendiğini cna bil. 
dirmck onun borcu idi. Oturacak 
ve yazacaktı. 

Oturdu. 
Fakat kalem yi.iri.imüyordu. 
Çi.ınkü konferansı diişiiı1üyor. 

du: 
- Acaba ne söyliyecek !. .. Ye. 

ni bir şeyler vardır sanırım. Yur. 
dumuzu nasıl bir gözle gördü? .. 
Vittoryonun son sözleri cok doğ. 
ru ... Öğrenmeliyim ve babama da 
yazmalıyım: gözlerini açsın!... 

Bird nbire kalktı: saatine b:ık
tı ve mırıldandı: 

- Neredeyse baslıyacak ... 
Merdivenlerden hızlı hızlı in. 

di. Hava o kadar soğuk olmadı~ı 
halde pardesünün yakasını kal. 
dırdı. 

Konferans salonuna girdigi za. 
man orasını ağzına kaclar dolu 
buldu. 

Profesör Marİ\•anti gösteri li 
viicudu ile kürsüde ayakta söy. 
lüyordu. Henüz pc:k o kadar coş. 
mus de~ildi: 

- Bir catı altır.da başka baş. 
ka odalarda oturanl;ır var. Bun. 
ların hepsi de uslıı. nazik. temiı. 
iman J.!İbi givinen ve yaşayan 
l irl'r ailedirJer. Fakat •alnız ic. 
lc-rinden biri pis, gi.iriiltiicii, dört 
vana hastalık sacıcı bir haldedir! 
Onu olduğu gibi bırakır mı. 
!'ınız? Hayır ... Onlar da bizim 
gibi olmalıdırlar!... Yapamıyor. 
lar nıı? Biz onları zorla adam e. 
deceğiz: bu bizim medeniyet l>or. 
cumuzdur. 

Alkı lar kocaman alonu sars.. 
tı ... 

Kapının önündeki kalabalık 

Babe§ delikanlısını itiyor. onun 
önüne ge~mek istiyoruu: Mikael 
lıir hamle vaptı ve ince vücuduy. 
la bu kalabalı~ın arasından sıy. 
rıldı ; salona gireli. 

Bu sırada profesör konfeıansı
na devam t-cliyordu. 

Mikael bir ke-arda durmak is. 
tedi. Fakat sağından ve solun. 
dan. koluna. omuzuna dokuna. 
rak: 

- Göremiyoruz, cekil ! ... 
Diyorlar yahut isaret ediyor. 

lardr. 
Oturacak bir yer bulmak için 

sıraların arasına daldı. Birisine: 
- Biraz öteye çekilir naisiniz? 

Şuracığa ilişeyim .. 
Der gibi bir jest _ff.ptı. 
Bu gene. bulunduğu yeri daha 

cok rloldurmak icin iyice yayıl<lr 
ve bacakla• ını actı Sağdan, sol. 
dan yine mırıltılar başlamıştı. 

M<'nılcketimizde hiç hir l•'ilmin J,nzaııııııulığı muvafrnkiyctl l,nz:nııın, ili!: bir filmin 

sörcmNliğl muvnffaklyeU giir<\rı biiyllk 'l'lll'I, Filmi 

1 

Hatta sövenler vardı. ~ 
Mikael bir tarafa sıkı§~ 

çin üç dört yere daha ba~ 5ıı 
Toplanmak şöyle dursun u}·of 
asıyorlar. boşluğu doldur 
!ardı. cıar f 

Ancak duyabileceği ka de~ 
]enler, onunla eğlenenler 
dı. ~ 

Mikael sarardı, kızardı.uıı "# 
salondan cıkıp gitmek .on .. ~ 
asa.'.Yı vukarı ölümle bardı ... 1 

"' J k ccJ' 
kü arkasından yuha çe c 

di. .. tj11" 
Pı ofesör Mariyanti o? ıı.ıı: 

notlara bakark~n elindelU .. 
5 

min ıusiyle kiırsüniın °1tı 
vurmus. aynı zamanda .mırı~; 
fısıltıların geldiği tarafa bJ 

1 
f.. 

tı. Orada Habes delikanlısı~ 
rünce bnşını dalıa diklc a'f 
kaşları çatıldr ve baştan 
kadar siizdü. ·~ 

Mikael işte şimdi çıkıp g1 
c::kti. ıJ1I ti 

Fakat bu sefer bir el oıı ~ 
kolunu arkadan tutarak çc 
ti... C(I ~ 

Delikanlı döndü; ancak, . ~· 
tı, on yedi yaşlarında ırı ](• 
gözlü, dalgalı kara saçlı. it• 
rık alınlı esmer bir kızla .• · 
la tı Bakıslarmın derinll;

1 
s-:ıhidcn bir dostluk ve ya eri' 
olrnnuvor<lu. Oturdugu >'61e 
baslca- bir genç kızı biraz , 
iterek Habeş gencine yer açı 
oturmasını işaret ediyordıl· tı a 

Mika el bu büvük kalaba t• ~ ( 
ortasında birdenbire böyle t 
bakışlarla karsılasmaktan : ı;r 
mıı? gibiydi: şimdi yakını~ 

0
(1 S 

lunanlar genç kızı süıiıY f 
dudak büküyorlardı. Onun Y'Jll 
j!ını hoş görmedikleri besbl 
di... ,, 

Mikael hiç şiiphesiz ora~ııl" 
tıırmaktan başka bir çare .. d 
ınıyordu. :Fakat kendi yiiıııtt 
sevimli genç kızın da baş!<• 
nın göziinde kötü dması.n• ~ 
olamazdı. Bunun icin bır eli 
ye kadar tereddüt etti; ıccıı ~ 
ele ancak onu büyük bir in':ıı' 
le selamlamak için kuvvet 
bilcli. .ıdl 

Başka bir yer bulmak iİrtı' ~t b 
le etrafına bakın<lı. . )" ~I t 

Arkadaki sıralardan biriıt1ıı,f. ı r 
narında Vittoryo oturuyor. ~· ~ 
ğa kalkıp da gürültii yapJ11~ sı" ~ 
çekindiği için bir fısıltı gi~~' b 
fcnerck ve iş2ret ederek P r tr 
gen-cini cağırıyordu. ,ı 8

Q 

Mikael genç kızr bir dalı• rJ ... t 
lamladı ve arkadaşınrn yaııııs' ;ııı 
gitti. Son saniyede genç le•~ 1 

kendisine dudak biikerek b• ti 
arkadaşlarına kaşlarını çat• 
cevap verdiğini görmüştü. ~ 

Profesör konferansına Ö 
ediyordu: 

- Hareketleri en bariz. cgoiz. 
min, en lüzumsuz gaddarlığın ak. 
sidir. Ben her sene ayazın huğ. 
dayı harp etmesini, Filoksero •• 
nun bağlan bozmasınr, önüne 
geçilmez bir hastalığın hayvana_ 
tı kınp geçirmesini isterim. Çün. 
kü köylliler başka şeye müstahak 
değildirler. 

