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Hitlerin kararı: imitlerini ka3beden 
,_ 

i z a ••• 

Ga~;en ~;;h':siö;de 
Harekat 
Şimdilik 

durdurulacak 
Askeri 
yardını 

~tal·in tarafından bir 
~,re daha· red edidi 
~~rı gazeteleri, lngiliz müs
~lekeleri n i taksim etmek 

ı' 
"ıısı 

istediklerini yazı yarlar ı 

7. askcl'leri ilk hatlarda müdafaa mcvzi1cd yapıyorlar ... 

~lth Faris, 23 (A.A.) - Bu sabah 

•ııanıa l h' 'I çıkan Paris gazetelerinin bildir. r e J ere diğine göre Stalin, IIitler tarafın. leh" 
1 

dan vukubufan askeri yardım 
1 r i gaz teklifini reddetmiştir. k il Epoque gazetesi bu hususta di. 

ıı~~':~ıa "· u anmışlar yor ki: 
.ı~~ 1., "Hitler, Stalinin cevabını al. 

~ı1'~'llti 23 mıştır .. Berlinin bazı bitaraf mah. 
~~ 11tı t~ttı'lt (A.A.) - Polon. fillerinden sızan bir habere gö. 
' t~ .. erenin d·w· tıtf td~ la.rx lt 

11 
ver ıgı ze. re, Stalinin mektubu Hitleri de. 

~1eft ltv,i~I\ Aıll'lanlu ~ndı~larıru iddi. rin bir inkisara uğratmıştır. ,. 
·••''~ \L_ Cdc ar u ıthamlannı . . . . 

l t~~bU e ~errıektedider. Buna Berlındekı ıçhma 
,ı '~di~i11~1~ bir mcnbal:ian öğ Paris, 23 - Holanda gazete .. 

1 ı·ıP' '~' .\ıll\ gore 6 ile 9 eylül ara. lerinin Bedin muhabirlerinden 
ıı ~~,~ bit ;nıar Rachavice civa • aldrklan haberlere göre Hitler 

t~~t~' t~ 1~>'~rıtı:ılonya piyade alayına Almanyanm bi.itün valilerini "!e 
rs4~4) arı taarruzda zehir].i~ ınazi partisi reislerini Berlinde 

b'dtr, . ~ ,(Devamı 4: üncüde) 

al 

F1nlaııdlya ordusunun sahra bataryalarından biri ve FhıJAıuUıanm me~hnr süva.rl kuvvetıerbuten bir müfreze ... 

Amerikada birçok 
:casusun tevkifi 

Finlandiyanırı 
mukabil 

teklifler\ 
• 

bekleniyor 
HükOmet, pasaport 
mesel·elerini tah,kik 
etmeğe başladı 

,\J'evyork, 23 (A.A.) - Federal 
tahkikat bürosu ecnebt memleket
lerine seyalı;,{t eden komünistlerin 
kullandıkları sahte pasaportlar 
meselesiyle Amerikada casusların 
faaliyeti hakkında tahkikata ba~la · 

mıştır. . 
Veznedarı Amerikan komünist 

partisi azasından Aleksandr Tra-

Parti Grupu 
bugün toplanıyor 

Hariciye 
Vekili 

izahat verecek 
Ankara, 23 - Mutad olarak 

her hafta salı günü toplanmakta 
olan Medis parti grupu bu haf
taki içtimamı bir gün evvel, yani 
bugün öğleden sonra yapaca.kt:Ir. 
Gnıpun bu içtimamda. Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu Moskova 
müzakereleri etrafında. izahatta 
bulunacakt.n-. 

chtenberg olan "Vorld Tourists,, 
seyahat acen~ası kuyudatım alaka 
dar makamlarmın tetkikine arzeL 
mek emrini alnu~t· . 

Büyük federal jüri heyeti sahte 
pasaportlar meselesini tetkik et
mek üzere cumartesi günü toplan
mıştır. 

Amerika pasaportlarile birleşik 
de\ !etler arazisinde bulunan bir
çok ecnebi casusların yakında tev· 
kif edileceği iyi haber alan mah· 
fillerde söylerunektedir. 

Komünist partisi sekreteri Earl 
Brovderin tahkik~t komitesine 
sahte isim taşıyan bir pasaportla 
bitkaç kere seyahat ettiğini beyan 
etmiş olduğu hatırlardadır. 

. 
Tramvay bir 

... 
çocugun 

bacaklarını kesti 
Bu sabahki feci kaza 

Bu sabah saat 7,30 da Galata.. 
sarayla Tünel arasında bir çocu.. 
ğun iki bacağı birden tramvay 
altınlda ezilmiştir. 

On y2tı.larında Yorgi .iaminde 
~ .,. ·-· .CDevamı-4: · Hıtcıltle) 

Dublin hapishane
sinde infilak 

Meçhul tedhişçiler kaç· 
mağa muvaffak 

olamadılar 
Dublin, 23 (A.A.) - Bir çok 

İrlandalr tedhişçilerin mevlruf 1 
(Devaım 4 üncüde} 1 

Pa.ris, 23 - Moskovaora gide. 
Finlandiya mura.hham Paaısivik: 

hükftmetinin mukabil tekliflerin 
bugün Sovyetlere tebliğ edecek -
tir. Alman malfimata. göre Fin -
Iandiya hükfimcti arazi mUbade -
lesini ve hudud tasbihini kabul 
eylemekte, ve fakat diğer Baltıl 
memleketlerile aktedilmiş oları 

yardım pakttan gibi bir pakt ak. 
dini kabule yanaşmamaktadır 

Finlandiya heyeti a:ra.smda mali 
(Devamı S Unclidc) 

Ormanlık arazide ilerllyen Finlandiya tanklan .•• 

Japonyanın Polonya 
elçisi şehrimizde 

Buradaki Japon sefirile görüştük 
ten sonra Berline gidecek 

(YUJ114lt1ncüık) 
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~ . . ·-·-···--............. -.... ··---·----·----. i ~1lo.t' ! 
! aımt& - i : .. .. ! 

i Türke gö~e bir ·tahsil ~ 
1 sistemi taznıi1dır ~ i 
~ Y az~n : · H. DAlKf lf Ç : A MELt t.edrlı;çili~te tecrübeleri olum hilider; '.Iirk ~ 
•• = : ğunun esa:.-.Iı 1 ir kusuru \'nrdrr: Dalma iradesini geçea . 
E Iu:c.lı zeltilıiı o}maM." 
i Onun içindir ki '.fiirk çocuğu yn.\·a.' bir falL'>lle mütehammil de. ! 
• ğildir, Gene onun lçlnılir ki Türk çocuğu kolayca tek \'e dar bfr ! 
İ bilgi ny:\ teknik üzerinde ihtisasa. götürülemez. O, mutlakn. yene- ~ 
! mly:ıccği bir zelili. tecessii..,U ile gene her §eyi bilmek istiyec2ktir. ! 
i Halbuki bu~ün memleket telınlk ibtisa.ıı;lara şiddetle mııl1~br. ~ 

.t Denilebilir W 13.hsU sh.t\!mimlzln mazide.n bugüne kalmr., tek i 
: kusuru c1a Türk çocu~unuo bu ırki n.5fma göre ~ya.nanın~ ol- E 
i ma~ulır. : 
:: i. nu noktayı şöylece ffat1e edcbJlirlz: Ttlrk ~uğıımm kafaıuru 
: 11üratle ve mü..c;tak.im hatla. olgwııa,tmı.n bir t:ı.bsil slstcmimJz ol-
i 
S lll"lk liizundır. 

==.=·. Zha bit genç n.da.m, birı:ol< maliınuı.t ııı&hlbi oldulitmı sonra 
lh:,;;.il. nncak k."\fası olr,unlaştırllilıktau sonra. lhtl<t:ı..<ıı -;ö!.ürillcl mr. 

IIalbuki bngi.in ll<ıc i bitiren TUrk f]ocuğtımm hlrn>k ıe:ı~:n : 

E bilgi s:ıltibl oMu~u muhnkkıı.klı.r. Fultat kafa.<ıı olı.,"Uul~ı) or ı:ın? i 
:

·: =:. Biih.'\S.Sa bunu licntrol ctmel!~ i:·. 
• Dlzco ancak bu. ölc:iid:k hl fahsll sistemimizin bize göre olnn E 
5 milkcmmeHyctı benü:<: b1ılımup bulunma.dığr.n ~füıt.ereeel~lir. : 

:
i.· ~~~.. ~p::~ Enerjili: vo dabn zfyndc te1oıik mihn:•T üzernıtn:r .., 1ym .., 

5 t:ı.h il s:Stcnılne ı1oğı u ı:türn.tie yiiriiyoruz. = 
~ .................................. _._ ............... -.......................................... . 

Vakıt 
A~ırıı U , ''Ynµm:ık 1 n.\kı,, l nş· 

• lıklı rnakı l •\inde, bazı \frJJ a .k. • 
hileleri ar:uıııd.ıki bir C.ılctm Iıu

sünl,ü medeni di.°ınyada ~:ıln?Z ""· 
kil d ,.şlirrnck suret ile l'l'nc mc' · 
cut hulıındu~unu SÖl il yor. Ihı :'\
det şudur: 

• Yoıı,ıler, ~::ıcı beyazlanan ihli· 
yarları Jıir lıunna :ığ!lcına çıkarır, 

sonra hu ağacı şitldeUe s:ıllarlar
mış. E~.ır ihtiyar ağ~cm tep~sinde 
tutunup yere <lü5mcz•e yaşıımnk 

hakkını k:ız:ınır. aksi bide derh~J 
icl:ıııı oltıııuı·mu~ .. 

A~ıııı l .;, ::ile lıay:ılı rl:ıiresintlcn 

c:ıkıp ıla ıır.nıui lı::ıyul S!lhasın:ı gi
rince ':ırn ndeli.u s!ıiıece"\ckil '<1cj!,'-:· 
llrmış· o1Clu#u göı·fildü~f:nii l:ayılc· 
dh:or ve hndtrtfanftiı ltf3jf ııcr1:.ıı fa 
(!C'r'İremiycn, ~1>klC'rini l:ı~rarc ve 
ceplıclcı ini lııııJ..J:ırla doldur.ır::ı

.}''!.U millcllerin rler'h:a.l ort.:ı.d:ın l.:ıl· 

of,?ral.'. ileri slirduğü noL:taları td
J.:ilı: etli yor ve ıtöyle <liyor ~ 

''Almanya iı;in sulhıı temin el· 
mekkn büJük bir nimet ıa.savvur 
edHemcı. Fak:ıt tehlikeyi J:ıkm

ılaıı ıören demokrasiler uUkb:dde 
bunun tekerrür etmiyeceiine dair 
teminat istiyorlar. l~in bu safhası 

,,...,.....~·~ ..... 
c;olt uıun ıiirtcelctır.,. 

Cumhuriyet 
Yunus•N'adi, Ankara pakhnıo 

dün;.td:ıki ~irlcrini trikik etmek-
ledir."' 

