
SON HAVADiSLER 

A ŞAM POSTL Si 
--~~~lc-fon==:=238==72====S=e=n=e:=8:::::o:::=S~A=Y=I~: =27~5~3================1~1=B=l=R=lN~C~l~T~EŞ~R~l~N ==1=9=39===Ç=A==R=Ş=A==M==B=A======x=========================t=L=A=N=1=ŞL=E=Rl==: =T~c1=. ~23_3_s_ 

il 

1 
- ... 

oz 
, -· 

ıl 
ü~veçtte 
100 Bin kişilik bir kuvvet 

seferber edildi 
ihtiyatlar silah altma çağırtldıktan sonra 

Finlandiyada büyük 
şehirler ahalisi 

tahliye ediliyor Al m a·nky a ,. ZôgfrMhSOVVetı er b Ü y Ü k 
yıld~rım tahşidat vcıptılar 
harbine :a:;!: -Hudut ve civarında 

Lı numara 1 ar silah altına çağırdı - Baltık devletlerindeki yüzbinlerce Skandinav-

ıı iti er başkumandan- ~ Uııcü ıayfamuda&r, yalı memleketlerine dönüyor. 

lığı ele alacak Vilna şehri 
Erkanıharbiyenin planı yerine Sulh Lı·tvang~J·a ve .,,,·ı·ıaı· 

kendi planını tatbik edecek t 
in~aris, 11 (A.A.) - Bitaraf bir menbadan verile:ı bir habere aa r ruz u 
ba~ltu ak Iizımgelecek olursa, Hitler bu hafta, Alman ordularının f h d Litvanya - Sovyet Rusya anlaşması Sovyet teklifle-
&ll t:~ndanlığını denıhde etmek üzere garp cephesine gidecektir. n e sa a a 

s··dtrde Göring, kentlisine vekalet edecektir. rinin kabul edilmesi üzerine Moskova da imzalandı 
dalti h 0Ylendiğine göre, Hitlerin yıldırrm harbi yapılması hakkın.. Q 1 d H • 1 
YilPtığUsu~i planı, birkaç seneye taksim edilen crkanıharbiyenin a 8 ye it ere CeVap (sr Planın yerine kaim olacaktır. Verdi, Çemberlaynın 

Cephesindeki harwta dair haberler 3 ii ...... :: ·- • b S ceva ı yarın ... 
'On Dakika Londra, 11 - Hava nazırı Sir 

Kingly Wood Avam Kamarası -

.Almanya -Sovyetlerı·n harbe nın dünkü celsesinde fn.giliz ha-va kuvvetlerinin faaliyeti hakkın.. 
da beyanatta bulunmuş, tayya • 

oırecekleri tehdidinde bulunuyor 
letiıı~~li~, 11 (A.A.} - "Diplomatich Korrespondcnz,, garp devletle· 
§'tndi 1~. ıhtarda bulunmakta ve bunlara Polonya meselesinin halli ile 
lorıya:U~hasıran Almanya ve Sovyetler birli~i meşgul olduğu için Po
ctllleın~ ihyası yolunda Fransızları ve Ingilizleri hayatlarını feda 

nu e davet etmektedir. 
~aPılaca.:Zete, Polonranm ihyası için Fransa ve Ingiltere tararmdan 
>'etler b' teşebbüslerin bu mcmlek<:ticre yalnız Almanya ile değil So\

ırlığini de harbe sevkedcceğini iddia etmektedir. 

Sto Batınlan İsveç vapuru 
denb:in~~· 11 (A.A.). - "Vistula,, ismin<iki Isveç vapuru, şimal 

rı,1 ~ bnlmıştır 
ela kar~~ettebatndan 9 °ki~i bir vapur tarafından kurtantarak Iskoçya

"''lf. a tıkanlmr~tır 
uı6ez- b. ~ · 

ır vapur, batan vapunmmıürettebetını aramaktadır. 

relerin Zigfrid hattının mükem -
mel fotoğraflarını aldıklaruu ve 
Berline kadar muvaffakıyetli u
&uılar yaptıklarını söylemi~ ve 

bilhassa Fransanın tayyare i~a -
litınx çok artırdığını bildirmiştir. 

~berlayn mühim beyanatı -
m Avam Kamarasmın yannki 

toplantısıri:fa yapacaktır. Çember 
Jaynin beyanatı Daladyenin be • 
yanatmdan ~ok farklı olmıya -
caktır. 

Harbiye nazın Hobcrlişa bugün 
Avam Kamarasında ordunun va. 
ziyeti ve Fransaya yapılan sev -
kiyat, isn'lıbarat nazırı da iııtih .. 
barat ve radyo neşriyatı hakkın· 

.(Devamı 4 üncüde)' 

(Yazısı 4 üncüde) --
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lıudodonF, nalclt'diten tnğiliz hi;'li' f-Oplarmılan birf... • 
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ltalyanın yeni durumu.. i Sinemalar sınıf- İtalyanlar Kız kaçırma sa:;:i.;enN;:;;~~t,;t~:;. 
l
ı İDARE EVİ; ısıanbııl Ankara kıddsJİ 

Y M DALKILIÇ lara mı ayrılacak Dörtmilyonliretlik hadisesi ,. .. ~":'::.'·:~,:-;:,~~;t•• 

t 
i 

azan : . · ! Tu'' .r k .... ıd.,. • • ,1 2•310 
Baı:i1D.. Anupıuım girmekte oldu'"U yenl durumda, ltalyıınm i Belediye, şimdiki pa mu g u Kaçıranı yaralayan llJn • • : 10335 

1 1~1&1.u ......... --
yulycı1 diklmte ,ayandır. ı fiyatları fazla buluyor a 1 a c aktar adam tevkif edildi ~ ,_ Wiliıt...,. ...... .... 

Zlra, süratlc yUrtıycn \'akııyiin inklı>afmı dikkatle tal.ip et.le- 1i Belediye İktısat Müdürlüğii :
1 

•A• •a•o•'!""N. E.~.ş~ ·~T· •L•A•R• 
1
• ı Topkapı dı!ında Ayazma mev. · ~ AP"ll 

cek olu.rııak, b&ıbln ~eni s:ıflı~mda ltl\lyanm mühim bir rol oy. ::: yaptıg-1 tetkı'kler neticesı"nde, sı'. · l ünd 1 ,,,..._ ,_ ı ita yan mensucat kiinde bir kız kaçırma yüz·· en · · - .. 
.oamağa nıuıucl olduğunu aolıyabllfri:ı. nemacılann iddialarına rag· men ı1 :~!: :.~ ~· •:.'Ü~, ı' 

ı ' fabrı·kalarının bı·r vukua gelen yaralama vakaaınırı _, ~ 
Bugün t&lya.run, Polonyanın tak!timlni ~m~n 'c otomatik. i bilet fiyatlarında Iazımgclen ten- ı 1 •rtıı. ue • '-11 • 

nıan tanımamış olduğunu \'e Polonya elı;I ini henüz muhaJn1.a et- ! l dUn Sultanahmet sulh üçüncü te. :.~~~-..::.. ••• ~~ ... 
ı zilatın yapılmadığı kanaatine var mümessi i geldi .uda sorgusu yapılmıftır. 

ttğinl gönnektcyh. 
ı mıştır. Bugünkü Konvansiyonelın yol. fddiaya göre, Topkapı dışında 

lUtlerin son nutkwıda ltalyadan yalnız, miişterek mukadde· ! Müdürlüg· e göre, sinemacılar • d b ı b ı · 
rata dayıuuııadıkça bu1r1ı .. hiçbir manası olmı:ran dO!;tluk kelime- .i cu.arı arasın a u unan aş ıca oturan Bahacttin isminde birınin dt,ayata daiı: 

0 .... - • tenzilatı yalnız loca biletleri ü • 1taJvan mensucat fnbrikaı:m mü· Ut!ti\ AI" d nda bin'n'n kızını 
sile bahscttlğiul ve hele • Kont Ç'lano ~orU5mt'lerinl .\·aptıktan : J ır-1>1 • 1 

a ' 
1 

• zerinde yapmışlar ve duhuliye messili i\I. Hıngoh, mt!llllekefr ka r 1 B h· ettı"n bu karır 
sonra dahi • nihai bir sulh t~klifin<le İtalyan dileklerine en ufal< : çı m ş ve a a :Y • 

• ile diğer mevki fiyatlarını eskisi mızden dort rnıl_von liret del'rerm· m"ya yardım etmı"ştı"r Kızın ba. Notlar 
bir telmihte bile bulunmadığını bütün dUnya görmüştür. ttnlyıı : 

0 
,,_ ' 

Almanya lehine sulhc delalet etmcmlıttr. E gibi bırakmışlardır. de pamuk satın almak üzere geldı· bası Ali de bu yüzden Bahaettir.i 
• Bu0 Un tekrar bir toplantı va.. rrini, buna mukabil Türklerın 1· b çak taba ca 'le aııı-ır surette 

Şu halde §u mnha1'kak hakikat bellrlyor ki, bu aefer müttc· ' • 
1 

b ı ve n 
1 

6 
pılarak vaziyet gözden geçirile • talvadan her nevi kumac ve na. ya alam tt Suçlu Ali dlinkll 

JDdnl Ualya değil, Almanya tcrketmektedlr, Alman"a bir tchll· ~ ~ t'" r 1 ır. 

ŞAll\ ile nA.zııu anısında pır 
fark gözetmek cnelO klaıiıt 

nklııın gelmiş? bllınlyorum; fakat 
böyle bir ıark söıetmck, dilşQnoı~ 
le kolaylık arıyanlarıu pek ifİ11~ 
geliyor. "Falıın bir ıalr detll, bel~1 

bir nd:ını'dır,, elerken, derin bir~ 
soyleınış gilıi, hnktmııne bir taVSI 
takınıyorlur. Ş:ıir kimdir? aAııJ' 
kimdir'! bunu anlalnn bulunmuyot• 

" ccktir. Belediye iktısat mlidür • muklu e<:.ya getirtebileccklenni, ıkı •"'rg unda· "Kız m ka~ırıl lık 
ko ka~ıımda dalıa büyük bir devlete da.vıınma.vı tereddüd et- ıı """ us · ı ~ • 

lUğü ainemalan ü; sınıfa ayırma. mem'eketin ticari münasebetlerini B h tt" ·ıt" BL mcden tercih etmlş balunmaktadu. tan aonra a ae mc gı ım. 
ğı ve ona göre fiyat tcsbit etme. genişletmek i ,~ın ltal_vada büyUk k b" k f· ı gösterdPim 

it.ıılya, tıpkı Almanya gibi bir sana)1 mcmlel•eti oldu;;,, l"in na anca ır e 
1 

"' 
.,~ ~ ği dü~ünmektedir. bir istek mevcut oldu~gunu bir mu· t kd' d k eceğ·n· söy 

Uk hıunledc eski müttcflkinin cenubi Amerika ihracatını eline • 8 ır e ızımı ver 
1 1 

• 
--<>-- harririmize söylemistir. l d. Ka a a tutu••uk Brcak ve 

almaktadır. Mcnru.. Alman smıa.\i.i "'Crine Jtı.ı .. ,an ..... ayı'ine O · • d nh l · e ı. vg Y "" · • .. ~ " " ....... nıversıte e mü a Bir milddettenberi Moskovada t ba kt· s a da 
glttikr.e o kadar taleb olacaktır ki, itaıya fabrikalıı.nnm h:ırb irin a ncamı çe ım. onr " profesörlükler müzakere ve temaslarda bulunan l' t 1i ld •• d · t'r işlemeyi bırakmak mecburiyetinde kal:unk 5Uratlc Almanyanm po ısc ~s m 0 um. emıı 1 

• 
ihrac:ıt mrisliğfne geçeceği a,Ik.irdır. Bazı ecnebi profosörlerin isti:a yedi kişilik bir Çin heyeti bugiln Ali tevkif edilmiıtir. 

Birtakım m:ınzuın JQgatçeler •D" 
cuda getiren, aruzla arzühal yas· 
maiııı kalkan ndamlar Tardır; sad .. 
cc onlara ııazıın dense anlıyacaJı'
Ama muallim Naci gibi, Tevfik Fi~· 
ret gibi ııdamlara da nAzım deıor 
je kalkıyorlar ve o zaman iş ka~ 
yor. 

etmeleri üzerine üniversitede Sovyet bandralı Suvanetia vapuri 
Dalbukl ltalyanm Almaııyaya bu ,.arı ll'ri yalnız ekonomik le lstanbula gel""'ckt.ır • 

d !il münhaller olmu~tur. Tatil dola. "" 
eg . bugün ekonomik zaruretlerin tayin ettiği 1>0Utik inkişafa il A d Heyet için Çin sefareti taraf m· Berlin ve Bükret hava 

seferleri da şamil olacağı 3uphe.slzdlr. yıs e vrupaya gi en bazı pro· 
l"an1 İtalya, A\Tapada büyük bir Almanyanm kendi inl bU_ fesörler de geriye dönememi~ter. dan Parkotelde büyük bir daire 

dir. Universite rektörlüğU ders ' tutulmuştur. • 
yük bir de,·let olma.lrtan düşUrdüğiinU \'C zaruri bir hayat salıa. Heyetı'n se'--·ı..atı'ne ehemmı·yet rn senesinin açılmasına az vakıt kal ıc111 
sı çarpışması o ' uğunu görmüştür. Halbuki bir deniz memleketi . "erı·lrnektedı'r. Burada ne kadar 

Bir müddet evvel tatil edilen 
İstanbul • Bertin hava seferleri • 
nin tekrar itletilmesi için teıeb
bilsler yapılmalcudır. Almanlar 
Ankarada tetebbUılerine devam 
ve bir haftaya kadar acferlerln 

AnladıAıma göre •'Rakik n1• t' 
teşin hissiyat,, sahibi kinısel.,
ıalr, keltımın güzelllAlne, pQrQssOS'° 
Jüğüne ehemmiyet ''erenlere ise ısa.. 
zım diyorlar. Yııı. • sanatklrlara tal"' 
şı besleeliklerI istihfaf hissini bO 
nd:ım kelime:.I ile ifadeye çahf1' 
yorlar. Şekle itibar ettiniz mi 'l • 
kimselerin tarizine ujnıyorsanaı

dığmdan vaziyeti Maarif Veki • ~ 
olan ve her deniz mmılekcti gibi 1ngUterenin deniz hakimiyeti kalacakları ve ne yapacakları he· 
altına düşmüş baJanan İtalya, Anupada. ınağliıb bir Almanyanm letine bildirmiştir. 
tarihi varisidir. ---O-- mz belli değildir. 

