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ı' ~phenin muhtelif noktala. 
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opçu faaliyeti olmuştur. 
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Ankara, 7 (Hususi) 
cin Ankara elcisi B. Ri 
bah şehrimize gelmiş 
erkanınca karşılanmıştı 

--....., 
--~--...................... .._ ........................... &&-• ............................................................................................................................................................................. .._-..ı 

Belçika Kralı ile Hollanda Kraliç 
tulh teşebbüsünde bulundul 

Millet Meclisinde Lah.eye ~i~en .. Kral Leopold Kra.liçe Vil~e 
b - --w- _ - - _ -- -- -- ıle goruştukten sonra Belçıkaya don 
ougün Ankara anlaşması hakkın-
daki kanun müzakere edilecek Dün bir tB~~!~i-K,.ııı, 

Vekilinin dün Hariciye 
VerdiğJ iza:ıat 

Parti Grubunda 
tasvjp olundu 

hariciye nazırı B. SP.aak. pazar
tesi akşamı Lahey'e gitn- işler. 
dir. l<ral ve mızır, sah giinii av. 
det edeceklerdir. 

......______-~~~~~~~ 

Arneri~ada siiah/ 
a 11 ba rgosu 

kalı<ınca 
Ya.::;ar: ASIM US 

tr~~crika bi:araClık kanununun 
lt~1 ar~ık ~ir fiili · hakikattir. 
liaı . de rr.cb.uan ve ayan mec_ 
•tr~"'ırıde tadili iltizam eden ek. 
~ 'tet ilk tahminlerden çok faz
t~şı ını~ tır. Silah ambargosu bu. 
~ lt,lbıış bulunuyor. 

tqd.1ı:n~:rika l:iifo:aftık kanununun 
taj·' 1 U~erine eski rejim ile yeni 
oııı'rtı arasında nasıl bir fark tiasıl 
'l'clc.r? Ve yeni tatbik edibcelt 

• rı,, .. A h b' .. . lli\c ~ " vrupa •r 1 uzerıne ya. 
ag, tesir ne olabiı:r? 

lirn~\;oktayı bira~ tetkik ede. 
~~r • 

1 
~ktile V ersay sulh müza. 

tııırıe er,nc İ§tirak ettiği halde so· 
i\q~ ~elclcmc:_s:~;n Gıu·p c!ev1et 
den,. b·ına darılarak Amerikaya 
tıleı~n eski Cumhurreisi Vilson, 
lırcı ~ eketini umu.mi harbe karış. 
l°ı\l 'lhnc~an dolayı büyük bir ha. 
10 2\ .. •uk~tuna uğramı§lı. Daha 
biı-~ • t Aıner ik:ıldarrn yaptıklan 
hor 

0 
mali fedakarhkların harp 

leri~~ adı altın<la Avrupa devlet. 
l>>\I e tahsilsiz k:ılm~uı bu ha. 
~'§t •ukutunun ıstırabım arttır. 
bir ~· nu sebeplerle Amerikalılar 
'rıı ~a Avrupa işlerine kaı-ış. 
lık ka kat-an verdiler. Bitaraf
dii~. anunu bu kararın mahsulü. 

ı. t\rn ·k l(ithtıı erı a bitoraflık kanununu 

tamamen 
Ankara, i (llnsusi) - Bü-ı·--·--···---· .. --.., 

yilk Millet 1\Icclisi ya.ren (bu- ı M • . "' ş r• i 
gün) saat 14.30 da toplanarak I ıılu erın 
Ttirkiye Cumhuriyeti ile Frnıı- 1 j . . . 
sa Cumhuriyeti Ye İngiltereli rt:\s m'erı t 
Krallığı n l'a!mıtla Anlrnı·adn j. ~ • 
imzalanan üı; tn raflı yardımı i 
muahedC'sile meı·lıutlarının ta~ il 
diki hakkındaki kanun Jfıyiha
srnı müzakcı·e edecektir. Bu 
münasebetle hazı hatipler sfü f 
alarak Ankara anlaşmasının f 

Aıılı:arn. 7 (.\.A.) - C. 
11. Pal'ti:>inin tcşcbbUsiylı 

evvelC'c iki kıymetli rcsırn 
mıınıza ynp!;!rılau 1\lilli Şef 
lı:nnct tııönli'niln re~iınleri 
köy odalarına ye köy mek· 

cih.anşlimul Jnymetini tebarüz İ te?l.criııe. ''.a.rı.nca):~ l•,achır 
cttıreceklerdir. blıtün lleHuı '\e muesscsata 

yetecek miktarda basılmak 
1\Tuhtelit cnctimcn li'ıyihayı i Uzcre hir tnilesse.seye sipa

unıumi heyetin tasvibine ar- i riş verilmişti. Bu ınUessc
zctınek Uze 'Rı busiln ylikseı, f sc>ce hazırlanan ııt munc>ler 
ı-er81ığc tnkdlm ottnfştir. EuC'll bcğc•uil"rcJr dcı·IıaT tekslrc 
men, mazbatasında nnlaşmtı f bnşlanmafiı tebliğ cdilınlş
hakkında czclimle şöyle de- i til'. Birincik:inunun onun-
nıekteclir: dan itibaren peyderpey te· 

""~ 1- ·ıt il 1 ., ı scllümc b:!şlanacak olan 
.r: ransa ,.e ngı ere e ~ . 1 .· h . . ·d 

1\" " 3 H · n 39 t "h ı bu resıın cıın eı Jcı e 
ıayıs Ye.!> azıran" arı · : b' 

l 
· d 

1 
l' l k 1 ı muntazam Ye mazbut ır 

crın e yapı an m ıı; ere · >e- • . . . . . . ,· . f şekılde asılnıaı:;ını temın 
:\ annaınenın hüktımleı ıne te\ - i . · ı· 1 k t ı· •. . U • çın çerçn·e ı o ara eyz ı 
fıkan hazırlanmış olan ışhu ç: 1 Partice dliı:;UrıUlmfü; ve iea- f 

(Devamı 5 incide J i hNlen terlhil'lc>r almnırntrr. f ................................................... 

Halifaks 
Dün radyodakı nutkunda müaefiklerin 

davasını müdafaa etti 
Londra, 7 (A.A.) - Harici· 

ye nazırı Halifaks bu ~kşam 
radyoda bir nutuk söytıyı:.rek 
müttefiklerin davasını muda· 
faa evlemiştir. 

Ha;·bin umumi hedeflerini 
tasrih eden IIalifaks demiş
tir ki: 

"Kararımız yalnız A!man ta 
arruzunuıı son senelerde Av· 
rupayıı yaptığı hakaretlerin 

ilerde tekcrilrüne mani olmak 
değ·iJ, ayni zamanda Alnıaııya
nın kenclh;iııden daha zayıf 

(Devamı 5 incide 

Sey:ıhatin gayesi Holanda 
krnlic:esi ile birlikte iki mem. 
leketin müşterek menfaatini 
• lakadar eden bazı beynelmilel 
meseleleri tetkik etmek oldu.. 
ğu zannedilmektedir. 

f yi ma!Unınt almakta olan 
Bcl;.:ilca mahafilindc şimdiki 
harpte bir müdahalede bulun. 
mak projesi mevzuu bahsolma
dığı tahmin edilmektedir. 

Amstcrdam, 7 (A.A.) - Ö~
reııildiğine göre kral Leopold 

ile kraliçe Vilhclmina arasında 1d 
görüşme, sabahm ikisine kac'lar 
devam etmiş ve bu g-örüşm" e~. 
nasında iki memleket h rici":.> 

( Dcrnmı :.; iııciıL~·) 

e 
Almanya, isveçle Danimarka arasına may 

Kopenhag, 7 (A.A.) - Al· 
manlar lsveçle Danimarka a· 
rasmda ylizen torpiller koyına
ğa devam ediyorlar. Şimdiye 
kadar konulan torpillerin ade· 
di 300 e ytikselmişiir. Bugün 
bu hav:ılideıı pckaz vapur geç
mek cesaretini göstermiştir. 

Birkaç torpil fs,·eç sahille
rinde karaya çarparak patla
mıştır. 30 torpil de Daniınar
kanın şark sahilinde karaya 

çarparak pacl:ımrşlır. 
Stokholm, 7 (~\.A.) - Rcn

ter Ajansından: 
Alman maynlcri sııhnsıııııı 

Falsterbo açıklarına kadar tc
vessil etmesi dolayısiyle Hal 
tık denizinin medhali hilkuY 
Ye kapanmıştır. 

Bu hal, lsveçli mlicehlılzlerl 
yeise düşUrmiiştilr. Bu mliceh
lıizler, mallarmı fskanclin:ff· 
yanın garp sahili boyunca şi· 

ıncnaiferle sı•,-ı 

riyctinde kalac· 

f. 1G!L1Z T:\YY 
UÇUŞ 

Lonura, 7 ( 
ta:r:rarc>lcri, gn 
zerinde 4 isti! 
mışlar ve birço 
tografiler alını 

yarelPrden lıiri 
sine <liiıımcnıiş 

a Yugoslavya 
Almanlar hicret · 

---

Papen dün sabah tazyik ediliyor 
de.,,1 ettikten sonra muharip 
~1,.:tlerden hiç birine silah sat. 
~ taktı. Tatbikat sahasında bu 
Ja1>

0
'at temin edilemedi. Mesela 

11\ı.ıa.:Ya iki, üç yıldanberi Çindc 
dedi ~~rn bir harp hareketi için. 
'tı :·.1• Ununla berab.er Amerika.. 
~t Çi~!'h alabiliyor ve bu silahla. 
ku J dere karşı kullanıyor. Çün. 
~itt-p &.ı>o.nya harp ilan etmeksizin 
~ttltt ~dıyor. Resmen harp ilan 
~ilfl1{1nce de Amc•':'İkanın bita
~thiJt kanunu Japonyaya karşı 

& edilemiyor! 

t~~a . ınuknbil İngiltere ve 
. ~ ıle Almanya arasındaki 
ı~il\ ı:ıesınen tanmmı§tır. Onun 
~ it) devletler bitaraflık kanu. 
~kild~ci~i?ce Amerikadan resmi 

Sofqadan gel~i. Romanyadaki Almanlar d 

.. Türki:: · i!~e~~~~e~~~f;::~~~~ımıze şekilde Al mahya ya gidebile 
Ç Belgrat, 7 (A.A.) - Almanlar 1 - Muhacirler, ev eşyalan-

it İae t sıl~ satın alamıyorlardı. 
~,~ lı.. l'lgdtere ve Fransatlan zi.; 
r~t ih~tnanyanın lehine. bir vazi. . 
-., i!r s ediyordu: Zira Alman. 
d,•~a kahili~tleri mah<lut ÖL 
~e •il· harı Amerika dan isteseler 
"e t ~ alannyorlardı. İngiltere 
~' it, llsa ellerinde hudutsuz pa. 
~lt~:~aldarı olduğu halde bu 

it "~· n ınahrum kalıyorlardı. 
~ttj.,1 •Yet Avrupada silah kuv
lt oT e 1ı ::L• • 
ı- ~~ /\ cuı;ıınıyet tesis etmek is. 
1l'otd imanların cesaretini arttı u. 
~ .. t!te Aın 'k C h ' ' 
~"~"elt erı a um urıreısı 
~ 'llı.tl\u~ bunda~ .d?l~yı ~itar~~hk 
~ l!! ilet ·1.ln tadılı ıçın bır muca. 
e · • '· ilk zamanlar.da şid. 

.. Yugoslavyadaki ekalliyetleri ü. nın yalnız üçte birini götürecek. /" 
zerinde tazyik yaparak bunları. lcrdir . 
Almanyaya muhacerete teşvik 
etmektedir. Almanlar "Tek mil
let, tek Almanya, tek Führer" 
parolasmı taşıyan gizli •beyanna
meler dağıtmaktadır. Bu beyan. 
namelerde Führerin kendilerini 
beklediği, Almanyanın şerefi ve 
büyüklüğü için onlara ihtiyaç ol
duğu yazılıdır. 

Yugoslavyadaki Almanlara be. 
raberlerinde getiremiyecekleri 
esyayr satmaları tavsiye olun
maktadır. 

Biikreş, 7 (A.A.) - Umumi. 
y:!tle iyi haber alan Romanya 
mahfillerine göre, ekalliyet orga
nizasyonu komisyonu nazi şefleri 
tarafından i1eri sürülen başlıca 

2 - Buna m\ıkabil, Alrlı.anya_ 
da, ezcümle himaye altmdaki 
Çek arazisinde ve Almanya tara. 
fından işgal edilen Polonya top
raklarında kalan eşyanın yüzde 
97 sini alacaklardır. 

3 - Muhacirler, memleketleri. 
ne iade edildiklerinin ilk on se. 
nesi zarfmda, her sene gayri 
menkullerinin varidatmm yarısı. 
nr alacaklardrr. 

Si 
B 

4 - Almanya, muhacirlerine 
ait bütün gayri menkul malları 
Romanya hükumetine iade ede./ Bugün 
cek, mukabilinde alacağı bedel, f 
iki memleket arasın~a y~pr:acak ...._ ___ s_a ... Y __ a..ı 
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~ehir meclisinin oünkü toplanhst 

Taksimde Altmtepe civarmda 
pazar kurulacak 

Şehir Meclisi dün saat on b~ct.. 
te vali ve belediye reisi doktor 
Lutfi ltırdarın reisliğinde lop. 
üa"Cım::ştır. Zeynep Ki.'11il doğum 
e\1ine 50 yatak ilavesine dair 
,teklif i>Utçe encümenine, sucu 
ö.ü.klllinlarmtla çalman zillerle 
:yüksek sesle çalınan radyoların 
me.nolunması için belediye za. 
pıtası talimatnamesine bir 
madde ilavesi hakkındaki tek. 
lif m.lilkiye encümenine, Şehir 
Tiyatrosu 939 mali yılı idare he. 
2abı hakkındaki teklif tetkiki 
ılıesap encümenine, yapıların 
.önlerine ka.patıla.n tahta perde.. 
lerden nlınmakt.a olan işgal res.. 
mi hakkındaki teklif mülkiye 
encümenine .havale edilmiştir. 

Taksimde haftada bir ~ 
f\Jtıntepe civarmda pazar ku. 
rulması muvafık görülmüştür. 

Elektrik ve tramvay idaresi 
aıhhiye şefliğine tayin olunan 
Etem Akif Battalgilin azahk 
hakkının kalmıyacağına dair 
:ka Yanin encümeni mazbıı.tası o. 
kunmuş, azadan Halil Hi1mi a.. 
.zalıkla bu vazifenin kabili telif 

Maarif haberleri: 
--------------------

olabikccğinin tetkiki ıçın bu 
celsede bir karar verilmemesini 
istemiştir. Ka vanin enc'.lmeni 
namına Faruki dereli Tramvay 
ve Elektrik idarelerinin beledi. 
yeye devri hakkındaki kanunla 
belediye kanununun encümen ta. 
rafından incelendiffeini, bele<li. 
yeye bağlı bir müessesede ça. 
Iışan bir memurw1 aynı zaman. 
da Şehir Meclisinde aza ola.mı. 
yacağmın tesbit edildiğini söy. 
Jenıiştir. 

Bunun üz.erine encümenin 
mazbatıı:c;ı kabul olunmuştur. 

Azadan Ekrem Tur'un 31-10 
-939 tarihinde Elektrik ve 
Tramvay umum müdürlüğü mu. 
rakipliğinden istifa ctm~ olma. 
srna binaen azalık hakkındA ye. 
niden karara mahal olmadığına 
dair kavanin encümeni maZiba. 
t~sı okunmuştur. 

Mar.bata üzerinde bazr wa
lar söz söylemiş, vali faahat 
vermiş, mazbata kabul olun. 
muştur. Meclis yarm toplana. 
caktır. 

Lise ve ortalarda 
mecburi ders saatleri 

Haftahk ders cetveline her iki grupta 
yeni saatler ilave edildi 

Lise ve orta okul öğretmen.. 
lcrinin haftalık mecburi ders 
eaatleri üzerinde bazı değişme.. 
lerin yapılması için, Maarif Ve. 
!killiğinin tetkiklerde bulundu. 
.ğunu bir müddet evvel yazmış_ 
ıtık. l!ı'vvelce bazı refiklerimiz 
itarafmdan tekzip edilen bu neş.. 
ıriyat bugün tahakkuk etmekte. 
dir. Lise öğretmenlerinin okut.. 
tuğu haftalık mecburi 15 saat 
derse ilaveten üç saat daha mü.. 
zakerc konmuştur. Diğer taraf. 
tan orta <>kul öğretmenlerinin 
·~ecburi 18 saatine 5 saat daha 
. ave edilerek bu miktar 22 ye 
blağ' edilmiştir. 

' Yeni ilave edilen saatler öğ. 
!eden sonra okulda yapılan ser
lbcst mesai saatleridir. Veka.Jet 
lbüt<:esi dar olması dolayısile 
ı.)ğretmenlere öğleden sonraki 
n:esai saatlerine karşılık ücret 
;verilmesine jmk~n ıgörüleme _ 
:miştir. Bir kısım okul öğret. 
menleri yeni şekle göre çalış .. 
maya başlamışlardır. 

llkokul öğretmenlerinin 
maaş vaziyetleri 

llk tedrisat öğretmenlerinin 
yeni ıbareme göre ına.a§ vaziyet. 
teri etrafında ala.kadarla-r tanı
f mdan yapılan şikayetler de. 
vam etmektedir. Şimdiye kadar 
~ere~< kıdem tablosunun taslıi
'1i. gerekse müktesep hak olan 
yi!kr,,1' derecelere <'Tkanlma i~i 
üzerinde 300-400 öğretmendi
lcıkcc ile maari..f müdtirlüğünc 
rniirac'l:ı.tta bulunmuşlardır. Bu 
öğretmenler vaziyetlerinin. bir 
an cvv'!I dü7.eltilmeai husustmda 
.Maarif müdürlüğünden alaka. _ 
dar makamlar nezdinde teşeb _ 
büslere girişmesini istemekte _ 

dirler. Maarif müdürlüğü yeni 
'bareme göre kaç öğretmenin ne 
şekilde maaş alclığı:nı, ve bugün. 
kü vaziyeti gösteren bir rapor 
tanzim etmektedir. 