Muharrir, harp yangınıom ~ira· 

yeti'ihlinialleri1e bihu:zur ol:ın diin· 
ya· millc!larine Anlr:ıra ımklının 

' hnzur ve' memımmy~t verılii!ini ~e. 
bu \ HSile ile ~iıııtliki A.nııpa buh
ranı kar5ısın d:ı insanlık etliıinnmu 
miresinln nıııhiyel , ., istikameti de 
bir kere rl:ılı.:ı ~-riilmü5 olclufrunu 
ve bu ~fkürrnmuıni~cnin yalnız 

kuvvete"' güvenilerek ı:ıilli Ye mülki 
t:ıınarııiy..:iJere ı;;clışi:r,ü?.cl t:ı:ırruz 

rrt:ım ... ,ine şiduıı:tle al..-yhtar 'e k:ı· 
t"yc'.lc J"l•ılı:ılif olı'r.iu anıa,ıldığı· 

nı te!ıa! iiz c!liı ·yor. 

pır~lm:ılannı lı1 . misal ı:ü teri· 
yor Ye netice c,J ır !: eii kolu lt:ıii· 

/Jı·oları:ık. h:ırbin ~oııu:ı•ı bd.lı.)cl·ek 
•zam:ınıla olL'lnc\ıF.ım111 'e m:.>Gcrn 
,Jıubin nıütlaf:ı:ı yolıınıbki icnıılıı· 

ırmı hiran enet taTıal.:.!rnk ctrirnır· 

m'i'i lılzımseldi~ini leltaı İİl c~riı ;. 1 T r ::ı 
yor. : ~ 

iY e-ıi Sabah 
1 ıı::sey;n C:ı~ıit Yıılı;ın, "I~•ır, ne 
2 m1 r. bitt•c:ck.; b:ışlıklı lııı;iin J.;ii • 
m:ıkoiesinde, ıuııLL;m obi;.:k t.<r b ' r 
t:ırzcl.ı muhakeme cdılirse lı .ı rıı:ıı 

'çoklon lıilmi~ oldu~u görülcce:iııi, 
~çünkü h:ırhe t:ıkııddüm eden n 
QUya SUJh z:ıın:ın: ıJeniJcn ıleHC'<!C 
~]günkfuıden çok clnh:ı faal ve h'.t· 
!dkt hir ınüc:ıdele olıhığuıın, hiiyük 
~iplÔrn:ısi t:ıarruzlıırı, lalı iyclcr:, 
ı;cvkulcc) ,lcri lıcyrc:ın \ ı•rit'L i lı· 

)1:ılclcrle <lcv:ım edip gittiğ'ni f:.l.:ıt 
J)ütiin bu h:ızırlıkl3r ~il:ihlı bir 
harp şeklini nlınea i1in rengi t:ım:ı
mc!l delHş jj~ini, i~liyen1 r Te lı:ızır 

1lıyanl:ır lı:ı'.ımınd:m h::rbin tıik· 
meli VÜCUdU k:JJmJSdığmı Ye nclit4,e

Sİ ele, harbe b:ığ]an:ın emellere na· 
"Z:ır:ın,'4' m:ı~lühiyer ~eklinde tecelli 
ettli;ini 1 :ı.) dcıliyor. 

Mulınrrir, filh:ıkiJ.;a lı:ırp bitmiş 
ise tlc rulh dediğimiz ş~yin i:ıılesi 
çok z:rnıann, ço:: r"tl:ık<lrl1~.ı \'e JS· 

tırapl:ıra ihtiyaç güstcı·eı:eğiııi söy· 
liyerek AJm:ın:ranın harp sche!:ıleri 

J-) ııün ba\\m":.ı'lı" si.ilunlıırıııd:ı, 

e\lii lngiJi;ı; başvekili Loyıl C:orcun 
Liı· ı .ıa knfesi Jlo!:jrrıliJ,ni}tir. 

Loyd l.orr; lr ı ın l.nlt'3incJe har 
b · n lıeni.iı: ciı •'l sure' le Jıarhıma· 

nıış olnıas1u •• ıı;l:ı!nıakta ve ouırnn 

ancak her iki tarar iç;n i.çtcı, »Jl.k· 
le izah edilebiltcefiini iÜ~ Liycrcl, 
uzun siir~~ck hir h:-r:ıten Alma•ı
r .. nın çok zararlı çık:tc:ığını •c bu 
n11n için şeref ve lrn .. ,ı:·et feda1'ar-
1ı1ı jsfilınm etmiyen, cHinyayı 

nıııh!cris miitcc-a-rizlerin ~'";l~m:t Ti' 

iı'cıc1ndan kur ""-" bir .ullmn hı:::-· 
ke~in meııfııaline tn U}f:lın ~rkil o
l:ı.c::ığmı tebarüz ettinnd:teclir. 

Yeni çeşnide ekmek 
Bu günden. itibaren 1stanbul 

fırnılarr belediyenin tesbit ettiği 

yeni ç~~nide ekmek çtka.r.nağa 

ba.şla:n~lard.ir. Fırmlar.n çe~n.iye 

mikda.rından fazla ve ya enik 
un karıştırnıamaları için kontrol
ler yapılacaktır. 

R X B 'E! R - XKşam Postası 

Üç kiplik bir Japon 
heyeti geldi 

Bugtin Avrupa konvansiyonel 
treni ~ saat gecikme ile gelebil
miştir. 

Altı senedcnberi Fra.nsad:ı he. 
kimlik eden Türk doktonı Şefik 

Degmer bu günkü k!>nvansiyo • 

nelin getirdiği yolcular arasında
dır. 

Selanik kon~losumuz !dris Ço 
ra da ayni trenle mezunen gel
miştir. Bir hafta kaic'tktan nonra 
vnzife~ine dönecektir. 

Yunacistan, blr ml'.ddet evvel 
mahciud bir mıntak:ıc'a seferber_ 

lik yaparak lop'adıbI askerleri 
1t:ı'yanlarla. Arnavutiuk lıudu • 
dundaki Mkcrlerin geri çekilme

si hus-..:s:.mca y::ıptlan ıı.nlaşma i
c:ıb? oklrak t~rhis e~miş, vazi -

yet normal b:r !ıalc r_~lmi~tir. Yu 
ntmist:tndn sülrlmet tüküm mil" _ 

mc:.Ct ... 'Ciir. 

Alman ir~:ıresi altır :la bl:::nak 
isterniyerek Yu:;os!a1 yaya geçen 
t3ki Çekct!o·;r. t:~"3nm Pl"2g bq -

pi.sl::aposu Suriyeye gitmPk fu:e

rc buray:ı g2lıniç!ir, Bir Poloaıya 

lı mf!bencJu rle Türk fabrfaala:-m
da ç~...a~ nınl:zadil ı? f!. tanbula 
gelenler araıımdadır. Polo:ıya11 

m~ihe:uı; 1 b-.ınc!a.1 sc.nra Türkl -
yede yerietecef< .... --ıi, ı!alıa b~ ~ 
mühc:ı.disin Tü..-kiye fabri _ 

kaJarma ihtis:u.larmı vaifetm•k 
istediklerini söylemi~ tir. 

Mcmleketim.iile i~ yapıru.k i.stL 
ym miihlm Japon iimıaJ•rmm 
mtimes:rillerin~~n n:ürckkcp üç 

lrlJilik Ji.r heyet mc.:-k"2$ Avrupa 
yr dolqtıktarı lU>!:.rn ko:1"ranziyo
n elle bur:ıya gel~· ·r .. fa"")n t.1-

cirlıcri, bugiin piyos~rzda tetki
kata bl!~Tıyacaidardır. 

---o-

İngiltere ile t~ca:ct 
anlagm1ıa ,_. 

!ngiltcreyle yE'ni tkarct anlaş. 
rn:.aının bu günlerde im"T.ı\lanııca. 

ğı hab"r vP.rl!mcktc t"ir. Lonı.lrada 

b:ıo;:ı t"ferr~i:ı.t il::'.)ri de f{'l l:ynn 

eden müzakereler 11 Usbct bir ş.?
kildc n2!:cekn!!ıi5\ ir. 

--0---

Yue-cG!a-r;l: l"ln 

h?·•~" .,,....~ . .?' Oı .. ~1 .. ~.!Ll ~ .. ~ 
..ı .. :ı...ıP.. ..... U!:n!._~ ı. ·-1 . .• 

Yu ~o:: lavla:·, i::i r ıc:n .. ::et a -
ra:-r- •::.:..) Hc:-:ri m inas.l>e~lerin 

::.r~nı • ..:ı i.;; ı .1:.ikiı::- .tir.ü;:e t:ı.zı 

t:?:,1ı::c.-cic ;,;..: •.• ır.n.:ı; arclrr. Türk -
Yu~or:la\· ~atı.3 biiro~uncJ~ki Yu _ 
gosl-:n- r.ıc.:·ııillı:ııır lı:ı iş ic;!n An. 
kar::.ra rri~n:i:~ir. 

-0-

~eJırim~zdn ahş 

poli~on:.1 ıa.::ıl:::-.cd~ 
DP.lcdiye htanbuh':ı da Anka -

rada oidüğu g-flıi bir ~trş polir:-o
nu Ylicur'a getirmt>ğe karar ver
m.hıtir. Vali Lfıtfi Krrdarm müra_ 
caaliyle beden terUycsi umum 
müd;irJüğü atıcılık ı;ubesi müdü. 

rü Hakkı Ugan tetkikler yapmak 
~zere şehrimize ı;elmi.ştir. Poli -
gonda tüfenk ve tah~cııyla atış 

la.r yapılacak ve halk arasında 

müsabakalar tcrtib edilecektir. 1 
, '~' • ;-;11, .. "i!::: ı.~ ~ •r. ":'~ · 

,ı. ı ,· .. :t-·---\ r 'I; • ,,!i. .• ~" · .. ; • 

Bayan Meziyet 
Va. Nu'nun 

. . 
cenaze merasrmr 

Muharrir arkac.laşımız Vala 
Nuredcli..-1 Va _ Nı1 nun zevcesi 
ve merhu;n Ç\.;rüb:ulu Mahrnut 
paşanın lnn bayan 1'.teziyet Va • 
Nu'nun evvefai al.pm vefat et. 
tiğini teess.ürle yazı:·u~hk. 

Merhum~n:.n ccnaı:~si bu sa.. 
bah saat 10.30 c!a Kabata?ta is.. 
kele kar~ıs.ınıla Çüri:ksulu Malı.. 

mut paşa konağından kaldırıla. 

rak cenaze namazı üsküd:ır is. 
kele cami inde kılınır ış ve scnra 
Karacaahmetteki aile m:zarlrğına 
deinecfümi!tir. Merhuma Allah. 
tan rahmet diler, arkatla~:nnxza 

ve ailesi dra1ma samimi taziyet. 
ltrimi::i teharlaru. 

--0---

y eni ticaret 
müzakerelari 

Y:ık::::b llua.riıtan l"e lfısrr
Ia yeni ticaret anla~rnz.sx milza -
ke-re!~rine başlanacaktır. 

Ham maddeler s~rbest 
ciöv:iz)e abJL'"lbilecek 

Habel" \·erildiğine gö?c, sana. .. 
.}' ;Dni:ze fuım o:an ht..::1 ::::::ı.Cde • 
lerin serbest döri::lc teearJd için 
ı:.liı.k~darl:ırc:ı tetkikler yn.pılmIŞ -

t:r. Senede 20 milyon liralık ser
be3t dö\'iz müsaadııninin b!.l işe 

ı~;l:i geleceği tahmin edilmekte -

dir. 
--0--

1-IaYagazi saati azaldı 
Son zamanlarda havagazi taati 

bulmak güçl~ntiçtir. Dahilde ih. 
tiy-.ra k:ıti gelecek ın.üı:tard:ı s:ı.. 

at vars.ı da, buniaı m .i!Yar işleri 

g~ç yapıldti:m~an fıtiyacı derhal 
ö:ılenıck kabil oıam-ımaktadır. 