Tito, hakikat olclıığunu çok i. 
yi hikliği bu hayalrlen kaçmak 
için ya bir kahveye veya bir pas. 
tahaneye dalıyordu. 1 Allahın Cenneti '• V A K iT 

Böyle tefekküre dalmışken 
Büt - Ş omon istikametinde ginen 
beyazlar giymis bircnk kızlaım 
neşeli manzaraları 'ritoya 

- Ah.. dedi.. Bütün bunları 
sana söylediler mi? Zavallı yav. 
nım. sen daha hayatı bilmiyor. 
sun .. 

- Artık biliyorum baba .. 
- Fakat bana hamledilen lııı 

çocuk kadar gayri emin hiç bir 
şey olamaz.. Anka Pavesko'mın 
ba,ka aşıkları da olabilirdi.. 

- Siz onu tanrdığmız zaman 
henüz bakirdi.. Florikayı gönıe. 
niz baba .. Bu şüpheniz tamamen 
silinir •• 

Uzun bir mücidet bir tek keli. 
me bile konuşmadan oturdular. 
Bir uşak kahvaltı getirmişti.. 

- Sen yemek yedin mi? Be. 
raber bir şey yiyelim mi? 

Domnika bembeyaz idi. Cevap 
vermedi.. Mösyö Nikola garsona: 

- Bir kahvaltı daha hazırla. 
yın .. 

I>edi, uşak çıktıktan sonra tek
rar kızına döndü: 

- Mukadderatına boyun e~. 
mele lazım, kızım .. cledi .. En ya. 
ktn bir zamanda Konstantin ile 
evleneceksin .. Artık Demetr ben. 
den ne !sterse istesin .. Ben ser. 
,·etimi Pcl ile scr.i:l icin saklı. 
ycrc!ı:ın. P-undan sonra artık be. 
n!ckn ssbip olarak: 

G .. ~ kts bı\basmm dizlerine 
nt~mu}"OI'. ~ocukluk lisanına ye. 
. de nc~tıtr olarak: 

Hayatı parlak bir safhaya giri. 
yordu. Zehirlcnmeğe başladıgı 
ilk zamanlarda kokain oncla miit. 
hiç bir cinsi hareket, tatmin edil. 
meıı bir şehvet yaratmış iken (o 
kadar ki iki mükemmel kadın o. 
nu teskine kafi gelmiyordu) hu 
kere cinsiyetinin ateşini yavaş 
yavaş sönrliirmeğe haşlamıştı. 

( TJalıa ,.,,r) 

Yalnız iPEK Sinemasında devam eaiyor. 
IHn e ohtrak: AN KARADA CUM HURtYET BAYRAMI 
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TUNA KIZI 
- Biliyorum .. Bu hususta mu. 

ta-bıkız .. Biran evvel evlensinler. 
Esasen onların da isteği buclur .. 
Öyle zannediyorum ki sen de bu 
fikirdesin? .. 

68 
- Affet beni babcı, diyor. Se. 

viyorum onu .. Bu, benim ihtiya. 
um haricinde oldu .. Onunla me. 
ut olacagım.. On parasız bile .. 

Ne kendim, ne de Konstantın i. 
çin, servetini Demetr ile paylaş. 
manı ıica etmiyorum .. Biz para. 
sız çok dah~ mesuduz .. 

ihtiyar adam omuzlarınrlan tu. 
tarak kızını kaldırıyor: 

- inanıyorum sana DomnilA::. 
diyor, Demetr için de hiç mer* 
etme. 

Ve boğuk bil' sesle ilave edi. 
yor: 

- Biz. hepimizin birihirimize 
affettirecek o kadar çok kusurla. 
rımız var ki. .. 

nomnika ile Konstantinin iz. 
divac merasimleri Morenani'nin 
fakir kilisesinde yapıldı .. Hiç bir 
dostları, Nikola Tavereııkonun 
parlak mcvkiili arkadaşlarının 
hiç biri davet olunmamıştı. 

Fakat mera!Simde, bUtUn lca:ııa. 
ba halkı, civardaki köyliiler. Ta. 

veresko ailesini çok eskiden ta. 1 
nıyanlıır ve nihayet davet olun. , 
ınadıkları halde bir nezaket gös. 
tcrmek iızere merasime gelen ci. 
vardaki mühendisler bulunuyor
du. 

Nikola Taveresko bu mühen. 
dislcrden sıkılıyordu. 

- Kır.ım kalbinin sesine cevap 
vere-.·k evlc-nmek istedi .. 

Diye hakikati mazur göster • 
nıek istedi.. 

Patro.,ları uzak)a!:tıkt.an sonra 
g,.nç bir miih .. ndis Demetr'lerin 
fakir evini işaret ederek: 

- Bir samanlık ve bir kalp ... 
Dedi. Bir diğeri atıldı: 
- Merak etme. dedi, petrol 

bu Tuna köylüsüne bir şato ku. 
racaktır. 

Anlaşmava takaddü"Tl eden gö. 
rüşmeler büyü'~ bir süklınet için. 
de r.ereyan etmişti. 

Nikola Tavereskonun teklifle
ri kııbul etmesinin başhca sebep. 
!erini anlatmamış olmasına rag • 

men Konstantinin t~ırı altında 
bulunan Demctr gayetle nazik 
davranmıştı. 

Yeğenleri gelirken ihtiyar Ru. 
menin bütün ailesi kapının önü. 
ne sıralanmıştı. 

Demetrin karısı iki kızını Niko. 
nun öniine doğru iterek: 

- Hoş geldin .. Safalar getir. 
din .. Seni yine aramızda görmek. 
le ne kadar bahtiyarız .. 

Demişti .. Hiç yapmacıksız, saf 
kalbinin bütün sadeliği, temizli. 
gi ile konuşuyordu. Nikola bun. 
dan çok mütehassis olmuştu. Ir
kının meziyetlerini, iyiliği, . gu. 
ruru ve toprağa bağlılığı bulu. I 
yordu .. 

1ki adamı konuşmak için yaL 
nız bıraktılar: 

- Demetr .. diye Nikola söze 
başladı .. Oğlun ile kızım sevişi. 
yorlar.. Senin Domnikayı iste. 
men icap ederdi .. Fakat hadiseler 
başka sekilde tezahür etti .. 

- Bunu da isteyen Domnika. 
dır .. Diye Demetr haşladı. 

ihtiyar tilki derin bir nefes aL 
dı: 

- Konstantin kızına senin in. 
tihap erlece~in bir erkeğin temin 
edeceği hayatı yaşatamaz. 