1 lkokul inşası için 
600 bin lira 

İstanbul maarifine okut in. 
şaatı için vilayet bütçesinden 
600 bin liralık bir tahsisat ve. 
rilecektir. Bu tahsisat her yıl 
200 bin lira olarak ödeneoektir. 
Bu vıla ait ilk 200 bin lira ile 
derhal faaliyete geçilmiştir. Bu 
paranın 100 bin lirası ile, Şişli, 
Aksaray ve Koska taraflarında 
istimlak var.Ilmaktadır. 

İstimlik tamamlandıktan son 
ra diğer yüz 'bin lira ile :inşaa.ta 
geçilecek ve bir yıl içerisinde 
bütün okullar tamamlanacaktır. 

Köylere yr;>ılan 
yardım 

Köy okullarının noksan kala.n 
inşaatmr tamamlamak üzere 
vilayet bütçesinden yardım ya.. 
pılması kararlaştı!"'Ilmıştır. llk 
olarak Yalovanm Taşkö-orli ve 
Beykozun Sırapmar köylerine 
820 lira verilmiştir. Diğer köy. 
lerin vaziyetleri bir iki güne ka. 
dar belli olacaktrr. 

Neşet Ömer konferans 
verdi 

Üniversitede tertin edilen ser. 
best konferanslara. dünden iti. 
baren başlannuştır. tık konfe. 
ransı profesör Ne{let Ömer ver. 
miştir. Konferansın mevzuu 
(Mc!ı:tep hıfzıssıhhası) dır. Bu 
bilp:i konf eranslarrnm sayısı yir. 
midir. Bilahara konferanslar ki. 
ta.p halinde d bastırılacaktır. 

Çanakkale Boğazın
daki kaza davası 

Birkaç glln evvel Çanakka· 
le Boğazının :Marmara denizi 
methnllnde bir vapur kazası 
olmuş, Tlirk bandıralı Amas
ya vapuru ile İtalyan bandı
ralı Tono va:vuru çarpışmıştr. 

Ka:t.ıl sonunda ağır surette 
yaı ..ı.Jıı.na.n Te Çanalckal~de ka· 
lan \ masya vapurunun sahibi 
Dörduncü Ticaret mahkemesi
ne mUrac:aat ederek, ltalyan 
vapuru acentası aleyhine dava 
açmış ve :!GOO lira zarara uğ
raclı~ııır, hunnn tı:ızmin ettlril
mcoioi h;f emiştir. 

DördUncU Asliye TicarP.t 
mahkemesi Çan:ı.l:kalede bir 
fen heyeti tarntmdnn yanrlan 
tetkikler ıonunıda. "İtalyan va
purunt•n :ııın'"r :.m1annd-ın is
tif-e;de ~ltsadtyle sol taraftan 
se~ .... ka.za)l&-sebehlyet 

verdiği,, yolundaki raporuna 
istinaden halen limanımızda 
bulunan ltalyan vapurunun 
hareketine müsaade etmemiş, 
5 bin lira ketal et istemiştir. 

Vapul·un sahibi dlln sabah 
Komerçlyale adındaki !tal· 
yan bankasından teminat nıek 
tubu getirmiş, fakat mahkeme 
bunu muteber saymıyarak 

millt bir bankamızııt mektubu· 
nu istemiştir. Bunun Uzerine 
acente geç vakit tş Unnkasm· 
dan aldığr 5 bin liralık temi
nat mektubunu a'tillyeye ya· 
tırmış. ,·apnr hıtreket e<\ebll
mlştir. 

Bundan başka Tona vapuru 
t::ahibl ~" .Amn,ı;ya vnpurn alcy 
hine Birinci Ticaret mahkeme. 
sincle bil' dava aı;mışt11". 

i 

ı "1illet Meclisjnde~i 
encümenler intihabı Et fiyatları 

niçin pahalı? 
1 

Reis ve reis vekiUerİı 
mazbata muharrirleri 

ve katipler kimler 
Büviik Millet l\leclisinin c,·, 

velki · gun!ru toplant:smda. cn
cümcnl"r seçimi yapıldığınJ }ln· 
her vermiı:; ve isimleri neS· 
ret.miştik.- Bugün bu encümen
ler içindP yarı•lan reis. mazbııt3 
ınuııarriri ve kat~p1crin isimle· 

Belediye yeniden et sa.tış mrıhal- ı 
leri açmak için tetkikler yapıyor 

1 
rini bildiriyoruz: 

Belediye kas·apların et fiyat. 
!arını yeniden pahalılaştırdıkla
rmı görerek şehrin muhtelif 
yerlerinde et satı~ mahalleri aç. 
mak hususunda yeni tetkiklere 
başlamıştır. Diğer taraftan bu 

rnarmara ve Egede 
fırtına 

Vapurlara tedbirli dav· 
ranmaları bildirildi 

Devlet meteoroloji istasyonu 
dün alikadarlara Marmara ve 
Ege denizinde tekrar şiddetli 
bir lodos fırtınası olacağını biL 
dirmi§tir. BUtün limanlara ted. 
birli davranılması haber veril • 
miştir. 

Karadeni.zde de oldukça şid. 
detli bir noyraz fırtınası devam 
etmektedir. 
AMBARLI SAH!LLERINDE 
Diğer ta.raftan bir k~ gün 

evvel Marmaranm Ambarlı sa.. 
hillerine denizden mühim mik. 
tarda kereste ~am ağaçları gel. 
nıiştir. Bunların fırtınaya tutu. 
la.n bir vapurdan denif.e düştü
ğü veya. atıldığı tahmin edll .. 
mektedir. GUmrtlk muhafaza 
teşkilatı bwıları toplamış ve 
muhafa7,a altma almıştır. 

Bir amele yaralandı 
Galatada Kürekçi kapısında 

bağlr duran AnWya ambarı . 
nm bir numaralı motöründe <:a. 
lışan Mehmet oğlu !smail mo. 
törli işletmek üzere uğraşırken 
iki metre derinlikteki ambara 
dtlşmilş, muhtelif yerlerinden a. 
ğırca yaralanarak Beyoğlu has
tanesine kaldrnlmıştır. 

-0---

Dün limanımıza 
gelen mallar 

Dün limanımıza. iki İtalyan, 
iki Amerikan ve ıbir Macar va. 
purile muhtelif ithalat eşyası 
gelm~ir. Bu kadar toptan ve 
mühim miktarda mal gelmesi 
piyasada. büyUk bir bolluk do
ğuracaktır. Bilhassa. uzun. za.. 
mandaııberi piyasada. bulunmı • 
yan maddelerin bo1la.şacağı ü. 
mit edilmektedir. Beş vapurla 
gelen mallar arasında. kimyevi 
ve tıbbi eczalar, demir eşyalar, 
makine, otomobil ve elekttik 
malzemeleri, pamuklu mensu -
cat, boya, asfalt vardır. 

--o-

Gümrüklerde birik~ 
sahipsiz e§yalar 

Senelerdenberi gümrüklerde 
tor ianarak ~ahipleri çıkmıyan 
mühim miktarda. muhtelif e§ya 
bu ayın 25 inde müzayede sure. 
tile satılacaktır. Bu mallar ara. 
smda makineler, mensucat, muh 
telif malzemeler vardır. 

--o-
Eyüp kazasında 127 

çocuk giydirildi 
Cumhuriyet bayraromda. E. 

yüp kazası çocuk esirgeme ku. 
rum.u muhitin. fakir ve yoksul, 
çocuklarına haYlr sevenlerin te. 
berrUatile yardım etmiş 127 fa
kir çocuğa 127 kat göğüslük 
dağıtılıp sevindirilmiştir. Bu 
hayır işlerini fahriyen yapan ve 
ken1ilerine manevi bir zevk te. 
min eden kurumun kaza idare 
heyetini tebrik ederiz. 

-0---

Reıim ve heykel ders
leri veriliyor 

Beyoğlu halkevinden: 
Ev;~izde resim ve hevkeL 

traş dersleri verilecektir . Arztt 
edenlerin evimize müracaat ey. 
lemelf'"İni rica ederiz. 

Topçu atıf lan 
Yarın eabah saat 9 da Ba.kır. 

lrii,, ile Gazlıçeeme arasında sa. 
hi!den denize doğru topçu atış. 
ları yapılacaktır. Deniz vaıııta
la.rmın r'>k ac·'~ t'l'l gc~::ı~lc!'i 
a18.kadarlara bildirilmistir. 

haber kasapları telaşa düşür. 
müştür. Bunlar son 7..am::ınlar. 
da et f.J atlarmın pahalıic.şına-

smı, harice göndermeleri meııedi 
len barsak ve derikrin tı:~~ar_ 

tar tarafından satın alınmama. 

Vapur yok 
lzm:t postası Hd gün 

yapılamadı 

Denizyolları idaresi elinde 
kafi vapur bulunmadığından 
pazar günkü ve dünkü 1z.mit 
postalarını yapamamıştır. 

Bu hatta işleyen Uğur vapu. 
ru pazar günü hareket edeceği 
sırada suların tesirile rıhtıma 
çarpmış, bu mUsademede vapu. 
run tekne saçlarından bir kaç 
tanesi perçinleri sökülerek yer. 
lerinden oynamıştır. Bunun üze. 
rine vapurun hareketinıe müsa. 
ade edilmemiş. yolcular indiril. 
miştir. Liman reisliği fen he. 
yeti tarafından muayene edilen 
vapur !stinye havuzlarında ta. 
mire alınmıştır. Bu sebepten 
dolayı da, gerek o günkU, ge. 
rek.se dünkü Jzmit seferleri ye.. 
pılma.mıştır. Gidip gelme vapur 
biletleri alınış olanlarla pazar 
gün.ü İz.mite bilet alanlar idare. 
den paralarını geri alacaklar. 
dır . 

--o-

ihdas edilen vapur 
lj seferleri 

EyJUl ayındanberi tatil ediL 
miş olan Suriye, Mısır ve Fran. 
sız limanları arasındaki vapur 
aef erleri tekrar ihdas edilmiş. 
tir. Fransız seyrisef ain şirketi 
vapurları limanlarmıI?.a g-elmek 
iliere ıhareket etmişlerdir. İlk 
vapur yarm lzmjr limanına 
uğrayacak, oradan limanımıza 
gelecekir. Buı:;dan sonra Fran. 
.sız vapurlaı-ı muntazam yolcu 
seferlerine devam edeceklerdir. 

----o---
Ö ğretmenlerin 

bir kayıbı 
Em.irgA.n orta okulu öğret. 

menlerinden Betul Doifrulu ma.. 
alesef aramızdan. ebediyen kay. 
bettik. Kederli ailesine ve sa. 
yın arkadaşlarına taziyelerimi
zi sunarız. 

-0-

. ihtiyar bir kadın 
kuyuya düştü 

Kuruçeşmede mezarlık soka .. 
ğmda. oturan 85 ya..qmda ıfak. 
bule dün bahçede dole.c:ırken üs
tü a<:tk bir kuyuya düşmüş, vü. 
cudunun muhtelif yerlerinden 
ehemmiyetli surette yaral~nmtı:: 
tır. Makbule hasta.neye yatınL 
mıştır. 

--0--

Sebze biline giren 
boyacı 

Yahya admclıL bir ayakkab1 
boyacısı geçenlerde bir gece 
sebze hA.Hne girmiş, bir san
dıl.: limon çalmrştrr. Yahyfl 
tam çıkacağr sırada gece bek· 
çileri tarafından görülmUş, 
htUde uzun suren bir kovala
ma~tan sonra ele geçirilmiştir. 

Hırsız sorgu hA.kimliğine 
verilmiş, tevki! edilmiştir. 

--<>-
Bir doktor eocu ğu takip 

ediliyor 

sma atfetmektcydiler. 
Hükumet yeni bir kararname 

ile bu iki maddenin ihracına mü 
saade ettiğinden bugünlerde et 
fiyatlarının ucuzlaması beklen. 
mektedir. 

1 Bir g~nç veda laşır .. 
ken denize düş:ü 
O ç arkadaşın üçü de 

sarhoş muydu? 
Evvelki gece saat 19.30 da 

köprüden boğaza kalkan Şirke. 
ti Hayriycnin 59 numaralı vapu. 
runda bir kaza olmuştur. Va. 
purda bulunan Ahmet ve Sab. 
ri isimlerinde iki arkadaş vapur 
hareket ettiği sırada iskelede 
bulunan bir arkadaşlarile veda
laşmak üzere ellerini uzatmış.. 
lar, fakat tam ellerini çektik. 
leri sırada ismi henüz anlaşıla. 
mıynn bu gene denize düşmüş. 
tür. 

Etraftan yetişenler kazarede
yi baygın bir ha.!de denizden çı. 
kararak Beyoğlu hastanesine 
kaldırmışlardır. Üç arkadaşrn 
Sirkecide bir meyhanede içtik. 
1eri ve sarhoş oldukları anlaşıl. 
ımşhr. 

Çardakh kahvede 
öldürülen. motorc~ 

Geçen yaz ortasında, Yemlş
teki Çardaklı kahvede oturup 
ortağı ile hesaplaşan motorcu 
Salih adında birisi birdenbire 
arkasından atılan birkaç el si
lahla öldUrUlmUştU. Katil 
Beylerbeyi balıkçılal'ından 

Mustafa Şen idi ve motorcu 
Salibi kendisinden kurtulmak, 
biraz rahat nete:> almak için 
öldürdüğUnü ileri sUrUyordu. 
Zira Mustafa Şen, eskiden mo
torcu Salihin anıcasını yarala
mış, bu yUzden motorcu Salih· 
ten önUne çıktıkça dayak ye
ınlıj, kUfür işitmiş, her yerde 
tuh kire uğramışt 1. 

lkinci Ağır ceza mahkemesi 
dün sabah katilin muhakeme· 
sine başladı. ~\tııstafa hfı.discyi 
yazdığımız gilJi aıılatıp, motor· 
cunun tekrar kUCiire başlaya
rak silahla hücuma. giriştiğini. 
kendisinin de çaresiz ateş etti 
ğlni söyledi. 

:: ahı tler dinlenildikten son· 
ra tııuhakeme tekrar şahit ça
ğınııak üzere başka bir gUne 
bırakıldı. 

-o-
yeni gümrük muhafaza 

teşkilatı kanunu 
Giimrük muhafaza genel ko· 

mutanhğının yeni baştan hazır. 
lanan tcş.;dlat, vazife ve memur· 
lan ha!·b"\daki kanun projesi ö. 
nü:nüzdeki günlerde b:a~vek2lete 
verilecektir. Yeni proje ile üc. 
retli memurlar maaşlı kadrolara 
almma!tt<l:lff. Gü.rı,."l~ m•ıl-ar-:ı;ı:ı:ı 

mensuplarının ya§ hadleri muha
faza memurları için 50, kısrm a. 
mirleri için 55, mıntaka amirleri 
için 60 oı~rak te'lbit edHıııi11tir. 
Havv::nı bulunan memurlara hay
van ia§esi için ayda maktuan 14 
lira verilecektir. 

::? Çarşamb. Pertemb. f 
~iındlye kadaı· 20 - 30 sabı- -

kası olduğu tesbtt edilen ıa > 8 il. Teş. 9 D. Teı.1 
yaşlarıncla Şahahettln aclrnıia ~ 

1 
bir çocuk hakkmda, yeniden <( ~ Ramazan 27 Ramazan 
Sultana.hmette bnkltal Meh ~ Kasım ı Kasım 2 
mcdin dUkk~nm<lan 34 Jtra il" -·-----
hlr suru tutun ve eşya çalmak ,.~1+1,..~, ''ati · 1.ıın1 'vasati ezani 
ırnçundan takibata. girlşilml~- t ı · · 
tir. - --- - -------
Şahabettiniıi Adapaza.rında t.uııı:· s·. 1 88 i 8! l !G ' 

bir dolctor olan babasının ya "' lr • ı r' " 1'I 11 '\fi 7 00 
nma gittiı'!i Pnla111Jsırsk, Aıla-ı lkıııdı ı4 4' 4 14 4 w -'2 
pazarı Aı:>ıiye ceza mahkemesi "li~3n 16 5: , 6 57 12 O< 
tı e taltmnt gönderi''l1iş, Şahı YM~• 18 g; •P ıı;ı ~ı 1 35 
hettinin isHnnbe ycl!:;·le ifr.dc- lnı~a~ 4 M · h 4 

• 911! Ol 
sinin alınması blldirilmh;tir. 

Biit~·e Eııciimerıi: 

Riyasete General Ilurhanett~lı: 
Duker ı hırklareli), reis vek• • 
liğinc Tahsin Coşkun (Ka~t!,· 
mcmı), mazbata muharrirltg1• 
ne SaJah Yargı (Kocaeli), kitll· 
bete Fakihe Öymen (İstanbuD· 

Gilmriik ve lııhisarfor Eııciİ• 
nıe ıi: 

Hiyasete lsmet Eker <Yo
rum), mazbata muharrirli~iıtl ~ar 
Elisrev Göle (Erzurum), k.tıı· ~ş.., 
bete Cahit Çubukçu CP.i~at'bll· İıJe 
kır). ~l' 

Nafıa Enciimeni: 'it; 
Riyasete Aziz Sami İlter (~'.· tc 

'Zincan), mazbata muharrirtıgı· lıe 
ne lzzet Arukan {Eskişehir): ıa 
kitabete Abdurrahman. Nacı U.1e 
Demirağ (Sıvas). 

Bıhhiye Encünıcni: 

Riyasete Hüsaınettin 1\:ut~1 

(Ağrr), mazbata muharrir lif;~ llı' 
ne Dr. Hasan Vruııf Somyüre 1 

(Giresun). kitabete Fatma IJC· ~1• ~· 
rnik (Edirne). ..'>' 

Q 

lif illi Müdafaa Enciim.eni: ~ 
0 

Riyasete General Kazım SC· Ci 
vük~ekin (Diyarbakır), mazJS: ~iğ 
ta muharrirliğine Şü !rrü Ko<;~ ırıc 
(Erzurum), kitabete Vehbi :B.ıl.: 
gin (Konya). 