--0-

Meınm.·l .'."' r!\ sünıHi İş 
görmeleri b" Icl=l'~l-{i 
D~üii.re , ... J.:'ilctı bütün vila 

ycüerc gör.ıleı·diği lıfr tırnimde 

valilerin mrıi;:-.·etı"ri ıdeki memur
larla yakımi2n alal~dar olma.la -

rım bildirr.fr;tiı-, ·ıtyrıca memur _ 

larm kcr:d:Irrinc gelen işleri kt • 

sa bir zanı.and;ı ikmal etrne1°ri 
ve siiriiı;r.cımedc h:nı lmınrn:ılcırı 

da ı.liğcr ı~ir tnı~ı.ir.-:lc lıilditi .niş

tir. 

Sovyet banriyclileri 
şe;-efine ziynfet 

Limanınnzda b-..ılunan Sovyet 
toripdoları efradı dün şehri gez. 
mişlc:+:lir. Miı::afir kumandan ve 
zabitİer şerefin: alqam saat 18 

de Yıldızda harp akademisinde 
bir çay veriltni~tir. 

Ankara. 23 - Ankarada ge. 
nel kurmay temaslarında bulu. 
na:ı tn:iı:z geüer:ıli Davdle 
Fransız generali Veygandın ~e 
maiyetlerindeki heyetlerin dün 

sabah tayyare ile Anltaraclı."'1 ay .. 
rıldıklarr bildfrilmi~ti. Bcyruta 
giden Fransı:ı generali V cygand 
aan.ketinden evvel Havas ajansı 

muh:ıbirine şu beyan-.tta bulun • 
mu'}tur: 

''- Benim ve general Vavelin 
fevk:ıl:idc bir muh:ıbhf:tc mazhar 
olduğumuz Ank4lradan ayrılır. 

kcn, tarihte mühim bir hadise teş 
kil edecek olan muahcdcnin im. 
zasını yaşayabilmiş ol:foğumdan 

dolayı sonsuz sevincimı bildir. 
mek isterim .. 

Fransız büyük elçifi Massigli. 
nin de açrk~a ifade ~rniş olduğu 

üzere Türk • Fra,sız .. ingilir 
ınuahedesi bir iyi niyet. akıl ve 
dürüsti eseridir ve üç mtmleketin 
s.1mimi bir iş birliğinde y~ni bir 
devre açacaktır. 

Keza şanlı türk o.rdusunun 
yühek şefi mareşal Fevzi Çak .. 
mak ve diğer münevver Türk 
general ve subaylariylr yapabil • 
digim fevblade samimi ve iti •• 
matlı t-:::ra~ıardan d"layı da bil. 

har~:ı bahtiyanm.,, ..... f.t~ 1l, 

f~ t 
Pasif korunma te!kila'-
tındn vazife Q}acaklar 

Şehirlerimi::deki pasif korun. 
ma te§:ciıatır.a ayrılanlar için ya.. 
krnda kurslar aszlrn::ığa ~l~ 
caktrr. B:ı kur:;hrda çalı~acak ve 
d • ~ •. " ' t ' 1 . . ~ ers v~c~e.:: o:;rc men erı yetiş.. 

tirmek i;irı Anka~da bir yükıek 
kurs açrlwtştır. 

---0--

Cumhuriye'! hayrammda 
haUo: hi'.tipleri 

Cur.:lı!ıuri7et bayramın:ia muh. 
telif yerlerde halk kürsüleri açı. 
lacaktır. Buralarda ııöz söyle • 
mek istcyc:ı vatanda§ların şimdi. 
de:ı parti. mcr:~eziııc mÜTacaat et. 
mel=ri ve i:i::.~l-: ~ini yazclır:r..ala. 
n istenme lttcdir ~ 

----o--

izciler Anl-cara~r3 gitti 
Cumhuriyet bayramında. An.. 

kara<~a yapılacak büyük resmi 
geçide i~tiı:ak edecek izcilerden 
bir p.nıp cli·n a1f!am An.kara)•a 

gi~m~~tir. Ecürnedm gelenlerle 
btn:bcı: diter &.r grup ta bu ak.. 
şam har:ket edecektir. 

Belediye teftİ!leri 
Ayl:ırdanbcri devam elden be. 

lediye teftişleri bitmi§, milletti§.. 
ler hazırlaclzklan fezlekeleri ve. 
kalcte göndermi~erdir. Yalnız 

müstah rj emin idaresine ait tahJd. 
kat henüz tamamlanamamıştır. 

l riı.ı.le yapacağı te!\irlerle na.,ıl l.Hi.· cpeyec lıir pu-:ı ,·ererek: z.am::rnlar kadın dok lor şöyle dur· l>aş:ın 111 loruula.rı bu acayip kızı 
l yük ,.c e.!rarlı roacera1ar yatatac:ı- ~ Kızım · dedi • Yarııı ç:ırş1ra rnn kadlnları doktora gihtderme:ı- kendilerine alı~llrmak için giriştik· 

· 
6 

1 ğım zc·.-Xten ürpererek ha~alin(fe git h~t'ıiiğirt ~iiıi ~lbi~<·I r tl. dik .. lştc lfiiidik huna ılerler.. lcıri hahhlere kıırı~tırma~a çalış1:,.· or 
j""~~li:;JıaiU=»ıeı.2:~. 1 canhııılırıyorrlu. Zt'ynep a~ !ardan_ Zcynrp yfrı:iinii buruşturdu: Yeyı;i u,ta :ırtık l:Hk. keliınc~ini lar ve kendisine bitap cıtiyorlanlı. 

~ 1 ml.1! 1 A .. ~ 1 ht'rİ hk de:;ismeden ;fıriip giden lıtt - r·:ıtıiseyi alıp ıl:ı kime QÜ$lere~ iimıı oldu~u ı.cibi k"a kısa b~cder_ Ze) ııep hu konu,ıılan filC\'ZUllU Cr:.ın 
19-( ~l~rJ f!L~ Jt-< hayn!t:ın 11:.- kııd:ır}ilizleşiyorsa ano· ı ceğim? k sö~;lü:runlu. sı.:cı.!inıdan h.t'mtl'n lıemcn hiçbir 

• 1 sı ,,, b:ılı:.ısı cfa o knrlar mesut ve İhtiyar baba manalı manah gü- Soııra ihiYe etti: teY anlayamıyordu! Ara sır:ı bir 
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Yazan: I\"~c ll!ahidıliu ncşeliydih-r. lerek: - Sen ecnebl diye bayılı~ın. İş· şey ~5ylenıcğe mecbur (.ıl\,lukça non 
.\n ne,i l•ih:uk J.onış,ul:ıı; :ılılıablıı.r - Lazım olacak .. Bu pazar günü te .-lizeı bir fırsat. Birrok .hrupalı oTi denıf'kteıı başka tek kelime ha- Vehip (paşa) 

1
.• · 

lrnlmıı511ı. Hele Yeysi ustanın yüzii Selami ~5olara ecnebi mis:ıfirler ile konu5up tanı5ncaksın. tınncr E,-efmiyordıt. Çok sıkılmıştı. memlekete döıtOU .Jı -15-
çok gü!lıyoı ılu. Öltn karde~inln ek· gelecekmi ş, lıüC"ük hanımlar seni de Zeynep derin del'in içini çekip Amerikarıı~r onun mat lPni iiı:erin- ~-

• foha:n üi cıler.·Ilaz:m melılal a k:ırşı tiği bostan umuld~undan çok malı. davet edceeklermiş. acı acı ba1ırtt salladı: de ımrlnyan i.·i ~iyah gözlerini u- Urun seneler meınlek'etııJı C~ 
Eliclcn üJr~ndiiii romuıı ~ l:.ırı sily· sul vermi~ti. Kendi altı aylık çalış- Ze.rntp gene lilizleıımişU: - Ilen. öyle Avrnt>aldar itüı·uüııı zun ı;ölgeU kirpilderini çok bı-#cn- cinde bu1unan eski Os~ rO~ 
lcrdl Kendir.c ı:ok cüvcniyordu. ınan lln ;ek bcrckeİH verimlerle - Baba sende şu SeIJmi paşaları kil Eli gibi bir Avrupalı nerede bu· mi~ler bir şark f(Üıelinin tablosu ldusu erkanmd-ın VehıP l' 
Gür.c1Fı1i:~t'c·ı maa<l:-ı sanat J..udrrti· ihtiyarı memnun tfm!şli. Şimdi iki dilinden düşürmt'z.nn. O :\bdal kız· llınur!! gibi seyrclıni!}}erdi. Ze-ynt>p çok •. tiif• 
ne de J,aıılyıli. Hcrkeslen ı;i :di fıir· Iıostan •l:ılıa kiralamış işini yoluna fann daYetinc gidip 1.:cndiıui sıkın. Gene f{ii7.lt>rinüı önüne Ucrla Li_ sıkılılı,Rı bu ı~ı ıı hitlen nefesi tıkana· memleketimize dörtınU! 
Lıç ı-cı;ıui!e lıer:ıücr J!oı;rn•:ı sıiin· 
ı , re!' iU mtl:lubu:ı c,,,.:ılıını heyecan 

ı.ı b~kliyorrln. Ah i\ınil 'e;·ici bir 
('c\·ap I! :~ıı b:~;-a l :ın n:ı,ıl 1rn.~arauı. 

.ıı;·n • inema 61ı>miıH?e gü-dligHe, 
e · ıe n .. il ü 'ı: y1 l ı lızl:ırı 

koymuştu. Ar:ı stra eYiuiıı üstüne i· tıdan öldüremem doğrusu.. bcrman. Jorjrl Alek~nnrlr, n L1i rak kcnctisinj en: atınca babası ~ - iıJ 
ki oda ilhe edtceğini sısyiediğine - N"c! ı\pdnI kızlar mt?! Buyii- Diyamımdo bilhu.sa m:ı1-i kanJ1! ona sordu: Gemi süvarileritl 
bakılırsa eline Çıkça pa~a geçtiği ğü yalc:rndn mn:1yenehaMsini aça- madam dö lfareşal gelmişti .• 

ki melon °':o;,a .. kayı nfi'nı• '.'eni bı!~- ca~ını iOv. IÖ'-'Gr. ti o AÜ!t .. - Salonda birkac Ameri· attın .. Frnnsınada -;ana çıktşabil- teri"' ·til 
,, ., ·' ua ı; J d·ı · b · ~ Gemi süvarilerinin ·~~ ı, 

anla~ıyordu. Atlık başından o eı;_ , çak. iI~rkcs büyük bir doklor ofa. SeUmi paşalann davetine gitmiş· - Kimbilir bugün ne finfonlar- terfi.hi ·ı-ıi ~ 

yani şnpka~ile beraher fic;~l'iı•öi başı· - Doktorrlan r.ok ne \·ar s:ınki. lrnlı bir ikl fnı:ıiliz YC Fransıı rnrdı. 1 f'I" mt arı: ;)ıor· 
1 

" ,_ z b k k pnm· usulu" nün t:tkrar . • 
..

