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!F:rr <§1 ifil~ o~ cc ~ fP) ifil~~ ü ifil ü y c§l ır liifil ca k öç n n 
1-i i t ı e r b i r rn i 1 y o n A 1 r11 a n 

feda etr11eği göze alr11ış ! 
15 lik toplarla mücehhez 
dev tanklarla hücum ! 

· lfitlerin muvaf fakiyet uınduğu taarruz 
Planının başlıca noktası bu 

. ( 

ımış 

\ı Zigfrid hattının gerisinde 
T Üz b i n 1 ere e A 1 nı a n Abnan ·~ bomba.dunan taYYU~lerind:. ~iri .. 
~S k eri top 1and 16Harpgemisive12 
'----- . . taljgare arasında 

lrzgiliz ve Fransız general/erile ıngıltereden Fran· ld 
ııı ~ saya mütemadiyen çarpışma o u 

(Yazısı 4 ttncUde) 
lngiliz zırhhlarını baflran Alman 

denizaltı gemisinin süvarisi 
hadiseyi anlatıyor 

5 ~ General Veygand ve General ıt:::.pde:f:~!1eh'.:~ ı «Artık beyanname 
-,,ı ~ v 

1 
.
1 1 

d .
1 

ı kuvvetleri ve siyasi 1 
. lurk. Sovvet . ~ve tayyare ı e ~e ı er . t:~::;:~~fa":~::':!~::: atmaktan vazgeçelim» 

'ngdız ve Fransız askerı heyetler 1 f. ladığı Avrıtpa devletlerinin de- 1 Bı"r ,. ngiliz gazetesi Almanyayı d il ...; k 1 k f niz, hava ve kara kuvvetlerini i 
fj.. os ugu Ankarada dört gün a aca lar I tesbitedenımwmzbirAvrupa i bombardıman etmek sı ... asının 

"rı'' ı haritası takdim etmektedir. t ı · <IQ .rQ sulhu bakımın- Ankara, 18 (A.A.) - 3ugün sa Genelkurmaydan binbaşı Aziz 

1
. J 

il he k · k at 16,40 da İngiliz şark ordusu Ulusan ve mil1mandarlarile 1ngi • Bu harita ayni zamanda, Av- J Q e ld g"' t' n ·, yaz yO r 
tillı' r va ıt ıyme- • rupa devletlerinin biribirlerile 1. 1 

1l1 h f d komutanı Orgeneral Wavel ve ma Jiz, Fransız bliyük elçilikleri erki. ı 
~,ı.t. U a aza e e- i'"·eti ve saat 16,50 de Fransız cark t siyasi münasebetlerini izah e- ı Belgrad, 19 (Radyo) - Ams-

" ~ l)' ,, .ı nı ve atarşemiliterleri tarafından f d h" d" H ·ı ı 1 •~ ordusu komutanı Or.,"'cneral Vey _ f er ma ıyette ır. arı ayı son i 
-tı· HA karşılanmışlardır. ! f d b l k • 

t ·llatıc; SAN KUMÇA Yl gand ve maiyeti tayyarelerle şch- (De\'amı 4 üncüde) i .... ~~:' .. ~~~~~ .. ~ .... 2,',~~~ .. ~~:~1.~; .. _f 
il ~tıı.,ı. Ye YckiU Saracoğlu Şük- rimize gelmişler ve Türk ,İngiliz 
~hl i:c)j0 '°ad.an döndü. Beklendiği Fransız bayraklarilc donatılmış o-

l:ıı, lia l'ken :\·anında. bir Türk - lan Devlet Havayollan meydanın -
'""- l'Sıltkt d ı G Ik "k" . .... İ~·ol' l yardım p:ı.ktı gc- a ayr ayrı ene urmay ı ıncı 

lııellıle!(' nununıa berabe r iki başkanı Orgeneral Asım Gündüz 
tlo~tı111< et ara.ı;;mda mevcut eski Ankara garnizon komutanı Tüm -

"'·· de,.,.... d" general Kemal Go .. kçc, Ankara ..ttırı • - .. c t'-•or 
~ "Ye ,, • 

/ ~ a.,t:.tı. b llc SoYyetıcr arasında merkez komutanı Albay Demir, 

:~~ ~::=~~::dd~';! vn~ca:~ka~c~: ı ···a··a··n··, .. z ... k .. u,~r ... d ............... u ..... 
Jı!I ! c;, ~ı bir • ostıuı;umın bcyncl
ı (' ~ ~~İil lııtc:fadesini tt'5ldl eder. 

~~11 ı ll\ı~ bir di ki Yirmi senelik lc- ı· Büyük Amerikan edibi J ack 
1 ıı'1 1atihi olan bu dostluk 

Londonun bu en kuvvetli ,.e 
(Devamı 4 üncüde) 

(\ en güzel eserini okuyuculan. 

\lQO o mız bugünden itibaren (3)-, akika: üncü sayfamızda okumağa 

'llg il t ~re baılayaid; 9 
F': " \!! 

,.ansa ~Yeni bir macerada 

Stokholm konferansı 
içtimalarına başladı 
İsveç, Norveç ve Danimarka 
kralları bugün radyo ile birer 

nutuk söyliyecekler 

RUZVELT 
Isve«; Kralına 
mesai e:önderdi 

Stokholm, 19 (.\.A. - Dört 
şimal devletinin reisleri bugün sa
at 12 ile 20 arasında İsveç kralının 
Stokholmdaki şatosunda birer nu
tuk söyliyeceklcrdir. 

Isvcç kralına aşağıdaki mesajı gön 
dermiştir: 

sil'llerikadan 
5Q tayyare 
alacaklar 

~ ll.ı!Jcr oku) ucuları, X!) u pek i) i 1 
tanırlar. nu kuclrclli polis hafiye
sinin y n r ı ıı ba5lıyac:ığı

ınıı yeni: : r muccrası, sizi, Lıüliiıı 
muccr:ılurı gibi içiııiztlcıı sur:ıcak, 

bir sinema scyrcucr gibi pcşi n-ı 
den siz de sii~ii~l cncccksini~; Ruzveltin mesajı 
Pcr~embc glınu IIABEI~ in \ T · t 19 (AA) _ Ruz-

"Konferans, Amerika hükUnıeti 
ve Amerika milleti tarafından 

büyük bir alaka ile takip edilecek 
tir. Şimdiki ahval dolayısile hü
kumetim, Stokholm konferansın

da temsil edilen milletlerin tarihin .. . . asıng on, . . 
3 uııcli !>11ltıCt-sıne ınulıaldmk lt d"'rt Sk d' d ı t• k .. . . ve , o ·an ınav ev e ı on-

goz gC'1:dırinız. t •r "nik d ·· betil • ••••••••v••• ••••• •••••••• t .. eransının ı a I munase e <Yazısı 4 üncüde) 
de daimi surette sadık kalmış ol- ı 

(Denmı 4 üncilde) 

terdamdan bildirildiğil1'e göre, 
Sirmon,ikom adaları civarında 

civarında dün 6 harp gemisi ve 
12 tayyare arasında şiddetli çar. 
pışmalar olmuştur. Gemilerin 
tep sesleri Amsterdamdan duyul-

mu~tur . . Gemi ve tayyarelerin 
hangi devlete ait oldiıkları tesbit 
edilememiştir 

Berlin, 19 (Radyo) - ~lman 

banşfcumandanlığından: 

İngiliz safıharp gemisini batı· 
(Devamı 4 üncüde) 

Bulgaristanda asken 
sevkiyat hararetle 

devam ediyor 
Yolcular . dün Flibe civannda 

14 askeri tren görmüşler 
Dünkü semplon ekspresinin ye-

di saat gecikmesine Bulgarların 

büyük askeri nakliyatı sebep ol -
muştur. 

Dün ve bugün Bulgaristandan 
ı_;Plen transit yolcular bu nakliyat 
l':akkrnda mühim malumat getir -
mişlerclir. Yolcuların izahatına gö 
re, ekspres treni Flibeyc 60 kilo-
metre mesafede bulunan Kosta -
nabanya istasyc:rnnda bekletilir -
ken :h • .ıt •:~:::~~nıfo !lSkı>r yüklii 14 

trcrı. ~·ifriilrr.ib~;fr. r . .ında:ı. b:u~ka ı 
A:n:r.n:".'.•~ar. yeni ~f·Urllmı~ l:i 

ta~'YCU"e yCkJil bir tren cie nuarı 

rikkati eelbetmiştir. Tam techi • 
:.-at:.ı olan asker trenlerinde ağır 
batarya to!Jla.I• da mevcut olduğu 
söylcni)ut . 

/,skcri o:f:vhıyat gec~ yapıldığın 
dan bu h eıılcrıL ne maksatla ve 
nereye g::iı:derilclkleri anlaşılama 
r:uştır. Bulg;ır memurlan, ekspres 
,:olculaı mm Eulgaristandan ge -
çerken hiı;, ;:: kimse ile temasla -
rına !'..lCYi•tD vermemek için sıkı 
tedbirler nlmrslardır. 

nulg-arisla.rıın her tarafında 

Rus doııtıuITTından hara.retli sure•
te bahsedtımekt.edir. 



'I" ~ kis. va .. 

Q 

Asım Ua. ~ü maka.l~iode 
'l ürk - Sovyct münasebetlerini tel
.kik etmektedir. Hariciye ,·ekilimi
zln Mo$kOvnda üç hafta denuu e
den bir müukereden sonra mem
lekete dönmek üzere hareketinden 
evvel ııeşredılen re:sıul tclıliğlerde 

müzakerelerin bir itil!ıf ile nelicc
leamedlği bildirilmekle beraber ikı 

ıncmlekct arnsmda mevcut e ki 
dostlukta hiçbir dei:ışıkllli: olmadı

ğı 11arahnt ve katiyelle ifade edıl

miş bulunduğunu ka~ deden muhar· 
rir zehirde mütennluz gil.ıi ~örünen 

bu ifadeyi tahlil etmektedir. 
Asını Us, Turkiye ile Su,·yet .Hus· 

yn arasında bugün fiilen meriyelle 
olaD bir aderui tecavüz muahedesı
le takviye etlilmi~ yirmi senelık bir 
dostluk bulund~unu, bununla be
raber diınya sulhunun ınuhafa1.11-
ı;ında daima müşterek bir siyaset 
takip etmiş olan Türkiye \"C Sovyet 
Husya arasındaki dostluk münase
h..:llerioin k41lılıklı bir yardım pak 
tı ile teyit n inkişaf ettirilmek is
tendi#inl, yapılan ilk temas ve mii· 
zakerelerin de Karadeniz ve Bal
kanlar mıntakasındo b~yle bir yar
dım paktının tahakkuku ümidini 
\erdiğini kaycletUkten sonra Mos
kova müuıkcrclerinin fiil\ bir mn
,·affakiyet ile nelicelenemediRlnl 
ve bunun BaşYekillmizln beyana
tında zikredileu sebeblerinl anlat· 
maktadır. Muharrir, bu paktın im
za edilememiş olması iki meııılekel 
arasında menfa11l ihtillıfındnn değil 
Avrupa va:ılyetinin buglinkü için· 
den çıkılmaz şeklinden ileri geldi
ğini yazıyor ve bu itibarla da iki 
memleket dostluğunda en ufak bir 
cıe:işikllk yapmııdı~ını tebarüz et
tiriyor. 

Yeni Sabah 
HQseyin Cahlt Yalçın da Mosko· 

va müzakerelerini menuubah~ et
mekte ve Sovyet BirliAI ile Türkiye 
anısındaki dostlu~n ta ilk gıinler
den bnşlayuak bagüne kadar git-

Erzurum hatbnın açılış . . 
meraaonı 

Ankara. 19 - Erzurum hattmm 
yamı yapıl&ca.k açilDJ merasi:m.in
de balo.nacak olan heyetlıflr dan 

liç trenle şehrim.izden hareket• 
mlşlordir. UçGncil tren Nafı&, M11 
naka1e, :Maarlf, Adliye, .ttt-t 
VeJdllertnl ih&mil bulunmaktadır. 

Riyueticumhur umumt kitti 
Kemal Gedeleç ve Halle Partiai U. 
mumi katibi Fikri Tuz.er de vekil

lerle bera.be.r gitmişlerdir. Başve -
kıt Refik Saydam Te An.karada 

Jaı.1a.n vekiller, heyetleri garda u
ğurlamışl&rdı:r. Trenler Yeısil dal
larla süslemnJş ve vagonlara veci

zeler am1mıı,tı:r. 
-0--

·~rikotaj fabrikalan 
iğne b:ılamıyor 

Çorap ve trikotaj fabrikalan 
ımakiııeleN IA.z:ım olan iğneleri 

tıaiememağıı. ~- Hariç 
ten de geJıııediğ:inden mtl..şkUl bir 
vaziyet meydana gelmiştir. 
~ 

lY eni açılacak köy 
o kullan 

Cumhuriyet bayramında 90 
köy okulu açılacaktır. O gün bu 
eikuDaıda menaim yapılacaktır. 

Yaan: Ne'Llhe Muhiddin 

-11-
Veysi ı.ıstanın ruascafı arfükça 

gayreti :tlya.flrlrşiyordu. nuna ro~
men kaaançln ı ıemnuniyet ,·erici 
bir artım yoktu. Sııtıtta durf(unluk 
gDnden güne arlıYQrdu. Zavallı 

acitUDın başka ınali '1<' yoktu ki 
ona b:ı~vursun. Yaptığı ' 1 ıınyl'ler 
1 N':ı lıe•·enkler lı:ılinrf(' dükk:ının 

ırasında hur.,~,.,,ı ... !mrkıp dunı~ ur
<lu. İhtiyar ns•a ı'- 1üıı0p taşın:ıral 
lı•ı nıiU>etslıliğ"., sebeblrrini anıştı
·ıyor bira! dı nnl:ır eil•" ohıvonlıı. 

• nrli kendine· 
- Znman dc~şli • ı!h·ordu - M:ı!11• aralarmda laku:ıte ilP. tıngır 

~ı"Sfr dob:yatt ~C' Jınl:ır ıırıık 

k:!ııııı~ı. K•~ı~lıır. 'ıcıılnr •ii•ı.: tıı· 

Y"bte dD5101er.. lı:ı$'ll ~npka veyn 
•rlfıle aaı;larl• tokıınye gider mi 

- ıWE... -

tikçe artan bir samimlyet n ~ 
vetle deTam etme~ arada 8)"1'1e* 

hiçbir misak ve muahedename ile 
teyide bile ihtiyaç göstemılyecek 

bir menfaat iştirakinin ve noktai 
nazar birliğinin mevcudıyetine kuv 
vetli bir delil olduğunu kaydederek 
~öyle demektedir: 

"Ruslar linlkanlnr 'c Karndenız. 
yolunu Almanlara dostane kapadık· 
tan sonra Karadenize kimin teca
vüzünden korkulnbilirdi ki hn en-
dişe Türklerle Sovyeller ura~ında 

bir tedafüi fıtHnkıı lüıum aö~ıer-

in '1" 

Cumhuriyet 
Yunus :-\:ıdi, "Tiirkiye ve Sovyet 

Rusya,, b:ışlıklı mnknlesindc, :.ıus

kova rııiitakereleri nin netice<1i n i 
ıahlil edıyor, muh:ırrir, bu ınüıa· 
kerelerin nclicelcnemcme!o.i scbcble
rini Başvekil Refik Saydamın i'arll 
Grupunda izııh ettiğini söylüyor ve 
bu neticenin iki memleket aı·:ısınıltı 
mevcut do~lluk mfinasehetlerinrle 
hiçbir rleifüiklik vücudc getirerııi
yecdlnl tebariiz ettirerek şöyle di
yor: 

"Hizlm samiınt ilikndıınıı:ı göre 
Türk - Hus dostluğu herhangi ve
sile ile herlıaııgi bir \'esil.::ının im
zalanıp imzatanmııınnsındtın müle
e~sir olmıyacnk kndnr kuvvellidir.,. 

Tan 
)l. Zckeri:rn Sertel de hugünkü 

mak:ılesinıle ~foskonı müz.nker<'I<'· 
riııin nkinı kalmasının mnlüm se
beblerini zikrettikten sonra Türki
\"e ile Sovyrller arasında mcnfoal 
,.c görüş lıirliiti ohluitunu, blnaenn
le~·h yeni va:r.iyetin icapl:ırına gö
re herhangi bir pAktın imza edilt
memiş olması me\"CUI dostluk müna 
-ebf'tlerinrle bir dcAl5iklik y:ıp:ımı
v:ıc.ıi{ını ve esnsen müza1<crclcrln 
mü.shet netice v~rmemi' olınnsııın 
rağmen crgt"ç bir anlnşınn ümit ve 
kapılarını da tamnmen k:ıp:ım:ımış 

bul11nduğ11n11 ka\•rlediyor ..• 

Kaza kaza üstüne ... 

Edirnede 
bir kamyon 

Arabacıyı yaraladıktan 
sonra kaçarken birisini 

de öldürdü 
Edime, 18 - Taş yüklü bir 

kamyon İltanbul yolundan şehre 
.gi~rken lbir arabaya çarpmış ve 
arabacıyr yaralamıştır. Kazadan 
sonra kamyon şoförü arabayı 

şehre doğru hızla uzaklaştırmak 

istemiş, fakat heyecarldan iyi ida
re cdemiyerek yolda Mehmet a
dında bir gence çarpmış ,teker. 
le1der altmda kalan genç bir müd 
det sonra ölmüştür. Şoför tevkif 
edil mittir. 

-<>-
Atatürk köprüsü Cum

huriyet bayramında 
açılacak 

Atatürk köprüsünün cumhurL 
yet bayramında merasimle açıl .. 

ması kararlaşmııtır. Yapılacak 

tören i~in bir program hazrrlm
maktadır. Vali ve belediye reis! 

bir .ıç;lrş nutku söyleyecektir . 
Köprü iki milyon liraya malol
muştur • 

hiç? Ev kadıolıiiı dersen suya dü,. 
tü gil.ıi bir JCY· Kndınların kızların 
ıJÖzleri artık kallpllkte .• Du iş böyle 
cıli.mıyac:ık, acaba ne yapsıım dıı 

btt işin içinden çıksam'! 
Veysi usla scbebleri fistünkörü 

l!JÖruyur fııkat çaresini bir türlü 
aklı kesmiyordu. Buna da Ze)'ııep 

pratik l.ıir çare bulnrak babasmı 

mü,şkülden kurlardı. 

Bir giln Veysi nsın kızına telli 
pullu bir takunye Jıcdi; e ı;etin.ll. 
Zeynep hu tahta pnrçnlarını eline 
bile nhnağa tenel7.ul etmedi. Babası 
m:ıhıtın mahzun ordu: 

- Bcğeıımcdııı ga!iha Zeynep' 
- Uunl:ırı :meika diye clıvara a-

ayım baba, 
- !::skiden lıöyle trıJ.:unycl"rc nt 

kncl~r 5evinlrdin postnl. 
- () gunler başka bugOnler hn$-

lı:ıb:ıcığıın. Fransızca öğrenen 

hir kız a)'nğına lııkun~ e gcı;irchı 

mi'! llııh luıtınma ~clrli. UiLim nıl"k 

teı>te t:ılebeler bir kıyafetli lıalo \'C 

receklcr tŞte o 7.tınıan giyerim. 
Yeysi u,ııı sh·ri c;:ıkalını e!Jne n· 

!arak derin bir ~C'i le: 
- Desene ki bitim dede aanali 

11 
__ı ~ mR.tNCl'rEŞRlN - 1~ ~ 

J!RN'Mı~l~- lf J$uab~ 
F - 1 

:~ .. ,., b · .. ·~ ..... 
~-nd r . 
~· .. . ........ . 

ugünkü Avrupa 
yolcuları 

Fon Papen 
Berline gitti 

AKŞAM POST~· 

Cumhurl·yet Salail>I .. N•ırivat M•'-' 
Hasan Rasim U• 

İDARE EVİ: lstaııbul ~ı"' 
bayramı merasimi '1111~ ·::/'~~'::,~ ~ 

idare • • ı 24-''" 
On beş kişilik bir Çek 
kafilesi daha geldi 
Bu aabah.ld konvansiyonel treni 

merkeı.i A vrupada sckı kontroller 
yüzünden lkl saat kadar gecikınJ.,. 
tir. 

