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~c§llb)lUIO ~toıti1üy~~~~ü 
lsveçte 

n diş e 
,, S~okholm diyor ki: 

t·· Fınlandiyayı tehdit edecek her tehlike bü· 

An~,k~ ~f ~ei~;h' {~f" i ~7;~jÇte 
t· ·~ tehir edildi_ . 

tLAN tŞLER!: Tel. 2335 

t~IKD ü1FD~rrn liil Ü 

<§lliiJ0©1~D0Uy©rr 

p.~" and, ya da set erberlık led 3w1erı aldı, 
\·

1
°sKo va da müzakereler bu ~ün başhyor 

İngifü torılifo mulıriblcri Şimal tlcnl:dnclc bir Alman d<'nizalh gemi in~ bomba at hldan sTTada ..• 

ieisink' llij··· ı. 10 (A. A . ) - Finlan. 
" Cfk• \'adak.l arı umumi) esi, Mo:ıko -

l .. 
8 

rnurahhası Pansıvikınin 
6t el'ahatini ve nyni znmandn ne imkan yoktur. 

a~~rb~tlik tedbirlerini bilyük bir lsveçi ;1 aldığ ı tedbir 

ğine göre, Finlandiynnın mutlak 
h8.kimiyetilo telif cdllcmiyecek 
bir anlaşmanın Sovyctlerlc nkdL 

l"lte~ ıle .takip etmektedir. Mcm Stokholm, 10 (A. A.) - 8 ilk· 
taıurı' e ~~landiya hükümctinln teşrinde terhis edilecek olan ef. 
ll'ı~,.. ltıgı metin hatlı hareketi radın siyasi vaziyet dolayısile or-
l ""nun.i ~es·ul Yetl.e karşılamaktadır. duda alıkQnuldukları hükümet ta-

lngiltere, Yugoslavyayı Almanya ile iktısadl 
iş birliğin.den uzaklaştırabilecek mi ? 

! Londranın, Belgrada teklifi 
~fıllerde beyan edildi - ( DC\&mı 4 ünt•ücle) 

8ovyeı Rusya Almanyaya askeri 
.Jelgraddaki Alman heyetinin bir ayd ı r anlaşma 

teminine muvaffak olamadığı tebarüz ettiriliyor 
Belgrad 10 (A.A.) - İngiltere dirde bu maddeleri satın almak 

Yardımda bu ı un aca k mı ' ~:: .:::
1

~--~~~~
1

~,:."~~:il~~ :::~: .. ~~~~~;;:;~~):::~i~:!,j:~:. 
~ 1 1 renin Yugo lavyada fazla mikt:ır- Resmi mahfillerde Yugoc;hvya· 

~ ~ cı. l; n, H itlere şu c ev a h z cı_a_g_ıd_a_m_ad_d_e_ıc_ri_b_u_ıu_n_d_u;_:J'u_ta_~_· _n_ın_i_k_ti_sa_d_i _b_ak_· ı_m_d_an_o1_d_u_ğu_k_a· 

g0ndermiş: "Bir tek asker lfalya kOmÜnİS aleyhtarı 
,, bile gönderemeyiz!" kalacagvrnı ilan ediyor 
llarbe artık de-

\rD. d • ' 
Moskova rady·osu Habeşis tan da 

qQ) e emeyız ısyan çık.t ı ğını 

~lınan Erkanıharbiyesjsin Hıtlere• ~~ ., Rom•m. 9a-d1'eıanreşa! nalbonun 

·•ıealde b d 'oJ •• 1 . o ır tac ıası 
s lr rapor Ver IQI SOY eniyor Bin amele maden 

haber veriyor 
gazetesi olan Corricrc Padano 
gazetesi Sovyet Rusya aleyhinde 
şiddetli bir makale ya1.mıştır. Bu 
makalede deniliyor ki: 

dar siya~i bakımdan da bı:Jıa::-;a 
bitaraflığını muhafaza etmesi ıa. 
zımgeldii:ri söylenmekte ise de ma· 
li ,.e sınai mahfillerde lngilte:-e 
ile iktisadi ~abada yapılacak !>ir 
işbirliğinin Almanya ile ayni c::ı· 

hada yapılacak bir iş birliğine mü 
rcccah olduğu, çünkü lngilterenin 
Yugoslavyadan Almany:mm jc:ti

ycbileccği bütün malları satın al:ı· 
bileceğini ve bunların bedelini nak 

den ödiyeceği ileri sürülmektedir. 
Bundan maada lngiltere Yugo::-

la\1•aya Almanyada mevcut olmı· 
yan pamuk, yapağı gibi iptidai 
maddeler verebilecektir. 
Diğer cihetten Alman heyeti 8 

eyllıldenberi Bclgratta bulunma
sına rağmen henüz bır itilaf akde· 
dılememiştir. 

Şimal denizinde 

Alman 
donanması 

lngiliz donanmasile 

Harbi kabul 

etmedi 
T ayyare çarpışmaların

da Almanlar zr.yiat 
verdiler 

Londra, 10 - lngiliz amiralli
ğinden 'erilen bir tebliğe göre 
.Nor\'CÇ açıklarında Alman ve in. 
gıliz harp gemileri ara mda biı 
muharebe olmuştur. 

lngiliz keşif tayyareleri Alm:ın 

denız filosunun Norveçin ce.nub• 
garb!si istikametinde ilerlediğin 

(Devamı 4 Üncüde 

Giresunda 

büyü !< fırt ı na 
Birçok motör ve 

mavn a la r karaya vurd• 
( \ a7.ısı 4 üncüd~) 

h tokhoı k d k ld ilttirj S ın, 10 (A.A.) - Dagens Nyhter gazetesinin baş mu. uyusun a a ı 
l:t!tıi~ . ovyetlcr Birliğinin tekrar Baltık ta bir deniz devleti haline Brüksel, ı o ( A.A.) - Elek-
<lit tcsk~~ Ye bunun Almanya için doğrudan doğruya ciddi bir t~h· trik kablosunun kırılması üzeri-

:. ~ ettiğini yazmaktadır. ne bin kadar maden amelesi dün 
~Ululldu!ınanlar, Sovyetlerle başa çıkamıyacaklardır. Atn ıanları:ı denberi Limbourg _ Neuse kö-

"Biz faşist ve antikomUnistiz. 
ve böyle kalmağn da nzmetmişiz-

dir. Bolşeviklere karşı hiçbir sem z ı· .9 f r ,- d 
patimiz yoktur.,, 

?-.lakalcde Bolşevik ricali hak -
kındn şiddetli sözler vardır. DL ı 

~iltıdiya ~~ vaziyeti istismar eden Sovyet ler, Baltık denizinde Fin· mür kuyuların-::la mahpus bulun-
liçljk d orfezinden Alman sahillerine kadar deniz ve hava üsleri maktadırlar . 

ltıcktedi:ıvletıerin arazisinde bulunmalarına rağmen bilfiil hükmet· ----------
llıcll1leke er. Bu vaziyet, Almanları müşkülata duçar etmekte ve iki va f ŞQV ait 1 ar 
iltıcyıcınt karasında bir ihtilafın zuhuruna sebep olacak bir mahiyet 

e te:lir. •• beş g Ün 
l..ondra * :ı: * k 1 1 t~etesi ' lO - Deyli Telegraf ni sormuştur. Stalinin bu sorgu- a Ç a m 1 Ş ar d 1 

Rore A.I tnuhabirinin bildirdiğine ya verdiği cevab şu olmuştur: 
lco..,a .... ll1an hnrfcfvc nnzırı ~·os. " B' b. .. .. i Şehrin yeniden $ .r• "on . " ~-.ı ır a~k~r ılc ~onueremeJ ı. • ., 

o.,.Yet k 21Yaretinde Staline Pnris, 9 _ Alınan haberlere yapılması senelere 
~.. itala . ' h "tı.lara rının ıcnbında Al- göre Alman bUyük erkanıharbi- mu taç 

l'ardını ...A: ' v. A •• • ) 1..up ctmıycccgı. (Dcnnu .,. unciıde (l'azı8ı 3 ünciidc) 

ğcr larnftan Ro:n Magazin de H t t 
Sovyctlc rin milli müdafaa komı· a ı n ı g e n e 
seri mareşal Voroşilof aleyhin • 
do bir makale neşretmiştir. 

Moskovanı !l verdiği haber § u 1 a r b 
1 

a s t ı Moskova, 10 (Radyo) - A-

disababadan bildiriliyor: 
Son günlerde Habeşistanda 

yeniden isyanlar başgöstermiş, 

birçok yerlerde çt:te hallnde çnr. 
pışmalnr olmuş. 35 ltalynn zabıti 
ve bi~ok asker yerliler tarafın· 
dan öldürülmüştür. 

Ren nehri mütemadı ven yü!<sa:er~k 
bütün ıstıhkamlan tehdit ediyor 

,(lFll-• ... - > 
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.. -- .... ·-· ·---.. -... -, 

1 'lbw ! 

!Sulh olmadığı taktirde ne olaca ki 
Yazan: M. OALKILIÇ i : 

i 

A
l ... '1A.NYA sulh te cbbibündc 4'amimi •~daha ziyade Ame_ 
rlkanın tavlllisutuna mür:ıcaat etmek me<"buriyetlndf'()lr. i 

Çünkü dünyn.da bUyük nıu\ıt:tenc kU\'H~U olıuak biricik de\ Jet 

Amcrllın kalmıştır. Amerikadır ki, herhangi bir m\idahalesllc. 

yine geçen 1914 harbinde olduğu gibi harbin kat'i netk~I ü~e

rlndc müessir olabilir. 

~ . 
: . 
: 
: 

Bundan dolayıdır ki Almanya herkesten e\\el Amerika er· 
kfırı umumiyeslne karşı kat'i hlisnUnlyeUni l4'pa.t etnu·k, haıılrya.. 

".ak olan yeni harbin mes'ulü olmadığını göstcm1ek 1-:in, eğer tı1a· 
mimi i.,1., ,\mcrikanın tu\'ıı sulunu istiye<'ektir. An<':ı'k huı.:ün 

hemen biatün dilnyıula herkc-;in zihninde 'u ualin dola makta 

oldui:'1lnıı -,Uphe yoktur: J;;ğer ulb tc ebbUı;lcrl, görun<lü~ gibi. 

gerçekte.o samimi değil e 'e "ulh t~ı'bbUslPri mo,·aflak olmaz a 

i 
! 

ı 
i : 

ne olacak! •• 

1 

!{ızgın, ama.ıısı.ı.. coh cnneıni blr harb mi başhy~ak '! 
ölüm dirim harbi mi ol!M'.a.k? 

Bir i . . 
s 
1 

i 

1 

Harb )ine ayni kadro içinde kalabilwek mi'! Yoksa siıratlc 

,.e 7.aruri lhtilitıar yaparak bir clhnn lıarbinr. mi dönce<'k ·: Mü,. 

lilil \'aziyette ka.lnn taraf etrafa mc1huhane ha.mll'll'r \-Urarak bu- ! tUn dünyııyı ate \'ermeye kalkışacak mı! 
Bir tanır karalartlald hiiklmlyı•flnc ~,·enert•k kıtalan İ!itl· 

laya. \'C Hindi tan, lısır gibi mllstemlekelere taarruz ctl,•rek ge. 
nJ<:ı harekat hn.rbln.- mi glrl.,crt'k? Dlı'lc•r tnrnf ılf'nizln•lcl;I ıı;ı,i. 

i 
~ 
~ i 

! 
i 
1 
1 

miyctiııc dayanarak kıtaları tam lılr ahlokıt altına mı alnr.ıık? .. 
\'akıi\ iki tarafın harekat planlan hazır olduğuna \'f! n1>ler 

olacağını değilse blle. nelM yapılacağını ~.-nel lrurmın'lıkl:ı.rm 

. . . 
! 

bilmekte bulunduğllnıı üııhe yoktur. 
. . . . 

1 
Fakat hona nğmcn miitlıi~ haldkat şudur: nii'lya keı;;lf hir 

karanla~ giri)'Or. i . ·-···-... ..-... ...... __ ....................................... . 

:VAKiT f 
Asını Uı., lıugiınkil b:ı~mııknlcsın_ 

de Alman)"anın ticaret şnrllarını 

tclkik ctmckteılir. Alrnnn)'U ile Yu
goıılıl\'~ n nrnsındnki Ucnret mun· 
hedesi milz:ıkerelerinln, Almnnln_ 
rın \'ugoslnvyndnn alacaklara ipti
dai maddelerin karşılığı olıın sililh 
vesaire gibi mamul cş)ayı hemen 
değil, "l nkın bir istikbalde,, verme
~ i ileri sürmeleri üzerine inkıtaa 

u~rrndı{fııu kaydeden muharrir, bu 
"yakın l tikbnl., kaydının harp so_ 
nunn kndar uzıynbıleceğlni ve bu 
sernit nltındu Almanya ile hiçbir 
devletin mal ınCib:ı.dele inde hulun 
malin yanaşruıyııcoğını, hnttiı nyni 
şart bır JJ:ışkn devlet ı.ırnfından 

kcnılilerine teklir cc.lilse Almanln· 
rm d:ı lııınu kabul edemiyecckleriııi 
~ ıın.ıklııılır. 

\'nkll h:ı-;ınulıurnri, Alııınul:ırm 

bir ı.11 ufoın ). ugo.sln..-ya) a böyle 
ş.ırll.ır tckliC cdcrkeıı diğer tarar_ 
ton lıııııı :ır devletlerin lnsilterc \C 

Fransa ıle tıcarct yapıunlıırmı hoş 

görmediklerine ve bu memleketler 
hukkırıdıı ıjır gun Alınıınynnın ce· 
hır ve şhldct .kullanması zurnanı 
selcceı"tmc dair yapılan neşriyatı 

lıatırl.ıtarak bu haberlerle Belgrad 
nıtizakt-r"lcrlnin inkıtaı ebebleri 
birleştirlllnce zihinlerde şöyle bir 
sıı.ıl teşekkül l'llilHni knvdederek 
dı~or kı 

":\lınıııı) u bugün lngilleı·e ve 
Frnns:ı ile tıir hayat ve memnt mü. 
rnr1dcsı ıçindeılir. Böyle bir zaman 
d01 hu dHJet lıiturar memleketler 
üzerinde ikfüadi bir tahakküm )"Or> 

n ... ı;a kulk:ırszı ) aran Jngiltcrc ,.e 
Fr:ınuyı m.ağltıp edecek ols:ı a· 
cah:ı -neler yapmnz? 