...... _....__ ...... .....:ı.u....-.ı.ı.ww..ı.:..:ı.c.o:.ı:Lı.DJ.-..W:..U....J..~!:L-.L.nı;':ruı··ıgelutnn:ıui~t~i.~K~a.ı:.nus~ı ~ı.l!.:3!..!,"i~is~c~tu~~~a!.::-~L!~~u~d~a~lı!!i!:.r~t~n:ar~f~fr~t~m~i:_• ___ ___,_,._.__L(:.Z~e:y~n~cıı:1~ı.:~·c:_ne cıı baş kö~eyc ... urutup t:rnep urnunu n ır:ıra : 
: ... a ..... · W:.lô.i. 1.ııuAl D vamı var · tetlrikler: yapılmaktadtı" 
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PJ 1( B E R ':'- :A ICşam t'osta~ 
.!2!!&222 ww ,_ 

ı-ansRz kurrıandan
lığı ınanevrasile 
Alrııanları şaşırttı 
'ğ~J~ 

b~4 ~ • • 
,~'fıJJlı.: 

ıc Olonl' .. 
t.ıı~llerdeıtt h~;1dlmeli ecnebl mem· 1 
h~atıa. nıunıessillerine verdıği 
~llllıcte ~?ıdlerinde bulundukları 
lal aıııatt t lrer nota vererek Sovyet 
t~ llrll!ından Polanyada lr 

~~bls~~duJdarı yerlerde yapı-
' ~lt" Protesto etmelerinJ 

{l it', 
'~ Olon 
~~at-hı ~ah ait garbl Ukrayna 
~ So,l·c?a~ Rusya kısnnlannda 
Jııb 31 hıı ı:ılU meclisi için inli
{J~ lçiıt h1

• ıştır. Be~ bin münte
~ij~tijı Yır. l"neınbus seçilecektir. 

tarh alıata a~ı?dan yukarı herkes 
l \Jı._t lŞtlrak edebilecektir. 

ı .~I bel' a:rna nıecllsi Lvovda ve 
, ~de t az ltusya meclisi de Bia
lr~ 0I>lanaeaktır. 
1933 ~ Birleşik Amerika ara.sın 

ı ~ llearetGnunuevvelinde imzala· 
t r~( ltı ~e seyriııefain muahede-
~~irnr eclisi tarafından tasdik s . 
~ ~~" . . 'b:lı~ını erın Tokyoda maslahat· 
ı 1~'GJc l'aprnı~ olan Te bu ke· 
n "a ;1ı:iliğe tayin edilen Sme
~ Zıfcs· 
~'ad ıne başlamnk üzere 

!Ur, :tn Tokyoya hareket et-

r tıaıııc· . 
ij~' lııg1 ; aıanı;mın öğrendiğine 
, !ah lere hariçiye nazırı Lorl 
",~crırJr llıuhaseınatın bidayelin-
/"atıa tra~i Çin elçisine yaptı~ı 
, {eke 

1 
tıgılterenin mareşal Çan 

~ 1 1v11~1 :e doğrııdan doğruya ne 
,ilıı lı:ıı;n Yardımda bulunamı:ra
' lliıın/r ''ermiştir. 

, tnj ı~.' llcrlindcki Slovakya 
it ll~\\\.ı· ··hu ı ederek Polonya top
~~ 11an 

)a 1 \ı~ \':ıktilc Slovakyaya a-
' adı · 11lllar111 lekrar Slovak-ya
n S~Clurıacnğını bildirmiştir. 

; ;e~·ı, ~l llusya halk komiserleri 
nr~i CkseeCi So'\'yellcr ittiha-

~ıı~· }e licıı t .. ·ıı·Y· • ~~ı~e . re mvmessı ıgı mu 
ı~Q 11 , tayın etmiştir . 

tııları ~1'.~~Z<leki hnrta bütün l\ta
leti ~· ırlerinde hava müdafaa 

fini;'~d'iYanm 
lllUkabil 

, ~eklifleri 
, ~~~ l.lgiin Moskova 

. ~etine bildiriliyor 
~: ıı~ llas 1.:ı.ra.tı t \n::lde > 
"<ıılı tıııt 

1 tu."'~a.ıı1 11 da bulunmasr, Fin -

1: ·~ t ıı Sovyet Rus,·a ile ik-
'-r;:ı. ~tıı., J 

J :; lııı ır- '-'\! ınesaiyi kabul ede-

~ ~~41:~1ll'lnektedir. 
.~ ~ 1~ t~~iııitt atı:ıda çıkan Telegraf 
1 ·~ ~ • ~· ltelsinki muhabiri, 
~'j ı'ıııaa. ııılandiya müzakereleri 

.,ı I )j· lld.iy Verdiği bir haberde, 
t~~ t 

1.~t lid a :tı:ıurahhaslarından 806 
, ~I\ "t1 

~ ~talin· trıaliye nazırı Tan _ 
lf, , l'a.~% ı Çok yakından tanıdı 
tl ~Ol7 d t Ve diyor ki: 
~~ l~ qliı;.~ Stalin Finlandiyaya 
ıııı1J t %ı t;-·bı Vakit, Sovyetler Bir-

ılP~ ~r l:~l:c~:ı~~diya istiklaline ria
~;I. ' ta.hıttıı '·aadetmişti. Tan
ltl µ 'ta,. li ol 
1111 'lı-d "'ili it" a:ak yapılm.rş olan 

~~ ıı. v~ ~a ıle muhafaza edL 
l~~·:ı. ırn:~di beraberinde Mos 

h~ı.11 itı.t llt'lnektedir. 
~l(n 1\ ~n " 
,~ llıtt lldenberi Estonyanm 
~ et fi) lnerkeı.inde bulunan 

• ~~~it h ~'il. bu sabah ayrılnnş_ 
.,.,l lııb... a. :r li'inlandiyada derin 
Ol' ~llrı.ı" tı 

Jt , "'c e karşrlanmıştır. 

'9~ l\uıı·· 
~ tık linıanının 
l ıt~ı~ faaliyeti 

!.t. ~ ' 22 
w ''ih}ıc?tlda {A.A.) - Sene 

'llcrı rı.beri Kü1" lük · k 1 ll1 h ıs e. 
·}si 1 ~ ll\~ttı~ telif iıkelelere ve 
ı W ~-~~ t~lir c ek etlere 31ıs7 ton. 

~}'%~Ya, 24.199 kilo balık 
·11 ilı r, ssoo • 

t~ç . ton zımpara ma. 
Cdılrnişt' ·- - -ır, 

işgal 
su 

ettikleri arazi şimdi 
altında bulunuqor 

Danimarka 

yen harp 
açıklarında, hüviyetleri tesbit edilemi
gemileri arasında muharebe oldu 

Paris, 23 - Garp cephesinde 
Alman taarruzunu takip eden 
nisbt silkfin devam ediyor. YaL 
mz keşif kolları ve pusu faaliyet
leri varclır. 

Almanlar yeni mevzilerine yer
leşme safhasmdan eonra Franmz 
hatlarmm hakiki vaziyeti ve kuv 
vetl hakkında. geniş malfunat el
de etıneğe çalışıyorlar. 

Fransızlar tarafından da. ayni 

maksatlarla. kilçiik keşif kolları: 

ve pwıu hareketlerine tevessül 
olunmaktadır. 

Havas ajansı askeri vaziyet 
hakkmda şu tafsilatı vermekte -
dir: 

"Fransız yüksek kumandanlığı_ 
nm emriyle yapılmış olan fevka
Jfı.de mahirane hareketler, Alman 
umumi karargahının planlarını 

bozmuştur. 

Buraya. gelen bir habere na -
zaran Almanlar, Alman toprak
larını işgal eden Fransız kıtaatı.. 
na karşı büyük bir taarruz icra 

. 1 

etmek tasavvurunda idiler. Fa _ 
kat Fransız başkumandanı gene -
ral Gamlen pişdar mevzilerde bu
lunan kıtaat müstesna olmak ü

zere büttin krtaatı gizli olarak 
geri o.lmıştır. Almanlar, bu işin L 
ki gün sonra farkına varml§lar_ 

drr. 
Şimdi, bir iki tarassut noktası 

mü'iteıına. olmak üzere Fransız 

hattı, Alınan - Fransız hududu -
nu takib etmekte ve Almanları 
Ren, Moselle, Sarre nehirleri ara 
smda bulunan tuğyana uğramış 

mmtakalarla uğraşmak mecburi -
yetinde bırakmaktadır. Alınan -
lar, hazan" 6 mil gen.işliğinde ha.. 
rab olmuş bir nunta1tada bomba
Io.r ve toplar nakletmek. mecbu -
riyetindo kalmaktadırlar.,. 

"Eğer Fransız ileri postaları 

bundan altı gün evvel geri alın
mamış olsaydı, şimdi Sarre ır • 
maklarmm birdenbire taşması U _ 
zerine çok müşkül bir vaziyete 
düşmüş olacaklardı. Bilhassa La 
Blies çok fazla taşmıştır. İlk 
Fransız unsurları eylO.l bidayetin
dek.l ileri hareketleri esnasında 

bu nehri geçmişlerdi. Ve 16 ilk
teşrin Alman taarruzu başlarken 
de geri alınmışlardı. Bu gün mez 
kür nehrin iki tarafındaki saha 
ve bütün köprüler su altındadır. 

Eğer ilk hat nehrin ötesinde bı

rakılmış olsaydı bunların beslen_ 
mesi fevlcalfı.do müşkül olacak ve 
Alman taarruzu bir hafta sonra 
yaprlsaydı Fransız unsurları \L 

mit1ıiz bir vaziyete düşeceklerdi. 

Şimdi Fransız müdafaa hattı 

nehrin berisine nakledilmiş bulu
nuyor ve herhangi bir Alman tn-

. 
X9 
oytü· 
NU·• 
yo'IOI>. 

arruzu feyezan ~mta.kasma çar
pacaktır. 

Maamaflh hava biraz iyileşmiş 
ve havalar yüzünden mecburi o. 
lara.k birkaç gün atıl kalan Fra~ 
srz - İngiliz hava kuvvetleri dün 
tekrar havala.nınışlardır.,, 

Denizlerde faaliyet 
Londra, 23 - Röyter ajansı:. 

run Stokholmdan öğrendiğine 

göre, Jut1andda kain Hirtshals. 
deki balıkçılar Danimarka açık. 
larında bir takrm hap gemileri 
arasında bir deniz muharebesi ol. 
lduğunu bildirmişlerdir. 

Bu harp gem.ilerinin hüviyeti 

tesbit e<lilememtştir. 
Bir İngiliz kruvazörü, geçen.. 

lerde Atlas Okyanusunun cenu • 
bunda Clement ismindeki gemiyi 
batırmış olan Schvab:mland adm 
daki Alman gemisini batırmıştır. 
İngiliz harp gemisi, Schvabunlan 
dm müretttebatmr, süvarisini ve 
Alınan gemisi tarafından müsa. 
ıderc edilmiş olan Clement ge • 

misi mürettebatını alıp kurtar • 
mıştır. 

Bir infilak neticesinde batan 

Oteodatcn isimli Norveç petrol 

gemisinin 23 kişiden mUrekkep 

tayfası bir İngiliz gemisi tarafrn. 
dan kurtarrlmış ve Great Yar. 1 
moutha götürülmüştür. 