Almanya nasıl tehlike zamanında lngtll7. . llistemJekelerini Şehrimize gelen Bulgar Bugünkü Avrupa trenlerile de 
t l bel · altı Çinli talebe memleketlerine 

pe§ke.s ç.ekerek devlet kazanmağa çahşmakta;\·sa, elbetto ld. tn- a e erı dönmek üzere gelmi<:.tir • 
giltcre de ıtalyaya Almanya mllsternlekelerini pefke.4' -:ekebilir. Bugünkü Konvansiyonel trenile :o 

baılayacağını tahmin etmekte • 
dirler. Scf erler havalar mUsait 

1 
Ve Almanyaya karşı ATI'tlpada kuwetli diğer bir de,·Jet ayakta Bulgaristandan altı talebe gelmiş--
tutulmak lsteııebUlr. F..sasen A\Tup:ıda bugünkü durum Jm~m- tir. 

• 

da bir lngill7. - Fransız • İtalyan müsellesinin ,.ü<'nda gctlrllmesl Bulgar talebeleri İstanbul ünL 
tarihi bir zaruret gibi görUnmektcdlr. Hele Hlnillfitan ve Asya yo. versitesine bağlı Dişçi mektebinde 

5 toyla Mısıra taarruz gibi ihtimaller tahakkuk ettiği takdirde bu tahsillerini yapacaklardır. 

Elektrik malzemesinde 
oluna kııın da devam edecektir. "Raktk ,'Cya tııeşin hissiyat,. aaJıl .. 

Romanya havayolları tarafın • bl olmayı zor bir iş sanıyora.r; 

ihtikar var mı? dan yapılmakta olan fatanbul • halbuki öyle "i"ler herhste bulll' 
Bükre~ hava seferleri havalarm nur; ınte:ı biltil:l hl~ler herkesi" 

1htiklirla milcadele komitesi mıılıdır '"e k'm~rnln onlar üzerinde 
bozulması yilzünden dün tatil c 4 

i anla.sına hlç şllpheslz b11' ~mrivald olaeakhl'. --o--
•--·-····--··-. .. --····-"• • ._ .......... _________ .... _... r.1ühendiı ınektebine 

• dün toplanarak elektrik malze - bir miilkiyet hakkı iddja etmesi es· 
kiilmiştir. İlkbaharda tekrar ba~. iz ~eğildir. Muşkil olan 0 hisleri 

mesi satan tilccarlan dinlemiştir. Jayacaktır. tı gQzel, pürüzsüz kalıplara dökme•• 

:CAN 
'\ M. Zekeriya Sertel, "Tunn ve 
P,alkonlarda çarpışan ihtiraslar,, 

~
şlıklı makııleslnde, Tuna TC Bal· 
nların Avrupa mukadderntını 
yln hususunda ötcdenbcrl bilyiik 

J'Oller oynndıklannı işnret ederek 
son vaziyet knrşısında bu nıınlnka
ların gene Avrupa diplomasisinin 
,.alaka merkezi olduklarını kaydedi
ı;;or. 

Mulınrdr, Tuıın ve Balkonlarda 
~ovyct ve Alman menfn:ıtlcrinln 
hAlA tcznt halinde mi olduğu, yok. 
,:ı ikl memleketin karşılıklı rnüsa
,Adelerlc bu sahadıı menfaatlerini 
JIJanştırmış mı olduklarının hen üı 
:meçhtll hulundul;'Unu k:ıydederek 
~na ve Ilıılkanlnrda Itnlyan ve 
tL!srnı menfaatler:Jnin de faaliyette 
~lduğuna, herhangi bir istila ve nü· 
fuz tazyikine karşı Tuna ve Bnlkan 
ijevlellerinin aral:ı.rmda birleşerek 
:tJilyük bir blok vilcudo getirmeleri 
icab ettiğini leb:ırüz ettiriyor. 

:YENI SABAH 
Hüseyin Cahit Yalcın, "Hillerfn 

lmlhu., başlıklı maknlesinde, Alman 
idevlcl 'reisinin nutkunun metni jie 
J:ıuna dair Avrupa sauteleruıcle gö· 
rilen fzııh:ıtın Hltlerin maksadını 
~aba :ışlkôr ımrt:tlc gösterdiklerini 
'\'o bunlar okunduğu ınman, ll'~ı · 
liz Daş,·ekilinin nnzilik ve bugün· 
kil nazi şefi Almanyada hnklm ol. 
öukca sulh ynpmıık lmk!inı olm:ıdı· 
iı hakkındaki sözlerine hak \·erme· 
mek elden gelmediğini, çünkü bu 
nutkun n:ısyonal sosyalizmin hik
meti vneudunn muga)•ır tezler iıerl 
~firdüğünü kaydediyor ve: 

"Neye inanmalı 'l tliyor, Hillcrln 
80 milyon .AJnıı:uın gösterdiği )'Olıı, 
telkin etU(ll imana, \'nndettlği icra. 
at:ı. mı, )'Oksa bugünkü sözlerine • 
?Ol?,, 

.Muharrir, bundan sonra Hitlerın 
l\lein Kampr isimli e~crinden par· 
çalar alnrnk bugunkü nulldle kn,rşı· 
lnştırıyor ve aradaki büyük teıat 
:ve len:ıkuz}nn tcb:ırüz ettiriyor. 

Hüseyin Cahil Yalcın, Alman de'" 
Jet rcisınin kitabında "gayeye \'asıl 
olmak icln her vnsıl:ının meşru oL 
~uAuna dnir., teminatlar bulundu· 
~ gibi istenen şeylerin hepsini 
birden talep etmiyerek tedricen i· 
crlemk yolunda tavsiylerln de 

göze çarptığını, binaenaleyh nnzı 
_. ... ...ıı preeslpleri dü. 
f18116Dce bogtınkO hareketinin de 

fr merhaleden ibaret ol:ıcaıtınn 
izzarure hftkl\m otundu~unu kay· 

dcderek bugün Frnnsız siperleri 

karşısındn oparlürlerle harı> aleylı
tnrlığı ve dostluk propagandası 

ynptıran Jlitlerin, "Kavgam,, ndlı 

eserinin (i16 ıncı ~yl:ısında Al. 
man milletine: 

"1\ihayet ncık suretle şu hakikn
ti idriık etmelidir: Alınan kavminin 
öldürücü dOşmnnı, anı:ın vernıcz 
dUşmnnı Fra•ısadır ve Fnınsa kain· 
caktır,. dediğini yazıyor 'e maka· 
lesini şöyle bitiriyor: 
"Şimdi bu Fransızlıır Hillerln 

bugünkü sulh tekliflerini ve Frnn. 
sn:rn knrşı hitlıir düşmn:ıhk Jıı:sle· 
nıedil!i yolundnki tcıninalını, gııye· 
)i temin maksnclilc her careyc bJş 
Ytırmnyı meşru ilim eden llilleriıı 

bir hilesi diye teliıkki edip harbe 
del"nm cderlers • knb:ıhııt kimin· 
dir'I" 

CUMHCRIYET 
~adir, Nndi, "Büyük imlilınnrl:ı 

mu,•nrrakiyet şnr'ları,. başlıklı ma· 
knlesiııdt', harbin milletlerin ıııııddi 
ve manc,•i kun·ctlerini ölı:en lı ir 
imtihan trlii!ıki cclilıliğiııi, lııı fınti
hnnın y:ılnız muharipler itin drğil, 
onlar knrşısı:-dn nl:ıcal:ları vnziseıl 
t:ıyin hususunda J:Ü!ilcreccklcri ol· 
ı;unluk illbnrıle lıilarnnnrn da şa. 
mil hıılundıığıınr knyc!ed:) or ve hu 
nnı<ln büyiil: mııh:triplrr' ı b:ıc:ıkla· 
rı cıllınıla kalıp rzilıııcmck, kııvıı.ı 

~lJtlLA~ 
Yıızan: Nezihe Muhiddin 

-3-

girmeğe talip olanlar 
Mühendis mektebinin kabul 

imtihanlarına her seneden fazla 
olarak bu yıl 480 kişi girmiştir. 
Kazananlann mikdarma göre, 
bu sene alınacak yatılı ve gün • 
düzlü talebeler tayin eldilecek -
tir. 

Tüccarlar Almanyadan mal gel. --<>-- -sekli bulm:ıktır. Bır şairin neler 
memesini fiyatlann artmasına se hissettiği, he:rl"c:ınları beni alık.-
hep göstermişlerdir. Almanya ile İ§ yapan <! r etmez; Jıi,lerlni, heyecanıar1ıı1 

Neticede tüccarlara eylülden tüccarlar nasıl c;öylüyor, lııı ehemıniyetUdir· 
Sanatı, yani snzel şekiller yartl

evvel gelmiş mallara zam yapıl. Ticaret Odası, i\lmanya ile it ·m:ıyı becercıııedıkJeri icin hor ,~ .. 
maması ve aynca Cumhuriyet yapan tüccarlar arasında bir an. rtyorlıır;" his, heyecan herkese Tel"' 

bayramından istifadeye kallaJma ket açmıştır. Oda tikcarlann a. si olduğu için hünnetlerini kazanı, 
malan teb_liğ olunmuştur. Iacak ve vcr~ek vaziyetleri ile yor. Ancc'lk kendilerinın de e}indeJ1 

-o--- gelcllllecek şc:yJerc kıymet Teriyol"' 
Alman gümrüklerinde bulunan lar. ll'ô:ım dedikleri ndamlan bt: 

Savarona yatı tamirde Otomobil yedel< aksamı Türk mallarının mikdarınr sor - ğenmemelcrJ, kedinin yctlşcmedli1 

gelmiyor maktadır. ı:i nı ciğere pis demesi kabilindendir. Savarona yatt dün sabah te. 
mizlenmek üzere 1stinye havu -
zuna alınmıştır. 

---<>--
valinin tetkikleri 

Vali ve belediye reisi Lutfi 
Kırdar dün Taksime giderek A. 
yaspaşa tarafında yıkılmakta o. 
lan binaları gözden geçirmiştir. 

Son ;ramoııJarda p\yasada oto • ' ---<>- BIH rnan:.wued<:, beyitle fikr' 
Kepek ihracına benzer bir o:ey gördüler ınl, 

mobil y"'1ek aksamı bulunmama. hemen oınuzl:ırını sılhip: '"Nabi)-a· 
- b 1 B - -..:ı ·ı· müsnade isteniyor ga aş amıştır. u yuzı;.ıen tati ı ne!,, deyivcriyorlnr. Nabi şnir Je.. 
faaliyete mect-ur kalan otomobil Değirmenciler belediyeye .ü. jilrniş de bo)·unn hikmetler sa~ 
ve ifamyonl:ır vardır. Yedek par. racaat ederek un imalinden elde ran bir adammış .. Halbuki kendi 

A .,_ Al edilen kepekleri satamaıdıklan f. Jcri şiirin hıkıııel savurmak ol--çalar meru .. adan ve manya - · 
dıHınt anlamış:ıır ..• 

dan gelme'kte idi. Almanya i.le ti çin un fiyatlarını pahalılaştırma.. Çok güzel uey:tleri olduJunu "'L 
caretimiz t?.mamen dutmuş, A. • ğa mecbur olacaklarmı bildirmiı- meme raihnen oııl:ırn karşı NabfY1 

merikalılar da döviz güçlüğü yü. lerdir. Belediye kepeğin müsaa. ınüdufaayo kalkacak değilim; 00° 

sonunda istikliı.l:erini m:ısun bulun- zünden mal g.öndermemeğ~ baş.. deye tabi olarak harice gönderile ben do büyük şnirlerhıizden 5'1" 
durmak kaygusunun cenubu ş:ır .. i bilmesi için Ticaret Vekaletine ınam. Fakat şiirde fl1're, hikJnell 
devletlerine di'kkntle takibe mecbur !ar:uşlardır. Bu vaziyet !devam karşı gösterilen hürmetsi~lik dolt° 

• ba•vuracaktır. b'" 
cılduklnn hirl:ıkım vazlfeler yiiklc- ettiği tıkdirde pıyasadaki oto • ıs su sinirime dokunuyor. Fikrin, P 

diğini ve hir ııydnnlıeri vnzıyctin mobillerin yavaş yavaş işlemez -<>-- melin de insanda zevke hitap •"' 
hu cle,·letler kin nıii~ait imküıılar Üniversite binalarında ıncsl killıildir. S:ın:ılin hududu yo~ 
vn:ıdetnırkle olclu~ıınu süylüyor. bir hale gelmeı:inden korkulmak. tur. Her şey onun itine girebiliri 

Roınan.rn, Yugosl:ıvy:ı ,.e lllaca_ tadır. sığmak yapılacak akıl, hikmet insan o#lıınun malı de 
rist:ın nnlaş~:: ının lüzum ,.e e· Aynı zamanda bazı yedek par. üniversite binasile hariçte bu. ğil midir ki tam insanın ifadesi o .. 
hemmiyetinl' işarf't eden muhnrrlr, ça satan ticarethaneler de elle • Junan faltülte ve enstitü binala • lan sannte girmesin? 
~·ı~ lmlilınndnn mu,·affak ı:.•k.mnl:ırı rindeki rcaları saklı ·arak ok Şıirdc ımı.na aramama~ı da bflt 
ıçın cenubu şarkt devlcılerıııın ım·n .. ı:a ~ .. ç rınd.:t ha~~ te~liktsi~e ka~ı kö. rlnı. fakat şiırde ınannsızlığııı dl 
f:ı:ıtlcrini A-·-ıı-:ının umuını mrı yuksek fıyatlara satmaba, boyle· runmak ıçın bırer srgınak .yapıl- yeri vnrdır dıye ondan manayı bilf 
f:rnlleri ile ıelif etmeleri Jüwm ı· J Jikle ih'::ı-.1: yapma~a laşlamı~ • , ması kararla.~mıştır. bütün ko\·m:ığa knlkmnnııı lilıufllıl 
nıı ırlrnritr. rltiriyor. lardır. Tetkikler yapılmaktadır. ' 'oktur. l\ı'11rullulı ATAC 

•-llllRDmrJınrn[llli:iEIM11J:U=ll!Ul•JIW~I-
- }{.atıl geliyor, kaçın diye de utlaka arny:ıcaklurelır. Buradn sildi, yalnız şiddetle lıiribirinin ko· 

hoykı rıyorlordı. ıniskin mio;kin :rnknl:ınac:ığımıza lunu tıııtul:ır. Ve gene Lili onc çc_ 
Zizi suktıtuhnrale tıiJr:ımış sibı :ıri nıeselrye biraz clnhn fantezi kerck 'l'cpehıışınr. çıkan dar ,.e ~·a-

başını ığdi. 1.ili hiılii gülüyordu.: rnlnlım. rı kıırnıılık sok:ığa süriıkledi. Şinı· 
- Ne de olsa ortnda bir ,·al;n - N:ısıl f:ınlczi'.' rli eteklerini kıılı.;ırmağı Jüşiinoıe. 