Nikola biraz sert bir sesle: 
- Dolambaclı yollardan sade. 

de gelmiyelim.. dedi.. Benim 
buraya kadar gelmem senin bü. 
t~n .. ::·· i~dialarını kabul ettiği. , 
mı g:ostcrıyor .... 

Haksız ... ciiyecekti, fakat keli. 1 
meyi zaptetmeği daha muvafık 
buldu. 

- Benim Morenanidek'i top. 
raklarım ile seninkiler, bundan 
sonra birdir.. diye sözüne devam 
etti .. Senin ele istediğin esasen 
buydu, değil mi? Ben icap eden 
muameleyi de yaptırırım, bunlar 
kızımın ağırlığı olacak ... 

- Teşekkür ederim Nikola ... 
Allah yavrularımızın birleşmesi. 
ni korusun ..• 

Mösyö Taveresko yeğenine 
baktı.. Konstantinin daha evvel. 
ce hic; bir şeye-len bahsetmemiş 
oldu~ıımı anladı. Kızının namus. 
lıı bir adamla evlenmis olduğun. 
dan artık emindi. (Daha mır) 
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a hiümeH Fransadaki 
Yerini değiştiriyor 
(4.A_) - Yeni Po. j B. Von Ribbentrop'wı 21 mart 

Paristen a,n_ 1939 tarihinde Berlindcki Po -
. Panaten bil- lonya sefirine Almanya ile Po. 
8iJc l~anm Sovyet Rusya. a.ley _ 

01'Bki aynı za • hinde mesai birlifi yapmumı 

0~uaunun baş. na.tık bir plJ.n teklif etmiş oldu-
11 ufundan, har. ğunu ifp. etmi§tir. 
e teınasta bu _ Diğer taraftan 26 ilktetrin 
~ kalacak- 1938 de B. Von Ribbentrop, Po
ır .. ı:~~ . nazırı da lonya sefirine mUatemlekelerc 

cıtıt~· ait muta.ıeba.t aahaamda Al. 
~ kayıt mu- manya ile Polonya.nın tefriki 
f~~ir. Bir kaç mesai etmesine dair bir pl&n 
(~. teklif eylemi~. 

S b) - Polonya B. Zaleski, Polonyarun Alman 
..:-_~eski, Pe. hariciye nazırnm her iki tekli. 
~bir mu. fine de kulak aamamı§ olduğunu 
.:=nııatta. bulunarak ilave etmiştir. 

başmdanberi 28 Alman 
tayyaresi düşürüldü 
~~/ı l incide) Yirmi dakika kadar si1ren 
~ baı;;ındanberi mllaademe Fra.naız toprald&nn. 

>'hrest dttşttrlll- da .Aaace ovuı üzerinde cere -
l (A " yan etmiştir. 
~) - Büyük u. Berlin. 3 (A.A.) - Alman 
--· .. -- tebliğ ediL başkumandanlığı tebliğ ediyor: 

Garpta, hafif topçu ve keti{ 
~iki motörlU kollan faaliyeti olm\lftur. 

h-..: •- tayyareei, ' kBrük~ld. 3 (A.
1
A.) - ~_1!'-ia.ul 

.-.. ~~i tara- ti ametin en ~en Uç u~ 
~ıza dtl§U- tayyare, dUn Roubaix'e doğru a (.. A Tournai mmta.kaaı üzerinden uç. 
~) - Havu: muştur. Fransız hava da.fil be.. 
tt.!..~ Bale hal- taryaJarı ateş açınıtlardır. 
~dan büyük Par:is. 3 (A.A.) - 3. 10. 939 
~ tayya. a.k4anı tebliği: 
Wı~.._ avcı t&yya • C.ephenin heyeti umumiye9in. 

Olreyan eden bir de bugün atlklinetle geçmiştir. 
~ttm,tir. Fran. Temas UMurlan arasında mev. 
~tayyare_ zii ha.ttketler olmU§tur. 

roo kalktıktan sonra 
a 

(4.A.) - Nev· J kati metDlni teıblt edecek olan 
kt lnglllı ıe1- mubtellf kom187onuna kongre 

~ 1&lannın han. namına lotlrf.k edecek delcge
W111Uk Amerikan leri seçmiştir. Bir komleyon 

~ayyarelerl sıra· tarafından tesblt edilecek olan 
~ uı;tır. Bulllar meUa ııe:ııa.t.o ile ~~cllain Dilıe.f. 

'«iit""u nlbat ıuret· tudikiııe arzolunaelilt ve me
l' edilmez aevke· tın Pttttnan projesi tımlnl ala. 

ı.~ caktJr. 
~&re enclllıtrisl Nevyork, 3 (A.A.) - Yeni 
•rtaııe çalıoma- bitaraflık kanununu mevzuu· 

"'I • ıallblyottar bahseden NevYork Hcrald Trl· 
M.~k~ıııaıtt usulUntln buna diyor ki: 
:"'l lrde ayda her Millet peklll btlir kl, bu ka. 
--~ tayyare Clk&. DUO harbe doğru bir adım do· 

'IWI vereceği ka· ğildlr. Bu kanun sadece har

~ a (A.A.) - SllAh 
~-:n ambargo ilga 

lrde Amerikan 
.. ~Utteflkler tara· 
bu"lln:ıış olan 800 

)("l'Uk bir kısmını 
. nıcvktde bulu· 

1lıahfillerindc ge
,_zarfında A vru. 
... rafından Ame· 
•k ılparı,ıerln 

IGUron dolar ola· 
'«ibne k tecU r. 

& ~ lılEMNUNl YBT 
<4.A.) - Ambar

... ~ 111laaı Kanadada 
~ :ııı1etıe karş!lan

>et~ k-.rar 25 bin 
te'"""'tlrtlmek Uzere 
llla clonıınyonlar tay 
~hıua olarak Ka. 

tkez tealsl hak 
ilin tahakkukunu 

~tJL ED1LD1K· 
SONRA. 

I (A.A.) - Siya· 
'1t81Jıbaı·gonun kal 

~'~~daki kanunun 
~ ~e kati olarak 

'1nu nikblnllklc 
I'. Bu kanunun 

l'eiaicumhur ta• 
'-.za edlllp mert· 

-::ıı muhtemeldir. 
buaan meclisle· 

'8ları bu sabah 
I' lkt meclise ayrı 
tclllen metinleri 
~Uşlardır. Kez. S UgUn ve yarın 

"· -...-_il relıicumhurull 
eı -~llnıesi beklen· 
8:7' ~Uııun kabulün
~ llmentonun tev

dıvreıl kapana-
&'~ 
Oft, °'l' (A..A.) - llec.. 
lekJı~~ ve SbanleJ· 
nra -~nl reel eJl•· 
ta1'tı llato ve kon. 