Maarif Encümeni: t 
. C·· 

Riya.sete Rıdvan Nafiı :gt. li 
güer (Manisa), mazbata. ın~· ll\a 
harrirliğine lbrabim Alaettll' .

1 
· 

Gövsa (İstanbul), kitabete şe. ~~ ~ 
hime Yunus (Jzınir). .. ~6 
· Meclis hesapları tetkik cncıı· ate 
meni: . hı 

Riyasete :Mazhar Müfit l{afl• ? 
su (Çonıh), mazbata muhıı!· tr, c 
rirliğine Ziya Karamtirsel (İS· ~tı 
tanbul), murakipliğe Haklt: · 
Ungan (Van), kitabete Rifll 
Araz (Ankara}. İl 

lJahiliye Enciımcni: 
Riyasete Cemil Ü naydın ( rte· 

kirdağ), reis vekilliğine AtJ 
Tilzün (Çoruh), mazbata lJltl' 
harrirliğine Edip Ergin (!'.!sJ" 
din), kitabete Ziya Rakaııt 
(Yozgat). 
Arzulıal Endümeni: 
Riyasete General İhsan Sö.IC

men ( GireQun), mr.zbata Jl'lıl• 
harrirliğin.e Hamdi Yaırnııtl 
(Oı·du), kitabete Melilıa UI~ 
(Samsun). 
lktısat Encümeni: 
Riyasete lsmail Sabuncu (Gİ· 

resun), mazbata mulıarrirliğille 
Dr. Besim Kalay (Hiğde), ld• 
tabete Hamza Erkan (Afyon)· 

Ziraat Encümeni: 
Riyasete Rahmi Köken ctı

mir), mazbata muha.rrirliğille 
Yaşar Özey (Manisa), kitabete 
Tevfik Karaman (Seyhan). 

Ma!iye Encümeni: 
Riyasete Atıf Bayındır (~ ı~· 

tanbul), mazbata. muharrirlığ~· l' 
ne Kemalettin KB.mi (Rize), }(I· 
tabete Nasuhi Baydar (f\11l' 
latya). 

.4.dliye Encümeni: 
Riyasete MUnir Çağıl <<.(O' ~ 

nıın). mazbata muhanirliğille it 
Şinasi Devrin (Zonguldak), JCS. 4 
tabetc Galip Gültekin (J<o1'· 
ya). . , 

Tcşkil{itı Esasiye En·~lmcru,: 
Riyasete Recep Peker (f<.U· 

tah,•a). rnazbatıı. muharrirli~) 
ne Necip Ali Kiiçüka. (Denizl1 ' 
kitabete Resai Erişkin ('J'O' 
kat). 

Harici11e Encii.meni: 
Riyasete Saffet .A rıka.n. (Jl'J'' 

zincan), mazbata muharrirli~' 
ne Muzaff0 r Göker (KonY"' 
kitabete Sü!trü Esmer ctstsJJ• 
bul) ayrılmı§lardır. 

Yeni intiha~la teşkil!tı eP' 
si ,.e encı;ıne1'i de şu azada.ıı te· 
şekkill etmiştir: .... ı 

İhsan Tav (Ağrı), GeneP' 
Kfız:m Ö-r,a1p, F"zıl Nazmi, ~ 
sevin Cahit, Necip Ali, •Ki ıJ 
Ka.raıbe!dr, Celfil Ba~·a.r, Yurt 
N:ı.~i. Y•ıf""·~ 7;ya, ! lahmut ~ 
rat. Hii~Yin Rııd' Orbay. Re~ 
~:re:-sg~Ym~tN=~:J~~U· 
nif, Resai1 l\lehmet E .i~Y\Jf' 
da kul. 
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Görüp düşündükçe ··--··· 
1 

/( irli bir siiQh ı taarruz edebilirler? Aklımın nlmndığı ınescleleı·don bil'iylc de lion günler4o 
kar~ılıt~tmı. 1''n•ıık: gazeteleri yn7.dılnr: Almanya Jıarl<'lIC na
zırı, Makedonya .komitesinin ileri ı:cl0nlcrini çaj"cırıp to)lln
ını,, onlarla 117.Un uzadıya ıııüznkcrt·lert• ı.rfrl':'nıi~. ~hayatımızın çok 

G .. rn bir kazancı 
ri llney Doğu 

Bütün nakliyatı barajlar vasıtasile 
yapılan Hollanda da motorlu kıta
ların hareketi imkansız görülüyor i 

~(ftkf"{Jonyn. komitesi, dn.ğ 'e ornınn kaııtnnlnı·wcla.n m 'i· 
rekkeı> bir ihtilal rn kan çete iclir. Siya"i gay('lerı'tc birbiri~ 
rlnden ayrılırlar. İdare maklncsfnhı k<'ndi dileklerine göre 
işlf'fn<'sirıl isterler. JfattA bumm için nrncln. sıradlL knn dokcr, i 
sokak drıayetleri de işlerler. lcutil 

1ı1cf h~elerimizin en büyük 
, ki ttınden biri hıç şuphe 
trdi Yurdumuzu tanıtac•k e. 
rıacr .. h Türk muharrirlerinin 

haltzrı 1 tnal ettikleri bu saha. 

Hüyük bir de' let, medeni ,·o siyasi hir tc-Şekkül dün
ya nizamında h<'yh('tfl bir rol, ilim \'O fen saha anda kuV\·etll 
hir me,·ki sahibi olnn Alııuınyanm hariciye nazırı, nasıl olu· 
yor t~' biiyle bir kh-11 slllllıla oynuyor? 

Hu sllAh, ancak l"Atan \ ' C istlklı\11 • uğrunda sıyrıldığı 
,·nkit namuslu ellere ynra':'ır. Bu hamlenin dışında kalan 
'nı·lıi{ı kııpkarn, daha doj"ı;rıısu kıpkıztldır. 

Çcıc~~.dara geldigi vakit Ev. 
t"a 1 Ye sarılırız; ve bu ıe. 
" ınc ·· ~ tc uz~rin:ien asırlar geç-

Sovyct Rusya şark ve şimal- i 
de rol oyııamağa haşladıktan 1 ~ 
sonra, garp cephesine intikal l 
eden Alman taarruzunun hu· liilıl . : e haı'_ncllcrı betonlaşan bir a. 

~ ınde .. k 1. llrad yu sc ır. 
İni a bu gi!>i e3e:-lcri:ı fih. 
k~/a~acak değiliz. Daha •:iü. 
bJı~r ~deta mcs;hulümüz olan 
ı Yİ~~ın .. curnhuriyctin on al. 
-.,/ 

0.~~.mü ile elimize ge. 
lcıı: kut uphanelcrir.ıizi zen. 

• ren b" 
ı.iı Ö ır eserinden bahse-

, Yle bir eser ki her ba. 
oı~u t~tkike ve takdire defer 
do~n Ukta. Bir taraftan gü. 
~r~ dediğimiz Van, Bitlis, 

.1 ..,, nr, ~r~a, Mardin, Sürt, 
itti . akkarı de cumhuriyetin 
rı .~1 ve inkişaflarını bütün 
ltrı.ı e canlandırırken, diğer 
tctıt':u vilayetlerimizin ilmi 
t oi mahsulü olduğwıda 

lulllat~ıyan tarihi ve coğrafi 
'ney ~rı~ı~ı toplamaktadır. 
, bi . 0.cu adını taııyan bu 
r,f'rd tı.ncı umumi müfettiflik 
ar b~n neşredilmiştir. 400 
'ıtı, Uyü~ sayfa ve bine yakın 
lltit ~arıta ve grafilderle aÜL 
ta~ an bu muvaffak eser, 

0

Yctı a~~a bu böl,enhı bütün 
titıtıc~tın~ sayfalarıma ak-
orı te:fır. CumhuriyetimL 
~· aı~--ı y ld.. ·· .. d b" ~ı Ufll ... ~ ı onumun e ı. 

~fi h Un:ıi müfettişliğin nC1-
nci u nıuazzam eseri, sayrn 
()ltı1llın~.rni müfettiJ B. Ahi. 
hay en ın aynı zamanda kül. 

~-~Ola atımıza yaptığı bir biz. 
"llrı. tak telakki edebiliriz. 

~·Y hoğu bize doğuyu ta.. 
q~ inki§aflannı önümüze 

l~ ~· cumhuriyette devletin, 
~ :!1'1urunun yılmak bilmL 
e~:Jısini bütün kudretiyle 

hı tU kt~ ve nihayet bize do. 
~~kt,t~llikleriyle tanıtıp sev-

• 'tt :lır. 
~.. tır .. .ı li G .. ·• Jı. '""e m, uney Doğu, 
·, latrnuzm bir kazancı,.,, A. 

ıı~ 
~0kullar talimatna-

ı\ıı, e3!nt:c dc~i~iklik 
ı. «:ıra 7 
'<it t : (Husu .. i) - İlk o. 

, i'a;ı1~hn:ıtna:ne:!inde cleğisik. 
1 • trrıı v• fl • · 11l'ıtiI '" son Stnr ::ırda ık-
lar b.13~larınm normal imti. 
}';ıPıı~:ıkten en beş gün son. 

" 11 e .. ~ .. r ko:u'!:uştur. 
J -o-- . 
l\tıdnrma teşkilatı 

ı\n· kanunu 
tı.. ~ara 7 ( LI 
·•ıa t '. c: ususi) - Jan. 
~tgitı~~k·Iat ve vaz:fe nizam. 
kir,ll . bazı maddelerini de

ltiitıc nı~amııame yarın tatbik 
gırccektir. 

·Ye .--o-
~"k Ilı defterdarlar 
tk ~tı 7 (H 
t ~t it\: ..... ususi) - Samsun 
d~rı1 ~ Uduru Suad Elhig def. 
slj" gına s .. , tcy • . a~~un tahsılat fe. 
'lıiUi Ya ~ın;ol defterdarlığı
~ifd en:ılak kontrolörü izzet. 
~le ed~efterdarlığtna tayin 

r ır. 