,·ar elbcllc Sl•ni ora.>ncaklnr. - Nasıl olncıık ııılen ııykunıuı den ı.o~uyorlnrdı. Arkn cadde ten- j 
- Bu knıl:ırcık bir şey için nıi'l kaçtı. Kolnro dn lıcnı barda bek- hııydı. o t:ır.tfl::rcln clnlmıı bu tnn- ' 
- Ne zannediyorsun yn .. Ihı nz liyor.. Bekledikçe ate~knıııiştlr. ela kadınlar vÖrll'cğc tılırnnlıırııı dil, 

bir şey ml'l Bir kız hanccrlc bir U:ıha çabuk k:ıfcse sirrr. Haydi ç:ı_ lrnı naznrına cnrpmo<lnn "Gece ku_ 
ddikıınlıyı ,·uruyor. lıuk çabuk haıırJJnııı bara gidelim. tusu,,ııun kapısına \'nrdıl:ır. 

- isminiz nedir? 
Kapının l'anındııki kırmızı ~ 

,.e Y<ıldızlı k~ıtl::ır}n dcl:ore ediL 
miş uı.,.arn solgun ve bitkin da:rııı· 
ınış olan sw·lu kı~ titriycn duda1d•" 
rırm arnsırıılan güç işitilir bir ,es· 
le rnırıldnnı.l •: 

Z 
. . e.. ,L 

- iZi 

- \'anı Zeyncbt<'n muharrer de· 
~il mi'l Asıl isminiz Zeynep 1 

Urkek 'e buruk bir yüzle hançeri - Amn üldürl'mlyor. Bari lıizı oradn ynknlnsınl:ır. Uiraz hafirleınış gllıi.> t!ılcr . 
el•ne :ıl:ııı Lill biranda zenberr~I - Zurar .>'ok gene insanı polisler Zizi ııınhzundu şımdi .. llu fikir Mcıhalıle bir ı;uniyc durarak ne· 

Lill hııykırdı: 
11 - A nereden biliyorsunuı oııll 

:.:ıhlci adının boşalan bozuk lıır çıı)gıİı s:ıot silıi "l'Okalar, gene lı!ıkımlcr insanı hapse ele fen~ <.lc!-Cildi amıı .. )Umuşamıştı." (es aldıl:ır. 
ulıeoksiz bir knhkoh:ı kopnrdı: tıknrlar, gene g:ızeıelerdc ıiç ılört Lili onu J,olunclan tulup kuldır:ıruk: D:ı(jıl:ııı snçlnrına heyecandan ti! 

- nununla mı1 diye sinirli sinir giın resiınlcrin çıkar. Daha ııe is_ -!Ja~·<li, derli. Yiizünü :yıka dıı rlycıı par!llakl:.rlle biraz cliızen ,·er 
ti gülüyordu. Bununla mı öldlirdürı tıyorsun? hazırl:ın. diki •ıı sonra iç koıllyı iterek içeri 
o'lu'!I - Ne mi istiyorum., .. O beni ter:, - Hançerimi de yanıma alaca· glrırcc iki ciddi lınkışlı crk,.l.le 

- Bununla öldurdüm ne znnneı• ellikten c;onrn ben haftalarca Ul'tl· ··ım. kurşılnştıl:ır. Hu iki ndnm içeri gir-
liıı~ modım. Mükemmel bir senıır:ro h·ı· - I tersen hlr de l.ıb.ınca al.. ınclerıne mani olacak gilıl önlerin. 

- A)'ol bunun üzerinde bir cl1'm. ı zırladım .. llıılbuki.. Dedikleri gibi ynptılar. Bir çer· dr. dıırunc'l, lıt• r zamon onları şıı-
la knn )'ok! , - lfalbuki hu da bir ~cnaryo ış. rek sa:ıt soıırn ~okall:ı cıkmışl:ırrlı. kocı hir yiizle k.ırşılıyn:ı zenci ka· 

- Sen ne dcrc;cn ~c bnn hnncerl 1 tt. . fnın l,öşe) i dü .. dıil,Jeri znnııın c,·_ pıcı sornurtkıın lıir <;11ratl.1 hıı!)ını ö_ 
öyle hlr saplarlın ki nefe~ hile al.ı· ·. - Anı:ı feci değil giılünç .. Bcı. ı· lcriııııı lnılunrluğu ımknktıı hızlıca hiir tnrof:ı ı;cvlr<ii. Biraz sonrn tr· 
nı:ıd:ın )'ere serildi. konıedyal:ırdon nefret ecler!m. bir ayak sesleri dııynrrık dıvnrın kıı liışlı lıir halle hnr ":ıhibi de krıpıy:ı 

- Mutlaka seninle alay ctıııişlir. r.ııı cıgarasının son ncresinl çe· ı ranlığıııa ~indiler. Gcl<'ııler üç ki· do,'.lru geliyordu. Onleriııc dikilrn· 
Belki frcnk slimleğl falnn :\'lrtıL kerek: şi) dı. Tnm C\'ln önunde durup ka· le .. lerdcn 'liri :-u Gçce kulu sunun 
mıştır. - Hareli, derli. nu komcrlynnııı Pi) ı taldıklarını gördiilcr. 'ztın ııii~trrilcrin" ı · ·"mi~ en bir del_ 

- Yn n gtırnııo neydı' Biri l\1- hen dr. ikinci lılr knhr:ımonınm .

1 
gece tll\·nlellnrlnl ınnnlol:ırının nl_ "'lyrllr endıi .Ziziye hilnbcn söze 

mfiş ıiiye hnykırmıyorl.ır mıydı?! ( Komed;nı komedya her neyse bizi tından kaldıran i!llrrinde 'kun'l'l ke bnşlrııh: 

Gene ndam cidrliyctini boznıad:ırl 
elucinğının ucunu kıvır:ıı ak bu sefer 
ona rlör.dü: 

- Sizinki de "Eli,, 
- Ama han:ı do I.lli derler. 
- Znrnr yok sizin isminiı ":Eli,. 

Dly:ım:ındis km ırn? 

- Ne de çabuk ö~renmlşsin~• 
hepsini, ama vallnlıi hilli'ılıi (ıiç!Jır 
suçum yol: benim. 

- Haydi buyurun ikinizi de k• 
r:ılrnln gütüreceğiz. 

~ı· 
- Denim suçum yok dlyoruırı 

zc .. 
,Dm·ıı.tllı orl 
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A manlar Fransız m ·· 
yoklıyor ar 
Cephede el bombalan ile 

taarruzlar yapıldı 

a ~as 

gemilerine taar ruz eden İngiliz 
Alman tayyareleri dönüşte 

birer birer düştüler 
Paris, 11 - Garp cçphesinde · Belçikanın §İmali şarki hududunu 

faaliyet Iazlalaşmı~tır. Pazar ve dola_şmış ve bitaraflığını §İddetle 
pazarte:::i günlerilc son gece Alman muhafazaya azmetmiş olan Belçi· 
faaliyeti yeni bır hümma ile teza· kanın müdafaa tertibatının mü· 
hür etmi , geoe devriyeleri biribi- kemmel olduğunu gönnüştür. Hu· 
rini takip eylemiştir. Sarbrük böl· duttaki Almanlar Belçikayı Fran· 
gesi öncülerle dolmuştur. Bazı te· sız taarruzundan korumağa funa· 
maslar olmuş ve muhtelif noktalar de olduklarını iddia ediyorlar. 
da el bombalarile muharebe~er \•u· Fakat Belçikalılar 1914 harbini 
kubulmu~tur. Bu devriyelerin fa· hatırlıyarak Fransanın sözüne tam 
aliyct tarzına bakılırsa, Almanla. itimatları vardır. 
rın yalnız Fransız müdafaasını Alman kıtaatı ve harp levazımı 
yoklamak değil, bilhassa bazı ileri cenuba doğru sevkolunmaktadır .. 
müdafaa hatlarının müdafaa ka· Bunlar Lüksemburg karfısmdakı 
biiiyetini <ınlaınak istediği anlaşıl Zigfrid hf!ttına ycrle~tirilirorlar. 
maktadır. Lüksemburgta endişe 

Lliksemburgda gazeteler, LUk. 
semburg'un Alman tnarruzundan 
korkmasına mahal olmııdığmı ya
zarak halkı teskin etmeğe çalış. 

Birkaç istikşaf tayyaresi Fran· 
sız hattan üz~rinc baskın yap
mı~tır. Hava çok fena idi. Hava 
dafi toplan ve ağır mitralyözlerle 
ateş ,pçılmış, düşman tayyareleri 

· · maktadır. hiçbir noktada hatların gerısıne 

girememiştir. 

Fransız tebliği 
Fransızlarrn dünkü tebliği şu

dur: 
"l\Iozel ile Yarre arasında diiş

man keşif kollan çok büyük bir 
faaliyet gö termi§lerdir. Hu nıınta 
kada, bazıları. oldukça ehemmiyet 
li kuwt:tlcrle yapılan müteaddit 
hücumlar tarahmruian püskürtül
müş_tiir. 

Ayni mmtakada karşılıklı topçu 
hareketleri de devam <'tmektcdir ... 

Alman tebliğ 
Alman tebliği de ~udur: 
"Batı 'cephesinde, ehemmiyetsiz 

topçu ve öncü faaliyetleri kayde. 
dilmiştir.,. 

Belçika hudutlarında 
Havas ajansının bir muhabiri 

Hava muharebeleri 
Londra. 11 - En•clki ı,'i.in Şi· 

mal denizinde İngiliz harp gemi
lerine taarruz etmoğe kalkan 
Alman t.ayyarelcrindcn ikisi Da. 
ni~araaya inmcğe mecbur kalmış 
diğeı: hiri lsvcçdc dUşınü,ı dör
düncüsü Danimnrkıı üzerinde nL 
çaktan uçarken Danimarka bat.ıı.r
yaJannm ateşile sahil civarında 

dcniıo d~üştür. Danimarkaya 
inen tayyareciler 
yakmışlardır. 

ta}•yarclerini 

İngiliz bahriye nezareti, Şi· 

mal dıv.ni%indc Alman tayyareleri 
tarafından yı..pılıın bir baskında 

bıu-.ı 1ngi1iz harp gornlll"rinin ha
sara uğradığı hakkında Alman 
kaynağ!ndım yayılnn haberleri 
yalanlamak ::c.'ır. 

Baltık memleket erinden 
Almanyaya çağ nlan 

A1manlar gayri memnun 

Ankara ve 
Moskovada 

Yapılan 

müzakereler 
Parti Grupunda 

Başvekil izahat verdi 
Ankara 10 (A.A.). - Parti gru· 

pu umumi heyeti bugün 10-10·939 
saat 15 de haftalık içtimaını reis 
vekili Hasan Sakanın reisliğinde 

akdetti. tık defa Başvekil Dr. Re
fik Saydam söz alarak hariciye 
\"ekili Şükrü Saracoğlunun Mosko 
vaya muvasalatmdanberi orada 
ve ona mü,·azi olarak .ı\nkarada 

yapılmajcta olan siyasi müzakere 
\'e temasların sureti cereyanına \ 'e 

,·asıl oldukları safhaya dair izahat 
\'Crdi. 

Bı.i izahat üzerine söz alan bır 
kaç hatip noktai nazarını beyan 
ettikten ye sorulan suallere Ba5vc 
kil tarafından icabeden ccvap1ar 
verildıkten sonra,hükumctin bu me 
sail hakkında takip etmekte oldu
ğu noktai nazar ve hareket tarzı 

umumi heyetçe tas,·ip olunarak 
ruznameye geçildi. Huznamed 
Niğde mebusu Cavit Uralın müt~

addit zirai meseleler hakkında bazı 
süallcri ihtiva eden bir takriri 
vardı. Ziraat vekili bu takrirde 
mevzuulıahs olan suallere ait ce
vaplarla birlikte memleketin umu· 
mi istihsal vaziyeti ,.e ziraat du
rumu hakkında malumat verd ik. 
ten sonra. gerek sua1 sahibi Cavit, 
Ural, gerek dtğer hatıpler ta\afın
dan zirai mesaile ve bu senenin is· 
tihsal edilmi~ mahsullerinin c:.Qrüm 
\ 'C satışma dair ileri sürülen fikir 
!er ve sualler üzerine a)Ttca mü· 
temmim izahat \•erdi ve müzakere 
aat 18,15 de nihayet buldu. 