Bir tavzih 
İngiliz amirallığımn mükerrer 

ve 'katt tekziplerine rağmen Al. 
man radyosu İngiliz tayyare ge. 
misi (Ark Royal) in batmlmı§ 

olduğunu israrla ilan etmişti. Ha 
kikati Lord Donegal söylemiştir: 

"- Geçenlerde Alman tay. 
yareleri tarafmdan hasara uğratı
lan bir İngiliz !denizaltısının im. 
dadına koş.an harp gemileri ara. 
sıda Ark Royal da bulunuyordu. 
Bu gemideki avcı tayyareleri Al 
man tayyarelerinin tardına yar • 
dnn etmiştir. Alman pilotlarr u. 
zaklaşırken sen bir defa geriye 
bakmışlar ve Ark Royali yana 
batıyor zannetmişlerldir. Halbuki 
mezkur gemi bu esnada bütün 
sür'atiyle dümen kırıyordu. Al. 

man pilotları bu müşahade üzeri. 
ne Ark Royalin battığını veya a. 
ğır hasara uğradığım Alman 
karargahına haber vermişlerdir . 
Bir müddet sonra yanhşlığr anla. 
yan Alman tayyarecileri keyfi • 
yeti Alınan propaganda idaresine 
bildirmişlerse de bu idare yalan 
haberi işaade devam eylemiştir.,, 

Alman prop.ıgandasi m1 ? 
Nevyork, 22 (A. A.) - Ame

rikan vatandaşlarındıı.n Anderso
nun Athcnia vapuru faciası hak~ 
kında bu vapurun mühimmat yük 

Iü olduğuna. ve infili.lı:ı müteakip 
yoleularm vapurdan ayrılması U ~ 

zerine geminin lngülz destroyer
leri tarafmda.n ateş edilerek batı
rılmış olduğuna. dair yemin al -
tmda verdiği ifadeyi diğer bir ge_ 
hadet daha teyid eylem.iştir. 

Vorid Telegramm yazdığına 

göre, yine Amerikalı kadın He _ 
len Makdonald, faciadan iki gün 
sonra yaptrğr beyanatta kendisi
ni kurtaran İngiliz torpidosunun 
seyri.sefa.in için tehlike teşkil e
den ve başr boş kalan mezkfir va
pura birkaç defa topla ateş ettL 
ğini söylemiştir. Matbuat Ander_ 
sonun beyanatrnr büyük harfler
le neşretmektedir. 

İngiltere sahillerinde 
Alman tayyareleri 
Londra, 23 ~ Dün öğleye doğ

ru İngilterenin cenubu garbi sa
hillerinde iki Alman tayyaresi 
görüimiiş ve bunlar İngiliz avcı 

tayyarelP.ri tarafından durdurul _ 
muşlardır. Tayyarelerden biri dü 
şürülmilştür. 

, ' . . '. .. 

Rauf Orbay 
ve Razi Soyer 

mebus seçildiler 
Ankara, 22 (A.A.) - Boş olan 

Urfa ve Kastamonu mebuslukta. 
larına 22. 12. 1939 pazar gü. 
nü yapılan intihabata parti nam.. 
zetleri Nafia Vekaleti demiryolu 
inşaat dairesi reisi mühendis Ra. 
zi Soyer ,eski İstanbul mebusu 
ve eski başvekil Rauf Orbay it. 
tifakla seçilmişlerdir. 

lzmire iskan edilecek 
göçmenler 

İzmir, 22 (A.A.) - Bu sene 
İzmir vilayeti ile kazalarında 

Romanya ve Bulgarlstandan geL 
me beş bin ka!clar göçmenin iska. 
nı taakarrur etmiştir. Bu göçmen 

lerin çif ·hayvan ve aletlerini be • 
raberlerinde getirdikleri haber 
almmıştır. 

İngiliz firmaları İzmir
den üzü::n alacaklar 
İzmir, 22 (A.A.) - İngiliz fir. 

malannın pek yakında piyasa.. 
mızdan külliy ~tli miktarda çekir. 
deksiz kuru üzüm alacakları ha. 
ber alınmıştır. Bu mübayaalar. 
ı:la, ihracat birliği tarafından tes. 
bit edilen fiatların esas olacağı 
anlaşılmaktadır. 

DENiZ KiJRDÜ 
... ~ ......... , 
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Gemi istikametini değiş~ 
tirmiş ve ani olarak 

sisin içinde kaybolmuştu 

Geminin kıçı büyük bir hızla 

yanımdan geçmişti. Dümende biri 
duruyordu. Onun yanında bir a
dam da.ha v~rdı ki ağzındaki yap
rak cig.a.rastnı i~mekten başka bir 
iş yapmadığı görlilüyordu. Yavaş 
yavaş bıışıru çevirerek benim is
tikametimde denize doğru bak _ 
mı.ştı. Ağznı.dan koyu bir cigara 
dumanı savurduğunu goruyor
dum. Bu, dıkkatsiz, hedefsiz bir 
bakış, işi olmryanların sırf yaşa

dıkları için yaptıkları gelişigüzel 
hareketlerden biriydi. LA.kin ha -
yat ve memat o bakışa bağlıydı. 
Geminin siste kaybolduğunu gö. 
rilyordwn. Dümendeki adamın ar 
kast bana dönüktü. Öteki ada -
mm başı şimdi tam bulunduğum 
noktaya dönmtiştü. Yüzünde, san 
ki derin bir düşünceye saplanmış 
gibi dalgm bir ifade vardı. Göz
leri bana ilişse bile beni görmi -
yeceğinden korkma.ğa ba.şlamış _ 
tmı. Aldanmışnn. Onun gözleri 
bana ilişmlş ve dimdik benim göz 
!erimin içine bakmıştı. Beni gör
müııtU. ÇUnkü bir hamlede dil -
mendtki adamı yana itmiş, düme
ni yakalıyarak bir taraftan çevir. 
meğe, bir taraftan da yüksek 
sesle bir takım kumandalar ver
meğe başlamıştı. 

Gemi birdenbire evvelki istika
metini değiştirmiş, ve ani ola -
rak sisin içinde kaybolmuştu. 
Yavaş yavaş kendimi kaybedL 

yordum. Biraz sonra, gitgide yak 
la.şan kürek sesleri duymağa. 

başlamrştım. Bir adam kısa fası
lalarla sesleniyordu. Artık ada -
makıllı yanıma sokulınuşlnrdı. 

Adamm sesi hiddetli hiddetli ba
ğrrryordu: 

- Ne halt etmeğe cevab ver. 
mlyorsun? 

Bu sual anlaşılan bana tevcih 
edilmişti. Bundan sonra da göz
lerim karardı, kendimi kaybet -
tim. 

Geniş bir boşluk içinde, mev
zun hareketlerle sallanıyor gi
biydim. Parıl parıl yanan kMl
cımlar büyük bir hızla yanımdan 
geçiyorlardı. Bunlar güneşler ara
sındaki uç~umu kalabahklandı
ran seyyareler, kuyruklu yrldız

lardı. Sallantının sonuna erişip te 
mukabil sallantıya başhyaeağım 

srrada kuvvetli bir gong çalıyor, 

gök gürilltilstine benzi.ren bir ses 
ortalığa yayılıyordu. Uzunluğunu 

ölçemediğim bir müddet, sakin 
geçen asırların kucağındaki bu 
müthiş uçuşumu deruni bir zevkle 
tahlile çahşmıştım. 

Bu güzel rliya birdenbire değiş. 

m.işti. Mevzun sallantılar gitgid:? 
kısalmağa başlamıştı. Bir sallan
tıdan mukabil bir sallantıya sar
smtıh bir telıi.şla geçmeğe başla

mıştım. Boşlukta o kadar büyük 
bir süratle uçuyordum ki nefes 
almakta gliç!Uk çekiyordum. Gong 
daha sık ve daha şiddetli gürle
meğe başlamrştr. Onu, mahiyeti 
ni bilmediğim bir korku ile dinli
yordum, Sonra, birdenbire sanki 
güneşin altmda kaynamış, sıcak 

kumların üzerinde sürüklenmeğe 
başlamıştım. Bu, bende dayanrl
maz bir acı hissi uyandırmıştı; 

derim ateşle kaYruluyordu. Gong 
çalıyor, kulağnnda oğultular p('y 

da ediyordu. Ziya kıvılcımları 

sanki göğün bütün yıldızları bir 
boşluğa dökülüoyrlarmış gibi, 
sonsuz bir sel halinde yanımdan 

ok hızıyla geçip gidiyorlardı. De
rin bir nefes aldım ve gözlerimi 
açtım. Yanıbaşımda çömel.mi§ ilü 
adam vardı. Hissettiğim o mev
zun sallantı geminin dalgalariyle 
husule gelen sallantısmdap başka 
bir şey değildi; o müthiş gong 
sesinin ise geminin her sallandık 
ça takrrdıyan dn•ara asılı bir ta
vadan neşet ettiğini anlam:ıklıı. 
gecikmcmişlim. 

Etimi törpüliyen sıcak kumlar 
yanı başımda diz çökmüş adam
lardan birinin göğsümde dolaşlır
dığr sert, nasırlı elleri idi. Acının 
tesiriyle kmııld:ımadım; başımı 

biraz kaldırdım. Göğsümün deriı;.i 

yer yer yüzülmüş. kıpkırmızı ol
muştu. Sıyrılan derimin altınd:ı.n 

ufak kan damlaları çıkmağa baş
lamıştı. O sırada birisi konu§ına
ğa başlamıştı: 

- Yeter Jonson. görmiyor mu 
sun efendinin derisini ko) un ) ü
zer gibi yüzdün! 

Jonson diye hitap edilen ve ti
pinden İskandinavyalı olduğunu 

anladığım iri yarı adam bati, 
hantal bir hareketle aJ·ağa kalktr. 
Onunla konuşan adam İngilizlerin 
Kokni dedikleri ıışa~I tab::ı.l:ay::ı. 

mensup bir Londralr olduğu tl'ii

kardı. Onda, Londranın Ea.~t End 
kısmınm patırdılnrını daha ana
sının südiylc emmiş bir adamın 
kat'i çizgileri ve zaif, hemen he
men kadına benziyen, güzel fa.

kat bayağı bir yüzü vardt. 

Başındaki musliıı JdHah ve be
lindeki kirli çuval onun, ı;özümü 
açtığım bu pis gemi mutbağmm 
aşı;ısr olduğunu gösteriyordu. An
cak bütün hayatlarınca. bahşiş 

gözlemiş ecdaddan tevarüs edile
bilen muti bir yıhşma ile sordu: 

- Şimdi nasrlsınız efendim? 
Cevap olarak, yattığım yerden 

zorlukla doğruldum ve Jon<-onun 
yardımıyle ayağa kall~tmı. Ta\'a
mn takırdısı müthi-, surette asa
bını törpülüyordu, zihnini bir 
türlü toparlıyamryordum. Mut
bağın tahtalarına dayanarak si
nirlerine dokunan tavaya doğru 
yürüdüm. Tahtaların üzerinden 
elime bulaşan yağ midemi altüst 
etmişti. Uzanarak tavayı asılı dur 
duğu çividen çıkardım, kömür 
sandığının içine oturttum. 

(Dernmı nr) 

Kabataşfa 
dünkü kaza 

Bir otomobil parçalandı, 
üç yaralı var 

Dün akşam saat 17 sularında 

Kabataşta üç nakliye vasıtası a. 
:-:ı~ında bir kaza olmu~tur. 

Karaköy tarafmı:lan gelen 1007 
numaralı vatman idaresindeki 
239 numaralı Bebek • Eminönü 
tramvayı İnhisarlar deposu ö. 
nünden sür'atle geçerken arka.. 
sından gelen 2300 numaralı oto. 
mobil tramvayın sol tarafından 

~eçmtk istemiş, fakat bu sm:ıcla 

karşıdan gelen bir mottJsiklete 
şiJdetle çarpmıştır. Çarpışma 

Çarpışma srrasmda şoför direk. 
siyonu tramvayın önüne doğru 

kırdığından bu defada tramvay • 
la çarpışmış ve otomobil hurda.: 
h3ş bir hale gelmiştir. .., 

Kaza srrasmda motosiklette 
bulunan Mehmet ağır surette "ya 
ralanmı§, hastahaneye kaMınl 
mı~M. Otomobil ~örü Must 
fa yakalannu~trr. Otomobilde bu 
lunan iki lkadm da muhtelif yer 
terinden yaralanmışlardır. 



niliz adalarını Sovyet - Alman SON DAKiKA 
havadan ablu a iktisadi müzakereleri Finlandiyada alınan tedbirle' 

(Ea.ş tar&fı 1 incide) 

bir içtimaa davet etmiştir. Bu 
içtima esnasında mUhlm karar • 
lar verileceği anlaşılıyor. 