Almanyadan Yugoslavyaya ka
çnn Universiteli Çek gençlerinden 
ve aubaylarmdan mürekkep 15 ki
şilik bir millteci kafilesi daha kon 
vnm.i) onelle geJ.ntla ve eski Çe
koslovak sefareti memurlan ta _ 

rafından karvılanarak hic; kimse 
ile temasa meydan verilmeden 
Novotni oteljne götürülmüştür. 

Çek mültecileri Çekoslovak pa -
saportu ile seyahat ediyorlar. Pa

saportlarında sanatkar ve işçi ol· 
duldan yazılı olan bu gençler Suri
ye yoliyle bugünlerde Fran.saya gi 

deeckler ve garp cephe.sinde Al -
ma.nlarla çarpışan vatandaşlarına 

gönüllü olarak iltihak edecekler -
dir. 

Aynı maksatla yola çıkan Polon 
yalı mülteciler Selanik yoliyle se _ 
ynhatlcrine devamı tercih ederek 
trenden Yunaniatanda inmişlerdir. 

~lemleketimizle iktı:sadi münn -
scbctlere girişmek isteyen Tembo 
adlı Litvanyalı bir fabrikatör 
konvansiyonelin getirdiği yolcular 
ara.smdadır. Bugün piyasada tet -
kikata başlıya.caktır. 

Altı Bulgar talebesi, İstanbul 

Univc~itesi dişçi ıubesinde tah -
Rillerine devam etmek üzere bu -
gün Sofyadan gelmişlerdir. 

Amerikanm en btiyük sigara ve 
tütün fabrikası umum mildilrU lıl. 

Sibi Geri bugünkü aemplon eks -
presile oehrimize gelmiştir. 
Amerikalı fabrika mümeasilinin 

bu seyahatine ehemmiyet verili -
yw. Ç{lnkü bu müel!l!lesenin. mem.. 
leketimmien yeni rekolteden üç 

mE_ij>~l~r ~~ ~ ~ 
milı lh :vardır, 

Bugünkü semplon ebpresi iki 
buçuk aaat kadar rot.arla gelebil -
miştir. 

Sebebi bilhassa Fra.Mad& yolcu

luğu güçleştiren ağır kontroller ve 
a.ktarmala.rdır. 

Küçük kızı Alman 
hastanesinde hemşire 

oldu 
Almanyanın Ankara büyük cL 

çisi fon Papen dün geceki Semp
lon ekspresile Berline hareket et
miş, Sirkeci gannda sefaret \'e 

konsolosluk erkanile Alman kolo-
nisine mensup bazı kim~ler tara
fından uğurlanmıştır. 

Fon Papene bu seyahatinde zev· 
cec;i \'e büyük kızı refakat etmek
tedir. 

Elçinin küçük kızı, btanbulda 
ki Alman hastanesine ha~taba'ncı 

hemşire olarak girdiğinden bura
da kalm~tır. 

Davet üzerine gittiği anla~ılan 

fon Papen bir haftaya kadar mem 
lcketimize döneceklir. 

Kendisi de, seyalıatinin kısa o~ 
lacağmı teyit ederek yapacağı tc· 
maslann yeni bir müzakere ile a
lakadar olup olmadığı hakkında 

malfımat \'ermek istememiş, yal
nız Türk _Alman ticaret muka\'e
lesine dair suale cevaben herhalde 
bu işin müsbet surette neticelene
ceğini söylemiş \'e niçin yolculuk 
yaptığının dönü~te meydana çı

kacağını işaret etmiştir. 

Bugünlerde Sirkeci garında göz:! 
çarpan bir nokta da Alman diplo· 
matik kuriye servislerinin mutat. 
tan çok fazla olması ve hemen her 
gün kuriye gelip gitmesidir. Dün 
\·e bugün de birer Alman kuriyesi 
gelmiştir. 

tlkokul öğr~tmenlerinin 
maaşları 

İlk okul öğretmenlerinin, son· 
teşrin başından itibaren maaşla. 
rr yeni bareme göre verilmeğe 

ba~lanacaktır. 

~ 

Mektep talebeleri nasıl 
vakit geçirecekler? 

Geçitresmi bu sene 
Beyazıtta yapılacak 

Cumhuriyet hayrammm kut .. 

lanmnsı hakkında bazı esa.slar 
tesbit edilmL~tir. Her sene Taksim 
meydanında yapılan ge<_'jit resmi 
bu yıl Beyozıdda. olacaktır. 
Kndıköydc Altıyolağzına dört 

btiyUk tak yapılacaktır. Kadıköy 

b:ıhçe.sinin önüne de büyült bir ku 
le kurulacaktır. Bakırköyündc 3, 
Üskııdarda 7. Beşiktn3ta 3, Ada -
!arda 4. Rcyoğlıır.rla 11. Beykozda 
3, EmlnönUndc 4 tak inşa edile
cektir. Barbaros tüı-besi de ı::Usle-

necektir. 
Resmigcçitten sonra bir heyet 

şehitliği ziyaret edecektir. }.{uhte
lif ht>yetlcr dl' hastancılcri gezerek 
hastalnrm hallerini soracaklardır. 
Düşl:linlercvindck! çocuklara he _ 

diyeler veril~ccktir. Gece büyük 
fener alayları yapıl:ıenk, Taksim 
gazinosunda bUyUk bir balo ve -
rileccktir. 

----4'1-- -

Makineni boz!ılunca .. · 

26 Numaralı 
araba vapuru 
Marmarada yelken 
açarak sahile geldi 
Şirketi Hayriye idaresinin 26 

numaralı araba vapuru Gelibolu
dan 1stanbula gelirken Marmara 
ortalarında mühim bir kaza ge
çirmiştir. Vapur Şarköy açıkla -
rma geldiği zaman makineleri 
birdenbire bozulmuştur. Biltün 
çalr ma1ar fayda vermemiş ve va.. 
pur sularla sürüklenmeğe başla

mıştır. Nihayet bütün vapur mü· 
rettebatı hep birden çalqarak va
purun tentelerini yelken haline 
koymuşlar ve vapurun üzerinci 

genni1lerldir. ' 
Hava rüzgarlı olduğundan u.. 

' . zun çaJışmalardan sonra vapur 

Hükümetimlzden geri dönmek 
için emir alan Franeadaki talebe_ 
mizden Hayri bu sabah Paristen 

gelmiştir. ltalyadan geçen yolcu - 1 
lar Türklere ve diğer Balkanlılara 
karşı hararetli d06Uuk tezahürleri 
bqladığmdan bahsediyorlar. Bil
ytik Franaız sigorta kumpanyası 

mtıme.seiU de buraya gelmiştir. 

Yeni de~ saatlerine göre, mek
tep talebelerinin 24 saatlerini na -

ml ge~irmelerl icap ettiği tesbit o
lunacaktır. Bu i5i Maarif Vekili 

Hasan Ali Yücelin başkanlığında ' 
bir komisyon tetkik etmektedir. 

TEŞEKKÜR 
12.10.39 Perşembe gfınü ge

çirdiğim otomobil krız:ısındn 

gerek benim ve gerek nrknda
şım Doktor Hikmetin ynraları_ 
nı büyük bir ihtimamla müda
hale ve müle:ıkip tetl:ı\"İlC'rimiri 
takip clmekte bulunıın kıymelli 
meslektaşlarımla sılıhalimlc ya
kinen alôkndar olan pek muh
terem dost arkadaş ve okraba_ 
larımn ayrı ayrı teşekkür et
meğe ıııhht vaziyetim müsoil 
olmadı/:ınd:ın şükranlarımın 

muhterem gazetenizle iblAğın:ı 
t:ıvassutunuzu rica <'Ylerim. 

6Clhile kadar getirilmiştir. Şehri· 
mize verilen haber üzerine bu
radan 53 numaralı vapur imdada 
gönderilmiş, araba vapurunu ye• 
değine alarak limanmuza getir _ 
miştir. Vapur Haliçte tamire a
lrnmıştrr. 

-<>---

Gümrük komisyon
culuğu imtihanları 
Gümrük komisyonculuğu imti-

hanları pazartesi günü yapdacalc
tır. Geçen yıl imtihanlara 50 den 

fazla giren olduğu halde bu sene 
ancak 6 kişi müracaat etmiştir. Tüccarlarımızın Lehis

tnnda kalan alacakları 
Harpten evvel Polonyaya mal 

gönderen tilccarlanmızm parala .. 
rı Polonya deovlet b&nkasmda kal
mı:şt:Ir. AnbarJarda bulunan bir _ 

çok malların da harb esna.smda 
tamaı::.en banıp olduklan anlaşıl
mL5tır. Ttlocarlar &lacaklan olan 
paralar hakkında Ticaret Vekale -
tine mllrac.ıı>t etmişlerdir. Tet -
}:·hler yaptldCPktır. 

' - . J&'I; ... - · • ., 

artık ~ıfırı tükrtıi. Tevekkeli clük
kAnn uğrıyan kalmadı. Yny b:ı,ımı-
ıa-. 

Zeynep birdeııbire ha:t kırdı: 
- Ilab:ı nrlık bu 1nlrnnyeciliktcn 

yazgeç .. 
- Ne yapayım ya? 
- Tamnye yerine plM ~ndellnrı 

yap_ 

Veysi us! .n ın birdenbire gözleri 
parıldadı. Peklı.ltı bu l~i yap:ıbilirdi. 
Eli böyle i1lere yntkındı. Kurı~ııın 

dönerek: 
- Görılün mn nkılı, rern<.eli' - de· 

di - Ayl:ırdınhcri boşınıı ıı:ıll.ıla ıınt 

lata düşünr'ü-" ·- r:ıre,·i kız bir sa
niyede huluıı ünOme koydu. Yaşıı ın 
5u frcnk mekte•/. 

Zeynep tı •• h:ısın rı 1 1kıliri karşı· 

c;ını'., şııııarorok: 

- Ilnbncığım - dedi - Ben de sizi 
nıac! .. •n dli \1 ın nl n:Pııına çoy ziyo· 
fol ine drn <'t NJ'' orıı 111. 

.l\nncsi atı ldı : 

- Xa'ltl çay 7:iyafoll hıı' )fck!eple 
ı•ı,.vliıt mu 1 1-. ı• ncı\ ·-1 ,.., " 

Kız nnnt•sine ı:ıynPı hir hnkışl.ı 
!ıııkarn~: 
-.~kvlül nt" ı'cmek nnne? 

Tıp Fakültesi 1kinr.i Cerra· 
ht kliniıd Doçenti Doktor ı 

Halil Zir:ı KONUHAT.P 1 

---<>--
Ampul fiyatları 

yükseldi 
El~ktrik malzemesi ve bilhassa 

Cumhuriyet bayramı yakla§ması 

yüzünden nmpul fiyatları yeniden 
yiikselmi§tir. 31 n.ğustostan evvel 
Almanya.dan gümrii.klere gelerek 
1dhaline müsaade cclilmiyen mal _ 
lann çıknnl:ıbilmesi için Ticaret 
Vekaletine müracaat edilecektir. 

- Mcvliıt elemek, mevl(ıl ılenı,.1.; 1 Zeynep cchinrlcıı ~· ıknrılığı meklu· 
ııy Jıir türlü dilimin ucuna gelmiyor 

1 

bu gösterdi. \'eysi usta miişküle u~ra
efl'ıııli kı1n " ' ":;nıın nıevı·. • ın ne dığı znm:ınl:ır yaptığ ıgibi ~akalını 

demek olduğunu.. eline oldı: 
Yryc;i uc;l:ı srıır hınc;ın:ı çıkıştı. j - Fnk:ıt nnnC'n hö) le :ılafranga bir 
- Anl:ıt:ımodığ:n, anl:ıynmauıljın ı yere nasıl gider? 

mC'c;clc!erl n icinr • · cbha I.} i Zeynepleıı cn·el :ınnsı ccrnp ,·er-
- kızına dönerek - Sözünü lamnıula di: 
kızım. - Neden gidemez mişlm? PekAl5 

- :'.\fnrlr!Tl ılö \f1 re~:ıl mek!chin ela s;iderim .. Hani bana şapka man 
yılclönüınü için bir çay ziyafeti ve- ıo nlncaklın. !,ıe lam sırası •• 
recek. Sizi ç:ıya da,·et ediyor. ıiy:ıfel günü ıcynep lıelecaıılarla 

- Ya pek giizel. 7.iyafcle :rnlnıı annesilc bnlı:ı ını bekliyordu. Kiıubi-
lıcni mi çnğırdı' lir ranını <11kacıık neler ):ıp:ıcaklnr-

\'cysi ıı-.tnııın haremi lıidılcllcn ılı .. • "ih:ıyet karı koca yeni kıy:ıfct-
kopfirerek nlıldı: leri" · salonun karıısırıdn süründüler. 

- Yıılr11z seni ça~ırır ı.nhir. J":ır· \'eysi ıı~-ı:ı Y<'ni " ıf r lr:ışln ~ııkahnı 
Uılıış kokona heni ne yap ın? Seni !:ıhıı J.:ısnl!nıı~. mr!on şapkasını d:ı
hiiyle şnpk::ılı 5j,.rf sakallı gorıınC'<' '1 dfünincr nh·mişti. :"okat clin cıc 
işine yarıync:ık hir '"Y zanneder de 'ıir '\""tc:1vr ,·nrılı. Annesinin ş:ıpka
"nl'iırır elbet •. Grlı;in lıir de :b:ınn c:or- ındnki ko,.drı·ı ~ola gelmesi lıizım-
un .. 
K:ıcJ ıncn~P 1'ısknn 1ı7< buhranınıı 

kptıılmı~lı. D:ıhıı sö~ lcnere!,li fnknl 
'uzı <>özilnii kesti: 

- mı;- tlnmsu: k:ı,·nh·c çağı ılır mı" 
!iı•ııi rle rfnvrl rıliYor nn!l<' in:ınm:ız· 
"'I dn,·<'ln:ımen'n :ı::ırfına bakınır.. 
~lndtım ve ~[i)'lyö Veysi diye yR7:ılı. 

'<rn c:'.lr. 'nr f'r ""ll:mıvo'"flrı. Yii1ünii 
tir iy'<'<' hı-wnmı'I 1:ı• , .• r tı:.ç" k::ış

llrı"'··· rırlnc;•~J İ<;Ji kihrlt UC'Uy)B a-
'11:\lC'Jlı ' 'r'". •'nnişli. \fad:ıın dö 

'r<ır"~'llı ..... •tıml.:ıclı'kl:ın ~onra mcloni 
ı,. • - 1 1 , .. ~ ..... ., :ıtkn~ınn snkıılıııı 

7.cyneo fısıld:ıcl•: 
(Devamı ,.ar) 

ilin _ • ı 2()335 
Tan:.W a.a. •tıiı ....... - _.. 
~ ,... .,.... ,....,. ,.,.... .. 

,.. ..... '°'Wf -- • ı ••••••••••••••••••A•~ıı 
: ASONE ŞARTL 1 
• h•ıı,t ~ ' 
1 8Hdllo IJ\O kr. 16JIO"" 1 
ı • a:rııııı. ""'' • ı.:o • 
I 1 •Ylılı ı.6il • 4.tl • 
ı ı •>hll .. • s:U ,_,, ·------------
~~'!:'!-ta da};: 

1-- f bışı\ 
oroğra ·ı 

~tın t 
S UAD TEXIK'i ı;ormeije {. j ~41on 
~im günler onun fotottraf

1
" ~tlıı 

bümlerini karıştımııık benint # d lıa 
cııısolsiz lıır zevk olul·or. O resi r~ •~ l'ııı 
re lıoktıkç:ı, Coto{:ratı lıir san:ıl IJI l ~I~ 
ri SU}ınıytıııların haksızlığını dS ~ ~ı 
iyi nıılıyorum. Snnulki'ır bize d b· ... 'it 

d·ıı """ ~·ayı bahşeden, yani bize keıı 1 tf ,t 
ıııizdcıı giirıııcdi~inıiz lılrtııkı~ drl l-IQ 
Zl'llikleri SÜ iL ren, kendiJi[i,ın1' V le 
duynı::ıJığırnıı. birtakım lıisıcrl. ıl. ~~ 
;>ecarıl:ırı lnllırıııı :ulnıntlır: fo l:ıt a 
raf saıı::ıll,iın da bunıı 'ııpıl~ aR 
Suacl 'fenik, foloğraflnrıııdııll ~ h~ 
olmuzs:ı bir kısmını lıir ıılhflıll ~ 1• 
lindc ncşrclllısc hınnhulu hiç• l" 11 

hesiı ki d.ıhıı iyi :ınlıyacoSıı,JJ ~~ 
şehrin lıeran göziimüz önünde 0 ); 

fukat bir. tii ·lü fnı':-cımcdiğ:ınf~~rl' ~Ilı 
çok· köşl'lerinl, imkdn'lıırını ";t l 
ccğiz. Her resme b:ıktıkça: ••Jlll ~ ~a 
neresi?., ıliyc soruyorum. Uııık;_J' ~ 
gcı;-mcdi{lim bir yer cl<'Elil: },OT"• 1 

nün hcrh:ıngi bir nokl:ısı, J) (< 

yokuşu, Beyazı! ' meydanı.. af 
ö!trenlncc resme hayretle hll~ 'pi 
rum: evet, do~ru, t:ınıyoruın. 
nim ele hrrı:ıün geçtiğim, belki ~--il 
karış bihll{llm yerler; fakat o~ı' 
hiçbir zaman Sıırıd Tcnik gibi r~ 
memişlim. Su:ııl Tenik bizi, pe1'.~ 
bildiğimiz sandıAımız, bıınuı1 1

/. 

de artık görmeden geçli~iruiı '~ 
lere taze bir dikkatle bakmıı~ll 
vet ediyor. 

1 R:ıchilde'in [,e Jfnrr:Jınnıl dt 
1 

~ \ 
leil'fo,evvelcebir kere daha,bclkp 
k:ıç kere daha anlatmıştım: { fJI 
sıra~ı ~eldi, sene s6yliyeceltiJ11~ J ~ 
ml'ydancfo hir salıcı etrafına 1111~ ~ 
bir kalabalık toplamış, sal:ıcııgı-,,;_ 
it methedi~·or; elinde bir ~cY ıl to 
banun için herke~ merakın. 1. V 
hır nutuktan sonra nihayet eJlrı~ 
dırıp güneşi sösteriyor: "lştc c; 
mediRini7., hıırikuluıle şef··· :,. 

.. . t 1 d" pı 
suneşı sa ıyorum .... ,. ıyor. ~; 

yenlerin ço{:u kızıyor; foknt Iıl d_ 
kişi: ''Hakkı var, biz hcrgiin ~t 
mızc.Jn pnrlıyan, eşyanın re~ / 
güzelliğini veren RÜne'i hichır ı 
man böyle görmemiştik, onıı ~ 
nınnıışlık!,, diyorlar. Suad 'fe". ~ 
ı;an:ılinıle ue böyle bir hal t'Sf'.vs 

ze, hergün gözümüz önüne ya3 
manzaraları b:ıhşcdiyor. ıf 
Fotoğrafın hep bir çeşit o!d ~ 

nu 7.ıınnetmeyin: o s:ınollc ı!e f111~ 
f('lif ccrcranlar var. Mesela ~f' ı 
at Umum 1\liidürl(l#üniln blrk11~ 
ne evvel b:ıstırdı~ı: "Foln~ ,r 
Türkiye,, olbümündeki rcsiJ1l'ı,r 
klüssik diyebiliriz: sanatkAr 0~ 
da kemi.ini derhal bissctti(lll1~ 
kelimenin en güul mnnasıııd~,.ııı 
ri ,,ahsf hir eser vücudıı gel• ı<' 
istemiş. l\tnhareli, sannli, şııJtS ~ti 
her resme tekrar tekrar vıık 11 ,, 
her birini tclkik ellikten soııf11 ,rf 
kcdiyorsunuz. /.merikndaki . 