Tecavüz fikrini 
öldürünceye kadar 

Harbe 
devam 

edeceğiz 
Fransız Ba vekili dün 
Hitlerc cevap verdi 

Paris, 11 - Havas Ajansmın 
aldığı maliımata göre, B~ltık 

me.mlckctler!nde yerıeşm:.ş olan 
Almanların tahliyesi Bitlerin 
nutkunu müteakip, başlamıştır. 

hastane veya kliniklerde tedavi 
edi!mekte olan Almanlar .)İle sıh 

hi vaziyetleri nazarı itiiJ:ıra alın. • 
madan Almanraya naklec'ilecck- 1 

)erdir. 

Pari::ı, 11 - Fran~tz Başveki:i 

Daladye dün gece saat yirmide 
J?ransıı milletine hitaben bir nu. 
hık söyli yerek Bitlerin Rayştağ 
mıtkuna cevap vermiştir. 

Daladye harbin şimdiye kadar 
ki safhalaraının Fransa ve in -
giltere lehinde inkişaf gösterdi -
ğini kaydetmiş ve s""zü Fransa -
nın yaptığı mı.icadelenin hedeti 
ne getirerek şöyle devam etmiş. 
tir : 

Gidecek olanların e!,ı;erisi Bal 
tık baronları ismile anılan biiyiik 
mülk sahipleridir. Bunların T..it -
vanyada ve I<:Stonyadaki acLtl»ri 
110 binden fazlal:lır ve bunlar ev 
vela doğdukları memleketi ter -
kcttikleri için, sonra da do~u Av 
nıpada Cermen ülküsüne Hitler 
tarafından ihanet edildiği için 
nefret ve infial göstermektedir -

ler. 

Almanra hı.nların inkisar ve 
hoşnutsuzluklannı teskin için 
kendilerine Polonyalılardan :s • 
timlak surct'ile batı Polonyasın -
~ toprak teklif eniyor. Fakat 
batı Polonyasına aynı zamanda 
Boltcvikleşen doğu Polonyasın -
dan tahliye edilmiş Almanlar da 
gelmektedir \;İ, bunların adedi 
90 '.Ji" ı:ah."11!n edilmektedir. 

Letonyada mukim altı 'Jin Al. 
man en geç bir son tcşrinc kadar 
bu memleketi terkett.-lneklcrdir. 
Bunları nakletmek için altı ~t • 
man vapuru Rigaya geı-n:ştir. 

Bu 1imana iki hastane gcmıtiniıı 
gelmesi. beklenmektedir. Çünkü 

Diğer taraftan 1tal;·ada cenup 
Tirolü Alamanlarının 1 d.•ı:ın • 
Alman anlaşması mucilıl:ıc~ hıı • 
rekctlcri tamambnmıştır . .Mu · l • 

laş:n<slara göre, yalnız Tırolde"t: 
Almanlı:ır gitmcğe mccburJurlar. 
Yukarı Adicdeki Almanlara c;c -

lince, İtalyan hüklımeti bunlar • 
~ın gidenlerle kalacakhırı tefri~ 

edecek ve fakat gidecekleri zor -
lamıyı;caktır. 

Münaka lat ve!<alcti 
müıtcşnrı 

Birkaç gündenhcri şehrimizde 
bulunan Münakale Vekaleti müs 
te~arı Naki Köstem, dün akşam 
Ankaraya dönmü~tür. 

-<>-

Cum h uriyet bayramı 
hazırlıkları 

Cumhuriyet Halk partİıii vilii. 
yet idare heyeti bugün bir top -
lantı yapacak ve Cumhuriyet bay 
r;ımı hazırlıklarilc me§ııul olmak 
üzere bir komisyon seçecektir. 

•• - Biz yurdumuz ve yuva! • 
rımız için fakat aynı zamanda 
hudutlarımızın 8tesine geçen ve 
bizi bugünkü hür nefsine karşı 

hürmetkar, verdiği söze ve garp 
kültürünün büyük ananesine sa. 
<lık insanlar haline getiren mede
niyet için mücadele eıdiyonız. Biı 
de bize sulhten bahsediliyor. Ö ı. 
le bir sulh ki desise ve şiddet sa. 
yesinde elde edilen zaferleri 
men tanımaktan başka bir net ice 
vcrmiyecek ve aynı mahiyett e ye
ni zaferler hazı rlanmııı;:r l asla 
mani olmıyacaktır. 

Sonra Rayştağ nutkunıın hula. 
sası nedir? 

S'.1: ''Polonyayı imhc. et. 
Memnun ve mutmainim. Harbi 
durdurarak zaferlerimin taıdi '< i 

ve sulhün tan·inıi :r-j,.. b ir konfc. 
rans kuralım ." Bu H~anı çok di.ı. 
lcdık. Her fütuhattan sonra Al 

Anlatan : Or. NiHAT REŞAT BELGER. 
- 38 - Yazan: SABlH ALAÇAl\1 

" kafalarımızı Talat paşaya: 
birleştirmek lazım,. dedim 

Ertesi günü, soluğu Akil Muh 
tarın evinl:!e aldım. 

Beş kişi ... Yani ben, Talat bçy, 
Halil bey (şimdi mebus olan), 
Akil Muhtar, biraderi doktor 
Celal Muhtar bir odada toplan
dık .. 

Talat bey, Tünel meydanında 
dediklerini tekrar etmekle söze 
başladı ve bilhassa şu noktalar 
üzerinde durdu: 

- ittihat ve Tcraklki Ccmiyc. 
ti, muhalifler ve bilhassa Prons 
Sabahaddin bey etrafmda topla
nan sizler ile mevcut olan ne k.a. 
dar ihtilaflı mesele varsa hepsi
ni bir sureti tesviyeye bağlaya • 
rak bertaraf etmek istiyor. Ma
zl:lc teşebbüsü şahsi ve adc .• ıi 
merkeziyetçilerle ittihat ve Te. 
rakki arasında vukua gelen, na
hoş hadiselerin üzerinden bir 
itilaf süngeri geçir;:nek arzus:ın· 

dayız. Çok samimi olarak söyle. 
diğime inanınız: Bütün kalbi 
mülahazalarımrz, elele verip 
"tevhidi mesai.. eylemek nokta
sında toplanıyor. Bu hususun, 
vatanın selameti namına ne ka
dar şayanı temenni olduğu da, 
her türlü izahtan müstağnidir, 

zannderim .. , 
Talat beye aşağıdaki 

verdim: 
cevabı 

- Samimi fikirlerinize tama. 
men iştirak ediyorum. Tevhidi 
mesai talebiniz karşısında şu 

ciheti işaret etrneği lüzumlu 
goruyorum. Men:ıup olduğum, 

siyasi teşekkül .şimd:ye kadar 
iktidar mevk:ine hiı; gelmemiştir. 
Bu itibarla milletin muka'ddera
tını tayin ve idare etmek hu· 
suslarında bizim &erek maddi ve 
gerek manevi hiç bir mes'uliyet 
hhsemiz yoktur. Keyfiyeti, ü. 

zerinde durarak ehemmiyetle te
barüz ettirçlikten sonra, halen 
iktidar mevkiinde bulunan İtti
hat ve Terakki hükumetinin yük 

lenmiı olduğu mea'uliyeti de mı. 
zan dikkate al.ar~, sizin söyle
di~iz sözlere ktymet ve ehem· 
miyet veriyoruz.. Halbuki siz. 
ler .... ,. 

Talat bey, lafı idct.a ağzrmdan 
kaparak. gene gççm"s günleri 
hatırlattı.. Paris ve ~s\anbulda 

ı;encleı-ce de\'atn eden siy;ı,!lli mii
cadele hayatımızı yidetri. Gavct 
samimi bir tavırla: 

- Bunlar unut\llur mu hiç .,_ 
Dedi. 
Mukabele ettim: 
- Şüphesiz 1 F4\kat, cv .... clcc 

müteaddit defalar telif i~in ça· 
lıjbk .. Nitekim. bugünukü top • 
l~ntımız u~uncü müzakereyi 
teşkil ediyor. Ilcr müz~kercde <le 
daima ben, men up olduğum 

&iyaı;i teşekkül tarafımlan mu· 
rf,hhas olarak göndcriı:Jiğim için 
partime hakim ol~n esas fikir ve 
prensipleri tam~mcn bilij'or ve 
bunlara istina1 edc:ı noktai na· 
zarlarımın da defalarla serdet .. 
miş bulunuyorum. iki hı ... bm 
müşterek çalışmasr için lazım o 
lan unsur ncdlr? Bunu, §imdi lbir 
daha tekrar edeceğim: ' 1T-e\hidi 
efkar,. yani açıkçası kafalarımızı 
birleştirmek!. 

Anlaşma ancak bu suretle 
mümkün:lür. Maalesef, şimdiye 

kadar bu mesud itilaf vücud bu
lamad:ğı için, arayerde derin bir 
uçurum hasıl o~du. Birçok kan. 
lar döl:tildü !. 

Madamki birleşmek istiyoruz. 
Bu h;ıreketin nazarı dikkate 
çarpması için, bütJn memleket
te müsbet bir t:sir bırakıın, hal
kın üzerinde ~atılı ~i in :na CiO

ğuran bir jest hlzımciır. 

Kanaatimce, bu jc:.t d: şu o
labilir: Siyasi mUca~clc1cre kur. 
ban giden arkada~ların, hangi 
siyasi partiye mensup olurıa ol
sun, hatıralarını taziz etmeli l 

(De\"'alllt n?) 

·talyadaki talebelerimiz 
memlekete çağmldı 

kafile yalnız Bulgaris
çektiklerini' söylüyor 

Gelen ilk 
tanda güçlük 

Hiıkümctiıniz ltalyadcı tahsil. 
!erini yapmakta olan talcbclcrl -
mizın do merc~ekctimizc dönmP.. 
teri tçın , Roma sefarctimiz vası· 

tasıie ~t udLerine telgrafla tebli· 

1 

gatta 'lı..!ıınmu§tur. ı 

Bumı:ı üzerine yola çıkan altı 1 
kişilik ı!k talepe kafilesi bu11;Un. I 
kü kon ruısiyoııel trenile 5ehıimi- , 
ze gelmiştir. 

Talebeler, ltalyada Türklere 
karşı çok i;i muamele yapıldığı, 
bu bitaraf memlekette vulyetin 
normal olduğunu, yiyecek m dde 
!erin ı eJnrikınde hiçbir gUçlfik 
ve sıkı •• tı mevcut bulunmadığını. 
ayrılnkcn haklarmdn sempati gö 
tcrildı ·ı nı. nomadn kal n on 
Türk ta lebesinın de bu günlerde 
döneceklerini söylemişlerdir. Bu 
talebeler maliye vekô.letl hesabı· 
na ltnlyada iktısat doktoralannı 

yapıyorlardı. 

Frnnsadan henüz dönmiyen ta 

manya artık hiçbir isteği olma • 
dı "mı sövEivor. Fakat arası bir -
k-ı c a y re~ ince veni bir teeavüzt;Je 
buh•n u\ or -' u. İşte biz tccavUze 
kar!l ı s'J ı.a sanldık. Ve ancak 
em.,ivetin her altı ayda bir tehdit 
edilmiyece ğine dair kati teminat 
al:lığımıı ta':dircle sil~'hı eld-.:r. 
bırakacag ı z . 

Polonyanın akıbeti ancak iki 
d "vleti a lakadar ettiği söylerıL 

yor. Buna cevaben o akıbetin ev· 
v., tı Polonyalıları alAkadar et • 
tigini söylerim." 

\ebeden Adn n Dede do b~ 
golmitıtlr. Du talebemizin bglıca 
ııiUyeti, Parlıt.c sefaretlmiz tara.. 
fmd n tcrn1n edilen zelıfrli gaz 
m ekeslnln Franu hududundan 
çıkark~n memurl;ır tarafından e-

linden aluımı:ıııdır. Te.Jebclerlmi· 
zin nlaUıklarınn gore, seyahat -
l<>ri esnumdu ~·alnıı Bulga.rlstan. 

dıı gü~IUklerlc karşılru.ım.1§\ar4Ir. 
Bulgar m'murl.ır: , bı,uılarm pu&· 

por'tlıı.rnıı ve e yalarını mua,-ene 
ederken kaba ve soğuk bir tarı· 

da muamele etmi§ler vo Sofra
dan geçtikleri sırnda n~ mat 
goz hapsj altında tutmu~laft!rr. 

Bundan bıujkn yanlarında bulu • 
nan genç bir Bulgar krzmı aa 
kendUerlyle türk t;e kon~tıı:na)ta 

olmnsmdan ilphc:encrek 'kaldir. • 
m lnrdrr. 

T~E'belerhniı bu ınua.ıneleye 

itiraz edince, memurlar k~ 
tmıanın k laba!ık bulunmumı 

buna e~ gös~crml.§ler ve bı 
diğer bir komı ltrtımana göUir -
müı:!erdir. 

•ran<li n<ih bır Hindli talebe 
f..ondrndan. yedi İranlı taleh• de 
Pa ten transit nnlrak ge~ • 

terdir. Buradan memleketlerine 
dönPceklerdir. 