~ --0-
~ l'l it 0 atada becayiş 

~it\~~~~ ?. (Hususi) - Muş 
:H.ll rtıu:~. Ve:ılıi Gaziantcbe, 
.. , tdiJ ~ru Bayra:n Mup be· 

~~~ 
~k •bahçede yapıla
bo~ •tadyom aahaaı 
tt~}'~ ~~§;cıde inşa olunacak 

tr İf ıçın istimlak olunacak 
it, ~\ıa: Ya~ıtmakta olan istim
~ .... ~'1\iJ· elesı te!cemmül etmiş. 
~~i 1.Y~ vekaleti b1;1 yerlerin 

... 11•"1•~1"'1 'it •t menafii umumiye 
~l ~)'~· .eıi hakkında istan
ı,.:~i:t.lnin vaki talebini ka-
~ ır. 
L_-ul ticaret mınta-

gün ne s-ı.fhıı.da olduğu ajnııs l 
haberleri tarafından lıildirıi· l 

)lakctlonya komitesfnclen medet uınmnk, ona kadar 
inmek, benim diişiinehlli!i•~iuı en f<:>na bir ~eydlr. Hugfınkii 
!\lnkNlonya, Sırp - Yunıuı - Hul~nr ı;ınırlarma bôlünmiiş 

toın-ıak JNll'\'Ulıu·ıdır. Jhtha gcniı;ı ı,tahlılar, daha ıuğın lhtl
ra.o.;hl:ı.r, hizim Trakyamızı da hu kanlı haritanın il;Inde 
giiriirlcr. 

mcktedir. Gerek Almanlar 'c i 
gerekse 1',ransız.lar müsait za- .=.·.·. 

man beklemekte ve bu müd· 
det zarfında ara sıra topcu dıl- • Bir hıuidyc na:t.u·ı, demek onlaı·l" koıııı':'ıı.:a.k, liklr, hlı; 

oı·tagı olnt:ak, kundak gibi kullanacak. İyi amma, bu lrun- • 
daklar, artık patlamftz sllil.hlanhr. Artık dışanln. iç yangın
larmı hnliıl fırsatı sa,-ını , .c bu yanınnları kendi kundak
luriy le hazıı-layu.n bir lıAıniler saltanatı yok. 

ellusu ve tayyare muharebele
ri kaydol u11 makta dır. Falrnt 
asıl taarruz. hareketi haşlamış 
değildir. Gerçi Fransızlar Ma· 
Jino tıattı ılerisıııde bazı nok
talar lşğal etmişlerdir. Fakat 
bunlar hugünkil modern harı> 
icapları karşı:mıda uüyük Lir 
hareket olarak kabul edilemez. 

1 

~ : 

AhlAk bnknnmdnn iğrenç olan bu köşebaşı slJ nsetJ, akıl 
bakmımdıuı da bir para ctme:r.. Birkaç komitA'<'l ne yapahl
lirll'r? lfele kun·etli hir kapitiitasyonla eli kolu hağlanma
mıı:ı, hür \ ' C tnm uıAna..;iylo miistakil iilkelerde, lmrunlarını 
sokıU'ak, kcndilcrlni barındn·acak yer bile bulamazlar. 

Fransızlar girdilclerl mıntn
kaları tahkim etmekte ve , .,ıı 
taarruzun Alıııanlar tan:Lı· 

dan yapılmasını beklemekte· 
dirler. 

Almanlar l<'raıısaya ııenıdt. ıı 
taarruz edebilirler? lştc mu 
him mesele bu.! ır. Hudut ge· 
çllmez Majino hattı ııe kaplı 
dır. Şimalde Hollanda ve BcJ. 
cika, Cenupta ise lsvlçre bu· 
lunmaktadır. Almanların Fran 
saya taarruz edebilmeleri için 
evvelA bu bitaraf dcvlctlcrı 
çiğnemeleri ıa.zııu gelecektir. 

Son iki gün zarfında Hol· 
landa ve Belçikada hummalı 
bir faaliyet, daha doğrusu en· 
dişe göze çarpmaktadır. 

Almanlar Hollandaya taar· 
ruz edecekler mi? Bu husustH 
bir şey söyleyemeyiz. Dunun 
cevabını ancak istikbal vere 
cektlr. 

Ancak burada böyle bir ta
arruzµ,n .l\q _ş_ekilde yaJllılabile· 
ceğlnl mutalea ettneıiıbr tııum 
kUndUr. Askeri coğrafya bize 
bu hususta lüzını olan maJü. 
matı bUtliıı teferruatiylc ,·ere· 
bilir. Biz burada işi kısaca tet 
kik edeceğiz: 

EvvelA şunu işaret edelim, 
kl Hollandalıların en mUkem· 
mel Te hemen hemen mUessir 
ycg~ne müdafaa vasıtaları su· 
ları, yani memleketi basmağa 
hazır olan suları tutan baraj 
tardır. Bu müdafaa vasıtasının 
kıymeti sular azalınca azal 
maktadır. \'ani sonbaharda su 
ların az olduğu mevsim ile kı 
şın döndüğü zamanlar bu mll
daCaa ,·asıtaları müessir ola· 
mamaktadır. Bu suların iki 
taraflarında çevrilmesi fmkAn· 
sız nıaııılar \'ardır. Sonra şayet 
suların yeni harpte şimdiye 
kadar malflm olmıyan bir e
hemmiyeti haiz bulundukları 
da tecrUbe ile görUlmUştUr. 

.Memlekctiu diğer toprakları 
kullanılmaz bir şekilde oldu· ı 
ğu için hUtlln nakliyatı baraJ 
lar vaı:ııtusiyle yapılan bir 
memlekette motorlu kıtaatıı 
sahip ve bilhassa bu nıotörııı 
kıtaatı Uzerine dayanan bır or· 
dunun çok mUşkUlAtla hare 
ket edebileceği açıkça görUl· 
mektedlr. 

Bu hususlar tesblt edilmiş 
olduktan sonra şunu da kay
dedelim ki, Hollanda şark kıs· 
wıntla cenup - şimal lstlkamP
ttnde Uc su ile kapalıdır. Bu Uç 
hattın ikisi pek ruUkewmeldir . 
Şöyle ki, birinci kanal Rumen· 
Jer tarafından Ren nehri tle 
şimal denize açılan lssel'dir .. 
Suyu pek fazla değildir. Bu 
hat cenupta Möz, Mimez ır
maklarlyle devam etmektedir. 
18i4 de mUhlm bir rol oyna· 
masına rağmen bugUn bu hat
tın dUşmaom harekAtım geçik 
tirmekten başka bir işe yara
mıyacağını teslim etmek lA· 
zımdır. 

İkinci hat biraz daha geride 
Eem ırmağının, kumlu tepe· 
cikler arasında yapmış olduğu 
manidir. Bu hat şimalde tni
derze'ye, cenupta ise Ren neh
rine dayanır. Bu hat daha ce
nupta Grab • Oh ten •istikame
tinde devam etmektedir. 

. 
i . . . 

Hundan ütiirihliir, ki kaç yüz gazet.e yazarsa )azsın, 

ben, hüylc hir l!;oln ohhı~nna, olaca~ınn inn.rımıyonını. . 
l----···-----·- Hakkı Süha Gezgin 

Deniz Tı:enarmda Tlo7am1.a islilı k<imları .. 
tPsh!t edilmiştir. 

Hakıki su ııattı, Jlollandalı
Jarm yeni su hattı tesmiye o· 
lunan üçlincU hattır. 

Bu hat Jniderze'nln kcna· j 

hattın gerisinde Amsterdam 
müstahkem mevkii bulun 
maktadır. 

rmda Muirden ouşlamaktal 
Vecht ırmağının akıııtısrnı ta
kip ederelc Utreht'in önünden 1 
gcı:mekte 'e bu şekilde icabe· ı 
den suyu temin eden Lek ır· 
ruağına vanlnıaktadır. Bun
dan sonra hat Lck ile Val ara· 
sında lıir köprU teşkil etmek· 
tc; lıöylccc garbe dönerek ve 
Va! ırmağını takip ederek 
Yodrikcnı·e kadar ayni şekilde 
dc,·aın ctmclctcdir. Buraya gel 
pikten sonra hat, pUtUn aslfe-:. 

ıırl batiı·aıarın "geçilmez,, Of. 
dutunu teslim eUUlie... BlbOf 
mıntakasına gelmektedir. Dl· 
boş c\·vclce 72 kasabası bulu· 
nan eski bir göl idi.1421 sentt 
sinde lıir gün sular yliksclmiş, 
deniz barajlardaıı lıirinl yık· 
mış ve bütün köyler bir tek 
kişi kurtarılınamn<'asına sulaı 
altıııda kalmış idi. 

Bir mütearrız bu Uç hattı 
yarmanın pek müşkül battA 
lmkAnsız olacağını takdir ede 
ceği için Hollandaya cenuptan 
Limburg mıntaaksından taar
ruz edecektir. Bu mıntaka ikı 
yüz metre kadar yüksektir. 
Almanlar burada cenup - şimal 
istikametinde taarruz edilme· 
ğe mecbur kalacaklar fakat 
yeniden bir su hattı ile karşı· 
laşacalclardır. Bu garp - şark 
istikametinde Möz ırmağının 
eski bir kolundan istifade llr 
ehle odilcn Jlossum - Gertruy 
denber.g)ı~ttıdır •. Dundan son· 
ra da HoAlf.adaouı. ll.UrAIF...De 
hfrlerinl birer birer iatlmalar 
J4zım olacaktır. 

1940 olimpiyatları 
Siyasi vaziyetin vahametine 

rağmen Finlandiyalılar 
programı tertip ve fes bit ettiler 

Almanların kullandıkları 

lnyderzeden Blboş'a kadaı 
hattın uzunluğu seksen dört 
lcilometredir. Bu hıH revkaH\ · 
de kuvvetli ve yarılması im 
kAnsızdır. Kaldı ki hemen bu 

Strateji malflmdur. Şark kuv· 
vetlerile cenup kuvvetlerini 
birleştirmek ve bir istinat nok 
tası teşkil etmek istiyecekler· 
dir. Fakat su hatlarının vazı 
yeti ,.e bu hatların tlzerlndr 
Jnglliz tayyaresinin devamlı 
ateşi olduktan sonra Almanla· 
rın Hollandayı işgal edebilme· 
leri lmkı\nsızdır. 

Fahrettin Kerimin raporu 
Bir nükteden 

Profesör doktor Fahrettin ı 
Kerim Gökay sinir hekimliğ.ill. 
de aldığı değer ve bu değere 
muvazi olarak tıp edebiyatına 
\·ermekte devam ettiği emek 
nahsnlü eserlerle ilmi hüviyeti 
tema vüz etmiş bir ~ahsivcttir. 
D:!nı;u g"azetelere r,önderdiiti 
bir me'ktup. mekterlerin ilk 
ders ba~langscı dolayısile ÇL 
kan bır rr.ünakaşanın istikame-
tini de;:i;tirmi<; oluyor. Sabah. 
tarı S"l<;Wf' veva sekizi çeyrek 
1!"<'.e derc;t> bMlama yolundaki 
karar, okuvucularımız öğren. 
mışlerdir ki, Akil Muhtar. Fah. 
r~ttin I~"rin P"ilıi tanınmış he. 
kim ve daha bir çok terbiyeci. 
!erin raporile teyit olunmuş bir 
lJz:ıma dayamr. Bu kararda 
veya bu'lun tstanbuh tatbikin. 
de isabetsizlik görenler arasın. 
da Peyami Safa da vardır ve bir 
iki vazısivle hunun tenkidine 
iştirak ettiği icin Fahrettin Ke. 
rimin ce bir r::ıüdafaası ile kar
şıl:ınm!~tı. 

bir mesele 
rapora tariz edildiğine zahip 
olmuştur ve işte gazetelere yol. 
ladı~ı bu mektuplarla bunun da 
hesabını vermeye hazır olduğu • 
nu ilan etmi$tir. 

Muhterem doktorun, kendi 
imzasını taşıyan bir vesikanm 
sıhhatini h"rhangi bir yerde 
müdafaa yolunda böyle kendili. 
ğir.den bir münakaşa meydanı 
açması kendi dediği gibi ger. 
çekten memleketin yüksek tah. 
sil seviyesine hitap etmek hak 
kını bulabHmenin ilk şartlnnn. 
dan savılarak takyit olunmak ve 
ilimi haysiyetini amme naza. 
rında bir kat daha yükseltmek 
tabiidir. 

Ancak. böyle bir raporun he. 
sabını vermek ve verile?\ bu h~. 
sap (rapor) dan dahıt kuvvetli 
kanaate memba olabjlmek için 
kanuni ve adli hareket veya 
fırsat lazım değil midir? 

Bir bakim kararına bar!lanan 
bu raporu bn~n neşretmiş ve 
bütün tm aleminin tetkik ve 
münak~asına bırakmı~ obalar 
da, raporda istinat edilmiş gö. 
reccğimiz müşahedeleri bir ta. 
kım tahkik ve tetkiklerle yokla. 
mak bir imkan mesel~i kadar 
bir salahiyet meselesidir de ... 

Helıinki, 7 (Hususi) - Mer. 
kezi ve Garbi Avrupadaki siyası 
buhran ve harp tezanı.irlerıne rağ. 
men, Finlandiya, 1940 olimpiyat. 
larına hummah bir surette devam 
ederken, bu buhranın şimal mem. 
leketlerine de sirayet etmek ih. 
timali karşısında olimpiyat komi. 
tesi bu husustaki faaliyetini şim
dilik talik etmiştir. 

1940 olimpiyadı is;in bugüne 
kadar başarılmış olan işlerin bi. 
lançosu şu suretle telhis edilebi. 
lir: 

Olimpiyat stadının pist ve saha. 
sı tamamiyle hazırdır. 62 bin ki
şiyi alacak olan tribünlerin bir 
kısmı ikmal edilmi~. bir kısmı da 
inşa edilmek üzeredir. 

Sta:lın binalarında i. A. A. F. 
mensuplarına mahsus bürolar 
infa ve ikmal edilmi1tir. Bun. 
dan başka, duş yerleri ve vesti. 
yerler de hazır olup, elektrikli a
fişaj kablosu, klasmanı tesbit 
edecek olan fotoğraf tesisatı, 
rüz~arın sür'atini tayin etmeğe 
mahsus tesisat ve teçhizat, 194 
tane lonjin kronu metresi hazır
lık ve teçhizat bilançosu içinde 
yer almaktadır. 

Film çekmek bakımından, Ber. 
lin olimpiyatlarını kendine örnek 
alan olimpiyat komitesi. bu hu. 
susta da her türlü tedbirlerini al. 
maktan geri kalmamıştır. Buna 
göre: 

1) Viliyetlere ve yabam:ı 
memleketlere oyunların ıclevam 
ettiği üddets;e her gün sevkedil
mek üzere kısa filmlerin hazır. 
lanması. 

n ır 

luğunda muhtelif sporlan göıte .. 
ren hususi filmlerin yapılması 
derpiş edilmiştir. 

Bu çok zor ve ehemmiyetli da.. 
vann~ başarılması için kırka ya.. 
kın fılm operatörünün faaliyete 
geçirilmesi düşünülmüştür. Yapı. 
lan bir hesaba göre, olimpiyat o .. 
yunlarınm sinemalarda seyredile .. 
bilmesi için takriben 800 bin 
metre filmin cekilip yıkanması i. 
cap edecektir ki, bunlardan yapr. 
lacak olan kopyalar milypnlarca 
metre filmi bulmus olacaktır. 

Olimpiyat köyüne ilave edil. 
mesi düşünülen yeni yapıların da 
planı ikmal edilmek üzere idi. Bu 
planda 26 mutfak ve 50 tane"'yc .. 
mek salonu derpiş edilmiştir. 

1939 yılının başlangıcuıda_J.n .. 
şasına _girişilmiş olan Helsinki 
stadı. şehir belediyesinin inpatı 
dairesi tarafından hazırlanmış o. 
lan planlara göre tesis edilmiş o-
1.up. belediye, bu atadm inşaatı 
ıçın 17.400.000 mark tahsisat 
vermiştir. 

Bu tesisatın teferrüatından o. 
lan yüzme havuzlarından sür'at 
pistini, 50 metre uzunluğund:t, 
20 metre genişliğinde ve iki meL 
re derinliğindedir. 

Plonjon yüzme havuzu ise 20 
metre uzunlu~unda ve 4.5 metre 
derinliğindedir. 

llıt l:.~1 raportörlüğü 
~~~r razetecilerden, hukuk 
"tj~iirı,~tıdan ve eski emniyet 
~ ttt \r tıden B. Fahri Kemal 

11~iidiirı~.~~!cti İstanbul mmta-
tcliJıı/~u raportörlüğüne ta. 

• ~ "ııı\>a[ •ıtır. Yeni vazifesinde 
fakryetler temenni ede .. 

Fakat bu hat da lcabeden 
mUdafaa vasıtasına malik de·ı 
ğlldir; ye yirmi dokuz sene 
zarfında ancak on bir sene lA
zım olan suya malik olduğu 

Peyami meselede "B;r mütehas. 
sıs raporu" na istinat edildiğini 
gördüğü zaman mütehassıs ra
porur..dan bir "rapor mütehas. 
sısı .. rüJı:te'ii <:'lrat"h. Yahut bi. 
ze öyle ~eldiydi. Fakı:ı.t görü. 
yor:.ız ki Ft.."ırcttin Kerim Pe
yamini:ı "ned"'n endiŞP, ediyor?., 
"irade~ini aşan sebeplerle mü
nakaşaya devam "dememek,, 
gibi BÖZlerilc bt•nu:ı bir nükte. 
den zivııde bir telmih olduğuna 
hükmetmiştir, eski Sinop mebu. 
su Recep Ziihtü hı.kkında beş 
yıl evvel adli takibat yapılma. 
sını mucip olan bir kadın katli 
hadisesinde imzaladığı bir tıbbi 

Onun için biz bir nevi iadei 
muhakeme mahiyeti alacak o. 
lan bu hesap verme teklifinde 
doktorun "meslek mahremiye. 
ti., bakımmdan raporu bile neş. 
redt>ceğini, Peyaminin de bu ra. 
pora karşı kendisini bir davacı 
gibi ortaya koyacaiını ra.nnet. 
miyoruz. Şimdi bir nükteden 
nasıl bir mesele çıkmışsa yarın 
da bir meseleden belki bir nük. 
te çıkar! 

2) İki saat sürecek ve 1940 
olimpiyatlarının bütün safhaları
nı ihtiva edecek olan büyük bir 
film ihurı. 

3) Takriben 500 metre uzun.. 

Avrupadaki buhrana rağmen. 
duhuliye bileti için vaki olan mü. 
racaatlar son günlere kadar de. 
vam etmektedir. Bu müracaatla. 
rın en başında Birletik Amerik.
?ulunmaktadır. Ondan tKmra sır: 
ıle Almanya, Estonya, Fransr 
Letonya, Danimarka, Litvanyd 
Norveç: Holanda, Büyük Britan 
ya,. İsvıçre, Yugoslavya gelmek 
tedır. 

JDevamı 6 ıncıda) 
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Bu mamara karşısında hiç bir 
şey ~öylemedi, fakat o kadar 
memnun ve müteheyyiç olmuştu 
kı hiç &Mini çıkarmadan kırmız1 
e§arptm yatağın üzerine attı ve 
yüzünü Titonun ensesine yaklaş. 
tırarak ge.n) adamın mavi çizgi. 
li,..Ycşil knıvatr iizerinc sıcak göz 

an akıtmaga başladı. 
Bilseniz hir kadının gözlerin. 

elen akan yaşlar, yüzünden geçer. 
ken nasıl kokar ve bir kadının 
göz yaşlan ile ıslanmış bir kra
" atın kokusu ne nefistir! 

Titomm kravatı <la en hassas 
bir lnılhin, gözlerden akan yaşile 
':rıılanmıştr. Kok-ainin ne hassas, 
ne parlak bit kalbi vardı. 

- Danslanm hakkında yazmış 
oldugun makale çok miithiş ne. 
ticelcr ~·erdi. 
Dedı .. Tito hayranlıkla ı;cyret. 

tigi çrplak viicuttan gözlerini a. 
yırmadan ve acı bir giilü~e: 

- ı::vct, Jiye cevap verdi .. Bi. 
liyorum. Bunu görldiım .. 

- Şimdi biiyiik bir Amerikan 
cmprcsaryosunun yanından ı:e • 
Jiyonun. Bir haftaya kad1r Boe. 
nas Ayruc hareket eclccegiz ... 
Siriıt gazetenin direktöriıriin de 
Mna müsaade c .lccegini zannedi. 
yor mu un? 

1 Tito s:ıdece: 
- Evet, muhakJcak müsaatlc 

\eder. 
• Diye cevap verdi. 
I• - AJtı ay kadar izin verir mi? 
ı - Hatta on iki ay bile ... Sizin 
~eraitiniz nelerdir? 

- MUkemmel.. 
Ve koşarak bu emsalsiz haberi 

oda hizmetçisine yctiııtirmcğe 
·~itti. 

* * .. 
Baş hizmetkarı Çaki, Mö yö 

Arnodi'nin (artık yalnızca Mös. 
yö <kmiyordu) kcnd!sini istedi. 
~ni haber verince Madam Ka. 
lantan hiç de hayret etmedi. Sev
gilisi Titonun esiri olduğu uzun 
"eya kısa melankoli devrelerini 
biliyordu. İtalyan delikanlısının 
b::ızan uzun müddet kendi füe _ 
mirde, •ahut ha ka bir !ilemde 
kaldıgını, fakat nihayet bir alış. 
kanlık eseri o1araık veya mcşum 
bir hadiseye kurban giderek ken. 
disine avdet etmekte oldugunu 
artık öğrenmişti. 

Fakat gariptir, o gün Titoda 
her zamankinden daha başka bir 
luıl vardı. Gôsterdiği samimiyet
te bir yalancılık. bir mechurivet 
hissediliyor ve sevişirken "kendi. 
sini tamamen bırakmıyordu. 

Kalantan kendisine mahsus 
kapri !eri olan sevgili inin saç. 
larını sefkatle okşayarak: 

- Odan hata bırakmış oldu _ 
gun gı'bi duruyor. Ve aşkımda kla 
hir b',. ey değfarni~ de~ildir. 1 

Dedi .• 

. ~il~akika~ o gece Tito. sevgi. 1 
lı ı g.urel. Er~eni kadınının se. 
!'a~atı; hın bir seklinden bıktığı 1 
1çın yıne kendisini aynı sadelik 
aı.:.tı ile verdiğini göıtlü. 

F;tesi sabah ııy.ındığx zaman 
li . ~ , vıne ctra,mda aynı dekoru, 
;ı}Tı mobilv:tl;>n, duvardaki aym 
levhaları gördü. 

Hiç bir şey <legişmemişti. 
Mo~:r.m. ha~ hi?l'T'etk':rı Ça

kı, Tıl ~;'Sı~e d.erhal kOJ rT'UŞ. 

''Mösyönün" Rus çayı mı İitcdi. 
ğini, yoksa yeşil bir çayın "Mös. 
yönün" daha ziyade hoşuna ~İ
dip gitmiyeceginı soruyordu. 

- Çayımı madamın odumda j 
içeceğim.. 1 

Dedi ve Kalan'"anın odasına 
geçti. Ermeni güı:Ji ellerini yü. 
züne kapamı~. dizlerini çenesi al. 
tına toplamış, bü7:ülmüş, uyuyor_ 
tdu. 

Orke'\lra - !)d: :\c<·ip \~kın). 

1 - Tsraİl.:O\ L:~: Milletler MIİlı 
:! - \'ıkl<Jı' Hrııh): \"i)·:ııı:ı oocrc
linılen ııolpuri. 3 - ;\lıırtin Ulıl: 

llerı.:ı:,e. 1 - J lt·ıılıl'ı gt'r: Snrk'd:ı. 
ı 8.110: J'J·oıtı-ııın. 18.0:ı: lllrııılckct 

s:ı:ıl :ıvıın, Aj.ın~ \<' mcll'Orıoloji 

lıulırrlı•ı · i. 111.:!!i: Tiirk ıııiiıi~i. ı;ıı

lıoılıır: Fahir~ Fcrs:ın, Heni• Fl•r· 

\lın, <A:' del ~cıznıı, lle~:ıt Ert•r. 
1 - Okıı Hın: '!elek Tokgüı. 1 -
St•l:ır:ılı:ın peşrevi. :! - Fııiıc -

Selur&hıııı şıırkı: (lladei uı J.ıt i'·il 
~in). 3 - Sadettin l\nynak - . c· 

Bir müddet sonra Tito Arnodi 
kalktı, yava~ yavaş giyindi. Ko
kain.in göz ya !arı ile 1~lanmrş 
olan mavi çitl!ili yeşil kravatını 
itina ile bağladı. Kalantan da larah.ın :ırkı: {Gecemiz kop\rnru~ 

4 - nede - .setarab:m sıırkı: (Gü 
uyanmıştı. 

- Napolyon oteline kadar gi. 
dip biraz çamaşır alacağım. 

- Çok geç kalmıyacaksın ya? 
diye Kalantan sordu. 

- Havır, azami yarım sa:ıt .. 
Filhakika yarım saat sonra 

Madrm Ter • Gregorianz'ın oto. 
mobili iki san valiz ile villanın 
çiçekler ile süslü lvıhçesine j;iri. 
yordu. 

Tito geceleri pek rahat edemi. 
yor~u. Gii.,dii• aldıl'{ı zehirin 
tevlit ettiği m kusuzluğu yen
mek için büyük mikyasta klora! 
alıyor: f~kat ye.ı 'lme~i imkansız 
U}1kusuzluk ve alrlı~r far J .. sız 
narkoz onu cok miiskiil lıir hale 
sokuyor, bütfr:ı gece hayaller a. 
rasında sayıkh) ('( du. Uzun sa
atler göıünü bil~ kırpamıyor, fa. 
kat o zamanlar rayalle me ~ul 
olduğunu zannojiyor, ara sıra 
biraz dalıyor, fanat o zaman da 
uyanık olduğu 7.ehabına kapılr. 
yordu. 

