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Berline giden Alman 
sefiri Romaya döndü 

ha ~0rna, 6 (A.A.) - İtalyanın 
c rh karşısır.a!d v.ıziyeti hakkın-
a Ukfır;.1ctine sarih izahat ver. 

~etk Üzere 30 ilktesrinde Berline 
"'I • ~ 

HERYERD KURUS ( -, 
Belçikamn protestosu 

Brüksel, 5 (A.A.) - Belçika 
hükunıeti, Berlindı-lri eiçisine ta. 
limat vererek dü:ı Alman tııyya. 
relcrinin Belçika iızerintlc yap. 
tıklan uçuşları protesto etmiıtir. 

b" rnış olan Almanyanın İtalya 
buyuk elcisi Von Marckenzen 

• . . . • . u 
~-~. . .~ -. ~. . r ·~ - - . .. . ·njf;J.. ,,, . 

Bu karar, tayyarelerin Alman 
tayyaresi oldukları anla!ıldıktan 
sonra ittihaz edilmiştir. Utiin R~maya dönmüştür. 

~~~~-
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Bir çok ihraç maddelerimiz Molotof un nutku 
_. zwwwa ~ awwws 2-iL zwı .. 

iizerindeki f evkalô.de 
..................... mm ......... 

I tedbirler kaldırılıyor 
t :e~elye, Nohut, f-asulye, Zeytinyağı, Ko~rve 
~ırsak, Tiftik, Yumurta ihracı serbest bırakıldı 

'' 750 milyon 
harp ediyor 

• 
ınsan 

Bazıları bitaraflıklarından istifade 
iL Ankara, 6 (A.A.) - Avrupa.. "racata verı·ıecek da .~a~g~steren siyasi .g.erginlik 

eylul ıptıdasında harp ılanı şek· 
ederek para kazanıyorlar 

• lin:ie arzettiği buhranlı vaziyet 

Prı m karşısında şumül ve sirayet dere • 
cesi malum olmıyan harp dolayı. 

Yazan· ASIM US siyle memleket müdafaasını za-
\' yıflatmamak için, ihtiyati bir ted • 
l~ ~Ticaret Vekili Nazmi bir olmak üzere 4 eylül 1939 ta
~~ 0 tlu, harici ticaret itleri- rihli ve 2111869 sayılı kararna
.:"'41e en ıenit mevkii tuttuiu me ile birçok toprak mahsulleri. 
~ AYrupadaki fevkalade va. mizin ihracı menedilmiş ve mü. 
tiıt1 : teıiri ile çok daralan kli- him bir kısmı da lisans usulüne 
~ı 1~İnin yanmda ıerbeat tabi tutulmuştu. 

. Hariciye Vekili 
• 

Buna karşı durulmazsa harp dünyaya 
şamil bir kardeş harbi halini alacaktır 

ta harbe tutuımuı bulımuyıor. 
Demek oluyor ki, arz nüfuaıunun 
yarısı bugün harp halindedir. it
te kapitalist ve emperyalist dev .. 
Jetlerinin ~öıterebileceği kazanç .. 

L.·•ı; l'eJ•rnini canlandırmak irin 
~~ :r İstihbaratımıza nazaran, cemi
~l~i~ k Priın vennek usulünü yetimizin bünyesini teıkil eden 
• r"'iın· •rar vennittir. Ancak büyük müstahsil kitlemizin ve 
+tGı b~rı t~vzi şekli ne olacağını halkımızın iktısadi menfaatlerini 
L~ ilınıyoruz. her §eyin fevkinde tutan Cumhu. 
~t lelcete hariçten girecek İL riyet Hükümeti, siyasi vaziyetin 

J Ankara anlaş-
J masının süratle 
i tetkikini istedi 
! 
l 
4 

Muhteht encümen 
hemen an :aşmayı 

müzakere ettı 

Moskova, 6 (A.A.) - Havas 
tarafından verilerr hülasa: 

Bugün Molotof, ı 917 ihtilali. 
nin 22 nci yıJdönümü ldolayısiy. 
le yapılan mitingde büyük bir 
nutuk söylemiştid: 

Molotof evvela kapitalist ve 
emperyalist memleketlere şid:let 
le hücum etmiş ve demiştir ki: 

Bu memleketler. dahilde ma. 
ruz bulundukları zorluktan yen
mek için harici sergüzeştlere atıl. 

maktan ba~ka sare bulamıyorlar. 

Uzak Şarkta 570 milyon insan 
harbe götürülmÜ§tÜr. 

Diğer taraftan garpta Fransa 
ve İngilterenin yalnız kendi halk. 
]arını değil, müstemlekelerinin 
halklarını da harbe sürüklemiş 
olduklarını ve bu memleketleri. 
karşısında da bugün Avrupada 
ikinci büyük devlet otan Alman. 
yanin ıdikildiğini görüyoruz. Bu 
suretle 7 50 milyon in~n da garp. 

Bu memleketin gayretlerin 
den bir kısmı, bilhassa Sov -
yetler Birliğini de sUrUkliye .. 
rek harbi teni etmek husu • 
sundakl mesaileri Akim kal. 
mıştır. Bir kere daha göster -
dik ki, kapitalist memleket -
lcr muhariplerin dalma daha 
ziyade arttırmak Ye bltarafla
rr harbe sUrUklemek için cid -
dl bir tarzda çalışıp uğraşır · 
ken Sovyetıer Birliği yalnız 

(Devamı 5 incide tılcıı:itıe!~aıının dereceıi bul'Ün a}dığı son inki~fları gözönünde 
~ iJe fıbi Yarın da ihracat mik. tutarak, ihracı menedilen bir. 
~.~t.·k"'hdut olur; daha doğru. çok toprak mahsulleri ile lisansa 
~Iİt .rnilletinin umumi ittir:ı tabi tutulan mühim birçok ihraç 
'.:~ ile iıtihsal hayatında maddelerimiz üzerine mevzu fev. 
~t 1,~.n. inkiıaf zaruri olarak kalade tedbirlerin idamesine ha. 
~ ~ovız memleketlerine ya. len lüzum görmiyerek müstahsil 

.::;rac~tı t~tvik !ç~ kabul ve köylünün refahını da birinci 
Prım ıııtemının mu. derecede tutmak suretiyle: 

ine bağlıdır. Onun için 
~~ iktısadiyabnvı bu e.. 2/11869 sayılı kararnameye 

icra ve if ıas kanunun
daki tadilat 

~ 1iiiırid. ~~-....,. 
h..._-.. ~ıındır. den·. 1· k d'l • b 1 !iti..,..~ mec ıse sev e ı mış u unan 

I~~ Çe ihracata verilecek 

1 

muahedenin heyeti umumiye. 
~' hedefi yalnız memle. Bezelya, nohud, fasulye, mer. ce bir an evvel müzakeresini 
} ....._ ae

1 
l'heıt do"vı·z re,·un· 1·ne a:. cimek, börülce, fig, burçak, dan, • • • kA h d 

Mevcut kanunun 75 maddesı deQlştirlliyor 
,.. _ ~ ua. temın ıcın mez ur mua e e. (Yazın t incide) 
~~t elcetlere fazla miktarda pamuk tohumu, kepek, prina ya. 

Ilı.....,. • k ı · nin Hariciye ve Milli Müda. 
~Ilı. ~•Prnak değildir; aynı za.. gı, eçi kı ı, zeytınyağı, kendir.. faa encümenleri tarafından 

N
."'li ;_ti racatı arttırmak yoluyla ketentohumu, her nevi konserve, k'k' . • . .. b müştereken tet ı ını ıstemış 
~t.., a aaı derecesini de arttır. kerestelerden yalnız fırınlanmış ve bu talep kabul olunmuş-
~~ u rnı:ksadın temini ise kayın ve katran keresteleri ile li. 
~ rn·~erilecek primlerin bir sansa tabi tutulan ve (2) numa. tu~eclis önümüzdeki çar. 
~· Uta\'aasıtlar ellerinde da. ralı listeye dahil bulunan tiftik, şamba günü toplanacaktır. 
~~Urrı doğrudan doğruya bağırsak, balmumu, küçük baş Ankara, 6 (Hususi) Muh. 
~ oı'1 ~ gitmesi ile müm. hayvan derileri, yumurta, zeytin telit encümer. · toplandı, an. 

Viyanada Garp cephesindfl 
Sokaklara afiş'.er Dün 9 A iman ta • 

yapıştırıldı • •• •• •• ~ ~ ) .-. tanesi, susam, bakla ve soya fa- laşmayı tetkik ve müzakere 
~ •PıLun.zaa devlet hazine- sulyesinin, ederek işini bitirdi. Layiha ö. 
~t ~edilen ve clolay11iyle 2/7005 sayılı kararnamenin bür gün umumi heyete sevk. 
!ııi:...'IYası fiyatlarına binen (1), (2) ve (4) üncü maddesi hü. edilecektir. 

Açlığa daha naka~ar gareSl dUŞUruldu 
tahammül edeceğız 

~ ce. liralar sadece mem. kümlerinden istifa.de eden mem. Budapeşte, 6 (A.A.) - Reu-
'-~ LaaY•ları mahdut it adam. ı k ti ·h be b · - ter aJ·ansı bildiriyor: _,.., L; "'llı·..ı.r. ını doldurmut olur·, e e ere ı racının ser ıt ıra. 
~ ı kılması ve bu üç amıf memleket sanı usulüne tabi tutulması ta- Haber verildiğin-e göre, Viya. 

ı.i..."'cle :.ı.er, çiftçiler, toprak Ü.. haricindeki yerlere ihracının Ji. karrür etmiştir. na sokaklarının ekserisine bir ta. 
~. ,.::. mu,·e·:::iı:..me,ar~. _F ______ p _________ s ___ f ____ d___ kım afişler yapıştırılmıştır. Bu 
~"'il •· •- afişlerde elinde sadece bir parça 

~-~":_~~sTu··:_.sb}~!~:::-1't· .... 'i:_1
1
• on a p en o ya a ~~~~~ab~~~~~~:~m:rı~~7ı:~iy~: 

... ~ uıuı uar ..... dolu bir sepet taşıyan bir Macar 
ıı..:_-, Bulgar Başvekı·ı,· ı·ıe bı·r köylü kadını resmi vardır. Resim-
• ~~ t VelciJetinin ibrac:ata )erin altında: "Buna daha ne ka. 
Ş:~ usulünün tatt.ikat b k •• •• t.. dar tahammül edeceğiz?" ibaresi 
L."'tı ~ .. ededıen 1Ju mühim UÇU saat goruş u (Yazısı 5 incide) vardır. 
~ ~ etmiyeceğinde asla 

~ ~.:~u :..nun1.:eae1~ l G C h • d ,~~etini düıünenk .._ 8 rp e p es 1 D e 
~';:.et; e~C: f:;: - - ., _., - 11111111

-"""""'""" 

,, eclı:roruz. 

~ • ta ta .. vvur halinde olan 
._ t!~-lbiJca~ ~asma sin11elc 
~ ~le :;et ıçincle etraflı aureL 
at._ 'it- "- IUıac:aktır; ondan SOL 
~ ~~ . layihaıı ile Büyük 
"-'"' ih.- liııne selecektir. Bu l 
lli.t ~~ •cata verilecek primle. 
~ ~•artlar eline geçmek.. 
~ titrıae dan cloiruya müıtah. S t.cQ,· •ini temin için icap 
'- ~ ... ler Üzerinde münaka
tı.;.1ld lı.ı '•n edecektir. Şu kadar \.. 
'~d:dan evvel matbuat ıü. 
~ ~ile llazari olarak mesele. 
't iato;."?luıunaaı tatbik oluna. 
~tı-. •n olırunlaımasına hiz. 

"'""~"iç· 
~"' -.:: (Valut), kendi sü.. 
'-.".~ "'ii~Lhuıuata faydalı lfÖr. 
.. ~..... -...lara açık bulundu-

"Gecici bir avcı tara/ıwn ata lan bir silülı sesinden başka yeni bir şey yok . .,, 
.. - Itaıyan karikatürü -

Paris, 6 (A.A.) - 6. 11. 939 ----------
akşam tebliği: 

Her iki taraf hava kuvvet -
leri bilyUk bir faaliyet göster. 
miştir. Şiddetli bir hava muha -
re besi esnasın.da 9 Fransız avcı 
tayyaresi 27 Alman avcı tayya. 
resine taarruz etmiş ve bunlar. 
dan yedisi hatlarımız ilzerinde 
olmak üzere dokuzunu dilşUr -
milştUr . 

Tayyarelerimiz kimilen hiç 
bir zayiat vermeksizin dön . 
mUştür. 

Paris, 6 (A.A.) - Röyter a.. 
jansı bildiriyor: 

Cephedeki faaliyetin en ha -
raretli kısmı, Forbach etrafın • 
da ve Sarburkün şarkında cere. 
van etmektedir. Alman to~u. 
su. birkaç gilndenberi, Forbachı 

,- - - . 
Emsalsiz vakaların 
birbırini takip ettiği 
zabıta romanımız 

Sinek 
Beyi 

Yarmdan itibaren 
gazetemizde 

mütemadiyen bombardıman eL --------..-..--..--
mektedir. (Devamı 5 incide) 

Günlerin peşinden: 
-- 2-2 1- -~ 

Usul hatası 
Son zamanlarda Karamürselde iskAn edilmiş muhacir 

ıN"<len yirmi ooş aile hükumetçe kendilerine verilmiş olan e\• 
•"Ji ,·c topraklan terkederek kaçmışlar • Niçin kaçmışlarf \'e 

n<'reye gitmişler? Bunu bllmlyonız. 
Bildiğimiz şey şuciur: AlAkadar memurlar şimdi terkedllen 

e\ ler \"e topraklar üzerinde muhncirlerln tasamıf baklannı 
lhtal etmek ,.e onların yerlerine başkalarını getirmek için ça
lışıyorlarmış. 1htlmal ki 7ann reni muhacirler pttrllir. Fa
:kat onlar da bir müddet sonra iskAn edildikleri bu yerleri teı 
kcdlp gidebillr. 

O halde ka~n muhadrler yerine yenilerini getlrmete 
c:ahşmazdan evvel dedet hazinesinden fedak&rlık J'&Pl)arak 
kendilerine evler ve topraklar verilmiş olan muhacir allelerl· 
nin ne gibi bir mecburiyetle nerelere gitmiş oldoklarnu tahkik 
etmek )Azım delil midir? 

An~lIJOr ki, muhacir i kAnı f(ln tuttalumaz ·asuldc hl 
hata var. Mühim olan şef iptida bu hataJ1 bnlop ulalı etm~ı. 
tir. llASAN KlJMÇAYl 
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Antrepo buhranını kaldırmak üzere j 

Tophanede yeni inşa-1 . 1 1 
d . t .. 1 tt. . . ı ~ e rısa mu e ış 

ata karar verıldı !erinin toplantısı 
Llme.n İdaresi antrepo buh

ranmııı kati ımrf'tt<' iintiııe 

~alonu111111 kar:;:ısındaki antre
polar yıkılıp burası 1ıark ha -

Köy tedrisatı ve 
l. ..:ycülük inkişafı için 

Y enişehirde çöken 
apartıman davası 

Halük Nihat 
vazitosme başla~ı 

geçmek üzere Tophaııe<lc bu
gü-fıkU yolcu salonuııuıı karşı
sına dl\~Pn arsal:ı rda hliyük 
antrepolur in .a etmeğe karnı· 
vermiştir. Bilha:-:;;a yeni yoku 

liııe lrnııulaı·ağındaıı o zaman 
antrepo lıııhranı daha fazla 
nrtnrnktrr. lşte son karar lıu 
vnzlyetP. meyclan verilmemesi 
için alııımıslır .. 

tedbirler alınıyor J . 

ıeri"~"::ıö~~tl~:-1~~~~.mü!~~;; 
1 

Çöküntüde ana~ı ölen hır genç ~ız 

t Sont>t 
k~l8ııı. 
!lir l'a hi 
bif l 
lif ta 
l'ıo tri 

?'do 
~<:ı 
i1l de . 

Napisane ye götürü-
len y.emekler içinde 

Mahbuslara verilmek 
üzere getirilmiş afyon ' 

bulundu 
Hikmet adında birisi dün elin. 

ide-bir tencere yemek olduğu hal
de-hapishaneye gitmis, mahkum 
HGcı Hüseyini görmek istediğini. 
ikendisine yiyecek vereceğini söy
lemütir. 

Gardiyanlar, böyle tencere ile 
gelen bir ziyaretçiye şimdiye ka_ 
dar tesadüf etmedikleri isin şüp. 
hclenmişler ve yemeşi karıştır
dıkları zaman içinde afyon bul
:ı.n.uşla rdır. 

Yakalanan Hikmet kaçakçılık 
işlerine bakan bojinci sorgu ha. 
kimliğine verilmiş, tevkif edil. 
mistir. T encece ile yemek de bb
bıadli tahlilhanesine gönderilmiş
tir. 

-o--

ihiikarla mücadele 
Kanununun çıkması 

t bekleniyor 
lhtikar komisyonu dUn de 

bir ~ok şik~yetıer üzerinde 
-me~gul olmuştur. Komisyon, 
ihtikar yavanlarla mUesı;ir 
lbir sıırett.e mücadele etmek i· 
çiıı ilıtikftrla ınücndele kanu -
nunun /f meclisten çıkmasını 

beklemektedir. Komisyonun 
şiıpdi ''erdiği cezalar nisbeten 
hafiftir: Bilhassa para cezala-

,, Lt '.,t,.,. f 

1·1 veı:ilnıemt:ktetllr. 
-o-

;I"ürk- Romen 
müzakereleri anla§ma 

ile neticeleniyor 
T.frrk ,. Romen ticaret mii -

za\fereıerine d ün gcq vakte ka 
.dar Tophane köşkünde devanı 
edilırtiştir. 

GörUşıneler gayet mtiı;ait 
\-bir nıziyet._e girmiştir. llu haf
~tn sonuna kadar tam anluşma 
folac>ağı muhakkak görUlmek -
rte<Ii l'. 

-0--

F atili Halkevinde 
''fotoğraf sergisi açılıyor 

Futilı l/ıı/kctriııdeıı: 

].,·ııııizdl• 2 ~nfıııl !1411 rııınnrle~i 

,giinii foloğraf :uııatörleriııin h:ızır
ti.]n :wuklan eserlcrdeıı miirckkt•ı> 

~Jir !>l'l'gi :ı~·ıluc:ıktır. nıı sergiye ko-
ııııl:ın t•scrll\r nrtısında dcre(:t• a -
lıııılarn kıymetli \'C ıııiinnsip ht•di -
~ ı•lcı· ,·crilert'k \ c lııı cserlel' ni -
.san 940 icersiııdc Aııl.nrııcln :ıc;ıla -
cıık t H:ılkkelı:Jcri fotoğraf ergisi • 
ne) koııul:ırnk ornrJn :\ aı>ılnc:ık 

• .nıiisulıakarn d:ıhil cdileı•cklil'. !'icr
f(İnıizc cscr 'r.ı·ıııt~ İtile>) Pnkrin 
.şiındiılı-ıı hıızırlıklcırıııı ~ap;ıı·ak 

ııe nıil-l:trtlıı cseı·le iştirnk t•rlet'ck -
h·rini E\·iıniz L>ircktiirlOğüne !Jil -
dirrıH•lr.ı·i ve c:scrlcrin ııilııı:vct ı:; 

sonkıinıın !140 a kndıır Ev I>ırck -
türliiı:\iinC' lt'slinı ctınclt·ri rica olu -
ıııır. 

Bir gün (Cehennem ) in başı. 
mıza;ı üııtündc ku!)ılarını açtığını, 
ener:, !.c~brı bağlı aeyretmar.ek 
için, '!::itün varımı;;:ın yoğumu. 
zırn l<ül olduğunu l'Öftnemek. için 
(Fitı·e ) lerimizi göklere ıtnr.ağan 
etmeliyiz. 