Defterdar Ankaraya 
l(İtti 

Defterdar Şevl.;et Maliye Ve -
kliletne tema~ar yar.mak u~ ~f(' 

dün aklam Ankaıaya gitmict;;· 



Son on günde ellii 
zehir ~açakçısı 

. yakalandı 

Finlandiya harbe 
girmeği göze aldı 1 

.Emniyet mUdUrlUğU gizli zehir \ gramlık dört paket, eroin bulWl
kaçakçtlığmın önüne geçmek için muştur. 

Londra, 11 - Fiıılandiyadan 

gelen haberlere göro hükfımct, 

merkezi Helsinsk.i ile Vipoct vo 
Pamesfor §ehirlcrlni iki gUn zar
fında tahliye etmcğe karar ver • 
mişUr. Helsinkinin tahliyesine yeni tedbirler almışdır. Son on 

gün içinde elliden fazla meşhur 

sabıkalı zehir kaçakcı:sı faaliyet 
halinde elo geçirilmiştir. Bunlar 
arasında scnelcrdenberi bir türlU 
suç ilstünde yakalanamayan ve 
gizli gWi çalışmakta devnm eden 
bahriyeli unvanilo maruf Salim, 
me§hur kaçakçılardan Vedat, Ali 
Osman, Çakır Osman ve Kürt 
AH vardır. 

Bu meşhur kaçakçılardan bir 
kmnu dün gece yapılan sıkı ta
kipler ve ani b:ıskrnlar ile elege
çirilmişlerdir. Hadiselerden bazı
ları §unlardır: 

Emniyet ikinci şube kaçakçılık 
bürosu memurları Onkapanmda 
oturan Çakır Osmanm son zaman. 
larda kaçakçılık i5leri yaptığını 

haber almışlar ve diln gece ani 
bir baskınla eve girerek araştır -
ma yapmışlardır. Neticede 26 pa· 
ket içinde eroin ye yedi sekiz bil
yük parça kaynamL~ esrar bulun. 
m~lur. Çakır Osman bunları 

kilrd Aliden aldığını söylemiş 

ve bu da yakalanmıştır. Fakat 
bu mrada §ebekenin tahmin e -
dildiğindcn geniş olduğu anla • 
§Ilmış, bahriyeli Salimin de bu iki 
kaçakçı ilo beraber olduğu mey
dana çıkmlııt:ır. Unkapanmda Çn.. 

lai-)Osmanm evini bir depo hali
ne J getircn bu sabıkalıların yal· 
ruz !stanbulda değil, Anadoluda 
da zehir satl§ı yaptıkları öğro -• nilmiştir. Bahriyeli Sali11 yaka. 
l\nmıetır. Vedad nammdahl meş
hur sabıkalı kaçakçı da davulcu 
Mustafa adında birine eroin sa • 
tarken cürmUmeşhud halinde ele 
geçirilmiştir. 

Evde Mesut isminde diğer bir 
kaçakçı da yakalanmıştır. 

Dün ak~amki vakalardan başka 
son üç gün içinde yakalanan diğer 
kaçakçılar şunlardır: 

Fethi, Ahmet, I Ianilc, İsmail, 
Tahir, Bahriye, Ihsan, Mazhar, 
Şükriye, Dimitri, Saim, Marya, 
Muharrem, Saim Gülbahar, Zi· 
ya, Ali. Zehra, Ali Osman. Meh· 
met, Emine, Sabih, Hüseyin, Hay 
riye, !\lchmet Ali, Hüseyin, Kud· 
ret, Necati, Sefer, Ayşe. Ramazan, 
Mehmet, Fatma, Ihsan, Şevki, 
İbrahim, Emine. 

Sulh taarruzu 
(Ba.5 tarafı 1 inridc) 

da beyamıtt.l bulur ııcakl~.ı dır. 

İngiltere amele partisi reisle • 
rinden Do!~on Bitlerin nutkuna 
karşı amel~ partisinin vaziyetini 
izah etmiş ve C:emiştir ki : 

-Amele partisi, daima sulh 
partisidir. Boş sözler rdeğil, fiili • 
yat istiyoruz. Sulh olmak için Al 
mantarın Pragdan ve Varşova • 
dan çekilmeleri ve Polonya ile 
Çekoslovak milletlerinin hürriyc 
tini iade etmek lazımdır. 

Hitlerin dünkü nutku 

dün başlanmıstır. 
HUkftmet, halkı. hava hilcum-

larma karşı müteyakkız ve ted.. 
birli bulurunağa davet etmiştir. 

Diln akşam Helsinki şehrinde ha 
va hUcumlanna karşı müdafaa 
tecrUbelcri yapılmıştır. Finalndi -
ya hüklımcU, yeni bazı ihtiyat sı· 
nıflarını silah altına çağırmıştır. 

Rusya, Baltık memleketlerin -
deki yeni Uslerine mühim mik • 
tarda asker, tayyare ve harb gc-
misi göndermiştir. Diğer taraftan 
Finlandiya hududunda bir rivn -
yete göre 100 bin, diğer bir riva
yete göreyse 250 bin .Sovyet as 
keri tahşid edilmiş, Baltıktaki 

Sovyet donanması dıı Finlandiya 
körfezindeki Kronştadt harb 1i • 
manmda tahşid edilmiştir. 
Diğer taraftan Finlandiya hu

dudundan 30 · kilometre uzakta 
bulunan Lenlngrad ve havalisin
do de 700 bin Sovyet askerinin 
hazır bulundurulduğu haber ve -
rilmektedir. Sovyetlerin Aaland 
adalarını tahkim ederek Us yap. 
mak istedikleri bildiriliyor. 

İsveçte alman tedbirler 
Skandinavya devlelleri ve bil

hassa İsveç endişededlr. lsveçte 
ihtiyatların terhisi tehir edildiği 
gibi 100 bin kişilik bir kuvvet se· 

Bcrlin, 10 - Bitler kış müna
ferber cdilmiııtir. sebetile yardıma ihtiyacı cl:ınlar 

Alman radyosu, Danimarkr.nm 
lehine irad ettiği bir nutu;:ta ez • 
cümle şunları söylemiştir: 

194 O kura efradını silah allına 

davet ettiğini bildirmektedir . 
Yeni cfra<l, harb çıktığı zaman 

silih altnıa davet edilen cfra -
dm 1-3·crino kaim olaoaktır. 
Oslo grupu toplantısı 
tehir edildi 

V~aaın üzerinde bir paket, e
vinde yapılan aramada da onar 

''- Dünyada !ıiçl>ir mi:lct bizi 
ne as E • .:i 1.ıtılc;mdan n~ t1c r.ı11nen 
mağlib c1~n:ez. Bu:-:clan ı: on .. a 
kims: Alır.:u.}anın yo!ıınu kapa _ 
yamaz. Fen suthp~:verl:f,imi 
göstct1·lb1. Hasımları:ın· harh is. 
tiyorla-:s.ı s:;ı!una katin harb :de 
ceğim. Nazi i:lc:olojisi hı:r!..ıd . '. :ı · 
kişaf ~l'l:İ<;tİr ve hari:ı! ,~ imtiilar:. 
mndan .~cz::ıffer olıı: :k 'iık; ~~~=

Oslo grupuna dahil olan İsveç. 
Norveç, Belçika, Holanda, Dani· 
marka, Lüksemburg toplantı ı bi. 
lamüddet tehir edilmiştir. Toplan 
tıda bitaraflık meselesi görü~üle· 
cekti. 

1 

Azgın Okyanus denizinin çılgın 
kasirgalanna kar§I şimdiye ka 
dar benzeri görülmemiş olan 
bir macera romanı 

tır." 

Almanya komünist tehli
kesini ileri sürecekmiş 

Brüksel, 10 (A.A.) - Havas: 
İsviçre siyasi mahfilleri, Alman· Korsanlar 

Gemisi 

İsveç hükumeti, halihazır vazi
yet dolayısile grupa dahil devlet· 
!erden herhangi birisinin münferi· 
den hareket etmek mecburiyetinde 
kalabileceği ihtimalini ileri süre· l yanın barış taarruzunu inki)af et· 

tirmek için komünist tehlikesini 
ileri süreceği kanaatindedir. İngiltere ve Fransa nezdinde şid· 
İndependancc Belge gazetesi bu detle müdahalede bulunmağa bita

sayialan kaydettikten sonra, nazi rafları kaU bir lisanla davet eyle. 
zimamdarları · harbin aleyhlerine mektedir. 
döndüğünü görür görmez Avrupa. Bu gazete, lngiliz kontrolüne 
da komünizm tehlikesine demok· kolayca boyun eğdiklerindcn do· 
rat memleketlerin dikkatini çeke· layı bitarafları tahtie ettikten 
ceklerini ilave ediyor. sonra, bitaraflann bu suretle ha· 

Bitarafları tehdit reket etmek suretile harbin hiç ha· 
Amsterdam, 10 (A.A.)' - Al· tır ve gönül saymadığı tehlikeli 

rnanyada çıkan "Vestdentscher mıntakasına girmekte olduklarını 
Bcobachter,, g~zetesi, Almanya kayde)ılem~·tedir. 

1 !stanbulda ilk defa tamamen 1 tarafından yapılan sulh taarruzu (Fransız Başııckilinin nutku 3 
RENKLİ ve Franınzca sözlü . mucibince muhasamatın tatili için üncü sayfamızdadır. J. 

Bq•rollcrdc: --------------------------
MOVİTA vo GEORGE IlOUTSOX s A K A R y A . 

- Bucün ve yann Sınemaımda -
8 U (3 ÜN Aırm muıiki fevkaladeliği... Fran11zca ıözlü 

Matinelerden itibaren 

BUYUK CAZ 

rek,. toplantının tehirini istemiş· 
tir. 
Tallin, 11 .(A.A.) - Kabine, is. 

tifa etmiştir. Yeni kabinenin baş· 

· 'k: · •• i deruhte edecek olan pro· 
fcsör Yeuri Ulrr.:>ts t.ırafmdan teş· 
kil edileceği söylermcktedir. Ul· 
mots, parlfun:.mto reisidir. l\luma· 
ileyh, ~loskovada yapılan Eston
ya - Sovyct görü~clcrinc İ)tirak 
etmişti. 

Eski baş\·ckilin onlu tımar Ta· 
enmiscn katledilmiştir. 

Estonya ordu5u başkumandanı 

general Laydoncr, Moskovayı zi· 
yaret etmesi için Voroşilof tara· 
hndan vukubulan daveti kabul et· 
miştir. 

Litvanya ile anlaştılar 
Londra, 11 tSovyet • Litvanya 

karşılıklı yardım p<ı1· ' • dün akşam 
~losko\·ada imzalanmıştır. Bu 
pakt mucibince, Sovyet Rusya 
bilahare tesbit edilecek Lit vanya 
yerlerinde asker bulundurmak 
hakkını haizdir. Buna mukabil 
Vilna şehri ile civarı Litvanyaya 
iade edilmektedir. 

Letonya, Sovyet Rusya He ak. 

dettiği paktı tasdik etmi§tir. 
Paktın tasdikı üzerine Lctonya 
hududunda bulunan Sovyet as -
kerlcri geri çekilmiıılerdir. 

Londra ~azetelerinin 
tahmin ve tefsirleri 
Londra, 11 - Finlandiyanm 

vaziyeti Londrada alaka ile kar -
şılanmaktadır. Gazeteler bu me
sele ile meşgul oluyorlar. 

"Daily Telegraph,, gazetesine 
göre Lcningradm deniz yollarını 
kontrol eden Finlandiya körfc _ 
zindeki stratejik adalan işgal et
mek istiyen Sovyeller birliği daha 

ilori giderek Aland adalarını ,biz· 
zat tahkim etmek istiyebilir. Fa. 
kat bu gazeto Finlandiyanın bu 
tcklüi reddedeceğine ve icab e
derse İsveçin ve diğer 1skandi _ 
nav memleketlerinin yardımı ile 
bitaraflığını tam olarak muhafa
za edeceğine kanidir. 

Taymis gazetesine göre, hU • 
kümeli tarafından Moskovaya 
gönderilen Finlandiyanın Stok • 
holm elçisi "dünyada Finlandiya
nın istiklalinin bir zerresinin bile 
feda edilmesine veya Finalndiya 
nm bltaraflığma zerrece halel 
gelmesine,. muvafakat edecek a • 
damların sonuncusudur.,, 

Finlandiya delegesinin Mosko
vaya hareketi esnasında Reisin· 
kide büyük bir vatanperverlik te. 
zahilrU olmuştur. Elçiyi selamla
mak için binlerce halk istasyona 
gelmişti. Trenin hareketinden ön. 
co halk Luther'in eski "Allahı
mız sağlam bir kaledir,, şark1sını 
söylemiştir. 

Diğer cihetten ~altık memle • 
ketlerind~ ikamet ecen fskandL 
navyalılar vekayiin sürat!e biri . 
birini ta!tibetmesi kar~ısında 

memleketlcr!.ıe dönmc~e kar:.r 
verm~~lerdir. 

Lctonyada bulunan 135 İskan. 

dinavyalı dün derhal harekete 
karar vermiştir. Rigadı arzu e • Alkazar Şaheseri gösteriliyor. Bat rollerde : Alıce Faye ve Tyronc P ower clenleri nakletmek üzere bir Da. 

.. Son iki günden istifade ediniz. • nimarka vapurunun gelmesi bek. 
- "incmasmda başhyor••I •:ıı11•••••••••llll••••••••- • 11••••ıi 

...................................... ,. 
Bugüne kadar memleketimizde yapılan 100 Türkçe :.:· '\ filmin en güzeli ve dünya 

sinemacılığının şaheseri 

MARİE ANTOINETTE 

Yarın 
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TCRKÇIE SOZ LC 

matinelerden itibaren 
DIEVRIE 1171 

iPEK 
K D S OM 

Sinemasmda başhyor 
IB I RD EN 

DiKKAT: Marie Antomctte filminin Fransızca nüshası MELEK Sinemasında 
devam etmektedir 

Sean-slar : 1.30 • 4 • 6.30 ve 9 da 

tZM!RLİLERE: MARIE ANTOJ NETTE yannl:Jan itibaren EL HAMR A sinemasında 
başlıyor. (Türkçe sözlü) 

lenmcltcıdir. Letonyada kalacak 
olanlar mühim işleri dolayısilc 
ayrılamıyacak olanlardır. 