1
6, 

miiıınsehctilc basılan allJüın ısc t.I 
değildir: ondaki resimlerde, ırı~ 
dcrh:ıl cezbeden, sanntl henır11 ı( 
teren bir sıcaklık var; fnkal 0

1l 
simler uzun uzun bakılmalfıı t• P'ı 
mül edemiyor; sırlarını iııs:ı1111 

çabuk tevdi ediyorlar. . ıl 
Sual Tenik'in resimleri ıse ·~•6' 

büıün haşka: Onlarda, Anıe'.';~ 
basılan albümün kol:ıy şlı',j~O' ' 
yok; "Foıoıtrafla Türkiye,, 11 ı: Jl 
mündeki ağırlık, ga)Tİ - şaJısl r-~-1 
yok. İnsanı derhal çekiyor, ıııt 
sırlarını derhal teYdi etıni)'Or~1116 
herh:ıngi h:ırap bir e\", kaPıı: 1,11 

borusu ile bir nınng:ıJ, bir dC rll~ r 
lıp uyuyan kedi.. O resmi ııı.rl'~ 

• . •· •• Jıl ~ 
geçl'ııııyor~unuz: sıze s:ın" 1111 ı 

şeyler :ınl:ılıyor; orada l·ıış•~ıe &~ 
~:ınları neşeleri, elemlcı i 1

111,~ y:ır nfhi ohıvorsıınrP. Siıc ·ri<ot "' • ıı • 
nıılalıyor, lnsanılnn lınher ı:~ ·ttfl (. 
Sund Tenik'in s:ınııti, klas~ık tftO' 
zak değil; fakat ondn resırst. (lr 
ilim iz romnncıl:ırın klnssiklİ.~1 ııJ'' 
d:ıhn yeni, d:ıh:ı modern b• 
sik... ııt' 

Sunıl Tl'nik'in n1biimlcrlııl dl 
retmrnin zorluğunu h"lnıi~ or 111•''~ 
lim; faknl huna r:ı{tnırn ~111 , t 
ne .. rcdllmcc;ini ic;tiyoruın: <'rırr 
~iiırl. , .. , lii:!•nıl11 sonnt c~ 
miztlcıı Jıiri o:ıırnk. ,4( 

Nurıı/lıılı ,t T 
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Kırmızı yüzlü 
kamara kapısını çarpa-

rak güverteye çıktı 
• 

..._ .................... ~~~· :;;;LE_ ~~':-·~~~- rn~· MZ@J 'DEN iZ 
~1 ............ -ııı 

Zigf rid hattı gerisinde 
Almanlar yüzbinlerce 

adam 

asker tahşit ettil er Nereden başhyacağmu bilmi · tan köşküne bir göz attıktan oon.. 
yorum. Bazan işi latifeye boğuyor, ra etrafı kaplayan sisi kısa bir mu
bütün olup bitenlerin müsebbibi ayeneden geçirdi; dik, bükülmez 
olarak Charley Furuseth'x gösteri bacaklarla göverteyi katederek 
yorum. Onun Mill Valleyde Ta - gelip yanımda durdu. Bükülme -
molpois dağının gölgesine sığın - yen, biribirinden ayrık duran ba· 
mış bir yazlık klübesi vardı ki, 

lv~\. 
~~~ 
bış ' .\tıl) \ 

' lıı : : 
~ar !!ıltere 1 

1 1;,.1 rııtıı kr. c c 13Jetchlcy Bucks ci-
·ııcı ·ıın s· ,.. fi ~t . ıı,, ka ımpsonrla •\rrancl 

,, •• rıne ~ı nalı sularının ta<;ması ü· 
v ..,. h ? nıaı · · · 
!( dıı nıtııı Lur·ıstı k:ımetintleki b:ışlı· 
c1 8• tnıu~ıur ~uı trenleri P!etchleyde · k;~ı~ ar:ız·· leclılc:yin şimalinde 
u ır'11iiı İı} llnrt"nları sular :ıllındn 
• ge111 bııci 1~ b~ kasabadan ilerisi 
.-: ~e ~İıld 1'1~rılrnemektedir. .Bütün 
t l• c l ,. ~ 1 ~ 
d li(ı, .:.Ski p ,,aHınur nr y:ıgmıştır. 
~ ter~Clck.i il Olonya reisicu.mhuru 
ıJ. }Uk e~llıi~li onı:ınyada Craıov:ıdn 

br lltı .l\a r. Mareşal Rirlz Smigly 
>.1 aııosıa 11ıatlnrda bir köy olan 
P' a}' n VC!kde 
~ ~ Ccl;: yerleşecektir. Al-

ni !fnJaııııı' l\ons!adtcla ağır surette 
t ~ ıı. diijc/Hır. Eski Leh hükiırueli-

·1, ~~akıncı azası Herkulcsbadcla bu-
lluı ırlar. 

~ tan l!:ır l .. 
r-1 ~11\ Var 1Ukuıneti cv'"elce J:ıpon 
',.. \ı Jtı~Ola~ovo, büyük elçiliği miis· 

t> rl~ nııoııy Tn~ .K:ıçiyanın Sofy:ıdıı 
k 1 igt· a elı:ılığine t:ıyini hakkın r •ao· 'rnz 

4 
f 1l'a ,J ac:ı. Agreman ,·ermiştir. 

ot , Orta !'~l>~ı.ıy:ının Bulgarisland:ı 
1 

1a• lluda cı~ı olnc:ıkfır. 
1iıf ~,~1 tııa 11 rıl~Şlcde resmi bir teblisde, 

tekrar /ıngnrist harekeli :ıznsı
~ ~.-.c~cu' .. 3:ıliyetc get"crck Sz:ılys:v 
ııll :"ilet tızer· . 

ıf }pliJ leriııin.• ı~c yemin ettikleri ve 
ıf Q h: 1Iı111 şı.ddctçe Ye tethiş usul 

1 
ır 1lı1iri1Rr.a.s'.sy devleti tesisi oldu 

~c , '. lc"kirmış~ır. Şimdiye kadar 110 
)il , 1c"aın eıJıJnıi5t ir. Polis t:ıhkika 

ı\ eıın"kt ı · l?ıe illetik ~ rı ır. 

st. 1l~dıı1 i ~~1~ Pcn~il:ıYnn~·:Hla bir 

ı ~a'l.ık 't 11 ılıtkiye fabrikasında 
. r h lllııı· ı..:· ı· k l c~ ;;1.. •llııı~fur . .,,,ınH ıyc ·a· 
~~fil ~ ıı,k~:vcldcilmişlir. 

~ı, l>~}~et Rusya Alman
; ~ l.oııd~tın gönderdi mi? 

tıııf- llıUst 'l8 (A.A.) - Parlamcn 
i ~ ~ltıd e§an Butıer Avam Kama-

~ d'~~ ~~ suale ;erdiği cevapta 
:ı ' "'l: 
i~ ~~ l.otd :a . ·p., ~~ar alifaks, Sovyet Rus-
~l ~ di ed~~~ Ahnanyaya altın 
gi~ lıııı~~ <>ldd.i~ıne dair olan haberin 
r ,, lr, uguna inanmakta hak -

• ~\ıa.ı 
1r. l ' 13a.ltib· ~ .?15 to ı, a~ikadar rnemlckc. 
ı dıa.tıtı n. llliktarında ilk altın 
l ~l~il'. lll. Yapıımiş olduğunu söy 

~~il· 
rııU ~ '• l~ " s • 
fA'~ li~k ovyet tıcaret 
ç 
1 ~~~ııdl';reieri baslıyor 

ııfi ·'l:ll· • 18 (A A ) . 
!! ır ti]· ııı~ d.i . . - Tımes ga 

0

1
,,1,r l'i ~ • ~ Plo~asi muharriri, 1n· 
ira ,11\iıı, l'aı(ct tıearet müzakercle-

,1 1 lııel'tı\ıhte:;1<1a Londrada başlama· 
ir.~c ~~\tedir. ~l oı~.uğunu haber ver. 
s1 •1~ tıat ilıııı l'lı'· u ınuzakcreler, harbin 
il~(, ~~!tı l'tıu:ddctince ticari münase· 
11~cfl lıı , ll'ıetOd! afazasmı mümkün kıla
e ı;ı ~r~11tere .

1 
aıı tanziın maksadiyle 

~ ~ı ı e d'-
irıs ~' rı~ . tıda ıger mcmlelcctler 
rı 8 1 ~ı oı 11~apılan müzakerelerin 
o r ~ t tır. 
~- ~ ....... ı11 ,~ ··•ır ı · -------

ıı ~ •rnanında bir 
~~~ ı~~i~~!ık faaliyet 

·ıı~6 ?/ ~~ l . (A..A.) - Eylül ayı 
'.,\ı" .,.

1
·r.ao t ~lnır limanına ceman 

l ııC • 'ttı· OlJ. h • 
9~ o' 1§lir. 13 acınınde 165 vapur 

Ji~ ı Utılarrn 12.• ·· T" kt·· ~' .\ l 1 u ur ur. 
f3ı,t' trıı s4{erı .... 

r· ~ l.) 1111ii1ıu ıge davet 
l ıı '·ı· ,l · :ıskcı·ı k ıs r' 'ır tıııc· ı · şıılıuınılcıı: 
P~1p ı .:_ ıteşrin !l39 t:ırihli il~ına 
,r~ o~ l~bnı 8ınıu· . 
ıir\ 41tıı ~tıı,5 ., 

1 ~,ll kıııt:ır :ıskrrliği n i 
fi ı ~ lt 1 .; 1 (ı • ı · .. 1 ıı ~1 1

btu ı'l\·:ı 
4
,1 11 ... <ılalııl) do-

ıe ~ 11ı~,' lı:ırn' l lıl)';ı, ulirnriik. l:ınk. 
i~'~r 4'111~' Ve 3~:ııı11)'ii, mı.h::ılıcre, j,. 

ir 1 ~ 1ı k rııe lnrılnn n~ il~ :ı:tı (ıln lıll) do· 
ıe1' ~ 're 8~~rjj 1 :11<Iı~·r , ~llv:ıri aınıf-
Jt,( ~ •c,.~oı~~ :ıın rr:ıt :ıu r-eolplc :ıs

ı ( ( iri' Suı nnc:ıJ...tır. 
~P ı rıciı ıcdc ı r Q ~ ~~rin. 

9 
°Plaııma günii 2j 

11r' 1 a ,0clır, 3!l ~:ırş:ımba siinii s:ı-
~ tıJeı1 llcrJcr 

ılt,,r ııı~ ~rı 2{ ~.n~k<lt vere<'l'kl<>riıı 
111' ,~ t k~ılQr l· ıtıncltcşrin 93!l akş:ı
Jıtl• ı 'ı~ıı' 8a '"hıu C'tllllr 

ır1 1 ~ ı11cı ' 
~t'r tı·eı ;ıı1ı~ ın:ı !deye t:ılıi ccı:ılı 

ır •ıı e11ll'l ııu k' ı 1. 'llı 11 ıı 
1 

t ı lrlıı.lililı:ıv:ı-
;4< 1 

•ııt otı.ı 
1 1 en ~ub~yc ml\racn:ıt 
ı1ur. 

taze Bir lngiliz vapuru 
baf1rddı Çarli orasını yalnız kış ayların.. caklanndan, onların tahta olduğu. 

Cepheye mütemadiyen 
kuvvet geliyor 

Fransız -
büyük 

Alman cephesinde 
Batan zırhlıda boğu

d Ün ' lanların ykunu 81 o kişi 

da, dimağını dinle~dirmek için anlaşılıyordu. Vaziyetten derin 
~ictzshe ve Sehonenhoueri oku· bir zevk duyduğu yüzünden bel -
duğu sıralarda iŞgal ederdi. Yaz liydi. Onun ömrünün denizde geç· 
geldiği vakıt şehirde sıcak ve toz- tiğini tah:nin etmekle aldanmarnış 
lu bir me\·cudiyet geçirir, durma· 1 tım. Çünkü aramızda açılan mu._ 
dan çalışırdı. Eğer cumartesi gün l havere bunu teyit etti: bir hareket olmadı 

Faris, 19 -Cephede değişik· 1 

lik yoktur. Fransızlar çekildikle
ri mevzilerde beklemektedirler. 

Bilhassa Mozel ve Sar arasın. 
ıda istikşaf müfrezeleri arasında 

büyük bir faaliyet kaydedilmiş -
tir . 

Fransız gözcü unsurları tara- . 
fmdan ihtiyarlariyle tahliye edil. ı 
miş olan bölgede ileri sürülen Al
man kıtaatı şimdilik Fransız mu
kavemet hattiyle temas haline 
gelmiş bulunmaktadırlar. 

Salahiyettar bir membadan 
bildirildiğine göre pazartesi gü. 
nll yapılan Alman taarruzu ne

ticesinde Fransızların uğradığı 

zayiat ehemmiyetsizdir. Fransız 

ileri postaları, Almanları gorun 
cüye kaıdar bulundukları yerler· · 
de kalmışlardır. 

Fransızlar müdafaa mevzileri. 
ne çekilmeden evvel topçulann 
ve makineli tüfek krtalarının 

mania ateşi açması için işaret ver
mişlerdir. 

srğınakların son krsnnlarmı ta
mamlamakla meşguldiirler. 

Siperlerde toprak tesviyesi, :iş

lerine devam edilmektedir, Yap -
rak dökümü mevsimi dolayısile, 

peçeleme işlerinde tadilata ihti • 
yaç görülmektedir. Bu hususta 
da icabeden her §ey yapılmıştır. 

Bir yandan kara miidafaa tertL 
batı faaliyetle hazırlanırken, bir 
yandan da !ngiliz hava kuvvetleri 
bütün teyakkuzu muhafaza etmek 
tcdir. Keşü tayyarelerimiz Zigfrid 
hattı gerisinde tahaşşüt etmiş zırh 
lı kıtalara mensup yüz binlerle as
ker görmüşlerdir." 

Alman tebliği 
Bertin, 18 (A.A.) - Alman u· 

mumi karargahr bildf"iyor: 
"Fransız kıtaları dün de Alman 

arazisinde Mozel ile Palatinat or • 
manı arasında işgal edilen nokta
lann tahliyesine devam etmişler
dir. Alman kıtaları terkedilen nok J 
taları derhal tekrar işgal etmi~ler 
ve birçok esir almışlardır.0 

Londra, 19 - 7029 tonluk City 

of Mandaley vapuru Atlas deni -
zinde bir Alman denizaltı gemisi 
tarafından batırılmıştır. Gemi yol 
cularmdan ve miirettebatından 

300 kişi bir Amerikan vapuru ta -
tafır.dan kurtarılmıştır. 

Lorentz Hansen isimli bir Nor
veç şilebi de Kanada ile İngiltere 
arasında yarı yoTda batıı-rlmıştır. 

Mürettebat kurtarılm~tır. 
.Amirallik Royal Oak zırhlısı mü 

rettebatı ile, kurtarılanlara ait 
0laruk "n son a:dığı listeye naza -
ran ş~ rakamlan vermektedir: 

Gemide 81 subay ve 1153 nefer 
bulunuyordu. Kurtarılanlar 57 
subay ve 367 nefere baliğ olmak
tadır. 24: subay ve 786 nefer bo

ğulmuştur. 

Dikilide gene 
oldu 

zelzele 

İzmir, 18 (A.A.) - Dün saat 
14.15 de Dikili de yedi saniye sü 
ren bir zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur • 

leri öğleden sonra ona gidip pa - - lşte adamın saçını vaktinden 
zartesi sabahına kadar evinde kal. evvel ağartan böyle havalardır • 
mak mutadım olmasaydı şimdi 

bu kanunusani sabahı San Fran
sisko körfezinde işim olmıyacaktı. 

Bunu, ba5ile kaptan köşkünü i· 
şaret ederek söylemitşi. 

- Bu işte bir zorluk olduğunu 
İçinde bulur.duğum Martinez hiç de zannetmiyordum, dedim. 

vapuru yeni bir tekneydi. Sozalito 
ile San Fransisko arasındaki se- ~1esele o kadar kolay görünüyor 

ki, çünkü cihetlerini tayin edecek 

ellerinde pusla var, mesafeyi ve 
katettikleri yolu da bi:iyorlar. ;·~· 

rede olduklarını riyazi bir kati. 
yetle bilebilirler. 

Muhatıı.brm burnundan garip bir 
ses çıkardı: 

- Zorluk yok hat Riyazi kati · 
yet öyle mi? 

Gözlerini bana dikip bakarken, 
adeta şişip vücudunu havaya, boş
luğa dayamış gibiydi. 

(De,amr ,·n r) 

Galip Efganı 
mahkemede 

Almanların henüz geniş mik
yasta taarruza geçmedikleri zan. 
nedilmcktedir. 

Alman tahşidatı 
Pazartesi günü cephenin iki 

geniş bölgesinde yapılan iki kuv 
vetli taarruzun daha geniş hare· 
kata mukaddime olduğu anlaşıl
maktadır. Almanlar cepheye tak. 
viyc kıtaatı ve malzeme sevkedi· 
yorlar. 

ita/ya ve Balkanlar 
Londraya Musolininin 
bir teklifi gönderildiği 

ferlerinin ya dördüncüsünü, ya 
beşincisini yapıyordu. Asıl tehlike 
körfezi kaplayan kesif sis tabaka • 
sında idi ki. ben de, karaya men • 
sup her adam gibi bu tehlikenin 
ciddiyetini takdirden çok uzak -
tım. Hatta, deruni bir heyecan ve 
haz ile üst gövertenin ön tarafın
da. kaptan köşkünün hemen al -
tında durarak muhayyilemi bu 
esrar sisine kaptırdığımı hatırlt -
oyrum. Serin bir rüzgar esiyordu. 
Bu nemli müphemivet içinde yal
nızdım. Yok, pek yalmzdrm dene· 
mez, çünld başımın üstündeki 
camekanın içinde, kılavuz kaptan
la vapurun o:.üvarisi oldu~unu tah.. 
min ettiğim iki kişinin mevcudiye
tini de hissediyorum. 

Hayattaki vazifelerin, işlerin 
bu şekilde taksim edilmiş olma~ı
nm ne kadar iyi oldu~unu dü-,ü -
nüyordum. Denizin bir ucunda o. 
turan arkadaşımı ziyaret için sis· 
ler, rüzgarlar, med ve cezir hak · 
kında malumatım olmasına seyrü
sefer bilmeme ihtiyaç yoktu. ln • 
..,anların böyle ayrı ayrı sahalard..ı 
ihtisas peyda etmeleri ne kadar i
ri olmuştu. Orada, tepemde du • 
ran kılavuzla kaptanm ihtisa~larr 
seyrüsefer hakkında benim gibi 
hiç bilgileri olmıyan binlerce ki· 
şiye yetiyordu. Bu sayede, enerji. 
mi bir sürü şey öğrenme!!;e hasre • 
decek yerde birkaç muayyen mcş· 
gale üzerinde teksif etmitşim. 

Yemenli Galip Efgani aleyhinde 
Perapalas oteli sahibi tarafındar. 
açılan davaya dün devam edilmiş· 

tir. Geçen celsedeki tercüman gel

mediğinden arapça bilen birisi a
ranmağa başlanmış, fakat bu sıra· 
da Galip Efgani kekeliyerck söy _ 
!ediği birkaç kelime türkçe ile şa· 

hiUerin tercümansız dinlenmesini 
mahzurlu görmediğini bildirmiş -
tir. 

Havanın fenalığına rağmen 

başkumandanlığa maliımat ver
mek üzere üç gündenberi müte. 
madi bir surette uçmakta olan: 
hava rasıtları Ren mıntakasından 
şose ve demiryollart üzerinden 
bir çok kafilelerin geçmekte ol· 
duğunu bildirmişlerdir. Bu kafi
lelerin Alman taarruzunu besle. 
mek için mi olduğunu, yoksa :ii
ğer bölgelere doğru scvkiyat tnı 
mevzuu bahso1duğunu söyleme
ğe.henüz imkan yoktur • 

tekzip ediliyor 

Ingiltereden sevkiyat 
Londra, 18 (A.A.) - Dün Fran 

sadan dönen bir as!ceri mütehassıs 
şunları yazmaktadır: 

"- Fraruıadaki İngiliz kuvvet -
Ieri, mütemadiyen Fransız hudu -
duna doğru toplanmakta ve mü
rettebleri olan mmtakada me"zi 
almaktadırlar. Düşman, ne zaman 
isterse gelebilir ve bu kuvvetler 
gelecek olan düşmanla ka ~daşrna· 
ğa hazır bulunmaktadırlar. 