"Bitlerin küçük nıillctlere ve bi
tnran:ıra verdiği teminatJar bu su_ 
:ılc "'erilecek bfikmün o.ğırlığını nn· 
sıl tahrir edebilir?,, 

YENi SAUAH 
Hüscyın Luhil \ alı;ııı, LuJıin Ver· 

s:ıy ınuahcılc!>indcn b:ıhseu.ıc .. tci.1.ı-. 
Muharrir, Hiller h:ıreketln.n bülun 
l.:uvvetini \'erı.ny muahedesinin b:ı. 

riz hnksızhkl:ırı t~kil elliğini hol· 
huki bu muahedenın ıl:ıhn bü)ük 
baksızhkJııra ~ol oçııııık ı~·ın yırııl· 

mış olduğunun göriılduğünü ka~ ıle. 

derek fiiyle diyor: 
''Busün Hitler Avrupadıı 'lıaırnııık 

istediiU düzeni kanlı bir ihtlliiç i· 
çindc yerde yolan l.ehistenın Ye 
C.:ckoslo\•:ıkynnm nıın~l:<rı uıerine 

istinat ettiriyor.,, 
Muharrir, denıokrasilcriıı biruı 

znııfıı düşüp peki deseler :yarın 

sıılb olabilecejtlni l:ıknl lıöylt'cc lılr 
takım milletlerin kuv\'cle kurh:ın 

gitmeleri prensipinin k:ıhııl cılil· 

mlş olacnğını \'e bunıııı dıı dünyl1 
tarihinde uzun, kanlı ve karışık lıir 
boğuşma dc,-rcsinin b.ışlmıgıcıııı 

teşkil edeceğini tebarüz ctıı.•Jrır. 

CUMllURIYEI' 
Yunus ~adi, "Çarpış:ın mcnf:ırıl_ 

lcr,. başlıklı mokıılesinde, soıı .\, .• 
rupn vaziyetinden hah elıııl'klc 'l' 
bu ııradıı Sovyellerin ı.clıısı:ını n 
Rumen hulludunu işgal ederek Ku· 
rndenizc inmek yollnrını kıııınııı.ı. 

l:ırının ve Ballık devlellcrile yap· 
lıklnn son nnlaşm:ıhırın şimal kom
şumuzun aldıRı emniyet lcdhirlerı 

cünılcsiııtlım buhınıhığunu ka~ ıley_ 

!emektedir. Bunun taabit olduRunu 
söyllrcn muharrir, ademi tecıl\·iiz 

paklınclanlıerl yekıliğ(·rilc mütteril• 
gibi gösterilen Sovyet \'e ,ı, lnı:ı ıı lıı· 

rın iitiyen kendi arıılarındıı 7.11!111r 
edıbilecek ilıtil!ırlııra k:ırşı şimdi· 
den ledblrli bulunm:ığ3 ilinn eder 
göründüklerini işaret erlemekledir. 
l\tuh:ırrlr, Polonya taksiminin or. 
l:ı)n Polonyıulrın cl:.ıhıı lıliviilc ıne· 

seleler çıkarmakla ol<tui?ıına inan· 
mok yerinde olnr:ı~ını ka\'ı'll'tmek. 
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H A B E R - J\kşam Postu! -~ ıc nıRtNctTEŞRfN - 1939 

~~ ~-JA,...ff..U'n&U4tt 
Kahvede ihtikar 
yapılamıyacak 
Tüccarlara yüzde üç 
karla iktifa etmeleri 

bildirildi 
İhtikarla mücadele komitesi 

fün top1anmı~ ve kahve tüccarla 

rını dinlemİ§tİr. Tüccarlara son 
gelen otuz beı bin kiloluk kah· 
venin kendilerine tevzi edileceği 

bildirilmil, yalnız bu mallal'ın 

ancak yüzde üç kar iave edildik. 
ten sonra satılması ve kahve ti
::aretiyle meşgul olmıyanlara 

toptan verilmemesi tebliğ edil • 
miştir. Ayraca tüccararın ellerin· 

deki stok malları bir kaç gün için 
:!e komiteye bildirmeleri isten • 

miştir • 

Mahkemeye verilen 
üç tüccar 

Fort atölyelerinden aldıklan 90 
ton malzemeyi gümrükten kaçak 
>larak geçirdikleri zannile Sala· 
ınon, Arşer, ve Ilya ismınde üç 
tücc.ar dun beşinci ceza mahkeme· 

;ine .. ·erilmişlerdir. 

--0--

.\iuhacirlere verilecek 
çiftlik 

Beykozdaki Cumhuriyet çirtli· 
~inin Bulgaristandan gelen muha· 
.:irlere verilmesi kararla~mıştır. 

--<>--
Askerlik dersleri 

Askerlik muallimlerinin esa va· 
:if eJerine mani olunmaması için 
:nekteplerin muhtelif srnıflarında· 

'<i askerlik derslerinin haftanın 
muayyen bir gUnünde yapılması 

'<ararlaşmıştır. 

--0--

Ankaraya 48 izci 
gidecek 

Cumhuriyet bayramı munase· 

~tile Ankaraya 48 izci gidecektir. 
izciler hergün !;aat 16 den itiba· 
ren muallimlcrile mektepleı'intıe 
hazırlıklar yapacaklardır. 

--<>-
Et ucuzluyor 

Şark \'İ\ftyetlerinden fazla hay· 
van gelmesi üzerine et fiyatları 
:fü}Illeğe başlamıştır. 

Kasaplar bunu geçici saymakta· 

dır. 

Harp teçhizatı ve 
levazımı memlekete. 
gümrüksüz girecek 
"'1eclis bu husustaki kanunu 

müsfaceliyetle müzakere 
ettı ve kabul 

Ankara. 10 - B. hl. Mcclisı 

dün doktor Mazhar Girmen·in 

başkanlığında toplanmıştu. 

Celsenin açılmMınt müteakip 

bazı azanın mezuniyetlerine ııit 

divanı rıyaset te7.kercsi okunmu-; 
ve söz alun maliye vekili Fuat 
Ağralı, gelen evrak arnsında bu
lun.an ve biri milli müda:aa na. 
mına gelen harb teçhizat ve lc
vazımınır gümrUk resmi ile l!air 
vergi \'C resimlerden muaf :'ltul· 
malarrna, diğeri de göçml:'nll'rl.' 

ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve 
yemlik olarak Uç milyon 700 bin 
liralık buğday yardımı yapılması 

hususunda hükumete verilen kre • 
dinin 5 milyon liraya iblağma ait 
kanunların ruznameye alınarak 

mllııtacelen mi.l:r.akere edilmeleri

ni istemiı,ıtir. Meclis bu ta'• bi 

Karabük katranları 
Karabük fabrikasında istihsal 

edilen katranlann İstanbul yolla· 
rmda kullanılması için · tetkikler 

yapılmaktadır. 

tasvlb ederek mezkur k.ınunlan 

m\fankere ve kabul oylcmıştir. 

.. Meclill gelece'< içtlmamı önü. 
mUzdcki paz:arte.<;i gUni\ yapacak

tır . 
B. M. Mecltsi dünkü toplantı· 

sınaa demıryolunun Erzunıma 

varması dolal ısilc yapılacak o • 
lan merasimde B. M. Meclisini 
temsilen bulunacak heyet azala -
rını Se<}mlştir. 

Bu hrıyııt riyaset divanı tara. 
fmdan seçile<:ek lic; azadan başka 
Sndettin Urnz C1stanbul), Ccv -
det Kerim tnccdayı C Sinop). 
Yahya Kemal Blnath (Tekirdağ) 
lstamal Özdemlr (E6ki.5ehir), 

Hayreddin K aron CB:ı..lıkesir), 

Refik ince (Mani~a) d&n mU • 

r okkeptir. 

Dünkü fırtına 
Dünkii fırtrnada Kartal İs

tasyonu önündeki btiyülı: ağa~ 

yıkılmış ve civardaki doktor ib· 
rahime ait evin çatrsrm çökert • 

dl,afjata tlaic: 

Yine Fikret 
Kl\Ml:.1Ll edcbıyat turıbtlle 

rıınizden Uay Agah Sı 
Lc\·cıuJ'ın, }·uıi Saiıalı t'all!lcSlnd 
başlıyan: "Fikrcl'an hcykchni fil 
dıkdırıı? Yoı..sa c:.erlcıını ıni 3 
.ırnııın '/,. ı;uulıuc 'cı •lığı cevabi 
::;orı salırlanııı ıa:·rı:llc ukuıu:..şlılJ; 
O ı.:ıtırlar ~oyle i1J1: '•hkı et, oe 
bıucsı dıkııccek kııllıır çok tııhıJ 
, .c <;ok mim, inl..ıl!'ılıı;ı, akşlı 1ıır ~ 
irdir; ne de c~erlerı )ilkıl:1t .ık J;P 

ı..l:ır ıeııa tıır udııuı<Jır. u, ed('bı~D 
lııı ıııııııızın elıediycn o\ınt'ı ,-e aı 
miyccck yuksck Lıı· ı..ınal lırı, bl 
:ınıtuı: ,.c Yicdan ıım~nli, kısaca bl 
111-;ıınlıl. scınbulüdür ... 

Ihı sözlerdckı ıcn.ı kuz, işaret 
dılıneğc değmiyecek kadar barııd1 

Znten Agah Sırrı Levend böyle 541} 
leınemi~; }'eni ~abah, bır ısun şoıı 
rakı lU-'ısın<la "!>chHrn yanlış (J 
çıkmıştır., dıycrek dıizclli)·or: 

"Tevfik Fikret'e mılll ş.ıir \"'tsf 
verilemireceği tahiidır. A ııcak 
dcblyul lunlıı:uiıdc mulnm tıır ttl~ 
hnle tcşkıl etmesi, ı;ccı) e:.ını n d 
ı"uı.lliısu ,-e şab~ıyctınııı yıl!.;srk1 1~ 
l>almnıııdan lıcrhaldc v, heykeli ),. 

--o-- mi~tir. - pılınanıı Jil)·ık hır fııırdır.,. 
Otellerin vaziyeti --<>- Jıiraf edeyim ki bu ~öılcrı de :tı• 

Ankaraya bildirildi İstanbul Leh k-:>nsolo~u retle okudum. AgAh Sırrı J..c,·cJI 
Şehrimizdeki otellerin kapanma· Polonya konaolosu, dün vali Fikrel'ln hem edebıyat tnrlhimiıd 

ğ b .. ı 1 ü · r be ve 1.ıelediye reisini zi ... ·aret etmic- mühim hır ıoerhule ıeşkıl eıtıR1 

a a:l'ama an zenne va ı ve • J :ıı sô)liiyor, heın de ona nııın "'11< 

lediye reisi dün otel sahiplerini ça· tir· ,cı ıkıııı.)cles.ııı ıdılıJ ,.ıtı}ur. ı5 
ğırarak kendilerile görüşmüş ve ıinı edl!l.Hynt ıarıhııım ., hıışkıı il· 
vaziyeti bir rapor halinde Dahilire İsmail Müştakın ölüm ınıllt·ılıı irfanını mı tı':;lıiı eııcr 
vekaletine bildirmiştir. yıldönümü on!la mfılııın hır merhl'llc ıcşkil t 

--<>-- hmail Mü~tak Mayakonun 5. den tılr ~aire '•ınılll,, ,·a-.rıııı ,·crl1l 

tstı'mlaA k muamelelerı" yelmı'! "Milli,, derken ).ıınıı -
lümünün dönüm yılı münaae~ti- du S.elimcnın J:ır manasında 

Beyazıt \C Koc;ka civarında is· le dün Zintirlikuyudaki mezarı ••milhyetçi,. demek ı 5tıyorsak o 
timlfık edilecek 110 parça binaya aile efraıdr ve dostlan tArafandan nıan yalnız dinn ~alrlcrinc dd 
kıymet hıçilmiştir. ziyaret edilmi§tİr. Yunu$'a Süleyman Çelcbi'ye, ' '11

'
1 

Hebek · lstinye yolunda 30 bi· eır.aıle'lere, h:ıtııi Köroı\hı'nıı, .M; 
nanın kıymet takdiri geri kalmış· Çocuk bahçeleri in~atı Omcr'e de "milli,, diycnıeyjz. •'?dı-: 

- Y- 11,, cdebi)·atımız Bay Mehmet 
tır. Yerebatan sarayı karşısında· Şişhane yokuşile, vali konağı min'le dört beş hececi şairin "!' 
ki adada bulunan binaların da kıy kar§ısmdaki oçcuk bahçelerinin rındcn ibaret kalır. Hayır, bir '.fil 

1 
metleri takdir edilmektedir. inşaatı yirmi bin liraya ihale o· olmak sıfatile, milli şııirleriınlı ôf 

le \'C Avrupnnın yalnn: bir iki dev· -o-- lunmu~ur. ye Mehmet gmin ve nchçcl Keıtl 
ıeıin ııeıkiıniyeıi ntıındn knıoınıyn- Sebze ve meyve satış ile iklirn e«emi:ronım: 'milli., h11• 
c:ığını, ıııhııkküınü esas tufa(•nk her l . J l .. d . nemiıf bu kadar dar görmelti 11•~ 
nızaıııın ve her hnrekctln \ICll hu_ yer erı eo OJl erıı sıvrlıme yediremiyorum. (re 

cağı grlmcz bir anarşi ynrnını:ıktnn Şehrin dört yerinde sebre \'C r-.Iaarif vekAleti li~erin son sı· "ınllliyeti., "'e "milliliAi.. inhl~ 
ba,ka !Jir şeye yaranııyacnğını söy· meyve satış yerleri açan Tanın ko nıf edebiyat ve fen kollannda jeo· aıtın:ı nlmak istı:renlcr \"nr: <•ı,; 
lrnıektedir. operatiflcri bu dükkanların adedi· loji dersinin tekrar okutu1masına bir edcbl)·at tarihçisinin, bil~811 TA~ ni on beşe çıkaracaklardır. Yerle- karar vcrmistir. dünün bir şairi hakkımın hUk 

rini belediye tayin edecektir. ,,-,rirken, milliliği., inhisar sJl~ll 
~!. Zekeri) ıı Sertel, "Tunn ele\'· d alanları tnsvip eder ıtözükıneS111 

ıeııcrınııt 1ıırıeşme:.i teşebbüsü,, -<>-- Köy mekteplerin e . hayret ediyorum .• 
lı:ışlıLlı makalesinde Alm:ınyanın Mayi mahrukat lisansa tedrisat • • • 
flalkıııılnra inmek hayaline ''edn tabi olacak Y~i açılan bır sınıflı köy ;ne!<· Anket ~ualı de çok garip: "fii'1C·rf. 
ellikten sonra şimdilik TI:ılkanl:ınlıı "{o 
yalım iktisadi miinn'iebetlcrini ı_ Ankara. 10 - Deniz vasıtala.. tep!erinde hergiin üç saat kültür 1 tin hc~·kelinl mi dikelim? 11, 
d:ıııte etmekle lklirn cdereğini ,.e rına ihrakiye olmak üzere veri- dersi \'e bir saat de ziraat dersi e~crıerini mi yat:alıın?,, Acaba "' 

1 cak B k 1 · h f berimiz olmadan Llı de Alman 1 l.ıuralardnki Alman eknlli)'ellnin lecek agyır madeni yağlarla hava okutu a ·tır. u me tep crın a 11 • .b. k.t ,_ ,. mı b11tl . _ ı crı gı ı ·ı np )a .. mıı,..:ı ... ~ 
ınüb:ıdele edilmek istenildiğin! "kay- sefinelerine verilecek benzin ve talık ders saatı 24 tur. dık? "Falon kitabı yakalım,, dır 
ılcderek Romanya, :\facarislan ,.e yağların lisansa ti.bi tutulmaları İki sınıflı ve tek muallimli köy •~r vnr~a kendilerine tollılıklS ·:ı 
Yu~oslnv~·anın anlaşmıılarının Ilal· tt r için Ticaret Vekaleti tarafından mekteplerinde ise bir ~mrf öğleden ı.ıtmnk liız.ımdı": Bu memleket ,. 
kanlarıla sulhun cle-ramını temine • ı e• 
hizmet eılecek hir ıt:ırnııli olduilıı~ ! bir talimatname hazırlanmakta • ı evvel, diğeri öğleden sonra ders t:ıp y:ıkılınaz. llt le yirmi beş yı ıt 

1 dır • ,_.apacaktır. vcl ö.lmüş, ynni icrrı edebilcc,.elll .. ıı 

'11•• .. H A18 ER . İ ,N . • e ;o ıe B 1 R o M AN 1 •. 

nn yıızıyor. " 11lrl ıC'ra ctml>1, eı;erlerl ile cd"' ı;I 

- · ., i(fl!)H%1J~UB&U• )'al tarihımizdc bir merhale ıe~f 
etmiş",blr edebi r<'reynna adını .~ 

~ 
Ynzan: Nezilı" Muhhiclln 

-2-

- O kadının yaoınd:.ı mı oldu lıu 
iş?: 

Yok cnnım.. J\:ıdın ondan 
CV\ el çıkmıştı .• Kocalı krıdın ne 
ol.u .. 