Almanyada ademi 
memnuniyet 
Hitlerin Baltıkta Sovyetler le. 

hine yaptığı fedakarlığın Alman_ 
yada çok fena karşılandığı bitaraf 
memlcektler gazetelerine gelc!l 
malumattan anlaşılıyor. Alman • 
ya Baltık devletleri fü:erindeki 
nufuzunu terketmiş, Baltık deni. 
zinde her türlü hakimiyetten vaz. 
geçmiştir. 

Daily Sketch gazetesine {; .. ·~. 
Alman donanmasının kurmay re. 
isi amiral Raeder, Alman deniz 
makamlarının ''Ribcntropun Bat. 1 

tık hatası" t elakki ettikleri vazi. ! 

Bugünkü 
piyangosunda 

25,000 
Lira kazanan 

.35771 
Sonlan 7il le biten bütün nu. 

maralar biner lira alır. 

20,000 
L ira kazanan 

12656 
Sonları 6.>6 ile nihayetlenen 

bütün numaralar biner lira mü· 
kirat alır. 

17756 

29576 

10,000 
Lira kazanan 

9999 

1,500 
Lira kazanan 

1,000 

200 Lira kazananlar 

610-! 29708 32137 38839 7276 
34212 7061 
31900 

70 Lira kazananlar 
29032 35792 34218 15309 26370 
10924 

·~ 

92&·i ,. 6259 .1512. ..30552 . 7049 
13163 32846 38798 1256! 26ÖOO 
16596 2808 38482 27572 19013 
33565 26204 6027 18586 38469 
37929 
12930 1748 14676 

50 Lira kazananlar 
5161 30826 18265 39837 37314 
7202 7164 6587 38209 20540 
850 18163 11939 1566 25402 

17779 10935 35764 7056 7054 
8061 6305 5699 1885 1347 

37336 8892 9042 3815 10842 

yeti protesto için istifasını ver • 
miştir. 

Amiral Rcader, Baltık adata • 
rmdaki stratejik noktalarının Sov 
yetler Birliği tarafından alınma. • 

sını protesto etmiştir. Zira Al • 
man donanması bu suretle doğu 
Baltığmda Rusya tarafından çev 
rilmiş, batıda ise İngiltere tara -
fından bloke edilmiş bulunmak • 
tadır . • 

Amiral Raederin istifası red • 
ıdedilmiştir ve Almanya, Stalinin 
Fintandiyada yerleşmesine mani 
olmak için muh.ı.li dahi yapacak. 
tır. 

Daily Ekspres gazetesinde Sef 
ton Delmer, Tallinde doğmuş O

lan şiddetli Bolşevik aleyhtan 
bulunan Alfreq Rosenberg hak • 
kında mallımat vermektedir. 

Delmere göre, Rosenberg, Hit. 
ler • Stalin paktının müzakereci. 
si olan Fon Ribentropla kanlı 

bıçaklı denecek vaziyettedir . 
Hususi kıtalarla Hitlerci genç_ 

ler Rosenberge müzaharet et • 
mektedirler. 

Ankara caddesinde 

Kiralık kat 
'le odalar 

tayyare 
kazanan 

34365 15610 18249 24 
15623 6978 20632 2 
27010 27272 19800 25 
15505 21197 3019 4. 

40 Lira kaza 
12897 94993 8149 343 
41128 37910 52939 29 
31087 14644 24562 255 

2287 8940 37758 8 
3324 22944 24339 16 
4547 122 39396 
8059 94554 30627 18 
5422 34066 17899 7 

15683 276 16694 22 
6042 15369 31694 18 

23560 3939 9222 3 
31047 31193 
27777 35524 28576 20 

5446 10999 19373 ıs 
19536 36400 30073 26 
24704 12483. 26064 34 
13678 11762 7976 35 

Erzurum ha tt 
açılma m eras 

gidecekl 
Ankara, 11 - Erzu 

nın açılışında bulunac 
ler gelecek çarşamba 
hususi trenle burada 
edeceklerdir. Heyetle 
ünde Ankaraya dön 
Dönüşte Sıvas vagon 
nın da açılışı yapılacaktır. 

l\ -

Ekmek fiyat 
Narh ltomisyonu d .. 

yede toplanmış, ekme 
m aynen ibka etmiştir ... . -. 

Evvelki günkü 
fırtına tahri 

Evvelki gün çıkan 
lda denizlerde muhteli 
olmuştul'. 

Danca ite Eskihisır 
bir can;hl dalgalarla 
içinde b:ı1.ur.an iki ki.}i 
idares:nt-ı ıi'irt numar 
tarafınd'.lil k:.ırtanlmtştır. 

300 torunlu v 
yaşı:ıda a d 

Belgrad 11 '(A.A.)' -
ve iki km olan 128 ya 
nalı Mateo Mipalj fam 
damın bugün hepsi de 
üzere 300 hafidi va 
kahve, alkol ve cigara 

VAKiT Kit 
Dün ve yarın t 

kü lliyatı 

N o. 41.50 5 ci seri 
41 Dö Profundı. 
t2 GünUn hukuk! ve 

meseleleri • 
43 Eflatun 
44 Gizli harpler 
45 Disraeelinin hay 
46 Me~a!izik nedir?. 
'7 Yeni adam 
(8 lnıiyetln tesirleri 
49 Politika felsefeai 
'50 Estetik 

Bu !erinin fiatı oıu 

Hepsini alanlara yüzd 

atı 

.-\nkara caddesinin en hAkim to yapılir. Kalan 4 
lOktasında, Orhanbey hanında 1.88 kuruşu peşin alm 
'at \'e oda olarak kiralık ye:ler baklsl ayds birer Ura 

Altındaki il4n bürosuna mü· llzere ll~ taksite bağlanır · 

•• a·.0.''

1····•••••••11 &alaka a · .-;:.- "" . 



sanıyor· 

n fikri ittifakla kabul 

~.L Nobodi aya~ kalktı. 
"11ftnde hQrmetle itilerek: 

'jeste, dedi, Nordstemi 
kalmıyacaian. Sinn 
~ ihtiW hareke

\':._~~ akim kaltmf na· 
~~bilir. 
~~verdi: 

~iki vaadin de tufulacalı-
'~:::. Siııe muvaffakiyet 

~ haainma dönettk ilive et· 

~ de Bain .. (1) §6valye 

&ı t\ıııına &elmelerini ricı .. 