•iL tuuııuıunı 

bin orta1a c;ıkardılr meseleyi 
karşılayacak bir slyaseUp cez· 
rl ve ameli blr surette dUzeltll
mcsidir. hte bu zihniyet daire. 
ılnderir ki, Ayan meclisi mez· 
kOr kanunu kabul etmle ve 
mebuıan meclisi de böyle ha· 
re ket eylt9m iştir. 

Vat1l~ton, 3 (A.A.) - Se· 
nato ,.e Meclis tarafından ka
bul edilen metinler bir tek te. 
ferruat noktası.uda farklıdır . 
DUn ak~am kabul edilen metin 
sadece ambargonun kaldırıl· 
maaını derpiş etmekte, ı;enato 
tarafmdan kabul edilen metin 
lıe, bitaraflık hUkUmlerlnl 
tam bir surette ihtiva e)'le· 
mektedlr. Her iki metin de 
"cash and carryg11,, yani (pa
raıını ver. kendi vasıtanla ta
''" hllkmUnU ihtlYa etmekte. 
dlr. Bugün toplanacak olan bl· 
taraf komisyon sadece tahrir 
vazifesiyle mükellef olduiu l· 
tin, iki meclis arasında bir tek 
metnin kolaylıkla bulunacalı 
Umit edilmektedir. MccliBID he
yetine uc demokrat ve iki cum
bu rlyetcı dahil bulunacaktır. 

Nihal metin tesbit cdtılr e. 
dilmez ıenatonun tas~iblne ar
zedilecektir. Bu akşamki ve 1a· 
rm sabahki celseler tarihi top 
Jantının nihayeti olacaktır. 

Almanyada hiııl olan 
ıuiteıir 

Londra, 3 (Huaual) - Ame
rlkanm sllilı ambargoeunu kaL 
dırml§ olmaamm Ahnanyada 
basil ettiği suitestr devam 
etmektedir. Propqanda DUll'I 
Dr. Gaı'bels söylectifl fiddeUl bir 
nutukta "Amerika htikUmetlnin 
bu tedbirinin ittifak devletle -
rlne mil.zaheret demek oldulu
nu,. ileri sUrmüştUr. 

.AmerikaWara gelince, dlh 
ambarpunun kaldırılmaam -
dan memnun görUmnektedir -
ler. Bqhca psetelerde yapdaD 

. t ittifak devletlel'inUı 
:r.ıa Aımırt1nı .. 1'bı tehB1le 
tefkil etmi~ ame•i te -
barili~-

Tür 'c - Rus 
münasebah 

(Baştaraft 1 i11cide) 
bir teminat yardır ki bu da yir. 
mi •enedenberi fiilen tecrübe e.. 
dilmiı olan Türk dostlufudur. 
Nitekim Türkiye; lqiltere ve 
Fransa ile aktettiii yardım pak. 
tına iliw ettiği iki numaralı bL 
taraflık protokolu ile Sovyetlere 
karıı olan bu tarihi doetluiunun 
en kuvvetli teminahnı •ennİf
tir. 

Yalnız burada bizim bir tüc-lü 
akıl et"diremediiimiz hir cihet 
var ı\tubterem Molotof Y oldat 
bir taraftan Almltllya tarafından 
Balkaalara bir taarn&z vulnıhul. 
dutu takdirde SoY79tlerin yar. 
dım edemiyeceiini söylüyor; di. 
fer taraftan kayıt11z ve ..,ı.ız 
olarak Boğazlann lnailiz ve 
Fran•ız harp ııemilerine kapabL 
mannı ittiyor. 

Sovyet Raayuun Boiular halt. 
kmdaki talelMai reddetmek içiıı 
mühim Milep beynelmilel Bo. 
iular mukavelesine muhalif ma. 
hiyette olmaaıcbr. Fakat Wr an 
için 1Mı makaveleniu yok oldufu,. 
nu faneclelim. Scw,etlerin Bo. 
iuJan lr.apatımk teklifi ile Tür. 
kiyeye )'llPllCCklan ta.ı.büclü 
karplaıtıralmı. ffft" iki tarafın 
Wn'birlerine kartı •ccklan va.. 
aifel• aruanda bir miivaane 
hulup bubanmNlıiuu düfÜNIİJD: 

Almıla;ra tanfmdlsı 8a1MnJa, 
,. .... taarruz pline ba ~ 
Türiü,.ün • .-,.tini iJaW 
edebilir. Böyle Wr ~tte S-. 
yeller ;rardnn etmi~ olunca 
Türkler aeclen dolayı 8oPaluı 
kenclileriae yardim edecek olua 
Ntka devletlere lrepetımla•? Bu 
tıpkı Wr miiteuna lrerp ID8f1'U 
müclalaa vuİJ'•tiacle olu kimte. 
aJn ellerini ve lllOIJmoılu lııaila. 
malı, hkat ud mitwıaaw ...... 
hiç .. ~ Pi bir .. ,. 
olmaz 1111? 

Dostlar ........ apk konııt-
ımkta daima ,.,. .............. Onma 
ip. Molotof YolM1111 -- ola. 
nılraöyWili.a.I ........ 
.. kendi düf8nceı.ı imiai kayde. 
~-

ASIM US 

Avuıtralyada ailihlan-
ma faaliyeti 

bl~==;.=ı 
pnıeral Smetoe ,eni bir' nutuk 
myleyerek Cend>t AfriJauun 
her tarafmıdaıı plea meMj1ann 
hilkfunetin harp siyuetini ta. -
mamile tasvip ettiiini bildir -
mi§tir. Gelıeral Snıats. eseHmle 
den>iftir ki: "Nazi Almanyaaı, 
~ Avrupaya hlkim olmak 
arzusuyla kabruyor. Afrika kı -
tHmdaki elki mn.temlekelerüıi 
de alıp dUıQaya llAldm olmak ... 
mel indedir.,, 

Avustralya doQJinyoouııda aL 
lAhlaıım& faaliyet! hararetle de. 
vam ~edlr. BafvüU harp 
tahsf.,,... -~ artmlcbli
DI a)'fıca, Amerika.ya yUz tayya.. 
re Jllll&rlacbgım IÖ)'lemlftir. 

Vartovamn aukutunu 
g&teren film 

Londröa, 3 <Huaual) - Al· 
man propapıı<1a DUIJ'J Dr. Gö
bela V&110va:ıım aukutunu st5e. 
teren bir film meydana getirt. 
mittir. Fiımıu, bir çok korı:.; 
lan yapılmlf ve bUtlln A , 
Polonya ainemalannda göeteril. 
mele bqlanmıttır. Fakat ha • 
ber alındı~ töre filmde göril
len tahrip ve ölüm sahneleri o 
kadar acı teair uyandırmakta • 
dır ki, ıseyircilerden bir klamı, 
filmi yanda bırakıp sinemayı 
terketmektedir. 