~~~~~~~~~~~ 

Sah ıÇar~amb. 1 
1 i l. Teş . 8 il. Tef. 

<( !5 Ramaz31T 12,; Ramazan 
...,_ hıZJı •86 h ızıı 187 

aki~le~V3S.1ll 'Z~,\ ISlti 1 eıanl 
~· ~ ---;;-;-;- j 
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Gümrü!< memur
larını ter1i için 

Yeni açılacak 
kurslarda bilgileri 

arttırılacak 
Gümrük memurlarının meslekı 

bilgilerini arttırmak üzere yakın . 
da gümrüklerde bir kurs açıla -
caktır. Kursa devam edecek me
murlar seçilmektedir. Kurs niha
yetindeki imtihanda muvaffak O

lacaklar eski memuriyetlerinden 
daha iyi yerlere tayin edilecek
lerdir. 

Sovyetlerin ilk
teşrtn ihtilalinin 

yıldönümü 
Bugün Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri Birliği ilkteş
rin ihtilalinin yirmi ikinci yıl
dönıimUdUr. Bu münasebetle 
8ovyet Rusyanm her tat'afm
cla olduğu gibi lstanbulda ye 
Aukarada bllyllk merıudnı fo -
ra olunacaktır. Sovyct dostla· 
rımız için, en bU.yUk bir hay -
ram olan bugün umumi har
bin son safhasında bilyUk 
komşumuzla Türkiye arasın -
<l:ı dostluk tarihinin ele baş -
langıcr olmuştur. Onun için 
Sovyctlerin bu ihtilA.l bayra -
mıııa iştirak eden Tiirkler; 
H.us dostl\l~l\51-uµ.. rfJ.clön U mij -
nu de lniHamrş olurlflr. • 

-o-

Mezarhkta esrar 
sa fası 

Tol)hanede Çubukçular<la 
oturan esrarkeş Sa llh, dü ıı 
ağzrna kadar at.eş dolu bir 
mangalla beraber, ch'nl'<laki 
l.ıir mezarlığa gitmi~ ve Ilin -
distaıı cevizinden imal ettiği 
ııarglle ile esrar çeknıeğe baş 
lamıştır. 

Fakat mezarlıktan buram 
buram intişar eden dumnn et
mCtan nazarı dikkati celbct -
miş, ııolisler mezarlığı sara -
rak Salihi clirmümeşhut ha -
lindc yakalamışlardır. 

Bundan başka ilzerinde 2 
gram da esrar bulunan Salih 
beşinci asliye ceza mahkeme -
sine verilmiş, dlln de duruş -
maı:ıına başlanmıştır. 

Suçlu mahkemede demi~tir 
ki: 

"-Ben mezarlıkta IJoş nar
gile içerek avunuyordum. Zi
ra kaçakçr!ık mahkemeleri 
çıktığındanberi artık e::>rar 
içemiyorum." Muhakeme ka · 
rar için kalmıştll" .. 

--0-

y apak ticareti 
ediyor 

inkişaf 

Yapak piyasası çol( hararet
lidir. Dün 5V kuruştan 100 bin 
kilo mal satılmıştır. Bunları 
yerli fa bri kal ar almışlardır. 

Bir müddet en-el speklilfl. -
türler tarafından diişiirlllcn 

fiyatlar da gittikçe normal bil" 
hale gclmc]s:tedir. 

Bilhassa hükumetin yapak 
ihra<'ınn mUsaade edeceği hak 
kındaki haberler her tarafta 
c:ok milsait biı· tesir bırakmış
tır. 

Sanat Mektepleri 
Cemiyeti 

1'iirkiııe Swuıf Meklcııleri Mc -
;;1111/ıırı Cemi11eli Rıışkmılı{jınılaıı : 

Cemiyetimiz :ı'iağıdıı güsturilcıı 

~din ve :rnatlarda a~·ık hulııııuı·ıı~ı 

s,tyııı iiyclcriıııiziıı ıııull'ııııu ulrıı:ık 

üzere l>ildirilir. 
l'm:nrtl'si ;rnt 1G <lan l 8 c ı,udar 
S;ılı saat 16 dan 18 c kadar 
Pl'rş<·mlıe ,.ıal ııuıo dan 20 ya 

kadar 

14 t. l l 14 41 çı ·~ 

16 M ı l~ ı 16 tJSl 12 iMi 
18 -!~ ı ~.I ıı:; 81 1 'B 
ıı ~ ,, .ı 4 r.s;ıı r;9 

Cıırll'ırlesi :>aal ıı; dan 18 e ka
l dııı·. 

müdürlüğünde. (köycülük) mev- mahkenıeue deri yandı 
zuu etrafında bır toplantı yapmı~- ~·: 

~.\ 
~~atıı 

lardır. Toplantıda } eni tatbik c. 
dilmeğe başlanan beş senelik köy 
tedrisat ~ekli üzerinde de görü. 
şülmü~tür. 

Bundan başka maarif memur
ları da ol:ulların derı;e başlama
ları dolayısiyle son i!'ıtiyaçlarını 

görü§mek üzere dün maarif mü
dürünün başkanlığı altında bir 
toplantı yaparak bu işi görüş
müşlerdir. 

--o-
Edebiyat Fakültesi J 

imtihanı talimatnamesi 
üniversite Edebiyat Fakültesi 

taJimatnamesi üzerinde bazı de
ğişmeler yapılmı§tır. Yapılan de
ğişmelerin en başında eski serti
fika usulünün kakimlmasr ve ye
rine lisans usulünün· konmasıdır. 
Yeni talimatname vekillik tarafın 
dan tasdik edilmiştir. Bir iki gü. 
ne kadar alakadarlara tebliğ edi
lecektir. 

Eski talimatname h ükümlerine 
göre imtihana girenlerin vaziye. 
tini tetkik etmek üzere fakülte 
profesörler meclisi bugün itiba
ren toplanarak bu işi görüşe
cektir. 

---o-
Oniveraitede konferans 

Üniversitede tertip edilen ser_ 
best konferansların bugün ilki 
saat 18.15 de konfera.n-s salonun. 
ida Bay Neşet Ömer tarafından ' 
( Okul Hıfzıssrhası) mevzuu et_ 
rafında verilecektir. 
~ 

Gazi köprüsünden 
geçecek nakil vasıtaları 

Gp.zL ı~öprüsi.ini.in muvak.kilt. 
kabulüne esas olmak üzere tet. 
kikler yapan heyet dün de çalış
malarına devam etmiştir. Heyet 
dubaların ve istina t duvarlarının 
mukavemetini ölmektedir. Köp_ 
rüye giden yolların parkeleri ye. 
nilentdikten sonra nakil vasıtala
rının geçmesine müsaade edile. 
cektir. Tahminlere göre ancak 
bir buçuk ay sonra araba ve oto
mobiller ge~ebilecektir. 

--0---

Ekmek çeşnileri sıkı 
kontrolden geçiriliyor 

Son bir hafta zarfında 154 fı. 
rından ekmek nümunesi alınnu~
tır. Bunlardan ancak beşinin ye. 
ni çeşniye uygun olmadığı görül. 
müştür. 

----o-
Belediye reis muavini 

Ankaraya gidiyor 
Belediye reis muavinlerinden 

Lı'.itfi Aksoy bugün Ankaraya 
gidecektir . 

-o--
Bebek - Eminönü dura k 

yeri değiştiriliyor 
Eminönü meydanının tanzimi 

hakkında hazırlanan proje şehir 
mütehassısı tarafından tetkik o. 
lunmaktadır. Meydan düzeltilir. 
ken tramvay durak yerleri yenL 
baştan tesbit edilecektir. Bebek • 
Eminönü tramvaylarının ·durak 
mahalli de şimdiki yerinden kal. 
dırılacaktı r. 

--o-
Balık bereketi 

Tophanede fazla balık ~ık · 
mağa baı;ılamı!Jtır. Buna rağ -
men fiyatlar yüksektir. Sebe
bi, İtalyan ve Yunan balıkçı 
gemilerinin çok mal almas ı -
dır. Ge len h aberlere göre, ltal
ya ve Yunanistandau bahlt a l 
mak Uzere şehrimize yeniden 
birçok gemiJer hareket etmiş- 1 
tir. Bundan sonra her sene-ki 1 
gibi tori k akmlarmm ba!JlrYa· 
<'ağı Umit edilmektedir. 

-0-

F ırtına yüzünden küçük 
vesait aefer yapamıyor 

Denizlerde oldukça 1;1lddetli 
lıir fırtma hU k ilm surmoktc· 
dir. KtiçUk vesait seferlerini 
yapaıııanıuktadır. DUtün li -
manlara tedbirli davranılması 
ve böylrliklc ruıt bir fırtına 

>ukn11nrl<1 lrnz:ılıır::ı meyclan 
verilmemesi bildirilmiştir. 

Geı,;en sene Bc~·oğluncla Ye
ııişehirclfl hir apartman çiil; -
mü~ H' altında kalan S kbji iil· 
m İİ~. l 0 )<İ~i d (' Rğı !' RlJrC't t f' 
yarala ıı mı:;;tı. 

Gzun miiclclc>ttcnhcri ınüd -
dci uı.: umi 111• tarafın daıı tah -
kikatr rnııılan hadise nibaret 
birinci ağır <'eza mahkemesine 
intikal etuıi~ ve ~·H:cu apurt -
ınanrn sahibi nıa\rnrnner Yani 
ile hiııaııııı hbsPClnrlarından 
Dlmitri o.;!11 ,\l('l\O ve Uiınitri 
kızı e,·yı~nra tcdbirşizlik Vt> 

dikkntsizlil• s11ı·etilc binanın 

çatlaklanm tamir etmiyerek 
birçok kiı;;iııiıı iiliimllne ve ya~ 
ı·alannıasına sebep olmak su · 
<:undan muhaJ(eme altına alın 
uıı~larclıl'. 

Dün sau dı muhakemelerine 
ba~lanaıı suçlulardan Yani 
gelmemiş, Aleko ile Evyenya 
ela hadisenin bir toprak kay • 
ması gibi kaza eseri olduğunu 
yoksa binada çöloneyi hisset -
Lirecck derecede çatlaklar fa
lan bulunmadığını söylemi~ -
!erdir. ı 

Bundan sonnı yorgancı Yu- 1 

su [ aclmda bi !'isi rnahkcnH:), 
bir istida \'ermiş, lct:!ııcllslniı 
a p:ı rt ınan ın kiracı 1 an ntl an ( 
duğunu ve kazada karısı Sıı. 
tnııla kızı lhaııııı öldliğlin 
huııclaıı dolayı suçlulardan 1 l 
lıirı liı"a tazminat istediğini lıil 
dirnıişti r. Yorgancı Yusuf 
mahlrnmeye davacı olnra.k a · 
lındıktau sonra. ı;;allitlerin din 
lcnllıncsine ge(:ilmlştir. İlk ı;;n
iıit bina yıkıldığı zaman al • 
tında kalarak nğır surette :ya
ralanan Ancsti şnnlan söyle -
miştir: 

"-O gün annem ve kızkar· 
deşimle beraber, U~üncli kat
ta oturan Pa\'liye misafirliğe 
gitmiştik. Saat ı ı e doğru ta
vandan sıvnlar clölcUlmeğe 
başladr ve nl;alıinde de bina 
büyük blı· gUrl\ltll ile yıkıldı. 
Hem ve kızknrcleşim yaralan -
ehle A nneın öl<l ü. 

Kiracılar bir hafta eYvel 
bodrum duv:ll'larınm çatlad1-
~ını ı:;öylemi~lcr, fakat CY sa
hihi ald ırmamrş" 

Gelecek cclı:.ede şahitler di'n· 
Icnilecektir. 

Milli bir şiiep .filo
su kuruluyor 

~~· 
~ ı,.;h 
ı~dır. 
"llır 

. ~hu 
Yeni vali muavi'1i B. T~l~fc ,~el 

hat Pepeji d iin scıbahtan ıtı!>3~ ~l'. ac 
vazifesine başlamıştır. Ye~ ,f .Nas 
muavinini birçok dostları ZlY ~l'k 1 

ederek tebrik etmişlerdir,;.-/ ~i te 

1-cra ve iflas kan~ ~~~~ 
ı..:.alar 

nunda tadilat 
1 
... ~t 

Ankara, 6 (Hususi) -1'~ ~<l 
ve iflas kanun_u~un tadili .ha ~ ~'at v 
daki kanun layıhası Adlıye l'ak 
kaleti tarafından hazırlanr1111i ~'dır 
Hib:lar diğer vekaletlerin 6 ~Ve 
sorulmak üzere kendilerine g ~Yret 
derilmiştir. Birkaç gün için~e 1 ~illan 
tetkikler ikmal edilerek ı:~ı lietıer 
meclise verilecektir. Bu 1 1' t~~ ıı 
ile icra ve iflas kanıınunu.ıı ~ lk at 
miş be~ maddesi değistirıl.~~ lar lira 
ve bazı maddelere yer.i hu\< ~ htı 
ler ilave edilmektedir. 'hakı a 

Kanunda yapılmak istenen ~eri ıt:ıı 
mühim tadilata nazaran i_cr; 1 ~i\.ıo:ı 
nununun ihtiva ettiği mu? ;1 blta~ 
rin bir kıStnl yedi güne ırı Ur 0{' 

mek ve bir kısmı yedi gün~ ~ ~q \' 
rılmak üzere ycknasak bıt' ~l'di 
konulacaktır. ~ ~~i· 

H 1 k 1 b d Temyiz mahkemesi icra "e ~ ta.:t 
ususi şi ep şir eti yı aşın a las daire.sinin kararlarına \<t ~il\ 

tashihi karar yoltına mürrıc•a ~~ ctıe 
··Denı·zyo· llar~ ı ·,·. na g·e-re'-!!e·~ ,r .. d~büıcekkonkot1dato ve ııı 

~ "" 1\ · ait kararlarda temyiz '15ôtrtı• t ~r ı ' ' • '• , ' ~ ' ' ' ,, ı <> ı S.., • ...ı l • ._ ,,.u, .. ı. b '• ı • i'h it ,~j L 
Üç milli banka tarafından ı,;onra bugUn şirketin elinde rar.rlıaı karsı da tıcart;t ma ~!~ıııiq 

kurulan "Rosyete Şilep Şirke· me,·cut üç şilebe Avrupaclan lerı n;rar.eclebi!ccektır. lıJ ~r § 
ti" nin Denizyollarr İdaresine alınacak yeni şilepler ila.ve c- · Se~psız takıplerde borc: ı1 ~U!\r k 
devri için Mlinakale Vekılle p dilecek ve milli bir ı;;ilcp filo - r~zdett~t~ten sonraf~l~ca_k~ıe!~-.ı< ~ı:ııı,:t 
tile mezkur bankalar arasın - su teşkil olunacaktır. çın ~ 1 ıra:-m re ını ıs. iP' 'heıjı 
da temaslar baf:\lanı ı ştır. Yıl - Bu şileplerle yalnız dahili takdtrde bır daha senetsız J 'l\r 

· ' t kib. ı ·a · k ve \ a baı;;mda şirketin tnnıamen De. limanlar arasrnda değil, ccne- a 1 yo una gı emıyece le ~ q alııtı 
nizyollarına. geçmiş olacağı bi lfmanla.rma da yUk taı::ıına- cak mahkemeye dava etme ~Yrıt 
tahmin edilmektedir. Bundan <·aktır. . kmr kullanabilecektir. i t~ i~ 

lisan bakımından inki .. 
için tedbirler altnıyor 

Talebenin 
şafı 

Gramer tedrisa·t; sistematik 
bir tarzda öğretilecek 

Lise ve orta okullarda talebe
nin lisan ve türkçe bakı:nmdan 
ink~şafrnı temin etmek, aynı za-
manda gramer ve türkçe tedrisa
tının bir metod ve plin dahilin. 
de talebeye öğretilmesi için ve. 
kalet tetkiklere başlamıştır. Bu 
hususta alakadar edebiyat ve 
ttirkce muallimlerin e vekillik ba
zı so~rularda bulunmuştur. Evvel
ki ~ün Ankaradaki türkçc öğret. 
menlerinin i§tirakiyle vekillik ri
yasetinde bir de toplantı yapıl
nuştır. 