J ili lıulün thımızl:ıran:ı rab'lnen 
dn\ nn:ıın" nr:ık !löOr<lu: 

Silahı ncrden lıııldun., Yob.ı 

elmn c;o:)dulhın şu S.:uı,;ıık çakı ıle 
mi? 

- Tiuıfolrı m•~·•ı oıen7 R<'n Ö\lr 

bnnııl şevler • · r mıyım? Plônınıı 
çoktan haz.ırlanııştun .. Huni seçen 
gün yeraltı bedesteninden aldığım 

ııapı mcrcıınla ~def !şlem<'li kiiçülı: 

fnm~t!t" ~ ,._,! f-ıfe tmnnlrı .. 
- Tıpkı "Cc-nnl .. ıdbi hrı? 
-- F.vet C#.nni sihi ~a .. Ondan d.ı 

rnuı..r.mmel .. Yalnız hoş urunıl l bir 
demet kır menekşesi eksı1': .. Ah hı. ! 

raks:ın beni .. Şimdi çiçekçiye giılcı 
kocoınon bir çelenk ynptrırılım ... 

- Haydi budala sen de ~·iırii ~im 
di! Kolnro ıla heni hnrdn helı:li.)c• 

cek •• 
Biribirini ~·eke durte k:mınlık ar· 

ka ı;okoklnrd:ın sendeliye koşa ev_ 
!erinin öniine sclnıişlcrdi. l.ili ç:ııı· 

tasından anahtarı çıkarıp kapt) ı 
açarken nrkndıışınu fısıldııdı: 

- Kendini toııln! Oılanıır..ı k:ıd:ıı 
salı re il 

Knrnıılık ıncı ıtn·enlerden, sr.ndı•· 
lı:> en genç kızın koluna girerek çık_ 
tılur. llıi nci merdivenin knrıı~ın ı 

ittıklcri zaınıın harır hır ı.11 vızıl· 

d:ıılı. Bu zıl lll'lcıılt·rı lı·ıher verirdı. 

lılh kapının ~ıııııııd.ıld ku~·uk knıH 

ıır ıl.ıııurııl< knrrnlıkıa bır b.ış urnn· 
ılı ve tol. birse : 

- Siz nıı.;in11 ''"·rııhrım _ '11,·e 
onları kıır~ıl.Hlı. llu. nııtlinıı \fın· 

niğin scsı\dİ. 

l.ili ükünctlc cevap 'erdi: 
- niziı mayrik ... \ 11.th rııh:ıtlı~ 

\'('"'"· 
P n~honun ~ahihı ıhıt,·ıır kadı 

ııa l(rnı; ldracıhırı "nııı~ rak., ılı) nr 
lnrdı. 

Odanın gece ışı~ı ~anınca iki 
tıı·ııç nrkndıış hirihirinin kıırşısın· 

da bırk:ıc saniye ılurııkladılar. Zil.i
nin yüzu ııııı>~urıydı. \'ücuıhınun 

her t:ır:ıh gözle sürünecek kadar 
titriyordu. I.ili de hcrecanlıydı. 

Knrşısıııda lilriyen genç kı:ı:a plş. ı 

kin nazarlıırl:ı lı:ıkı~onlıı. llu bn· 
kışlnrdn ~ıınıırık hir çocııgıı karşı 

du) ıılnn ınü'S:ımnlıo ıle btraz cin tok· 
dir "ardı. Zııi hiı tlenbirc bir rnc•in 
:ıktrısl ııını lnkınar::ık: 

- Onu ht'n öldürıliiııı ! clı~·e lıııv. 

kırdı \"C kendisini sedirin ü hııw 
nııiıkoyıııı :ıtıı. 

Şıındı bir Mnır bııhrıını h:ı~l:ımı" 
tı Czandığı \cdırııı u'tiıııtlc büıiı· 

lup kı-;alaı uk ki\ rılı~ or, çırpınl\·or 
ağzındıın l:ı ıın çıjjlıkl:ıl'I boğın.ıı.. 

İ• in \aslıklnrı ı~ırl\ orılıı. 

l.ıli onun h:ısııı·ıınrla hiç tt'IJ" et. 
•neden l'lın,ll'kı ~ısc<lrn tt\ nrıın. 

kolon \'& ho.,ııltıır ı en'e~ini kollnrı · 

nı oğusturu,ordu: 

- F.\·i :l\nltıı •· ı"1ırıırıık'ın /'.izı 
Şi•11ı1i kocııL ırı d ıml:ır" tıııır ,ıı 

'ecelrri ın ıım:ı7 '" karıları ıliııltr. 
01.ııirü lıal:ı çırpınıyor 'e dişleri· 

nin nrasınılan kısık kısık tekrarlı. 

yordu: 
- Unu ölıfür<liım! Gözlcriıııin ö· 

hÜne c:ın~ız ı;er!lıli . .\h ne facia ne 
fuciıı!I 

- Şimdi de pi<;mıın mı oluyor· 
sun'! 

O başını şidllc!lc silkerek nedıı_ 

mel clınrdiElini nnlııtmok istiyordu. 
- O lr.ılde hırnk hu s.ınss. syonu 

da ne ynpacaI:ırııııı düşür.elim. 
Dcnıiıı bir yaralı yılaıı gibi hiızıi· 

lup ıız:ıynn viicııt şimdi hirtienhi· 
ı·c doğnılup olıırdu. 

Ru e<;rarlı \•nkıı !.ilinin <le hoşuna 
gılmiror <ll'i:ildi hani, adeta birer 
l.iıı;{lk knlırnıtı:ın olnııışlnrdı. Huna 
rnğıııcn gozlerınrle korku pnrıltılıı. 

rıle ıirıwrcrck l'\'İn kornnlık sükı'.ı· 
netın<' kıılnk knb:ırtınnkt:ın ıl:ı lıııli 

ı,·ılınıvoı lıırdı. 

- Birl'r ~ıgarn, dedı. ~hı 011111 

.,.,ıundckı kutudan lııreı cıı;ara ala· 
rak yaklıl:ır. lki sı de hırslı bir i ti. 
hn ile derin hfrer nefes çekerek ke· 
<;İf dıımıınlnrı hirihirint knrıştır:ı· 

r,ık •:tll\·rrrlıler. Oncc gene 1.ili so 
zı• h:ı~l:ıılı: 

- E ~inıdı ne ~apııc•nğız? 

Uburü omuz.laranı 11ılkerek içini 
ceLti .. J.ili: 

- llclld şiıudl, belki 
kar.)t polisler gelip beni 

nılş bir şairin : itnplarmı • n1e" 1a 
mrıııadn da oha _ ynkmak gühiflC'111• 

sak.ıha ı!ııııc ılii~l·ıııeri1 ... Runu unce tıı1 ,1 
karnkola !ıkla anlatmn~a çalı,m:ılı; fnkat 11 ı~ 

götiirecekler. 
- Götur~iinler. Bl'n d~ o z:ımım 

lıülün bu acıklı -re feci a$k hJkiıye· 
hıni ıınlııtncaj:lım. Nasıl alılandığı· 

mı, nasıl hiyanet gördül(ümü .. ~L 
h:ıyet nasıl öluürdüiümü anlatac;ı· 
ğıın .. 

lılıklıı olmnyınrn hu 1 için "~r , 11, 

ıll' mcşrurtıır: <;ünkü ii~ le cınşu 11,,rf 
lcr '"rnflnrını 'umu..,,, bUl11 .. • • • rı>· 

hl'ınrn :ı;lddcl<' knlkı~ır, etraflıı 
rnhnı .. ır. l'dl'ricı·. C 

Xurcıllah ~ 

- Yo,·aş .. ö:rte! ötdiirdiinı iil liir. d'• 
düm diyr. lı:ığırıp durma: Olılimlıi· Ekmek fabrikası til11 1 

ğıınu anladık.. 1 . k 
Sonrıı birdenbir(' hatırına ~rle. lık kurulmıyaca . •etltf 

rck ,ordu: Belediye son siya5' \-azl) tıı( 
- Jlanı:er nerede kuzum'! Zıı do:ayısilc ekmek fabrikaları ı.: 

\ ııllının r;o~~rıncte 5aph nıı kaM ı? 1 maktan im:iilik vazgeçmiş-cif· 
Ziıı birılenhirt' ayaAn hrl:ıdı. J '" ~ 
- Hen deli de~ilim henüz. Korl.· d"l 

•nı\'ıırııııı am:ı kendimi ı·ıe "'errı·c~' Müsadere e ı en 
kııdııı· ıhı bu<lcılu dc·#ilim .. Jlnıı.,.a ekmekler tJ~ 
rnnımda: Bciediye müfettişleri diln f'~ 

- Aman Ter ~untı bıı.na. kazası da:1i~indeki fınnlardatl IJ 
Zbı maArur bır eda ıle ı.::-ıı,11, n 1• A tk- "nden 

Ort:1 mn,.ıının Ü\tü., .. ntılını,r; ohn ı .ue)'l\OZ ' 'e rnavu ·oyu . 1't 
eaııta<;ını aı;arak lilidik ~-e ,i_,,Hi 

1 

ekmek mü:;a1cre et:ni1te:d.ır. fJ~ 
lııuıçcri :1rknrl:ı,1ırn tttultı. Pkm:!dcr OJ'.:5a1 \'~ Ç~:nı.>1 bO 

(Dnun \ar) tur. 



• A: 
~tere hilk6meli Belçika, Ho

le Skandinavl·a dedellerile 
lllüaakerelerde bulunmak-

• • 
ıçın 

ajansı 

İtalyanın teklifler ileri sürmediği\ 
ve harbe bilfiil girmiyeceği 

Romadan resmen bildiriliyor 
Loudra, 1 O - Alman gazete. 

leri mtıerin nutkunun hariçte 
uyandlrdıtı aklalerle metıul ol -
makta ve mlltemadiyen Almanya. 
nın aulb iatediil yolunda neıri
yat yapmaktadırlar. Alman gaze
telerine göre bitaraf mcmJekeL 
ler de allrale ıulh yapılmaaı te -
mennialndedlrler. 

Buna mukabil İngiliz gazetele. 
rlnden "Nevs Chronicle,, diyor 
ki: 

Eier Hitler, 11ulh mllzakerele
rlne girifmek lıtiyorsa ılmdiye 

kadar yaptığı ıfbi 16ıde kalma -
malı. bu arzusunu fillen göster • 
mellcllr. Demokrul devletleri ü
zerinde yeglne teıdr yapabile • 
cek hareketle lfpl edilen yerler 
deki kıtaatm seri almmurdrr. 

Fransa ve lnglltere bülr6met· 
lerlnln hatb gayelerini alenen 
blldirmeleri )imn,eldljtnf söylL 
yen amele parli$l pıebu•larma ce 

v~5'fe.Vf:T~ .ı&Ytm ~a • 
taamct. Bd hllldUnetlll kendileri. 
ni harbe se'O'keden gayeler hak
kmda mutabık olduklarmı ve bu 
pyelert mükerreren isah ettik • 
lerlnl 83ylemlf tlr: 
"- Bu pyelerde bir deitlik· 

ll.k yapılma.sı lllzumlu görUldüiU 
takdirde bunu her ikJ hllkOmet 
de mllftereken bildlreceklerdlr.,. 

ltalyan1n • aziyeti 
Lonclra, 9 (A. A.) - Dlln rece 

Roma radyosu aşağıdaki haberi 
venniftir: 

İtalya tlmdlkl harbin nihayet 
bulmuı için tekllfler ileri ıllr. 

meml§tlr. Fakat bu maksatla ya
pılacak her tUrlll harekete ma. 
nevt mllzaheretlnl drlğ etmlye -
cektlr. İtalyanın ukerl sahada 
hiçbir teoebbüae giriemlyeceği 

hakkındaki karan değlşmemiftlr. 

Bir Sovyet pzetesinin 
miltaleuı 
Moskova, 9 (A. A.) - Buılln 

Hitlerln nutku hakkında ilk Sov. 
yet tefalratı lntifar etmqtlr. 

lzveatia gazeteıi diyor kl: 

"Hltlerin teklifleri, kabul, red 
veya tadil edilebilir. Fakat her • 
halde bu tekll!lerln bant sörlle
meleri için haklltaten pratik e • 
au olarak almabileceilni teıllm 
zaruridir. Polonya devletinin hı.. 

hilllinden sonra h.&rbe devam 
haklı ıöaterllemiyecek blr hare
ket olur.,. 
Yuq-oslavyanın vaziyeti 
Belgrad. 9 (A. A.) D. N. B.: 
Üakllpte bir tezahUr eenumda 

Başvekil Svetkovlç bir nutuk 
IÖyliyerek demi§Ur ki: 

••-Bizim YugoılayY& huduL 
larmı aşan aiyut emtllerlmlz 
yoktur. BlltUn hedeflerimize e
riftlk. latedifimiz şey ellmlzdeki. 
ni muhafaza etmek ve inkişaf et
tirmektir. lateditimlz ıey ban' 
içinde yaşamaktır. Memlekette ba 
nşı tekrar teala ettik. şimdi hu. 
dutlarda banıı tekrar teıla et • 
mek lbımdrr. Mllletlmize barııı 
temin etmek için bütUn yapıcı 

kuvvetlerimizi bir araya toplama. 
lldır.,, 

Almanlar 
taarruz 

Lüksemburga 
etmiyeceKlermiş 

Garp cephesinde topçu ateşi 

şiddetlendi, 

propaganda 
Almanlar bir de 
taarruzu yapt.lar 

Parla, 10 - Fran1ız menbala. 1 
nadan alman mal6mata nazaran 
prb cephesinde cuma gUnGnden· 
beri topçu ateti ıiddetlenmekte, 
ayni zamanda Alman plyadeelnin 
hicumlan artmaktadır. 