""u' .. -.. ·ıs· :ın ·'a 
1W '!I". 6 U 

mebus int!!laoatı 
~orya, 3 (Jluıuısi) - Dulga. 

rlstanda yeni mebus intilıapla· 
rı tein hazırlıklara baolanmıo· 
tır. Eski Sobranya reisi Mosa· 
nof meclisin. feshedlllşiııden 
munrail bulunmaktadır. ÇUn
kU, Mooanof, doğrudan doğru. 
ya İngiltere ve Fransa taraf· 
tarlığı ne tanınmıe btr demok· 
rat zat idi. Eski partiler gayri 
rcsmt bir şeklide namzetlerini 
göstermele hazırlanmaktadır. 
SnnsUrlln şiddetle hlklm oldu
ğu Bulıariatanda propaganda 
tçl n zorluk çekilmekte tae de, 
partizanlar Köıelvanof hUkCl. 
metini ekalll7ette bırakacak 
şekilde blltllD. hazırlıklara bq· 
lnmış bulunu7orlar. 

Zannedlldlllne göre, Kral 
Boris ve Doktor Köselvanorun 
harici 1ı1aaetlne demokrael ta· 
raftan partizanlar katlyyen 
mant olmaya çalıtacaklarıchr. 

Macariıtanda tenlik 
Berlin 3 (Husu.sl) - J4aca,.. 

• Macariatanm ken riatan, yukarı . . . . ~-
di8ine ilhak edili§ınm seneı yçV. 
riyesini tesit etmektedir. Bu 
mtl.n•aebetle Macar guetelerl 
Alm8D.ya ve ltalyamn bu hu -
suataki m.U.zaheretlerini minnet
tarlıkla anan yuıiar neşretmek. 
te ve bu mUzaberetleri •-runa 
mmtakaamda. ilk defa olarak 
siyasi bir iz'an eeeri,, halinde 
göstermektedirler. 

Almanyada Katoliklere 
yapılan tazyik 

Londra. 3 (Hususi) - Papa -
ilk malıafiliııe bildirildifine gö
re Aimazıyad& katoliklere yapı
lan tuy1k aztınhmltu'. Hitler 
gençlik upU.ltma memup de • 
likanlılar, Jdliııelere girerek 
ka.toltkleri dafrtmaktadır. 

Büyiikadaya verilenau 
nakliye ücreti indirildi 

Ankara. 3 (Husuıl) - MU· 
nakallt Veklletl Bllmalr su
yunun tmll ve tabliye masrafı 
.dahil olm•k Uzere BüyUkada· 
ya kadar nakli için son zaman
larda almakta olduğu ton ba. 
ŞlDa 23 kuruşu 20 kuru.,a t en· 

-~ _ ... _ 
lngiltereden aelecek 

kitaplar 
Ankara, 3 (Huauıl) - İn

giltere ile araıpızda mevcut 27 
.Mayıı 1988 tarlhıt munsam ti· 
caret ve ldlrtng anlaşmaeının 
birinci madd11lnde zikredilen 
Uateye !ngtltereden memleketi. 
mise selen kitap ve mevkute. 
ıer için her Uç a7da bir 6.000 
TUrk liralık muıısam bir kon· 
tenjan nAveal bakkmdakl ka· 
rarııame He7etl Veldlece taı· 
dik edilmiştir. 

Dıt tiaaret daireainde 
Mıkara. 3 (Huıual) - Dıt 

ticaret dairesi reisi muavlnlltl· 
ne Londra atqeal Celil Yar. 
man tayin edllmlotlr. 

-O 

Aakeri Liseler Atletizm 
birincilikleri 

Aakerl lieeleri, li8elerimiz &rL 
smda her RDe yapılmakta ve 
bUyUk allka ile takip edllmekte 
olan boka, hentbol,. basketbol, 
voleybol, futbol binnclliklerlne 
buıUn Kadıköy Fenerbalıçe ıta. 
dmda yapılacak atletizm mUaa
bakalan lle başlanacaktır. 

Her braııfta ordu ve milli~-
lmrl& kıymetli elemanlar yetif-

Gö. • R ya tlmıit olan ösUl spor kaynak. 
nD8 oma Jarmıuıdan Kuleli, Buna ve De.. 
gitmiyecek niz lieesi gUrbUz sporcularma 

Locıdra. 3 (Hu.sual) - balyan muvaffakıyetler dileriz. 
ıuetni Popolo D'ttaıra. AJman .lfiilGbakaln• ~ : 
hava nuın Feld Marepl Görln.. 9.30 100 metre seçme, 9,45 el. 
ıuı önümüzdeki ..ır günü Ro- rit atma finali. 10,10 uzun atla
maya gidecetw haber vermekte ma, 10.30 800 metre finali, 10.'6 
idi. Bu haber bu a1cpm Marepl aınk atlama. 1,50 100 metre fi
G6rlncin sekreteri tarafından nali, ıınk atlama bitince 4 X400 
teksip edilmittir. bayrak yarl§I. . 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
ff• ,..nekt• aoera sünde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi farçala)'lllıs. 

5 - VAı(.11 

l Finlandiya - Sovyet müzakere
leri tekrar başıaaı 

Londra, a (Hususi) - Fin., yetle mUdafaa tedbirleri ı.,•ı 
landlya - Sovyet Rusya mu- dikkatle muhafaza cdll••llw 
zakereal Moakovada bu akşam dir. _, 
yeniden başlamıe. bir eaat ıtır- PRAVDANlN BiR 
müotur. Toplantıda StaliD de MAKALBSl 
bulunmuştur. 

Finlandiya hUkfameU mUda· 
faa bütçesine iki milyon Ster
lin daha illYe etmiştir ve yine 
mtı.dafaaya. laall6k eden iane. 
ler gittikçe artmaktadır. la· 
veçten gelen haberlere göre 
Stokholmdan birçok Alman· 
lar, "SoV)'et geııiolemeaiDe ma· 
nl olmak,, gibi bir emel iıhar 
ederek Finlandiya ordusuna 
~önUllU yazılmak arzusunu 
ıöatermektedlr. 

Belçika senatosu harlcl içti
maı toplanarak vaziyeti tetkik 
etmlttlr. 