Her gün, yeni cüzütarnlar geL 
mckted.ir ve murn.zala rol!:ırı, li
manlardan itibaren. motörlü harp 
vesaiti nakleden, sonu gelmez ka· 
filelerle doludur. 

lngilizlcr, Fran~ıztar tarafından 
yapılan siperlerde, istihkfımlarda, 

Londra, 19 - Yeni ltalya sefiri 
Bastianini, dün krala itimatname~ 
sini takdim etmiştir. 

Stefani ajansının Romadan bil· 
dirdiğine göre: "Dün Londrada 
Bastianini Ye Lord Halifaks ara
sında vukubulan görüşme hakkın
da şurası tasrih edilmektedir ki, 
İtalyanın yeni büyük elçisile ln. 
:;i!iı hariciye nazın arasında ilk 
normal temas tesisi mevzuubahs ı 
bulun.maktadır. 

Büyük elçi Bastianini, Londra· 
ya bugünkü hadiselere dair olarak 

Musolininin hiçbir plan muhtıra· 
sını götürmemiştir.,, 

T<lkzip edilen bir haber 

Roma. 18 (A.A.). - Sterani a· 
jansı bildiriyor: 

Röyter ajansı, Roma radyosuna 
atfen ne~rcttiği bir haberde. İtal
yanın yeni Londra sefiri Bastia· 
ııinin, Balkanlardaki halihazır va· 
ziycti daha doğru bir şekilde tesvi
yeye matuf mü ~akerelere başladı~ 
ğını bildirmektedir. Hiçbir ltalyan 
radyosunun . asla bu nevi bir ha
ber ne~rctmediği öğrenilmiştir. 
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Cil 

Ajansın notu: 

Stefani ajansı tarafından tekzip 
edilen haber aşağıd~ır: 

Londra, - İtalyanın yeni Lon· 
dra sefiri Bastianinin Lonclraya 
muvasalatı etrafında malumat ve· 
ren Rorna radyosu, sefirin, Balkan 
lardaki İtalyan isteklerine dair 

Musolininin bir mesajını hamil 
bulunduğunu ihsas etmiştir. 

Spiker demiştir ki: 

Bastianinin, Pariste ve Romada. 
ki ikameti esnasında, İngiliz hü
kumetini. İtalyanın beynelmilel 
vaziyet hakkındaki noktai nazarın 
dan haberdar etmesi pek muhte
meldir. 

Bu meyan·ia Edgar Allon Poe
nin Amerikan edebiyatındaki mev 
kiini tahlil eden bir de yazım var. 
dı ki. son zamanlarda Atl:ınlik 

mecmuasında çıkmıştı. Vapura 
bindiğim sırada orta salondan geç· 
miş ve şişman bir adamın, elinde· 
ki Atlantik -:ecmuasında benim 
yazımı büyük bir dikkatle okudu -
ğunu görmü5türn. l~te i5!erin t~v. 
zii meselesi burada da kendini gös 
teriyordu. Vapur süvarisile kıla • 

vuz kaptanın ihtisasları, bu şi5 -
Diğer bazı mahafil, sefirin, Bal· man adamı kemali emniyetle So· 

kanlarda ve Tuna havzasında da. zalitodan San Fransi'>koya götü • 
ha iyi bir muvazene tesisi husu· 

1 
rürkcn o, benim Poe ha!<lnnda1d 

sunda Duçe taarfından takip edi- bilgimden İ'-ti!ade edebiliyordu. 
len maksadı, Londraya ve Parise Kamara kapısını hızla kap1:·1 · 
bildireceğini tahmin etmektedirler. rf!k gc1':erteye çıkan kırmızı yüzlü 

Spiker, Av:·upanın bu mıntaka- bir adam dü.,üncelerimi inkitaa UN

sında böyle bir muvazene tesisi rattr. Maa~afih kendime bir m:
bahsinde, en münasip de\·Jetin eL kale me\·7u11 te<-kil edecek ol:ın bu 
bette İtalya olduğunu ila\'e etmiş· meseleyi zihnen not etme~i ihmal 
tir. etmedim. Kırmızı yüzlü adam kap 

1 

llk olarak Beyoğlu kaymakamı 
Alı.met Kin dinlenmiştir. Kin şun
ları söylemiştir: 

"- Eylül başlarında Galip Ef -
gani bana geldi, Perapalas oteli -
nin fahiş fiyat istediğinden şika _ 
yet etti. lşi nahiye müdürü Feyzi
ye havale ettim. Tahkikat netice
sinde hadisenin mahkemeye inti -

kal ettiğini öğrendik. Galip Efga
ni bir kısım faturaların jmzasız 

olmasından da şikayet ediyordu. 
Şahit olarak dinlenecek komi • 

ser muavini Osman gelmemişti. O_ 
tel sahibi Misbah da on gün istL 
rahate muhtaç olduğuna dair bir 
rapor göndermişti. Fakat vekiU 
Suat Ziya mahkemeye bazı izahat 
verdi. 

Galip Efganinir:. 1930 senesinde 
gene İngiliz pasaportile ve Şeyh 
Abbas ismiyle şehrimize geldiğini 
buradan Bursaya giderek oı ada 
tevkü edilmek suretilc !star.bula 
gönderildiğini ve o zaman Eııtcl -
licens Servise T.\c:t.sup olduğu şüp
hesi ile hakkımla bir dosya acıldı · 

ğmı söyledi 

Bundan sonra suçlu ve.kili söz al 
dı ve Galip Efganinin filhakika. 
9:;0 senesinde buraya geldiğini, 

fakat o zamanki suçların munıru 
zamana uğnyacağmı söyledi Ye 
müekkilinin burada günde 50 lira 
masrafı olduğu için işin uzaWma · 
masmı rica etti. Neticede otel sa _ 
hibi ile şahit komiserin celbi için 
muhakeme ba.c:ka güne bırakıldT. 

Galip Efgani yanmda Meksika· 
lı olduğu söylenen kadınlardan bi 
ri olduğu halde dün icraya gitmi!; 
ve hakkında yine ot~l sahibin.in 
altı.cağının 250 liralık bir kısmı 
için açılan ta."tip te.J.e'Jine mrı.l be· 
ya.nı:lda buhın;.-ı~ ,... Yeıt·~d"a 

pan.la.n g~ i;dt;,yfıCeY.l.ni ~ ";

M~ 



Hava muharebeleri 
(Ba.ş tarafı l incide) l tayyarelerinin <t~ ~~t!n sonra 

ran denizaltınm süvarisi yüzba- Scapa Flova yakla5tıklarmı bildir
şı Prien hadise hak'landa raporu. mektedir. 
nu vermiştir. Kıkval ve Ducan_by Haad i ti-

Raporlcia hadi~ şöyle anlatıl - kametinden gelen bu tayyareler 
maktadır: bomba atmamışlardır. 

Sovget Rusya Iran-~ Paıti grubu 
dan bazı taleplerde! Bugün 

bulunacakmış i toplanıyor 
,._Vazifem, bir İngiliz harp ~luhafzakar "Deyli Ek~pres,, I Bu haberi veren Amerikan gazetesi lranın bu 

gemisini batırmaktı. Açık deniz· gazetesi, hava faaliyetinden bah- talepleri reddedeceğini ilave ediyor 

) 

~ Harici isler hakkmda , . 
hükumet izahat verecek de hiçbir düşman gemisine rast- tederek diyor ki: 

layamadmı. Bunun için onları sı. "Hedefi yalnız beyanname aL 
ğınnuş oldukları limanda yaka- mak olan hava seferlerine artık 

Londra, 18 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesi yazıyor: 

imtiyazını el.!e etmeğe çalıştığını > 

söylemektedirler. Ankara, 19 - Cumhuriyet 
Halk Panisi grubu bugün öğle. 
den sonra toplanmağa davet otun 
mu§tur. Toplantıda hükumetin 
harici işler hakkında izahat ve
receği bildirilmektedir. 

Diploma~i mahafiline ı.ı;öre, Sov
Iamağa karar verdim. Scapa Flov bir nihayet verilmelidir. Almanya yet Rusya, emellerini yakın şar_ 
limanı yakınlanna geldiğim za· mu\·affakiyetsizliklere uğradıktan 
man, vakit gece yarısı idi. Zifiri sonradır ki bu türlü seferlerin za- ka te~mil etmektedir. 

Bu mahafil, Sovyet Rusyamn 
karanl4.'tt. ileri di:işman gemile- manı gelecektir. Fakat evvela Al

ticari müzakereler yolu He, şimali 
rinin ~ölgeleri görülüyordu. Bir. man mağh1biyetleri lazımdır. Ta İran Ü?..erindeki nüfuzunu tekrar 
az daha yaklaştım. Bu gölgelere ki Alman milletinin kendi hüku te3ise ve orada mevcut pirinç mah 
doğru iki torpil bitiden attık. meti bahsinde hayalleri inkisara sulü kontrolü ile zeytin ağaçlan 

İlk torpil Repulse gemisine uğrasın . ., 

Nevyork Times bu hadi~yi, İ· 

ranm yakın ~arktaki se\'kulccni 
mevkii itibarile, son derece mühirr. 
telfilcki etmektedir. 
Vaşington siyast mahfillerinin 

mütaleasma göre, bu babtaki Sov
yet iddiaları İran tarafından rcd 
dedilecek'tir. 

~mış, diğeri de Royal Oak'a Alman tebliği 
isabet ederek gözlerimizin önün- Alman tebliği hava faaliyeti hak 
de gemiyi batırmıştı. Bu sırada kında ~u malfunatı vermektedir: 

Stokholm konferansı 
Repulse gemisinde de büyUk bir "Alman hava kuvvetleri, lngil- (Bas tarafı 1 incide) 
infilak olduğunu gördük. Gemi- terenin şark sahilindeki a;;keri li- duldan bitaraflık kanununa tev· 
nin gUverte aksamı ve kaptan mantara karşı hareket'.erine devam fiknn bitaraflık prensiplerine tama 
lili{rüsü havada uçuyordu.,, etmişlerdir. Ssapa Flov limanına mi!e müzaheret edeceğini beyan 

mıştır. Stokholmda iyi haber ala: 
mahfillerde söylendiğine göre 
Skandinayya memleketleri konfe. 
ransmm ruznamesi aşağıdaki mad 
deleri ihtiva etmektedir: 

H itler bir milyon 
asker feda edecek 

Paris, 19 (A.A.) - Paris radycr-
1 :;u Berlinden alm1~ olduğu bir ha

bere atfen Hitlcrin Fransız cephe
'İni yannak için bir milyon insan 
feda etmek tasavvurunda bulun. 
makta olduğunu bildirmektedir. 

Dev tanklarla hücum 
Tebliğin radyoda okunması attıkları büyük ve orta çapta bom· etmek maksadile diğer cumhuriret 

böylece bittikten sonra, raldyo balar harp gemilerinden başka es hükfımetlerine iltihak etmiştir. 
spikeri İngiliz bahriye nazırına ki muharebe gemilerine de isabet Diğer 20 Amerika cumhuriyeti 
hitap etmiş ve demiştir ki: "Ma- etmiştir. Bir İngiliz avcı tayyare· ceislerinin de lsveç kralına bu me
demki batırılan gemiler hakkında si, bir Alman tayyare i tarafın- saja mümasil m~ajlar göndermiş 
İngiliz efkarı umumiyesini hak. dan düşürülmü~. bir Alman muha- olcfuklan zannolunmaktadır. 

1 - Skandinavya memleketleri
nin bitaraflığı ile alakadar mese- Paris, 19 (A.A.) - Fransız cep-
leler ve bilhas.'3. Finllndiya mese- hesinin kalın zırhlarla himaye edi-
l · !en ve altı pusluk (152 millmetreesı, 

kiyle tenvir etmiyorsunuz, o hal- rebe tayyaresi de İngiliz hava ba- Diplomasi mahafil, bu halin ge
de ıbu vazifeyi biz yapa.biliriz. taryalan tarafından düşürillmüş- çenlerde toplanmış olan Pana-

Hadise sırasında Repulse ge· tür. ma konferansının müsbct bir ne-

2 - Bu bitaraflığın iktisadi lik) toplarla mücehhez olan tank
cepheleri ve muhariplerle iktisadi !ar tarafından tehdit edilmekte ol
münascbetler, duğuna dair olan haber, burada 

3 - Beynelmilel i~erle alakadar 

1 

ciddi telakki edilmemektedir. Bu 
misi tarassut orta kulesinin hiza· 16 ve 17 ilkteşrinde düşman 10 1 ticesi olduğunu beyan etmektedir 

smda iki metre derinliğinde bü- tayyare kaybetmiştir. Bunlardan lcr. 

meseleler.. ~ibi tankların ancak birkaç obüs 

Bu konferans e nasında Ameri. yük bir yara almış, ve böylece be~ tanesi Alman toprakları üze-
batmt§tir. Hatta gemi bu sırada rinde Alman avcı tayyareleri tra.. ka cumhuriyetleri müşterek bir 
Royal Oak'm üzerine düşmüş ve fmdan düşürülmüştür. Bunlardan bitaraflık vaziyeti kabul etmişler
provası sudan dışan fırlamrştır yalnız bir tanesi İngiliz tayyare- dir. 
Kaza mahallin!:le el'an bir bahri- -iydi. Hava muharebeleri esnasın· .Malfun olduğu veçhile Ruzveltin 

F · İ ·ı· bu hareketi, Sovyet Rusya ile Fin-

Ayni mahfillerde hasıl olan ka- nakledebilecekleri, nişanlannı tan
naate göre Skandinav memleket- j zim etmek için tevakkuf etmek 
lerinin murahhasları muhtelif hü- mecburiyetinde bulundukları ve 
kQmetlerce alman vaziyetleri naza binaenaleyh Fransız bataryaları. 
rı itibara alarak beynelmilel suL nm bunları tahrip etmesinin pek 
hun yeniden tesisi için sadece bir kolay olduğu beyan edilmektedir. 
temenni izhar etmekle iktifa ede- Kütle halinde tayyare kullanıl· ye heyeti ve bir rok dalcnrlar ge- da bir ransıı; ve bır ngı ız tay-

3 o·.-r İ . landiya arasında sulhun idamesi 
minin vaziyetini teslbit etmekle yaresi düşürülmüş ve ngilız top-

ak . h için 8 gün içinde yapmış olduğu i-
ceklerdir. masr meselesine gelince, l\lajino 

.neşguldürler.,, r lan üzennde vukubulan ava Norveç ve Danimarka krallarile 
muharebesinde de üç İngiliz tay- kinci teşebbüstür. Finlandiya Cumhurreisi Stokholm 

Londra, 19 - İngiliz gazeteleri yaresi iskat edilmi~tir.,, konferans toplandı da bulunmaktadırlar. llk toplantı 
Orkncys adalan üstüne dün Al- --------· -"-----

11 
:Loridra, 19 - §İmal memleket- dün saat on birde yapılmış bu 

man tayyarelerinin yaptığı :başka ' )erinin devlet reislerinden mürek· toplantıyı dört devlet hariciye na· 
bir taarruz hakkında tafsitaf'ver-' D k kep Stokholm konferansı dün açıl- zmnm içtimaı takip etmiştir. 
m:!ktt'dirler. i k at --:-------------------------

Bu adalara yedi Alman tayya-" Ankarada asker"ı mu" k 1 
resi h(h;um etmiştir. Bunların bom SAK AR y A za ere er 
balan Pentland kanalıria düsznilş-~ 
tür. Tayyare dafii toplariıe· İngi
liz avcı tayyareleri 4 Alman tay~ 
ya.resini düşürmüşlerdir. Diğfr bir 
Alman tayyaresi de hasara uğra- . 

mrstır. !ngiliz tayyarelerine hi~bir 
şey olmamıştır. 

Hava nezaret~Alman istikşaf, 

Sineması 

' Pek yakftıda: 

Büyük ve yeni 
Filmler ıeriıine baflıyor Fi· 
atlarda zam yoktur. 

ilanı Kapah ~ eksiltme 
Kacaeli'-C. H;· Partisi · Başkanlığından: 
2~10.939 cuma gilnil,.wt'ı4•to .. Kocacıi'Hıılk parfüi' ba,ıcanh~ı ek· 

antmoicomiJYonii'Odo."sindıi"ll69ST'ıira'27 kuru, keşi r bedelli Izmit h:ıll.:evi 
ilı'.mali in§aatı)apalı 

0

ıal!rusulilıt°eksiltmeye konu!mu,tur. ~ ltlukncle, ek
siltin~aymdırlılC işl~rileneı:~ususi ve fenni şartn:ımeleri,prolc keşif 
h~İis:ıslle buna müteferri diRer ei'rak"Nafia müdürliiğüncfc görülchilir. 

Mıinkfat tetttinat 3521~11'2 79 ktıru~tur. Isteklllerlıı teklif mektııpl:ırı 
Te Nnf.tadıın"slmı(öldu~ vcsik:ılııra istinaden, yüksek mühencfü veya ıııi
mnrıoknllsnacağınn dair vesika, 939 )•ılına ait Ticaret odası ve~ik:ıltın n 
muvakkat teminnt mcktÜpJarı ile'birllkte 21·10.939 cuma giinü snat 14 ıJe 
kadar Izmil·h:ılk partisi ihalekomisyonun:ı vermeleri Hizırııdır. (1!081\) 

• • 

(Bat tarafı 1 incide) BütUn Moskova gazeteleri TUr
kiyc Hariciye Vekili Saracoğlu -
nun ikametine alt resmt tebliği 
neşrediyorlar. 

Mü.zika İngiliz, Türk ve Fransız 
milli maıııtarmı çalın~ ve bir bö· 
lük asker ihtiraııı resmini if& ey -
!emiştir. Misafirler saat 17 den i-
tibaren Genelkurmay Başkanı Ma. Siyasi mahflller, Moskova mil -
~al Fevzi Çakmak, Genelkur _ ukerelcrl iki hUkQmeti tatmin e· 
may ikinci b~'unı Orıeneral A • dici neticeler vermiş olmamakla 
sun Gündüzü, MilU Müdafaa Ve • beraber Saracoğlunun Moskova -
kili General Naci Tmazı ziyaret dan hareketinin mUzakerclerin in -
etmişler ve Ankara vali ve beledi- kıtal ve hatta Türkiye ile Sovyet-
ye reisine kart bıralmıt§lardır. Bu ler Birliği arasmdakl dostluk mU -
ziyaretler Orgeneral Asını Gün _ nasebetlerinin bozulmasr şeklin • 
dUz, Mili! Müdafaa Vekill Naci Tı- de telllkkl C<JjJC'miyeccğini bllhas-
naz tarafından bizzat ve diğer ze- sa kayıt ve işaret cylemektedirler. 

vnt tarafmdan kart bırakmak su - Fransada 
retile iade edilmiştir. Paris, 18 (A.A.) - TUrk • 

Misafiılcr 21 birlnciteısrine ka - Sovyct münasebetlerinin mUza -
dar Ankarada kalacaklardır. Ya _ kerelerinin nclicclenmemc.ısine rağ 
rın ~aat 10 da. Genelkurmay tc • men samimi kalmMı, Pariı1te İyi 
maslarma ba~lane.caktır. karşrlanmı§tır. 

· ·· ••a•l:!l•m•••ı•ır Başvekilın beyan ah Londra-Günlerdenhcri LALE'ye akan insan ıeli devam ediyor. Türklerin Fransa ve İngiltcreye 
Binlerce tiişi'nin doyamadığr .. On binlerce kitinin ıö~diği da memnuniyetle karşılandı kaf'!ı olan taahhütlerinde ilk ptan 

•v 1 .ııı"ı&. ·•• f. ıl• a• • · ~ 

senenin rekonınu kıran · j Londra, l8 (A.A,) - Röyter da tuttukları dUrilstlük burada 
~ E M ı L Z O LA 'nın edebiyata... i ajansı diplomatik muhabiri bildi - fevkalade takdir ve bu taahhütle. 