( ~ lord Kartriç ve amiral 
\''- ~n gelerek kralın mı· 

• loluna ıeçtiler. Kral onla· 

~~~llar. dedi. M. Ceym~ 
... ~ aranuza cinnete liyakat 
:"111 illi? 
~ ~ ctvap verdi: 1 

~ nuaa girmekle bizlere ,e· 
1) • 

~ ~ baltfe onun aranma girmeS,:tl4let eder misiniz ? 
S ~P verdi: 

~~hay. 
'&!de: 

~'lllcle ... ve ,1ftilıarla! dedi. 

H A B ER - Akpm Poetut 

. --· ,. -

Hındıstanda dünyanın en eski ınsanları arasında 

- 19 - )'a:un: L. Buıch 
35 yılını ,·ahşller ara~ında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Nakw..: Fethi KARDEŞ 
Kral Nobodiye hitap etti : 
- Yanıma &eliniz vedia ~ü· 

nüz. 

Hasır kümesi alhndan esrarengiz 
bir bahar ağacı çıkh 

t.eyım Nobodi itaat etti. - Sen burada bizi bekle bir 
Bunun üzerine ~"ld Corc ~- dakika .. emrini verdim. 

Hintli si:urbazın titremesi bütün :e t -ııladr: 
vücuduna sirayet etmiıti. 

- Memlekete yaptıltntı hiz- Kuru elini Ueta kımıldata.mı· 
metleri göıö~~llf ata~. muhaı: yorum, gibi a~rır ağır dudakları. 
bede .~reti~ııe ve ıs~ı~e ki· na götürdü. Pamıa~le bana: 
yasetınııe mük~faten sızı şovalye Sus! gibi bir işaret yaaprak: 
yapıyorum. ı - Sa.tan.. sakın.. hiç konuşmı-

Sonra Nobodiyi çekerek iki ya· ~"8C3ksın! diye kekeledi. Zira Ba· 
nalından öptü. 1 haranpnm.. B:ıharanganm felA-

Orada ham bulunanlarm hep- 1 ket:ne .. fel!ketine sebeb olursun! 
si milli müdafaa ile alaka.:lar en ı Hayretle baş:mı iğdim. . 
gızli meseleleri bile biliyorlar,mem - Sen merak etme, muhterem 
leketin bu cesur ve fedakar evlldr ' Buha - Ruti! asla ağzımı açmıya· 
na neler borçlu olduğuna v!luf· cağım.. 

bulunuyorlardı. Bu itibarla kra· Buba - Ruti emin olmu, gibi ba. 
im bu ani taltif hareketine hayret şmı salladı ve beni eliyle arkasına 
etınedıkten bqka onu sevinçle kar itti. Hay~tle. heyecanımdan &· 
şıladılar. deta afallamış bir halde Hintlinin 

(Devamı var) arka tarahna geçtim. 
• 1 Buha • Ruti sol tarafımmlaki 

(1) 1399 da /nfiUne Jmılı dör- sık ve ıifiri aiaçlıla dolru yQril· 
düncü Hami ltn•/tllllt111 iluüıs .- meye başladı. Fakat Adeta <lüşe
dslmiş bfr Jt4nn.. Bu nifa• alan- oekmiş, yahut felç inmiı pbl milt· 
lara aJaltl ünvam da ttvcilı tdil- külltla. ağır alır yürüyebiliyor. 
,..İ§ olur. du. Sanki o müthiş. madent ve a· 

Tetekkür 
• v cu1besinden: 

Nipntaşı ku or 
taokulu birinci 
sınıf ikinci 111· 
beden 215 nu • 
maralı bayan 
Beti Almalel 
10n zelzele mü· 

• • 2 fP nasebetile, kum 
harasında biriktirdiii 525 kurueu 
feli.ket7.edelere yardım için tube
mize teberril etmiıtir. Kendisine 
teşekkür ederiz. 

Bıyoflu ,..,ı; "*11ilc pbaiır
tün.· 

1 - Şubemisden bug(ine kadar 
askere sevkedilmcmiş deniz era· 
tından 3Ur334 dahil dolumluta· 
nn hemen şubeye müracaatları. 

2 - Bunların toplanma gQnleri 
14 birincit.eşrln 939 ve normal o
lanlardan 13 blrlncitepin 939 ak· 
pmma kadar bedel verebilecekleri 
ilAn olunur. 

levli göz!ü Hindli şimdi birdenbire 
AmA olmı11 gibiydi. Onların Oae
rine adımlarını o kadar garip ve 
hakim olmaksızın basıyordu ki 
gözlerinin artık görmediğine bük· 
medilebilirdi. 

O sabit ve ıarip ısıklı g~zlerlte 
san~t dehşet itindeymiş gibi yal· 
IUJ ileriye bakıyor, göılerini hi~ 
kırpmadan. mefluç bir adam gib! 
yürüyordu. 

Yava, yavaı sık ve karanlık 
alaçlara yakla,trk. Buha • Ruti 
ellerile dallan aralık etti. Oradan 
ormana girdi. 

Ben de mühiş bir merak ve he
)'ecan içinde onu takip ediyordum 

Bu sık ataetann arasından mtlı; 
kül1tla geçilebiliyordu. Fakat be, 
on adım so:ıra etrafı böyle sık ve 
uzun ağaçlarla çevrili, daire §ek· 
linde, yuvarlak küçücük bir mer 
dancığa çıkmıştık. 

Burası adeta ormanın içinde hu· 
sust • her tarah sık ve yabani a· 
iaç'arla kapanmış • gizli bölme 
gibiydi. 

Bu bölmenin ortasında Hindis
tamn ince ve yumuşak hasır'.a:ile 
sanlnuo bir küıne görülüyorda. 

Bu hasırlara mehtap vurdulu 

JOZEF RALSAMO 

için bu küme bu daracık meyda· 
nın ortasında altın kaplı garip bir 
hint mezan gibi parıl panl parlı· 
yordu. 

Buha • Ruti bu kümenin önün 
de durdu. Uzun ve ince boynunu 
ileriye doğru uzatarak derin btr 
dikkatle dinledi. 

Herhalde demin Juydujunu 
söyledili sesi ilittiline emin ol· 
mak istiyor ıibiydi. 

Sonra hasır kümesine yavq ya. 
vaş yaklaşu. Bu hamlan titriye11 
ellerile ağır ağır açtı. 

lnce hasırların altından bembe· 
yu. bodur, kısaak bir aiaç mey
dana çıktı. Bu alaç büyük büyük 
ve salkım, salkım bembeyu bahar 
çiçekleri 8ÇIDJI. öbek öbek beyaz 
kasmıpatlan gibi garip. fakat dil· 
her iri ve gür çiçekler sarkan kü· 
çUdlk bir alaç veya bir fidandı. 
Bu çi~erin her biri sanki bir 
gül fıdanı illerine yfiJlerc::e beyaz 
ipekli kadın mendilleri asılmıı gi· 
bi, el bOyQklüiünde. iri iri ve sap
lanndan püskül pQskQl apltya 
doinı sarkmış çiçeklerdi. 

Bu pıtrak gibi nefis ve iri bahar 
çiçekl.ıri 3ÇIDll garip alacı hiçbir 
y~a görmemi~im. 

Bir kökün üstünden ldet.a bel 
kollu muhte,em bir pmiın 11öi 
havaya uzanımı bet daim Ozerin. 
de uçak saçak sarkan bu köpük 
gibi bembeyaz çiçekler. wran meh 
tap altında. Atieta ıslanmış gibi 
pml pml parlamaktaydı!ar. 

Buha • Ruti bir gelin elb19 
gibi, bembeyaz bir ~ Yılmr 
gibi, Adeta bir (tül alacı) denile
bilecek olan bu harikulAde narin 
dallan iki koluyla hafifçe kucakla 
yarak y{ll{lnn pnsknrme çiçeklere 
kapayarak 'detin derin lak!adr vt 

ôptü. 
Buha • Ruti başım kaldırdıt. 

zaman, ay ışıimda yüzünün Meta 
bir l>lü gibi bembeyu kesilmiş ol 
dulunu gördüm. 

iri gözlerinin bebekleri kaybol· 
mu~ gözleri de bembeyu kesil· 
mişti. 

Buha • Ruti illhi bir çiçeiin m
lq edici kokusile mest otmue li· 
biydi. Yan açılmış ince dudaktan 
arasından di§leri parlamaktaydı. 

(Deftml ftl') 
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Dün akşamki maç 

Galatasaray - Şişliyi 
2 - O yendi 

DUn gece Taksim stadyomunda 
Galataaarayla Şişli takonlan a. 
ralarmda bir gece maçı yapdlar. 
Takımlar hakem Ahmet Ade

mlıı idaresinde sahada au §ekilde 
yer aldılar: 
Oa1atuaıa1: Olman • Faruk, 

Salim • Eşfak, Eaver, Celil -
Becllt, Salihaddla, GUnclth:, Bu· 
darl, Serallm. 

fl§ll: Armenak • Vllstardl, 
l1ısan • MartaJUı. Pançef, Arte • 
vlr • A&~. Jlraç, Suldur, ııllrayr, 
Dlru. 

Oyuna Galata.sarayın bir bUcu. 
mu Ue başlandı ve bu hücum Şiş
li mUdafaaamda kesilerek iade 
edildi. Devre 25 inci dakikaya 
kadar mütevazin bir ııekllde geç· 
ti. 25 inci dakikaclan sonra Ga -
lata.saray hafi! bir UatilnJUk kur. 
du. 41 inci dakikada soldan bir 
Pas alan GUndiiz, hafif bir §Ut. 
le Galatasaraym ilk golilnU yap
tı. Devreıılıı bun<A&n sonraki kıs· 
mı kartılıklJ akınlarla geçti ve 
Galatasaray ilk devreyi 1-0 ga • 
Ub vaziyette bitlrdi. 

iKiNCi DEVRE: 

tıdocl devreye Şiflinln b\t' alam 
Ue bqlandı. Bu devrede Galata. 
uraylJlar daha düzgün ve hlkım 
bir oyun oynamaya bqladılar. 

Devre ~ inci dakikaya kadar 
Galatasaray hlklmlyetlnde fakat 
ıoıstız devam etti 26 mcı dakl • 
bda Etfak geriden aldığı bir 
pası önündeki mUdafU de aUa • 
tarak Galata.sarayın ikinci golü • 
nl1 J,aPtı. 

Ba BOL 3ll1W1eri daha ml,Jüe 
barekete getirdi. 30 1IJlCU düf • 
kada Galatasaray& bir gol yaptı. 
lana da hakem daha evvel favl 
çaldığından bu gol sayılmdı. 

Devreıılıı 38 inci dakikasmda 
ŞlıU aleyhine verilen bir kor • 

Galatasaray klUbUnUn 
kongresi 

Galatasaray klUbll yeni idare 
heyeti aeçlml 21 teerlnlevvel cu· 
marteel gUnU saat Uçte klUb mer. 
kezinde yapılacaktır. 

ner golle neticelendi Şiflllilerln 

goliln elle yapıldığı iddiası Uze • 
rine hakem golll atan GUndilH 

sordu. GUndUz de golü elle yaptı. 
ğmı söyleyince bu gol sayılmadı. 

Devrenin bundan aonrakl Jmmı 

çok ıUratll akınlarla geçti ve Ga
latasaray 2.-0 vaziyette maçı ka
zandı. 

Alı Sami kardeşini 
kaybettı 

Merhum Şemseddin Saminin 
kllçilk oğlu ve Tnn!yede ilk 

spor teşkilltmı ve Galatuaray 
klUbUnll kurmuı olan Ali Sami • 

nin biraderi elektrik milhenc:Uli 
lskender Dl§budakm vefatı, btı • 

tün Galataaaraylılan ve lpOl'CQ • • 

lan mllteesslr etmiştir. 

Gerek Galataaaray kltlbtl Tt 

gereJtae Galataaaraylılar cemiJee ' 

tinden aldığımm tezkerelerde bu. 
gUn kalkacak cenueye tltlb ..,. · 
lan davet edilmektedir. ıf 

Ali Samiye ve bütiln aU_, 
derin taziyetlerlm.izi blldirf.rfa. 

Ramazanda 
yapılacak güreşler 

Ramazan mtlnalebeWe b'1Jlk 
bir gflref organizaayoma huır

lanmaktadır. Ramazanm devamı 

mllddetince her gece Şelladfta

smda SWeymanfye klUbUnde 111. 
tün pehlivanlara açık olmak ise 
re profeayoııel mflAbabtar la& • 
zırlanmqtır. Bu mUaabeJreJann 
yağlı gilreı mi, yolma aerbeılt ili 
olacağı henüz belli değildir. 
Başta MUllyiuı olmak U... 

birçok tanJJUnll pehllftlllarm il. 
tırak edecefi bu 30 IODllt .... 
sabakalarda hakem heyeti ~ 
leketln en dUrUst ve tan•q · 
hakemleri olan au yolcu :UeJmlılt. 
Hafız Beaim ve Cemal tef)dl ._ 
decektlr. 

GUre•ler ıeri>eat olurB& orta 
hakemliğini Salın yapacaktır. 

JOZEF BA1.SAI\10 

- MUlu!e n emlrm kimse 
peme.ı. 

lan batka bir rlJııbe de, -yÖlcu · 
kadının arkasından kile.eye gi• 
rerek yavaı yavq ilerledikten 
sonra, mabedin 6nUnde diz ç8k· 
müt ve yüı:ilnll yere Jroymuı oL 
duğu halde yolcunun dua etmek· 
te olduiunu ıördO.. 

elleriyle manutınn kapısına va· 
ruyordu. 

tanımı olan ahalinin 6zerinde bm 
tesir yapmakta gecikmedi. 

- Oh 1 Eter o mu..ade alına .• 
Sahip olcluiu kuvvet n iktida· 
rmr Mtfedere1r buraya celine ..• 

- O gelecek kim 1 
- Bit fey delil t Bir tel'!. 
Rahibe kendi kendine .CSylen: 

di: 
- Biçare ~dınmt olmalı!. 
Atb Jradm mecaan olduğuna 

dair had olan aebabı takviye 
etmek için: 

- Kiliee, ldUMI diye ıiıınl • 
dandı.. 

- Gel bclDflre, teni oraya gti. 
tllreyim. •. 

- 06rUyor mmunus? Beni 
takip ediyorlar. Çabuk, çabuk! .. 

- O 1 JlanMtınn duvarJan 
pek kuvvetlidi. Eler beni din· 
lenenia bu yorsun ba!füde be· 
nim llyledlliml yapanınız. Kili· 
HC.fe diaterlnid taflann O.erinde 
bllttln bittin yoncapza timdi 
pdip bir ensel yatakta rahat et. 
aenb daha iyi olm .. 

- Hayır. bayır, daa etmek 
lıterlm. dua edeceıtm Jd cenabı 
hak benl taJcip edenleri bertaraf 
etain.. 

Genç bdm bu e8steri 13yle
diJrten eonra rahibenin g&rter • 
dili ldlçGJr bpıdaıi 'kiliseye cire
rtk kapPJI bp9ık. 

Her nlllbe stbl mütec...S. o. 

• • • • • • • • 
. "'l 
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lki gün evvel manMtınn bq 

rahibeliğini 6zerine almq olan 
madam Lliiz da Fram, rabibele. 
rin ileri gelenlerile tetkil etttiği 

bir heyetle mamatıra ıetecek O• 

lan velia:bdin kanana fnbllde 
bir resmi kabul ,apılmuını mil· 
ı:akere ediyordu. 
Maaatınn hazineli o zaman 

biraz bot•lmııtı. Sabık bqhem-· 
tire riyaseti LUb dö Frann terk. 
ederek bqka tarafa cittili ma. 
da kendi phana ait bir çok kır 
metil eıyayı da benber alıp gö
tUrmllttiL 

O zaman, cünıleli tannumf 1d. 
bar familyalara mensup olan ve 
dini müsatlara binaen nefisleri· 
ni hakkın hiJ:sııetine telliuı ve 
tahıiı eden batrahlbeler kendi· 
lerine ait olan kıymetli eıya ve 
mllcevberatı da manutınn had· 
nesine bırakırlar ve manaatm:lan 
ayntrrken tekrar alırlardı. 

Madam Lüiz d5 Fram, vetiah. 
din zwcesi ltfarl Antunnetln, 

Şehir alıallainden bir kaç kiti 
merakla atb bdınm yanında dur. 
dular. Bu kadının kıyafetindeki 

gariplik ile kapıyı açtırmak için 
olan iaran bu adamların merakını 
mucip oluyordu. 

Seyircilerden biri: 
- Madam ne istiyorsunuz! di· 

ye sordu. 
Kadm bir İtalyan pveaiyle de. 

diki: 
- G6rUyorsmıuz ya? içeriye 

cirmek istiyorum. 
- O halde yanlıı kapıyr çalı· 

yorsunuz. ÇUnkü bu kapı, günde 
bir kere frkara için açılır. Açıl. 

mak vakti de çoktan geçmlftir. 
- O halde ınanasttnn bq 

hemşiresiyle görUşmck için ne 
yapmalı?. 

- Ya duvann nihayetindeki 
kUçük kapıyı ya but bilyük kapı· 
yı çalmalı, 

Dicer biri atıldı: 
Madam biliyorsunuz 1d pmdi 

manastırın bathemıiresi Prenses 
LOir da Pranstır •• 

- Biliyorum, teıekkUr ederim. 
Seyircilerin arasında duran 

bir ıUvari askeri de s6ylendl: 
· - Ne gUı:el at! Eğer bu at yaş
lı delilse tırnağının dibinde beş 

yllz altın eder 1 • ' 
SUvarinin bu sözleri oraya top· 

O sırada attan ziyllde, aahibl 
olan madama dikkat etmit olan' 
bir papas kalabalığın arasmdan 
yol asarak kapıya kadar yaklqtı., 

Ve kendisince malfun olan bir 
usulle kapıyı açarak yolcuya hl.; 
taben: 

- içeri buyurunuz madam, atı
mn da çekiniz, dedi. 

Etrafta toplanan ahalinin 5-
nilnden kaçmak ve onlann g6zitn 
den kurtulmak istiyen yolcu ma
dam kapıdan hızla ginniı vı atın 
dizginini öyle kuvvetle çekmiftl 
ki hayvan içeri doğru sıçrayarak 