Halbuki hadise gayetle basit. , 
ti .. Bir tıır:hi Yun1J1 ma::astırına 
bem:eyen bu güzel villada atr.,i 
sönmek Lilm'iyen bir Asva güzeli. 
nin misafiri ve a~ığı bulunmak, 1 
Parisin ortasında oriantal bir ha
yat yaşamak, etrafında bir KaL 
kas efsanesi kurmağa kafi oeldi. 
gi gibi, nihayet otomobil il~ be~ 
dakikalık mesafede buhındunu .. 
sevkili Kokain'in de kendi11ini 
pek uzak hissetmesi, bütiin kal. 

ziiınclt-ıı föılüıııdeıı). 5 - ....... -
!)l·lur.ılıun ştı.rkı: (llah«:elerde n 1 • 

ıııa). 2 - Okuynn: Scmaluıl Üı· 
drıı rs: t - Rcıı:ıt ı:rcr: l\cmıın 

lııl.:siıııi. 2 - ı,emi - L' n\< nrkı. 
ıminll'r c<.•i)or). 3 - rtııki 

1 sşıık sıırla: (SeHl:nna )ltkın ı;rll 

-1 Kl11rnct Sükrfı l' .ık :11kı: 

( l~eur dola ırsın) :i - {',. • 1.: :ı:r 

~ımııisi. Tür!, Miiıi'"\i de,oıııı. 

:ı Oku) :ın: S:ıcli Hoso;l' • 1 -
Sııliılıalliıı l'ııı:ır ı·L:ı 

( ' anu RÜnÜI \erdim). 2 - .... -
h :ı rr ıJl,u· şarkı: !nıkc u lıi'-· re· 
) 1111). :ı - ..... - Uıeaz tuı ku: I> ıs 
l.ıi{ dııül. r 'ir.ııı d ·ınrı. t9.2:'ı: 

·Koıııışııı. (Ur'\ l>U1İlıkn lııiclisl'lt'l"İ 1 
l!l.Cll: Tıırk Miizi~i: (F:ısıl lıc~di) 

:!11.:!ll: 'l\•111,il: "Hiı• nıl i..O)lllllU- 1 
dım •. , ( \':ız:ın: Riful Ncrin) :?O.r)(): 
Koıııı"ııııı: (llrıfl:ılıl, po,l:ı kııl11o;11) 

:.!l.ltl: 'lıizik (Hi).ısl'liı·uıııhur h.ın 

ılo 11 f3eC: llıs:ın Kiincf"ı). 1 
'l'lıı-o. llııpıırcrhl: 1\lar5. '.! - 1'. 
l.:ıeoıne: l.:ı Feriıı ( lsp~ın \ol snilı) 
l.os 'l'oro~. L.u·cj:ı. l..ı Z:wzııel ı. 

3 .J •• 1. :\f:ı).111: l>l'nİ7.dc ı;cC'c. 
1 il. \lıqı11et: An:ıııılıl.ır (l ,ııı ı. 

22.00: Mcnıll·k<-t ı.;ıt n)tırı. j.ııı'i 

Jı11lıı-rlrı i: zirn:ıl, r.•h:rnı l:ıln i· 
ı:ıı, L::ırııhiycı - 1111lrnl hor,,ı ı ı fi 
)al). :!:!.20: Scl'lıt-:;I .ı:ıt. :!'1.M: 
\lii11k (Opı•r,ı :ır~.ıl.ırı l'l.J :!2. 
:.:,: ~lüıit. fCıızb.ııul Pi.) :!3.2:l 1 
2.1.:ııı: Ynrıııki pııısı·.ıııı 'r lrnıHıııı~ 

biyıe bağ1andıg1 bu kadını simdi Tiyatrolar 
Allah bilir, nerelerde, hangi u. 
zak kucakinrda tahayyül etmesi v e s 1 nem a 1 a r 
ona gecelerini zehir etmene kafi 

l
. ~ 

ge ıyor; bütün bu dil ünceler o. ,. :ıa:.::-::.m.m:=--19'••:: 

n~n esasen mesgul beyni içfrl:!e a:-. =. A L E M D A R R&.·

1 

bır an kovanı uğultusu yapıyor c 
ve hazan daha derin bir diişünce 
kafasında bir uayku gibi ötü.. ~;_: S 1 N EM AS ll H1· .. 1 yordu. .. M . A !' 

Napolycn oteline ı:eldiği u- g arı ntuvanet ·i 
man ona manastırında her "'Ün 1:: o·· h d" 1 . 1: .. .. Jnya aav ıs erı ·· 
muntazaman dua eden eski e-ar : : =r 
son yen·ı rah· t b' k • 11•:::::t::l1Kr.19lıt1Ctt11S*= il ~. tp en ır me tup ver. 
diler .. 

Sevgili Kokainini de Siklamen 
rengi krep döşinden bir elbL 
seyi tecrübe ederken ve her za. 
mankinden daha güzel bir halde 
buldu. 

- Biliyor musun Tito? Şi • 
manlıyorum. 

- Evet, biliyorum. 
Eğer o da bunu bilseydi! Bu. 

nu tahmin C<kbilseydi ! işte ciü
şlişiin ilk isareti huydu. Sevgili 
Mo'l yumurtalıklarını çıkarmış 1 
nlmart da işte bir sene scnra ilk 
fe~aketin işaretini veriyor ve 
Vırşovun şu söziinii teyit ediyor. 
du: (Daha uor) 

!)1:11 IH fi \',\THOSl 

'l'l'pch:ışı l>r:ıııı h'.ısn11: 

t:e-·c 20.:ıo llu 
·mntls 

-0-

Koıııe<li kısmı ıtiiııdii1 1 t il'. 
(/>ctıklara: J\J:ı. ocil..\~ 

(;('CC: 211.3() ıl;ı. 

Hin "l'I! \Sil' All.\~IYOH 
--o--

ıı r\1.K <ll'lrn ı:TI 

(l:sl.i C.ıglıı\:ırı· 

ıl;ı). lltı ~ı.: :ıııı 

SP.\'D.\ OTEl.l l 
Operet :ı Pcrıl~ 

~~,_ ...... .,r::ırı~--~anu~ta~• ... ...-:AXR.:z:~w~tıc:a:c~ıer.:m1n1 ....................... ,ı"'\ mıştı. 
Fakat o yalnız knldı~ı zaman 

dahıı memnun olacaktı .. Maa. 
mafih bir giin evvel eo~rafya 
enstitüsünde, Afrika gölleri ve 
Kap müstemlekesi hakkında 

\'ermiş olduğu konferanstaki 
muvaff'ikıyetind<'n ~onrn, fen 
&kademisinin t'(i,terdiği bu te
\'ecCÜhe bigane kalmak bira:r. 

Si nek 
BİR'tNct KISll\1 

pırl ntalar 

8,S() EHSPRESI 

1 Ti"r. bir düdük sesi havayı 
yrrt~1. pnn gUraltürUne hnkim 

ı O~". b:t' an İ"inde sesl<>r yer. 
J<o..nni hareketlere tcı-kettıler. 
artık yalnız aoele aocle ke.patı. 
lan kan•l nn ç•lrsırdıkları tok 

f ler duyuluyordu. 
t Tade Bielsky, ayn.klarmın u. 
c11nıı bct.c;ıp Yar-onun pencer0 • 

sinden sarkarak, "inni kadar 
ihtiyarın !-Endisin • uzanan et. 

., ~ tilyJü ellerini, gelişi. 
g ;ef'sılnyordıı. 

Bir kaç sanıı ve sonra ekspres 
hüif. n.he:ıkli Cır ak!Şl rnyla. 
~e kaymağn başladı. 
"Ta.de Bi ~skv, nvdPtindc kC'ıı. 
clisini se 1imJ arı cl:m i in C <>n n_ 

kndernlm tn·::ı.f:no"n rcrrcı• 
göndcrllm!ş o!a·ı s·yıth ı-edin. 
... ~u ...... ·htivarlnr grupunu son bır 

'~omana 

Beyi 
1 

defa selamlamak için elini sal. 
Ja<lı. sonra birdenbire pencere. 
<len cckildi. 

Hemen iki adını kadar g(!rİ. 
sinde bulunan son elli senenin 
en müthiş maden mütehassısı 
Lazar Dalrah, U tada yer ver. 
mck üzere geriledi ve karşısına 
isab<>t eden koltuğun üzerine o 
turnrak bcvaz sini sakalını ka. 
rıştırmaJ?a.~ladı. 

Laz.ar Dalrnh, Cenubi Afri. 
kadn yaptığı bir tetkikten av. 
det ederek Niste bulunan aile. 
si yanına giden meşhur Polon. 
yalı seyyah Tade Bielaky'c Lio. 
na lcaclnr refalrnt etmesi i"in f('n 
akademisi tarafından sel'ilmisti. 

Tade Riclskv. fon nkndemisL 
nin g-österc!ip bu teveccühe ma. 
ni olmak jçin boş ye.re uğraş. 
m1ş ve 1..a.?.ar Dalrah bu nokta 
iizcı inde o l:acar ısrnr <'tmişti 
ki. P-1lonvalı seyyah işten biı· 
an cvYel kurtulmak için ç.are. 
siz kabul ctmeğe merbur kal. 

kendini beğenmek ~ibi olacak. 
tı. hunu dü5ünen Tade Bielsky 
arhda.şına karşı mümkUn mer. 
t&b<> nr.:r..ik davranmağı doğru 
buldu .. 

La:rnr Dalrah hayranlığını 
ifade edecek kelime bulamıyor. 
cl11: 

- lii<; riyasız söylüyQrum 
muhte1 ~m füıtat. refakRtimi ka. 
bul ctn:ıel:le bil~niz bana ne 
biıyük bir ref bahfettiniz. 

- H.ıyır :Mösvö, hayır. bütiin 
Şf'f"'f bnnn \'C ilim alemine ait
tir. 

1l:C'lh1elerin üz rine basa ba. 
sa ko11' ~uyordu .. 

Tn.dc Bielsk\' sustu. artık ko. 
nTa"ı !c bir şey kalmamı~ ol. 
duiTıırıl kani ]di.. Bu ~ilkünetten 
istifad<" eden Polon\'alt seyy2'h 
dW,.ünı'PSİni ravlann Uzcrirde 
mu:ıtazam ~ürültill r ı:ıkararak 1 
kayan trenden çok dahn. iteriy~. 1 

- 18 
Onlar gibi silahlanmaktan baş 

ka çare yoktur. .. 
Bura::La boğuluyorum. 
Ke~ki beni ıiy.a al bilgiler fa • 

kültesine göndereceğin yerde, 
askerlik tahs.iline yollaı.aydın. ! 
Her Habe li ıibi ben de elim ~e 
ayafım tuttuğu. silah taşryahile 
cek hale geldi~im zamandanberi 
bir asker ılbi yaşadım, fab:t 
düşmana kar§ı koyabilmek için 
onun savas usullerini de bilmek 
elbet fay Jalıdır. 

Ben artık burada kalmak i te 
tniyonım. Hiç bekl .. n:niyen bir 
zamanda İtalyan orduları hudut
lanmızx f'CÇtiği UIT'an onları c: -
!imde sil\Ma kar-ılaTalıvım. Siz 
vatan uyrtında dövii~iirken. ce -
likten tanklara. korkunc J!Üllelc
re, bombatara, zehirli gazlere \'e 
Avrupa medı:niv~"i-in bin türlü 
ô1dürüc\i w rt-ahınn::ı kl\~1 cm 
lak bağnnızla kar ı koymağa ea 
lı trken. ben bnro:da k:ıp.amp kal· 
mamalıyım. B"n"., ;.·., ;-:, v .. .r 
de dö:ıevim Ccvabmx telgrafla 

1 
bil:!ir ! ... " 

11 -

MEÇHUL ADA~~? ..• 

:Mikael artık Ro::nada havayı 
bile kenrl;sine dl' man buluyor -
dL:. Bu yüzden ötiirii bı.t,,...,,.,rfan 

gelecek cevabın kendi arzusıına 
uygun olmasını çok isti\>erdu. 

Yirmi gün kadar odasından 1 
çıkmadı. Şimdi Vittnrvr.ya olan 
inııncını :!a kaybetmi ti. 7.aten 1 
bu arkad,! .Hr.be~ ger:cini yaralı 
o!arak oditsına J!Ötü·düktcn on
ra ancak bir defa gelmis. ondan 
sonra göriinmemişti. Artık ona 1 
gelen ve gül:Jr:.seycn ancak bir 
ki i varc1ı: o da pcınriyc.'ncu rra. 
dam Kırolina irii. pülürnc:eyisi de 
şiiphesiz tT{\'_fter:si olclu~u içindi. 

Mikael biricik ar'~a(a'l;t~n yol~ J 
lu;:undan ö ·•ni ... -;'lı::n,1ı- bir be-:: 
hık iduvmuycr dc~ildi. Fakat ken 1 

di kendine öyle düsüniiyordu: 

- Adam sen rlc.. Zaten be • 
nimle candan do t olmadığını a · 
çıkça söyliiyortlu. Düfmanırın ı 

diismanı oldugum icin b~nim!e ı 
göril!iiivormu ve imdilik elclc 
verebilirmis !. .. 

Bununla beraber yüzlerce ki -
şinin ortasında par~a parça edile
ceği bi.r sırada Elissadan b:ışka 
yalnız onun elinden geldiği ka • 
'dar yardıma ko tuğunu da unu -
tama7.dı. Hatta bu yüzden o da 
epeyce yumruk ve tokat yemiş. 
küfür duymu tu. 

Düsüncelerinin burasına gel -
diği zaman keneli kendi:'le 1iOru -

yordu: 
- İyi ya. yalnız bu bile başlı 

başına bir yiğitlik değil m:ı:lir? 

Bir koır.ünist hiç ; üphesiT. nas -
yonalist bir Habe~ :enci için el 
uzatılacak adam olama?.. Yalnı7. 

emperyalizme duşman olusu şim· 
dilik ar;ımızd.a~i uçurumu dol • 
duruyor. Bunun la beraber her 
komünist bile, komüd·t olmr.ı:lan 
Önçe nasyonalisttiı. Vittoryonun 
nasyonalist d~iı1üncele•i büsbiitiln 
öMü mü? ()ııı,r \!eni• rn ve d2ha 
kuvvetle -dirilcm~z mi? 

Bir cok defalar bu hal göriıl 
müştür. Habeş gcnc:i. hc:tt;l b:.ı 
günkü milletlerde bile f"S ·~li•m 
ve ko:nüni-:md'!:'I ~i· 1enbire nıu;· 

Nise götiird'i. orArJıı. bıılııııınt w• 1 

u:r.un, çok uzun zsmaPdanberı 
hasret k" 1dı•~ı ailesini d:şün. 
meğ-c başladı. 

('.,fü.iiniin ö.,i•ne ha"'h o1nrak 
bırakıp gittiği karısı Kris. 
tin, iki yaYnıau l~ügo \'e Jaro_ 
mir ı:. "'liyordu. 

BöyJe,~e kendisi trende. ft ':at 
düsiincesi ç:ok daha uzaklarda 
tatlı hn ·ıa.llerlc uğra.ıµnakta iken 
I..nzar Dılrah onu bu hayalden 
uyandırdı.. · 

- Cenubi Afriknda bulduıhı
nu.z eş pırJnntal:ırı naı:ııl ele ge.. 
c:irmiş olduğunl'7.\ln hikayc.siri 
hitfctm<'z misiniz? <liyordu. I 
Çünkü dün riya!iet etmece mec. 
bur oldutuııı bir irti"'n"' miİ"ıt. 
sebetile kor.fenınsmızda bulu. 
namadırn da .. 1'Hhayet meslek. 
t~Ian~m baıut anlatacakları 
da, vakavı biımlt sızm a.Y:":r. 
nıl..dan dinl<'r.ıek zevkini tem in 
edcmiye<:ek ... 

Bu k0 re Tadr Rielrky eğile. 
rck tefle:ikilr etti. 

Böyle bir ricaya kar.sı munn. 
nit bir f:Ük(ıt mciıa.!z.::n etmeti 1 
~u.ik bir ha.'!'eht ol-ııyac" ı·t•, 
tan r bira7' f.ltkrlma•ını:ı rağmen 
m~hur r~ pırlantalan ıusıl 
keF!etml~ olduğunu tekn.r hi. 
kaye etti. 

Her ikif' ini de bi:r7.ıı.t Rnde. 

yonalizme dönmüş olan şefler doğru yürüdü. Bozuk bir itıl 
oldugunu biliyordu. ca ile i;Ordu: 

Bunun i'in Vittoryoya hiç bir - Prens Mikacl sizsinl'• 
zaman bü~bütün açılmamayı ve gil mi? 
her diişünccsini , her aldığı ha • - f~vet ... 
beri ve her bildiği ni ona açmama - Ras Yat unun oğlu·· ti~ 
yı Eaydalı buluyordu. - Evet... 'Buyuronuz ı;ı:ı: 

Şirrliiye kadar on·1n ziyaretine siniz? ,e(f. 
gelmemesi. görünmemesi. hiç ol. fochul adam bu ()%.e 
mazsa bir haber göndermemesi, verece. i halde elini ceke~ 
Mika elin yeni kararını haklı gos cebine ktu; bir cüıda11• 
teren sebeplerin baslıcalan olu. dandan bir fotonraf ç11:?-rdı ~ 
yordu. ıtı Hab~ gencine t::ie baktt ~ 

Bu düşünce ve şiipheler kafa • lendi · 
sında biribirine dolaşıyor. onu - Odıır ... 
bunaltıyordu. DC'rslerinde gerı Her !halde eo'k L!l(I 

kalıyordu. na:ı, ya1>4.ıgı i.,tj çok iJ i r:w, 
:cab;ısm3"n da hal:ı cevap gel· ad1mdı. r.lindclri fotr>;rafı eı 

mcmişti. oqrıın~ koyırk"Tl Hab•ş ' 
Donmek için beslediği küçük dogru dônmüştu. 