Bilhassa lise ve orta okullarda 
bugünkü gramer tedrisatına esas. 
h bir veçhe vermek iclp etmek. 
tedir. Türkçe ve edebiyat öğret. 
menleri bu hususta hazırlayaca. 
ğı raporu vekalete verecek ve bi
lahare tetkikat yapılarak• tür!cçe 

tedrisatı için tek metod ve siste. 
matik çalışma programı tesbit e. 
clilecektir. 

Türk tedrisatında böyle oldu
ğu gibi diğer derslerin de esaslı 
bir plan dahilinde yürümesi ve 
bu derslerle alakalı öğretmenle. 
rin de mütaleaları alınarak yeni 
bir çalışma planı hazırlanması dü. 
ştinülmektedir. 

Bütün sinema ücretleri 
indirildi 

Bazı küçük sinemaların kanu. 
ni tenzilatı yapmadıkları beledi. 
yece yapılan tetkiklerden anlaşıl. 
mıştr. Dün· bunların sahipleriyle 
temas edilerek kanuni t enzilat 
temin olunmuştur. 

.............. ~'JL. ............................ ,.. ......... ... 

Kadir Gecesi ve Bayram 
tı-;tunbul Müftiilii j:;ünden : 
lkinciteşrinln sekizine nıUsadif Çarşamba gtinü Ra. 

mazrnı şel'lfln yirmi aıtrsı olmakla akşamı ( Perşembe ge· 
ı·eRi) LP~lcl kadir, on UçUncU Pazartesi gUnU de Bayram 
ol!luğu ııa.n olu!!ur. 

' 

DuğıJB)'clan: 

Arpadan: 
l'ziirııdt'n: 
llurııı:ıd:ııı: 

Sadakai fitır 
En iyi 

K. P. 

12 :w 
lG 3[} 

83 :w 
uu uo 

İyi 

K. P. 

10 20 1 

15 00 
f)tj 30 

133 20 

Son 

K. P. 
r-

9 ıo 

o 011 
:;o oo 
00 JHI 

.............................................. _ ...... , ______ __ 

Alacaklı talep etmedikçe 11 l'ıtı 
memuru borçluyu mal beya~ıf bı ~~ 

. bulunmak için tazyik edeP" fi ~~ 
cektir. Ve bu suretle borçlıl o1 rtler 
zuli tazyiklerden kurtulmıtŞ ~~~k 
caktrr. ·(l'ı ~ta, 

Bor5lu alacaklı tarafıdart ;;1 ~~~tıa 
ya ibraz edilmiş olan ser,-e f('l tG l) 

imzasını inkar ederse icra .. rt<J ~~ıu 
cii alacaklıyı mahkemeye go: I_ ~ v 
meğe lüzum kalmaksızın 1~ er1 

edilen imza hakkında takibı11 ~ a 
istiktap yaptıracak ve ıca ı ~ .. 
getirdiği takdirde bor~Junurt f, ~tli~ 
razının, muvakkaten ref'irıe •j ~ı~:~ 
rar verebilecektir. İcra ~~r~, ~~ıı' 
hangi kararlarının temyı~ı cıiJSI bl\. 
olabilec~~i kan~ı;unıın 2Jor .., .\t 
maddesınm tadılınde açıkça ~~litı 
terilmektedir. e '~ı, 

Meriyette bulunan icra ',,ıl. 1..~~ 
tas kanununa ticari serıe 'J. ~il 
müstenit icra takiplerinde tıO~ ~~le 
tarafından yapılacak itiraı,~eıl ~h.bi 
kik için dosya ticaret mal'ı" iJi 
sine gönderiliyordu. al~ 1~\ 

Yeni-kanundaki bu bustl~ 1~'11 
değiştirilerek bu itirazı t!tdıf \'· 
salahiyeti icra merciine vetl t ;a_ 
olacaktır. . il ,. 

Hacizli gayri menkuUcrın t'ıJt. \o~~ 
meresi satıldığı takdirde ·a'2 ~-~ 
rından borçlu ve ailesinin 1~ ~~ 
için bir miktar tefrik oıurıil .; ~ 
tı r. oJ':· ~I 

Ödeme emirleri iki nüsh~ '~ 
rak tanzim kılm:ıcak, bir 11 ı"' t~~ 
sı borçluya, diğeri alacal<l!>'.~~ ı..\ı 
dcrileccktir. İki nüsha bırı te'lı ~ 
uymazsa borçlununl:i ırııt ~1 
addedilecektir. ~ef !.'~ 

Layibanm sekseninci rıl8 ·r tı~ ~ 
nin son fıkrasına konulafl blriıl: ~ 
kiimle alacaklı borçlu uıe "'~ ~· 
para. kıymetli evrak, altı~. (' ~:· 
giiınüş veya diğer kıymet 1 ;I:' ~~ 
!eri taşıdığı ve bunları icr'ti~ v~~ı 
muruna tevdi etmeyi reddetlı~ ~ 
görürse borçlunun s~I~ ~ 
karşı kuvvet istimal edeb!ıe'~ ~ i 
borçlunun üzerini arayab1 ~ \ 

tir. Kanunda en çok na.ıaz ~t 
kati çeken ıiususiyetle~ ~ s'I. 
dır. Yapılan diğer tadıl?~,.etl' 
dairelerinin vt1zife ve saJ3h1 j)tİ'4 
rakkrnda teknik mevzuatt 
etmektedir. , 



~ktubu: 
~ta, tanka, 
tayyareye 
~ e. Gala tasa rayın 

P•Yonluğuna dair 
$orı Xa~uhl DA YDAP. 

~ıaı~ar at yanşlarmdan al. 
~ hiın bugün yapıldığı An. 
:-ır. 'ta Podromu güzel bir eser. 
hatta b~· b~lar ve biterken her 
l'it lti ~.Ylik bir kalabalığı 1.a. 
~om bunlerfne toplayan Hi. 
~çık - at yarışlarından bi· 
':'il de aramamakla beraber -
~.ot boş vakit buldukça l?İ 
~ ._:rın acavip hayatına biı 
t.".:'" .\t katılırım ... 
~:"lnıa Yarı§larından mana ~ı 
""~tıı hla.k ve oranın acayır 
)'~ek"· İşte iddialı ifadeler. 
fı;h 8tniz. 

~dır ~~Yim: At asil bir hay. 
~tr ; ız Türkler, onu çok iy 
~hure Pek severiz. Cetlerimil 
~el akınlarını ata kıymet 
~,.ılac:rık sayesinde yapmışlar. 
'il', fetihlere erişmişler-

• °l'c.Naa ı . 1 'Ql'k 1 inkar edebiliriz ki· esir 
~i t~r~ularına hareketlilikle . 

ıl- j~in ~ın etmiş olan süvaril<' 
"" :ıl~o~ n fı'akın mazide dah 

~aları - zrnir yolunu süvar 
l'Uk .. açmışlar, istirdada < 
~t>le sura tini vermişlerdir. Bu 
a~e f at .sevgisini ve at yetiş. 
tı.~dı aalıyetini idame etmek 
ı.~t vt Bundan başka at, zi. 
~le t 81lası koşum hayvanı o. 

1 i ıqlıdır.a memleketimiz için fay. 
~"'et g h~et' evet ama sarfolunan 

de ~11\anı ve himmet kesafetini 
Jj euerj arın hızla de~işerek kıy. 
ta ~il llı>o alt üst ettiğini, nihayet 

k at rculuk tarafını düşüne. 
1!~ıı.rarnYarışlarından bir mana 
:"r atı IVorum. Eğer bu yarış_ 
~ ha;hk lehinde propaganda 

~lltıl • rnünakale ve ziraat 
eliıı. arnıdan asrımızda atm 
lre,1;utmakta olan tank, tay_ 
~lar \0 rnobil traktör gibi va. 
h:~ ()}d ~hinde yapmağa mec. 
~.,.~\~muz propagandaların 

el'di esabı olamamak iktiza 
~ ~~ik 
~ tay let, motosiklet otomobil 
~ı11lare yarışlarının gençlik 
~~ ~ler~ cumartesi ve pazar eğ. 
Ilı tali' haline gelmiş olduğu_ 
t S'~l ediniz; o zaman 
~~ı fıtuh'rurkiyede hayatın çeh. 

llıiş akkak ki büsbütün de. 
~: ku Olacaktır. Motörde bey. 
, ılret "'velinin (H.P.) attaki 
~ış ~e sürati sıfıra yaklaş _ 

l'ıie 0 duıhJ beyhude bir mü. 
"va !!anılmamalıdır. Son Po. 
'll'ı·~harebelerini hatırla • 

~"li~· ağhio ordu kumanda 
~i6e ~tı beeeriksiTJİ~ ~üphe _ 

1 l!ırı e o mcshur süvari kıta. 
~ ~orıııtıck Yapabilmiş oldukları. 

:C ge: ta hic: versiz olma. 
~leriıı ektir. Av~upa memle. 
%1t :e \'eva Asvanın en 

i ~: ta.tiı e~!e~~ olan Sovyetlerde 
rı t ~:.ıııa u ,:Unu tayyare meydan. 
rı-~ ~ llar ~.aYTnız: kadın ve er_ 

:ıd IU teaı:ıu.t ... liJerle tavvareciler 
0 "aıııhltınler vaparken sekiz 

trkeıcarındakilere karlar kız 
~il.it b:-0.cukların da hav~cı. 
"l ll'l IC'ım birim ovuncak -

~u~. Sş~uı olduklarını ~örür. 
rı~~ İl a~~te bir kaç yüz kilo. 

~~ll'lc olçUien siirat asrında 
lacaktıu. tekrarlamakta u. 

~\ ell'li hır cihet bulunmadı-
t ~arn olalım. 

lılce. Uılarrn'n ı:mor tarafına 
~tı, ~ .ata binmek snor. ve 

~tıı \;ı:ci olmak - spor he. 
11dir tıharile dahi - spor 
ler h A.~ır sahiplerile co. 
bi~cr~ngı seytani tertipleri. 

1 il' in! ~Urban ediyorlar, bi. 
'\""' lVız> 

tı..:'""11) ·: 
.:ıııakt kelırrı~vi ile vasıflan. 
ı.11lı h~n başka çare bulama. 
~t"" Oodrom ha vatı ise ha. 

\ ·• ac · · ~l'ıı1al(, ayıo ve rok acayin. 
f hi a orada, Bi?.an•pn pek 

"Q.l>eşııı '>odromundaki Maviler 
t..~ı11ız er. ~avgasma şahit ol. 
~Çift' lakın ka.dın modası ile 
~deıı vk mUşterek bahisler 
~ ı~a cselerimizde ve ah. 
la 01~e ~erin yaralar acıL 

ı._ ~!)iliy0 Ugunu ~özlerimizle 
~ tı h tuz. 
~ ~~ haftadır hipodroma J{e-
l' 