Dün ve gece Alman faaliyeti 
bllhua Mozel bölıelerlnde ve 
SarbrUkGn doluaunda olmuttur. 

Almanlar bu bölgelerde Uç bU. 
yUk baakm yapmJŞlardır. Bunlar 
hiç ıüpheai& yoklama hareketle -
ridir ve hedefleri Fransız mev -
zilerlnln muhiti ile bataryalarm 
vaziyetini öğrenmek ve mümkün 
olduğu takdirde psir almaktır. 

Bu Uı; harebt tfUllamile aklın 

kalmUJ ve Almaclar ıUratle geri 
çekilmeğe mecbur lralm14lardrr. 

Fnnsız teblijı 
DUnkU Fransız tebliği ıudur: 
"l>Upıan ke•lf kollan Moael 

ile Sar araamda ı:ok büyük faa. 
Uyet g&rterndılerdlr. lıloaelden 

ReM adar. lld taraf arumda 
topçu ateşi teati edilmiştir. De. 
nlzde, karakol ~f!mllerlnden hl -
ri bir dtltmaa denlaaltr gemiai. 

ne muvaffakıyetle taarruz et.mit 
tir.,, 

Alman teblij'ı 
Dünkü Alman tebliği de ııudu: 
"~rk cephesinde Alman kıta. 

lan Alman _ Sovyet menfaat 
1ıattma doğru llerleme~f' devam 
etmektedirler. 

Garb cephealnd~ ketlf kolları
nın mevzii faaliyeti görUlmUıtUr. 
İki tarafın topçulan hafif bir fa. 
allyet göetermi•lerdir. 

Havada keflf tayyarelerinin ha 
flf bir faaliyeti ı.örUlmllştllr.,, 

Propaganda taarn•zu 
Paris, 9 (A.A.) - Emin bir 

menbadan bildirildiğine göre. 
Almanlar dün bir propaıanda ta· 
aruzu yapmıılardır. J.fitralyözle· 
rin, tankları.1 ve t~pta,.ııı )anına 
kon3n l;üyük he parlorlf'ı 'ıirden 

cepb~ 1i:t bazt nokta1a:-:nda ko 
nu'1Mğa başlamışlardır. Alman 
topçu kuvvetleri bu müddet sar
fında •tef etmemitlerdir. Hopar· 
lörlere Bitlerin nutkundan bazı 
parçalar c!::.:nmuıtur. 

Fransız askerleri bu ıürpriıl 

Türk yemeklerini Almanla 
pek severlermiş 

Almanya otelciler cemiyeti rtei 
"tetkikat için,, memleketimize gel 

Onbeş Çek 
mültecisi 

Franaaya aitmek üzere 
bu sabah geldi 

Yugoelavyaya kaçan Çek muı. 

tecllerlnden on bet klolllk bir 
kafile bugllnkll konvansiyonel 
tren ile ıehrlmize gelmiştir. 

Mülteciler Sirkeci garında eaki 
Çekoslovak konaolosluiu memur
ları tarafmdan kareılanm11 ve 
doğruca Novotnl oteline götürül. 
miltlerdir. 

Kafilenin bqmda Çekoılovak 

ordusunda uzun müddet çalışmış 
yaşlı blr kumandan bulunmakta
dır. Ekserisi Unlveraite gençleri 
olan bu mUıteciler gönüllfl ola • 
ra1ı: Fransadald Çek lejlyonunda 
vazife almak bere Suriye yolu 
ile yarın buradan hareket ede _ 
ceklerdlr. 

Seyahatleri een&1Dıda afyuetle 
meııul otmalan kat1 surette ya 
sak edildJiinden ıehrlmlzde hiç
bir kimseyle temaa etmiyorlar ve 
konuımaktan çekbiiyorlar. 

''fatanbul,, sazeteai 
bir gÜn kapabldı 

Ankara, 9 (A.A.) - Baıveki

lete merbut matbuat bUrosu lı:i· 

tibi umumiliiinden: 
lstanbulda münteıiı Franıız. 

ca tıtanbul ıazeteainin 4 teırini
evvel ı 939 tarihli nüıhasında 

dost bir devlet reisinin ailesi hak 
kında külliyen hilifı hakikat ola
rak neşriyatta bulunduğu giSrUl-

Almanya otelciler cemiyeti re- ' 
111 Johann Galbavl bu sabahki 
aemplon ekspresile Berllnden gel. 
mfltir. 

J. Galbavl bir muharririmlze 
ıunlan 83ylemiftir: 

- Tnrklye otellerini ve yemek 
lerlni tetkik edecefbn, 'l'Urk ye -
metleri Almaııyada çok ralbet 
bulmaktadır.Otellerlmlsdebuye 

meklerl yapmab çaJ11&caltm. 
Bu alqa.m Aııkaraya hareket ede 
ceğim. Aııkaradan sonra lzmirde 
tetkikat ya.pacalmı ve latanbula 
dönerek etUdlerlmi tamamlıya • 
cağım. Otelcilikte görülen buh -
ran ceçieldir. Nihayet l.kl ay son 
ra vaziyet dllzelecek ve kapanan 
oteller açılacaktır. Şark memle • 
ketlerlnde otelcilik için oarlak 
bir istikbal vardır. 
Meruıub olduğum btıyUk bir Al

man ıirkeU TUrldyede modern 
bir otel inşa etmek arzusundadır. 
Bunun Ankarada yapılması muh. 
temeldir. Kat'f k&rar, tetkikatJ
ma bağlıdır. Seyahatlm on beş 

gün aQrecektlr. 
Almanyada otellerin bepel do. 

ludur. Halk harble mqgul olmu-

~~ 

Reisicumhur 

İnönünün 
İstanbullulara 

saadet 
temennileri 

/stanbtdun lnntıdıq bayrtmı1 
miinasebetile Reisicumhur ismet 
lnönü, lstanbul parti idare heyeti 
rei#,/olwfllıim K tm.ı •1hramn 
çıktili tazim telvafına aıaltdalti 
telgrafla mukabtlede bulumnıq

tur: 
Bay lbrahim Kemal Baybura 

C.H.P. Vildyet idare lııyeti reisi 
lstanbul 

C: Asil duygulannııa teşekkür 
ederim. Güzel lstanbulun kurtu· 
tuş bayramını sayın lstanbul hal
kına kutlar refah ve saadetler di· 
!erim. 

müştür. ISM ET 
Matbuat kanununun hükümle. ı------------

rine temas eden bu yazııından Dolmabahçe ıtadyo-
dolayı mezkur ıazetenin ihtar munun planlan 
mahiyetinde olarak bir ıün müd- ttalya hükQmeti, İtalya tebaa· 
:Setle seddine tcra Vekilleri Hey- ımın memleket dııına çıkmaıını 
etince karar verilmittir. menettiğinden Dolmabahçe ata. 

büyük bir nef e ile kal'fdamıflar 
ve bu hareketi .Moris Şövalyenin 
bir numaraıı kaclaı eğlenceli bul 
muşlardır. Biraz · sonra tiddetli 
bir topçu düellosu batlamıttır. 

Bu münasebetle propaıanda 

servisinin ilk defa olarak bu ka
dar büyük hoparlörler kullandı. 
iı hatırlatılmaktadır. Muhale • 
matın baılangıcında Almanlar 
iri harfli afişler kullanrmflardı . 

Bunları kendi hatlarının iSnli· 
ne koymakta idiler. Fransız as
kerleri afişlerde şuna benz.!r 
cümleler <>kumakta idiler: •·Al. 
man dostlannııa ateş etmeyin ... 

Halbuki bu afişler hedef itti
haz edilerek tahrip edilmittir. 

Dün cephede Alman ketif kol
lan ve topçuları büyük bir f aa
liyet ıöstermiılerdir. Alman t'>p 
çuları Fransız aiır toplr.rının bu 
lun~uiunu zan ... euikl•ri noktala· 
n· atet altına almışlarC:ır. 

Almanlar Lnbem'>urga 
taarruz etmiyeceklermıt 

dmın projesini yapan mimar Vi
yotinin şehrimize gelmesi geri 
lcalmıttır . 

Mimarhl beraber ltalyada pro
je üzerinde çalışan genç mimar
larımızdan Fazıl ve Şinasi plL 
nın teferrüatını tesbit etmiılcr 

ve vali LC'itfi Kırdara vermitlcr
dir. İtalyan miman gelcmer.sc 
ıartname ve keşifnar!'e burada 
yaptmlacaktır . 

tnkılan müzesinde 
,. ,., ı-.., aerSJİ 

Bu sabah Beyazıttaki inkılap 
müıe-inde tarih kurumu tarafın· 

dan şimdiye ka 1ar neşredilmemiş 
eserlerden miirekkep bir ~rgi açıl 
mıştır. 

Ka?rıp aranıy-or 
Yukarda re'I 

mi :rııpışık lıulıı· 
nan iilii ll'l'rııl• 

o!tlu \"e Sl'hn·· 
nıinınde Calern · 
Aa mnhallesincl<-
7.l"lır.ulıın doA 
m:ı :i3R ı)o~tıınh 

Berlin, 9 (A.A.) - Almanlarır. l\lrhml't f<;ml'I 
Lüksemburgu İKal etmeleri endi- Fid.ın 15 :ı;luslo• 

9'i9 lıırıhınılcn 
ıesini gö,,teren bir Paris gaz!!tesi· i)~ri e~ inıteıı ı.:n 
,in askeri makalesinden bahse:ien bolımWıır. H:ı' :ıı ,.t' nwın.ıtı h:ılrıı 
Vülkişer Brobahter gazetesi. Al· meçhul hır. lü~nılisiııiıı nl'rcıll' lııı 
:nanyanm küçük bir milletin bita· lunduğunu 1:örüp hilrnlcrın ı:,·iı· 
raflığını asla ihlal etmiyeceğini. Fesbane caddesinde 2711 tlc Doj! 
zira böyle bir ihlil Almanyamn ruluk }azıevi sahihi \'ehhi 01ılrn 

d- 1 Al k sarih adresile hildirınrleri in~:ıni 
U'Jl?lan arma manyaya arşı \"el namına rica olunur. 

~aarruz cephesini_n. genişlnilmesi ı · Adre!li: Eyüp ~esan~ r .. ~l!.c!lıııdr 
imkamm vereceiını yumaktadır. 27/1 sayılı dükhnda Yehbı Özden. 

yor ve tamamiyle sakin bir b 
dedir. Memleketimizde gaz m 
kesi taşunak blgi fevkalade t 
birler yoktur. Zaten gimdlkl v 
ziyet uzun sUrmlyecek ve nfh 
yet birkaç güne kadar ne ol 
cağı anlqılacaktır.,, 

Varşovalırii'r 
beş gun· 

aç kalmışlard 
Şehrin yeniden 

yapılmaaı senelere 
muhtaç 

Pariı, 10 - Dün Vartova 
Cenevreye ıelenlerin anlattı 

rına giSre, muhasaranın son 
tuı pek müthit olmuıtur. 
manlar tehre girdiği zaman 
çok kimseler bq gündenberi 
ğızlarma bir damla su ve bir 1 
ma ekmek koymamışlardı. Ç 
kil ıu tesisatı tamamiyle ha 
olmU§tu. Binlerce kiti mahze 
lerde ateı ve ıtık yakmadan 
pmakta idiler. · 

Bankad vazifesi gören tr 
vaylann kaldırıl!Jfası faaliyeti 
il devam ediyor. 

Şehir tamamiyle harap olm 
tur. Varşovanm ıimdiki ka 
büyük olarak yeniden inıa ed 
miyeceii söylenmektedir. 
aen tehrin yeniden ihyası i 
1enelerce çahpnak lazım ge 
mektedir. Şehirde binlerce 
melceslı ve aç blmıttır. BU 
kiliaeler1e gürel uraylar 
harabe halindedir. Bımunla b 
ber Pilsudski müzesi ile Bel 
der aarayr pelraz hasara uğr 

mıttır. 

Paderefskinin mektub 
Eski Polonya Cumhurr 

Paderefıki Polonya hükQme • 
tazimlerini bildiren ve kendi • 
den müzaheret isteyen bir 
tubuna cevaben, Sikaskiye g 
derdiği mektubu şöyle bitimı 
tedir: 

"Şanlı ve bctbabt memlek 
mize liyık ıurette hizmet e 
huıusundaki müşterek ve har 
retli arzunuza memnuniyetle 
tihak ediyorum.,, 

Avam Kamarasmda 
malQmata göre Polonya 
me~ine açılan 5 milyon tngiliz 
ralık kredinin bugüne ka 
294.250 sterlini sarfedilmiştir 

Frans•z Başvek 
Bu akşam radyoda 

nutuk aöyliyecek 
Paris 10 - Fransız başve 

Daladyer. mebusan ve ayan h 
ciye enciunenlerinde izahat ve 
ten sonra hu aksam aat 20 
Fransanın vaziyetini radyo ile l 
direcektir. lki müttefik hüktln 
reisinin. ayrı ayn kendi millet 
rine 'e bitaraflara hitap etmed 
eV\'el i tişarede bulunduklan 
şüphe yoktur. 

Paria el-. "mizin Franaı 
basvekilile görüşmele: 

Paris. 9 < A.A.) - (Ha~ 

Türkiye büyük elçisi Behiç l 
kin, bu hafta zarfında Bac:\ e 
Daladye ile iki defa uzun ve 
mımi mülakatta bulunmuştur. 

Tramvay müdür 
muavinliği 

Tramvay idaresi müdür mua' i 
likl~rinden birine işletme m~ 
Ct>lalettin tayin edilmiştir. 

Maceradan 
maceraya 

Ronıammuı ,..,.... çoA 

fundan WJ••ı:M:. t1llr '*' 



so DAKiKA 
lngiliz tayyaresinin keşif uçuşları 

Londra, l O (A.A.) - lstihbarat nezareti bildiriyor: 

İlk defa olarak dört İngiliz tayyaresi gündüz Fransız - Alman 
hududu boyunda, şimal ~enizine kadar keşif uçuşları yapmı,lardır. 

Bu tayyarelere umumi karargaha gelen malumatın r.ıhhatini kont. 
rol etmek vazifesi verilmişti. Büyük Alman şehirlerinin tahliye 
edildiğine, Achen ci~:ında Alman kıtalarının geni~ mikyasta bazı 

hareketlerde bulunduklarına, hava filolarının manidar bir şekilde 
tahaşşüd ettl"gine, Lüksemburg hududu civarında istihkamlar 
vücul:la getirildiğine ve daha bazı dikkate şayan hadiseler cereyar. 

ettiğine dair son günlerde bazı şayialar dolaşmaktaydı. 

İngiliz tayyareleri tarafından yapılan bu keşif uçuşlarının ne
ticeleri şimdi eksperler tarafından tetk'ik e:lilmekteclir. Bu tayyare· 
]erden ikisi tarafından çekilen fotoğrafların büyj.ik bir kıymeti 

han olduğu söylenmektedir. 

Fransada tevkif edilen mebuslar 
Paris, 10 (A.A.) - Dün 10 komünist mebus tevkif edilmiştir. 