Davetin sebepleri hakkında 

henüz ma!Umat almak mümkün. 
olamamı~ ise ide çok mühim me. 
seleJer mevzuu bahgoJmamış ol. 
saydı, Hitlerin böyle bir ~eye tc. 
şebbüs dmiyeceği ihsas olunmak 

tadır. 

Hitlerin cumartesi gün !abah. 
tan akşama kadar umumi erkanı 
harbiye, amirallık dairesi, Anka. 
ra, Moskova ve Roma -:efirleri 
ile görüşmüş olduğu söylenmek. 
tedir. 

Hatırlardadır ki, Alman kıt:ı . 

atının Polonyaya girmesine te _ 
kad:liim eden günde böyle bir iç. 
timı akdedilmiş idi. 

Stalin reddetti 
Londra, 23 (A.A.) - Hitlerin 

nazi şeflerini içtimaa çağırdığı. 

na dair verilen haber bitaraf hii. 
kumet merkezlerinde birçok tef. 
sirlere yol açmıştır. 

Yapılacak müzakerelerin mev 
zuu hakkında Berlinde büyük bir 
ketumiyet gösterilmektedir. Bu. 
nunla beraber Berlin:len Ko • 
penhaga gelen haberlerden anla. 
şıldığına göre bu içtimaın akdi 
Hitlerin beslediği bütün sulh ü. 
mitlerinin suya düştüğünü gös. 
termektedir. 

Röyter ajansının 

muhabiri diyor •.;: 
Kopenha~ 

"Tahmin edildiğine göre na. 
ziler garp cepheslnl:le Fransız 
lara karşı yap:la.n harekatı dur. 
<luracaktar, buna mukabil biitün 
gayretlerini İngiltere aleyhine 
sarfederek miitcmadi ve kesif ha. 
va akınlariyle İngiliz adalarını 

• abloka etmeğe uğraşa:aldard:r.,. 

Ren ve Mozal taştı 

Pnrlıı, 22 - Rhln nehri yeni. 
den yüksclm~ıstir. Yağmurlar dc
\"am ediyor. Nehir bir parça da
ha yUksellrse Almanların rncvzL 
!erini tahliye etmeleri liizımgele>. 
cektir. Moselle nehri de taşmış

tır. Alman siperleri dunılamıyn -
cak haldedir. 

Berlınde vaziyet değişti 
Paris, 22 (.ı\.A.) - Berlinden 

Stokholma gelen haberlere naza· 
ran, lngilterenin muha amatı ta· 
til edebileceği hakkında Almanya. 
da mevcut zihap Ankara muahe
desinin imzası üzerine suva du.;· 
müştür. Türkiye ile yapıl~n mu~
hede bu zihabı ortadan kaldırmı'i· 
tır. 48 saattenberi Bcrlinde vazi· 
yet fevkalade deği~miştir. • 

Alman matbuatı İngiltere aley
hindeki şiddetli n~riyatmı tekrar 
ele almı~tır. 

İngilterenin taksimi 1 
lüksemburg, 22 (A.A.) - ;\L 

manyada çıkan Koblcntz Natioal 
Blatt gazetesi yazdıi:rı bir ba~ma· 
kalede Almanyanın harp hedef1e· 
rinden birinin büyük Britanya 
imparatorluğunun taksimi olduğu
nu kaydediyor ve diyor ki: 

Büyük Britanya imparatorluğu
nu mUzayedeyc koyuyomz. lyi 
vaziyette bir müstemlekç impara
torlut"Wlu istiyen var mı? Bunu 
satışa çıkarıyoruz. Bunu bizden 
satın alan iyi bir iş yaptığına c· 
min olabilir. Bugün bu teklifi pi. 
yasa rayici üzerinden yapı)•oruz. 
Bu, hclki de artık bir daha ele 
geçmez mükemmel bir fırsattır. 

Satış 40 milyon kilometre murab· 
baı t f\giliz dNninyon ve mtistcm· 
lekeleridir. Yani küreiarzm yüzde 
27 si. Tediye hususunda Almanya 
mü~t.erilerine mfüait şartlar temin 
eyliyecektir. 

Makale sahibi Gustave Sta:!bc. 
ru>.zi erkAnındandır ,·e dünyanın 
taksimi Yolunda Göbbelsin da,·a
srna taraftardır. 

Ayni rnaknl~. Frnn~ız mUc::tem 
rtke imparatorluğuna da telmih e· 

dilmekte ve lngiliz stoklan tüken
dikten sonra Fran ... ız mallarının da 
kelepir fiyatına satılacağı il~n o· 
lunmaktadır. 

Rusyadan iktisadi yardım uzun 
bir zaman meselesi talekki ~dilıyor 

Londra, 23 (Radyo) - Helsinkiden bildiriliyor: . e1 

Finlandiya hük\ımeti milli mu:lafaa icin mühim tedhif
1 

maktadır. Bu arada, bütün vergilere yüzd; yirmi nisbetiıtÔe 
yapılmı~tır. 

Al~!~!.~da !:~ 0~,:s~~~.~.~~~.~~~~ııı 
Fon Ribbentropun nutku 

Berne, 22 (A.A.) - Alman ha. 
riciye nazırı fon Ribbentrop, nazi 
pa:-tisi e. ki muharip:erinin salı 

günü yapacakları tezahür müna· 
sebetile, radyoda akşam üzeri bir 
nutuk söyliyecektir. 

in ?iJt~r!de askere alınanlar 
T ( 'ldra 23 - l Iarbiye nezareti· 

nin da\•cti üzerine dUn askerlik 
hizmeti 20 22 ya~larmda 2G0.231 
erat icabet etmi;tir. Bu;11ar. el· 
ye\·m silfıh altında bulunan 
l.~50.000 neferlik orduya iltihak 
~dc::cklcrdir. 

DuhHn 

Faris, 23 - Sovyct _ Alman 
ikhsıı.di anlaşmuı imzalanmak il. , 
zeredir. Dün ~!osko\"ada neşı·edi -
len bir tebliğde, mUzakerçlı>rin 

evvelden tahmin edilen müs;ı.it ıc 
kilde cereyan ettiği bildirilmiştir. 
Alman heyeti reiri Ribner Mos -
kovadan Berlinc hareket etm~
tir. 

Maamnflh Alman mahafili, Sov 
yet Rusyanm .\lmanynya iklısndi 
yaruımı bir zaman ve nakliyat 
mc.1::lcsl oİduğunu itlra( ediyor. 
Blnn::-nalcyh ikj mcmlekcıt ar:ı • 
sındakl mübadele prograMı uzun 
senolere Uıkııiın l'dilecektir. Al -
manyrı hUkümctinin nrnvnfaltntile 

Skod& fabri-kal&f'l, Sovyct Rus -
yadım istenilen nakliyat malr.e • 
rn<."sini dt"ğiı.ıtirmck için siparişler 
kabul edecektir. SkoJa fabrikası. 
nın So\"yct Rusyayn. teıılimleri 

1942 sen<."sine kadar vukubula -
cakt:r. 

Y ıtrdım tesirsiz kalacakmı• 
Londra, 22 (A. A.) - Sunday 

:E.'l:I>rCsı5 gazetesi, Almanyıının 

ablok:Utnll dnir neşrdtiğl yar.ı -
da, n.usranın, Almanyaya, fazla 
malııull4rlnl ihraç ettiği farzo _ 

lun<ı:ı bilı>, r.:ıhire, maden ve kim. 
yııvi gilhre b:ıkımmdan yn.pııcıı~ı 

yardımın tesirsiz ka1'ıcağını ıöy

lemelctcdir. 

AlmanyacJa halkın gaz maskesi bulamaı:iılı haber \l'C~ 
dir. B~nun· sebebi, sun'i Alman lbtiğinıden yapılan tııJ5~

1 

zehirli gazlara dayanamadı~r görülmesi üzerine bunların fJ 
J,catdmlmış olmasıdır • 

Bugünkü Fransız tebliği 
Paris, 23 (A.A.) - Umumt karar~ahın tebliii: 

~· 
Dütün cephede gece, sa~<in- geçmi~tir. 

Berllnin bugünkü tebliği 
Bcrlin, 23 (A.A.) Neşredilen bir tebliğde bildirildiğitıC~ 

~arp cephesinde pek hilfif bir top~u ve keşif kolları faali>'' 
ba~ka kayda değer bir hadise cereyan etmcmi~ir. 

hao·shane· 
sinde :nhfa < 

{Daş tardı 1 inciJ~) 

bulunduğu Montjoy hapishane • 
sinde dün vukubula:ı şiddetli bir 
inlilfi.k Dulılindeki bütün bindz. 
rın camlarım ursmış.tır. 

Uç taraflı ittif akııi 
H, ndistanın müsfakbel 

Bombay, 23 (A.A.) - Milli Federal Liberal Meclisi ıtırı 
r.m müstakbel ı:tatUsil hakkında umumt vali tarafından f 
beyanatın memnuniyeti mucib olm~:lığını b!l<liren bir karı.r 
kabul etmiştir. akisleri devam ediyor 

Karar sureti:ı.de yapılan beyanatta müstakbel Hindi•t# 
minyonıına diğ~r dominyonlar gibi muhtariyet verilip 'it. 

ceği:ıin açıkça tnsrih edilmediği kaydedilmektedir. 
infilak nrtic:sind. vukua ge. 

len karıştkhktan istifaıJe ederek 
kaç:nak istiyen bazı t::'dh!şçikrin 
bu cüretldirııne plfına mi!racııat 

ettikleri zanndilr1ektedir. Mev. l 
kuflardan hiçbiri kaimağa mu. 
vaffak olamamışttr. 

A~in~ •. 22 (A.A.) - Atina ajnn· ı nu inarnh.rma~c b~tiyor. Ifalbuki 
..;ı bı!dırı~or: nu:ıyaclttkı akı;;Jer llalyan müşa· 

Bu sabahki billün Yunan gaıe· hitlerine göre lıu kadar şiddetli 

t~:eri ba~ma: alelerini Anl;ara mu· d"'Wdir. Italy:rn m<lhafili !\Io-..ko· 
:thc::le ine tuh~is ediyorlar. va ile .\n!;::ıra a:-J~ın ı 'lir ihti!M 

İsla:n Birliğinin icra komitesi Hinı:listanın müstakbel ~ 
sü hakkında ıımu:ni vali tarafından verilen izahatın· kafi ıt 
mc::liğin~ dair bir kar::r sureti kabul etmi,tir. Karar ıuretind' 
zamanda ekalliyetlere ait haklarla bazı mühim menfaatıeri11 • 

mış olması keyfiyetinin t•Jam Birliğince memnuniyeti 1t1ıı<1 
duğu tebarüz ettirilmekt~:lir. 

Gaz.:teler, bu mua11ed::.1in nizam ç,kma.-mı mul.temel gü.m.mı.ktc· 
,·e sulhu tarsin hw•usunda bütiln dir. 