11'1tlar an~nı. hayır bütiln bu 
~da.ha ~ır defa givdiklerini 

li ... 1~ bu ~1.Yrnemişlerdir. Koca. ·°'•t llt~<:eleri acaba bu lükse 
~~~kllekdikr? Halbuki barem 
~· ...... azaneı - vergiler 
~ 1~lir. ~!1 vüz lirada tahdit 
~ ~u~1§elerin önünde çe. 
~"'1af ~ktep çocukları 

b·~"lar ç~raklan gibi küçük 
-.._i~r kaç 1 ~. dükkan sahipleri 
h':ll'ı hart ıra kazanmak heve_ 
~ıı-~Yele~h~Jarını ve belki de 

ar. ll nı kumara yatırmak 
Unlara bakarak hi. 

( De1ıamı 5 incide 

münasebefile Türk - İngiliz . Fransız dostluğu ________ ;::_ ____________________ --:-_______ __ 

General Guro'nun 
bir mektubu 

" Türkler cok ., cesur ve alicenaptır " 

Vu mecmuasının 

Dünkü posta ile Avrupadan 
gelen "Vu" ve "Maç" mecmu. 
alannda memleketimize dair 
güzel sahifeler ve ihtisaslar bul. 
duk. "Vu" me<!muasında Türk 
inkılibmm muhtelif safhaları -
nı ·tesbit eden resimler arasın
da bilhassa general Curo'n.un 
Türk - Fransız dostluğunu te. 
barüz ettiren mektubunu aşağı. 
ya naklediyoruz: 

24 Te~nieoocl 1939 
"Türklere karşı Çanakkelede 

harbederken yaralanmıştım. O 
zaman onları evvela yüksek me
ziyetleri ile tanıdım. Türkler 
cesurdur ve alicenaptır. Yara
lılarımızı almak üzere gelen 
hastane ~emilerine. topların!n 
atış mesafesi dahilinde oldugu 
halde, ateş etmiyorlardı. .. 

Milletin kendisine Ataturk 
ismini verdiği muzaffer kuman. 
dan Gazi Mustafa Kemal mem. 
leketi harp meydanlarında çar
pışarak ve onu tenvir . ederek 
kurtarmıştır. Memleketın mer
kezi olan Ankara _çöl halinden 
onun iradesi sayesınde kurtul . 

mu~tur. .. k" h 
Ben Ankarada Atatur un a. 

lefi sayın Cumhurreisi İsmet 
İnönünün. kadehini .. kal~ırırken 
bana bakarak: "Muttefık ordu 
şerefine!,, dediğini işittim. Bu. 
günlerde General Veygand~ da 
aynı E1erefe kadeh kaldırdıgını 
görecektir. · 

Daha 16 pcı asırda Fransız 
kralı ı inci Fransuva bıışında 
imparator Sarlken bulunan ~~
manvanın heg-emon)'a teşebb~. 
süne karşı Kanuni Sultan .s~. 
leymanla bir .. ittifa.k a~tetmıştı. 
'l'arih tekernır edıyor. 

General Goıırattd 
ATATCRKÜN MERT HALEF

LERİ 
Fransızca ~fatch isimli mec. 

muada da Türk . İne-iliz . Fra!1-
sız, a.nlaı:ıması münasebc!.ıle 
memleketimiz hakkında ~u cum 
leler yazılmaktadır: . 

Evvelce Osmanlı ımparato~._ 
hığunun üç kıta üzerirıcle ayagı 
olduıfo sövlenivordu. Her ~e ~a
dar bugünkü modem Türkıye 
Süveyş kanalına kada.r uzanmı .. 
yorııa da. tesiri. Afrıkada, ~s
yada. Balkanlarda _ve dd?llayıkstıle 
biitün Avrupada hısse ı me c. 
dir. d 

Türkiye Akdeniz ve K~ara e. 
nizin anahtarları olan bogazları 
elinde tutmaktadır. ve muha!a· 
za etmektedir. Canakkale boga. 
zrnın İngiliz, Fransız donan
masına acık bulunması Roman
yanın isti~li!ini temin ~ec~k 
yegane amıldır. Sonra Türkıye 
Almanların muhayyilelerinde 
yaşıyan Avrupa - ~ya hare. 
katı için yegane mamadtr. 

Türkiye Saadabat paktı ile 1. 
ran. Irak ve Afganistana bağlı. 
dır. Türkiye Mısır ordusu ve 
Surive ile Filistindeki Fransız 
İngiliz kuvvctlcrilc müşterek 

kapağı 

hareket ederek Hint yolunun 
emniyetini temin edebilecektir. 
Bundan sonra Türkiye pancer
manizm rüyasının karşılaşacağı 
bir isliı.m hududunun bQ.şmda 
bulun.maktadır. 

Almanva bu kuvveti çok iyi 
tanımakta ve takdir dmekte • 
dir. 1925 senesinde Alman ~rka. 
nı harbiye l'eisüiini yapmış o. 
lan Kari Ender, Berliner Ta.. 
geblat'ta şu itirafta bulunmuş
tur: "Türk ordusunu tanıyo. 
rum.. Kahramanlığı her türlü 
takdirin fcvkinöcdir. Bu kuv. 
vete nasıl liı.kaydane bakılır! .. 

Türkiye ile Fransa ve lngil. 
tere arasındaki dostluk yeni 
değildir. 1521 senesinde birinci 
Fransuva. Şarlken'e karşı har. 
be başladığı zaman, kendisine 
bir yardımcı aramış ve Krınu
ni Sultan Sülevmana müracaat 
etmişti. bu şekilde 1536 sene
sinde Osmanlı imparatorluğu ile 
Fransa arasında taarruzi ve te. 
dafüi bir muahede ile bir de 

ticaret anlaşması yapılmıştı. 
İngiltere imparatorluğu da 

on dokuzuncu asır imtidadınca 
çarlık Rusyıınm Osmanlılar ile 
yaptığı savaşlarda Osmanlıla • 
nn yanında görülmüştür. 
lTALYANCA TEMPO GAZE-
TgStNl T BiR ::\iAKALESt 
Diğer tarııftnn Romada çıkan 

haftalık resimli "Tempo,, (Za.. 
man) mecmuası da son yazısı.. 
nm dört büyük savfa.sını Tür. 
kiyeye tahsis etmi~ir .• Mecmı:a 
bu sayfaları, Türk ınkılabını gos 
teren bir çok resimlerle süsle
mis ,.e Türkiye hakkında iki ya. 
zı koymuştur. Bunlardan biri~
de, Türkiyenin son Avrupa sı. 
yasetinde aldığı mühim rol te. 
barüz ettirilmektedir. "Ata. 
türk Türkiyesi,. başlığını taşı. 
,·an diğer yazıda da Türk inkı. 
iabı takdirle anlatılmaktadır. 

Bu yazıdan inkıla bımızr. ve 
memleketimizin ehemmiyetini 
anlatan bir parçayı alıyoruz: 

Türk milleti, yeni Kemalist 
rejimle, adetlerini değiştirmek, 
eski rejimi tamamiylc yıkmış, 
düne kadar inanılan ıbazı şeyle. 
rin yalan olduğunu tanımış, ta
rihini, takvimini, yazısını yeni_ 
den yaparak yeni bir hayata 
başlamıştır. 

Kemal Paşa, Sakarya muha. 
rebesinin galip kumandanı 
Gazi, en müterakki Avrupa 
memleketlerini nümune alarak 
memleketin bünyesini yeniden 
teşkil etti. 

Bilhassa inkılftbın dev adım. 
lan ile ilerlediği bir saha var 
ki o da sanayi sahasıdır. Sana
yi in inkişafı için Türkiye sarfe
deceği gayreti evvela beş sene. 
lik bir planla tesbit etmiştir 
ki 1934 te başlıyan bir pl8.n. 
dan sonra !bir dört senelik \'e 
diğer bir çok planlar ilave edil. 
miştir. 

Bu derece geniş bir Çalışma 
pr~ı Jçin hariçten bir çok 
madde ve makine almak icap 
eder Bunu da, Türkiyenin ihra_ 
catınm 1939 senesinde bir sene 
evveline nisbetle yüzde 31 de. 
recesinde bir fa7Jalık göster
mesinde görüyoruz. 

15 teşrinievvel 1938 anlaşma
sı ile Türk - İtalyan ticareti. 
her ne kadar harp sonrasmda n 
1928-29 devresi zarfındaki de_ 
reccvi bulmadıysa da, daha faz. 
la inki~af etmiştir. Bahsettiği. 
miz o devir, zarfında Türkiye
nin ticarette bulunduğu ecnebi 
memleketlerin en ba.~mda ltaL 
ya g-eliyordu. 

Silah ambargosu kalktıktan sonra 

Amerikan sanayii 
ittifak devletlerine ne temin edebilir 
Son günlerin en ~ühiı_n h~

disesi muhakkak kı Bırlcşık 
Amerika devletleri tnraf ından 
ambargonun kaldırılması hak. 
kmda verilmiş olan karardır. 

Silah amba~osunun k~dır~L 
ması ile müttefikler Bırle!'iık 
Amerika devletlerinden i:;;tedik. 
lcri kadar tnvvarc ve <liffecr harp 
ma lzemcsi ala bileceklerdir. 

Bug-ün ambargonun kalkma. 
sile Birle:;;ik Amerika devlet
leri :;;anavii müttefik devletlere 
ne temin eder? . 

Bu. üzerinde durulacak bır 
meseledir, evvcıa ~unu kayde. 
delim ki modern harp mua7.znm 
miktarda mühimmat sarfını mu. 
.:ip olmaktadır .. 

dakikalık Bugün on 
ham neticesinde bir hafif ma. 
kineli tüfek otuz kilogram, bir 
ağ'ır makineli elli altı kilog-ram. 
altılık hafif bir top 130 kilo ve 
8.5 luk bir top sekiz yüz kilo.g-. 
ram cephane sarfetmektedır. 
Bir bataryanın on dakikalık 
sarfivatı ise üç ton barut ve 
çeliktir. 

BUGÜNKfT SlJ,,ı\HLARI:'\ 
ATEŞ KABİLİYETLERİ 

Buj?Ünkü silfıhlarm kabiliveL 
!eri 1914 dekinin dört mislidir. 
Bir denizaltı gemisinin inşası 
için on binlerce saat calışmak 
icap ediyor. Tek motörlü bir 
tayyarenin .g.övdesi!1in _yap~_lma 
-..e montajı ıçın yedı hın kusur 

(Devamı 5 incide 

Siltih ambarqosıınım kalkma
smdcı c1ı miih:m rol oynıy::m 

Ruzvclt 
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Görüp düşündükçe 

Keyfi öyle ı stemiş ! 
Jıı..,anlar, toplu ya~anulAll ha':'ladıktan ~mıra k<'yirierinc 

de hir ~ınır çekme-k zorunda kalını':'larclır. "Cemiyet'' in ken
disi <le lazısız, maclclcsiz; fakat. aJnı zamanda htisna...,ız hlr 
kanundur. Ilu meydana Cliİ':'en yalnız ""enki kaza'' dan ılcğil 1 
hu yazısız, mncldesiz kanundan da k.urtulaınaz. 

.EH•t, ama biitiin bu siiylccliklcrlm, nn<·ak hakkı hemken
disi, hem ha':'kası, hem ele muhit ic.,:in aynı Cilı,:iiyo ''llranlar i
<;incliı". Yoksa. aradı\ Mrıula. c<•mlyetin kanunlarını <;iğneyen, 

toııluluj::ıın hakkına, anancsin<', mahna \O canına saldıran Wr 
takım adamlar da ~i>riilür. 

Hu ndnm, hazan hlr katil, hazan bir hırsız hazan ela bir 
tc.•nhC'l , c• hir knyıhız hii\ 1) eti ic:inclodir. Onlan hiZ<lcn sayma
yız. Hapis ,·e tec·ri<lln ınfuıa."'ı budur. 

Fakat <;ok kN·e c·c.•miyct ııb.anuna, clolanıbaçh yollardan 
~insi ,j 11..,i ~:&ldıra.nlur olur. nunl~rın hü~·unıu giirültü~ü.zdiir; 1 
nrııa uzun Mn·cr ,.e aı'(lı aı·ası .ke.sılmcz. l ılgındırlar; gosterişo 
kupılınaclım ustaca i7lerler. \'erdikleri zarar da o nisbettc go· 

ni':' oluı·. 1 
:\f<' ... elii, cliirı bil' urknda':'ım anlattı. <Jumhuriyct ı.,..yra-

mınıln hnzı çaJ~ılı gnzinolar, liiks saz >:~rlcri, fiyatlarını yüz
de otuz, kırk nislwtlndc artt ıı·ııw;•lnr. }.ili kunı':'a , ·erilen bir 
finc·an knh\'<~ lc:lıı U:> kuru': alnn':'lar. Buna. knr;;ılık olarak bir 
~P.Y ,·c ı·meml-:-lcı·. l'rogı-amlıu·ıııa halktan aldıkları bu !azla 
parayı haklı "ii"tcrec·ck hiç bir ila\'e de ynpmnnu':'lnr .. 

- !'eki ama hu fazlnlık 11ooen '! 
Diyenlere de ~ayet giiliinı; bil' l'e' ftJI , ·erp&l':'l<'r: 
- .A :, dc·mi':'ler, n<'<lcni ,·arını ya? .. Unyram canını! 
Bn)Taın, bil' mcmll•kct sc,·Jncidlr. Fakat hiz bunu birta· 

kmı nuıdruluızlanl,.ıın :-atın nlMak dej{Hiz. Uu hir. 
Sonrıı lstnnhulcla herkes sattıjl'ı !;'<'ye ist('()iAi fiyatı koya. 

bilir mi? Bunun bir yn ... ası yok mudur? Yar:-a bu clcğiı;;melcr 
nasıl yupılnhlllyor? Yok <'~er de,·Jct müsaadesi ile oluyorsa, 
claha fena. Halka l'iiklctil<'n bu fazlalık ic:in na. ... ıl makul bir 
sl'h<'p ileri siiriilcr<'k bu miistıa<lc alnımı':''! Sonra dıı hu sebep 1 

i flc\ )c•tc,:c nic,:in tahkik t'<Jillll<'llli':'tir? Ho~u bO!;illll& halkı şehir-1 
• de znraı·a sokıınlarla, el~ hn':'ııula. soyanlar arasında. no fark 
i nır'! Birinde hl!: olmazsa kendi canllc ele oynamak gibi kor- 1 
i kunç hlr scrma.re giizc ı;nrpnr. İkindde o ela yok. Umuyorum i ki, belediyemiz hu türlü hnreket~~re hir daha n:cy<lan ,·ermez. , 

:.. ....... ___ Hakkı Suha Gezgın 

lzmirde iki kalpazan 
ya k a l a n d ı 

Bunlar gümüş lira ile elli 
kuruşluk yapiyorlard ı 

İzmir, 6 (A.A.) - Zabıta
mız 52 yaşlarında Mehmet oğ. 
Ju HaUJ ve 34 yaşlarında Mu. 
rat oğlu peynirci lsmail nam
lannda iki şahsı kalpazanlık 
suçu ile tevkif etmiştir. Bunlar
dan Halil'in evinde ıkalpaza.n!J_ 

Fazla saatlarla çalışma 
talimatnamesi 

Ankara, 6 (Hususi) - Fazla 
saatlerle çalışma nizamnamesi 
iş kanununun 37 inci madde
sine göre lktısat Vekilliğince 
hazırlanmış ve meriyete konıul. 
ması vekilcce kabul edilmiştir. 
Yarın tatbikine geçilecektir. 
Nizamnamenin birinci madde. 
sine fazla saatlerle çalışma e
sası şöyle tesbit edilmiştir. 
Fazla saatlerce çalışma herhan. 
gi bir işte memleketin ekono
mik menfaatleri bakımından 
yahut mahiyetleri itibarile ve. 
ya istihsal miktarlarını mutat 
olan se,·iyenin yukarısına çı. 

karrnağa ihtiyaçları dolayısile 
iş kanununun 35 inci maddesL 
nin A fıkrası hükmünün dışın. 
da kalarak günllik çalışma müd 
detlerinin muvakkat zamanlar 
için o hükümden daha fazla 
hadlere arttırılmasıdır. Memle
ketin ekonomik menfaatleri ba. 
kımından fazla saatlerle çalı. 
şılabilmesi keyfiyeti iktisat ve_ 
kaletinin ve işin mahiyeti icabı 
veya istihsal irtiyacı dolayısile 
fazla saatlerle çah.şılabilmesi 
ise her bir işyerinin bulunduğu 
mevkie göre o sahada iş kanu. 
nu tatbiki teftiş ve takibe sa
lahiyetli olan makamın takdir 
ve tasvibine bağlıdır. Nizam. 
name 22 maddedir. 

---0-

F akir ailelere yardım 
talimatnamesi 

Ankara, 6 (Hususi) - Ren. 
dilerine bakan aile reisleri as. 
kere alınmış fakir ailelerden 
muhtaç kalanlara ne şekilde 
yardım yapılacağını belediye 
bir talimatname ile tesbit ede
cektir. Bu talimatname önü
müzdeki g-ilnlerde belediye mec 
!isinde görüşülecektir. 

-o-
İtalyan mimarı 
şehrimizde 

Dolmabahçe stadyomunun· pla
nını yapan İtalyan mimarı Viyet
ti Viyoli şehrimize gelmiştir. 
Planın detapları üzerinde çalı
şan mimar Fadıl ve Şinasi ile gö. 
rüşecektir. 

ğa ait bir çok eşya ve kalp pa.. 
ralar bulunmuştur. Suçlular lbu 
aJetJerH kalp para imaJi için 
bizzat vücude getirdiklerini iti. 