FRANSIZ DEHASININ sinemacılığa.... l rtyor: 
JEAN •GABİN • st.MONE StMON'un ıaheserler ~ Türkiye Başvekilinin Ankara -

sırası~da hediye etti. . ~, daki vazih ve sarih beyanatı Lond 

rin hemen üç taraflı }>ir anla~mıı. 

imzası suretiyle teyit edileceği 

:ı:annedilmekte<lir. 

Hayvanlaşan insan 
Filmi herkesin görebilmesi için LALE ıinemasında bir 

kaç gün daha gösterilecektir . 
1 - Bugün gelen METRO JURNA'da en son harp 
sa'hneleri .. 2 - Yeni RENKLİ MİKt WALT DtSNEY 

Tel.: 43595 

rada memnuniyetle karı;ılanmıştı. 
Bu beyanat, Türkiye hükiımcti. 

nln ta:ıhhiltlerine sadık olduğuna. ' 
ve sözilne gü,·enilebileecğine dair 5 7 5Q 
eqasen daima tam olan me\'cut iti

Tayyare 
alacaklar madı teyit etmiştir. 

Dostluk bozulmuş de;il ..ıir 
.Afoskova, 18 (A.A.) _ Alman j ~cvyo.rk, 19 (A.A.).-:- .~a.t~i-

ajansı bildiriyor: 1 ye.tar bır menbadan bıldırı dığ•nc 
- ·-::: _ -- - ......... --- • göre lngil tcre ve Fran~a hi.ikfın1et· 

~ c;ı:s;:~~!::m:::~2::ı..irs:iE.1mm~mma1S'W "'"·W #?4!& '"* ten ww ~ I le:i, kongrenin r;tJ.rafiık kanunu-
Filmi Gi,; en \ e Ln ... .u.ıeyeu on u1111er-.. e müşterilerimizin talep ve ısrarı üzerine dünya sino.. 1 nu tadil etme~i takdirinde Ameri· 

TUrkçe 
Süziü 

macılığının şaheseri kaya 5.750 asken t'.l!'rare siparis 

i ~IE A 1 etmek ta~vvurunda olduklarını 
~-- L ~ ~ Nl OlNE 11 E biklirmi~tir. Bu iparişlerin para. 
~ c:ı şimdiki kambiyoya nazaran 350 

milyon dolara haliğ olacaktır. 

ız iPEK 
Sincmasmda daha bir kaç gün temdit edilm:c.-tir. ~"R'lfilnr: J .30 . 4 . rı .:~rı \'C !) da. 

Kan:ınun feshedilmemesi takdi· 
1 

rinde t ngiltercni:ı ı\mcrika fahri
lrnla:-ından K.,..,:>dada "llh'!'cr ih· 
ela" ctmele:-i tc!:lifin:i:! 'mluna::ağı 

1 •• 1 t ı· • soy c!"'m~,<fc' ır. 

hattının hiç te Polonya cephesine 
benzememekte olduğu tebarüz et
tirilmektedir. En ağır bombalar 
bile i~tihklmlann ancak kubbe!~ 
rine hasar iras edebilir. Alçaktan 
uçacak tayyarelere gelince, bunlar 
mitralyfü: barajı taralından düşü
rülecektir. 
(Garp cephesindeki harekôta da.. 

ir daha evvel gelen haberler 3 iin· 
cü sayfadadır.) 

Mühendis mektebinde 
tayyare mühendisliği 

şubesi açılacak 
Miihendis mektebine gelecek 

ders '!>enesi bir tayyare tnUhen. 
disliği §ubesi il~ve olunacaktır. 

Bir hazırlık olmak üzere bu yıl 
rmvcut derslerden başka progra· 
ma bir de aerodinamik dersi kon
muştur . 

-<>-
Susam ihracın'\ 

müsaade isteniyor 
Son günlerde susam ihracı irin 

mü~aadc verilmcmeğe haşlaması 

bu maddenin fiyatmr 12,5 kuru3 -
tan 11 kuru~a kadar düşiirmüs -
tur. Bilha.s.1:1n Trakya mahsulU bu 
yıl yfö:de 40 nisbetinde fazla ol -

muştur. Tüccarlar hlikf.ımcttnn 

ihracata mUsaade istı:!mcktedir, 
--:-<>--

Belediye reisinin 
tetkikleri 

Vaii ve lıclediye reisi :Hin ya. 
nmch n'-'h rr.üdürü ol lııf-. ı ha.l
de K~ .l·k:;y H .. Ka:taida tetkik • 
ler ya~ ..,,~~ır. 

-<>-
Mccidiycköyü 

hastanesi 
Mecidiyekö} ünde yapılaca!: 

1000 yataklı hastahanenin bu ci
varda belediyeye ait olan arsada 
inşası kafi olarak kararlaş-mıştır. l 

Lağvedilen tenzilat 
kararı 

Toros katarların-da uzun mes:ı. 
felere seyahat edecek yolcular -
dan kısa yol ücreti alınması hak· 
krndaki tarife ile Avrupa scmp • 
!on katarlarında yoku • bagajlara 
tatbik edilen her türlü tenzilat 
lii ğ'•crlilmi §tir. 

Hiidiseler}J 
tefsiri ?\bir 

( Ba§ tarafı 1 ~ ' karsıhldı bir yardım ~ırıJP ..... \ 
Auupanın bugünkü kJ,rlt ttldlk. 
rinde dünya. solhüne bil ' B 
de ya.nlmı ol un. ). i 1 ~ 

Bu &rzu tahakkuk ef1ll eJ ~et 
fakat Moskovada neşrcdll • ~d .. 
mi tebliğ ;österiyor ki »•1 lJ}'ll 

coğlonun Moskovada ~ İtiraz 
milzal•ore günleri Ja1Ple , l!Jndu 
teatilerine hizmet ~tit~J ... 

~) ~. 
dan sonra da ba fikir . !" ı\yağa 
devamı Jıer iki taraf l~iJl ~ da r 
olduğu kanat.ti hasd o1~ ..._en 
Şarki A nupada A > !llltası 

anıa.,mış olan SoV)'etıerlO " ~~ at 
nlzde İnglltero TO J!nJl5' J \' 
laşmı:ı oJan Türkiye ~J ~ıa:ı 
samlmt dostluk ~ ~!§ ~tl. 
don paktı şekline gJrtIJtlP" J 
da yine dünya alhü ~· ~ 
her nlat kıymetbtl 1110Jı 'l..\at 
decektır. ~ Jr •• 

Hasan&~' Sıvaa mekteplil1 ..... 
verilecek hedi~ ~lr 

Sivas, 18 (A.A.) - ~ t.....~ 
nmıtdan Abdurrahman ~.ll ."\f\i 

mirağ, Sıvas merJreDpelf", ~ 
ilk okula mektep l~) ij 
mak için clliıer lira ~ 1 & 
Ayrıca yıl sonunda liso 'fe/J ~ 
men okullarmdan birind /ı ·~~ 
lara altın ıaat, ildnclle~~ tr 
lise ile orta okuldan b~ 
kanlara. gümüş saat, : 

1
J 

çanta, 1 O ilk okuldan W.ı 
kanlara birer nikel aıt. 

re birer çanta verilecekti~ 
dan başka bu yıl TI.llyet 
larından 300 fakiı:: tal~ 

'( 
takım elbise Tcrccekl~ 
yardnn Demirağ mtik:Uıtı 
le her yıl tekrar cdilcce1'~ 

Naci Demirağ bu işe 
be§ bin lira tahsis e~' 

---o-
Şeker ithaline ıniit'' 

verildi 
Tilrldye ((:ktr f~ 

Anonim Şırk.et.iııe h~df 
ton şeker ichali i~in m~J 
rilm.Iştir. Şekerler goı' ' 
getirilecektir. 

Bu sene hariçten aft'' 
getirilmiyece1', 

Bu sene annson rckoıteSİ~ 
s:ın olduAuna ~ gilmrük ~t 
on kuruşa tenzil edildlı~ 
hazı gazetelerde çıkan babe~J 
kadnrlnr nezdinde yanlı' te~· 
beblyet vermiş oldunttnd3" ,1 
tin izahına al:l!.:adnrlnrc• ı6 /. 
rülmü~lilr. 

Annson rekoltesinin ,ı1ıl1F 
seneye nit lıi r lılidisedlr. 

nohnnını itmam edcbiJrUC~~ 
gc\·en ~ene gümrUk rcsrıılt1 '1 
li hnkkmda heyeti vcı:ııcc0 r• 
Ye tatbik cdilmi' olan ı::ı 
clevrcde Bü:rük Millet )ft c 
t:ısclik edilmi~lir. Bazı gııJe' 
rekolte noksnnlı:ını hu sc~ 
gihl ı:östcrnırl • ·· yollın ı~ııl: 
ılc bıındnn ileri gelmckt~ö,ir;1 s 

Yeni sene rekoltesi ih1•) 11 /' 
lıy:ır:ık bir miktırrl:ı o!detl 
lıııritlen RnR on eelhi ]tl\ll>' 
nülmemişlir . 

,,~ 

t tal yan - Yugo• ıef 
iktisadi müzakere,... 

Bı:!lgrad, 19 (Rad)'<') ~ç 
yan - Yugo~lav iktısadi ~~ 
larına dün başlanmıştır: ~l)j 
Iar Yugoalavyadan kUll~ ~· 
tarda buğday, hayvan ~ıef· 
bakır almak istemcktcdit'~ 
goelavlar da 1talyada1l 1';1' 
ve yilnlli mensucat n.ıııcıı , 

~ ef>' 
Hakaride sekiı 1 

mektep açıld~ 
Hakari, 18 (A.A.) - ~ 

yedi nahiye ile bir kö>·d0 !)i 
tı 

başlanan okulların i~şıı\ır ~ 
tir. Merkeze bağlr digcr ttı 
yapılmakta olan okutun uı'~ 
da bitmek üzereölr. {)ğf~111~ 
tnyin edilerek tedri.S:ttıl tJ1I 
hale getirilmiş bu oJcul~ll j6 
ma töreni CumhurfycU1

\. 

yıldönilmündc ynpıtacııJ<tl · 



R A B E R - Aklam Poataaı 
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-5- Nakleden: Foibl KARDEŞ 
Hinclı~l9nllR UÜn)anıo en e:.kı ınsanları ara:.ında 

- 27 - l'o:an: L. Busch 
husust bir sezme kabiliyeti edin· 35 yılını ,·ahşiler arao;ında ftrtirmi, bir Alm:.n ,eyyahı 

:ı!~1~:i~~~yeni bir buhran 8uağaç, bir hayvan gıbi gözlerini 
~ aff ooersiniz, affedersiniz. 

" ~ adam sakallı, kısa boylu 
1\ :mtü~ biriydi. Bağıra çağı· 
k-..- Parısıi külhanbeyi ağziyle 
~Yordu: 

Bu heyecanın sebebi ne olabilir. "' k d f 
di; anlamak için beyhude yere dil· oynatıyor, agzını açıp apıyor u Yazan : Kenan HulOsl 

..... v (Dünltü sayımıcdarı deıram) ! Ru "ıraıa.raa baelta Mr "" •l-Nd!k ay. canma be! yanlış yere 
daı J3 Bıze s0ylerneliydin arka
~i ı~ ura~ı ka<lmlara mahsus hu· 
~1Uks vagonmuş. Söyleseydin 
~:t Yapar, biraz kendimize 

şündü. Gruptan gruba bir haber Bu ağacın orta ındaki iki dikenli mic;li biiyütülmü5 yeşil bir akrep 
dolaşıyor, kadınlar iç çekiyorlar, ve etli dalı gayet kalın \'e uzun i· gibi imana deh~et \'eriyordu. 
ahlayıp oflayıp duruyorlardı. Ya· ki gaga gibiydi. o esnada bu garip hayvan bir· 
vaş yavaş sesler yükseldi Bir ka· Bu iki yaprak aynen Pelikan denbirc iri bir kurba~a a~zı ~k\in 

- "Hayır, dedirn, burarJa j~tı- j du. Bir h4ıc;uk .,.. ~. ti.Q'rr. 
darmaları bekliyecefiz!." Sonra.... bunu bir alıtf&ID )"&ta~ ctr'a*'eo 

'(,;},:en verirdik. 
ltiraz :iania:ın hepsi uyanmı~tı. 
lll?ıci seslen yükseldi. Marta bu
lllıı~ uğu köşede bu i"te önayak ol· 
~ ~. ~ 

ı\t~ 1 herkesi bastmyordu. 
da Ye~~alkmış ve elleri kalçalann· 

..... 11
1 ge~enlere söyleniyordu: 

Sı.a ey sız inin aşağıya bakalım. 
dt ~ten bize dar geliyor. Bir 

Vtıı' ııcla erkek istemeyiz. 
~itrtaı. gel:nıerden uzun boylusu 

QQ. ~ <i?~ü, onu dikkatle süz. 
....., '\': ıstıhfafia: : 

ıııı.ta 0k cannnı dedi. Madam ya-
1\Jıaı ~tkek istemiyor demek. Isti
~mı etmek arzusundalar? 

, .. r:ı. hiddetinden kıpkmruzr, 
....., vele etti: 

}!· ~ sus, topal herif! 
hı\ı._~ b" ı. .~"'İlnı <ll\tşta erkekler hakkında 
~~enneğe alışmış bir kadın 
' le Marta, yeni gelen a_ 
~Onda daha ikinci adımını 
~ onun bir ayağmm öte· 

' ~ısa oldu~u farketmişti. 
~ tO?'?nerniş olan Fransuaz şa· 

~ bağrrdr ...... s . ... ... 
' ~s Sirken Ağzım açayım 
\'~0~sa karışmam! 
~~ 1:iddetle buru§Jlluş, gözleri 
~,~tu, Bu haliyle yüzü ne d~ 
l ttuı Marta sustu. 

~""-.°llaıl 'sakin bir ses ve nazı1c bir ·&ra d ... 
. ....., .t\r~er kadınlara hitap etti: 

l'iı_ ~· da~ ve ben özür dile
~ ~lllanlann beşinci İ§ ta
~ • 

1~~ Sakatllk dolayı~i~e 
• .,, edıl<fık, Fransaya göndenlı-
~ E~ elimbıde olsa sizleri 
i~ etmemek için vagondan 
t~ M ... F'akat biz de sizin gibi i· 
~i~::..~~ rnecburiyetindeyiz. 
~ """'ıa.teyh ne yapalım, başı
~ llt tetenıere razı olmaktan baş. 
~ ~Pabi!iriz? Bizim yüzü· 
lı( ~ buraaa kimseye bir fena
ltatta b· ~eceğinden emin olunuz 
daıı ol ıtırn aI'2Umuz sizlere fay-

l~İlltj llıa_~ talışmaktrr. 
....... 't sı~ müdahale etti: 

!\it i~ik ederim. Hata isterse. 
'l'ttıı ı da atayım! 

t'ı ~hareket ediyordu. Oldukla· ' ı; saı:ılan iki adam dü~e-
u~ rı tttrleldiler, ycr1estılcr 

dm ağlamağa başladı ve Marta ba. denilen kuşun uzun ve enli gaga· de olan ağımı açtı \'e: 
ğırdı: ına benziyordu. Bu iki dalın ara· - Gua! Gua diye ron derece 

Sonra j:ındarmalar geldi l~te .. 
Hepsi bu kadar arkftda~lar .. Şim
di işbaşı ... Gec~ye altt saat var 
daha ... Yirmi çukur istiyorum he
pinizden ... - Almanlar bunlar gibi yüzle· sında kalın di)ler vardı. müstekreh bir sesle acı acı ba~ır. 

rinden kan fışkıran sapasağlam Tam bu dişli gaganın dibinde de dı.Tekrar sıçrayıp bataklığın kena 
adamları muhacir olarak Fran.:;a· gayet patlak iki iri fırlak göz ışıL rında, urkek, acı, müstekreh bir 
ya gönderirler mi? Ben zaten şüp· damakta ve ayın sönük ziyasile halde sinip durdu. 
heleniyordum, artık tereddüdüm korkunç korkunç titre~mekteydi. ömrümde ne bu kadar çirkin bir 
kalmadı. Bizi Almanyaya cephane Buha • Rutinin ü tündeki dalla· ağaç, ne kadar çirkin \'e korkunç 

Fidanlar on dört gUn ııonra dl • 
kildi, Üç sene ~ônra da bilyUdüler 
5000 fidan .. 

fabrikalarında, belki de tuz maden rı açtığını bu garip hayvan ağaç bir hay,·an görmü5tüm. 
)erinde çalıştırmağa gönderiyorlar, sanki hissetmiş gibi bir yumruk Tüy!crim tepeden tırnağa ürper 

yandık! büyüklüğünde patlak gözlerini tit· miş bir halde, kendimi tutamaksı· 

Murat onların hemen hepeini 
tanıyordu, Birer birer; ve yap
raklarına varıncaya kadar.. Gü
neş, vakıt vakıt onları ne tilhaf 
gösteriyordu? Murat Murat oğlu 
denizi hiçte ııcvmediği halde on -

Haykm~ orke trasmın şefi işa- reştiımeğc ve dişli gagac:ını makas zın, bu mahlılklarına kendisi de 
ret vermişçesine kadınların hep5i gibi açıp kapamağa ba~lamı~tı. korkulu, acayip gözlerle bakmakta 

1 ' • •ük' ltt' bl c cunadır · l arın renklerini denizin rengine ses cnnı ) se ı, r ur Bir ağacın yarı çirkin bir hay_ olan Buha - Rutıye : 
k t ık. Al · d a s çn · - benzetirdi. Onlar da tıpkı bir de. ·op u. ·ı man 1an arrn ı · van :ieklinde gD:!lerini oynatarak - Bunlar mı? burlar mı ınsan:' 
yarak uyandılar \'e gürültü ara ın di~li. timsah a~zı gibi dallarını a- dedim. 
da neye dair olduım anla~ılmıran e çıp kapayı~ı in:;ana korkulu bir Hintli sihirbaz hayretle yüzüme 

niz gibi, uçsuz bucaksız bir deniz 
gibi sabah ve ak11am gUneşle renk 
değiştiriyorlardı . Yalnız, ah §U 

ku5lar .. ~asıl da gagalariyle yap-
mirler haykırdılar. Sar'ah bir ka· I rüya görüyor hissini veriyor ye baktı. 
dm buhranı tutarak yerlerde çır- tü'-·lerini ürpertiyordu. _ Evet! dedi. Bu kurba~a §ek· 

ğ b 1 d J raklara dokunup kaç:yorlar; on-pmm! a aş a r. Auacm timsah ağzı gibi bu dişli linde olanın tıpkı bir emzik çocu· 
D ) ~ lan delik de~ik etmefe talışıyor-( tmum nr dalları herhalde pek sertti. Zira a· ğu gibi bağtrdığınt görmedin a1i? 

i 1
9u9 • -=:mı 

1 ::~l~~~a c~~?r:~rlil fabriknnın satmı' olduğu :rad~ u-

1 
lordan faıla rsrlyo satmıştır. 

6 ve 8 lambalı 
En son model Zl~'' I fH r:\dyola 
rını tecrübe cd iniz. 
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ğaç bu dalları açıp kapadıkça sert Bu hayvan nebatın çirkin bağ
selvi kozalaklarının rüıgarlar biri rı,.mın niçin beni ürperttiğini o 
birine vurmalarından çıkan ~se vakit derhal anladım. Zira haki. 
benzer bir takır tokur ses çıkmak katen bu acaip mahluk bir kun· 
taydı. dak çoculu gibi bağırmıştı. 

lar?. 
Murat oğlu biltün bu sıralarda 

bir taraftan da hep kendi incir 
fidanını dUşUndU. Ha)ır! lnclr fl
danlarmı!. Çünki serbest kalıp ta 

kendi tarla.~ına döner dönmcr. bütUn 
Ağacın bu disleri dibinden eri· Buha • Ruli ağacı gösterdi: 

· tepeyi incir fidanlariyle kap:ı.ma-
miş bir ağaç sakızı gibi, fakat pis, - Bu ağaç henüz nebatm hay· yı hayli ediyordu. YUıderce fidan .. 
kirli kan renginde koyu salyalar vana geçen devresini aksettiriyor, Belki de biltün tarla bir incir tar-
akmaktaydı. Bu ağacın di~li gaga. dedi. Yapraklan aynen denizlerde- Jasr olacaktr. Çiinki toprakların 
sını sallayı;ına dehşetle bakıyor· ki yıldıı ve deniz kestanesi denilen buna her mahsulden daha Caila 

dum. havvanlan andırıyor! Çünkü ilk milsait olduğunu görmUştU, BUtUn 
Fakat !'ağ tarafıma bakınca bir· nebatlar hayvana, denizlerde inkı· bunları dü~Unüyor; ve adadan 

denbire tüylerim diken diken ol· lap etmiştir! lnsan tohumile Ba· serbest bırakılacağı zamanı h0$ap-
du. huranganın tohumu birl~ince ne- hyordu. 