ümidler ele ölmüş gib:ydi. Çü,.,ku Bu ne demekti': 
e~er b-ıb:ı.ıa razı olsaydı şimdiye ı Ne ol.11c.;ık11' 
kad"r hunu bil lirirdi. Mechul adam elini u.ıattı 

Halbul.i orada kal nıyacak ol - ı ibe clelikanhsmm elini 13~ 
dul:tAın sonr.ı artık üniversitede- ıktı: 
ki -1-~ lerc ricin devam erkcekti ? - Artık S"frt:b-1.rim 1 

• • Jıf 
Baba5Jndan. izin verine her ay 1 Girdi ve kapıyı .kcndi'1 

gönderilme' te olan para geldi. dı. 
Ire,.,..en b:r tel"'••f cckti ve an· Mikael ona 

cak o zanı:ın su ceval ı aldı: ı etti: 
- Bekle. mektup postada... ~ kat o bu 
Gelecek cevabın ters olatagı ğer iç ccbind bir 

1 anlaşılmıc-tı. B\lnun kc rlan v ı:.,mlc 1 
t' 

A..+·k ''-"lrı çıkma ·a. dersleri - ri rrmıı-ı n".UM)°l "1Urur1eJt 
ne rlcv"tm etmesi f!e~kti. 'Meçhul adam uhu trri 

Ne nmandanbcri iik olaı nk ci di: U!ı 
yinmeğe başl ... :Iı . - Bt nlar ,.., .. .,.y 1-ı ı=' 

1 diir. t .. • .. r~m:ı: de~ıl n:i ! Fr '1'.! !! vı. ğı her ... ey O"ı\M e - ~ 

!erini vakıvor gi"ivdi: çünlrii on- - Elbc:t... ~ 
lann icinde bir AvrupnbyA ben- - Dık at eainiz. e~er 

• , C" ,_ k: tul; , •• ~~ siHAvinh !... ..ı 
zıyeccı:ti . .,.u pa"'tôı-.;n , şu cc et, r 
ş11 kr:ıvat. hele ~·ı avak'l.;ıbılar. llikarl Hi'k~atlc ~,._ 1 : :1 
omm viicnduna hirer demir agrr ı işin iç yu:uı iyice a~t' la -r :e' 
hğile yüklencecl ti. Artık ~arp Bu. bab ının mcktt bı:ıııJ 
merlenivetini gösteren bu H'k vt ren bir ;ıdı.~t . 

den iı!rcnivordu lfabeo; de1ıkarılır1 z,.rfr 3~ 
kull,.ntl~ııısı en kolay şeylerden 

1 

Fakat kimdi.. ,..., 

M:ı:foınki but"!arı r,iymek on • dan ot1ee onu tannr.a1< ı~İ!'I ~ 
lan aç Avrupa ya yMn olmak an şcykr Eor:r.r"k J"l') o~du · 
kurtarmıyacalrtı. niçin iHabeş hazırlanırken keçi ulrallı 2 

iklimine UVP"tn ve imam için en sordu : 
lcolav. en rahat olan kendi kıh'k - Her şey yerli 
!arını bırakhkr' tamam nıı' 

Elbise clol:ıbmın bir kenarında Bu. oyle bir esle &civlr~ 
bir lkheş elbisesi duruvordu. O· ki Mikael hemen ce·ı:;> ı:C·"' 
nu o zamana kadar l:endı bayram 1 - Tamamdır. f 

g~nlc~inde ~iviyordu: niçin her I (D-ı~1=-ı 1ı.. / 
gun gıymcsm? ..---',) 

nu tiüşüncelcrden sonra her :--·-------.. -- • 
gün, niçin Rom1 sokaklarında i "Yakıt cep kitııPl~ 
tam Habeş kılıgil~ gezmeğc ka - •j • !' • .. \iJ'lcİİ 
rar verdi. Mademki onu derisinin rı serısının on UÇ 
rengine ve saçlarına i ikarak ken f numarası çıktı· 
dilcrindcn aymyClrlardı. bü bü - • t'ı 
tli'l ayr_ı ve ~"'~~··;ı goriinmck , Londra 50118ha 
daha ıyı de•:ıl mıydı? i J 

Bu sırada kapı vuruldu. l • t b 1 
Mikacl s.irgüyu ç.ekcrek açtı. 'ı ın 1 a arı 
Pa"lsiyonun hizmctçh;i: 
- Bir sinyor, 6izi arıyoı ı. 1 Yazan: 
Diverek bir iki. adnn geride ve ! . ASIM U.S ~ 

daracık sofanın bıraz karanlık ta· : ••• ._ .......... - ................... , 
ra~ında duran birıısini göstcılJi. 

M ikael bu adama daha yakın -
dan baktıı tanıyamadı. Şişmanca, 
kc:.ik lııyıklı ve keçi sakallıydı .. 
Yüzü esmerdi, fakat bu e merH • 
~in yanma! tan oldı•~u boynunun 
kenarlarındaki ve kollarının bi • 
leT.lcri:ıccn yukamınd::ld derilcri
n· n lnyaz oluşundan hcrren an -
lasıhvordu. Zatc'l ı; c;l"rı kızıla 
çalıyordu ve gözleri maviye ya 
kındı. 

Piz:nctçi hemen gitti. 
Meçhl!l ajam od :ınm kapısına 

ı :ı'dn hi<' 
yerde ele gc<'iı mişti. biri ha. 
fifçc yeşil. diğ ri İS€' mavi re11k. 
le i<.li. A;ırlıkları 350 kıratı 
müt~ra,•iz bulunuyordu. I..a.zar 
Dalrah Polonyalı · s ~yyahm sık 
sık sörunü keserek, geçmiş ol. 
d11~u meml<>1rl't1crin icnlojik 
'.•tinvel<'rı hakkında sunller so. 
t u vordu. 

1'a•lt'. arkaca.ı;mm bu garip I 
bil"'frlikl<'riııe tnmamcn lnk2yt 
Jmlarnk miımklm o1duğu .kadar 
iuıhat Y\•rıvordu. 

Tııd" Bi~ls.kv bir siyasi te. 
.RCooiıs r"liccsinde Polonyndan 
kovulduktan sonra gelip Fra11. 
saya \'"rleşmiı, ,.e <'aima ener. 
ji sarfetmcğe mecbur olduğu 
için bu kere de seyahat iptilfi. 
sıra duçar olmu:;!.u. 

Üç senedenberi cenubi Afri. 
kayı dola.5ıyordu. 

Bu seyahati büt~m ümitler. 
den cok daha büyük muvaffa. 
kıyctlerle :r.ı"ticelendi. Rodez.ia. I 
dald biiyük gölleri. öldüriicü or. 
mar'arın. vahşi hay·vanlann Yi' 

hayvanlardan rok daha vahşi 1 
insnnlarm tehlikelerine rağ • 
men ziyaret etmic; \C ilim ve 
macera aşkiyle belki bin kere 
hayatını feda ederek şimdiye 
Juıdar go1iilmPmiş ycrle,.i gez. 
mi§ a.raştırmnlar yapmıştı . 

rnrr'lın ~ ... ı 

VAK/1 
AGO~ :;._, T RIFSSf 

., .. it wıld ti &Jtıtı 1' 
trırıd~ dıSI ~ 

\ylık \J,"\ ı 55 ' 
~ aylı:• 200 :;5 
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Torılcllen BıılL.ao mrtı~~ I 
a dtı oıuz ITT;rus d u ı ur. ıı 
tıırlııl'ın Clrml\'t> 1 "rıer~ 
\ rtmı!> bf'\rr kur us :ı:aınrı>E' 

Abone ~aydını bıl Jıretı, 
1nn \'f' trlrzrat tıcrı>11nt. ı;;1,. 
cıan1<11nın on .. ta Te)s bJ~1 C 
\Ollema e!rrrtlnl idare l>t'll 
noe alır. tl 
, ,i ,_ f""f 

r IT('nfn hr-,- ""'"' n 11ı 

. nıfc \.AKr.JV ahone 18

1 Aıl~c ~r. ~lnne rıcret 
2""i L."lln1~1ur. 

11.A" lJCtu~Tl$f.t f 
111' l'fr:ırrl n~ntnnnın ,snl ,, 1 

ıırı ~ndaıı ıtıbııren ılllD s~o' 
rı~de ~O. ıc ııı. ,, Jgr1• .• ~ 1 
ruııı.: tfnNlıınr- ııı.ıl\ f cı.a J • r!t 
"e u~·uncul.le ı. btrln~,4' 
hıı•l•t. \'an1 ı.~m,.cr !ı l " 

Bihuk. tv>k ıiP~ııı Jı, ~ı '.) 
rrnlı.Jı lln Tf'rr ıeır il~ ı> 
•ndırmf'IPr :ı,ıınılır, Hr ı:n ıı'' 
rın <!.anlım ı.etın :ı ı ıror ~~ - rrr 
T1car 'tt~'d•f"ttP oırıı 

H:ii~ k t11n ınr sO 
nlr ıiP1:ı !O iki ılt' ~1 

(f 

rlelası tı!"l. dort rtrln'' 're ,, 
dt>fıu1 JO(l l.:Urtı!.lt1 f 1 tıf 
ıllın \'trrf'lerın bır " r ~ti 
' rlır. f)l)J1 S11•1n ı:f'~rrı 1 ,ıı 
ruı.:ı <;:ılırlıırı twc; ı.ı !'ti( 

~ap eclll ı. c~ 
\~akıl hem do rı ıfıın rtfl ~ 

ktnıH fıiın•,. Vl'rinıfe h \1 ' 
tora codn• ındt \ 1! f 
.. tıınrfn J\F:\f \1 ı.:1111~,. ~ 
ilin Rum<ıı elı' tr ~~ 1•·~ 
,.rırr. fRıirrınıın ,,7, .:_,,,,,, 



1Yan muhaniri Gayda Sovyet- Dahiliye Vekili l Papan 
lere Şiddetle hücum etti Malatyada Oün sabah s.o'ya 

~0ıııa. 7 Malatya. 1 (A.A.l - Dahili. dan ge:dı 
Q A • (.ı\.A . ) - " Komin · Juvor vo !ıundan Berlin ile ye Vekili Faik öztrak dün Sı. 
tıı._<\\rup J he "4 cıe,·ı ıı. .ve Birleşik Moslrnva araınnda kati bir an- vastan buraya gelmiş ve istas. 

sı,, ba 01,!-erınc garip biı J:ışma mevcut olmadığım islik vonda vali, kumandan, mülki 
l>'1talj Şlıgr altıuda Gior- raç ediyor. ve askeri erkan ile kalabalık 

~llııı k~ g~zctesi, Yirgiııia Gayda. llusynnııı Tuna ve bir halk kütlC'si tarafından kar. 
k e Şfcıcı ınunist icra ıwınl- Uallrnnlarda ~nlhu muhafaza şılar..~ış ve bir kıta asker rasi. 
~lesırııetli hücum odeıı bir ede bildiğ i iddiasıııı şiddetle mei ihtiramı ifa eylemiştir. 

Bir müddettir Berlinde bulu
nan Almanyanm Ankara büyük 
elçisi Fon Papen dün sabahki 
ekspresle şehrimize gelmiştir. 

İstasyonda Alman general 
kousolosu ve Alman kolonisine 
mensup kimseler tarafından 
karşılanmıs olan büylik elçi, 
yolculuğunun zahmetli geçtiği. 
ne jşıı.ret ettikten son.ra ga.7.ele. 
cilere vaki olan beyanatında 

demiştir ki: 

ita li neşı·etın ektodir: rc cldcttiktC'ıı sonra, lıilhas::Hı Faik öztrak kısa bir istira.. 
~U. buaı·icl~·e nezaretinin ltıılyanııı mağ·Jiiplar\n Uıcrinc hatten sonra hükumet kona. 
il .ı\{ l:Uaka leue kom in· Ç'U llanarak g ani nı f'tten b isse ğmda Vilayet daire amirlerini, 
a Ve lllanya., İngiltere, çılı:armak iç in ınlinasip zamanı teşekküller mümessilJerini ka. 
ö~et A.n1crıka~·ı hiç bir bP.k!edi ği iddiasını nefı·ctıe kaı· bul ederek kendilerilc umumi 

Cal·eı llloksizin emıwr\"a· şılı:ror ve diyor ki: i~Ier üzerinde görüşmüştür. 
t ittı~ı· Uğrunda harb.Pt· Böylrı l>iı· z.i 1ı niyet aııcal> Dahiliye Vekilimiz öğleden 
l>'or nıu eylemesine hay- Sovyet U11syacla olur. O Sovyet sonra da, belediyeyi, alay ku. 

er bu~e diyoı· ki: Rusyıı ki lıu z:ihniyC>ti daha gc· mandanlığını, partiyi ziyaret 

- Seyahatime dair söyleye. 
cek bir sözüm voktur. Harp va. 
ziyetini siz gareteciler daha iyi 
biliyorsunuz. Çünkü ben on beş 
gündenberi seyahatteyim. Bu 
akşam .Ankaraya dönüyorum. 
Yeni Türk -Alman ticaret mu. 
ahedesinin yakında yapılacağı . 
nı umuyorum. Bizce bu nrnaJ1c. 
denin akdi için hiç bir mahzur 
yoktur. Türkiye ile ticari müna. 
scbetlerimize çok c-hcmmiyet 
verdiğimiz cihetle bu muahede. 
nin bir an evvel yapılmasını ar. 
zu etmekteyiz.,. 

l)illist~n Avrupada bir c_:en Eyliilde , c nıliclafaasız eylemiş ve mensucat fabrikası 
1er tk harbi ve ı·api· Polonya topı-al<larınüa tatbilt ile tütün atelyesini gezmiştir. 
beti arasında lıir ınen~f,aat etmiştir. Akşam üzeri hükumet kona. 
!l.itvarsa Sovvet Husya Gayda, flalyanın lılltiin gay ğmda vilayet kaza kaymakam. 
i•t er <lcvı ti· d ı·e'l cı·ı· ııı· •rıına ve Balkanlarua !arının iştirakile yapılan diğer 
~ ltAk e er crece- ' bir toplantıda vilayeti alakadar 

ta, ('.'oo ,e.tmc_ktPclir. . s ıılhun nıııtıa.fazasına hasrey-•·r ~ , eden meseleler tetkik olunmus. 
~ ıl{ ~et l'ıcalinin "hır Jediğini vo :ırni zanrnnda .Av- • 
~~tu ~~~tak sclflmlar gö· ruııa mede niye.tinin mli<lafaası _t_r_,r_. __________ _ 
°llıinteıtı?rci Alman:rayı.. içiıı çalr::;tığınr :nrnarak ınakn- M J M 

.,,, lla Sok tnın nıütt elıiıuler les ini hitirnıcktedlr. il et eclisinde 
~ ı:nasını mi'ınalı lıu-

; l~ika Kralı ile Holanda Kraliçe
to?! 1hlh teşebbüsünde bulundular 

r/~~ tarafı 1 incide) J tumuz iltifat gördüğü takdir • 
ey, 7 (hazır bulunmuştur. de, bir anlaşmayı kolaylaştır • 
~l A.A.) - Belçika mak ve buna hadim olmak için 

ı_- :.ıa d~ bugün saat 15 te elimizdeki bütün vasıtaları ve 
~reket 0nnıek üzere bura. bizzat kendilerinin dostane bir 

Stl 
7 
etmiştir. anlayığ zihuiyetile bize verecek. 

da~a (A.A.) - Kralın leri vasıtaları kullanmaya hazı
ectıebSeyahati, Brüksel. rız. 

b.\si ~hn_ıemleketlerdeki Bizce bu, keneli milletlerimi-
ır au fıllerinde kuv - zin iyiliği ve bütün dünyanın 

\t Son tpriz yapmıştır. Bu menfaati iktızası olarak yap. 
oıına dak kikada kararlaş- maya mecbur olduğumuz bir 

a '>'e b_ l~ beraber, Ho. vazifedir. Öyle ümit ederiz ki, 
11~j b~lçıkada vaziyetin bu teklifimiz kabul edilecek ve 
h~ §ekilde vahimleş. bu suretle de devamlı bir sulh 

hıttlu. h~~enıek lazımdır. tesisi yoltm:fa ilk adım atılmış 
ııırı~llıııa tikürnetıeri ve bil. olacaktır. 