Tramvay bir 
v 

çocugun 
bacağını kesti 

( lfa5 farııfı 1 inclılc) 

ola:l bu çocuk vr..tman Mecidin 
irlarrsirdeki Şişli • Tünel tram. 

Akdeniz milletlerinin iyi niyetini 
b\ v!!t!e:ıdiıecek mühim bir f\mil 
te;ıkil ettiğinde müttefiktir. 

Katimerini diyor ki: 
Yunan efkarıumumiye~i pekala 

bilir ki A ''rupanın ~arkınrla ye 
yalan şarkta sulhun muhafazası 
mühim milli menfa:ıtlere hizmet 
edecektir. Ke:ı:a, şarkt Akdenizdc 
'ia~lam ve dernmlı bir ~ulh duy· 
gusunu ku\'\'etlendirmek yolunda 

Yuyos1avyada 
DelgrJd, 22 (A.A.) - Yan re~.

mt Yugoslav ıazetc!i Politika, di· 
ror ki: 

Balkanl:ırda \'e Akdeniıde bu· 
:ıiin mevcut vaziyete naza:-an An. 
karn muahede~inin hükümlerinden 
h•çbiri tatbik mahalli bulamıya· 

cakt1r. Günkü ltalranm ve Bal· 
kan memleketlerinin muc:lihane 

Kurfôrıf an Alman tayyarecile 
Lond.-a, 2.1, (ı\ .. \.) - Ila\'a nezareti tebliğ ediyor: 
tl"{'Ç•n cuma:-tf"'İ .C:Ü'lÜ ~im<t! denizinde bir tn~iliz kafiJesil1t 

:ıpı1~n hava taa:·n•zuna iştirak elmiş olan beş ,\~man tayyar~~ 
''.lrıl:ırak Grim,by-l<" karara çrkarılmı~lardır. Bunlardan ağır> 
lan iki ta:ıe::>i bir balı!•c;ı gemisi tarafından kurtarılmıştır. 

Lastikten ufak bir !'andala binmiş olan diğer üçü 18 !o3a.1 

su u~tünde kaldıktan so:ıra pazar sabahı diğer bir balıkçı ge!J11 \ayına atla:r..ş, fr !<at biletçinin 

geldiğini görerek Sent Antuvan 
k:ıi :::e~i önünde birdenbire yere 
athmıştır. 

Türl~iye ile Yun:ınistamn s.ırfcde· hattı hareketi sayesinde Anup:\· 
~eldıklcri gayretler de Yunan ef· nın bu kısmında tam bir sü!•ılnet 
kamımumiyesince ma'.ümnur. BL 1 hüküm sürmektedir. 
naenaleyh, bütün de\'letlerin sim· 

fından gö:-ii1er~k kurtarılmıştır. Bunlardan biri de yaralıdır. 1 
Jnrriliz kafile•ir.c yapılan taarruz esnasında yalnıı üç .,Alrff 

ya:-e~i dii:ürülmedi~i, ağır hasara uh"ıyan dördüncü bir Alrn3ıı 
Fakat bu sırada ayakları kay. 

mış ve ı--rıılıamn altına yuvarkn. 
mıştır. Etrz.ftan g'..irenlerin fer. 
yatları ü:::rine tramvay ~urd-:.ı • 
rulmuşsa da çocuğun iki ayaamın 
birden tekerlekler altında ezildi. 
ı;i ve p:.rçalandı~ı görülır.ü§tür. 

Yaralı baygın bir halde hastaha. 
neye kaldırılmış ve tahkikata 
ba~lanm:~tır • 

Yaralanan gazete müvezzii 
Gazete müvezziliği yapan on 

iki ya!iıntla Hüsnii oğlu Salim 
ı:liin akşam üzeri Çemberlitaşta 

Beyazıt tarafından gelen tram • 
vaydan yere atlamı~ ve arabanın 
arkasındıın caddenin karşı tarafı. 
na geçmek için koş-nu§tUr. Fakat 
bu sırada mukabil tarafından ge. 
len tramvayın çarpmasına maruz 

kalarak başından ağır surette ya. 
ralanmış ve ccrrahpaşa hastaha. 
nesine kakJırılmıştır. 
- ~~-~~~~-~~ 

diye kadar tasvip ettikleri sulh 
arzu unun bir ifadesini görınekte· 

dir. 
I\Ie gagcr d'Athenes. E'e!tron 

Vi.-n:ı, Proin \'e di~er tazctcler dıe 
ayni mealde nc§riyatta bulunmak· 

tadır. 

Romanyada 
Bilkre~. 22 (A.A.) - Hariciye 

nazırının gazete i olan Timpul, 
Türk • Fransız - tn~iliz muahedesi 
hakkında ne~rettiği ba~makale;:in· 
de Homanyanm re::ımi noktai naza 
rını aksettirmektedir. l\lakalede 

deniliyor ki: 
Bu muahedenin Rusyaya ait o. 

lan kı·mı ~arkla sulhu tarsin etle· 
bilecek mahiyettedir. Türk - Rus 
müzakerelerinin inkıtaından sonra 
bile iki mem~eket ara~ındaki dost· 
!u~un boıu'm:ı'hğını teyit eyle· 
mektedir. Bu cihet i>.c Husyamn 
\'e Tiirki~ ~nin bütün kom5ularını 
tatmin edebilir. Eski Avusturya 

BaşvekHi 
l\Iuahedenin imzast Türkiyeyi 

cenuba şarki .ı\\T.ıpasının sulhun· 
de faal bir rol oynamaktan mene· 

Viyanada mahpusken demez. Bilakis bir sulh \'C bitaraf. 

ayaklarından lık si;aseti takib ~den hiitlin Bal· 

sakntlanmış kan ve Tuna memle!:ctlerinin te-
Londra, 22 (A.A.) - Viyana. sanürl:i ve d:rthı~( miincn~bat1eri 

dan Cenevreye gel~n ve sözüne hucu~ındn Türkiy•nin it~ira:...ini 
itimat edilir bir kimse, Şuşnigi 1 p~k tabii kılmaktadır: 
Viyana cr' ldel~rinclen birinde, iki İtalyada 
bastona daya:ıa d<:y2na ilk kıı. Roma, 22 (t\.ı\.) - (Ilavas): 
rısının ı;:czarmr ziyarete gider • .\nkara mua'1N!e:.i ltal;:ı.n mat· 
ken görd.iğünü, Sunday Ecprcs . ·atınıı1 bütün <likk:;tini ccföet· 
gaze~esinin Cenevre muhab:rine mekte devam ediyor. Gazettler. 
söylemi~tir. bill1a· a bu mli!1im vc.;;ikanın im· 

Yanındıı hücum taburları mi. z<nnın I\foskova \'e Berlinde yap· 
lis efradı bulunuyormuş ve Şıı~- lı~ı akisler arasından b:.ı iki mcm. 
niğ ycldan geçerken, halk 'yaşa. le~•etin hattı hareketini kestirme~:! 
sın Şuşniı:, yaşasın Avusturya.. çalııımaktadır. Ror.1ada Ru ·ya \'e 
diye bağrıyormuş. Almanyamn bu hfdi~eyi te'akki 

Diğer taraftan, bazı §ayialara hu.;ıısunda beraber yürümedikleri 
göre, eski başvekilin ikinci karısı tebarüz ettiriliyor. Türkiyeye kar 
sabık kontes Vera Fugger, !devle. ~ı fcvkalftde kızgın olan Almanya 
te karşı hasrr.ane harel:et ıuı;un. Ruç,yanın Türkiye a.kyhinde ron 
dan tevkif edilmiştir. \'asıtalara müracaata hazır olduğu 

re:;inin de denize dü~tü~U tahakkuk etmiştir. 

Holandada 
bekarlık vergisi 

Am~terdnm, 23 (A. A.) - Hü-

Japonyanın PolonY~ 
elçisi şehrimizde 

kfımetin ıtlakauar büroları bir Polonya hüı~üm~tinin Fransada 
bekarlık vcrgi$i projesini tetkik kurulduğu zamandan~ri Pariste 
eylt'mcktedir. bulunan Japonyanın Var~o\'a el· 

çi;;i 1\1. Sako bugünkü Semplon 

Troçkiye bir 
suikast teşebbüsü 
tneydana çıl<artld l 

ek~pre~ile ~ehrimizc j!clmi~tir. 

Sirkeci i:;tasyonunda, Japonya· 
mn Ankara büyük elçi$i M. Ta· 
ketoni tarafından karşılanan M. 
Sako bir muharririmize, burada 
birkaç gün kaldıktan rnnra Peste. 
Va~\·a \'e Berline gideceğini, bu 
yerlerde!d temaslarının birkaç haf. 

Londrn, 23 - Röyter ajansı ta süreceğini, bunu müteakip Pa· 
bildiriyor: rise dönec~ini, hükumetinin Po· 

Meksikacl& oturan eski Sovyel lonya ha'(kında heniiz bir kanu 
harbiye nuırı Trcçkiyi öldtiımek \'ermediğini, ı~tanbul c::cyah:ıtinin 
iııtiyen bir adam yakal:ınm?Ştrr. hususi mahiyetle olduğunu söyle· 
Bu ndam Baraı:;lno 1-'mindc bir · · 1· ..ı· • • p J mıştır. \.en;.ıısı, Pafrt~!;:ı o onya 
tsran~·oldur. Suil:a~tr,i Madrld mli hükumeti nezdinde memleketini 
dııfii general Miyah:ıya bir oto - temc::il etmektedir. 
mobil almak için Meksiko şehri-
n~ ... eld;;\\· · ·· .1 • f k t • h Japonyanın Ankara elçi!':i ek. 

., •6ını SO) emı~. a ıı .n. - ~ 1 • .• .. •. 
'·ikatt~ g ı· b"" 1 b" ::\1. ~a.:m ıle p;oru~mek uzerc bu ,. .• cncra ın oy e ır şey. I . . . . 
den haberi olm:ıdı!;ı anl:ı;,ıl:ırak ,ab~h An~~r:ıdan geldığ·ı·nı ıfaclc 
tc,·kif edilmiştir. ctmı~ \'e Turk - Japon m~na;;ebct· 
1'r~kinin muhafızları arttırıl _ lerbden büyük bir memnuniyet 

mııtır. ve hararetle bahsederek şu beya
natta bulunmu~tur: 

Erzurumclan ilk 
tren geldi 

.;,,• 

Yeni açılan Erzurum hattından 
ilk tr~n dün saat 11,50 de Hay· 
darpa~aya gelmi,tir. Buradan 
13, ıo da Erzurum treni hareket 
etmiştir. Yeni olma ına rağmen 

bu tren seferleri çok ra~bet bul· 
mu~. bo~ yer k::ılmamı~tır. Bun. 
dan ~nra hergün Erzurumdan 
hir tren relec"1< ve buradan An
kara ve Sn·asn uğrıyarak tekrar 
ErlUruma gidrcclctir. 

- lki menıle"etin bütün müna. 
~ebetleri nonnaldir \'e do~tluk çer· 
çe\"e~i içindedir. Çok ('Ski \'e ta-

rihi olan bu do:;tluğu arttırmak en 
büyük arıumuzdur. Japon milleti 
Türkleri çok sever. Burada yakın· 

dan tammskla büyük bir sevinç 
duyduğum Türk mil'eti ve Türki· 
ye hal·kında fevkalade iyi intıba-

larım var:lır. iki memleketin tica· 
rt münasebetlerinin ileride daha 
ziyade inki~af edeceğini ümit edL 
yorum. 