raf etmişlerdir. Bunlardan Ha_ 
lilin evvelce de kalpazanlık yü. 
zlinden lstanbul ağır ceza malı. 
kemesinde 23 ay hapse mahkum 
olduğu ve müddetini bitirerek 
tahliye edildiği anlaşılmıştır. 
Suçluların gümüş bir liralık ve 
elli kuruşluk paralar yaptıkla. 
rr tesbit olunmuştur. 

Müddeiumumilik tahkikata 
vaziyet eylemiştir. 

Ambargonun 
kaldın iması 

Berlinde nasıl bir tesir 
bıraktı 

Amsterdam, 6 (A.A.) - Te. 
legraf gazetesinin Berlin muha_ 
biri yazıyor: 

Türk - Fransız • İngiliz mua. • 
hedesinin akdinden ve Amerika. 
da silah ambargosunun kaldırıl
masından müttefiklerin büyük 
istifadeler temin edeceğine Ber. 
lin muhakkak nazariyle bak
maktai::lır. 

Diğer taraftan Balkanlarda 
Alman - Sovyet nüfuzundan kur. 
tutmak için yeni bir temayüljbaş 
göstermiştir. Bu vaziyeti Alman
ya derin bir alaka ile takip ~ et. 
mektedir. 

Bundan başka Amerika ambar -
gonun kaldırılmış olmasını Al
man mahafili münferit bir vaka 
gibi telakki etmemektedir. Ame_ 
rika silah ambargosunu kaldır. 
makta Avrupa işlerine Almanya. 
nın hiç de istemediği bir alaka 
gösterdiğini isbat eylemiştir. 

--o-

Dahiliye Vekili 
Malatyaya gidiyor 
Sİ'\'as, 6 (A.A.) - Dahi;ivı.. 

Vekili Faik Öztrak, dün bura. 
ya gelişlerini takiben vali \'ı: 
kaza kaymakamlarının iştirak;_ 
le yapılan bir toplantıda vila _ 
yetin umumi vazivctini ve ihtL 
yaçlarını gözden - geçirmiştir 
Faik Öztrak m.üteakiben pa:-ti 
yi ziyaret eylemiş ve şehrin <T~
rülecek yerlerini gezmiştir. ,., 

Sivas, 6 (A.A.) - D~biliw 
Vekili Faik Öztrak, Malatvn\·:ı 
gitmek üzere dün akşam bl'rJ. 
dan hareket eylcmi§tir. 
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O J.tKe Alhamra on bin frank ı 
asılat yaptı; ve ıtaiyan güzelli- j 
urin timsali. fraklı da oz Mod 1 

sahneye gelince Parisin en sok 
okunulan ve sözüne itımat olu -
nan a.ı:etesir.ıin göklere çıkardı l 

dünyanın en cazibeli k:ıdmı en 
miıkemme1 dan özu diye med • 
hcttiği bu iıcuk umral kadın 
fevkalade alkışlandı. 

I:ı;er Irrefı tabl gazetesinin ma 
kale ne itimat etmek lJzımgclir
e. Mod bacaklarile en yüksek 
fılozofik m rtebclere yukselmek
tc ve SC.)i ırci üzeril"':ie anlaşılmaz 
"'"Jirler y pma ydı. 

Dansın metafizigi: Ebediyet 
namütenahiyi meydana koyu
cu 

N maranın sonunda halk gay
emnun kalma ına ragmen pro 
to etmedı. Rertlam:n en mut 

bloflerine alışmış oldukları 
ın: 

- Çok gÜ.tel bir aka bu da .. 
Dediler. Daha az terbiye gor 
uş ba:ı:ı kim eler: 
- Bu :Ja biraz fazla cesaret! 
N eticcsine vardılar. 

nunla konu~ma - a b.a lamı§tlr. 
f ıte zavallı direk.ör de göz· 

ya arı (j.deri ~..ıe birıkm..iş olclu
gu halde zavalh babanın vaz:iyc -
ti:nde konuşuyordu: 

- Gazetemi berbat' cttınız .. 
cliy e inledi . Butun Paris mat -
buatırun c:glencc.sı oldum. 

'fito ayakta, ôzleri önüne egi 
li bir vaziyette, baştan çıkarılmış 
ve şerefini kaybettikten nra 
yemden babasınm kar ısına çık 
mı Jcr:z gıhi eltcrini karnr hi?:a -
smda baglamrş boynu biıkük ve 
sessiz duruyo.-:fu. Direktör bit -
kin b1r vazıyette sozüne devam 
etti: 

- Bu darbe çok miithi olılu .. 
cletli. Kederim o kadar fazla. o 
kadar öl;lürücü ki, sizi tahkir tt· 
meğe veya ba bir harekette 
bulunmaga kudretim. yok.. Sizi 
affedi}~rum.. Fakat unu da iyi 
bil ki. bir daha ölünceve kadar 
sizi bacaklarım arasında görmegi 1 
ar:ı:u et em. ister eniz verin eli
nizi' s ım. H tti ister cniı 
beni kucaklayıp öpebilirsiniz de .. 

Falult her iki sınıf da gülmek· 
ten geri kalmadı. 

Empressryolar ve Parisin eli -
ğer gazeteleri. hatta bizzat fod 
da gilluyordu. 

1 Buyurun burada opcrııkom.ik itin 
iki koltuk biletim var.. Bunları 
<l size bütlin iyi düşüncelerimle 

Yalnızca bır tek: kışi bu hadi -
seye hiç gülmedi: Bu :la Parisc 
a'li d tinin hem:m ertesi gun U 
rne ur ( !) makaler:i:r muharriri 
olan Tito Arnodi: Yünma çagır
tan lrr-efütab} ga.z.etcsinin direk 
töriı idi. 

Tito, direktöriin odası yanın -
dakı mcdba":le bıtlunurkc.n zilin 
uç kere acı acı çalması onu ye -
rinden fırlattı. Zilin bciyle duvar
ları titretircesine çalışındaki miit 
hiş hiddeti anlamak ijin her- hal
de mu iki filozofu ohn;ık tazım 
değiM:Ji. 

Tito odava girer girmez ilk o
rak na.zarı dikkate çarpan di -
ktöru tem biırc u iızerine 
ilmiş bir çift kalın bıyıkları ol 

u. 

Dirdctdr bitkin bir haldeydi. 
uyük bir kederden bitkin u -
u bır insan haliyle tamamen 
cır e sakin konuşuyordu. O -

elaya h~lı:im ol.an hava ve direk 
torle Titonıın karşılıklı vaziyet -
!erini iyice anla ·abilmck için 
şöyle ·r manzara tasavvut et • 
mek do ru olur .. Bir baba ta -
savvur «lelim, biricik kızı bir 
serseri ile kaçmr • gebe kalmış. 
çocu unu do urmuş, fakat sonra 
ib.,.gazlamış. yakalanmı • ha e -
dilmiş. mahklımiyct muJdetini 
doldurmus. hapi ten çıkmış ve 
altı ay şurada burada serseriya -
lle dolaştıktan sonra yeniden ba 
ba evine avı.Jet etmiştir. Zavallı 
babası her giın ona kiıfrctmi • 
ondan nefı et etmiş. onu eline ge
çirmek ~rsrnak. hırpabmak is -
1emiştir. Faht bc~ld:iıı,:i bıı kin 
uzun muddet onun hiddetini is 
raf ettigınden artık bıtkin 

bir halde onu kuştlamış. sakin 
bir ed41 hatta mü fik 'bir sesle o· 

ve iyonun •. Fakat 'zc hiıtüu ya 
pabilec~gim de bundan ibaı ettir. 

Ve. sozüniı bitirince bitkin hir 
halde koltu a çöktü. 

Kendisine gcldigi zaman ar 
tık Tito. Arcodi oclarla değildi. 
.Kaprdısarı edi lmiş, sokagr boy • 
latru§tı bile .•. 

~. * * 
Tito uzwı zal'Pdndanbe-i gül -

memişti. 
Buna ragmcn bu felaket onıı 

giıldurou Vazıfe&ini kaybetmiş 

itli, eni bir iş arayacak kuvvete 
ele malik değildi. Sonra cehin<le 
ancak hafta sonuna kadar idare 
edecek p ra ı va.rdı. 

Tasarruf etmesi ve parasını i. 
dare ile kullanma ı lazımdı. Bıı. 
ntıt takliir cttigi i io bir antikacı 
dukkiinma ugrayarak birkaç par 
ça e ya satın aldı. Bunlann ara
sın ktli ttrin mihrabrnda 
mukı.ı le ekm ~in saklanmakta 
oldu u kavanoz da vardı. 

Tito Napolyon otelinin dördün. 
cii kat~ki odasına '<ardıgt za.. 
man bu mukaddes kavanozun İ
çindeki temsili ekmek parçasını 
çıkardı ve yerine Kokainin çırıl 
çıplak bir re mini koydu. Sonra 
dolabından ~evkili Kokainin ko.. 
kusuyl:ı cklu bir i e avatar çt. 
karclr 

Şişenin UT.erine bir vaporiza. 
tör taktı ve sanki yarattıgı man. 
zaraya layık biı ıdckor buırla _ 
mak i ter gibi oda mm hava ını 
bu guzel kokuya bofdu. 

Tito kavanozun kar ısııl{fa dal 
gın dalgın gü:u:I daMÖzun çrp 
la.k vucudunun muntazam hat _ 
larınr cvredcrken-. birdenbire 
Mdi ileriye giriverdi. 

( 0f1htr t nr} 
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Aleındar Sinemas~ 
Mllrİ Antuvnnc l 

Dünya haa vdi. le ri 

Arkada§ımın sozune rağmen 

::luramadım ve gene kalktım. Ö
nümdeki kalabaJıT.ın aroısından 

geçı:nck de ayrı bir i ti. Bu. um 
du~umdan daha kola.> oluyordu: 
çiinkü beni görenler. bir yılan, 

bir timsah, bir canavar görmu 
ibi aeılıycrlardt Onlar ne diı Ü 

rriırlerse :Jüşiinsünler. aJdırnuya 
caktım. Fakat bu sırada vakınım
cla olanlardan iriyarı bir -delikan
lı henüz beni örerek çekilmi -
>•enlere dogru bir il"i adım attı: 

- Savulun! ... Yamyam geli -
ror ... 

Diye gmlı 
Kabkahalar ortalı.,,ı çınlattL 

Gene yürüdüm. 
Deminki sözleri ö fü en deli 

kanlı bu sefer arkam n ha. kır 
dı: 

- Yuhaaaaa!.~ 
Yuzlcırce ~işi ayru sesi daha 

kuvvetli olanık tekrarladı: 
Bana söyle babacıgım, en ol

s:ıydın artık sabreder: miydin? 
B.ıı ~ru eger ve çekilip gider mİ\·
dın. 

Sen bili orum ki. diplomat bir 
a .1amsın. En yaman dil mana en 
büyiık do t aörimmesini çok iyi 
lıecerir ·in. A a .. ı vukarı o unun 
Habeş biı!ıikleri de barışı 5ok 
sev<'n, isteyen adamlardır. Çün 
kii ar.~ak böylelikle mcd nivet 
yolunda Avrupalılara yeti mck 
mümkun olduguna inanıyor u -
nuz. Lakin hi uphem ~k ki. 
h{'nim erimde olııvdm, bcnaen 
baska turlu vapmazdm. .. 

Ne yaptıı;uru. ben )azmadan 
da anl dı • ını sanırım; fakat g~ 
ne yazayım~ 

Bird nbi e yerimde dimdik 
durdum: ha ımı ve alnımı ·iılı: 
stlttim İri an delika.nlıva don
cltim. bir adım a tt1m. v"arajana 

Vittoryo bu aralık beni kur -
tarmak için atıldı, ijn.üme geçti. 
faltat kala:ıalık tarafından he -
men ~urü.ktenculç göt iiriiklü. Zi
tcn bu ku lar lti iy e kar§ı ondan 
cok C} bekli emezdim. 

Yumruk, tok:\'t, tekme, t .. him 
se t:ili )Utdumuıu"' ) aı;murları 
gibi üstiımc: bo nıyoıdu. Elimi 
akağıma r;.ötüriip cc:ktiiim \C 

baktığım urııan kan lı ul&ştıcını 
gordum: sol ıö.aünt · ti ve U til• 

hfı bul~ılı: : anne f e: JMinn : 
vtık kurtul~ ü-.idırim °Wtl!Dtlı 
UZCle ·di Bu u-ad.a tiz. bir cıi,lı\ 
dU\ m: 

:_ N e yapı 4tr&wnu? Utal.\Qlı 
yor mu wuu; ~tlııilin ~ Çe'1ilin 
dh: erun'!. size... Polis t._ Polis ;;ı • 

mn ~~-
u bir f t n kum " si" · 

Şo le bö. le ız.llft kt.zl:ıtumızı 

dıran lıi f.thıCj ku... Etmcer. 
er.lak alınlı, .du in h ra ıozlü, in
ce e li ve ~cvik_ 

Ka1a u•t rarak 
l tı T:aın «!üştte: ı:i u rMla 'ltel- ı 
?artından tutht, kalcıllrrnaıa •lıs· 
tı~ A nı .ıaınan.cla hill ni Civ· 
mck i4;in ~• m&i • ytlteaerıJe· 
rt çı ısı <ır ~ 

- Siı:i poliae uirim: "bu l:lir 
su tur. Bir miwin ~aıM •. 

Di •oran • .f:l:att1 lti.r uabıt · vle 
dtdiı;ini bile. ~ytlum : 

- A f ika a ıit•ünccjia\lı ıne 
dcni) ct bu mudur? 

Onu nasıl olup suaturm.Mlıkla· 
rına. ve k lunan hıhıp dıa dışa
rı umachld~rına. hatti IMnim ıi
bi o mediklc ri:nc tım. Fılıilt 
bundiJ baldı deiilmisiıo: ortada 
şa ıluak bir ev yok•'l : Elwuı 
adındaki bu ıe:n~ u taNIWIU la· 
şist e ili k~lwıoean 
Bar\.ıari Matany•nun ku t llU!!· 
Matanyoyu cok iyi tanırsın. hani 

sığınarak onun: bund n on vedi yıl önce Barak it· 
- Yuhaaa !.. de kumandanlık etmi. : ilk .ıı....an 
Diye bagıran ve sırıtan ağztna J;ırda do t tıcen amcanvn ,;e b&.ıı 

bütiio gücümle bir yumnık at - muzıuculan yüzilndH ...a tl:i 
tun. Mağrur ve yaygaracı deli - bütün Ha.be leu el• d~ ke· 
kanlı birdenbire san;ıldı. sallan- sil~ fakat ı.ı d İl3m.alllıiı hal -
cJı. ya hükuır.ı~ti hoş ,ör e4t)iYt.ftn 

Salondaki vüzlerce genç o an kcndit.ini ask• rlütt•a çıh.ıaı . 
da usmu tu. Bun}arı bcna ' t n anla \ra~tıo. 

- Vav <:.anına ! . Ne- cesareti.. N r tuhaf tcsaeüf ieail ,..! 
Di nk- vardı. Onları ıraka Amca,oı.ı ol en adamın kız ı 

raJt, ü 'i · t im. kat iri - nim canımı kur.tardı.. Ha.tt ltu 
yaır delikarılı kendini toparlamı • yiiz<le~ ise polts katıstı. O raaa 
lıcrıim. şaka una bir yumruk vur- ocmm ttatyan \>a ragma M YQÜ -
mustu. Bu. o -.dar zorluydu ki. ğtimü. "yere batsın mede~eti • 
bir boga. hovnw.:ile vm du an - niz !" ..+iye lıal,!11'dı~KN ıi lMi • 
clım: yere dii tüm Aynı zaman- lcr. Falr.ilt Eli!wıa b fll.llcm &uftlan 
da o yu7.lerce genç birdenbire karsı?adı: 

co~mu !ar, hepsi birer küfur sa - Hepsi yat-.mdır. :Ben bile o· 
-. ıırarak üzerime sa~Jırınıslardı. mın "'rinde ols.ı " cl.ım bu kadarı-

GııçlhkJe do&ruldum. t na d;yanamaı:, böyle nazik ve 
:Kendimi korumaya çabalı} Ol" - ı;c- iz olama" 

dum. Dedi. 
- Vurun!.. Matanve da sanırım. ki len& ıı. 
- alrluriın !... 'dam degtldir baha.. Zatcıı e ıa 
- Sag çıkaı mayın! .. Bu siftah ma"'\ da k 1lvıhı.t a~ared~Vll'l.1"' ~ 

ol un!.. """ kendi r.t tamtmıık i"ttrdim: 
Dıvoı Jar<lı. iak;at ya..pma ım ... Çünkü burad4 
Ve dıırmadaıı vuruvorlardı. ar•ı'· t:ı..,ı:hkh\,.nıı.ı bile !'.ttrın.ek 
San1d benim s.-ıh .. mı:la. altı 1 in ve l'atırhım-:ak isten iyonı...,. v~· 

yılrlı.z.ı hür va"t}"'ll, kims("ye bo - nız bir ki · vu ki. avı:ılıyor. Eu 
yun <"~miven Habq mill•tini 0

' İc; u~he •z Eli:ou 1•• : ne • a.z ık 
ıuruukluyorlar. yere sern:.e e ki bil!dl'n :k"n·tir. r.c.;~~cm D~ ka· 

u~rası\.·c:ırl;ırdı. dar cana \:akın t.>a k ~tan. M ka-
• • .... • 1 

• - .. • 1 • 

dar candan konu ma ~ :oar ... Ya· 
r;;mı sardı, od.ama c.,etird i. Ta -
n>~ iıç gün, korlıu savuluncaya 
kadar &ık t bana p Jdi: cks1k 
Jc riJni ~mta.lı. Son gün dedi 
ki: 

- ArlJ~a fa r.111, benim i~e 
tl;utı h er hl&ının bGrc.u ola bu 
e )eri ) aptıgıma kızıyorlar: hat 

t~ "Habe mis;n. nesin: zaten 
cıl/ara benzi} orııun !'" dh·orlar. 
.Fih t »iz : ene darılmayın Çok 
Jıe)lccandan oldu. ltaJyanın hava· 
sı insanla.rı böyle apıyor. Bir 