Zira bataklık sağ tarafından ga. batla hayvan arasındaki bu dev. 
yet büyük. bir kurbağa veya yeşil rede bu a~acın t*kkill ettiğini Murat otlunun doğru bir he-
renkte bir istakoz gibi bir hayvan görüyoruz! sapla, serbest bırakılmaıırna daha 

sıçramt~tı. . ?teki kurbağa .gibi .· .hayva~s~ I bir buçuk sene vardı. Fakat bunu 
Bu hayvan hemen hemen yem· ınsanın ana rahmındekı ılk de\ re , hiçte çok bulmuyordu. 1mra.lıda 

y('Şil renkte ve daha parlak bir is· sidir! Onu aksettirdi! 1 kendi.ııinin ycti!jdlrdfğl fidanlıkta 
takC>ru andırmaktaydı. Acaip Hintli sihirbaz bu ıarip ~ çalı§ryor; günde yirmi bet ku-

Fakat son derece ağır harektt e- mahluklara ürpermi~ bir yüzle ru§ kazanıyordu, Zaten bütün 
debiliyor, bir sıçrayıp duuryor, bakarak dudaklarını bükmü~tü. ümidi bu paralardaydı. Şimdiye 
kı'-kaç gibi boynuzlarım oynatıp Dalgın bir halde sözüne devam e· kadar .sandıkta 405 lirası birik -
korkunç korkunç yutkunup duru- derek: 1 mişti. Bir buçuk sene de 135 lira 
\'Ordu - Bir türlü birinin niçin deniz daha ... 405 x 135 •.. cıgara pake-
• Gari.p olan cihet hay,·an şeklin· : hayvanı denesinde, di~erinin ni· tinin arkasına yazdığı rakamlar 
de olan bu çirkin mahluk da bir 1 çin kurbağa devresinde kaldığını üzerinde durarak. bir kurııun ka-
hay\'an. değil, kabuğu soy~lmu~. l ?nlayamıyorum! dedi. İhtimal k: lemi ile bastırıp hakikatlerini da. 
kalın hır nebattı. Bu acaıp ,-e 1 ınsanın nebat tarafı bu kadar. ha iyi öğrenebilmek için yyıyor: 
çirkin mahluk mütemadiyen boy- Bunlar insanın yalnız nebati tara. ·105 x 135 = 540 diyordu? 540 
nurunu oynatarak bir kö~de iwri fının te~kkUlleri ol~a gerek! lira ... Bu para ile 2000 fidan ala-
büğrü duruyor. Fakat sanki yüz (De\"Ult \ar) bilir; ve öküzledn biı1ni yı?nilcrdl. 
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en· el 
- Daha. <iü.ı: bir huc;uk M!JO 

diyordun ~r ı:. ::- & l °"hı!. Ya 
11imdi :. Sorbt:flt Lt™1lınak için 
tam kıık be" bün \'a: iışte •• Kırk 
be§ giln ... Ne kadar n değil mi 
Murat :\iurat oğlu .. üc:tı::lik: para

ların .. G40 liran ... 
:\furat o ;ece uyumadı. Şimdiye 

kadnr serbest bırakılacağı daki -
kayı adeta hiç aklına getirmemiş
ti. "Bir giln! .. " Fakat gelmeyecek 
ve yctişemlyeccği bir glln gibi ona 
uzaktr. Halbuki bugün ... 1çi içine 
sığmayor, eksilen günleri her 
gtin birer birer hesaplayarak dü
§ÜnUyordu: H gün... 43... 42 ... 
Sonra bir glin, birdenbire günleri 
o kadar kendisinC:cn uzak hi!!Sct
ti ki, adeta serbest kalacağı gUne 
ellerini uzatırken gilnlerin çeki
len bir lastik lı'ibi uzadığ'ını duy
du. Saatler sanki yerinde sayıyor
du; ve ~lurat Murat oğlu, bir gün, 
hiç çah~madı. Yahut çalı. ır gibi 
gtizükti.l. Gece yatağına bitkin u
zandı. 

ŞUpheslz kendi tarlaema eıtec.-,.. 
ği f i d a n 1 a r ı dfü~ünüyordu. 

2000 f i d a n ... Otuz y~m
daydı. Demek ki be~ sene ı;onra 

her ~ey haztr ... Acaba yaprakların 
rengi ~1ne blr deniz ~bl rnt ola
cak?. Ah !!U ku!ilar •.. lnce gaga. 
lariyle lnclrlcrc vunıp vurup bı
ralurlarsa. .. 

Bir gtin, kendi kehdinc: -
"Dah& Uç buçuk harta var'' dedi .. 
Tam yirmi beş gUn !. " Ten -
bel bir hareketle gerindi, 
Te esnedi. Kendisinin bir • 

denblre orada olmasını isterni5ti, 
tık &facı yine aynı yere dikecek
ti. Yalnız çarkm yolunu dcğ~tir
mek llmndı, Hattl, çarkı yeni 
baştan yapmak; ve arklan daha 
derin açmak... Fakat yirmi beş 
&Un ... Bir dakika geldi ki buna ta
hammül edemiyeccfini anladı. 

bir el yakal!lından çekmiş 

adeta götürüyor; d!Jian ~tk.anp 

serbest bırakılıyordu. Bir el! •. Bir 
denbire bu elin bir ağaç dah ol
duğunu hissetti. Ba11ının üzcrinda 
yf!~il yapraklar kımıldadı. Xü~ilk 

flül/uı ınufnuı reuirİlıi:J 

D 
~boylu sivil, Fransuazm 

'~1 • 
0 turmustu. Sırtından tor-"'-· ., lfld' • 

'"lltı\da ırdi ve bunu genç kmn 11 

.' ?ı.1~bir Yere koyarak: ,, 
~ hir usaadc ederseniz, dedi, bu · 
l\~ Yastık olur 

~. A: der l3rut.!ıtmmı-1trog 4. F: le tuy•au rifl d~char,e 
of. t: th~ ... ·at er di~chargııı

pip~ or outflnw • )'lipc 
t. A: der Wasııerabfl11B 

2. SERPME 
2. 1': l'~pen-ier m. 

1 3. t: the Msbttman 
ıirn~ 

''a~ b· bir tereddÜttcn oonra ya_ ' 
ır ıı~·ı .

1
• 

~:-el avc etti : 
lltı~ah1ırn burada olduğumu u· 

~ lliı. lf ta.l~smız ve bana itirr.at 
hıııu~ ıı bır g~c için tesadüfen . 
'a~ us iki harp arkadaııı, iki 
~t<1~~~12. Siz benim için bir kız 
~~ll'liz. I • 

~ı s kt 
1 · Su k ı rnuhatabma gülümse· 
~lrıde ~ aba suratlı adamın göz· 
~İsin°Yle.ınasum bir ifade \'e 1 

~ lltfe : hıtap ettiği zamanlar 
~cnç ~le tatlı bir ahenk vardı 

llıqt r..ı·ı 2 ona tam manac:ik iti. 1 

""1 Cbi! ... · 1 ' 't ecegıni anladı: 

' ı~kür ederim. 
" l-tc'"" ~ın Labart .. 
\ili. "l\llS1 • 
"(ıa k.ib nı bir salonda da olsa 

1 ~ç karca takdim edemezdi. 
-..... ı;raız da kendisini tanıttı: 
' lia n uaz Vıllar ... 

~ "1kasıYtrh .. geceler matmazel. 
~"l' aiı~~ı dondü. Kalabalık l\la· 

t>r bı.ııa1 ara ında kendisine bir • 

~~ ı h'tak samanlann üstüne u· 
' ır ik" ha k ı defa e::medi ve bır 

llu ırnıldamadı. 
~ ~nad 
~ illi ti l\. a \'agonda herecan geç-

lln1ı ı · adınlar grup grup top
-.ı ar b' 
"-1. ti ' ır seylcr fisıldaşıyor- ~ 

il %, :1• Sen .ar ha pi hanedekile-
ı n.ı..: • • ak • ı.uuycsını anlam ta 

4. SU\'Wi AKTICI BO&" 
(flo yolu) 

G ea~ıtıı; Or~'t'"e ~Oess•S•el 

,.., L'OtabU•••m'- nt. d.a ~.scıcuıtu,.•ı h "' th• 
Hat.chery; A: ın der Fi•cnz:uhct.an•t.att 

l ' IDtuRTAT,.\RlNI O· 
KARM.\K l('iN DIŞt 
RALl(HN KA.R!lil Sll\L 

1.1\"0R 

a balık mlit~haııımıı (ürc
tld) 

h dl~i h:tlrk (yumurtalı 
ba.lık) 

l. F: on prcMe le ventre du 
rıoisscın femellc pour fair 
sortir les ceufs 
a lC' piscicultcur 
h le pot~on femelle (le 

poisson a ceufs) 
c le-s ceufs m. de poisson 

1. t: strippinr tho flı5h -
spav.'?l 
a the pisciculturist 
b the (female) fish (the 

11pawner, the s~der or 
sced _ fish i. c, one rea. 
dy to spawn) 

<' thc fish - spawn (the 
!!pawn, the roe or hard 

4flll 

roe. the füh - e~gıı. tnı 

ova of lhe fish) [milt = 
thc roc of male fish, 
Uıe soft roe, the .ııecd], 

1. ,\: das Abstrcifcn dcs 
Fischl:ıichcs 

n der Fischzilchtcr 
b der (wciblichc) Fi~ch 

(Rogner) 
" der Fischlaich (Laich, 

P.ogcn, die Fischeicr) 

2. T'EFJ:IH KAl'LAJU <ya
l:tkları) K.\Dt::'ltt:LJ;nl 

1 2. 

a uyun ~elıli;'.:.-i horu ( 'u 
boM.ı<;U) 

b !JÜ7;'CÇ 

o tdıih kahı (yalağı) 

d 'u:nın gittiği m~<'ra 

F: le gradin ave<: lP.s 
auges /. d'incubation 
n l'arri\'i'c !. d'cau (le 

tuyau a rau) 
b le filtre 

2. t: the caalinı • net 
2. A: das Wunnetz 

S. BALTKÇI 

3, F: le pôchcur 

• 1 

[Line _ fiaainr -=- fi:"hinı 

\\·ith the line (opp. net • 
fiahın.); tine - fish = 
Cish taken with the line 
(opp. l\et - fish) 1 

s. A: der Fiacher 

C Kamu' <•ırık)la baUk avı 
f": La pOche a la llftg; lı Angllng tlltod • l"t•h• 

ıng. Lln• .... •hıng, f"l•hlft9 wlth Lln• aflcl 
Hook): A: Dl• Angelt'lscherel 

1. KA~flŞLA A \'Lff.~.'S 
BAUKÇI İ 

1. F: le pechcıır pcch8.llt a la il 
linıe 

ı. 1: the anglcr ( the rod -
fisher, joc. ~ brother of 
thc anglı>, ı•I, brethren 
of thc an:;I c-) fishin~ or 
an~ling (catching füh) 

3. OI,T. 

2 \ 'O 3 olb •. <111 faJn1ı Jra

mııt 

3. F : la. lignt 

:? et ~ l:ı. cannr> a-.ec lıı 

lignc monte.-: 
S. t: the fishing _ lir:e 

Z and 3 t.lıcı rod :\r.d ll:rıe 

forming pa:1. ()f. ~" l11.· 

ekle (e!. P) 
3. A: die A ngelt'lehıuır 

ı. A: der Anglcr belm An· 
geln ('bcim Fangen der 
Fisehe) 

%. BALIK KA!\fl~I 

kamı,ı) 

(olta 

i ı u. 3 di .. An~eJ 

j 4. MA~"T.\R 
1 
1 

~. F: IR cıı.nne a peche 
:?. t: thc fi~hing • ro<l (thc 

rod) 
ı. A: clie .A.ıurelrutc J 

la flotte) 
4. t: th,. f!nM {d. H I~ 

mer; v~l. H 1) 



Murat Murat oğlu incir fidan -
ları için kencli<ıinc yardım eden 
mtifrezeye bunu anlattı. ''Fidan
ları diker dikmez gelirim!." Dedi; 

Onlar ıılmdi balıkçılık yapıyor _ 
lardı; ve reisleri Murat oğlunun 
kaçışını gizliyebilecekti. !çlcrin • 
den Uçü bu fikre itiraz etti; reise 
karşı geldiler: "Yirmi dört saat 
içinde her ııey anla.511ir ! ." Fakat 
Murat oglu onlara öyle bir baktı 
ki toplantıyı bırakıp çıktılar. Elin
de bir çakı tutuyordu; ve biliyor
lardı: Eğer maksadını haber vere
cek olurlarsa ncynpar yapar; on_ 
!arı eline geçirir; ve hepsini... 
.Müfrezeden dokuz ki!ii de Murat 
oğluna hak verdi: - "Haklı.sın, 

dediler; mevsim geçecek olursa 
fidanlar tutmayabilir! .. " Murat 

önUne baktı: 

H A B E R - Jıı kşam Postası 

Ikiıi de bUtUn yıl içinde, 
şüphesiz, en çok yediğimiz iki 
önemli sebze ... Biri Yaz mev

:;İminde yağlıca yemeğe kucl 

reti olanların sofralarına neşe 
V'erir. öteki yaz ve kış et ye
meklerinin lezzetine lez7et 
~atar, hem de keseleri pe~ 

derin olrruyanlan doyurmak 

için onlara teselli getirir. 
Türlü türlü pişirilmek bakr: 

mmdan biri ötekinden aşağ~ 
kalmaz. Patlıcanın kırk tür-

Iüsü ol:Juğu meşhurdur. Patatesin kaç türlü pişirileceği he
nüz sayılmamışsada bir kere hesaba oturulursa onun çeşitleri 
belki kırkı da geçer. 

Fakat insanı beslemek ve vücuda faydalı olmak bakım-

lanndan acaba hangisi üstündür?. 

ilkin vitamin bakımın1ian, patlıcan, ne kadar olsa, halis. 
ya?. sebzesi, onun için vitaminleri daha bolcadır. A vitamini 70 
Bl 20, B2 300, ölçü C vitamini de 20miligram. Patlıcanın 

kabuklarını çiy yemek mümkün olsaydı onlar da C vit~mi

ninden 80 miligram bulunurou. 

Patates kuru sebzelerden say1lmazsa da büsbütün ta7.e 
sebzeler kadar da sulu değildir. Ondan dolayı A vitamiııi 

yüzde ancak 55 ölçüye çıkar. Fakat B 1 vitamini patlıcancla

kinin iki misli olduğundan sinirlere daha ziyafJc sakinlik ve
rir. B2 vitamini 40 ölçü ile patlıcandakinden çok uzak kalır. 
C vitamini taze patateste yü7.de 20 miligramdır, fakat pata

tes durdukça yarı yarıya kaybeder. 

Yazan: 
Madenlerin çeşitleri bakımından ikisi de tamam::Jır. Fa

kat yüzde nisbeti düşünülünce patates patlıcandan ço_k üstün 
çıkar. Mesela çelik patateste yüzde 1 miligram olduğu halde 

patlıcanda onun yarısı kadardır. Manganez nisbeti aksine 
olduğundan patlıcanın çeliği fazla sert olur. Güzelliğe ve 

akıllılığa faydalı iyot madeni patateste patlıcantlakinin he

men iki mislidir. Kanımızın temeli olan sodyom madeni pat

lıcanda ancak 5 miligram patateste onun dört misli bulunur. 
Etlerin temeli olan potasyom madeninden de patlıcanda 220 
ır.iii~ram, taze patateste 450 miligram. Geçlik veren man

yezyom madeninden bile patlıcanda 12 olduğu halde patates
te 30 miligram. Yalmz fosforla kireç arasındaki nisbet patlı

canda 0,67, patateste 0,2.S olduğundan bu iki maden bakımın-
dan patlıcan daha faydalı olur. 

Buna karşı patatesin büyük bir meziyeti 7 ,84 derece
sinde alkalen olmasıdır. Bundan dolayı şekerli hastalara -
ekmek dokunduğu halde - patates hiç dokunmaz. Patlıcan<la 
alkalen olmakla beraber derecesi dal1a az ancak 4,04 dir 

İn sam besi ~mek bakımından ikisi mukayese edilince de 
patates patlıcandan üstündür. Patlıc:ında albümin yüzde 1.3, 

yağlı madde 0,2, şekerli marJdeler 5,5 olduğu h:ıld:: patateste 

sıravla 2, O, l ve 20 dir. Demk ki patatsin besleme kudreti 
patlıcand:ı.kinin dört misline yakındır. 

Patatesin bir iyiliği de, kabukları soyulmadan suda haş
lanıp sonra kabuklan çıkarılarak yemek mümkün olmasıdır. 
B.J tarzda pişirilince terkibinden hiç bir şey kaybetmez. Üze
rine tereyağı sürülerek tuzlanırsa daha nefis olurs:ı da öylece 
de yenildiği vakit gene lezzetlidir. Halbuki patlıcan külde 
pişirildiği yahut suda haşlandığı vakıt terkibinden birşey 
kaybetmese bile öyle ve hiç yağsız yenilebileceğini tecrübe 
eden yoktur. 

tv'tıKroton Karşı· 

sın da yddızlaf 
Her artistin sesi, tabitaile. 3~ 

ku\'\'ette değildir . Sinema salD~ı 
da hep~inin sesini aynı kU'" ıı 
olarak işitmemiz ancak ses J11.,., 
hendislerinin müracaat ettikler~. , 
sulün sayesinde mümkün olfll ._htr V 
tadır. ~ ......, 

.r-.Iikrofonlarm artistle otan ( A. 
safesı, bu sebebidir ki, şall~ rl' aıı 
rl! dc~ışmr.ktedir. Greta ."' rr/' 
mıkrofondan d?;ma bir buçu1' .

1
, 

re mesafede bulunmak mecbı.ırı. 
tindedir. G '• 

An Sot~rn'in ~ i ise Grcta . 

bodan daha kuv,·etli oldu~\1 ;~ 'ilt 
mikrofon ona l ,80 metre me"1 t-.t.t ' 
bulundurulmakta \'e mikrofo!IJ'l .""llllı 

i 
. r . d ~ çc'' ten· dıya ramı artıste ogru tıı 

me!.;tcdir. ıı.. 
·ı :-:el· ""el 

Janet 1\lak Donald ı c ~ . 
1
.,, ~ 

• Ecltli birlıkte teganni ettiklert ..ı: · , 
. k d'I . . . ,_,r ~'ilzı kıt bılhassa ·en ı crı ıçın : ,u ~ 

mı~ bir mikrofon 30 santı~j~ ;U· 
meşafede imlerine konur. l' rı· ~ "~ 

. 1 'b' b3 "el Eddi \'C La\'rens Tıbe gı ı 1 tr:a' 

tonlar sc·krinın ~incmada ~~ıı\~ 'i 
J:rcrile anlaşılması için bütu!l ·ıt· ;a 
vetlerilc tc~anni etmek mcc~~~,. t 

- Sandalı Mete burnuna bı

rakınız, dedi; gece yarısına. kadar 
I1er geyi hazırlamanız Iliznn !. 

.....,......._~.-..-.....-..---.-.------~- ....... -~--~,..--o-.-.......-..-4QV<mwt1AWV2"6. ·~~•4.Wf..W~•"'WAJ4J»!ChA.l•\&1.91,..\J .. A.,J.lıl(•fifi.,..A,j., .. A ........ -.V.\,jLIC ...... ~ 

tındcdırlcr. Sesin fazlalığı oıl~ r r 
ra filme alındıktan sonrn arııf \: 
dilnwkteclir. ı..Jo !lıa 

Murat Murat oğlunun eczasını 

tamamlamak için hu sıralarda 

tam ;>irmi bir gUnü vardı. 