Şimdiye kadar tevkif edilen ceman 37 komünist mebus arasında 

parlamenttmun ikinci reisi Jak Duclosun kardeşi ~e vardır. Bizzat 

Jak Duclos ile haklarında tevkif müzekkeresi istar edilen tanınmı:: 
komünist şeflerinden beşi hnüz bulunamamıştır. Bunlardan ·Kara
denfa isyanı ismi verilen isyan har~ketini tertip eden ve İspanya 
dahili harbinde Cumhuriyetçilerin safında çarpışan Andre Marty 
şimdi Moskov~dadır. Komünist partisinin sekreteri Maurice Thc. 
re.z kendisine verilen 24 saatlik mühlet zarfında kıtasına iltihak et· 

mediği için resmen asker kaçağı iHin edilmiştir. 

Panama kanall maskelenecek 
Moskova, 10 (Radyo) - Nevyorktan bildirildiğine göre bi· 

rinciteşrinde Panama kanalında maskeleme tecrübesi yapılacaktır . 

Bir tayyare taarruzu vukuunda Panama kanalı tamamiyle gizlene

bileccktir • 

Bügünkü Fransız tebl iği . 
Parl.s, 10 (A. A.) - Umumi karargah bildiriyor: 

Sar'm §arkm<la ve cenubunda düşman keşif kolları büyük bir faa. 
liyet göstermektedir. Ayni mmtakalarda her iki tarafın topçu kuvvet· 
leri do faaliyette bulunmuştur. 

1 

İstanbul .. Edirne yolunda 

Bir kaptıkaçtı kazaya uğradı, 
ÜÇ kişi öldü 

İstanbul - Edime yolunda bir 
otomobil kazası olmuş, üç kişi öl· 

müştür. 
Şoför Fuadin idaresindeki kaptı 

kaçtı Çbrluyu geçtikten sonra bir 
virajı dönerken lastiği patlamış 

ve araba şoförün idaresinden kur 
tularak virajın sonundaki beton 
köprünün dikmesine bindirmiştir. 
Çarpma o kacL1r şiddetli olmuştur 
ki, kaptı kaçtı ortasından bıçakla 
kesilmiş gibi ikiye ayrılmış ve sağ 
taraftaki dört yolcu ile beraber 
köprünün altına yuvarlanmı~ttr. 

Yolcu~ardan bir kadın clerhal 
ölmüş diğerleri ağır surette ya~a· 

Simal denız~nde 
Alman donanmas: 

(Baş tarafı 1 incide) 
haber vermişlerdir. Bunun üzeri

ne İngiliz gemileri hareket etmiş· 
ler ve geceleyin Alman gemı:crine 

yetişmi~lersc de ı\lmanl.ır karan

lıktan istifade ederek kaçmışlar· 

dır. 
Diğ& taraftan şimal denizinde 

dün İngiliz kruvaıorlerine ve tor
pido1a.nna Alınan bombardıman 
tayyareleri taarruz ctmişlerdır. 

lngiliz gcmılerinde hac-;,ar yok. 
tur. Buna mukabil Almanların 

büyük bir tayyarc,,i du~urülmü5· 

tür. Bu muharebeye l ngıhz tan·a 
relen de iştirak etmişlerdir. 

Batan Finlandiya gemisi 
Aımterdam, 9 (A.A.) - Indıa 

isimli FinJandiya 'apuru 1 Iolanda 
nın şimal sahili a;ıklarında saat 
12 dt bir mayne çarpmış \C bat· 
mıc;tır. 

Fraırsız amiralının teftişi 
!\lar ılya, 9 (A.J.\.) - Amiral 

Darlan bu c:abah Tulon denız 

ü ssünü teftiş ctrnıştir. 

Danimarkada bir Alman 
tayyaresi yere indirıldi 
Paris 10 - Danimarka ü:erir· ' 

de uçan .bir Alman tan aresi, mü· 
dafaa toplarının ate)i altında yere 
inmeğe mecbur olmuştur. Tayya
renin on ba51 rütbesindeki pilotu 

lanmış ve bunlardan Edirneli ter
likçi Kamil Ç.orlu hastanesinde 
ölmüştür. lstanhula bir taksi ile 
götürülmekte olan diğer bir yaralı 
da oto.'llobilin Çekmece sırt'annda 
denilme i neticesinde ölmii~tür. 

Ağır yaralılardan Pepo oğlu ı\\ ri 
ile diğer bir yolcu Çorlu h~ntan:?si· 
ne kaldırılmıştır. 

Kazadan yarasız b~rcsiz kurtu
lan dığer yolcular da şoför Kadi· 
rin idare-indeki otobü<:lc Edirneye 
giderken yolda karşıdan ,gc:en bir 
kamyonla çarpışmak tehlikesine 
u~ramışlardır. Alakadarlar kaza 
tahkıkatma başlamışlardır. 

G ı resunda fırtına 
Gire un 10 - Gece çıkan fırtı. 

na denizde ve karada tahrib1t yap 
rnı.tır. Ege \ apuruna yüklenmek 
üzere limanda hazırlanan fındık 

yüklü mamalar fırtına yüzünden 
karaya düşmüşler ve içlerindeki 
mallar denize dü:{ülmü)tür. Sahil 
kazalardan gelmekte olan f mdık 
ve yolcu yüklu motörler de karaya 
gitmişlerdir. 7.arar mühimdir. İn· 
sanca zayiat olup olmadığı henüz 
belli değıldir. 

Fırtınadan elektrikler bir müd· 

det scinmüştür. Bu sırada bir ran· 
gın çıkmış a da itfaıye çabuk sün 
dürmüştür. 

yolunu ~a~ırdığını üylcmi;tir. 
Bac;.ka bir Alman tayyarcı;i ele c;.i. 
mal denizi uzcriııclc uçu~tan do· 
ıırrken b~ıızini bittiği için geı~c 

Danimarka topraklarına inmek 
JllCC•mriyetindr kalmı~tır. Tayya· 
rccıler tayyarclerini ya'•·111~ıa::-dır. 
.\iman tayyareciler te,·kıf edilmı~

erdir. 

Norveçte bir Alman 

tayyaresi 
0 -lo, 10 (A .. \.) - Arızaya uğ · 

rı) a·: bir .\iman tayyare:::ı, I'or· 

'eçın cenubu garbi şah illerinde 
karaya inmi~ tir. Tayyarenin dört 

kic~iden ibaret olan mürettebatı 

sağ ve salimdir. 

Harp Avrupanın şimaline de 
sirayet edecek mi ? 

Almanya ve 
(Ba.., tarafı 1 lnddc) 

yçsi harb vuiyeti hakkında Bit. 
lere umumi bir rapor vermiştir. 
Bu raporda harbe §U üç sebeb· 
den devam edilemiyeceği bildiri!. 
mektedir: 

Sovyet Rusya 
tirak etmiş ve yakın mesafede 

biri birine ateş etmişlerdir. 
İki sa:ıt süren harp neticesi 

ıde Alman tankları kamilen talı 
rip edilmiş, bunların içincleıdl 
ölmüşlerdir. Fransız tanktan ı 
mini temizleyerek ileri hareket 

devam etmi~lerdir. 

(lia' tarafı 1 ind<.le) 

rafından bildirilmektedir. 
Vazıyet mfuıait olur olmaz tt r. 

llLc; edileceklerdir. Sovyet kıt'al:ı.· 

rınır; Finlandiyaya yaklaşmaları 

dolayts!le böyle bi:- tedbirin a _ 
ıınmasma !Uzum görüldüğü tah -
min edilmektedir. 

Londra, 10 - Finlandiya ile 
Sovyet Rusya arasında müzake· 
relere bu:;ün ba~lanacaktır. u~ 

kişiden mürekkep bir Finliin' liya 
heyetinin bugün Moskovaya var
ması beklenmektedir. 

Fakat Finlandiyanın Sovyet 
tekliflerini kabul edeceği pek şüp 
heli görülmektedir. 

Moskovaya gitmek üzere mü· 
zakereci olarak Finlandiyanın 
Stokhclm elçisinin tayin edilmiş 
olduğunu hatırlata.ı Finlandiya 
matbuatı. Sovyetlerle bir kar~ı

lı~h yardım paktı akdinin Finl:m 
diyanın şim:liki bitaraflık vazi
yetiyle telif edilmiyeceğini kaycl 

eylemektedir. 
Diğer taraftan Stokholmdan 

"Neue Zuhrche Zeitung .. gazete
sine gelen haberler, Sovyetlerin 
Finlandiya nezdintleki bu hare· 
keti İsveçte derin bir endi§e u. 
yandırdığını bitı:Jiriyor. 

İsveç gazet~leri, Finlandiyanın 

istiklalinin İsveç için büyük bir 
ehemmiyeti haiz olduğunu ve 
isveçin bütün şimal devletlerini 

müşterek bir hayat sahası olarak 
telakki ettiğini yazmaktadır. 

Finlandiya hariciye nazm ,İs. 
veç matbuat mümessillerine ver
diği beyanatta ''Finlandiya, hali 

hazırda, bütün şimal memleketle. 
ri tarafından ilan edilmiş olan 
siyasi bitaraflık sahasını muha
faza etmekte:lir.,, demiş ve ez
cümle şu sözleri iJave etmiştir. 

''Finlandiya, Rusyanın diplo· 
masi usulü ile müzakerede bulun 
mak hususundaki arzusunu tabi. 
atiyle kabul etmek mevki;ndey
di. Fakat, müzakere ec!ilccek 
meseleler hakkında hiçbir sara
hat mevcut değildir. Bu mesele· 
ler ne olursa olsun, Finlandiya 
siyasi bitaraflık sahasında kala • 
caktır.,, 

İsveç, matbuatına göre Finlan
diya,. mutlak surette bitaraf 
olan siyasetlne muhal:f her türlü 
diktayı reddedecektir. 

llel \'olke i imli llolanda gaze
te inin Stokholmdaki muhabirine 
~öre, !:;<>\·yeller birli~i Fiııtandiya
dan Aland adalarının, Finlan•li· 

yanın batı cenubunda bulunan \'e 
bütün memleketin en büyük c:er. 

be:ıt limanı olan Hagö limanının 
\'e Finlandiya körfezindeki Hol

land adasının terkini istiyccc1•tir. 
Js,eçin silah altındaki a · kerleri

ni terhiı:; ctmemeğe karar verdiği 
bildiriliyor. 

Finlandiya bitaraflıkta 

ısrar edecek 
Helsınki, Höyter: 
Bütün Finlandiya matbuatı, bir 

h\'eÇ gazete·indc intişar eden a· 
şa~ıdaki beyanatı neşretmektedir: 

.. Finlandiyayı tehdit edecek her 
tehlike bütün şimal memleketleri· 
ni de tehdit etmiş o'::ıcaktır ... 

Gazeteler, Finlandiya:ıın hit:ıraf 
lığını mııhaf aza hu~u und:ıki azim 
ve kararınr me\'Zuubhs ederek 
küçük füıkümctlerin anc~k hu c:.u· 
retle m~,·cudiyetlerini muharaza 
:!de11il1;>ceklerini ~·~um:1ktndırlar. 

Fınlandiya, Letonya ve 
Estonya ~ıoi yapmıyacak 
Stokho:m. 10 (A.A.) - Röyter: 

J ... H; azetJerinin llel .. inld 

-nuhablr:eri tararından gonderilen 
telgraflardan a:man intibaa göre, 
~to~ko\·adaki Fınlandiya murah· 
'1ac:.1 Pac:iki,·i, Mo-.ko,·ada bulunan 
iiğer Baltık de,·letleri mura1tha5. 

· ı ı gibi hareket etmiyecektir. 
Sn:nka Blaclet gazete ı muha1>i· 

~inin yazdığına göre Finlandiya 
hükümeti, şimal<leki bitaraf dev
letler bloku içindeki teahhütlerine 
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mu~ı~ılif herhangi bir teklifi kabul 
ctm ı yccektir. 

<Jğrcnildiğine göre Fınlarıdiya 

harıcıyc nazırı Erkko, bır mülakat 
c-rıa5ıl'lda şu beyanatta bulunmuş· 
tur: 

- l\lo,kovadaki Fınlfıııdıya mu· 
rahhası J'ac;ikivi. yalnız So\ yet 
lerın arzularını kaydetmek mak· 
sadile i\lo ko\•ada bulunuyor. Fa. 
kat bu arzular ne olurı;a olsun '1i· 
zım vaziyctımız sarihtir. Biz. ~i· 1 

mal devlct!eriniıı kabul ettiği hi· 
taraflık siyac:etine •;adıkız. Kimcc· 

yi tehdit etmiyoruz. Kimo;cden de: 
bir menfaat temiııi niyetinde d:-'!i· 
liz. Herhangi büyük bir dc\"lct w· 
yahut deYletler grupu yanın1:ı 

mevki alm:ık ta jo;temiyoruz .. , 

Alm~nya s~yirci kalaci'\ 1c 
Stokholm, 9 (A. A.) - 8v<'n .. • 

ka Dagbl:ı.dct gazetesinin Bcrli:ı 

muhabiri yazıyor: 
Almanya, harb müddetine" 

nusynnın müzahereti kendisin(' 
elzem oldu~ için, Sovyet lrrc 
Avrupanın şimnlirıcıe tam '\ı>rheı:_ 
ti vcrmeğf" karar vermiştir. 

Sovycl yayılması tsveçten üs 
olarak Krırlskrcına limanı ile 
Gollnnd adasını istcmeğc kadar 
var!la bile, Almanya buna mani 
olmak için hiçbir §CY yapmıya -
cnktır. 

Estonyaya girecek Sovye { 
k ı taları 
Kopcnhag, 9 (A. A.) - i'oli

tikcn gazetesinin Stokholm mu. 
habiri Sovyet kıtalarının bugün 
ve yarın Estoııyaya gire<:cklerini 
bildirmektedir. Kızıl ordunun 
müfrezeleri Marva ve Pikhovaya 
gireceklerdir. 

Eııtonya kıtaları hadiselerP m:i 
ni olmak için yolların uzunluğun
da nöbet bekliyeceklercllr. 

Kızıl ordudan 8 bin kişi şimali 

garbi sahilinde kain · Hapsalu, 
bin ki.'.ii Ösel ada.sının limanı o. 

Jan Kur<.'saareyi, dört bin kit;i 
B:ı.ltiiski limanını, bin kişi Dago 
adasını işgal edecektir. 

Baltık memleketlerindeki 
Almanlar çekiliyor 
Paris, 10 - Almanya hükO. -

mcti, Lctonyı:ı. ve Estonyadıı .ra· 
ljıynn biltün Almanları Almanya. 
ya nakledecektir. Bu iş mUbade· 

le suretile olacaktır. Fransız ga. 
zeteleri bu tedbiri, Sovyctlerin i· 
l!'rlcmesi karşısında Almanyanın 
endişe duyma~a haııladığına bir 
delil olarak gösteriyorlar. 