Belçika teyakkuzu elden bL 
rakmamakla beraber bitaraf
lıtı muhafaza cdeblleceltD1 
Umlt etmektedir. Bazı hudut 
tehirleri tabliye edilmektedir. 
Hollandanın hudut mıntakala· 
rında da örfi idare llAn olun· 
muştur. 

tsveçte de bazı askerler ter
his olunmakla beraber umumL 

Herbert Morison 
imha harbine başla
mak deliliktir, dedi 

Londra, 3 (A.A.) - DUn lllvll 
müdafaa. meaeleai hıkkmda A
vam Kamarumda cereyan eden 
müzakereler eımesmda. Herbert 
Morrillon, ezcUmle dem ittir Jd: 

- HJ.tler'ln fUDU bilmMl lL 
zımdır ki. Alman bombardıman 
tayyareleri genif mikyaat& İn
giltere t1zeıine akınlar ya.ptık· 
lan takdirde Almanya berine 
aynı auretle 1ngiliz tayyareleri 
de akmla.r yapacaklardır. Hava 
müdafaa tefkilltı AlmJU11an L 
ğır zayiat& uptacaktlr. Bir -
kaç tayyare geçmeğe muvaffak 
olarak bbe kadar inal arar e 
debillne de biz derhal Alman
yaya mukabele etmekte pcik. 
miyeceğiz. Dlifman ne yaparm 
yapsın İngiliz millet.inin sinir • 
leıini .-rea1!'az. Millet.in mane
..t,..u ·Wi- :yW ~· t lr 11a • 
tır. Bu gibi )'91.ıe yaplm hare. 
ketlerin netlceei Almanya,.. pek 
pahalıya mal olabilir. 

Böyle bir mütekabil imha 
harbine baf)•nw1r delilikten 
bafka bir teY defildir. Bitler, 
G&iag ve arkadqlannm llfl1'I 
bir hava harbine blf'adıkJan ve 
bUyUt f8)ı1rlerle hallan imha. 
sı IİyMetinl takip ettikleri tak.. 
dlrcSe bbıiın de aynı aUNtJe h&. 
reJret ederek Jngilis milletini 
r.afere g6tUrilnceye .k..t&r mn.. 
cadme)'9 devam ~imlzl bil
meltrinl iatcim.,. 

----0--

Ruaveltin ambarco hak· 
landa beyanatı 

Vaşlııston. 3 (A.A.) - Ret 
slcumbur Runelt, sueteclle• 
rln toplantıınıda. mebuı&D 
meclisinin ambarıonun kaldı· 
rılması için bUyUk bir euerl. 
yelle verdiği karardan dolayı 
memnuniyetini blldirmlt Ye eu 
beyanatın Del}rine mQıaacle et
miştir: 

.. Bu kanununun Birleşik 
Amerika)'"' tarihi bltarafhlını 
iade etmiş olmasından dolayı 
fevkalAde memnunum.,, 

Reisicumhur. ka:ıunu imza· 
ladıktan ıoara bunun tatblka· 
tına alt blr kaç emirname de 
Imzah1a alını blldtrmll)tlr. 

Bu huıuıta relllcumbur ha· 
rici1• mttatetatı Ue ıörttımUı
tUr. aHrlclye na.sın Hull ile de 
yarın görttıecektlr. 

Reiılcumhurun mesckikr e. 
mirnamelert yarın ve1a pasar 
gUnU HJ'depark gitmeden ev
\'el tmsala1acalı zannediliyor. 
Hydoparkta çarıambaya kadar 
kalacaktır. 

Ruıv,.tt mebuun ı · ecliıi il· 
derlertnin, fevkalA.cle içtima 
devresi kapandıktan eonra da 
hUkClmet merkezinden ayrıl· 
ııııyacakları ümidini izhar ey. 
lemifUr. 

Balkanlardaki 
faaliyet 
(Br~•11rafı 1 irtDWı) 

Her iki tam lıla 1lu ..._~
!eri ..,...mı,.e ftlki bir neti
ceye ulqtnmlk anueur.cladu. 
Busnm haricinde. nftlce raptı. 
.. ~ .. 197 etrJeye. ........ 

Londra, 3 (Huauıl) - Sov-
7et reaml ıueteat "Pr .. cla,. 
bu.gUnkU bqmakaleılal l"tll· 
landlyanın ve lıkaıı41n&'f7& 
memlekeUerlllhı SoYJ"'lt ~ 
setine kartı tuttukları yoldan 
bahıederek bunlann garp deY. 
Jetlerin.den aldıklan lllıamla 
hareket ettiklerine ltaret etr 
mekte SoVJet Ruıyanıa her 
şeyo ratmen yolunda devam 
edeoeltDI yasmaktadır. 

Pravdaya söre aklıaeıtm 
Finlandlyaya Sovyet Ru:ra ile 
alllaoma11 talkta eder. halb11tl 
J'tıılaııd11a harbe haıırl&DMı 
bir memleket glbl hareket et
mektedir: huduUara aaker 
cöııdermettedlr ve bu amdell 
~er tedbirler almaktadır. 

Molotofun nutkuna karoılık 
Finlandiya ricalinin nutukları 
Finlandiyalıların harbi tıtll
zam ettiğini sezdirme mahiye
te görülmektedir ... 

Ruayanm ~eni aefiri 
Sofyaya gitti 

Sof ya, 3 (Huauıl) - Sof yaya 
yeni tayfn olunan Sovyet .efiri 
Lavrentiycf vuifeai bqına ceL 
mittir. Yeni aeffr maiyeti Ue bir. 
llkte Sofyaya ıelmlt Ye lataa,aa. 
da hariciye nuareti mUm...uıat 
ve Bulıar - Rua doatluk cemlye. 
ti uaları tarafmclan karplanauf
tır. llalGm oldutu O.en SoıfJtt. 
lerln Sofya •faretl mUnhal bu
lunuyor w mU.tepr Pruolof ta 
rafından idare edlli,ordu. 

Türkçe ve edebiyat mu 
allimlerinin toplantut 

Ankara, S (Haeaal) - Orta 
mektep n liMlll'delri ttlrlq;e Ye 

tdebl79t muallimleri buıtln lılu 
rif Vekilinin ri,aaetlncle X.. ile. 
tinde bir toplantı yapeırflaMtr 
Bu içtimada lmll Ye cıwner mev 
nlan etrafaida ıörütmeJer cere. 
yan etmlftlr. Puarteel)ıe te1m" 
toplanılacalrhr. 

Hitlır Roma sıfiril" 
glrı,ıı 

Pariıl. ı (A.A.) -· ...... '14. 
~UD lılJdbodt .... p lllL, 
ler, •tembe ..._ A.lııimııry~ • ·n 

Roma llftrt ·- "' ' --~~ 
--· •rPR -;!i u.dıva t'l'.rilmlltDıt. Jlatkr. 
darı ~ ha-a m.-'-t.' 
vf"""'''" ~·8't"'" • • 
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Gfl.f"ft eıom1ı.e.~nifP. setrer7ilmf.ş 'blr Frrrnsı:: topu. R11 fonla 1'P hı111rı benzer diğer toplarla Almanla
rın Zigfrit hattı ve gerileri sık sık ti ... •• ! .nektedir. 

i Bulgarislanın sulh 
ve bitaraf hk 
politıkası 

Sofyada ingilizce olarak intL 
şar eden "Bulga.ırian British Re. 
view'' isimli mecmuanın başma. 
kale~inden: 

"Son harptenberi bütün Bul. 
gar hükumetlerinin siyaseti suL 
ha ve bütün memleketlerle, biL 
hassa komşularla dostane teşriki 
mesai esasına istinat etmiştir. 