Murat §Öyle yaptı: 

Gece yarısından sonra yataktan 
bir böcek gibi çıktı. Yerde sUrü -
nen bir böcek .. Sonra kayığa at
ladı. Karanlık bir gece idi. Karşı
da fidanların bulunduğu tepeye 
baktı. Onları görmüyor; fakat 
hissediyordu. Kalın '\'C kaba yap_ 
raklar yüzüne sUrUnUyordu. 5000 
fidan! Hepsi do kendisinin yetiş_ 
tlrdiği fidanlar... "Benim do ol::ı.

cak !" dedi. "2000 fidan ... " Ve 
toprak üzerinde Moto burnuna 
gelinceye kndar bir böcek gibi yü
rüyen Murat sularda. bir balık 

gibi sessiz hareket ediyordu. Fa
kat bir aksilik oldu doğrusu ... 
Kaçttğt gecenin sabnln, bir fidan 
meselesinden dokuz seneye mah. 
küm edilmiş Murat Murat oğlunu 
yakaladılar. Bir buçuk seno daha 
yedi; ve bunu adada değil başka 

~lant;ıı·lı mıı~ıııııh:ııııı·, ı..urlaı', 

perdeler ve~air her tiirlii 

TEFR1ŞAT 
lenmnıalı, Bcyo~lund:ı Il.\KER 
m:ığaz:ıl:ırınıl:ı her yerden ınfü,;ı 
it ş:ırllıır \'C ucıız fiy:ıll:ırla ~:ı· 

tılnıakt:ıdır. Beynz eşya <lairc· 
nıizılc lınsclcr, )·ntak carş:ıfları 

Ye yiiııHi ~·atak örliilcriııin fiyat 
lnrı kı~ :ıs krhul ctıne1. derecede 
ııcuzdurlar 'l"C rek:ı lıcl ten ı\ricl i r
Jcr. 

blrikmig paralarını nlamıl7:1ardı. 

Murnt oğlu terleyen nlnını ~ildi; 

"2000 fit1an'' dedi "bana 2000 fi

dan liızım!." 
Bir buçuk sene sonra Murat 

Murat o~lunu köyde karısı kn~ı
ladı. Eir saman çöpU gibi 
onu sapsarı buldu: "-· l\fur:ıt de. 
di; kendine gel! . Unutmal:i ı;imdi 
bir çocuğumuz d:t ,·ar! Bir fidanı

mız!" 

, ~"WW551L!fi IS&' ..._ 1 11 " ~ 
-, Joan Kravfordun sesi ka ı ·ı:ıı" t-aıııı 

Kız-Erkek ULKU LISESJ (Uşak) Gecel-Günse! dın se . .;iclir. Bu artistin de ıtll ~ tr' I 
tonla mc.;afe"i Greta Gartwdll 

(Yüca. Ülkü) nıücs.<1iı:1i Hamdi lllkümf'n tarafınddn (Uşak) da tesis C'rlilen Yeni Lise 10. 10. duğu ı::ibi bir bu~·uk metred!'(;f 
939 da tcdrbata başlamıştır. Bu yıl bu okula alınacak öğrenci sayısı mahdut olduğundan incecik Ye zayıf se~li Judı. ~· 
yeniden veya naklen kaydolunmak i!:'.tiycnlcrin ilk önce vazı ile miiracaat ederek ver olur landın mıkrolond:rn mesafesi 
olmadığını sormaları gerektir. cak 90 ı:antimetredir. • 

~=:::::::::!!::•:•~•:•:""~'~,..~·~&~c~s~·~· ~--• ' l En ku\'wtli sc ... Ji artist ,·ıı~ 
~ m..... - • .c...... - t..;.:i _. ..... -·~·-- ··-:... _ _. •• " - Beridir. Bu artist normal olıııı, 

1 Deniz Levazım Satınalma Komısyonu ilanlan 1 konu.c;t~ğu zaman bi~~ mikr
0

'
0

31:· 
dan ıkı buçuk metre otcdc ol!ll 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dı~ Ak~i takdi~es~ ~~-
Marmara Us~übahri K. Satrnalına Koıııb.yonum,lan· '·tadı!· 

ı;:ök s;ürültüsünü andırmaı' ( 
Cin~i kilosu 'l'ıılııııini fiyatı llk lcıniıı:ılı ı:ksillme ı;lin H ' ~aati 

Kıırıış San. Lira Krş. Deanna Durbin'irı 
Kuru ruulye •::ı.OOO 15 50 5:!:l 1 :ı 25 lıirindll'şrin !l:l!I 11 pabucu ,, , 
!\ohul 40.000 11 50 4:ı~ı on ,. ,. 16 f 
ı - Komutanlık kara birliklerinin et'nclik ihtiyaçlarından ~lup .ruk:ın:dn cins ve ,miktarı yazıh ilci ka· dama atılıyor· 11 ,r 

Tatlı ses 
lem yiyecek maddeleri, ayrı nyrı kapalı zarf usulilc eksiltmeye konu !muştur. 

2 - Eksiltmeleri !?.mitte Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılnc:-ıktır. Şartnameleri bedelsiz 
olarak komisyond:ın alınıtbilir. 

3 - r:ksiltmeyc iştirak Nl('eCk isteklilerin 2190 Sayılı kanunun istediği bu işle alakadar olduklnrmı 
gösteren ticaret vesikalarını ve yukarıda hizalarında yazılı ilk teminatlerile 1.ıirlikte hazırlıyacakları 

·ekli[ mektuphırını muayyen gün ve saatlerden tam bir snat <ıvvelinc kadar komisyon başkanlığına ver· 

mcleri. ''8200" 

* • * Wd»l"'ı~ı------
Dr. riecaettın Atasagun 

tist Dcanns .O:: 
bin on ycd1 ~ 
5ına girntlş ; 
lunduğu ,·o " 
tık afacan ~e ~ 
vimli !,üçiiiC ' 
rolü yapnııılC ıt"' 
temediği jçlıı ~ 

bir tarafta, duvarlar arasında wrlıkln :ılıırnc:ıklır. 
geçirdi. 540 lirasına gelince .. İ§te dedi. bizim fidanımız!.. 1 :ı - Şarln:ıınc'iini ı.:iirnıck i~ıiy ı•nlcriıı lıcn.:iiıı ,.c rı:ız:ırlığ:ı iştir:ık 

1 - Denir. tııı~ıanc~ine mnnta edilmek Ülerc lılr nı1el cırı~ ınakine!lı 

'.!l h.rincileşrin 93!! l:ırihinc ra~llıynn cumartesi günii s:ı:ıl 10,30 ıl:ı p:ı· S:ııı:ıtıl:ırı ~.:ıu a kadar; ak~arr. 
lıırı 17 dı•n ~oııra l.iılrli T:ınıırı ~ 

. ·'·~ d' ot> 
~ livud şiın 1 t 

r""<' yerine b:ıŞk~ · 

bunu vermediler. Çünki 1mrnlı ni. Ve, ya\'!11l yıwaıı. üçU de c;ı>rk'l 1 rd"rr~,lC'l'İıı ıle hrlli Rıin ve 'u:ıllc l\:ısııııpa~uıla huluıı:ın koınisvoıı:ı 
zamlarına göre kaçan mahkiımlar doğru yürüdiilcr. Iil'~N.\:\' fi ULÜS l ıııiir;w,ıaıl:ırı. 111 1:;:;) 

ı \p. t>aın• :!. :'\o 17 ıll' ha~ı:ıl:ırını 

l kıılıııl ı·ılt•r n t/C'lıın . ı:ı9;l:ı J 

rn.y' ' 5 ftW it-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·'~~~~~ 
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6. t\ T 11,!\11 Ş OI,TA 

a makara 

b ~cnı~cl 
5. F: la canne tenduc 

a le moulinet 

b le crochet 
5. J: the fixed flshing - rod 

a the reel or winch 
b the hook for fixing thc 

rod 
~. A: dic nusgelegtc Angel

rute 
a dic Spulo 
b der Befcstigungsha. 

ken 

f'I. BAT.ili: J\O\',\SI (t1elikli 

k:ııı:ığı ile) 

G. 

111 

\'CC couverclc ajourc) 

1: the tin pannier for hol
ding the caught fish 
(ju~t as often. if not oftc
ner. ba.~kets are used 

which are ealled: fishinrr. 
bask~ts or crecls) 

G. ,\ : der Fischkessel ( Io'isch_ 
kasten) 

7. IU~PÇE 

7. r: l'cpuisette r. 
7. t: the lar.ding - net or 

spoon - net (thc scoop -
net. thc hand • net, n fi::_ 
hing - net) 

PJ,,\~~ 72 

of bııg - net attarlı,,rl to 
t wo polrıs or ııt :lkrs) 
A_O fiı!hing (fi!lhery, 

r;:ılrlıing nf fish) 
:ı. ,\ : flrı • Rrlırrhrımrn 

A-D der Fi:ıchfaı~.2' 

(\' 

E Balık merdiveni 
Pf: L'C!chGllO A &aumontı (~ poı!l!>O n !:i; 1: The 
Flshvvşy; A; Der Flscnwosa 

•.• 2 fl ı\LU\f.\RJN (3 Xo. 

in ) m:'.'.ni .\~~l.\Sl:\ı\ 

l'tlAnsrs :mmntn·;K 

l , 2 I·': l'cchelle /. d'ıın har
rı>ge (p"r?!lctt:ı.nt aux 

J'Oİ3!'on:ı remont.rnt lo 
ro111·ant ele frn:ıchir le 

h:ırra::c :n 
1. '?. J: Uıc fish _ laddcrs, 

whC'rrıhv fislıcs i,ı; ... ,.:ıfing 
up thc rivcr or npslream 
(asccnding Uw rivPr) al

so ealled anadromous 
fishPs. may ovcrromr t he 
lıeiglıt of thc wat,..rfall :l 

J .. ~ ,\ : rlic Fi!lchleitcr (in ihı 
iiherwindPıt 

w:> nrl f' rnıl P 

:rnfwarts 
T.'iı;chr elif" 

Ilöche de::; Wasscrfalles 3) 

Glori:ı. .J<'an risini ye~ 1 • ,1 
mckln meşguldür. Bu yC'n1: G ~ 
"On bir yaşındadır "c :.:;mı 

ria Jcan dır. ev 
Yeni "yıldır.,. la vaktiyle V cıl 

na Durbini bulup yeti!jtirıtltş ~ 
.Tor Pasternıtk meşgu!dUr. ·ş 
geçen !ene Holh.-uda getirt!'' tt' 
:ıYlarca süren dcr~lerd<'n ,.c, 
rtihclerd~n ııonra hir fi!Jl'l ?.~~ 
miştir. Du film rağbet go ~ 
r,üzel s('sli ve sevim Ji kUc;Ul< ıc~ 
meşhur olmuı;tıır; bugUll 

ikinci filmine ba~hyacaktır· oe 
Cevrilmesine müs3~ 
-· f·tf11 edilinİyen bir 1 bif ' 

Scnarvosu nazi aleyhtarı ., li1 
. ta" . 

vu turyalı tar;\ f ından yazı .;teı1" 
filmin çcnilmcsinc _ın~ı fı rtl 
sansür müc::aadc ctmemıştır· 'fl~ 1 

de I Ier c1;bels, m:ıre~al Gör• tJ! 
hattfı bizzat lTcr Hitıerde~:ıli 
\'ardır. Alman~·a ile harp re tıı 

·ıtc ~ 
hulunm:ısma rn~:·1e:ı f ııgt• ı.ı'"' 
le bir filmin çcn ·lmc~iııi ıll 

1 

1 ~(.i:'meıniştir. . c~ıı.il 

6. F: le seau a poissons (a- h 

7. A: das Fischnctz (der 
lfa'ldhamen, Fischha
mcn.) 

• Bih·ük 1 ndliz artisti ff' . dC 
LO\'(!lon ı\' nlrc Damc t:ı;'l'-

D Taran"a usuıu a v 
F· La pQcho A ıa c!raguo ıau troublft•r 1: rrl•!-1• 

hlng •n Brook•• A: Dıe Bacntischerel 

1. BALIKÇI 
1. F: le pccheur 
1. t: thc fishcnnan 
1. A: der Fischcr 

2. DEim 
2. ı~: le ruisseau 

1. f: the brook 

4GG 

z. ,\: dtr D:ıch 

3. Tı\RU\ 

,\.1) bJlık U\' I 

3. F: la draguc (le troublC', 
le tr:blc) 

A ·n la p~chr 

3. 1: thc statc - ııct \a kL,d 

F 13~1t'kları oretrnc:-
rr: La plsc•cuıture; I· Art:lf'lcıaı Flsh - cuı~ ... ,.~ 
or Plselcuıture; A: oıe künstllche Fl:sc.hz.ucht 

l . SU BORUSU (~uyun ı;cl. 

dlği boru) 
1. F : l'arrivcc /. d'enu (le 

tuyau a eau) 
1. f: thc water inflow - ııipe 

1. A: der \\'aııserzufluB 

'.!. T'·T~IH K .\ Y l'\Oz-t; 

2 f': le bocal d'ir.cııbation 

2. t: the brceding - jar (the 

"Zu~cr". jar) 
2 . .\: das Brutglas 

glas) 

3. ı·u~rnn1'.\ 

(~·al::ık) 

(Zugcr-

3. F: l'augct rıı, aux nlcvins 
(au frai) 

3. 1: 'hr troug·1 fer rcceid"'~ 
fry ( the rc:ıriur; 1 :ın'.:) 

4Ci7 

filminde vaktile I.~ın ş:ıncY ~I~ 
·lan temsil cdikn kanbtır. rııi~,f~ 
:ılmak üz~rc I~o'.i\'Uda .g•~ıc tll~ 
,\rfr:t orada B:::tt1 l)a,·ıs 1• 1·~·· 

·oı ' 1nıc:: \'C ona hiitl;, fiL111crı did:\ 
• ·~· . ı-cn "d 

dela S<ıyrettıgını, ri~İ · 
,inemanın en ivi iyi :ıJ't .. 

iı~mı söylemi~ti~. ~1~ıııı ~ 
• Fran5ada yerleşen / c:ııııtı' 

jisörü Pabstın 'rnrr. :~ ı\;,, 
dan bira?. evvel nl<'laC 1ıJ11' 

1 .. d" -·ı .... nı ı• m:ı.ny:ı ,·a c on ugı J ..,.J . ıı J •• 

Fransız ... azclelı:'ri AIJ'll3 ı,·r ,, .... ıı J J' 
den I..cjiyon dönt•run ~0.~tcıı'-" 

•• l>' 
rütbesinin refedilmcsııll 
tcdirler. 
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1939 
' • Lastıkçı HUseyın Güzeı ve Şerıkı 

En güzel cinslerden 

... 
ve 

A m er ı• k 8 S l y ·azqn:Andre Moutois 
- 4 - (tkincl mektiıb) 

\ışhk LAS f iK, POTiN ŞAPKA 
:eşitleri hazırladıklarını sayın müşterilerine bildirmekle müf-

tehirdirler. Adrese dikkat ediniz. 
·••••Yenipostahane karşısında Türbe sokağı No. 7 ••••• 

ro.ı..~. Yaşında bir erkek bulur 

§
~ın ~ ' 
· saglam ve yıkılmaz bir 
l Olrtıas J • 

r, fak 1 azımdır. Bu adam 
lı~ iç· at kansı ayni yaşta ol
·"l.ıııı ın _Yeni rastgeldiği genç ka· 

cazı ı.. __ • 
'Ve ll\:Sıne kolay taklnr. 

--~ Ya Sonra iki sevgili gibi be~ 
'ı\sı ~ğa başlarlar? 
~an a... Amerika ahlak bakı

%. ı:k rn~iteassrp bir memle
tııa .. :le bır vaziyette erkek 

~t. 8.. eraber Rönoya gidelim , ~~s " 
~· ~besı Amerikanın kanunları 

· 'l'd~ U t olan bir şehridir. Bu 
'tt~tç~ ç ay oturan her vatandaş 
~il: 01 boşanma im!\:anlanna 

l'ıltıJıııış ~-· Bu suretle iki yuva 
~ ~eııid 0 

Ur, fakat diğer iki yuva 

t\ı!erııne:~ k~ruıur.Bazan bu 2 ci 
d':ta sebeb sagJazn bir ev yapılma. 
lt~ı. olur. Fakat ekseriya iz· 
• ''<111 Çl)k 1 ~'il.,,ij şey beklemek tehlike-

dıı- ı' llrien b • 
:· tla\b , • unlar aa devamsız. 

~ltir Ve~ Avrupalılar daha rea 
' ~ teve~Y~t hadiselerini bir par 
~eyh a:~kuııe k~ılarlar. Bina 
• "~· ı.e )•uvasını kolay kolay 

, , ıar b"l• 
. ~:terek.. 1 akis tehlikeye giren 

~ t ~, hayatı bile idame ettir· 
r ~n Ufaı?rlJr, Karı koca biribiri

" ~ ır tefek sadakatEizliklerine 
f' •11.1 t.vı y,,_ . 

\ı··~e \ ... uar. Bu şartlar ıçe. 
ı \' • 

t:- dı-. ~I>ada aile hayatı de· 
i;J~ b.t\len~. ihtiyarlık gün

ır ne~ haline devam e· 

der. Çocuklar bu neşeli yu\'anın 

ümitleridir. Fakat Arnerika!ılar 

her yaşta Holivutun uyandı:-dığt 

şairane hülyalarına devam ed"'rler. 
!Ik izdivaçlanmn bağım, nasıl lü-

zumsuz bir sebeble koparmışsa i· 
kinci evlenmelerini de kırarlar. 

İhtiyar Amerikalı, kansından ay. 
nldığı vera e~i tarafından terk o

lunduğu takdirde dahi büyük ü· 
mitlerinden katiyen vazgeçmez. 
Bir köşeye çekilip son günlerini 

~:!çirmeğe razı olmaz. Bir metresle 
de yaşamak istemez. Kızlarının, 

hatta torunlarının arkadaşları, a. 

rasmdan evlenmek üzere bir kıza· 
rar. Ve aradığım da kolayca bulur. 
Bu yeni gelin, kocasına büyük bir 
ihtirasla bağlı kalrr. Çünkü ihtiya
nn ev!enmede koyduğu şart bu· 
dur. Erkek kendisine bu kadar 
bağlı olan kadına bütün servetini 
bırakmağı da çok tabii telakki e. 

der. Çünkü gözü genç kansından 
başka kimseyi görmez. Bunlardan 
birisi bana çok feci bir ifade ile şu 

cümleyi söylemiştir: "İnsan, alt
mış yaşından sonra sevdiği genç 

kadının her gününü satın almak 
mecburiyetindedir.,, Bu çeşit izdi-

vaçlann ikinci bir tesiri de şudur: 
Gelinler ve damatlar yeni genç 
kaynanalarına çok muti ve hür· Aıman mekteoı sabık taleoeıer cemıyeti 
metkar oluyorlar. Çünkü istikbal. Alman Mektebi Sabık Talebeler Cemiyeti senelik umumi hcyel 
leri babalamun kalbine giren bu içtimaını 28 T.EvYel 1939 Cumartesi günü saat 6 da Alman Mektebin_ 
kadırun elindedir. deki i dare Merkezinde akledece~ndeıı dzaların muayyen gün ve sa-

- Demek Amerikan servetinin atte cemiyet idare merkezinde bulunmalan rica olunur. 

yüzde yetmişi bu suretle kadın e· RUZNAME 
line geçiyor öyle mi? Fakat her· 1 - Geçen seneki urnuml heyet içtimaıoa ait zaptın okunması 

2 - Umumi katibin senelik raporunun okunması 
halde bana anlattığınız bu adetler, 3 - Kütüphane raporu ile müsamere YC toplanWara ait rapor-
sayıst da pek çok olmıyan ınilyo· ların okunması 
ner insanlara ait olsa gerek. 4 - Kasadar raporunun okunması 

- Belki.. Fal<at Amerikada, pa. 5 - idare heyetinin tebriesi 
~ .. ı,.;ld 1 6 - Yeni idare heyeti seçimi 1 

ranın çok gayrimüsavi bir ~ e 7 - AT'.lfarın dilek ve teklifleri HEYETi İDARE 
taksim edilmiş olduğunu unutma· •••• • ••m•••••••••••••••llli 
yımz. Memleket parasının mühim 
bir kısnu mahdut ailelerin kontro· 
lü altındadır. 