bir gürültü çlkarmııtı. Xapuun 
iç tarafındaki kullı'beai.nde oturan 
rahibe dıpn çıkarak: 

- Madam ne istiyorıw:? içeri 
ye nasıl girdiniz ? diye aordu .. 

- Bir papaı efendi kapıyı aç-" 
tı, istediğim ıeye gelince; milm 
künse bqhemfire ile görüımek· 
tir. 

- BaJhempre bu alqa.m misa·' 
fir kabul etmez.. . 

- Halbuki manaıtrrlarda bu .. 
luna'n baJ rahibelerin her ne sa· 
man olursa olıun kendilerinden 
yardmı isteyen hemfire1erinl Jra. 
bule mecbur olduklanm haber al· 
mqtmı. 

- Sair vakitlerde öyledir •• f ... 
kat prenses hazretleri evvelki gtlt 

' 
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1 - Milli Piyango Biletler.i 11 ·- 1 O • 1939 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarının bulunduğu mahallerde satışa 

çıkarılmıştır. 
2 - Perakende olarak satmağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her bayie seyyanen yüzde 10 komisyon verilmesi 

kararlaştırılmıştır. 
3 - Milli Pi~3ngo Bayii olmak için şeraiti anlamak ve Bayilik ruhsatnamesi almak iıtiyenlerin Istanbulda Karaköy Ziraat 

Bankası altındaki • eikİ Natta seyahat acentesinin bulunduğu gişeye ve diğer mahallerde Ziraat Bankası Şube ve Ajan-
larına hüviyetleriyle sarih ticarethane adreslerini ve seyyar bayilik istiyenlerin ise hüviyet ve ikametgah adreslerini gösterir' 
bir arzıhal ve iki kıt'a Fotograf ile birlikte müracaat etmeleri. 
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.Askeri· Fabrıka,ar umum MUdüriüğü ilanı~I 
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Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlara 

Umum Miid!irliiğürııiiz telefon 
hinden ililrnren ckği~nıişlir. \'enr 

(8251) 

s:ınlrali nurııanısı 9. 10. 939 tarı· 

numara 41SG4 dır. ilan olunur. 

t ıst. Komutan:ığı Satınalma Komısyonu ılanları 1 
Çerkco;kô~ iınde y:ıpıl:ıcak iki hölükIU bir nav~·on kcşır <·et veli ve 

pl!inlnrı dahilinde l aptırıl:ıcağındun kopalı zarfla ihah-si '.!:J/Birincileş· 
rln/039 pazartesi J:Ünü saat 15 ele ypılocaktır. Muhammen keşır lıcdeli 

445ii liradır. İlk tc:nirıatı 3343 lira 2S kuruştur. Keşif cet' eli \'e şart na· 
melcrile ıılfınl:ırı ait olduğu şubeden bedeli nıuk:ıbilinde verill·bitır. ls· 
teklilcrinin ilk teminat makbuzu veya mektuplorile :.!f!IO ı.:ıyılı kanunun 
2-3 maddelerinde yazılı vesikalarile ihale giinünden sekiz gün evvel vi· 
Hiyct nafıa fen müdurliiklerinden alac:ıklnrı vesikalarile lıeraber ihııle 
günü ih:ılc s:ı:ılınden bir s:ıal evveline kotlar teklif mektuplarını Fındık· 
lıdn Komutanlık satınalma komisyonuna Yermelcri; (8123) 

Saoah, Oğle ve Al<şam 

ffidrolik pres döküm tesU.atı &lmacak 
Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan Hidrolik Pres döküm te~!< 

Aslcert fabrikalnr umum müdürlüğü merkez satınalma .lı:omisyoıııı1 

20·10·939 cuma gunü o;aat 15 de pazarlıkla ihale erlilccektir. Şarınaıııe 
ra.sız olornk ıy:>misyondan ,·crilir,Ta liplerin muYakkııt teminat " 
(1875) lira ve 2t90 num:ıralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ,·r 
ilde komi<;yoncu olınatlıl.larına 'e Lıu işle nliık:ıdnr tüccardan oldukli.lr 
dair ticaret odası ,·e~ikasile nıeı.\ür sün ,.e saatle kom is~ ona nıurM 

1 ları. ,l i!Jt3 

* * * 
3.ı-0 Ton lneç ham demiri alınacak: 

Tahmin edilen bedeli (51.000) lira olan 340 ton hveç ham de!"\ 
askeri fabrikalar umum nıiidürlüıiü merkez sat malına komisyonuncıı j 
10·939 salı günü s:ıat H de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) 
(:i5) kuruş mukabilinde kombıyondan verilir. Taliplerin muvakkat tt~~ 
nal olan (3800) lira Te 2490 numaralı kanunun 2 \'C 3. maddeJeriııddt 
nsaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle allik:ıdnr tüccardan ol 
!arına dair ticaret odası Yesikasile mezkur gün ve saatle kombyon 11111 

caalları. (802!)) 

••• 
S5 Kalem kasnak kayı'ı alınacak . ır 

Tahmin edilen ~deli (40.000) lira ol<l.n 35 hlcııı ka'.5nak kııyışı •s
9
. 

rt Ca.briJ.:alar umuın müdürlügli merkez: satınalma komisyonunca 24-10· ~ 
salı günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 2 lira nıu1'• 
llnde komisyondan Terilir. Taliplerin mll\·akkat teminat olan (3000) 1 

Maltepe Piyade Atış okulunda yaptırılacak olan dershane keşif ve 
pltınl:ırın:ı göre y:ıptırıl:ıc:ı.;ınd:ın k:ıpah zurna ihale~i 19 birincitcşrin 939 
perşembe günü saat l 1 tc y:ıpıl:ıcaktır. Muhammen keşif hetleli 71040 lira 
63 kuruştur. llk teminatı 5328 lira 7 kuruştur. Keşif cetveli ve planları 
bedeli mukabilinde şubesinden verilebilir. Taliplerinin ihale gününden 
en oz sekiz gün evvel ,·ilayet nnfia fen müdürlüklerinden alacakları vesi
kııl:ırile beraber belli gün ve saallen bir,;sa:ıt evveline kadar teldi( mek
tuplarını Fındıklıda komutanlık satınnlm11 komisyonuna ,·ermeleri.(7931) 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 
dişlerinizi fırçalayımz. 

'Ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vc:rnikle komisr0~ 
olmadıklarına ve bu i~le nliikadar lüccartlan olduklarına dair ticaret 0 

sı :" esika.sile mezttır ıiln ve saatte komisyona müracaalları. ,(7940), *. * 
• • • 

Fen Tatbikat okulunda şerait ve.~if,cetvell mucibince tadilen ta
mirat yaplırılaca~ından açık eksiltme)liihalesi 19 ilkteşrin 939 pcrşeın· 
he günü sıı:ıt 13 te yapılacaktır. Muhammen keşif bcıleli 6687 lira 2l ku
ruştur.Ilk teminat: 501 lir:ı 54 kuruştur. Şartnamesi hergün komls)onda 
görülebilir. Jstcklilerin ihale gününden en az se.kiz gün evvel Narin ren 
m~dürlüklcrindcn rılııcakl:ırın V'esikalarile her:ıbcr belli fftin ,.c saatle 
Fın(Iıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri .. <7932) 

* * * 

:Deniz Levazım satınalma komisyonu ılAnları 

1 - Tahnıın edilen bedeli (:J7.573) lira olan p:,.uooı kilo zeytinya
~ı 17 hirinciteşrin 939 tarihine rastlıyan sah günü saat 14,30 da 
kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ilk teminat (2818) lira (13) kuruş olup şartnamesi hergün ko·· 
misyondan (188) kuruş bedel mukabilinıle alınabilir. 

3 - isteklilerin 2.C90 sayılı kanugun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat eneli ne katlar Kasımpaşada bulunan komisyon başkan. 
lığına vermeleri • .(7720) 

* * * 1 -Tahmin edilen bedeli (16.275), lira olan :(150.000>; kilo nohut, 

30 Ton alemlnyum almacak r 
l'ahmln edilen bedeli (30.000) lira ola~O ton Alüminyum Askert 1.., 
~r 11TDum müdü_rliıiü merkez sahnaım-.ııtomisyonunca 2•·10-939 5 günil saat 14,3() da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) lira ( 
kuru~ mukabilinde komisyondan Terilir. Taliplerin muvakkat tenıiıı• 1 

lan (2250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki "es' 
lftomisyoncu olmachklarına 't'e hu ı~ıe altlkadar tüccardan olduklll'

1 

C!a.i~caret oduı'\.esikuite' nıezkCır ~üo Te saatle komisyona mürıır• 
!ılr1:'!;<79H) 

ı · ··":. ... 
uevıet Oemiryoilar1 ·ve Limanları 
işletme ·Umum idaresi ilanları '. 

Askeri birlikler ihtiyacı için nrpaczme makinesilc bir adet Füller 
marka motör alınacaktır. P:ız:ırlığı 13·10·!1'39 cuma sfinü saat 13 de ;rapı· 
In .. caktır. Isteklilcrin lıelli ı;ün ve sualle Fındıklıda komutanlık satınalmo 
komisyonuna gelmeleri. ,(8181) 

* * * 
17 birineileşrin 939 tarihine rastllyan sah günü saat 11 de kapalı :z:arna 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli 7500 lira olan 5 kalem demirci ocakları 20-ıı·9d; 
pazartesi günü saat 15 te kap.alı urC usulü ile Anlı:arada idare binasııı 
satın alınacaktır. . ~-( 

1 
.~ Ordu müfettişliği ihtiyacı için gemici feneri pazarlıkla satın alınn· 

2 - Ilk teminatı (1220) lira (63), kuruş olup şartnamesi hergün ko· 
misyondan parasız o1:ır:ık alınabilir. 

Bu işe girmek istiyenleria 1(562,50) liralık muvakkat teminat ıle ~~ 
nunun tayin etli~i vesikaları Te tekliflerini anı gün saat 14 de ı.adıır 

ca.ktır. Ihnlesi 13 birinciteşrin 939 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 
Istcklilerin belli giin Ye saati~ Fındıklıda komutanlık satıııalıno komisvo· 
nuna gelmeleri. (8182> -

3 - Jstcklilerin 2'90 sayılı kanunun tarHatı dahilinde tanzim edecek 
leri kapalı teklif mektuplarını en seç belli sün Ye saallen bir saat evveline 
knıiar .Knsımpaşada bulun:ın komisyon b:ışkonlığına Ycrmelcri. (7719) 

mhyon reisliğine venneleri lAzımd;r. ır' 
Şartnnmcler parasız olarak Ankara.da malzeme dairesinden, J!tıyd 

paşada Test'llüm n sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (7951) _/ 
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geldiklerinden bu akşam meclis
te müzakereyle meşguldürler. 

- Ma.1dam ben pek uzaktan, 
Romadan geliyorum, at üzerin· 

de bir çok yol aldım. Cesaret ve 

kuvvetimin son derecesine gel
dim. 

- Ne yapalrm? Madamın emri 
kat'idir ... 

- Si:z:in başrahibeni:z:e pek mü
him şeyler haber vereceğim. 

- O halde yarın geliniz. 
- Mümkün değil, bir gün Pa-

riste kaldrm .. O günde .... Bundan 
başka otelde yatamam. 

- Ne için!.. 
- Param yok! .• 

Rahibe, üzerinde bir çok el· 
maslar pırıldıyan, bir güzel arap 

at•r.m sahibi olan bu kadın baş· 
tan aşağı gözden geçirdi, bir gece 
otel ücretini verecek parası olma
dığına dair söylediklerine hay
ret etti. 

Yolcu: 

ka manastırlar ıaa vardır. Her 

birinin başrahibeleri ayrıdır. 

- Evet, evet, biliyorum. Fa. 

kat adi bir başrahibeye müracaat 
etmek istemem. Ç~kü iıime gel,.. 
mez. 

- Zannederim ki israrınızda 

yanılıyorsunuz, :z:ira Madam Lü
iz dö Frans dünyaya ait işlerle 
uğraşmaz .• 

- Ne olursa olsun bir kere o· 
nunla görüşmek istediğimi haber 
ver .• 

- Size mecliste meşguldür, 
dedim .. 

- Meclisten sonra?. 
- Henüz yeni başladr. 

- Manastıra girerek dua cl:ler 
ve beklerim .• 

- Teessüf ederim madam. 
- Niçin?. 

- Çünkü beklemek mümkün 
değil.. 

- Bekleyemez miyim?. 
- Evet ... 

- Demek ki ben aldanıyorum. 
Ben Allahın evinde değilmişim! 

Yolcu kadının bu yüksek ses. 
le söylediği bu sözler takındığı 
hal ve tavır rahibe üzerinde der
hal tesirini gösterdi. 

V c fazla itiraza cesaret edemi
yerek : 

- Benim sözlerimei e1bisele· 
rime dikkat etme, param yoktur 

dediğim zaman doğru bir söz 
söylemedim. Çünkü herhangi o. 

telde olsa bana kredi yaparlar .. 

Hayır, hayır .• Benim buraya gel

ınekten maksadım yatack yer de
ğil, iltka ~ecek mahal bdmak- - Ne iııe, lıir kere başrahi· 

beye söylemeye çalışayım, de • 
Sendenizdc bai• di. 

tır . 

- MadJı!Il, 

fOZEF 

- Hususiyle benim Romadan 
geldiğimi, yolda hiç dinlenmeden 
doğruca buraya koştuğumu söy
leyiniz .. 

- Peki söylerim .• 

Rahibe içeri girdi, biraz sonra 
başka bir rahibe gelerek ldedi 
ki: . 

- Başrahibenin bu akşam si
zinle görüşmesi mümkünsüz ise 
de, sizin manastırda kalmanıza 

müsaade vardır, çünkü sığınacak 
bir yere şiddetle ihtiyacınız ol· 

<luğunu söylemişsiniz.. Binaen. 
aleyh içeriye ginneğe ve yorgun

luğunuz dolayısiyle istirahata 
muhtaçsanız hemen yatağa gir. 
mcğe mezunsl.'nuz. 

- Fakat atım?. 

- Ona da bakılır, merak et· 
meyiniz .. 

- O bir kuzu gibi usludur. İs. 
mi Cirittir. Bu isimle çağrılırsa 

ıclerhal gelir. Si:z:e tavsiye ederim. 

Çünkü pek mükemmel bir attır. 
- Kralın atlarına yapıla,, hiz-

met gibi ona da hizmet edilir. 
- Teşekkür ederim. 

Kapıcı rahibeye: 

- Şimdi madamı, odasına gö· 
tiir, dedi. 

- Hayır. a:laya değil, kilise
,.... Uyumağa ihtiyacım yek. du. 
ay~ muhtacım. 

Rahibe parmağiyle açık bulu-
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lunan bir küçük liapryı göstere
rek: 

- İşte hemşire ibadethanenin 
kapısı açıktır, dedi. 

- Madam, reiseyi ne vakit ı:;ö
receğim ?. 

-Yarın .. 

·- y a:rm Sa.hah mı ? • 
- Sabahleyin gene mümün 

değil. Çünkü yarın sabah büyük 
bir resmi kabul olacak .. 

- Oh 1 acaba benim kadar a. 
cele işi olan ve benim kadar bet· 
baht olan bir kimse var mıdır?. 

- Yarın veliahdin zevcesi ge· 

cerken burada iki saat kalacak .• 

Bizim manastırımız için büyük 
bir şeref .• Rahibeler için mühim 

bir fırsat olan bu ~iyaret müna· 

sene betiyle ...• 
- Heyhat! ... 
- Başhemşire, kabul edeceği· 

miz büyük misafirlere layık su· 

rette her şeyin hazırlanmasını ar 

zu ediyorlar. 

- Hiç olmazsa başhemşireyi 
görünciye kadar burada emniyet 

altında mıyım?. 

- Şüphesiz hemşire.. Ma
mstırımız kabahatliler için bile 

sığınacak bir yerdir .. Nc-rede kal. 
dı ki. .. 

- Firarilere .• Pckalii .. Buraya 

kimse girmez değil mi?. 
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20.30 da: Romeo .. Ji1l • ---o

Komedi kısmı gündüz H te 
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