Alma:ıy.ıdan bir JZah 
Berlin, 10 (,\,A.) - Baltık 

mc..'lllcketlerinde ya~ıyan Almanla· 
rın ı\lmanyaya nakli için Bcrlin 
hükumeti tarafından Eı:tonya \'e 

Lctonya hukümelleri nezdınde ya· 
pılan teşcbbilslerden bahseden 
Correspondancc Politıque el Dip· 

lomatique gazctC"i, Berlin bükü· 

metinin Baltık de\'letlerincle ya~ı· 
yan .\imanları zaptcdilen yeni top 

raklarda nüfus kesafeti temin et
mek üzere Almanyaya çağırdığım 

yazmakta'lır. Bu top"akların il LL 
sadi bünyesi, Baltık devletleri ara· 

zi inin aynıdır. Yeni Alman tle· 
manları bu topraklarda nizam ve 
relahı temin edecek kabiliyettedir· 

1 - Garb cephesinde ani YC 

kat'i neticeler doğuracak umumi 
bir taarruz icrası imkanları ta· 
mamen ortadan kalkmıştır. 

2 - Denizaltı harbi ülas et· 
mlştir. 

3 - Fransaya bitaraf devleL 
IC'r arazisini çiğniyerek taarruz 
c·tmek, ayni ııekildc mukabeleyi 
davet cdece~inden blll!ka bitaraf 
devletlerin de harbe karışmaları 

ihtimali gibi mühim bir mahzur 
dothJr:ıcaktır. 

.'.iman erkanıharbiyesinin bu 
ra:orundan Eonra Bitler sulh ta· 
arruzuna girismi~tir. 
r <,ara, 1 O - Garp cephesinde 

Fransız ve Alman tankları ara-
:r::ı ·Ja ş" clc!e~li bir muharebe ol· 

rn"~tur. H -:rbe y2lnız tanklar iş. 

Dik·lide 
zelzele 

gene 
o!du 

Açıkta kall\nların 
h epsine r:~ rh r temin 

edildi 

Bu muharebe .Fransız tanic!J• 

nın faikiyetini göstcrmi~tir. 

.., 
çıragı 

Sevdiği kadını· soka~ 
ortasında vurdu 

Dun gece Bcyoğluncla bır S 
cin ölümü ile bir genç kadınıtl 
ağır surette yaralanma::ıilc 

feci bir hadbe olmuştur. 

bl• 

Ağacamiiııdc Alyon sokası 
bakkal l'anapulosun çırağı 
bo bir muddettenbcri 21 } aşl::ı 
da evlı Ulga hıninde bir }\ad 
sevmektedir. 

Olga Aleko J"minde bir gars" 
la e\·Jidır. lkı de .çocukları '
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dır. Karı koca ile bakkal çı d 
Larnbo aynı e\•de oturmakta 

lar. 
Lfi.mbo Olgayı be~ seneden 

tanımaktadır. Kcndic;irıe bir~ 
defa bırle~mek teklif etrniştır. 

İzmir, 9 (A.A.) - Dikili ka. ga bu taleplere mutemadiyetı 
7.a merkezinde evvelki gece i~i 

zelzele daha <.'!muştur. Orta şi1:1-
dette olan bu sarsıntılar üçer sa
niye sürm'.iştür. Felaketzedele· 

rin ç:ıdır!ara yc::leştirilmesi ta • 
ma:nlanmış ve halk mutad işle -
;riyle uğra'}mai_;ıa baı:1am·.jtır. 

Evkaf umum mi.idürlüğü Diki
li felaketzeddc:rine bir yardım 

ol.11ak Ü7ere Kızılay kurumuna 

bh lira teberrüde bulunmuştur. 

~ Zigf rid hattını 
· ·su b·astı 

ce,·abı vermi~tir. Fakat LarnbO 
reel cevaplarına rağmen emehll 
vazgeçmemiş ,.e dışarda çalışrı' 
mecburiyetinde olan Olgayı sıı 
akşam takipte devam ctmı~tir· 

Nihayet diırı gr.'C .! .\l)on soı.ıı; 
da tekrar ülganın omıııc çık 
\ e ı\lekodan ayrılnnc;ını 'c ~ 
c!i'iile hirlesmc-sini soy1crnış! 
Kadın tekra( rcd cevabı vermiş 
araları:-ıda bir münaka5'1 başl~ 
tır. Bir ara kcndısini ka}'b· 
l..fımho rehinden hir hıç(lk çı 
rarak O'ganın üzerine atılmış 

• ' yedi yerinden bıçakladıktan • 
ra kaçmağa ba~lamıc;tır. Fakat 

L'>"dra, 10 (A.ı\.) - Emin bir sırada ayağı IJir ta .a tal{ıl:l 
ır. . m }adan bildirildiğine gore Zı •· clüşmü~. elindeki kanlı b1çal' 
lı ı<l lıattı, yeniden suların İ 5tı!iı.sı· karnına saplanarak ö!ümüflC 
na maruz kalmak tehlike indedir. bcb olmuştur. Yaralı kadınıtl ' 
Bir hafta durmadan yağan yağ· ziyeti de çok ağırdır. HaygıTl 
murlar netice3inde Hen nehri su· halde ha. taneye kaldırlmı;tıl'· 
!arının yük:-;cıme i Alman umumi - d 
karargahım dü~ündürmektedir. Kaymakamlar aras1l1 
Suların ~e,·iyesi 6:3 santimztre ka· nakil ve tayinler 
dar yük~elmi~ti=-. S·ılar. yfü•selmc· Şile kaymakamı Rebiinin f 
~e devam etmektedır. Zigfrid hat· tih kaymakamlrğına, Fatib ı:• 
tının bazı kısımları. şim·iiden su· makamı İhsan Sakızlının şı 
!arın istilasına uğradığı iç-in bura· kaymaka!Illığına, Geyve kaY 
!arının yakında tahliye e:iilmc'Si kamı Sait Ali Yücelin Eyüp le' 
teklcnebilir. Iki ay evvel ayı~ s~· ır.aka:nlığına, Eyüp kayrnJlJc' 
beblerden dolavı Almanlar tara· Haşimin Geyve kaymakarnlı~~ 
f ından daha yükc;ck ımıhallerdc ye vilayet seferberlik şubesi rnıı 
ni i<.tihkaml;ı,r inşa c~Hlmlı; o\rh· rü Nailin Silivri kaymakaınl1 

<lu~u. hu müna~betlc hatır11tıl- na, Silivri kaymakamı Ekre 
makt::ıdır. seferberlik şubesi müdürliiğtl 

nakilleri hakkındaki emir d 
kendilerine tebliğ edilmiştir· lcr. 

Bütün Estonya ısahilhri 

iş~al edilecek 
, Tallin, 10 (A, A.) - 80\'yet 

kıtaları, Paldiskiden Hapsala ka
dar bütün Estonya ısahillNini iş. 

gal ederek oralara hat:ıry:ılı:.r 

yerleştircceklerdir. Bundan baş -
ka Sovyet kıtal:ırı imz,lırnan 

mukavelede yazılı körfezleri de 
işgal edeceklerdir. 

Bu kıtalar Sovyet arazisinden 
kara tarikiyle Estonyaya n::l:lc • 

dilcceklcrdir. 

Ankara caddesinde 

Kir alı k kat 
ve odalar 

..... ,re 
·\rıii.ua ..:adde:ıımn en hi.W 

ıu:a~:ıı.ıda, Urhaııbcy halli~ 
1 •e'lt ,at \'e ıda olarak kiralı' ) · 

ıllt11ıdcki ifrin biiroswıa ,,:ir 

Büyük !ilmlf'r sezonu ba~ladı 

"' LALE Bu Perşembeden itibaren 
... ahe$<.'rler dizi inden pırlanta bir f ılın daha ~o .. tcrecektir. 

......... 

S
. Mcı.aQt>etNc ıııEımainSeı. M ON, K d n "lrnez bir 

J E AN G A 9 i N t ; ı ... ı un s~ı.:~ ;ı~i~c-i oıdıJ· 
Biitün diinyayı takdir ve hayranlıkla yerinden oynatan bu film ! ,,tanbulu da ;wni ' eddC 

sarsacaktır. Numaralı koltuklar simdiden satı!malra ba"lanmı5'tır. ~ o .. :.: 



' -31-, . bu silahlar. ~hane ve 
1lıan ~ır rnUddet evvel bir Al. 

· N telbahiri tarafından tevkı f 
~ _?rd ten isimli Norveç şi· 
·ne }iiklendi. Geminin süvarili· 

ti ~ ~üzba§ı fon Salunan ta· 11 tdıldi. 
~'Ins Nobodiye gelince; Mat· 

Va Yol ~kto.r onun İrlanda_}·a ha
dtı, t u~ıa gıtınesini münasıp bul· 
ton~ n tnahir Alman pilotlarından 
bir t ~rnan onu. yeni zaptedilmiş 
karı ~ıhı deniz tayyaresile Ölüm 

bc.:i~nc kadar götürecekti. No
% s·ı~ orada,, Nord~tenin getire
~ ~ ve cephanenin karaya 

Ct n rnası i§ine nezaret edecekti. 
rinı~~ Nobodi, tahkikatını de
btı\bt1rtnete vakit bulamamakla 
tifen· r fon Salımana verilen va
lll~: ~lijm körf~ine Jlldip g~l
tttirnı· 1_ba~t olmadıltJna kanaat 
latıda ışu. Nordsten sil~hlan tr-

'in ~a tıkardıktan sonra mua· 
llndt f \~r veya korsan gemi ha. 

lııg·ı~1Yete geçecekti. 
~; ıı detektifi, rahat rahat yol 

~~nı Yaptı ve tayyar_eci ~~n 
&ıdtrek nın refakatinde amırallıge 
Ilı~ tay-yarenin hareketi için 

h· ade aldı 
lllr · 

!e "1rn ~t sonra İngiliz tayyaresi· 

' anyadan hareket etti. Al· 
lıa.ttn karakol tayyareleri, Vilhelms 
~ ~lannda onlara hayırlı 
l'lfy t ternennisindc bulundular. 