- Amerıkahların çok rnüteas· 
sıp olduklarını ve metres hayatı 

yaşamadıklarım söylüyorsunuz. 
Halbuki melek kadar güzel dakti • 
lQlardan ve unutulmasına imkan 
olmıyan hastabakıcılardan bahse
den bir çok Amerikan romanları 

okudum. 
- Size hiçbir Amerikalının met

resi yoktur demedim ki.. Yal. 
ruz burada bu çeşit münasebetler 
teşhir ~ilmez. Halbuki Pariste. 
Londrada kanun hükümleri bari. 

cinde olarak beraber yaşayan çift
ler, resmen evli kan kocaların de
vam ettiği salonlara, sosyetelere 
tereddütsüz kabul edilir. (ikinci 
mektubun sonu yarın) 

1 

Sivas ::ıtcl;yesinde ~·::ıpıl::ıc:ık muz:ıyyak h:ıva lesisalına lüzumu olan 
malzemenin tcslimı ve bunl:ırm m:ılrnllin rle montajı 27-10-1939 cuma 
günü s:ıat 1:>,30 ela Ankar:ıda idare binasında pazarlıkla ihale edilecektir. 

Pazarlık mevıııunun mecmu muhammen bedeli 45500 liradır. Bu işe 
girmek isteyenlerin knııuaua ınyiıı etliği vesikaları hamilen aynı gün sa• 
at 15,30 da komiwon Reisliğine müracaatlan lazımdır. 

Şart nameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar· 
p:ış:ıda tesellüm \'e sevk şcfli~incleıı clağılılmakladır. (850) 

* >:: :ı; 

.Muhammen bedeli 1488 Jlra olan 1860 Kg. Deniz mavisi toz boya 25. 
10.939 çarşamba giinii saat (10.30) on buçukta Ha) darpaşada Gar binası 
dahilindeki koınisyoıı tarafından açık eksiltme tısulile satm alınacaktır. 

Japon denizinde 
1 
Bir kahramanlık 

Bu i5e girmek istiycnlerin 111 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat ,.e 
kanunun tayin etıi~i vesnikle birlikte eksiltme giinü saatine kadar komis. 
yona mürac:ıalları lazımdır. 

Bu işe :ıit şartnameler komisyondan parasız ol:ırak dağıtılmaktarlı r. 
(8217! 

menkibesi 
~ 0tııııt 
t~I:! ~ (8aJnuna) nm vaaı. 
~ıı k" s ne tQyll: -1- Yazan: Hıkmet Dağada 

~, 1tab 6 
~ \ ı it ' nuınarall dcnlıa.ltı ya.a uğrattım, askerlerinin ölü - fade imkanı kalmadı. Akilmüla -

1 
ı~ lıı.i:~ll.tanı alt &ltınt'ı paye. müne seheb oldum. Hın:uı'Wlda 
ı ~~i 1\ c ıımı fni~a.m hiimil ve diz çökerek beni affetmesini ni· 
~oıı lln~yo) nun (en yükst"k 
~l h lılŞall d 
~ aıl y:· 1 ır) beşinci rıitbesi-
~~, liı~ası (Sakumıı.) nm \ a
l~\() ~t<Ur. 

'~· "en ( ~ ,.. . eı.ı nisan a•-mm 14 
~ "'%" " ~n1ıı (; hu _denizaltı t;cmisi 
~ tla . hı tnınato) limanı DA;.k-

1 h.ron d • ~ 1 ~ll·a ahş denızaltı S<'Y-
ı:~ t u~ tı l aptığı sırada bti:rük 
'llt ·!lh:Uk 
lı l tıbad· le garolmn.k fcfüke. 

"'' 3 U 1 
\·e bütün mürdkbıı-

~ ıtJcn 
I) q \ • Schld cltlu. 

yaz ederim. 
Bütün miirettcbat ölünceye ka-

dar metanetlerini muhafaza et • 
miş ve vazife başından ayrılma. 

mışlardır. 

Bugün bizler memleket uğrun
da vazif<' b~mda terkihayat e -
derken korktuğum bir nokta var 
ki; o da ef!tf. rl umumiye bunu 
yanlış teliıkki c ierek denizr.ltı 

gemilerinin in'th:a'rn:ı darbe vur -
masm. 

Çok temenni ederim ki; mcs • 
lekdaş:amn d.l.ha fa.z:a mE'.Sai ear 

törler ta.§tıysa da klorin gazi h8... 
stl olmamaktadır. Halen bakiye 
kalan hava 500 libre kadardrr. 
Yegane güvendiğimiz şey el tu-
lumbasıdır. 

(Burada bir sayfa açık bıra· 

kılmıştır.) 

Aşağıdaki yazıyı saat 11,45 te 
komuta kulesinden sızan hafif ı-
şıkta. yazryonım: 

Geminin bölmelerinden sızarak 
dahil olan sular gittikçe yükseL 
diğinden mürettebatın bir çoğu 

rsl:ındı. Kuvvetli bir rütubot bu-
na inzrmam ettiğinden çok üşü· 

mektedirlcr. 

~ ltq g8:'1YNnanıc, ayni ayın 
~~ij~ 'ttt\i batan ı;eml yüıdü
ı.""'~ı .. 1Qınau gcmJ koınutanınm 
·~ ·• ıı f,.· d Ben, denizaltıcıların metin ve 
t L nıı. .. ,, •11'1 en t;ıka.rılm:ş o-
"tq "·• .... tam manasile dikkatli, olmaları 

fc.Jcrek d~ninltı gemilcdııin in -
lcişnfı c:arelcrini anını.akla lıiiıün 

t:.. ta ... · .. arı~k ~:ı:ıs~ye1ini \ 'C 
"41)' ~ııaııı.· • ga:ı-Tntlerile uğrasacaklardır. Bu 13.zongeldikten maada cesaret ve 

' b "ıtnı 1 . - t .. . d .. \L it ~ •agı uzenn e ümitledir ki, Lizlc r de endiııesiz ö- cüretkarlıkla ve tereddütsüzce ha 
b...'t!'d... kilde tecessüm ettir. 
. ~ -.q, )l lüyoruz. rek"t etmedikleri takdirde deniz 
'tıt11 ~tı!~ı "!!,n ınürcttebatm ıın Batmamızın scb:::bleri şudur: altrcı:ığın kolny kolay inki~af et. 

~ ~tir b~ ~f' ekte olan ı-on sa. Benz' n rnotörü ile yarnn dal- tidkmiyeceği kanaatindeyim. Bu 
eıJ \l.tııtıı.-.to.tı,:ı1 tnekkül ~ö.,tere • mrş vazi:,·ette denizaltı seyri ya • ~"!b~ble fı:ızla ihtiyat yüzünden 

~lih. l\'dı~ı e \':ı.zlfc b:ı'.}mcl:ın parken bir:ız fazla dalına neli - korkarak atıl kalınmamasını tavsı 
Je ,~~O~eı~'t"tnr büfün bilgi ,.e ccsi motcirün ha va borusundan !· :·c eicrlm. 

~iıı_ kııtt ııe müraca.a.Ua ge • çeri~ c sular girnwğe haşla<lt. Der 
it .. ht .. :lrntağa talıştıklarmı ,.e hat siilüz vaifı ka"'. atl'Y'ak ist .. di'ıt. 
··~ı ... ~tııfyı .. 

~,Q. aııı, YD7<lürcmiyec<'I• • Fak:ı t aceleden valfa komuta e-
\ ':ı.J<ı_:ttnca ta.resiz kalar:ı.k 
~'"'1, İ< 11 

' 'a7.g<>çtU.lerlnl ı:;af. 
\~ \ı.ıııts 1.l&ltıninin ucunda n ak • 

1))-tıı YI\ ile anlatıyor ve e-
ıı, Ya.'>1Yll<'ak olan bu zira 

~~iti'( ~3 . 
'1.,1~ ~ ll\1r ediyor. 

d: n zincirler kırıl~rzın-.i'.'.Il el tlo. 
na.,1:-:ır ile karatır:era muva~frl: 

olcluks:ı dıı bu müddet zarfmJa 
kır, tnra!:ı. su 1nr doldu ıe gemi 25 
derece mc)il yaparak battı. 

Gemi batt~ktan sonraki vazi -
yet şudur: 

ı - Meyil takriben 13 dcre<:e b' t-tı~ h l'ıutıa.nlar nıhlarmdatd 
ı. . l'l)tt 

1
" de,·ır yarattılıu· ve 

"' e irli fai. (.ll~ }, ebedi bir misıı1 o!du -

f L ·fı! "l.t~ lltb~bl . 
~lı ~~~ ) Cdır l,i; bunu asl, •r· 

2 - Elektri!t tevzi tablası su
ya ı;:rdif;lndr.n lii.mb:ılar söndü, 
bir kt!'-lr.'I elektrik nikilleri yan • 'llfl aıno.n .. 

t't,11 .tı\l.;!~1tn ).; ırnek olarru< !!e. <Jı<•ndan fena g:w~t intiı;ııır etti. 
'"ı 1tı tıq c . üzere rirall lı:ıh. O derecede ki; teneffüste mli~. 
~ J·~lıt l "aacı 0•inl ls1 ilısal edip 
tt~~ ~t'ııtıı -
~1 l~ıt foto"'Taflanm çe-

11\~t in halinn !!"f1 .. ,1il;;. f'n -
a~ 

nız;ı :>rzcdiyoruz. 

kiilR t hissedilmckte<!ir. 
Kaza 14 nisan günü saat 10 

r:...ı'1 "!c;:inde vu!mbuldu. 
Şimdi bu zehirli p .zat içinde el 

tulumb11.sile su boşaltmağa çalı -l\ lla:r.iran 1910 
0'tıııt ~ıyoruz. 

.. l'l Slkı.1mamn 3 _Batarken ana tahll"e sar-
~~ Yıtsirt J 

Bazı kimseler belki bu muvaf-
ukıyc!::ı~zlik karşısında istihza e. 
dc<:ül<ırclir. J.'&kat ben yc.zeıkla -
rımda ve kanaallerimde kat'iyyen 
lı..ı.ta clmt:wğirne eminim. 

Ifomuta kulesindeki umk müş· 
iri (52) yi _ kadem - gösteriyor. 
Suyu bo~altmağa çok çalıştıksa 

d:ı ::ant 12 ye kadar gemi hiç kı· 
pır:l:ımadr. B:.ırada ( 11) kulaç 
su varsa müş'ir doğru gösteriyor 
denektir. 

De:ıizaltr mü~ettebatı olaral( 
~cıl)ay ve erat arasından en müm
taz ola.-ıları seçmek lazımdır. Bu 

gibi ahvalde sıkıntı çekmen:::~' i~in 
~unun i•at'iyet1c Jazrmt>lduğu ka
naatir.cieyim. Cenabıhakka ha.111d:.>l 
c:;un ki; geminin mürettebatından 
hiç birisi bir an bile vazife başın
da'! aynlm~mr~lardır. 

Ben her zaman evden çıkark"'l 

ölümü m~mul ctmcl•te idim Bu 
sebep!e evvelce hazırladığim hu-

aynca burada yazmağa lüzum gör
miyorum. Kardeşim (Taguççi A
sami) onu ıatfen biçare babama# 
götürüver. 

Resmi vaziyetim: lmpa~atoru

mun huzurunda hürmetle eğiJerek 

arzederim ki; maiyetimin geriye 

kalacak olan aile ve ebeveynini se
falete düşürmiyecek şekilde himaye 
etmenizi istirham ederim. Beynimi 
yakan yegane endişe budur. 

Bütün meslektaşlarımdan maada 
aşağıda isimleri yazılı olan zavata 
selam ve saygılarımın ibfağmı rica 
ederim. 

Bahriye nazın Sayto, TUmamL 
ral Şimomura, Tümamiral Fujiyi, 
Tuğamiral Nava, Tuğamiral Ya· 
maşit.a, Tuğamiral Narita. 

(Dolan sularla hava tazyiki 
çok fazlala.ştığından kulak zarla • 
runız parçalaancak gibi zorlanı • 
yor). 

Albay Oguri, Albay lde, Yar
bay Matsumura Juniçi, yarbay 
Matsumura Riyu, Biııbaşt Ma.t -
sumura Kiku (acizlerinin ağabe. 
yimdlr), Albay Funakoşi, mual • 
Ilın Asada Kovtarou, Muallim 
llrnta Kokinci. 

Saat 12,30. Teneffüs fevkala -
de ıstırapaver bir şekil aldı. Ben. 
zin gazatmı ihraç etmen.in çare
lerini ar3:dıksa da çok geç. Ga -
zattau sarhoş olduk. 

Albay Nakano. 
Saat 12,45 e geldi. 
Va.'>iyctname burada hitam bul. 

maktad.Jr. Kilabm son kısnnla -
rında haleti nezl esnasında kara-
ladığr anlaşılan son cümleler o 
kadar karışık yazılmıştır ki; okun 

1 

ması çok mUşküldtir. Çok kadirşL 
nas bir millet olan ve ruhi talim 
ve terbiyeye her şeyden fazla c· 

Devle~ 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Evvel<:e Münakalilt Vekaletince yapılan ıl:.ıuıı, ı.ı '1c~rııı1~\ 

939 lqrihine kadar kabul edileceğı bildirilen, İngiltere.re ısmarlaıı nı 
geınilcr hıİkkındııki teklifler 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar k:ı : 
edilecektir. (8472) 

1 
Demz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnları 1 ----1 - Tahmin edilen bedeli (22.400) lira olan ( 160.000) kilo kuru fa

sulyenin 10 lıirincileşrin. 939 tarihinde kapalı zarrıa yapılan eksiltmesin
de teklif olunan fiyallarııı yüksek görülmesinden işbu 160.000 kilo kuru 
fasulye 24-10-939 tarihine rastlıyan salı güırü saat 14.30 da pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Kati teminatı (3360) lira olup isteklilerin belli gün ve saatle, 
şartnamesini görmek istiycıılerin bcrgün Kasımp:ışada bulunan komisyon 
başkanlığına ıniiracaatları. (8292) 

1 tst. l'omuıanhgı Satmalma Komisyonu ilanları 1 
Islanlıul komutanlığı birlikleri için 382000 kilo odun salın alınacak· 

tır. Pazarlığı açık ekslilrue ile 23 hirinciteşrin 939 pazartesi günü saat 
10 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 3820 liradır. ilk teminatı 287 lira· 
dır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. lsleklilcrinin ilk teminat 
,·eya mektuphrile 2490 sayılı kanunda yazılı \·esikalaralie beraber bellı 

gün ve saatte fındıklıda komutanlık s:ıtıııalına komisyonuna vermeleri. 
(7983) 

• 
Ihale günü talibi çıkmıyan Gümü şsuyu tıaslane:.i ıçin 3l5 ton kokhiı 

mtirü şerait ve eysafı dahilinde satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihak 
si 2 ikincitrşı in 939 perşembe günü saul 16 da yapılac:ıklır. .Muhammen 
kıymrti 626:1 lira ilk teminatı 470 liradır. Isıeklilerin belli gün ve saall• 
Fıııclıklıda komutanlık sntın:ılm:ı komisyonuna gelmeleri. (RUO) 

• • • 
Piyade Atış Okulunun yaptırılacak olan su l e.si.satı ic;in 5 kalem mal · 

zcrne satın alınac:ıklır. Açık eksiltme ile ihalesi 25 birincite,rin 939 ı:ar. 
şarnba günü saat 10 da yapıJacaklır. Şartnamesi lıergüı. koınıs~·ond:ı görii· 
lebilir. :\luhammen keşif bedeli 9999 lira 11 kııruşıur. ilk teminıııı 750 li
radır. l.sleklilcrin il'.c teminat makbuzu ..,eya mektupları ve kanuni vesil.:ı_ 
l:ırile ber:ıbcr LıeUi ı;ıüıı ve saatle Fınclıklıcl:ı komııl:ınlık salınalma koınb 
~ uuuııa ~clmcleri. '824 ı ı 

* * :ıı: 
Haydarpaşa hast:ınesi için 150 ton kokkömiirü pazarlıkl:ı satın alın:ı-

caktır. Pazarlı~ı 21 birindteşrin 939 salı günü saat 11 de y:ıpılac:ıktır. h
teklilcrin belll gün n sualle Fındıklıda komutanlık salınalıııa komisyonu
na gelmeleri. (8606) 

* * 
Komisyonurnuı<.la mevcut müfredatlı listesi ve şartnamesi mucibinrr 

seyy:ır tamirhane malzemesi pazarhkl:ı satın alınacaklır. P:ızarlığı 20 lıi

rincileşrin 939 cuma günü s:ıat 15 te yaptl:ıcaktır. isteklilerin belli gün w 
s:ıaıtc Fın<.lıklıda komutanlık satınalm:ı komisyonuna gelmeleri. (860i) 

* * * 
lst:ınbul koınutanlıAına bağlı birlikler ihtiyacı idn 14 ton yalaklık 

kurn ol .~alın alınacaktır. Pazarlığı 21 birincileşrin 939 cumartesi güııii 

saat 11 de y~pılncul;tır. hıeklilerinin belli gün ve s:ı:ıl!e Fındıklıda komu· 
t anlık satın:ılına komisyonuna gelmeleri. (8608) 

Denız Fabrikaları Umum üdürlüğünden 
lşçi revirlerinde çalıştırılmak üzere 210 lira ücretli iki tabib ile 10~ 

lira ücretli bir evzııcıya ihtiyaç vardır. İstekli olacakların yedlerindek 
,.e~aikle birlikte Gölcükte bulunan Deniz fabrikaları umum müdürlü~üııı "1ıı • a . • namesı nıcmın suyu tahliye edildi. Um-

r~ Ctt llUb 
'lr,~ ll\llhak a~ birke.ç saat balar eöndi.lğünden gey~ g<Srlll • 

trıl"ı kat"! kak olan ö!Umihrıden müyorsa da ana sarntcm suyı:nun 
SU"i vasiyetnamem (Karasaki) ce- * * * 
nizaltı ana gemisindeki kamaram eden ve tanıtan tablolar, yazılar, 

h"nımiyet veren japonlar 29 se
ne evvel ölen bu kahraman için 
şiirler yazmışlar, şarkılar beste _ 
lcmişlerdir. Bugün yüz milyon 
Japonun içinde komutan (Sa • 
kuma) yı tanmuyan ve bilmiyen 
kimse yoktur. (Etajlma) da mek
tebi b:ı.hriyenin çok kıymetli mü.. 
ze.sile, Tokyodaki deniz mtizesin· 
de komutan (Sa.kuma) YI wvir 

müracaatlan. (83g6) 

~ ~ .\ıı"::ıkYY:-n csPf du~,. ... ~ ~m~men tahliye edildiğini kat -
ı... dıkkııtbı· ı··· ·· ·· · ı d. ..,..ı kt 'k ··•"a ·' 7. ıgım vu" un ırct e z::ıııne ı.vorum. ,., c rı cc 
~ tat : . • J 

15,16 birincileşrin 939 tarihinde intişar eden nüshal:ırımızda Deniz 
da çe1\mccemin gözündedi!". Bu- hatıralar mahfuz olup her gün fabrik,ıl:ır umum ınildürlüğüniin Gölciikle bııhın :ın i),içi ve rcvirlerinılr rr· 
mm muhtcviyatr yalnız h~nim binlerce Japon tarafından ziyaret lışmak iizerc alınacak cezacı ücreti sehven 180 lira yazılmıştır. 10il ı · ı 
sahs' isk.rime taallufık ettnnden edilmektedir. olduğu tashihen iltın olunur. 

~--~~~~~~~~~-__!._~::._:__:_~-=...:_.:..:..::...:.....:_--~~~~~~~~~~~ 
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