dt-nıı.ire \ıöpur.tüYor c o zaman 
ne yaptığımızı bilemi) ornz. Bun 
lar htp JC<;t r e Wlutulur. Si den 
bu suc:u bail§lamaruzı şimdiden 
rica e-~erim. 

Etnim arh k kafama iyice &ir • 
di: 1 \a) a, H• üllccsini yut -
mu için ka.rannı vermiştir. Dün 
kar a ~ömltklilerin M usolıni ku 
mtndaınna R oma ü.ztrine yüriı 
v-Os?e rioio on ikinci yıldönümünü 
kutJWılar. 
Görıcvdin. Roma naı;ıl co u 

yordu! M usolini :ene do~u ta 
raflarını g"'1ı tererc-k eski büyük 
R'lmaaan, onun variı.-i oUuklann 
ııJan, Afn1ta ve Asyadan. italyan
l<ırtn cittikcc co ~alıMdarından. 
!:enisltıuck- ltal.:larıodan bnhsetti.. 
Pcn(crc;rc çık hm ve gordum: 
Yüz bin kara ıôrtılckl' ve asker 
: • it rctm.i yaptı. Y\Ulerce tank. 
rnhlı oıomobil. ;ı.~ır ve hafif top 
lar. aıitralyödcr \'a dı. Uç yuz 
~y ·are birden uçtu. Gök asık ve 
ıünc: tcpc:.W.zı:le bulwıduğu hal
de e. suw lıiitün Roma gölge 
~~ cibiydi Bunhmn yalnız 

on tan~i bizim en bi.ı,) ük şch 
rinüz ola n Adi Ab ayı oıı be~ 

irra& a•kihııla kul yıı;ını haline 
ko ilir. •ombaları. zc-hirlı gaz 
?ui .. d\Ubdum kur wlları ve hın 
bir t ürlü ölüm vaeıtalarilc iızeı i 
mize üruyuekler ! Cünkü ba -
lca?:ınnı.n uııetine yürumekten 
ç•liiniye rlar: cünJtii biz hep in 
en z4~·1f P.tulunıı eruz. 

H>ct>ı ıı ı·tJr) 

T iyatrolar 
ı::11ln ı r ıı: .n n >Sl 

Ou ahımı ıo '.{0 ,f 

1cı~tııuu nııu.ı '"""" 
1 il ~ I 

--c--
f ıLŞtt R ııu - r. gıfı 

l '°t tİl ıd1 <..1sll hu g!' ı 

Kıı•l ı laı" lliilı-

• VAKiT • 
:U~cl>' fı l .\ı; ı ı ·t:~ ı 

" il ll'l:~t Jlt'uıleke 
,, 1 tlt c/ l•Uı.t/CI 

.\,hlö u.; l : .. -, li r 
;t ·~hlı; .. ~. .. :ıar. .. 
•• ,ı.~ .. '1:'.l H"-"O •• 
l 'ıH.aı. !"~· uıoo •• J. ı:-ikayı görmek icin duydu. 

ıu sabtrStzlrk al:ieta bir ha talık 
haline i:elmi t1 Riva rl~h ~hıa. 
vom'dan S4lnta Haricı Ehza™:tte
ye kadar yaptı r küçuk vapur e
yahati bitmez ti.ıkenmez gibi 
gelmişti. 

TUNA KIZI 
Bu, hi~nıı rııMb ihti~a.ı: :uiarıt 

f.):>mnikanın hali:ıi ve laıwM.Wn 
yirmi ya-ın4aki gençli~ini bt1hı_ 
vcrıdu. 

· - Dt'ır.elt ki onu affı-t tiniı: .. 
İ~tc bu cok i~ i_ 

ti:.ılk»ıt llırlıjı i\ ın 
ıı' .ııı hı> kı; r"~ f'fı, ılır. 1 \ı~t• 
hırı il it' 'il! ırıı~cıt \Crll"lt' ınJ;ı 
•C' u , 11 ... ,er 111 u• vııtt ıttl"tt lır 

\ lltı e ıı •Juıı tul Jıren n ek· 
lutt "" l~l.ıı uf Ut'-n"I ıtı. a httn" 
rı::ıra,111111 ıx '1111 l't'\'a hııııı.a ılt 
,., llıoıt•:ıı c-retıııl idare: ı.cııJı üze. 
ı ınc: alır. 

Ve işte o kadar bekledigi da. 
kika gittikçe crileyordu. 

Aç.ık mavi elbiseler giymiş bir 
uşagın rehbcrligi ile birkac; yol. 
cunuo geniş koltuklarda uyuoa ·
ta oldukarı liıks salondan ~ec;ti. 
ler .. Rehberi biitiın miışterileri 
gözden ~ec;iriyoı :iu. Denize ııa_ 
kim olan terasın: üzerine geldik
leri L4mdn rehberi hemen durdu: 

- Mö vo Lö Mestriyc burada 
da y •• Fakat işte Madam Lö 
Mestrive .. 

Ve ~ene inin bir hareke.tivlc 
biraz ileride bir koltuga gömül.. 
müş olan zarif bir kadını i~aret 
etti. 

- Kendisini tamyorısunuz. de
ğil mi. mö~yö? 

Nikola Taveresko, Florikıya 

bak~du. 
Arkası dönüktü. genç kadının 

Y"l'l.l:zca parlak siyah saçlarını, 
dolgun ve vuvarlak kalcalarınr, 
ipten. hafif bir is:Carpın içiindeki 
çıpl k ayaklarını gö:iıyordu. 

Morenanili k~ük çoban kızın 
J(» iflyb aJu bir ~kilddd haya. 
1i bütün k uvvetiyle gözi.ıniın o 
r. "" nd~ t eees9Um etti. 
Rehberi v erec,.gi cevabı bekli.. 

c;,rdu. Bir bahşiş ile te ekkür et-

7 l 
tikten sonra masaya dogru iler. I 
Jed1 genç kadın onun yaklaştı.. 
ı;mı ~ermemişti. Ya va a ~ 

- M.aı.lam. 
Dedi. Florika döndü.. 
Babası ile kıza hayatlarında 

ilk defa olmak üzere karşı karşı
ya gclmişJerdi. Domnika. Kons. 
tantinin metresi olduğu:ıdanbcıi. 
Florika ile aralarındaki benz:er
lik cc k daha manalt bir hale: geL 
mişti. 

Sarardr .• Batakl.arınm kuvveti 
kesildi. Duşmcmck icin masaya 
ıJay;ındı. Guçlüklc, kelimelere: 
basa ~sa · 

- Şüphc:s.İ7. Madam Pavcsko 
sizsi:ıiz dc:g:ı mi? dedi. 

Florıka hayretle kendisini sü_ 
:ı:iıvordu .. Otelde Lö Mcstriyc_ 
nin iamiylc: tanınıyordu. 

Birdenbire ihtiyarın lrireçl~Ş
miş yi.ızü üzerinde Demctrin hat. 
larını buldu, eınsen hemen he_ 
men aynı ya!lta idiler .. Ve on lan 
sonra karşısında bulunan bu ya_ 
bancı ile kendisinin de hen.zerli 
gini anladı_ 

Ru kere o da ~rardı Kendi İ
ni bir koltufıın üzerine attı. 

Masalarını bir facia havası sar. 

mıştı. ı Kalkt.ı. gitti, ta poırrnaklıklara 
Etraft~ki masadakiler ani ve davandı.. Mösyö Taverzliko ıda 

müthiş bir keMıek~ içir:e girmi~ • onu tak'p. etti O da gene adamın 
olan bu çifti tecC$SÜ!I ile se ~di. 

1 

dcnizin uzcrindc kalan yiıksck 
yorlardı. silüctini tanımı idi 

Mö yö Tavensko cemiyet ha_ 1 Birka,. aniye sonra Lö Mc::t. 
yatma alışını bir a:iam ı. bazan rive vanlannda clacaktı . 
hassa~iyctini sa ·bması lazımgeL · Nikola. rıorikanııı aile arasın
diğini tak:lir ederdi. Bunun i- da gecen hadiselcrd ~n bu yallan. 
cin rıorikarun konu sına va... cı adan:tJan daha evvel haber al. 
kit bıra~dan: mn~ do.,.ru ol.-ıcagını d şun<lii. e_ 

- Mos :-o I.o estri e heniız asen bun;ı hakkı da vardı. ya-.~ 
gelmedL Kendi ·nı beklivebili.r sesle: 
miyim? dedi. - Ben Moı cnaniılcn geliyo. 

Gene kadın -:la raz kendine rum .. eledi.. Orada kızım Domr.L 
aelmişti: 1 k:ının ye .. e.n: Konstantin ile izdi. 

- Rica ederim mösyö . Buvu. vneında hazır bulur ·lum. 
nm. oturun .. dedi.. Jan ~n o ya. - Ah 1 ne kadar mesut olacak 
pıyor .. Biraz sonra bura.da ola- Biı'ibirlcrini o kadar uzun za. , 
ca.ktır. manclanberi öyle seviyorlardı ki •• 

1 
Birkaç dakika zarfında Vene. - Uzun zamaıı1anbcri mi? 

dik hakkında birkaç söz konu - wyc N' kola sordu .. Fakat... • 1 
tular- Ruh!ann~aki heyt:canı Florika sözünü ke ti: 
cok kotu bir c.kilde.. saklama a - ilk te:.adüflerhdcnhe.rL in_ 
ca.lısan bu mi.ınasız su.derilen J:ı_ san bir~'.Jirini sevecek ise. hu ilk 
ha lrkıcı bir şey olamazdı. ba'-:ı ta anla ılır_ llu daima böy. 

Florika ara sıra pl.iia do ru bir lcdir. 
göz .atmaktan kendini alamıyor- Mo ~ıu.nide samanlar üzerin. 
du. de. )an ile tecircliJ(.i ilk gec:~_yi 

- İşte J an, dedi .. Bakın ath- hatırlıvarak kalbinin bütün he-
ma yerinde bulunuyor. ı yccaniyle bu sözleri söylemişti.. 1 

Diye F lorika tlc: v-.m etti. 
Uzun ~irpiklc:rinb kerınrınd4l. 

güzel l •naklarına .> U\ arlanmağa 
mühe ·ya ya daelalan ~.ırıl da... 
vordıı .. 
- Fak.at bunlar ı-.c ,. inç • ll§1'n 
idi.. 

Lö Mestrive gcli •0tdu. Plaj
dan a ·rıJ:r.uı. otel'n teı:asnıa tloi.
rıı gelen chr y~la :l l'~Mılı. Hat. 
ta ~imdi tah ta )'lij ayalcltabıları. 
ntn ç.imento üı~in c: vurmasmd&n: 
husule gelen guriıJtiilcı duyulu
yordu. 

Nikola Ta\•er•sk" shrek bir el 
ile kı .. ·~·ıı ad a nru *sadı : 

- F1 rikıı. vanum .. 6cdt. Sen 
de beni affedecek miııin ·: .. 

Jau mer ' 'venin baaam.aklanıu 
cık v.ordu. Florika ~vki dol~ n.a. 
urlarla • ığının :eli~ni seyEC- f 
diyar, içten gclc ıı e~tsiz bir 
tebc:ssünı yüzünü ayduıla.tıyor
clu: 

- Babamın 4'tfctl ' lcctk bk bir 
kusuı:u )Ok iri •• 6L)c ce"a" •~r. 
di .. Ben ~.ftn. YYl'"lİ:tde aaad• ti 
bulmu de il ıuiyim? 

. ... 

i ııctı• \ ' \ lil ı .. u nhoftt> ,a7. ıh" 

<\ t!N-.. ''"~i,ı i rınr Ul· reti 
2.'i lı.;ıı ru .. t u r. 

fıı::ı d Uiııl.1rın111 •;ıtıl m • oııı. 
tırı "KitıJ. ti ıtıtı 1 eu ıhııı \ r ı~ 
ı ı ıtdıı l fl: lı: •:ı' l".ılıırdı :\O kll· 
ı ı.ı, : ol• Jilu il •:nf:ıda 1: ıtıırwı 
ve iloı'ttıH••t•lr '$: tıır ıt( ı•I<" <f 
ı\Jl,lıl; ,;11 1 ..... '!'(,,,,. 5 lırıııl f 

fü11 yf;: ~'QI' Jr,.:ııı LL. 1ı1ı .. tl 
1'111..lı ıJ-'ıt •rrrıılf'lf' a\rl 11\ll 

ıııl rnıl"ll"r \ııJ)llır. Ilı- n J liınlıı 
ın •ıı ntiı" ~aı ı ıı 30 tııru, ur. 

llı·Art M:&1ı i ,.Nt~ Olttıt.)IUt 

Ilı[ "'l:iik l li~d ar 
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Sofyada 
Yeni Rus sefiri Kral Borise 

itimatnames:ni verdi 
ia, 5 (Telefonla) - Bul . 
t ~a Yeni tavin olunıın b B.lrliği clrisi ı .. avren. 
na ~gUn ilimatn.:ımcsini 
tn l"i!e verdi. Rus elcisi 
nu~rıesini verirken söyle • 
leru ta çok manidar bazı 

8
• sarfetti. Bu cUmlelcr 

t • fu~i mahfcllerde <'hem. 
." kki edilmektedir. 

h.~fıri nutkunda dedi ki: 
ıtııı\ t n~rab~lık do!avısile 
reıe sıy~ı. iktısadt ve 

llıılictı sahalarda anlaşarak 
kle . " .. karşısına çıkacak . ;ı onleme,?e azmetmiş • 

ulhun muhafazası için 

Bul~ar ve Sovyet milletleri 
mUşterek hareket etmekle ta. 
rihi akrabalık ananelerine uy. 
muş olacaklardır. Kr&l Borlı 
Sovyet elçisinin nutkuna ver • 
diği cevapta: "BuJıtar mllletl 
beynelmilel sulha bağlıdır ve 
bağlı kalacaktır. Bulgariatan bl. 
ta? aflık siyasetinde aebat ede. 
cek ve Sovvet milleti ile anlat· 
ma siyaseti uğrunda tetrikl 
m sai r-decektir ... demiştir. 

Rus elçiainin aarfettiği •'tarihi 
:ı.krabahk,, ve 0 ananevl anlatma .. 

sözleri Sofyada çok mühim ola. 
rak telakki ediliyor. 

-vyet 
leri 

Finlandiya görüşme· 
devam edecek 

eı,· 
ırıki, 6 (AA) Mill' ·· rı" .. - ı mu. 

0'2•Zareti halkın himayeıi 
1 tedbirler almıttır. Bu 

tl~n. olarak halk gecenin ba. 
b t~nde sokaklarda dolaı

etainı/vet olunmuıtur. 
di 11 6 (A.A.) - Bugün 
\J./a. h.Ukumeti tarafından 
'td arı h.ır emirname ile 7 tef. 

te1t1 ıtibaren bütün mek. 
k tlf ve telefon muhave. 
e~rıtrol konulmaktadır. 
•er 1~ınlekctlerle telef on l\t crı ancak, Finlandiya, 
tiy~an, Franarz ve tnıiliı 

e a n.J Yapılabilecektir. 
lcab· • ~ (A.A.) - Finlan· 
~ h ıneıı buıUn toplanmıı 
ttırı'\J.s • Finlandiya mesele. 

l'I 3.ı etmcmittir. 
' Moskovaya verilecek 

.. _ .. :_rınki toplantısında tcs. 

.-..e.,~u· . 
h r. 
~i~lrn, 6 (A.A.) - Bugün 

c neşredilen resmi telı-

(Ba§tarafa 1 maide) 
1 <l 
kt eh~ ve lrııdelerHe tıU r 

<1 Cd(ı·. Batıkalarının l<a· 
et etıı. lilğer bu ha rıı de 

~ ~,~cek olursa - ki lngiltc 
Unansanııı idare malrnm

'" un böyle olması için 
r en geleni yapıyorlar • 
allleınJekellerln sayısı 

11. e diyen aıalacaktır. 
l<ı n r,unu da ild.vc etme-

1'1 i bazıları bitarafhkla
llıcn su fade ederek harp • 
lin{'ıat umuyorlar ve di· 
~an 11 Celaketıerinden .va-
1 ~Yorıar. 
ili una kal'şr durulmaz· 

'trıilk~ bal'p bUtUn dtlnyıı -
llac h· kardetı haı-bi hn • 

!(anı aktır. 
ttıetaııst memleketlerin 
etıe Sovyetıer Dirliğinin 

rı arasında bir nıu • 
d'apıJırsa bu, hiç de ka· 

illil?rin lehine değildir. 
ııtn~ a.ıcmf çUrUmUştur. 
ll en CAtlaklar akmak 

ı tı:hııt lrnvveUerl yıp -
"' b. nutun servetler ik· 
nı, Uhuıan grypqn elin -
b,rhtnrş o}PJasına raA • 
le IUıfı ve emperyalist 

'~. iller olmaksızın yaşa· 
c!t1t1 
faa harbin demokrasiyi 

~IJ. hiçin yapıldıtı yalan
•etldi arpten mesul olanla
~trıeı iıtekJerUe harpten 
't'th erı beklenemez. Bl· 
'ita harbin ve aynı za -
11. g »italizm tahakkU • 
80\"~enişfemesi muhtemel 

t ~o Ctler Dirliği buna 
lltetıınala azmeylemiştlr. 

ha: bUtUn beşeriyetin 
eket etmiş olmakta· 

liğde deniliyor ki: 
Sovyet • Finlandiya müzakera. 

tı normal tekilde devam ve yavıt 
inkitaf etmektedir. 

DUn Kremlinde hiç blr müll· 
kat yapılınamııtır. BucUn ve ya. 
rın Finlandiya murahhaıları, ilı. 
tilalin yJldönümU milnaaebetlyle 
tetkikini mUmlcUn kılacak hu.. 
ıuıi bir komiıyon tayin ctmlf ol. 
ma\cla beraber Finlandiya murah. 
hasları hilkQmetlerlnden yeni ta. 
Jimıt bcklemelctedirleı. 

fon Papan Sof yada 
Sofya, 6 (Huauıl) - Bclır•t. 

ta Oriyent clcıprcai Jcaçırdılı l. 
çin bir ıUn kalan Almanyamn 
Ankara büyük elçiıi Fon Papen 
bugün Sofyaya celdi. Fon Papen, 
burada bu&Un Başvekil Doktor 
Köseivanofla bir saatten futa gH. 
rüştü. Neşrolunan resmi bir tcb. 
liğle bu görüşmenin bir nezaket 
eseri olduiu bildirilmektıyN dı. 
Sot:pa8alı:Lal,..t.......... ..,... 
Bulgariıtanla Almanya aramda 
çok mühim liyaai meaelclere ta. 
mas edildifi muhakkaktır. 08. 
rütme bir buçuk aaat kadar ıUr. 
mUştür. Bilhana, Belcratta kal. 
dıktın sonra Fon Papeırin Bulıar 
Başvekili ile uzun uzadıya ca. 
rüşmeai, ıiyul ınahfUleri mq
gul etmektedir. Fon Papen .ut 
16.20 de bu aktam İ•tanbula ha. 
rckct etti. 

Garp cephesinde 
( BtJflaraft l i1IClıtMJ 

Almanlar yeni bir tabive tat. 
bik etmekte, şehrin tlmali 181' • 
ki, cenubu şarki ve cenup kmm 