ti; ~0~ere telsizle haber ver:ilmi~ 
~ ~nlan İngiliz tayyares~ 
ltıtıı._~ Uıet-lerine ateş ctmclen 
~aktı. 
~~~Ue İrlanda istikametinde u· 
lcıııı ardı. Fon Bahman en kısa 
l.i\r~kip edi}·ordu: Mançester, 
tarak 1 ve Dublin fizerinden u· 
}'Q\ Pto Kideceklerdi. Fakat bu 
dı~, iramı, Nobodinin tasarla· 

g Pr • 
bet;ı:yc uymuyordu. 

len rl tıf, fon Salzrm:ının Nords· 
<1örı 1 ebiıe Ôliim körfezine ancak 

ıat>l.~Un sonra gelebileceğini he. 
darı ist~· Arada geçecek zaman
~·tı ~ade ~rek Londraya gi· 
l'alllrı 'ekil I.oyd Corca. Alman· 
~~ı İrlalldada ıhtilal çıkarmak 
atıla~-~ ~ilde değıştirdiğini 
};'ak·~t du~ünüyordu. 

~l\that fon Bahmana "tayyareyi 

~htb·:Ya götür., diyemezdi. Bu 

tar v~d~Y'Yareyi z:aptetmeğe ka· 
\' ı. 

leıı ~i~etj uzun müddet her cihet· 
ka-ıan tatea etti. Tayyarech•i ar
''tıt il}' tabanca ile öldilrmeği şere. 
lf>~· anı tu.n bulamadı. Yaptlaca1: 

f::tr bir hücumla bastırmaktı. 
ltıallt afırıa bakındı ve fon Bah

llt bi;:reket edileceği sırada içi· 
\ •1 

1ktar yiyecek koyduğu tor 
,, aldı ~1 
'«ttı. S · ı\ uhte\'İ}·atını yere bo· 

:> rdenbire tay· . 
11 lak A. 
~il. 1 >e hukuk l .iıkınılı{f i n· ., 

Q ' • l ı B 
IJrı , r .ısına labrika5ınrla boya 
~ı ·•11..11: l h.. \ oıl'H ~· ;.ı ışnn l "ş:ıklı it. Me 
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Nakleden: Fethi KARDEŞ 

yarecinin başına geçiriverdi. ihti
yat! bir tedbir olarak fon Bah
mana bir de yumruk indirip onu 

bayılttı. 

Tayyarenin volanını raptetti. 
Tayyareciyi cebinden gkardılt in· 
ce bir iple sımsıkı biğladı. Onu 
geriye çekip yerine oturdu ve ~~ 
yareyi Londra istikametine tevcih 
ederek idareye haşladı. 

Yinni dakika kadar işler yolun· 
da gitti. İngiltere sahilleri görün· 
müştü ki motör garip gürültüler 
çıkardı ve sonra birdenbire dur· 

du. 
Yavaş yavaş deniıe inerek ora

da beklemekten başka çare yoktu. 
Imdat gelmesi gecikmezdi. · Çünkü 
haritaya nazaran Nolfalk sahille· 
rinde bulunuyordu. 

(Dtwamı var) 

Gece maçı 
Bu akşam Galatasaray -

Şişh karşılaşıyor 
Bu akşam .saat 21 de Taksim 

stadında Galatasaray - Şieli ta
kınılan karşılaşacaktır. 

Geçen llaf taki Fener • ŞlşU ına 
Gmda .Fenerl>ahç~yf 2-1 maJliib 
eden Şişli ta.kımın.nı bu alqam 
ne netice alacağt merakla bek. 
lenmektedir. 

Diğer taraftan Galataaaraym 
da bu maçı kazanmak u · 
oıiyle oyruyacağı muhakkaktır. 

Bu iki enerjik talumm mac;ı her
halde c;ok heyecanlı olacaktır. 

Her iki takıma da muva!Caluyet.. 

u bitrtlll'~~~ plllerlı. 

KIUp ve mintaka değiştiren 
sporcular 

Dün çıkan Kırmaı • Beyaz 
ııpor mecmuasında okunduğuna 

gore. Fenerli kaleci Cihad Anka... 
ra hukuk Cakülteaine de\•ama ka

rar vennl.ttir. Cihadın Ankarada 

e!'ki klübU Genc;lcrhirliğine inil· 
Mb edeceği söyleniyor. Yine Fe.. 
nerli Raalh eski klUbU olan Ga
lata.saraya avdet edecektir. 

tki ııenedenberl Ankarada bu_ 
Iunan GUnd~le Haşim de latan· 
bula gelml§le.rdir. Bu futbolcu • 
ıer de eeki klUpleri Galatuaray. 
da oynryacaklardır. 

Galatasaraym eon kad~unda 
merkez muhaclm oynıyan Cemil 
de bir müddet için lmilre git.mit· 
Ur. 

TIYATRO'.AR 
Şehir Tiyatro~u 

Dram kı5mı 
Rıı akşıını 20,30 ria 

ROJtf;o JOISET 

--HALK Ot'ERETI 
Bu okşam 9 da (Bu hrsnpta yok. 

lıı), Yakında 1\nrtınl:ırın ht'~cndilli 

'in:ı10: ~I. \'FS \nT 

IAıemdar Sineması 
1 - Lorel, Hardi 

Kodeste 

2 - Genç Kızlar 
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ZAY1 
Hasköy nUfua memurluğundan 

almış olduğum nüfus tezkeremi 
z:ı,·i ettim. YC'nisini alacağlmdan 
eskisinin hükmU yoktur. 

Yuı.ur ı:t.u~ 
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sihirbaz gökler kadınını 
gösterecekti 

Hintli 
bana da 

Müşteri 
Yazan ~ G ıtilal 111) ıFU u o tCı Si 

ömrümde bu kadar heyecan hıs· 
settiğimi bilmiyorum. Zira bu ga· 
rip ve 8.deta madeni gözlü Hiptli. 
nin sesini i~ittiğini söylediği uzak 
yıldızlardan getirilmiş bu nebat 
kadına son derece bağlılığı oldu· 
ğunda hiç şüphe yoktu. 

kesilmiştı. 

- Buha · Ruti senin bu kadın 
mahlukunu gozl~imJe görmezsem 
bütün söylediklerinin yalan ve se
nin pir deli olduğuna hükmede
ceğim! diye bağırdım. 

( Da§larafı dwıkü sa)'ıdaj Vapurlar limana geldiği za. 

Adamın sararması, gösterdiği 

heyecan bunu isbat etmekteydi. 

Birdenbire Hintlinin buz kesil· 
miş elleri ellerimin içinde titredi· 
ler. Buha • Ruti bıran tereddilt 
içinde. ~aşkın -:a~kın yüzüme bak

tı. 

KaJın, belki de bunu dtişlinü- man Musa, bir tekne ile açılır; 

yordu. Fakat .Muaanın işsizlik- vapurun güvertesine kadar çıkan 

ten ba~ka bir düşündüğü yok. dalgalar üzerinde bir kuşa ben

tu .• Onun için nereye gidecek le· 1 zerdi. Oradan sandala atılan ~-. 

rini kadına sormuyor: kürekl~r~ 1 yaları, ~agasiyle. ~yecek karşı. 
sıkı sıkı çekiyor, suların sesını layan bır kuş gıbi karpla.r; on· 

bile işitmeksizin yalnız açılıyor· lan elleriyle havada kaparfdı. 

Fakat sesini işittiğini söylediği 

mahlQk ta şüphesiz dünya yüzün· 
deki mahlQklann en garibi. en şa· 
şırtıcı ve en akim almtyacağı bir 

mahlQktu: 

Yüzüme sankı artık muhakt:me
si durmuş. hiçbir şeyi muhakeme 
edemiyormuş gıbi donuk ve aptal· 

!aşmış bir halde bakıyordu. 

du. Kasketi alnı üzerinden iyi· Fakat bu gece bunların hiç bi
ce göz kapaklarına kadar düş. rini hatırlamadı. Beyaz boneli 
mUştil: göğsü açıktı. Beyaz bir kadını düşündü. 

taı üzerine yürümüş bir yosun Ertesi sabah kadın tekrar ı:r 

gibi derisini hafif bir kıl tabaka. leceğini söylemişti. Uyandıfı za.. 

Yıldızlardan getirilmi, ağaç bir 

kadın! .• 

ıu örtmüıtü. man hemen sandalına k09tu • 

Son derece zeki olduğunu gör· 
düğüm Hintlinin şimdi birdenbi· 
re Adeta bunamış gibi bu sersem· 
lemiş halini görünce ~n de şa,a. 
!adım. 

Musa. gözlerinin önünde Tahtaları zayıf bir rütubet kapa·~ 

Birdenbire çok heyecan ge.çirdi. 
ğı görülen Hintli sihirbaı ayağa 

kalktı. 
Bana esmer, kupkuru ellerini u· 

zattı. Fakat Buha • Ruti hala elleri
min içinde sıkuğım ellerini, Meta 
konuşabilmek için güçlük çekiyor· 
muş gibi çırpın<lırarak sesini da· 
ha ziyade yavaşlattı. 

bir aralık gazinonun ağaçları- mıştı. Sular her vakitten ı.1-ha 

nı kaybetti. Oah<t doğrusu ek beyazdı. İskelenin altındaki yo
niı ve ufuktan başka hir şey gör ı;unlar deniz içinde eıen belini% 
mUyordu. Bir de yavaş yavaş su- bir riizgarla sallanıyorldu. Musa 

ların sesini duym7 a başlamı'i~ı . sandalı y eni baştan yıkadı. Sün· 
Ofun dalgalı sularını hatırladı: ~erle temizledi. Hatta kaburgası.. 

Gayet yavaş bir sesle: 
- Siz burada durunuz! dedi. 

- Tuiıaf bir de•:iz, dedi. nı dakikalarca ovdu. Sala~ kulü-

Bir dakika Bahurangayı görmeli· 
yiml Hemen gelirim!.. 

Buha • Ruti yavaş bir sesle a. 
dcta rüy;ı.da gibi konuşuyordu. 

- Peki •. gel.. diye mınldandı. 

Kürckleri adeta boşlukta çe1-i· benin aksamdan, rutubet işlemez 
yordu; terlemiyor ve yorul mu· bir köşesine yığdığr kadife min.
yordu. ~onra birdenb ire denize derJeri çrkaıidı. bekledi. 

Hemen onun önüne geçtim. He
yecanundan adeta titriyordum. 

- Oh! dedim. Dünyanın en ga
rip, en il:ihi, en muhterem adamı! 
Benim burada merakımdan ve he
yecanımdan ölmemi istemiyorsan 
bu.ı.·J yapma! Oh! size yalvannm 

Buha - Rytil 
Duha - Ruti hayretle yüzünü 

bana çevirci: 
- Oğlum! neyi yapmıyayun? 

anlamıyorum! dedi. 
- Bizi burada bırakma! Bah

settiğiniz bu gökler kadınını bi· 
zim de görmemize müsaade et! 
Bunda esasen bir mahzur olaca

ğını zannetmiyorumt 

Bunu ~~ta yalvara~ak söyler· 
ken sesim titremekteydı. 

Birdenbire Buha - Rutinin ıa. 
yıf. kemikli ellerini tuttum. Tutar 

tutmaz da ürperdim. 
Çünkü Ilinlinin elleri buz gibi 

Fakat... 
- Bir mahzur mu var yoksa? 
Buha • Ruti güçlükle telAffuz 

ediyordu: 
- Oh .. Fena .. fena olursun! 
- Zarar yok! Ben her şeye ra· 

zıyım! 

Avuçlanmın içinde HinUinin el. 
leri Çlrpımyordu. 

- Peki.. gel.. arkamdan .. arkam 
dan gel.. Fakat yalnız seni diye 

kekeledi. 
Buho - Ruti 'bunu demekle Hint 

1i uşağım Cavadmın beraber gel
mesini arzu etmediğini kastediyor

du. 
Heyecanla arkama döndiım . 

Ahk alık yiiıü.müze bakmakta 
olan ve tıAla hissettiği §iddetli korr. 
kudan kurtulamamış olan zavallı 

Cavadiye yerinden kımıldanma· 
masını işaret ettim. 

( De\'aDU nr) 

Kapah eksiltme .. ilanı 
Kocaeli VılAyeti Nafıa MUdUr.UgUnden : 

21·10.939 cunıa günü s:ıal 14 ıe Koc:ı eli Halk pnrtisi .başk~nlığı c'k: 
sillnıe kombyonu odnsında 4G957 lira :!i kuruş keşif bcıleUı lımıt holke\:I 
ikmali inşaatı kap:ılı zarf ıısulile eksiltmeye konulmu,ıur. 1\hıkn~·ele, c~
sillme, baymdırlık işleri genel, hususi ~e fcnnt_ şa_;tn"a~eleri, .~~oJe . keşır 
huld.;:ıı;ile buna mülefeı-ri <liğcr cvr:ık !'\afıa mudurluğunde gorulebıllr. . 

~luvakkat teminat 3:>21 liru 7!J kıırıışlur. isteklilerin teklif ııırktuplnrı 
'l"C Nafiadıın almış ohluğu \'Csikolora btin:ırlcn. riiksek mühen<lı~ \ ' ('\'ll mi
mar kullanacağın'!ı dair \CSika, 939 yılına aiı Ticıırel odu•. 'esıkııları ,.e 
muvakkat teminat mektupları ile birlikte 2ı.10.939 cunıJ gunu saat ı .. ~ de 
kadar Jırnil halk partisi ihale komisyonuna vernıclcrı liiııındır. (80.ıS> 

lst. Komu1an:ıgı Sat1naıma Komısyonu ılAnları 1 

ldüşen İ(Üçuk bir taş gibi düşün
celerine bir kcı: _,r <4iirtii K::\otn 
kürekleri bırakmasını söyledi. 

Başını ktılrlırdı: ve kadını ilk de
fa gördü. 

Yalnızlık ta tıpkı bir kadın gi· 

bidir. İkisinde de ayni sükunet 
değil mi? Kaıdın, b:ı yalnızlıktan 

emin olduğu dakika havayı kok· 
ladı. Y os-.ınsuz bir deniz kokusu .• 
Ve, açık kızıl renkte saçtan gü
neşle yantnr1 bir yaprak gibi tu· 
haftı. 

Batına bir deniz bonesi ge~ir· 
di. Ayaklarındaki iskar;:-· .• leri çr· 
kardı. Tırnak uclarrnda birer 

damla gibi oraya bırakılmı§ kır 

ınm lekelerle dolu iki ayak ... 
~ ·· Musa kımıldamadı .. Kadın·, kağıt 

bir paketten mayosunu çıkardı: 
soyunmak üzereydi. Musanın 

gözlerine baktı mı? Belki... Fa
kat Musa birdenbire kürekleri 

bırakmı§tr. Sandalın arka ba§lna 

doğru, arkası kadına dönük, o
rada bir şeyler arıyordu. Neler? 
Kı:l;-~•!;ırına garip bir takım 6U 

sesleri geliyordu. Birdenbire, 

dün akpm sanıdahn omurgasına 
bir motörün çarptığrııı hatırladr. 

Belki de su alıyorlarclr. Mu~ 

biraz daha eğildi. Hiç bir şey. 

Ve bütün bu dakikalarlda bir ha
reketin nihayet bulmasını bekli
yordu. J{adın kendini o kadar 

hafif sulara bıraktı ki sandal kı· 

mıldamadı. Musa duymadı. Ba. 
şını kaldırdığı zaman kadın u

zun kulaçlarla açıhyorou. Musa 

kürekleri avuçlarına aldı. 

Gözleri. kadının yüzü~ünde, ya

hut, sadece beyaz bonesinde. on· 
}arı yavaş yavaş çekti . 

Geriye döndüğü zaman Musa. 

ya arkadaşları takıldılar: 

- Musa, hey Musa memleke
te gideymisin gene? 

Musa cevap vermedi. Yalnız. 

sandalı temizledi ; ve gece uyu· 
J\luhlcJif birlikler it-in !'ıOllOO kulu ~cine koıı.;cn·co;i pazarlıkla ~olııı ma-::lı. 

nlıııocaklır. iııllıılrr <'''s:ır vr şnrlıı:ııııC'lcrıııı hcrı;:un hl:ııılıul kunıu,ıııııl ı . Mehtap yoktu Bır tkı sandal 
ğı şalımılıu:ı koıuıs)oııuıııl .ı ı;:ur<'b ı lırlcr? Jh:ıle:-ı 14 b:r •. ıı cııcşrın 9 .• J ~u · iskelede nöbet beklıyordu Musa 
mıırlcsi güııü s:ınt 10 tlıı ynpıl:ır.ıktır. ı~ıcklılrriıı lırllı guıı \ ' C ' aallc hıı· 
dıklıda konıulanlık ~:>lıııalmıı komi-;yonl111 ıı E1rlnıclerı. (8245) ınh1 ~ulıi~enin dışında . bir ka· 

* :;. * yık mınderıne başını koydu . Tıp. 
Jstonbul koınulaıılı~ı birllkkri için ı:lOOJ kilo 11~lııı)ai:ı p.ıtarl,kl:ı kı Of'da )aptığı gibi. tıpkı işsİ7 

salın alınacaktır. PaıarlıAı 13 blri.ıcilr~rlıı !l.m cuma l{ünü sarıl ı:ı le ya·! zamanlarında olduğu gibi arka 
pılucaklır. lstcklilcrııı hclli ı;ıııı '<' ~arııtc FrnJıklııl:ı ko ııııl.rnlıl, sıııın J l 1 iis tü uzandı. 

mıı koınisyoııııııa gt'lıııclerı. t '24GJ Bu dakikalarında Musa h içbir 
)jC * "' 

1 ıey düşünmezdi.. Eğ er sabahsa, Piyade Alı$ Okulunun yaptırılacak olan ~u ıt~i!Mllı ıcin :ı kalem ma · 
zenıe salın alınacnktır. Açık eksiltme ile ılı .ı lL\o• 2~ .ııııııı .ı.·şrın !IJll ,dr. ~ü~eşle uyal"l~n bi · i"·i kus hızlı 