""· So tın hükümdarları BİR Vilhe1rnina, Leovold 

1 hıillaıt 11 zamanlarda sık ALMA.ı'J' G.AZETES1N1N 
at~1~. ~tlar yapılmıştır. l\1ÜTALEASI 
~ 11~1 ııe al Leopold'ün se. Berlin, 7 (A.A.) - Hambur. 
f~llı §e.~~lde tefsir eL ger Fremdenbladt, Bel_çika kra. 

~~~i~eldıgı henüz biline- lı Leopold'un Lahey'i ziyaretini 
"'}}lo · mevzuu bahsederek Avrupa har. 

JI' ~~terd!:._lINAN TEBLİÔ bi arifesinde Belçika kralı ile 
:-~ ~ e~aıllı°i"''• 7 (A.A.) _ Bel. HcIJanda kraliçesinin sulh te. 
iJJJ" ltıiııa•; liolanda kraliçesi şebbiisiinü hatırlatarak eliyor 

~ betile a Yaptığı ziyaret ki : 
tuıı~r01 ~ağıda.ki resmi Bitaraf memleketler için böy. 

l\ dtitı llntnuştur: le bir sulh teseb-büsü daha yap-
~~hb~rlaYa için ağır akı. mak fırsatı Bitlerin 6 ilkteşrin 

ı " Yan ~u anlarda nutkundan sonra baş göster. 
~· ""vru ,,. , 

~1{1dd~rı Pada muharebe miştir. 
lt ~i~·e. henüz başlama. Almanyanm sulh teklifini 

0ı.. !beti ııı bir kere daha Çemberlayn'in şiddetle reddet -
1t' 4ı. bir -vazife telakkj mesine meydan bırakmadan bu 

tıı·· fırsattan istifade edilmeli idi. 
~ ~l~~b~ evvel, muharip- Almanya, o zaman bita.rafla. 

1,ı ~r sulh için emin rın gösterdiği_ çekinıgenlikten 
~lla. ları tetkik etmek. dolayı müteessır olmuştu ve bU: 

'{ 
,~i~ı:;J~tniyeceklerini be- gün dahi bita.:~. v:_ııemleketle,rı 
• bu .. 1• .. lntibannız şu. Ingiliz tliktatorlugun:. pek_ za_ 
. ~kiır11~u şartlar kinde yrf bir mukavemet gosterdıklc
ı~~e be f!kirlerini izah et. rini ve Hoianda v!lpur~arının 
~lır~ f1 ıkirleri biribirinc İngilizlerce te~bi~ ~ılen. ıı!11a~ • 
Ya keıı a _arı doğrudan lar.ı kuzu gibı gıttıklerını gor. 
~- dileri için mfüıktil. mckie müteessirdir. 
j"lll~Yh . .. Bu böyle giderse A':rupa sı.;1. 
t
1

11%
1 

' bütun komşula _ hunu. büvük devletler~n oldugu 
l'ı raf ~tler idame eden kadar küçük devletlerın de m~n 
r ~.~ıratil.ınıekctın hüküm. raatıerinc uygun olarak tes

1
s 

'41\ıo~· tavassutumuzu etmek mümkün olamıyacaktır. 
91ltıbJ ve bu tavassu • 

~~,t 
,e mektepleri 
Qılacak Sa Anıerıkaya 1500 , 

~'~ ısmarhyyor 
lııİL!'ttil (A.A.) - Matbuat 
~Jcrc ve Cenubi Af-
~~tcc~tinin Ccnu?i Afri. 

\tcrdiı:nc~eplerı açma. 

~r 1::.:. b;~:::; 
ntı yetiştirecek. 

eı.."4; ~İidaf 
.\ ~tb ilası için de tedbir. 
h. ·'t, t. 
:~~t'? (A 
~~it~, ı:·) - İngiltere. 
, ~t ltonf~r arını tetkik ede
tır~ ans açılmıştır. 
~cı,~ada, Avustral. 

ktcd· a ve İngiltere iş.. 
'I , >t ır .. 

\lılt~§i~erıkaya 1500 tay. 
tıı8!rcct 

1
karar venni§tir. 

t tıltcr 0 urnat, şimdiye 
~ltıı, 01'Ye birkaç yüz tay_ 

Halifaks 
(Baş tarafı 1 itıcide) 

komşularına yaptığı zararla· 
nn da telftfisl olmalıdır. 

"Zaferden sonra ne yapaca· 
ğrz?,, sualine de cevap veren 
Halifaks bundan bir mUdde! 
evvel Çenıberlayn'in söyledlğı 
nşağrdalü sözleri tekrar etmiş· 
tir : 

"lngiltcrc intikamcı bir sul~ 
aramıyor. !ngiltcrcnin kendisı 
için toprak talepleri yoktu:. 
lngil tere şu kanaattedir kı, 
eğer yeni muahededo muz~l~e
re ve anlaşma usulleri harıcın· 
de aktolunursa istikbalden blr 
şey beklenemez.,. 

Halifaks sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

(Baş tarafı 1 incide) 
taraflı lrnrşıhklr yardım mua
hedesi csba bı mucibe Jayiha· 
sıııda tasrih edildiği yeçhile 
cilddlerin milli emniyetlerinin 
temini gayesini istihdaf etmek
te ve gerek muahedenin, gerek 
ona merbut bulunan protokol· 
lcriıı hiikiimlori, muhtelif ibti 
mailere göre, bu gayenin ta
haklnılrnnu istihsale matuf 
bu lunmaktadll'. 

Avrupamn buglin harp dı
eırncht kalan sahasında sulh ve 
enıniyctln muhafaza YC istik
rarını istilıdar eden ve şimdi
ye kadar imzaladrğımız muh· 
telif beynelmilel muahede ve 
muknvelclerlc ahenktar bulu
nan bu ınuahedcnin üzerinde 
bllyllk bir hassasiyetle durdu· 
ğumuz sulh ve millI emniyet 
davamızı takviye edecek mahi
yette olmakla beraber hiç bir 
devletin aleyhine mUteveccih 
olmarlığı ve mevcut dostane 
münast>bctlerln devamına mA. 
ni teı;;Jtil etmediği görtllm Uş
tUr. 
Enı;Uınentmiz kanun Uı.ylha· 

ıqnı muahede metni ve :1f:8f~p,t 
Jarlyle birlikte mUtteffkan tas 
vip ,.e kabul etmiştir. lşbu ka
nunun tatbikine !cra Vekille
ri Heyeti memur bulunacak 
ve neşri tarihinden itibaren 
mert olacaktır.,, 
Parti Grupunun dünkü 

içtimaı 
Ankara, 7 (A.A.) - C. H. 

Partisi BliyUk Millet Meclisi 
Gnıpu buglin (7.11.939) öğle· 
den sonra Rels Veklll Seyhan 
mebusu Hilmi Uranın riyase
tinde toplanmıştır. 

Hariciye Vekili ŞUkrU Sa
raçoğlu bizi aJA.kadar eden son 
dUnya hadiseleri ve durumu 
hakltında izahatta J>ulunmu~ 
ve bu meyanda bazı hatiplerin 
suallerine de cevaplar vermir; 
ve Hariciye Vekilinin izahatı 
Grup Umumi Heyetince tama· 
men tasvip olunmuştur. 

Ruznamede dahili nizamna
me mucibince her içtima sene· 
si bidayetinde müstakil grup 
a.zasile birlikte gizli reyle se· 
çilmesl iktiza eden yedi kişilik 
ha:rsiyet divanının seçimi 
vardı. 

13u seçim yapılmış ve tasni-
fin uzayacağı anlaşılmakla ne· 
ticenin heyete bildirilmesi için 
yarınki Çarşamba gtinii saat 
14.30 d::ı. grup içtimaı yapıl 
roak kararile riyasetçe celse· 
ye nihayet verilmiştir. 

Alfieri Papa nezdine 
elçi oldu 

Roma, 7 (A.A.) - Eski ma
arif nazırı Alfieri, İtalyanın 
Papa nezdindekl bUyUk elçlli
ğine tayin edilmiştir. 

-o-

Şimal denizinde bir 
çarpışma 

Londra, 7 (A.A.) - Bahriye 
nezaretinin bir tebliğine göre, 
bu sabah aralarında iki Polo~ 
ya torpidosunun da b~un?u~ 
hafif !ngiliz harp gemılerı Şı. 
mal Denizinin cenubunda Al. 
man tayyarelerile çarpışmış -

tır. · · h" b. h tngiliz gemılenne ıç ır a. 
sar olmamıştır. Düşmanın za
yiatı malUnı değildir. 

Fon Papen akşamki ekspres. 
le Ankaraya gitmiştir. 

Papen Sofyada neler görü§müş? 

Berne, 7 (A.A.) - Basler 
Nachrichten gazetesinin Sofya 
muhabirine göre, Almanyanın 
Türkiye büyük elçisi Von Papc
nin dün Bulgar Başvekili Kösei
vanof ile yaptığz mülakat Sofya. 
da derin bir heyecan uyandırmt§-
tır. 

Mezkür muhabire göre, Voıı 
Papen Bulgaristanın bitaraf bir 
Balkan bloku teşkili meselesinde. 
ki hattı hareketiyle Romanya ile 
olan Bulgar münasebetleri h:::ı.k. 
kında izahat almış ve Almanya. 
nın cenubu şarki Avrupasma kar. 
şı katiyen muslihane emeller bes
lediğini temin eylemiştir. 

Amerikada silah 
ambargosu 
kalkınca _ 

Fakat son :ıamanlarda Almanla. 
nn denizaltı harbinde beynelmi. 
lel usullere riayet ebnemeleri, 
bitaraf gemilere tecavüzlerde bu. 
lunmaları, Amerika sularına Al· 
man denizaltı gemilerinin ginne.. 
si, City of Flint bidisesi gibi ae. 
beplcırle Amerikada efkirıumu. 
miye değİftİ ve bu defa bitaraf. 
bk kanunu tadil olundu. 

Bu tadilatla kabul edilen reji.. 
me gelince, bunun eaaıı fUclur: 
Bundan sonra muharip olsun, bi. 
taraf olsun, her memleket Ame
rikadan iki prtla harp silihı sa.. 
bn alabilecektir. Şartlardan biri 
alınacak siıahların parasını peıin 
döv~le ödemektir; ikincisi silah • 
lan Amerika limanlannda teslim 
almakttq", 

Hukuki bakımdan bitaraflık 
kanunu nazaı'lnııla her memleket 
miisavidir. ingiltere ve Fransa 
gibi Almanya dahi Amerikadan 
silah satın al11bilir. Ancak Al. 
manların lngil!zler ve Fransızlar 
.Pbi Amerikalılara verc:ek döviz.. 
leri yoktur; sonra Amerika li. 
manlarmde teslim alınacak silah. 
lmrı Avnıoaya kadar tehlikesizce 
naldetmek için lngiliz ve Fran· 
sr7ların kafi miktarda harp gemi. 
leri oMuğu halde Alma .. hr bu 
vafiıtadan reahrumdur. Bu iti. 
barla Amerikanın bitaraflık kanu. 
nunu tadil etmesi Avrupa harbin. 
de kuvvet müvazenesini Alınan. 
ya alevhine ve ln~iltere ve Fran. 
sa lehine olmak üzere ta..-namen 
~ei{iştirmiştir. 

Bitaraflık kanunu tadil edilir 
edilmez ilk hamle olrı:-ak lng:liz
ler Amerikaya 350 milyon ster. 
linlik harp silahı sipariş ctmi~ler. 
dir. Fakat bu bir başlangtdır. in~ 
gilterenin elinde bugÜn 500 mil. 
yon sterlinlik alt!n stoku vardır 
ki tamamen harp silahı müb:ıyaa. 
sına tahsis olunabilir. Şu halde 
yakın zamenda İngiltere ve Fran. 
sa Amerikadan satm alacaklal"ı 
yeni harp ailabltr:'l ile denizlere 
olduğu gibi havalara da tmnamİ· 
le hakim vaziyete geçmiş olacıık. 
lardır. 

Son gÜnlerde Almanyada gö. 
riilen durgunluk Amerikanm bL 
taraflık adı altında bütün silah 
.depolarını lnıilizler ve FranslZ. 
larm emrine açmıı olmasmdan 
mütevellit bir Hl'lrntı neticesi 
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lMemurıaf bafiama resmi binala~ 
da ikamai ed~miyecekler 

3aşvekaletçe bu nususta dün 

ala~adarlara bir tamim gönderildi 
Ankara, 7 (Hususil - RC'smi 

binalartla ikamet edenler hak
kında Baı::vekiılet vekaletlere şu 
tamimi göndermiştir : 

"- Gerek merkez ve g-erekse 
bazı mülhakatta resmi dairde. 
re tahsis edilen hazineye ait bi. 
nalarda memurların ailelerile 
birlikte ikamet ettiklerinin cari 
mu haber eden anıa~tldığı Maliye 
Vekilliğinden alınan tezkerede 
bildirilmiştir. Umumi hizmetle. 
re muhassas binaların bir kıs. 
mının vechi tahsisine uyg-un 
~e!dlde istimal edilerek müteba.. 
kisinde de maa aile ikamet edil. 

G;zfı radyo 
istasyonu 

Almanyanın neresinde? 
Londra, 7 (A.A.) - "Serbest 

Almanya" ismini t~ıyan radyo 
istasyonu spikeri. Gestaponun, 
i~asyonu keşfe muvaffak ola _ 
madığmı, fakat radyo istasyo. 
nwmn Almanyanın garbında bir 
başka mıntakaya • nakledilmek 
zarureti hasıl olduğunu haber 
vermiştir. Spiker demiştir ki: 

Gestaponun operatörlerimizi 
ele geçirmesinC'. bir kaç defa 
ramak kalmıştı. Dostlarımız sa .. 
ycsindc ve bizim azami teyak. 
kuzumuz m' ticesindc Hinmılerin 
ajanlarından kurtulmağa mu • 
vaffak olduk. Almanyanın han. 
gi ~hrinde bulunduğumuzu bel. 
ki dinleyicilerimize haber vere. 
ceğiz. Propagandamızın Alman. 
ya garbındaki işçiler iizcrinde 
müessir olduğuna dair elimizde 
delil mevcuttur. 

Spiker, Alman sosyalist par. 
tisinin bir beyannamesini oku. 
mağa ba§layınca, neşriyat pa . 
razitlerle karışmış ve bozulmuş. 
tur. 

-o-
AJman propaganda 
mektuplan Amerikada 

Nevyork, 7 (A.A.) - Alman~ 
Jann mektuplarla yapmakta ol. 
duklarr propagandalar, Amerika
ya kadar gelmektedir. Alınan 
mektuplar(ia tngilterenin Polon. 
yaya gaz vermiş olduğu yazzlı· 

~~ 1 
Nev-jersey hükumeti dahilinde 

posta memurları, şehirlerin e. 
hemmiyetine göre alman mek. 
tupların 300 ile 700 arasında te
halüf etmekte olduğunu beyan 
etmektedirler. 

Nevyork şehrine hiç bir mek. 
tup ~elmcmiştir. 

Vuıoslavvadaki 
Almanlar 

( Bwıtaraf ı 1 ıncid.e) 
ticari muamelelerin serbest dö. 
viz yerine. takas yoluyla yapıl. 
masına tahsis edilecektir. 

5 - 7 50 bin kişi olan bütün 
Alman ekalliyeti, tamamen AI
manyaya iade edilecek değildir. 
En evvel Almanyaya çiftçiler· ve 
gençler gönderilecektir. Münev. 
verlerin ckserisiyle profesyonel. 
ler, Almanyada bunlara iş bulma
nın güçlüğünden dolayı ve bil. 
hassa Almanya, Romanyadaki 
nlifuzunu kaybetmek istemedi
ğinden Romanyada kalacaklar_ 
dır. 

Nazi komisyonu, Romanyanın, 
bu projedeki maddeleri kabul e-

1deceği ümidini izhar eylemekte. 
dir. 

Bununla beraber, Romanyada 
bulunan Alman ekalliyetlerine 
ait gazeteler, böyle bir projenin 
mevcudiyetini inkara devam et
mekte ve vaziyet böyle olsaydı. 

mcsi yangın daire mahremiyet. 
!erinin kaldırılması evrak ve eş.. 
yanın hüsnü muhafazası bakı. 
mından mahzurlu ve yanıgm ta. 
limatnamesinin ruh ve maksa.. 
dına da muhaliftir. Binaenaleyh 
badema ne sebeple olursa olsun 
memurların mensup bulunduk. 
lan vekiı.letten müsaade veril • 
medikçe resmi binalarda gerek 
şahsan ve gerek ailelerile ika. 
metlerinin men'i ve verilecek 
müsaadelerde münhasıran vazi. 
fe icabının nazara alınmasını ri. 
ca ederim.,, 

Dikilide 
25 paviyonun inşası 

ihale edildi 
tzmir, 7 (A.A.) - Dikili fe. 

laketzedelerinin muvakkat is. 
kanlarını temin i<:in şimdilik m 
ikişer odalı 25 yavyonun mşası 
kararlaşmış ve dün bu pavyon. 
!arın münakasa.sı yapılmıştır. 

Pavyonların büyük bir kısmı 
bir buçuk ay i~inde tamamla. • 
nacak ve böylece 300 aile bir. 
den yerleştirilmiş olacaktır. Di. 
ğer taraftan Dikili ve Berga • 
mada felakete u~ayanlarm 
muhtaç bir halde kalanlarma 
nit vergi borçlarnun terkin ve 
tehirine dair hazırlanan maz. 
hatalar vilayet idare heyetinde 
tetkik ve tasdik edilmiştir. Zira. 
at bankası da Dikili ve Berga. 
madaki muhtaç köylülere pek 
yakında yemeklik ve tohumluk 
buğday tevziinc başlayacak
tır. 

-o

Antakya belediye mec· 
lisi toplandı 

Antakya, 7 (A.A.) - Yeni be. 
tediye meclfal ilk toplantıaını ya. 
parak riyasete Sadık Yurtman'ı 
seçmi~ ve daimi encümen azala
rını ayırmı§tır. 

Hatayın diğer şehirleri beleldi. 
ye meclisleri de ilk toplantdarmı 
yaparak reislerini ve C'OClimenle