lanna, Uz.erinden blr tekerlek 
ge~tiği takdirde patlayacak ne. 
viden bombaları muhtevi dizi dl 
zi kutular atmaktadırlar. Bunun 
hedefi, hiç ~ohesfz mUnaJcal~~ 
ta ve Forbach ile civa.nnd&kı 
Fransız mevzilerine milhlm • 
mat ve err.ak eevkini mUtınıl • 
leştirmektir. Şehir. Alman hat. 
lan içinde bir çıkıntı teşkil et. 
mektedir. 

A.lmıınlar S~rükiln on "'I' 
prkQıdakl Çohlblch y•vluııtJ 
da. bQınbırclıqıap etmekte ve 
185 Uk obUıler kullanın1ktıt4Jr· 
lıır. Bu 911-pta ve ll50 CJ.Pmıl" 
~rmiler ıtaıı toplar, ,..,,,,., 
nazariyeye göre, hatların öte 
sindeki noktalan bombardımarı 
etmek için en mUnaaip eUAhlar. 
dır. Bu obüsler, gecen h&l"'>te ol 
duiundan daha fazla tahrip kuv 
vetinl haizdir. 

Sarre tarafmda da Alman 
to~sumın but hareketim 
mü~a.hede edilmiştir. Fakat bu 
hareketlerin manuı kiti dere. 
cede aıılqılamanuttn'· 

Hava elin yağmurlu olu" 
tayvare fa&liyetıerini asgarf 
hadde indirmektedir. -------

:
1 
;~iş, Nezle, Grip, Romatizma, 

it~~· 1" ınklık ve bütün a "nlannızı derha 
ite,. 1". leabmda rinde 3 kue almabilir 

l'ertle pulla kutulorı ısrarla iafe)'İ1'İZ. -

• ~ - •JAl<IT "! JKtl'JCtTEŞf+lN 1939 

M ec 1 is encümen 1 erine !·-s,iah-ambclrgöSÜ--kaıktıktan sonra 
' .

1 1 
(BCJf tarafı 3 üncüde) lngilterc ve Fransa bu ceph1. 

Seçi en er aut. bir kaç motörlU bir bom. den de çok büyük avantajlar • 
bardıman tayyareıinin har.ır • sahiptir. 
lan.muı için otuz bin saat ça. Amcrikadan görUlebllecek o. 

Ankarı, 8 <Huıuıl) - Meclilia 
buıünkli toplantısında encümenler 
seçimi yapıldı. Jııimlerlnl bildiri • 
>onun: 

.\dlı)'e encümeni: MQmtaa Ok -
men (Ankara), Numan Akao)' <An· 
talya), Sabih Çarıklı (Bahkeılr), 
Osman Nlyaıl Burcu <Bıhkealr), 
Feridun 1-'lkrl (Blnıöl), SOren·a 
Orıevren <Bllllı), Atıf Akftlç <Bur 
ııa>, )luhlttln Baba Pan <Buru>, 
Münir TaıU (Çorum>, Abdıalhak 
Fırat Erılncın), Omer A&ım Ak • 
sO)' <Gaziantep), Abidin 8lnka)·a 
C J\aatamonu), Retli ÔllO)' ( Kay • 
aeri), Fuat G6kbudak <Konya), 
<iallp Gültekin (Konya), Refik ince 
<Mınl11), Hasan Menemenclotlu 
<Mardin), Dr. Saim Ali Dlltmre 
<Rize), ı-·uat Slrmen (ftlıe), Ce· 
mil Atay (Sinop), Sıllu Atınç 
(Tokat>, Faik Ahmet Barutçu 
<Trabzon), Şln11l Dnrln (Zonıul 
dak). 
Mıubal encümeni: famıil Hakkı 

~lumcu <Amasya), Feyzi Seıencr 
(Bıhkealr), Hayrettin Karan <Bı· 
Jıkesir), LCıtfi Gören (Bolu>, Feh· 
mi Gerçeker <Buna), Nuri Kıyı. 
olp (Çorum), Mehnıtt ~ıhhı (Ga. 
siantep), General lh11n S6kmen 
<Giresun), $nket Erdosan <Gü • 
rnü~bıne), Dr. Yu5uf Ziya Somer 
<J<ır~ehir), lbrıhlro Toton (Koca· 
cm, Nılm Erem <Nilde), Dr. 
\'chbl Demir (Ordu), Hamdi Sır. 
lan (Ordu), bmıll Camaa (Ordu), 
flaif ı>lnç (Rize), Meliha UlH 
<Samsun), Natlt Fırat (Samsun), 
Cemal Alis (Sinop), Generel Akif 
Öıcfe)ıln Erdenııfl (Sivas), Ziya 
Başaran (Sivas>, Muammer Denli 
<Tokat>, Münib Boyı (Van). 

Bütçe encOmenl: Yahya Galip 
J\nrıı (Ankara), Dr. Zihni Uııen 
(Bolu), Nevıat Ayas <Buraa), 1'0t· 
Hı Bekit (Diyarbakır>, f'ıtht Altı)· 
(Elhıt>. bkender Artan <Ersin • 
can), Milntr .Ak1cara (Giresun), 
Durak Sakarya <GOmütbanc>. Tur. 
han Cemal Bcrlker ClçcJ), MO • 
kcrreru ünol <Isparta), Remzi 
Cnlü (Isparta). Fakihe Öymen 
(lstanbnl), Tahsin Cofkın (Kea • 
tımonu), Faik Baysal (JtayHrl), 
Sadettin Serim (Ka)·aern, Saat 
Hayri Orıüblü (Kıyaerl>, General 
BurbaaelU• DtaUr (&lrl&larell), 
Oqnent9alt ~· (IDaclıo
eli), SaJAb Yarıl <Koca.U), Ali 
Rıza Türel (Konya), Naim Hazım 
Onıt <Konya), Al1ettia Tiridollu 
<Kütahya), Muttalib Aktr (Malat· 
)"a), M1nıur Boıdolan (Maraı>. 
Rlıa Erten (Mardin), HOınil Ki· 
tıpçı OlutM. Şükrü Atıaaan 
<Mut>. Hamdi Yalmaa <Ordu), 
D a m a r Ankotlu (Se7ban), 
lieneral Naci Eldıniı (Seyhan), 
flemıt Clner (li'l'H), Sım Day 
lTrabson), Saml ltblY (Urfa), Ab 
met Sunsur <Yoııat>, Sım tcoı 
<Yoqat). 

Dahiliye enclimtnl: Fent Dal • 
dal (.\akan>. J\aalh Kaplan <An· 
tıl,.a), Tayfur S6kmea (AntalJ&), 
Fah"ttln Tirltollu (Bahlstalr), 
Yahya Seıal Uzay <Balıkealr), 
NeemetUn Sahir <Btu61>. Fatin 
Güvendiren (Bursa), Hilmi Ero • 
enli (Çanakkıı1e), Atıf Tuıan (Ço· 
ruh), tamail Kemal AlpHr <Co • 
rum), Gtneral Zeki Soydemlr (Er
zurum>, Nakt11 EJıun (!nurum), 
Mehmet Atdcmlr (bmlr), Eaat Ö• 
ıoaıtı (Karı), Ahmet HiJml Kı -
Jaç (J(ıyaerl>, Şevki Ersun (Kon· 
)"a), Sadri Ertem <KOtahya), Ziya 
Kırran (llant>. Emrullah Bar • 
ı.ııı (Jılalat11>, Edip Ersin (Mır • 
din), lılıbmet Ali YOrtllır <Sam • 
sun), Mttıt ŞQkrQ Bledı (Sl'llt), 
Cemil U1badln <Tellrdall, Galip 
Pekel <Tokat>, Salise Abanoıolhl 
(Trabıon>. Salim Korkmaz <Yoı· 
gal), Ziya Arkınt (Yoıııt>, ibra • 
hlm Etem Bozkurt (Zonıuldak, 
Rlfat Vardır (Zon1Uldak). 
Divanı muha~bat encümeni: 

C".emal Akcln (Af)-on), Aka Gttn • 
dflı <Ankara), Hilmi SereemUi (Ba 
hke1lr>. Te'l'fik Temelli <BltUs>. 
Cemil Oıçallır <Bola), Emin Er1i· 
kıya (Bolu), lbrabim Necmi Dtl • 
men (Burdur), Mehmet Şanlı (Bur 
dur). Rusuhi Bulayarh (Çanakk•· 
it), Nallı Dumla (Erıurum), Ge
neral Refet Bel• Clltı"bul), Hacer 
Dicle (Kastamonu), Nuri Tamı~ 
(Kastamona>. Haıım B6rekçl CKır 
şehir), Melım.t Erten (Maraf), 
Faik Soyla (Nlldc), Ahmet thsın 
Tokıöz (Ordu), Mtrıube GOrlel • 
uk (Sius), Hıydar l'GttCl Öktem 
<Toncell>. 

Gümrük Ye tnhiArlar encilme-
nl: Nalls Aktln (AmaaJ&), Atıf 
Kameli <Cenakkı1e), ismet ıkeT 
cc.orum>. sotnmın Jt&tekçlotıu 
((:orum>. Şakir Bana (Çorum), 
Fahri Akçakou (Dentsll), Cabit 
Çabukeo CDIJarbalnr), Nllntr 
JfB•'" Glle CEmmnn>. tıaamat 
OlüıJır (Eatt .. bir), Ali J>lkian 
CK6CUJ0, bıet EPdal .(Koa)'a), 

Muatara Bacak CJr\Utah)"Q), Oısmın 
Taner <MalatrıJ, Generel 
Seyfi Dilııören (~la rd 1 n >, H üJe) 1 n 
Eski (Ordu> Ali Zırh Ofüel, Sem 
sa !acen (Seyhan), HulCııl Orucot
Ju (Sinop), Danit Eylbotlu <Trab 
zon>, Ekrem Pakel <Yoıııt>. 

Hariciye encümeni: 1-'•llh Rıfkı 
Atay <Ankaro, Ccınıl Ercin (An • 
tal1a>, Dr. Cemal Tunca (Antal
)'a), u~ıo.n Cemil t,;ıımbcl <Bolu>, 
Aıım Uı (Çoruh), Dr. lbrahim 
Tail Onı6ren ll>lyarbakır>, Zekı 
Mesut Aban tDl)arb:ıkır), Faııl 
Ahmet Aykaç <J::IAzıQ>. General 
Pertev Demirhan <Erıunım>, Saf· 
ret Arıkan fEnlncan), Alımtt ŞOk 
rü Eımer <btınbul), SılAh Clmcoı 
(btınbul), Hılll Mentete (hmlr), 
General Muhittin Akyilı (Kıra), 
lbrahlm SUrc)'ya Yltlt (Kocaeli>, 
Ali Muzaffer Göker (Jr\onyı), Hlk· 
nıet 8o)Uf Ofıınlsal, Necmettin 
Sıdık <Si\'8s) 1 Yıhra Kemal Be • 
yatlı (Tekirdıığ), !"iar.ım l'oroy 
lTokal). 

lkt11at e"cUmenl: l}erç 'rürker 
(Afyon), lfıınH ~rk•n C.\fJP!l>. 
hzet Aktts11mt (M>ı>nl, Ahmet 
Uluı. lAnkerı), ~.,ıMnıer Eriş 
(Ankara), Fazlı Gülee Olursa), 
Tahir llerkıy U>enlıli), Vtli Nec
det Sunkjta, (0i)'arbakır), Fuat 
Balkan (Edirne), Tcınel C.ökael 
(Edirne), Salih Baıotıç (Erzin • 
can), Emin Sııak ( Eılcişehlr), 
Nuri raıarbaşı (Gaziantep), Edip 
Servet Tor (Gümüfhane), bmall 
Sabuncu ((ilresım), Dr. ~luhtar 
Berker (letl>. A~ldln Jla,·ır t ı~ · 
tınhul), ~hmııt Uıl'Jdl l>tnlz.,,eo 
(btanbul), "'"'l Arım aft (İllftlr) 1 

Kahraman Arl~li (Kars), Ahmeı 
Hamdi l>ikmen (Konya), Khım 
Okay (Konya), Beıim Atalay (J\il· 
tabya), Dr. Ruim f'erlt Tat;ıy 
<Nllde>, Hı.,.n Cl'l'it <Rlıe), ,.u · 
~uf Kemıl Tcnılrsen (Si"op), )11-
tat Yene! (Tunc:tlOı Hıpn Kara T 

bacak <Zonıuhlak), Muıtafa Boı· 
ıua cıonguJdık). 

KBtfiphane encllmenl: Doktor 
General Beaim Omer Akalın ( Bllt· 
clk,, Doktor Muıtafı Cantekin <Co· 
rum), Mihri Pa)ltıt (Mılalya), Ha 
zını Pt)'l'll1 (Nllde). 

Maarif Ensllmenl: Belkiı Bıykln 
<AllllanJ. Tir"- On (.\as.iP>. 
l....U 11.U. Ufttttllrtılı , ........ 
slr), Aml Yabruo (Çanakkale), 
n.,.t Nuri Gllnttldn (Çanakkale), 
Tal1t 01111 (Glrcaun), bıet Ul'l'i 
Aykurt (HakUri), Emin lnankur 
clç,1), AH KAmi Akyijz (latınbul), 
lbrahlm Al1ettin Gövaa (latanbuO, 
Naıml llkcr <lımlr>. Şehime Yu • 
nua (İı!l'ir), Fuıt Köprülü <Kars), 
RidYan Nafia (Manlaa), Ali Canib 
Y&nteıu (Ordu), Selim Sırrı Tır • 
can (Ordu), H11lp Ahmet A,.tuna 
<Tokıl), Hallt Nihat Boıtepe 
<Trıbıon), Hamdi Olkllmen (Trab 
ıon), Refet Vlte <Buru~. 

Maliye encümeni: Haydar Çer • 
çtl (.\f)'On), Dr. Galip Kahranıın 
(Buru), zwro Tiırel <Dlyarba • 
kır>. Ahmet Aklu (Gaılıntep), A• 
tal Bayındır (latınbun. KAmll 
Dunun (lımir), Rcıat Nimarollu 
Clımlr), Omcr Tı,c:u>l1u (Kiyse • 
rf), Hımdi Kuleli (Kırklıreın, h· 
ıcl Oıkan <Kı11ehir), Mehmet Sey. 
feli (Kırtehlr), KAıım GOnl <Kon 
ya), Mahmut Nedim Zahcı ()ılı • 
latya), Nasuhi Bıydır <Malıt)'a), 
Faik Jturdothı <Manisa), Dr. Ab
n""aya Mıırmarah <Nllde), Kem•· 
leltin Kamu (Riıe), Cemal Ka'l'lh 
<Tokat), lbrahim Arvaı (Van), 
Yuıuf Oaencl <Zoaıuldak). 

il. H. tetkiki encOmenl: Rifıt 
Anı (Ankara), Şeklr Kıaacı (An• 
kara), Mebmet Eraln <Balıkesir), 
Ziya Esen (Çankırı>, Mazhar Mllflt 
Kaaıu (C,Oruh), Ziya Karamürsel 
<tatanbul), J>r. Hilmi Oytııç (Mı· 
latya), Hakkı Jtdıcottu (Mut>. İb
rahim Mele (Se>·han), Hıkkı 
(Van). 

)filli Mlidıfaa tncOmeni: MUm • 
taı Kaınak (Aydın), Salih Boıok 
<Bilecik), Dr. Akif Arkan (Cankı· 
rı) E1üp Sabrt Ak861 (Çorum), ıe
neral Se'l'Otctelıtn (Dl1ar:balnr), A· 
ıiz Akyürek (El'fllrum), ŞükrO 
Koçak (Erıurum), Hasan Fehmi 
Ataç (GümOtantl, Yuuf Ziya Zar
bun (Gllmllıbane), tenenl Cemal 
Ncrslnlt <t~n. doktor Tutamirıl 
HıkkJ $ln11l Erel <1ıtanbaU, Hlb· 
rev Kııaldolan (Karı), Naıml To
keT (Ka7seri), Vehbi Blııtn (Kon· 
ya), ıanenl Oıman JCoptaıet (lla
ıaı:ra), KAıım Nami Duru <Manlaa), 
S•dullah Gil-.eJ <Mallı). amiral 
Fıhrl Bflıin <Samsan), Ruıenl 
Barkın (Samaun), Sinan Tekallol
ln <Seyhan), CeYdet Kerim tnee· 
da)'J CStnop). Rahmi Apak (Te· 
klrdal), ıenenl Abnıet Yazsan 
(Urfa), C4JAJ <Yo ... t), 

Nafia encOmenl: Mebrure g. 
11en' lAfyon), Arif Ba7tln (Aaka
rt), ıtref P~irel (.\ntarı>. Ali 
lbıa !rem (Corub>, P\Mt !ifa 

htmak icap ediyor. lan yardımı, Birlqik Amerıka 
Bir harp vuıtaaının hazırla.n. devletleri aanayiinin inkişafına 

muındaki bu ailçlUkler Birleşik göre tahmin etmek, imkanları 
Amerika devletinin vermis ol • arn.ştırmak mUmkUndür. 
dufu karann manasını do.ha Bu imklnlar ha.kkında güzel 
ruıeı göatcrir. ümitler beslevebiliriz. Çünkü 

Altın ve zahireye sahip olan A.merikadan gelen son haber. 
bUyUk devletler, yükMk sanayi ler, ilkteşri avının son üç haf. 
ve Jlboratuvarlara malik bu. t:ı~ı içinde ÇPlik istihsatalının 
lunan bitaraf devletlerle teori. vfür.de doksan nisbeUni aşmış 
ki meaal edeblllrler. Bina.en. oldu unu ~öıtcrmektedir.. Bu 
aleyh Amerikan aanaviinin ma. rakam Birleşik Amerika s:ına. 
ilk oldufu ihtiyat ittifak dev. yil ~.rihinde elde edilmiş olan 
letlerinin varlıklanna lllve o. en muhim mikvaatır. 
lununca mevdana ~elecek ola.ll BUGÜNKÜ HARBİN ESASI: 
kuvvet lngiliı - Franıız ordu. ÇELİK 
ımnun malr.eme bakımından 1939 senesi haziran ayında 
hiç bir 7.0rlula duçar olmıya. ~erikan ~irleşik devl~~.erı is_ 
<'ıklarmı ve bunda.n böyle ken. tıhıal etmıı ?ld.':1ğu .<:elıgın aı:· 
diteri için eriıllmesi imkfınlıı cak _yUzde ellı ~çUnU ~arfettı. 
bir zafer kalmıyacaiını göate. Bırleşik Amerıka devletleri. 
r!r. nin bugünkü çelik istihsalatı 

EN MÜHİM UNSUR.. hacmi yetmiş milyon tonu mü. 
Bugüu harµ mal7.emesi ima- tecaYizdir. Halbuki Almanların 

latmda eu mühim urusur her ne c;elik istihsallcri ancak 25 mil. 
k&dar ifçilik İ!e de ham madde yon tondur. 
ve fabrikalarda aynı ehemmi. Başka bir hesaba göre Ame. 
yeti haimirler. rikan Birleşik devletleri, lngil. 
f~Jt~re ve Fraıısanın kendi tere. Fransa, Almanya ve Sov

şanavilerinden beklC(iikJeri A. yet Rus;vanın istihsal yekfınla.. 
merlka Birleşik devletleri ta. rından daha fazla çelik istih. 
rafmdan ,enis mikvasta takvi. salatına maliktir. 
ye edilecek ve İngiliz donanma. Ve çelik bugünkü modern har. 
sı bu malzemenin naklini atlan.. bin esasını teşkil etmektedir. 
tik denizinde kontrolü altında Birleşik Amerika devletleri. 
tutabilecektir. nin ambargoyu kaldırmaları it. 

Madenler, makineler. Ameri. tıfak devletlerinin cesaretini 
kan flf(i~ri müttefik devletler arttıracaktır. ÇünkU İngiltere 

h~' · k . . ve Fransa hem Almanyadan 
cep ıt:INnı ta vıye etmek ıçin daha ı.engindirler. hem de birçok 