şonıba günu saat ıo do )npılol..'.ıklır. Snı ınaıııc:.ı tll'ı,.<un k ı • .. ı ')vıı ı.! . • ı>ru· l>ir kanai rrc··.,e-: .... •,. ·1 •sanı:ı 
Jcl.ıılir. Muh:ıınıııcıı kcşıf hcıl C' lı 99!1~ lır.ı 11 1.uru~ıu · il i. ı ..... ı .ııJıı ,.,J 1•• ba'lrnda ucarlardı . Eğer t:tl:şam
rodır. lstcklılerJn ilk tcmınol makbuzu 'e:ru mektupl.ı rı ,.e k ıımınl \ "~ ık .ı. sa 11;.;zt- r'ni kapar Of'un d .. ni
larile beraber belli gün ,.e so :ı ıte Fınd ı klıd.ı kl'm uıunı.ı ':ıtın ıılıııo k oıııh· :+;i hıtrr'1r:lı. Ucs:.ı:ı: , buc :ıksız 
)"Onuna gelmeleri. <~244) 

.. ıı;. • bir 'eriz \! sayı bir tekn e ~iLi 

Jhale günu talibi çıkınıyan H.ı) ıhırp.ışa h.ı ıııne<. ı ı .;ın l ız•Jınu c l ~n iç;ne - ı ·~· · ·.,a!calıp y~k:elirdi. 
450 ıon kokköınürü sntın alınacaktır. K:ıpn lı zarCl:ı ıhıılı· ı :.!.~ ı 1 ı ı '!1~ı!e1~rııı Stı r bır un haft·1 ıçınde çok 
939 pazartesi günü saat 11 de )'Opıllıcııklır. ~hıhamm~n kı~ mcıı .' t~:> ıı ·a· ı za··ıflıı ır.r•tı tş yoktu.. Yahut. 
dır. ilk teminatı 557 liradır. Şartnamesi hergun komı~yonıla trnrulehılır. ı]ir; .. r ı.~ .. ,·-~,ıır İ5İ ,.Ji :ıd"n ı-.t ı -
isteklilerinin Hk tcmlnnl ın:ıkbuz ''eya mektuplarılc 2190 ~ııyılı knnıınd ıı . d O . . ,..~ ·c.~ tek rar 

" . . . . • \•rır.ı:r ı nu:ı ıc t "' •u " , :ızılı ı·cı.ik:ılıırilr. hernl.ıer ihale ııiinu ihale sa:ıtıııdcıı en ilZ lrn "'illll l'" e · .. w. .., ..... 
• · ' · ı ı ı . •· - ""Cr>·f' Of'a donmegı ~uşıınur. ı ne kudıır teklif ıııckluJıl:ırıııın hııdıklıd.t konıut:ın ı' s.ıtııı :ı ııı.ı ... oınıs .. • 1 

1 • (798') dü Deniz oralarda C:atgalıydı. yoııunıı ,·ennc crı. . " , . 

Kadın iskeleye geldiği zaman 
ayni ıdakikalardı. Elinde gone bir' 
paketi vardı. Fakat Musa onu 
görmedi. Geceden sandalın köte• 
sine dolan hafif bir su tabakasını 
emiyordu. Birdenbire arkada§la. 
rının sesini işitti : 

- Musa, hey Musa( Memle
kete gideceymisin gene?. 

Başını kaldırdı. Kadm iske· 

lenin basamaklarındayldr. Musa 
hafif güldü .. 

İkinci gün, Musa, kendi ken· 
dine kadına bakmayı tasarWrq.. 
tı. Fakat küreklere geçtiği za
man bunu birdenbire unuttu. 

Sular ayni süktinet içindeydi. 
Gene havada uçan bir kuJ gibi 
kUrekleri belirsiz ve yorulmadan 

çekiyordu. Kadın, iskarpinlerini 

çıkardı; ldeniz ayakkaplannı giy• 
di: mayosunu eline aldr. Yqll 
bir mayo idi bu .• Ve trpkı kuca· 
ğma düşmüş bir yaprağa benzi -
yordu. Fakat bi.rdenıbire sandalın 
gene su aldığını işitti. Garip bir 
şıpırtı! Sular küçük bir deliğe 

vurup takılır gibi sandala doku
nuyorlardr. 

Musa, Of'ta bir çok kadınlarm 
Y.Üzdüğünü görmüştü. Fakat hiç 
bir vakit bir balrk gibi yfuen bir 

kadın görmediğini hanrladı. De· 
nizin dibi dümdüzdü. Kumların 

ilzerine adeta tözlU bir cam br 
rakılmış gibi düz ve hafif par .. 
lak .. Musa arasıra bir iki balı~ 

görüyordu. Heme~ bir karış ap
ğıda yüzüyorlar, kuyrukları bil· 
}'Ük bir sür'atle hareket ediyor: 
gözleri yeşil ve mavi birer cam 

gibi parıldıyordu. 
Geriye döndüğü zaman, gece 

gene a;mi şevi düşündü. Gözleri· 
nin önüne beyaz boneli kadın 

geldi 
Musa dalyanda her gece nöbet 

çilik yapardı. Ara sıra gazinoyu 
saran ağacların bir tarafından 

birinin yavaş yavaş yürüdüğünü 

zannediyordu. üstünde yeşil bir 
mnyo vardı. Ayakl2nnda lastik, 

beyaz kenarlı ve masmavi bir de. 
niz iskarpini.. Fakat başında be

yaz bonesi yoktu; saçları taran

mamıştı Ve sandalcıların yattr 
ğı salaş kulübeye doğru yürüdLi. 
Musa bu dakikalarda hemen dav. 

ranır : onu bileklerinden tutup is
kele;·e getirmek. ı:andala almak 
i!i+er•li l{adın . çünkü, bir gece, 

b'r mehtapta geleceğini söyle· 
mişti . 

Musa bütün yaz ayni şeyi dil· 

"ündü . Bevaz boneli kadın tekrar 
sandala geldiği zaman saçlarına 

daha Cazla dikkat etmek; i&kar. 

Pinlerini cıkardığr vak!<t tırnak 

ı• rl:tn" ia l:ücük k~rmızı lekeler 

farkcdilen parmaklarına iyice 
(1,Mfen saufauı reııfrftıi : ı 
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Sağlam ve kanuni evsafa uygun ucuz fiatıarla toptan ve perakende olarak SüMER BANK YERLİ MALLAR PAZARLARI mües. 

sesesi §ubelerinden tedarik ede bilirsiniz. Mektupla sipariş kabul edilir. 

Mcrlrnzi: İstanbul. Şubeleri: Ankara, 1zmir, Adana, Mersin, Radıköy, Beyoğlu. 
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E KOLLU EMA gişe ini 
Muhterem halka mühim bir ikazı!. 
Çok dikkat ediniz L. Açık gözlere on para bile kaptırmayinız tayyare piyangosunun 
son altıncı keşidesini diğer keşidelerden almış olsanız bile, çıkacak ikramiyeleri 

DO ylUtlk ük.r~ırnüyeDceırô 

Birinci 
keş ide 

par·a kesmeden derhal ""1ııl. 

verecegım 
keşideden itibaren muntazaman g işemden devam eden müşter iler im in son a ltı n cı 

biletlerini ayın on birinci gunü öğleyin Saat 12 ye kadar sak l ıyorum. 

Tayyare piyangosunun yerine kaim olacak 
birinci keşidesi iki gün sonra şafılmağa 

(Milli Piyango) biletlerinin 
başlıyacaktır • 

Şimdide zeng·n 
.Aııı. 

p anı o n z uy 
Taşra siparişleri çok seri ve muntazamdır 

Taşradan sipariş için kısa adres ( lstanbul 1 ekkollu) k8.fidir 
TEKKOLLU CEMAL GiŞESi SAHiBi CEIVIAL GCVı!N 

balı:mak! hele mayosunu giyer, 
yahut çıkarırken .• Fakat bütün 
bir yas bunların hiç birini yapa
madı. Kadın ayni iskeleden, 
aşağt yukan ayni dakikalarda 
bindi. Musa küreklere geçti • 

Y oeunlar ilk kürek vuruşlarile 
hafif açddc. Kadrn beyaz bonesini 
giydi. Sahilde deniz minareleri 
su1arla yıkanıdı. Fakat Musa ka
dının nasıl soyunduğunu, yahut 
nasıl giyindiğini göremedi. Bu 
dakikalar tuhaf bir şey oluyor; 
ya sandalm delinerek su almrya 
başladığmr hissediyor; ya kü
reklerin yağı bitmiş oluyor; ya. 
hut süngerle içerdeki suları emi· 
yordu. 

Mu!:.a, bir gece, yaz sonuna 
Ctoğru hiç uyuma:iı. Kendi kendi
ne beyaz boneli kadın ertesi 
günü geldiği zaman dikkat etme· 
ğe söz verdi. Yeşil mayo, ge<::e. 
nin karanhğında, arka üstüne u. 
zanmış yatan Musanrn gözlerine 
ağır meyvah bir d=i] gibi eğiliyor
du. Gazinonun bahçesine ilkba
hardanberi öten böcek sesleri 
dolmuştu. 

• 

kalktr .• 
Yaz bitmişti.. 
Musa pantalonunu, diz kapak

larına kadar srvadr. Denize gir· 
di. Sandalı baş tarafından sahi
le ve kumlara doğru çekti. 

K enan HULOSt 

Hisse Düzeltmesı 
Sirkecideki Güngör gişesinden 

hisse senedine tahvil edilen lıilct 
numaralarında mürettip halası 

vardır. 

llakikat 319·W ikeıı selwen yerine 
3t6rn 11a:ılnıı~lır. Tnslıih nlunıır. 

btanhul asliye üçüncü 
mahkemesinden: 

hukuk 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir 
Her yerde pullu kutulan israrla isteyiniz. 

:::: .... .... ·····HE··-~ ··~·· . ...... . . ....... ··- ..... :::: . ... :ım::11:u:s"'~ ıı:~ 

Fer ıbot inşaatı eksiltmesinin tehiri 
lG-10-039 tarihinde yapılacuğı cnclce jlftn edilmiş olan Sirkeci • 

Haydarpaşa Feribot inşaatı cksiltrncsiııin bir ay tehir cdildiili \"e miina~ 

kasnnııı 16-11-030 tarihinıle perşembe gi.ini.i icra edileceği iltrn olunur. 
(81!l3) (5132) 

J\tuhaııımcn Jıctlcli 1188 lira olan 1860 Kg. Deniz mavisi toz boya 2j. 
10.9:-19 ı;ar5arnb::ı günü saal (10.30) on buçukla Ilaydarpuşada Gar binası 
clahiliııdcki komisyon tarafından :ı~·ık eksiltme usulile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isliycnlerin 111 lira 60 kuruşluk munıkk:ıt teminat Ye 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikle eksiltme günü saatine k:ıclar koıııis. 
yona nıiirac:ı:ıll::ırı l:izımclır. 

Leman l::ır::ıfınrlan Beykozda yalı 
köyünde fıstıklı sokak .No. 5 te 
Cihat alcylıiııc mahkemenin 
39-llH( .No. h dosyasile a~·ılaıı bo
şanma davasında müıl<lc:ıleyhiıı 
yazılı adresi terkcdcrck gitlijli, ye 
ııi-.i belirsiz ol l··y • cihetle hukuk 
U. M. kıınununun 1 U Ye H2 inci 
ıııaddcsinr tc,·fik"ll d:l\·a nrzühali 
bir :ıy rııüdJetle il:inen teLliğ edil
miş olmakla lıu kere rnulı:ıkemc gü
nii olarak s_ıı-o:rn sıı:ıt 1: l'.ıyin e
dilmi~tir. ~fuayycn olan ıııezklır ta
rihte ve .~aalle m:jıldcalcyh Cihat 
lıızzııt Yry:ı lıilvcktıle lı:ııır bulunma 
ılıg"ı tııkdircle lrn'>kıııtl:ı gıyap kara
rı iıtih:ız olun:ıcailı lehli~ nınk:ı_ 
ınına kaim olrıı:ık üıere il;in olıınıır. 

Bu işe ait şarlnamcler komisyondan parasız olarak ılağılılııı:ıktadır. 
(11217) 

* * * 
Umum Miiılürlüğiirniiz telefon sanlr:ıli n uın:ırası 9. 10. 9:19 tari· 

hinden itibaren clcği5ıni:;tir. Yeni nunrnra 4 l8!i1 ılır. lliin olunur. 
(8231) 

Ertesi günü, her vakit yaptığı 
gibi, kadını iskelede karsxladı.. 
Tekrar, belki ellinci defa. hafif 
güldü. Sadece, göz bebeklerinin 
içinde, bu sabah garip bir şeyin 
alev, alev yandığını hissetmişti. 

Kadın Musanm gözlerine baktı. ı ı 
Beyaz bonesini giydi; ve orada Deniz Levazım Satınalma Komı'syonu ı'la,... nları 1 
yanan alevi gördü. Derisine do-

kunup yanan b~ ale~. Elkrini ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1denizc soktu: - "Sular bu sa
bah soğuk!., dedi. Bonesini çı
kardı; ve denize girmedi. 

Daha ertesi gün Musa gene 
sandalda bekliyordu. Bir sonba
har sabahrydr. Kücük bir kız co
cuğu koşa koşa geldi, iskele ba;a· 
maklarına doğru yürüdü: ve be

yaz ~ rnit-ıt~iinin ~dmivece
~ 14tyl.Hl.. ~ahil" l!'-lrinonıın 
•taç~ hlr ilci raıır~k düş
til: denfırıh M r mıım Mı~rlıı inip 

l\larmara "tssübahri R. S:ıtrnalma J\omisyonundan: 
Cin~i kilos11 Tuhrııini fiyatı ilk t(•ıııiıı:ılı Ek:;illme gün Ye s:ı:.ıli 

Kuruş S:ııı. Lira Kr). 
Kuru fasulye 4!i.OOO l:i 30 ii'..!:ı 1:l 25 lıirincitc";>rin !l:!!l 11 
.:'\olı11t rn.ouo 1.1 ~ıo .ı:ı;; oo ,. .. .. lli 

1 - Komutanlık kara birliklerinin senelik ihtiyaçlarından olup yukarıda cins ve miktarı yazılı iki ka-

lem yiyecek maddeleri, ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmcleri 1zmittc Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartnameleri bedelsiz 
olarak komisyondan alınabilir. 

3 - Bksiltmcyc iıstirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği bu i~lc alakadar olduklarım 
gö.-ıteren ticar1't vesikalarım ve yukarıda hizalarında yazılı ilk lcminatlerile birlikle hazırlıyacakları 

tekllf mektuplarını muayyen gün ve saaUcrdcn tam bir saat .ı vvclinc kadar komisyon b~kanlığma ver
melerl "8200" 

Askeri Fabrikalar umum MUdürlüğü ilan~ 
10,00., metre mikabı ceviz tomruğu alınacaktır. 

·ı I• 
Tahmin edilen lıetleli 3i.OOO lira olan 10.000 metre mikabı cc\'1 

ruğu Askeri fabrikalar merkez sntıııalrnıı komisyonunca 1G-10·!J30 r~. 
lesi günü saat 13,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Sarlnamesi t85 ~1; 
mukabilinde komisyondan \'erilir. lslcklilcrin 2ii5 lira ilk tcnıiı1 :1 

0 
2l!JO sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad delcrirıılcki Ycsaikle ve konıis~ 
olıııadıklarıııa Ye bu işle :ılük:ıdur lü ccardan old·ıklarma- d:.ıir ticrır~\ 
sı vesaiki ile mezkür gün ve saatle komisyona müracaatları. (818J 

::~ * * 
5 Ton F erro - Molipten 

6 Ton Silico - Mangan ,, 
Talımin edilen bedeli (2::-i.000) Jir:ı olan 5 ton Fcrro - ~Jotipte!I •, 

ı•f · 
ton Silico - l\lnııg::ın askeri fubrik::ılar umum müdürlüğü merkez s:ıtıı 'ccı 
komisyonunca 20.10-939 cuma uüııii s:ıal 1 ı le pazarlıkla ihale cıli 1\~· 
tir. Şartname parasız olarak koıtıisyoııtlun verilir. Taliplerin nııı\', 1,,ı 
teıuiırnt olan (187j) lira ve 2190 ııum:ır:ılı kanunun 2 \'C 3 üneii '.!ı0_'.:~1l 
rindeki vesaikle komisyoncu olm:ıd ı klarıııa ve bu isle alakadar ı ııct · , 
olduklarına dair ticarııl odası vesikasile mezkur gü.n ve saallc ı.oıııi~> 
müracaatları. (7!Jtl) 

:~ * * 
16 Kalem çelik alınacak 

Tahmin edilen bedeli (55.000) lira olan 1G kalem çelik A~kerf ~; 
kalar u:nunı mücliirliiğii merkez satınalma komisyonunca 20-10,939 (· 
giinü su:ıt 11,30 da pa1.arlıkla ilıule t•tlilcrektir. Şartname en ur::,~t 
kuruş rirnkabiliııde kornisyonılan n•rilir. Talipkrin ıı~uvakk:ıt te'.111 e'''' 
J:ııı ( 1000) lira \e 2 l!Hl nıırııarnlı kaııLıııun :.! H' :ı. ııı:ıddı•lrrinıll'kı '

1
,r · 

le korııisyoneıı olrıı:ıı•ıkl:ırııı:ı \"t' lııı j,J(• aliıkaıl:ır ı(irr:'rılnn oıılııl: ·.~ 
l ııiıf·1' dair ı icarel otla~ı veı;ikasilc mcıkiır giiıı \'C ~a:.ıltc ı..oınisyoııa 

lan . .(7912) 