rini seçmişlerdir. 

Antakya, 7 (A.A.) - Hatay 
vilayeti umumi meclisi intihaba.. 
tı önümüzdeki pazar günü yapı:.. 
lacaktrr. 

-<>--
Antakya Valisinin 

ziyafeti 
Antakya, 7 (A. A.) - Vali 

Şükrü Sökmensüer yeni seçilen 
Hatay mebusları şerefine dün 
akşam Turizm otelinde bir ziya
f et vermiş ve ziyafette parti mü.. 
fettişi Reşit Tangut ile parti ta
rafından mebusluğa namzet gös. 
terilen zevat hazır bulunmuıılar. 
dır. 

--o--

Sovyet konsoloslu
ğundaki suvare 

Sovyet ihtilafüıin 22 nci yıldö. 
nümü münasebetiyle dün gece 
Sovyet konsolosluğunda bir suva
re verilmittir. Sabaha kadar aü. 
ren bu eğlentide Vali ve Belekli. 
ye Reisi Dr. Liitfi Kırdar, Parti 
Müfettişi Tevfik Fikret Silay, 
Üniversite Rektörü Cemil Bilse!, 
başta İngiliz ve Alman konsolos. 
lan olmak üzere bütün konsolcs. 
!ar, matbuat erkanı hazır bulur. 
muştur. 

Davetlileri başkonsolos Geor. 
kiyefski karşılamıştır. 

Almanların, Führerlerinin dave. 
tine icabet etmeleri lazımgeldi. 
ğini iddia eylemektedirler. 

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

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralii, il' ırıklık ve bütün a;;rılarınızı derh

keser. icabında günde 3 kase alınabilir 
Her yarde pullu !~utul m·ı ı~m·la iateyinis. kor~ ~ orth American 

t., 'bir tıı t~~YOnWlun bu. 
~~'re ~hı heyetin-den • &ıJ>a .. 

rışı alaca~mı 

Münhasıran maddi kuvvet· 
le başarılan bu işin hudud~ 
vardır. Fakat bu hakikat bizı 
körletmeınclidir. Eğer facia 
korkusu Irnrşısında f~nal~ğın 
bir teıahürü olarak telakkı et
tiğimiz hareketlere mUsa~aha 
edersek, bUtUn bcşeriyetın. t~· 
rakkisino rehber olan fıkır 
kıymetlerinin mahvoımasma 
göz yummuş oluruz. 

olaa ıerektir. 
ASIM US ICn*Mll mı:::-.. -::ımmc 

a:::ınm:111:::= 
::ı: .... .... 
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1940 olimpiyatları 
(Başlara} ı 3 üncüde J 1 

Bu müracaatlara göre en ziya~ 
el~ rağbette olan atletizrr::iir. At
letizmi, futbol, yüzme, açılış me. 
rasimi, güreş, boks, jimnastik ta
kip etmektedir. 

Yine vaki olan müracaatlara 
göre, yabancı memleketlerden f 
en cok seyirciyi 23 temmuz gü. 
nü toplıyacaktır. 

O gün, 800 metrenin, sırıkla 1 
yüksek atlamanın, diskin finali 
ve 5000 metrenin eliminasyonu 
vardır. 

Rumen takımı gelecek 
Ankara, 7 (Telefonla) - Ro

malJ.ra futbol federasyonu 15 bi. 
rin.cikamınla 2 5 ikincikanun ara
sında üç maç yapmak üzere mem 
'kketimize gelmek teklifinde bu
lunmustur. 

Futbol fe::lerasyonu 1 C birin·ci
kanun cumartesi, 1 7 pazar gün_ 
leri Ankarada ve 20 ilkkanun 
çar§amba günü de istanbulda 
üç maç yapabileceğini bildirmiş, 
ve zaruri masraflar için de ma. 
kul bir miktar tayin etmi§tir. 

,, 

Şehirdeki yeşil sahalar 

• • ··~ ... "' • • , .... . . ~, 1 • 

• Bayramda yalnız 

Gaz et • 
Sl 

Çtk-.r:l •~tır . 

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

MÜRACAAT YERLERİ : 

J sta n bııMa, P o..,t ane karşısmda Iirzılay satış büı·osu. 

Tel efon : 226:J:l 

lsta nlnılda, P o,.tan e arka.smdakı° sokak ( Ankara Cad
desi ko<;>e~i) tı anctlık l{ollektif Şirketi . 

Telefon : 2009 1 - 95 

istanbul Defter Jarhğından : 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakıkat 

Sabah, öğle ve akşam her y emekten j 
K ullanTJZak 

şart ile 

ady.olin 
)işlerinizi tertemiz. 

Bundan sonra en kalabalık gün 
iki ağustos tarihindedir. O gün 
yüksek plonjonlar, erkeklere mah 
sus 200 metre kurbalama, ka
dınlara mahsus 400 metre ser
best yüzme, erkeklere mahsus 
1500 metre serbest yüzme mü
sabakaları yapılacaktır. 

Bir müddet evvel sehrimi.ze 
gelmiş olan Nafia Vck~leti bah 
çeler mütehassısı Luvo lstan. 
bulda yapılacak yeşil sahalar 
üzerindeki tetkiklerini bitirmiş_ 
tir. Yakında Ankaraya döne . 
cek, icap ctlikçe belediyece ça. 
ğrrr!acaktır. Yeşil sahaların tan_ 
zimine ilkbaharda başlanacak_ 
tır. 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 
numaralı kararnameye ek karar 

hembeyaz ve sapa
.;ağlam yapar. Ona yir
.~~'linci asır kimy- -- · 

l.G 11 h ik I , .b .• d. ar a arın'-:.n . ırı ır 

1940 olimpiyatlarının progra-ı 
mr şu suretle tertip ve tes1bit ıe. 
dilrni ş tir : 

Açılış töreni 7.20 1040. 
7.27-7.28 Atletizm. 
7.30-8.2 .. 
7.30-8.4 Boks. 
7.25-7.28 Kayık. 

7 .30-8.4 Bisiklet, 
7.21-8.3 Eskrim. 

7 .20-8.2 Futbol 
7.29-7.31 Jimnastik 

7.21-7.24 Güreş - Grekoromeni 
7.27-7.29 Serbest güre§. 
7 .26-8.2 Yüzme. 
7.21-7.25 Modern pentatlon. 
7.25-7.26 Halter. 
7.24-7.27 Atıcılık. 
7.22-8.4 Yelken. 
7.23-7.30 Yat. 

Bira bardakları 
Belediye biraların 20 ve 30 

santimetrelik bardaklarla sa_ 
tılmasını karar altına almıştı. 
Paşabahçe şişe ve cam fabrika. 
sile yapılan temas neticelen. 
miştir. Fabrika yakında beledL 
yenin damgasını havi bardak 
imaline başlryacaktır. 

Ayağ! kayıp düştü 
Büyükadada Yalı caddesinde 

Hristonun kahvesinde yatıp kal. 
kan Yusuf oğlu Abdullah 1\faL 
tepe vapurunda gömürlüğe ba. 
karken ayağı kayarak düşmüş, 
yaralanmıştır. 

~latlclc: 1 - Sikke ,·e kiilı;c halinde olı.lu.ğu gibi k ı ymetli ıuaı.leıı

kriıı hurılu Ye ıııa~ırn lıaldc llc ıııeııılckct dı) ı na çıkıın lınas ı memnu. 
dur. (Kıyıncllı ına'.lt·ıılerdeıı nı•ık-;at_: PH'ilin, Allın. Ye Gi.imli~tlir.) · 1 

:\l:ıddt•: 2 - \ okularm şahst Zillet olaraı..--. daıına taşıd ı kl:ı n kıy

mc1li ııııııkııh·rdcıı ıııaıııul e~ya d:ı im htikııw dahildir. Y:ıl ıııı Alyaııs 1 

ve saat lıu hü!üiıııılcn ıııi.bl esıı:ıclır. 

!\!adde: :~ - Jlıı ri1:tcıı Türkiye ye gelen ccnelıiler lıcralıcrl<?riııılc 

getirip ilk Tiiı·k giiıııl'iik kapısında al:1J..adar gümrük memurlarına ve
recekleri lıcyaıınaıııeler n•ya pasaporllarına kayıt ve işaret cltirdlklcri 
kıymetli ııı:ıdcnlenkn ın:ıınul eşyayı aYtletlcrintle memleket dışına 

~·ıkaralıi Ji rler. 
Bu kararın neşrinden l'\'\'Cl Tiirkiyeye gelmiş bulunan ecnebiler 

beraberlerinde getirmiş olılnkları kıymelli madenlerden ıııanıııl e5yayı 

kambiyo ıııcrcilerinılc ıııiha:ıde almak ş:ırlile ınemlekcl dışına 

ı:ıkar:ılıi lirler. 
'.\[:ıtlıle: 1 - 30/(i/1!130 tarihli •e 1715 sayılı kanun hiikiimlcrine 

göre ynpıluc:ık ıııuamelekı"hu k:ınır hiikmiiııtlen mihlcsnaclıı'. 
'.\[;ıdık: 5 - 11/1/1!!38 tarilıli ve 218030 sayılı kararname ile 

17/5/1!l3!l lnrihli ve 2/11008 s:ıyılL kararname hükümleri mülgadı r. 
:.\ladıle: 6 - Bıı karar neşri tarihinden "muteberdir. • · 
:.\lııılck: 7 - Bu kaı·arın icrasına :\laliye \'ekili memuı·t,ur. . .. 

4 • 8 - 1940 Kapamş töreni. 

İstanbul muhteliti An
karaya g idiyor 

İsl:ıııhııl 1 ~1~~~ • Gümrliğüniin ,-
Ankara, 7 (Hususi) - Önü. 

müzdeki bayramın üçüncü günü 
İstanbul muhteliti Ankara ya 1ge. 
lccek ve Ankara muhteliti ile 
karşılaşacaktır. 

Halkevinde Voleybol 
turnuvası 

Beyoğlu Halkevinden: 
Evimizin 939-940 kış mevsi_ 

mi kapalı salon sporlarından, 
Voleybol turnuvası 1.7 İkincites.. 
rin 39 cumartesi günü saat i4 
de ba§lryacaktır. 

19379 Xo. YC fı/l l/93Ci t:ırihli lıe
yıınnaıneyc ııit 407387 ~o. ve 
Ci/l 1/936 lıırilıli tlcpozilo ınakbu- 1 

ıunu zııyi crlediın. Bıı kerrc ye
nisini çıkurııcağımılaıı eskisinin 
hükmü knlııı:ıılığı il;°ın olunur. 

(;:ıııııa )lurıılıane caıltlcsi 

Xo. \ıG da. ~r. Adil 
(30513) 

Yatak, yemek ve çahşma 
odalarile salon takımları 

velhasıl her nevi mobilyalar: 
ıvizeler ve kristal takımları 
BAKER (ESKİ HA YDEN) 

mağazalarında teşhir edil. Henüz fikistiire dahil olma. 
mış mektep ve klüp oyuncuları_ 1 
nın isim ve fotoğraflarını bildi. nıckte ve her yerden ucuz fi-
ren bir liste ile 16 lkinciteşrin at ve mUsaid şartlarla sa-
939 cuma günü akşamına kadarı tılmaktadır. 
halkevi spor komitesi riyasetine •J••••lll!ll•••••••m 
müracaatları rica olunur. . :-.............. -..ı_.. ___________________________________ , 

Kadir Gecesi ve Bayram 
İ stanbul Miiftiil üğiinden : 
İklnciteşriniu sekizine mlisadif Çaı·şamba günli Ra

mazını şerifin )·inııi altrsr olmakla akşamı ( Perşembe ge
cesi) Leylci kadir, on üçüncü Pazartesi gUnU de Bavram 
olduğu ilan olunur. · 

Sadakai fitır 
En iyi Jyi Son 

. K. P. K. P. K. P . 

Uuğdııyclan: 12 20 10 20 9 10 
Arpadan: 16 30 15 00 o 00 
('ziirıı den: 83 20 !ili ·rn fıl) 00 
Hurmadan: 00 00 n:ı :.!O uo 00 ....... 

- - -,. 
ŞEKERC, 

Mustafa ve Mahdumu H. 
Bayram içiıı nefis şeker, şekerleme 1,ıc Çik-0latalanm 

Hergün taze çıkarmaktadır. 
İstanbul Bahçekapı N'o. 90.92 Tel: 21194 

Ankara P. T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

. 1 - Eliıııe ... ğııl nıdyrı İsl:ısyonu Lojııı:ııı lıina'iııııı lrnrit•i su tesisatı 
ıuş::ıntı p:ızarlıj:'(a ~·ıktırılnııslır. 

:ı - :\l ııharııııwıı IH•ılt·İ ( lfHil,7!l). ııııırnkk:ıl tcıııin:ıl (79,Ci:i) lir:ı 
olup p.ızarlık :ı l l kiııl'iLt·~rin !J:rn Cıııııa gııııu saal ı 1 de Ankaraıla 
J>. '1'. T. l:ıııunı l\liiıllirliik lıiııasııııl:ıl.i ... aıııı :ılııı:ı koıııisyoııunıl:ı 
y;ıpıhıt·:ıkl il'. 

:i İstel,Jilt·r. ııııı,·:ıkJ,:ıt lt•ıııiııaı m::ıkhıız \'l'''" lı:ıııka tcıııiıı:ıt 
ıııcktııbilc k.ınuııi n•sik:ıl.ırıııı hfınıileıı ııı.·z'>lır giiıı \'t' smılle 0 komi-.
yona ıııii rııeıı::ıt tılt•t:cl. lcrılir. 

4 -- Snrlııanıdı•r, .\nkarada P. T. T. :\liitlıirliillıiııılcn lıedchiz ol:ı-
rnk Hrileccklir. (:-ii 13) (!l'.?1'.!) 

İstanbul Belediyes ı Mer~ez Hal Miidiir : ü ~ iinden : 
ll:il J !IJ nıım::ır:ılı sl·r~iıll' ı .. 11 un \l' J,:ırıııız tie:ırclile i~tiı.ı:ıt t'dl'n 

\\lıİ Bcnılt>rli lııırıııl:ıl,i f.ı:ıli)l'lıııı l:ıtil C'lli~111ıl<'ıı ıııııııı ıilt•' lıtı·ıı :ıJ.ı . 

f' ıl.lı nıiislalıo;il ' ro;.ı t'\ r:ı!.ı nıii lıill'll'r;ıt• hidiklt' ııilı.ı)t'l 8/1:.!/!1:19 
l.ırilıine 'kndnr i<t,trı·mize ınLir:ıc:ıal!nrı il:'.ln olıınıır. (9021) 

,. .. 

.iŞBA 
1940 küçük cari hesaplar 

ikramiye _ Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ve kumbaraS'lz hesar>larıncla ·e1i a:.· elli lirası 

1 u ııa nlar kuraya dahil edilecc,klcrdir. 

-194() ihı-r.,...., ·-·- ~eri: 

1 uct :!!>00 liralık = 2000.- lira 
a 

" 
1000 " = 3000.-

" H " »OO 
" 

3000.- il 

ı :! 
" 

2;;0 ,, - ::;ooo.-
" 40 

" 100 " 
4000.-

" .. .... 50 3750.-;., 
" it " 210 o- 525-0.-; .. .... ., 

" - ıı 

• 

Tfrl:iye /~ Brwkrısın~ para yatırmakla yalmz para . b.iriktit: 
m•.~ olma-:, ayni ::amaııd:t taliini::i de dcnemi.J olu rsuntı z. 

• f' •f 't • • • . 

S \ ll 1111 : AS/il U.\ 
.13::ısıl<lığı ;>'er: V Al{ /1 Matbaası 

Urr.ıım Neşriyrıtı İ(!:ırc tılen : 

Refi k Ahmet Sevengll 

denebilir. 
Cokusı· _ ::zcİ, lezzeti "}\, 
hoş mikroplara karşı ~~ .. ~ 
tesiri y i.::::::!e yü- ,· ·· :-. ---------~ 

c 
Sabah, i')i!,l c \'e akşam he r ycmel;:ten sonra ~iindc., 

ADYOLI 
Kullananlar dişlerini en ucu 

.Şer aitle sigorta ettirmiş sayılır 

- ı· l . 1 lı' ·ırfıııJ Aşagıda y:ızı lı depo 'e a ııııan :ıs) on :ıra ır sene z, . ,t 
lalıınin edilen nıade~ köınürlcl'iniıı Yagonl:ır~nıı. ):ere !ahi~) cıııı 
ve~ a ..-agondaıı ınakıne veya Yııgoııl:ır:ı t:ılıınılı ı!;i• açık ek>11 

nıi.in:ıka~aya konrnuştıır. . 
:\1üııakasa ayrı, ayn 4 ıııe,·zııu taksim edilmiş ve her ııırııı 

rilc ınuhanımen bedeli hiı:::ısınd::ı yu:ı:ılmıştır. Ancak istekli :ı~ 
ol. rsa teı·hidi caizdir. 9 

Eksiltme 20/11/939 Pazurlesi giinii sanı ı;; de Sirkl'ci<lC .; 
binasmda A .. E . Komisyonu larafındun sır:ısiyle ~apılncaktıı· •• ·, 
!er rınr:ı s ı z olaı·:ık kom isyond:ı 11 ve aşağıda y:ızı lı i~ta~yon ,c[I 

9 rc.rilincklctliı;. l 

1 - Al pullu deposu: 
A ,.- Bir senede gelecek tahmini 

~ömür ııı iklan ( 1200) toıı) 

B - Ton başına tahmini tahliye 
bedeli (9,90 kuruş). 

C - Ton b::ışına L;ıhnıini tahmil 
bedeli (14,!IO kuruş). 

D - '.\fu\'1ıkkat !{·rnin:ıl 

(2'.l,32 lir:ı). 

3 - Kabakça .\lim:ıııta,yonıı: 
A ·-·Bir \eneıle gclcn·k L:ılııııini 

· · kömür miktarı ( 75 loıı). 
B - Ton başına lahiniııi tahliye 

bedeli ('14,8;) kuru~). 

C =- l\lunıkkat' ı cnıiııut 

(0,84): 

2 - Edirne Deposu: ~ 
A - Bir senetle geıcct 

kömür miktarı ! 1.9~ 
n - 'fon lıaşınn tııhll11 l 

lıedcli (!l,!lO kurt1 '~ 
C - Toıı bıısınıı t:ıh1111 

lıcılcli c'14 ,90 kıırıı• 
D - :\lın·akk:ıt tcmin 111 

{3G,fl9 lira). 

4 - Uzunköprü ,\Jiııııı~ 
A - Bir senede gcJcCt'~ 

kömür mik!Jı ı (·10 

B :.... Ton lı<ism:ı ıatııııııl 
bedeli l20 kurıı~ 1 • 

C,..... Ton basıııa t:ıhıı11~, 
· lıedcli (14,90 kurıl' 

D - '.\lın·nl\kat tcHıiııııl 
(l,05 lir:ı). 

Devlei 
Umum 

Denizyollar ı 
Müdürlüğü 

. Münakalat Vekaletince y:ıpılan il:inla 15 Te-;rinicı·,·cl. 9~,ı 
lahara İdaremizce yapılan ilanla da 31 Teşriniencl 939 ı:ır111 , 
kabul edileceği bildırilmiş olan, !ngiltercyc ısrnarl::ı.nncak s~;,. 
kındaki tcklif!crin k:ılıııl müddetinin 3U Teşrinisani 939 ıar\9~ 
temdit edildiği ilüıı olunur. __.:% 