kullanılabllecekle'J"dir. nakliyat kolaylıklarına malik 

hııll~rt'ı ve Fransa. Birleıik _!>ulunmaktadırlar. 
Amerika devletlerinden mamul 
eşya alacal<lar ve bu şekilde 
fabrika tesisi, makine ~ariki 
ve ifÇi murafmı tasarruf et. 
mit ola.caldardır. FAMen rna.. 
mul bir efyanm hacmi de ham 
ma~ daha az olduğu için 
rıa.kli de daha kolay olacaktır. 

Şunu da kaydetmek lazımdır 
ki bugünkü harp slllhları, tay. 
yarelerin, toplarm tesir saha. 
lan bUtUn ha.rn zihniyetlerini 
defltt.imıekte ··e mUıtemleke. 
ler, dominyonlar, mühim bir 
rol oynamaktadır. Çünkü her 
eeyden evvel !allayi mıntaka. 
lvmı dÜIDlan sili.hının tesiri 
cll9mda INkaaduna&k Jbundır. 

Ciylltepe (ElhıA), Aıfz Samih ll· 
ter (Erzincan), hztt Arukan (E~
kitehir), Osman bin (Eskişehir), 
Abdurrahman Melek (Gaziantep), 
Hüsnü Ozdaınar <Isparta), Sadettın 
Epikmen (hmir), Mehmet Şc' ket 
<Mıl:ılya), Yıısır Cinııy C\lıılııtya), 

Osman Ercin CManbn), Halit Men
si (Nllde), AbdurTahmıın Naci De
mirağ (Shu), Sanıi Erkman (Tun 
celi), Raıl Soycr <Urfa), Şeref 
Ulug (Urfa), 

Sıhhiye -.elçtlmnl muannet en
cümeni: Hüsamellin Kural (Alrı), 
Tapta (Ankııra), l\Jünir So'lkam 
(Antalya), !)akır (Aydın), l\luhlis 
Suner <Bilecik), Ahmel Ruhi Ye· 
tilyurt <Burdur), Refik Gürnn 
(Bursa) Hamdi Berkman (Denizlı), 
Kıiıım Samıınlı (Denizli), Fatmıı 

Memik (Edirne), Mehmet Ali A
ıakoy (Gaziantep) \·a~ı f Sonı) urck 
(Giresun), Rıza Saltug (Kastıınıo• 
nu), Salih Turgay (Kayseri), Fu
at Soraıınan (Kocaeli), Osman U· 
ludal (J\onya), TliSühn Delibaşı 
(Kütahya), Asım Tümer ()fani a), 
Nazmi Tr:ık (Tekirdaı:t), lliısanıcı

Un Okan (Zonsuldak), 
TcşkiJAtı esasbc encumeni: 1h· 

ıan Tn (Aı:trı>. ı;eneral Kazım Öz
alp (Balıkesir), Fazıl Nazmi Or· 
kun (Çankırı), Hu eyin Cahil Yol· 
çın (Çankırı), Necip Ali Kiıçükn 
(Denizli), Ynsur Zi~ a (Eskişehir), 
General Kilzım Knrabcklr Ostım
bul), Ccl!ıl B:ıyıır (tı:mir), l\lah· 
mut EsatBozkurt (lzmir). Doktor 
Tevkif .~slan (Kastamonu) Rauf 
Orbay (Kastamonu), Doktor Fu:ıt 
Amay (Kırklareli), Recep Peker 
(Kütohya), Kenan Orer CM:ınısa), 

Yunus Nadi (Mıılla), Suleyı11aıı 
Necmi Selmen (Samsun), Ali l\lu
ntf Yesena (Seyhan), Mehıneı E· 
min Ynrdalml <Urfa), 

Ziraat Encümeni: Nuri Göktepe 
(Aydın), Rahmi Selcuk (Balıkesır) 
Emin Aslan Tokat (Denizli), Yu
suf Bıııkaya (Dcnlıtil, Faik Kıltak
lcıran (Eplrne), Fikret Atlı (Gire • 
aun), Sabit Saiırotlu <EIAzıı]), Ah· 
met 0Yıcık (!çel), Rahmi Köken 
(bmir), Omer Kuntay (Kars), Zuh 
tO Akın (Kırklareli), lbrahiın Diil
lan (Kocaeli), HBsnQ Yıman (Mıı· 
atsa) Kini Karansman (Manisa), 
Yatar Ozey (Manisa), Doktor ıAb
dlllkadir Kenıaı: ( Be )' a z ı t ) • 
Muhittin Birgen (Mardin), hmail 
Safı Oıttr (Seyhan), Tevfik Tar· 
man (5e1'ban), Ali Rııa Esen (Si
irt), Şefik Öıdemir (Siirt), Naki 
Be~mın <Siirt), Atıf Esenbel (Si· 
~·11), !smıil Mehmet Ulur (Sh·"s). 
Ferit Bilıen (Trabzon). 

Ata, Tanka, 
tayyareye dair 

(Bal} taraf• 8 uncude) 
podromun haftada bir kaç aa. 
at süren bayatını acayip, haki. 
katcn acayip, pek acayip bul. 
makta haklı değil miyim? 

imdi, bu acayiplik hipodrom. 
dan stadyoma, yani spora da si 
rayet etm.if bulunuyor: Bu S<
bahki gazetelerde mahut Ga · ı. 
tasaray - Demirspor maçı l ·" 
kında. Beden Terbiyeei Gc e 
direktörlüğünün neşrettiği ta.. 
mimi oJruyııp h&ynttc hayı~ '
dii§enler sayıaudır. Buna np.· 
§a§lD&malı ki genel direktör 
lU§, resmi idarelere has tevar · 
la d~~ eığmmağa lüzum gör : 
meksızın "ben'', diyor "ber 
hükmümü verdim ki Gaİa.taaa 
r~y milli küıne maçtan birincı:. 

d. ''ben" sı. ır .• , ve . cilere yaraşaıı 
bır mantık sllsılesi lle illve e 
diyor: "ÇlinkU mUsabıklarm k~ 
zandıkları sayılarda mUsa.vat 
old~ğu takdirde gol avaraj sis. 
temıne göre birincinin tayini 
l!zrm gelirdi, ama ft'&7Jeteler bu. 
~~ aı.eyhinde yazdılar, ben de 
ıkı mÜ8a.baka daha icrası su 
retil~. n~ticenin fiilen aahad~ 
17sb~tinı tensio ettim, ama bi. 
rıncı maçta dövüş hidisesf olun. 
ca F. 1. F. A. dan tefsir istedim 
o da meeelenin hallini milli fe: 
derasyona bıraktığı için evvel. 
ce yapılmasına milA.ade etmif 
olduğum iki maçı husuai mıu: 
tellkkl ve yine evvelce makbul 
sayınamıı olduğum gol avaraj 
usulil~U de en doğru hal tarzı 
n?dedıp bu davanın içinden 
bövl~ çıktım.,, 

İtıraf etmek lizımdır ki hit; 
bir rcami· te9ekkUl timdive ka. 
dnr bu derece tenakuza d~e. 
miş ve kendi kararlarmı böyle 
ht.aff etle cerh ve inkAr etmemiş. 

ı. . "' . 
Pazar günleri hipodromda. 

ki ~ca.iplikten ve stadyomdaki 
garıphkten kurtulmak, fakat 
her ne pahasına olunıa olsun yi. 
n~ spo! yapmak niyetinde i.ee. 
nız daglara doğru yürüyüşe 
çıkınız. Kırların havuı temi
v~ tabiatın mantıkı kuvvetli ~ 
dır. Nasuhi Baydar 

Araplarla lngiltere ara
sında tam anlaşma 

. Londra, 6 (Hususi) _ Filı 
tın Arapları yüksek komitesi a. 
zumdan bir çokları Beyrutta 
toplanmışlar ve 1ngiltere ile 
Arap ~illtleri arasında istik 
baldekı te§!'iki mesai ve anlar" 
ma eaulan hakkmda mtizake 
relerde bulunmUf}a.rdir. Neti 
cede:. halen. Bağdatta buluna 
K.udus mUftiieU tarafından ln 
gıltere ile Filistin Araplan a 
namda tam bir anlatma hası 
olduğuna dair bir beyanat ya 
pılmıştır. Bu anJaam&ya Kısı 
ıle. ~ hUkQ!1'1etlei de lltih 
ettıklenni bıldirmişlel'fliJ- y 
Irak hUkümeti tekliflerht ka 
bul ~ıl~iğh.ıi .!ngit~ re-; 
men '.hild.l'11Uftir. 
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1 MURLUKL ARI ~- r.ılJrıknl:ırındnn grlen bnymıl:ırıı 

nı:ıhsus mantoluk, rop ve kostuın 
tayyörlük yuksek fııntıızı rodıer. 

Moreau, harris, ıwceCJ \'C s:ılrc 

nın en şık ve en zengin çeşitleri 
YO:\LO KUMAŞLı\HI!" eınsnlc;i1 

çe5it, cins ve renkleri Bt'yoğlun 

da IlAKEH moğazıılıırıncln ht•ı 

3AYET UCUZ FiYATLARLA :;erden müs:ıi: ş:ırt;ııı ,.e ll<'U7 

rh"•ıllnrln c;nlılrnııklıırlır 

YALNIZ BEYOÔLUNDA 

ARLMAN Raks dersleri 
Falilı Ilal/.:eııi11c/c11: 

l....mm PASAJINDA SATILMAKTADIR .. wmmumml 
Ev)mizıle, ıııiilchassıs bir :ırktı • 

dıış turnfındon pazartesi ''e ~·:ır -
şarnlıu giinleri soat 6 da "ınilll 'ı 
lıedii rnkslar dersi" \'erilecı·ktir. 

Derse erkek ve kadın her \Dtonıl:ı~ 
girebilir. Betln\·adır. Kuydolunnı:ık 
isteyenlerin her gün 3 rotoğrııfln 
Ev Direktörlüğüne nıür:ıcnntl.ırı. 

. - . 
1 

J.ondra ve Purisin en meşhur fnbrikalarındon gelen 

B.il'Jli\'T. ın irin de son moda ve l"üksek Farılt!:l 

MUŞAMBALAR ve MANTOLAR ! Beyoğlunda BAKER Mağazalarında 
1 teşhir edilmekte 'e gayet müsait şeruit ve ucuz fiatlarla sal ılnıakta ı 1 

f dır. Çcşiller tiikeıımeden e~vel ihtiyııcıııızı şimdidt•rı temin ediniz. 1 

·-----------·-----, Bayramda yalnız 

/( ızılag Gazetesi 
Çıkacaktır. 

tlanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 
de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 

MÜRACAAT YERLER! : 

fstnnhıılcln, Postane km·~ısırıda Ji'ı:.r.ılny satı';' hiirnsıı. 
T<>lcfon : 226r>:l 

htnnhuldn, J•ostnne arknsrnduki !':Oknk (.ı\ııl~arıı. f"aıl· 
de!'ôi Jrnşc i) llilncıhk Kollcktif ~irketi. 

Tt>ldon : 20004 - o:; 

' T.Iş. BANKASI 
KLJÇOK CARI HESAPLAR 

t9 4 o 
iKRAMiYE PLANI 

Keıideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 

-1940 ikramiveleri: 
ı elet 2000 liralık 2000.- lira 
a 

" 
ıooo " 3000.- ,, 

(; 

" 
:;oo 

" 
3000.- .. 

12 
" 

2.;o .. :~CHtO.-
" . 40 .. ıoo " 

4000.-
" ,.._ :;o a;:;o.-.. , 

" " 
,. 

210 .,- 52:;0.-.. _,, ., .. 
Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında 

en az elli lirası bulunanlar kuraya 
dahil edileceklerdir. 

'Aff'fRI: tSllıl UÇ 
H~ı ,..: fAJCf'( MııtbHll 

Gm.ını ~eıı iy.:ı iıbn• eclru: 
Refık Ahmet Se\"engil 

/sla11bul Asliye Birinci Ticaret 
Altı lıke mes i ııcle ıı : 

lzınircle Odunpnzıırıncla 30 nuın:ı
r:ıda hezznz Ş.ıınlı Şiikrii 'e lıirn -
dcrleri X:ıfiz \'C :\lclııııl'l emrine• 
:WO Tlirk Jirıısı lcdi)csiııi muhtevi 
Haııko ıli Hoııın lııııir şulıesiniıı 
ltl. 1'.!. !13i lnrilı ve 1 l!lllfi nıııııarnlı 
~·eki z:ı;ı.i <ılılıı~ııııılıın hııhsilc ipl:ı

liııe kıırar 'crilınt•si Bezz•ıZ Saııılı 
Siikı ii 'c lıirııdcrlcri :\;ıfiz ve ~lclı
ıııcl firması a\uk.ıtı t.ır:ıfındnn lın
arıııh.11 tnlcp eılilıııış ohlııgunclnıı 

tic:ıret knnuııunuıı G38 inci ııwılde
si mucibince ıirnı idı1iıı oluıınn iş
lııı çekın hul.ın lar.ıfıııd.ııı 4:J gün 
içindl' ıııalıkeıııe\c ibrazı \C ibraz 
edilmediği t:ıkdırde bu ıııiicldetin 
h i tnnııııd:ı iptali ne knrnr \'eri leceği 
il.in olunur. 

lstanbııl Adiye l çıi11cü llııkuk 
J Jı'i.ki mli{ji ııdetı: 

Hatice Oeınirgüç tarufınılan Gn -
latnda Arnpcnmii Abdilsseliıın so • 
kuk 16 ~o. da Yaşar Jlusbi oğlu n. 
leyhine mahkemenin !13!}/766 :\o. 
ılo<;yasilc açılan gniplik ve \'ern et 
dnvusıııdn müdıleanleyhin gösteri -
len adresine gönderilen d:ıv:ı nrzu
lıaline verilen mcşnıhnıtn miiddcn
nic;) hin nltı sene evvel ınezkOr ha
neyi terkeıtiği ,.e yeni iknnıetglihı
belirsiz olduğu cihetle 11. C. M. K. 
nun 141 ,.e 142 inci mnıldelcrinc 

le' rik:rn il:inen ,.:"ıki olan telılilwtn 
rıığrnen ıhu:ıy' en olnn 17/10/039 
sn:ıl 14 de bizzat \r~n hihekiılc ha
zır bulunmadığı cihetle hııkkınıln 
gıyap k:ırarı ittihaz ve berayı leh • 
)iğ ilfıncn tchliğiııe te muhakeme -
nin 30/l tı9:rn sanı 15 e ıollkinn kn· 
r:ır \'l'ril..ıiştir. lşlıu ilfın tıırihin -
den itibaren beş gün içinde ıııiid -
clc:ııılcyhin ınürnentln itirıız elıııe -
ıliği tııkdirdc lıir dnhn ııııılıkcnıe) c 
krıhul olunmıy:ıcıığı lehli~ ııı:ıka -
mıııa k:ıiııı olmak iizerc ili'ııı olu -
mır. 

ZA Yl - 1stnnhııl Erkek J.iscsin
dt•n nldığım tııscliknıııneyj kaybet -
tim. Yenisini alacağımd<111 e kisi • 
nin hükmü yoktur. 

154 ııııııınralı 
lıfıulnfa Mn:har Toııocr 

D.e~let Demiryoilar1 ve Limanları 
işletme •. Umum idaresi ilanlan 
Aşıığıdn yuzılı <lcııo \C nliınnntııs)Onlara bir sene z:ırhııdu vürudu 

tahmin edilen maden ki.inıüı Icrinin ,·ngonlıırdan yere l:ıhliye ve ycrclcn 
\'eya v:ıgondnn makine 'e\ n vngcınl:ırn tulıınili işi ııçık eksi ilme usul ile 
ınüıınkns:ıy:ı konmuştur. 

:\lunakosn n)l'ı, nFt 4 rııevzu.ı tnksim edilmiş ve her birinin nıikta
rile ınııhanııııen bedeli lıiz.ısınd.ı )nzılmıştır. Ancuk htekll O)nı kimse 
olursa le' lıidi caizdir. 

Eksillıııc :.!O/ J 1/939 Pnz.ırıe,i güniı saat l 5 de Sirkecide 9 işletme 
lıin:ısıncla :\. E. Koınis) onu tnr:ırından sıra si~ le ynıulncaklır. Şnrtnıııne. 
ler parnsız olarak k'Oıni'i) ondıın 'e :ı5:ığıda yazılı isin ) on şerıikletinclen 
'erılnfcktcdir. (!1118) 

1 - A lpııllu ılcposu: 
A - Bir senede gelecek tnlııııiııi 

köıniir mikl:ırı ( 1200) ton) 
B - Ton lınşınn tnlııııiııi l:ıhli)c 

lıcılrli (!l,!lO l,ıırıış). 

C - Ton h.ışııı ı ı.ılıııılııl t.ılınıil 

hcıleli (J4,90 ı,urıış). 

I> - l\lm :ıkknt lcıııinal 
(2'.!,32 Iir:ı). 

3 Kulıak~·u Alirıınntnsl onu: 
.\ Bir scneıle gclecı•k tahmini 

l,iJıniır ıııiktııı ı (i:'ı ton). 
B - Ton lı:'ışııı:ı ı.ılııııııı i t:ıhlı~ c 

lll'ılelı (14,8:i kuruş). 
C - ~ııı,:ıkkııt tcıııin:ıl 

(0,8·0. 

2 - Edirne Deposu: 
A - llir senede gele<'ek ı:ıhıııiııı 

kömür ııı ikt:ırı (1900 ton). 
13 - Ton lı:ışınn t:ılıınini t:ıhliyr 

lıcılcli (9,911 kuruş). 

C - Ton b:ışııııı lııhnıiııi tnhıııil 

hrdeli ( 14 ,90 ku rıış) • 
1) - )lu,·:ıkknı teminat 

(3!i,09 liru). 

4 - l"zunköprü Alırnantas) onu: 
A - Bir senede gelecek tahmin; 

köıniir ıniklorı ( 40 ton). 
U - Ton h:ışıııa t:ılııııiııi tuhliyt' 

heılcli (20 kuruş). 
C - Ton bnşın:ı tahmini tnhli)e 

heılcli ( 14,90 kıırıış), 

1> - Mll\ukk:ıt lenıiııuL 

.(t,05 lira). 

D:ik clö Viııdsor tayyarccilerin cliııi sı7·n10r. fngin:: ttr!f" 
ve harp _qımiZcri 

Yalnız bir tüp kull 
dıktan sonra ayn• 

bakınız 

RA O 
ın 

Mükemmeliyeti hakkında 
ve doğnı sözü size o ıöyliY 
Bembeyaz pırıl pırıl par 
dişler, tatlı bir nefes, pedl 
sıhhatli diş etleri, temiz bit' 

mikropsuz bir ağız... fştl 

ady lin 
ın esen 

KULLANMAYA BAŞLAYINIZ.-~ 

-----------------~ ~~-

\nkara caddesinin en ışlek. en muteber yeri"' 

Kiralık diikkôtı 
V AKIT matbaası idaresine mürac••~ 

~ 

Mektep Kitaplarınızı 1 
Her sene olduğu gibi, bu yıl dl 

Vakıt K itabevirı-
..... 

aen alınız 