Bulgaristan mazide ve halen 
Milletler Cemiyetinin hararetli 
bir müzahiri olmuştur. Zira onun 
sulhu muhafazaya yarar bir va. 
sıta olduğuna ve o yoldan bütün 
beynelmilel ihtilafların sulhpcr
verane halledilebileceğine inan. 
mıstır. 

Bulgaristan coğrafi vaziyetL 
nin ehemmiyeti dolayısiyle Bal
kanlarda sulhun temini için oy. 
ııayabileceği rol aşikar olduğun. 
can, bütün komşulariyle olan ih. 
tilaflarını sulhpcrverane ve dostça 
halletmek yolundaki derin arzu 
ve imanını defaatla göstermiştir. 

Hükumet, sulhperver siyaseti
ni vazıhan göstermek üzere müm
kün olan bütün tedbirleri ittihaz 
etmiş, ve bütün memleketlere 
karşı sadakat ve dostluğunu te_ 
barüz ettirmek için hiç bir fırsat 
kaçırmamıştır. r 

Son birkaç sene içinde Bulga.. 
ristan ne kadar talepte bulundu 
ise, hepsini de adalet ışığı altın.. 
da ve Bulgar halkının meşru hak. 
lan bakımından mülahaza edil. 
mesi kaydiylc dostane ileri sür. 
müştür. 

-Ankara J-11-939 
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l ::>tcrliıı tlngıliz) 

IOU Uul:ır (Amerika) 
ıou Fransız frankı 

ıou Lircl dlalya) 
100 f:;,· ıçre fraııkı 

ıuo Florin ( Fcleıııcıık) 
100 füınmark (.\lıııaıı J 
100 llelga (Belçika) 
100 Uirahmi (Yunan) 
100 Le\ a (Bulgar) 
l 00 Çekoslovak kuronu 
100 Pczcla (İspanya) 
100 Zilotı (Lehistan) 
100 Pengö (~lacar) 
100 Ley (Rumen) 
1110 Uinar (Yugoslav) 
100 bvec Kuronu 
100 Ruble (Moskova) 

istikrazlar 

Türk borcu 1 peşin 
Ergani 

5.U 
ı:w.uo 

2.9()875 
ü.G75 

W.315 
ü9. lU5 

21. 7425 
0.97 
1.5875 

13.1825 

23.28875 
0.935 
2.Hl5 

3J.19 

Sıvas - Erzurum IJJ 20.28 
~l c ı·kez Bankası 

T ı care t ve Zahı re Borsası 
3 • ı ı - 939 

FİYATLAR 

Buğday yunıuş::ık: 5.25, ü, Çav_ 
dar: 3.17, Kuş)cmi: 4.29, 4.31, 
Kuşyemi: 4.29, 4.31, Susam: 
11.25, 12.20, Badem id tatlı: 
77.20, lç fındık: 31.20, Zeytin
yağı: 2ü, 30. 

GELEN 
Buğday: 334 ton, Arpa: 126 

ton, Bulgur: 30 loıı, Çavdar: 45 
ton, Nolıul: 33 ton, Kuşyemi: 
15 ton, Un: 148 !on, Fasulye: 
4.ti toı1, Susanı: 10 ton. 

GlDEN 
Susam: 20 ton, Il~dcm: 12 ton 

·---, r 
MU]DE: 

Son Paris Modelleri 
~ 

KADIN ıPEK,_ı 
ve her cins ıantazi 
Muşambalanmız 

geldiğini sayın 

:n;.işterilerimize 

memnuniyetle bildiririz. 

EKSELSYOR 

YEN İ PU DB 
RENKl 

.. .. nd~ onu 

KADI NLA~ 
HAY R~ 

* Sihramiz koıori 
bir makina v as ıt! 

i s t i h z a r e d i 1 m e k 
11 

*-----
J>u<lraya tıwı tcııiınizc en 

uygun rengi , ·eren Iiolori met
rik yeni bir makine icnd edil· 
nıi~tir. 

Bu makiııe sayesinde şimdi. 
ye kadar görülmemiş emsals iz 
bir güzellikte yeni pudrn renk· 
lerini icad etmektedir. nu ye
ni pudra "su geçmez,. cinsin
dendir ve yağmurlu ve riizgfır
lr bir havada sabit durur. Bur-

nunun ııarlamasınll 0 
En sıcak bir saıond~ 
k en bile t eninlzill 
ve sevinıliliğfoi nııtllb 
Hemen J.ıu gtindcll t 
kaloıı pudrasını teC 0 
ve her gUn birnZ 
göriinünliz. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romati 
Nevralii, }{' ırıklık ve bütün al7rılarınıZ1 ·t' 

keser. İcah?nda günde 3 kase alıne.b1.J 
H er yerde pullu kutuları ısrarla istet' 

z=me:a :::: :.:::::::..e:!l':ı:!! ·.==.=.=. 
=-a:::~---~-·-===~~~~··_··~~~-·-·_··_··_·:ıoo_._··-~~··_··-·~~~~-~ 

istanbul Mıntaka Liman Riyasetind6 

7/10/1939 tarih ve ·1330 sayılı resmi ceride ile intişıır~ 
licureli men suplarıııın yeni imtihan talimatn::ımesi mucilı~~ 
sani ilk Puıarlesi giinünden başlıyacak imtihanın, eski iıt'11 

BÜYÜK namesi mucibince Eyliil 939 da yapılını5 olmasına binaen 11
1 

E 1 b 
• delin aılığından dolayı ilk imt ihanın 910 :\Iayısınııı ilk b~ 1 s e pılacağı alilkndarlara bildirilir. _/ 

istanbul Gümrüklerı Başmü~ürlüğ~ m a ağ z as 1 • Başmfldüdük toşhk "!onu için 8 adot dolop y•P1 
1 1 

23/11/939 Perşeınl.ıc günü saat 10 tlu 2190 sayılı kanunU11 

GALATA - Karaköy Llairesintle a~·ık cksillnıeye konmuştur. r# 
• 1 - lhalc bedeli 1120 lira olaıı Lıu isin ilk teminatı 84 ll 

lslarıbul Asliye Üçüncü llııkuk 
Mahkemesinden: 

2 - Dolapların cins ve evsafını gö~lcrir resim ve şıır111 

miidiirlük Levazım servisinde lıer gün görülel.ıilir. 
3 - İsleklilerin kanuni vcsaiklerile birlikte Ilaşmüdİirl l 

daki Komisyona gelmeleri ilan olunur. __/ 

~~~~6rEil·~·~~~~~ 1 -O~MA-Nif ~NKASI 
~!{> TORK ANONiM ŞiRKETi 

T ESiS T A RiHi '1 863 
Limana g1ren bir ticaret gem!s! 1rofi1eslni tahtelbahir hiicımıun. 

dan korıwıak üzere bir Fransı'! azivosu, 

Bu sebeple bugünkü harp kar. 
şrsında Bulgaristanm, bütün 
memleketlerle olan münasebatr, 
tam manasiylc korekt bir vazi
yette bulunuyor. Mazide takip 
ettiği siyaset, çok şükür, onu, a. 
çrktan açığa v e samimiyetle bi
taraflrğmr ilave ve muhafaza et. 
mek i~in en müsait bir m evkide 
bulunl:formaktadrr ... 

Bu sebeple Bulgaristan için bu 
gün, dünyada en sakin memle. 
ketlerden biridir, denebilir. Sulh 
ve bitaraflık siyasetini ilandan 
sonra yeni vaziyete intibak ettir. 
mek üzere ahalisinin zihni ve be. 
deni gayretlerini organize etmek. 
le meşguldür ve bütün bu müca. 
rHelerden yeni ve daha iyi bir 
rliinva vücut bu1acağma inanç ve 
ümit besliyor." 

Yani Gırigoryadis vekili avukat 
İsmail Artut tarafından müvekkili
nin karısı Beyoğlunda 138 No.lı 
Beyoğlu apartımanında mukim iken 
hali hazır ikametgahının meçhul 
olduğu taayyun eden ~farika Gri
goryadis aleyhine mahkemenin 
39/1045 No.lı dosyası ile açılan bo
şanma davasının duruşma günü 
için ilanen müddcnleyhe davetiye 
tebliğ edildiği halde gelmemesi 
hasebiyle hakkında gıyap kararı 
ittihaz ,·c il:lnen tebliğine karar 
verilerek muhakeme 18/12/039 snat 
10 a talik edilmiş olduğundan 
müddealeyh Marikanın mezkur gün 
ve saatte mahkemede bulunması ve 
veya bir vekil göndermesi, aksi 
halde gıyabında duruşm::ıya dc,·am 
olunarak bir daha mahkemeye alın
mıyacağı hususu iH'u1 olunur. 

i 
im 

• ' (lll! StJrr.m-n ,,,. Türkil!l' Cümlıurireti ill' mtin.,kiı mukauPft'fll 
2292 Numaralı 10/611933 larihfı l.:<Jnımfa t;ur.fık edi/mıf"' 

124.'611933 tarihlı 2435 Numaralı RNml Oauıe) nıaynlerfo yerini bildiren {ileti 

\ 
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Kiralık ev ve dükkan .ıımııı"ııııııııırıııııııuııııııHıı111111111ıııwnıı1nıııııı111m111111111nıııı111111 
~ ~ ğ_ 1 Bcşiklaş Vakıf ..:\karlar ldarcsin-
~ ~u liil <ema v e .§elen: 
! 1j ft A o ~ 1 Beşik taşla Akaretlerde 10 nurnarolı 
g 1 'V/ aı '6 lf' lO> <'a) lf § C\" ile 27 numaralı dükkan açık ar-
:..UfUılllllOlllUııuıtffı.ıtma Mili!......,_, .,.....!j tırrna usuliyle kir(lya vcrileceğin-

·I " lllıHll den isteklilerin 17/11/939 Cuma 
'l giinü saat on beşe kadar Deşiktaşl:ı 

· 'Al;mdar Sineması t:;~~~:r~~ığ~~an~~:~~:t ~1l~:~·:;~'. 

aır S.rnıtayesi: 10 .000 .0 0 0 ing11iz u~sf i ••ıı .. ı ::;;;~~i;:~;;;:~;;~~;~~ ~ 
(U[ LONDRA ve?- MANÇESTER'do 1 ~~ 
!il~ MTSrR. 'Kl13RIS. YUNANiSTAN. f RAN. tRArt rttrs1f 
ın~ Vı? MAVERAVI fRDÜN"de 

a.tf M erf«er v~ Şubeleri 

fil VUGOSlAVVA. RUMANVA, YUNANISTAN. SURiYE. 1;00: 

~ f ilya fl eri \le bütün D ilny::ıd.ı Acenta ve Muhabirleri.>. 

Her nevi Banka M uameleleri vap.n' 
Hesabı car. ve mC'vc'ual hesaptan küşadı 
Tıcari kredilC'r ve vesaı"lı krcdıler kü•a~ı ~ 
Türkıye ve Ecncbı mı:mılelretlt'T üzcnn~ • k~de s~at 6k0' 
Borsa emırlcn. -

1 

(K. !. 297) 
Almruı fayyarc1criniıı geçenkr(Te bir 7.-aç defa almmıa -maruz k.-ı. 

lan lngiltercde Firth of Farth küpriisü Mari Antuvanet HALK OPERET! 

Esham ve ı ahvilaı. alnı. ... e cmıaa üzennc av.ırıJ' 
Scnedaı tahs.l.lrı Ci? saire. 

~nkara caddesinin en i şlek . en muteber yerinde 

Kiralık diikkUn 
V AKIT matbaası idaresine müracaat 

Dünya haavdisleri Bu akşam 9 da 
Pazar maline 

SEHlR TİYATROSU 

Komedi Kısmı 
Btıf(iin f!iincliiz l l de 

1 

Çocuk Tiyatrosu Gece 
'.!0.30 da: Hindistan Cevizi 

il Tcpeh:ışı Ora~rc·e 20.30 ci n 
AZTI \tL TATiL YAPIYOR 

1G da 
SE\'DA OTELİ 

fü\SJT nlzA 
E. SADt TEK 
TlYATROSU 
BU GECE 

Edirnede üçüncü 
temsil. Pazartesi, 

Ü~küdarcla: ::\UR D.\DA 

En vükSck enfni\11t şartlannı haiz l<ira~ 
f<asalar Servisi wrtlır.' ... 

--------------------~ Piyasanın en m üsait şartlarrr~ ( lcumbarah "~ 
kumbarası :z ) fa~rTuf hesa11ları ,:tçtlı,.. 

=============================7 ~~ 
Umum Neşriyııh fÔ~~l 

Rerik Ahmet Se 
SAHİBİ : ASIM US 

Ba~ıldığı yer: VAKiT l'ıtrılbaası 

i 