M. Sako ile burada huc::usi su· 

r~_tte g~.rüştükten sonra /\~ 
donece~·m . ., ·ı-t 

. :\\•rupanı~ bugünkü '~ 
ıkı Japon dıp!omatmın ~ h 
ki miilakatları ~iya~i flt~, 

d'kk . . 1 ı-1·-ıı nazarı ı · ·atım cc be ... ~.-el 
B .. .. l h ~...ııl L . u ~oruşme ere e eııw·_.;11" 

rılmektcdir. Bugünkü .... ı1 
ek~pre:;i, gene ah\'ali ltaı' p 
yısilc ancak onbuçuğa da 
bilmiştir. 

·ıe 
Sovyet harp ger1'

1 

bugün gitti 
·d'" 

C~çcn cuma ~nnn Tlıtfl (!. 

!diimizi Sı,·actopoldafl "~ 
Mosko\"a adlı Rus h::ı~dO 
buna refakat eden torP\11~r. 
saat on dört buçukt.'l . 

1~ ~d 
dan ayrılarak Karadcıııı~ 
lcrdir. Jiıf' 

( Diin tırrilm ziya/ ı/e 
2 inci sayfamızdadır.). 

' 
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;it 

D·ünkü lik ·rnaçıarG 
Fene;r Sülegmaniljegi 5 -O ,Beşiktaş 

Altıntuğu 3 - 1, Galatasaray 

~eref stadc 
C a~utpaşa: 4 

Beykozu 4 - 1 .:gendiler 
ba ata.spor: O 

ıı-.a \J~ ~ercf stadında gi,;nün ilk 
sı 'kin . C:atata · cı kümenin Danıtpaşa -

tıa11,1 sııor takımları araatnda oy
ı \·e D ~akiııı . avı.ıtp~alılar tamam~n 

i-t k bır oyundan .ronra m::ıçr 
a .. ll.zan1ııar. 
AIŞı <t~~: 3 

hııtu ~ . 1 
ş~rer g. 

la d stadında ikind rnac:; ~aat 
e bi · 

İtltırıt ~ tınci kümenin Başikta~ _ 
l'e.k ı.ıg takımları ara5mda idi. 

it ij lrnlar hakem Saminin dave 
1.f:'ri -

bıaıı., nn Bahaya ~ık tıklan za -
ılı: ~ıı kadrolarla yer almışlar-

t\ftrnttı ;; . 
hıı.ı ., . 

llıi. i. ~ Selim n ü"tü - Cı> ft>r , 
""'"Yiıı ' -

lta,.ri .' M timtaz _ Sait, Ali, 
~ ' llt !ı aıı , lb- hlm 
•lt~'L • n • 

~ •v.ı,~ : 
.. ,, k.-ı 

l'ıı~ · - Tad, nlralıim • Fa-
~ab'ti 11U"nii, Fı>y1,i - ım.~~·;n , 
o~ ll:ıkın, Şerc>f, ı~,rcf. 

ha1ıa na Beşiktaşın bir akınıyla 
'iııe ~dı. berhal Altmtun kale • 
el~ ,.,_ cı:ı B~&iktaşlrlar ille anlar-

"'ılh" Oyıın •ltn bir fırsat kaçırdılar. 
~ ne., 
CVarıı n:ıı:la§ ba~kı.sı altında 

ı·~ııl C!dıyor. Altıntuğlular kuv 
bir c ra.Ititılcri karşısında bilyilk 
h il~r 
<ırw\l Jı ile oynuyor ve arasıra 
~ ~· aş kalesine t ehlikeli akın • 

kilde ~Ilıyorlar. llk devre bu şe-
ll(~-0 berabere neticelendi, 
lı ..• Ct DEVRE: 

ı. "''ııc· ~ııı-ıla 1 devreye Beşiktaşlılar ta_ 
~~ril.kl'nıda ufak bir dcıği§iklik ya
l!ı\i~ar Çıl:tılar. Sabri ile HfüH~)in 
lııl'ah~aaya ahnmı.'j ve Hüsnü ile 
~· ıın ıı . 
ın İ!Jc . erı gl'çmi5lcrdi. Dene. 
laınk· Yırtni dakikası Bcşikl:ışm 
O!ara~t altında ve fakat golsüz 
l·~~lıı geçti ve bu hal siyah -be-
.\ a.ıı •.. 

ltıııt• , ınırlendirmoğe baı:'adı. 

•rıı~ a~ıuıar 25 incl dakibd:ı 
"' aıı. Y • ~ ıııı aııtıkları bir akınla ye _ 
btinetol!eıini yaptılar. Bu gol ü

l•rt v B e:ııikta~lılar büsbütün 

~· 3; :a~ııu bir oyun tutturdu_ 
~l 3') . 1

n"1 dakikada ilk golleri
~lllti ınci dakikada renaitıdnn i

~-~r~~ol!"rini attılar. Oyunun 
r' ~ 11" bfl3 da.kika kcı la 1I43nÜ 
1•ı-.: ?.<>l b'r ""tl ' h b ' ~- .,1 . • l}lı e ı!nva ~yn::ıL 

~ ıı"i.i '' .. • 
:ı:11 b. ··CU ı':ıyızmı ynptr. Dev-

~h: lt uı1 :ıa~ sonraki bcs daki
Q• ·ıı ar!jıJıklı akınlarla gccti ve 
~ cı:ı " - • 
"'"'hıca·ı "-1 B~<ıilttı\~lılarm gnlıp 
Ciaı 1 

(1 ncticelendL e ata,aray 4 
eykoı: 1 

h~(lt(lf 
"'Ilı .,. Slactrnda günün en mü. 
taı. "'~et G 11:ııı 1 - aJatasaray - Beykoz 
~ arı 
~~ lı. 1 arasrndaki maçlı. Ha.· 

11aııal\ a~;ı,n .Akınm idaresinde oy
~a ~ı.ı 1 

11 maçta takmılar saha_ 
Gaıa;:'tdı-oJnrla yer almışlardı: 
f\ •:ı.sa:a• .. 
"'illan ·' . 

- Faruk, Adnan - Stı· 

nını:Tarıfan: 

Uın. EnYc r , C1'131 - ~slltlm~•<lhı, 

E~r:ıı:, Cemil. Dut!uri, Snrati.m. 
E<'ykoz: 

8:tfa.. Halit, Ilahs.<lır - Aiust:ı r:ı, 

K<'m:ıı , fHımra'l - Tıırh:ı.a, IIJ:eh_ 
met, Şch~b. l{ii~ım , Afi . 

Oyuna Galeta.saraylılar taş1adr
lar. Soldan inkişaf eden bir Ga
lataımray nkınrnda top avta ka • 
dar uzandı. Galatıuıarayın ni!bi 
bir iistlinlük k11rduğu görüli.i~ or. 
Bu sırada Gnlatesaray kalesine 
inmeye munıffak okn Ecykcz _ 
lular Şchabın aya;1'iyle mühim 
bir fırsat kaç!rdılar. 

10 uncu c!r.kiltada soldan ir.ki -
ı:ı\f ed~n bir Galatasarny akı

mnda Serafinıiıı ortaladığı ' topu 
Cemil kaplı Ye Bcyk0z müdufilc
rini atlattıktan sonra 3 metreden 

Galatas.ıraym ilk goliinü yaplı. 
Bu goldt'n ı!Onra oyun biraz ya_ 

v~lar gibi oldu. 30 uncu dakika. 
dan sonra tekrar süratlenen oyun 

zevkli bir ııckil aldr. Beykoz mu
lıacimlcrinii1 Galatae:ıray k:ı.lesi 

için oldukça mühim tehlikeler ya 
rattıkları görülüyor. Sl\rı kırmı

zılılar da ellerine geçen birçok 
fıı-satlardan istüade roemcd;kıe
rindcn netice değişmeden devre 
LO Galata!aray lehbc nı:!ticcle _ 
niyor. 

J KiNCİ D:CVP.E: 
ikinci devreye ı:ıiiratli bir ı;e -

kilde br.f;lıyım D:'y:wzlular Gala
taso.rny kalesi için bir hayli teh-
1i1~('l~r yn.:attıhır. Ci:a;: scnr~ Bey 
ko~ ç ... mbcr:ıı~ ~ ;.ı kurtulan ea.rr • 
l:ınxm·.rl!lar oyur;~ D"ykoz msıf 
saha:.>ına intikal ettirdiler. f:im_ 
eli Gnlat:ısarayl:lar:n <l.., lrn clüzr;ün 

ve dik'lntli oyn:ıdıkları görüliiyor. 
7 inci d"-kikada Sah'ı.lrnddin gi.izel 
bir şiltle sarı knTlltzrlılarm ikinci 
gollerini de atıyor. Bu g'Ol Bey -
kozlul:ırı sinirlendirir gibi oldu ve 
oyun sert bir şekil almaya ba~la
dr. 17 iaci d:>kika~a sağdan inki
ı:af eden bir Galataı:aray akının_ 

da yine Salf~!ıaddin taknnımn 3 
Uncü golünü de atmağa muvaffak 
oldu. Üç gol yemelerine rağmen 
Ilcy~ozlular cnc:'jilcrini ka} het _ 

mcdiler. Nctekim 22 ind dakika
da Adnanm bir hatasından ieti
fa<le eden Be} kor. ~:ağ açığı Tur
h:ı.n t:ıkmımın !'Cref sayısını kay. 
detmeğe muyaffak oldu. o~·un 

mütevazin bir şekilde devnm cdL 
yor. Devrenin 31 ünci.i dakika -
sında Scr:ıfim B11duridcn nld;ğı 

bir p:ı.'lı iyi kullanarak t~kımınm 
4 üncü sayrsmı d:ı. atma~:ı. muYaf 
fak oldu. Devrenin bund:'ln son -
rr:ld kıemı kar~ılrklı alı:rnlarla 

gcc;ti ve sarı kırmI~tltlar maçı 4-1 
galfo olarak bitirdiler. 

Ta~sim stadı 
Beyoğhıs;JOr: 5 
Anadoluhisar: 1 

Y~ Al tmtu~ lmiecisinin bir kurla. 
rı..,.ı ... 

li oynaıı:m bu müsabakayı Beyoğ , Esadla Yaşarın lakaydisi yüzUn -
lusporlulrır !Ll kazandılar. 

İs t ımhulspor: 4 
Topka p1: O 
Bu stadda günün ikinci maçını 

birinci kümenin Topkapı ve !stan
bulsror t:ıkımlnrı yaptılar. Ta • 
kmılar snhada !!U kadrolarla yer 
alını[l !ardr: 

İsbnbulspor: 

Sıiim - A li , Faruk - Tard,;, Sf'y. 
li, ı:nn•r - F.li:ri, Orhan, U:asan, 
Cilıat, nalı .i, 

Cemi:in bir akmı 

Toplmıu : 

Süloyma.n • lla.kkr, Sabahaddin_ 
JI::.mdi , Sotiri , \' ecihi - Salilt&d· 
din, Ser.af, O.~man, F uat, U amdi. 

Ifokcm: Feridun Kılıç. 
Bu müsnbak:ı ba~tan sona ka -

dar lstanbulsrıor baskrsı altında 

oynandı. İlk d~vrenin 40 ıncı da. 
ki.kasına kadar gosliiz geçen oyu 
m:n 41 inci d:ıkikaııında Hasan, 
44 i:ncü dakikada da Cihad l ircr 
gol ) ,.plılar ve birinci d~vre 2_0 
1st"nbul.'.:'poı-:~n galebcsile nihayet 

lendi. 
İkinci devrenin baf!langıcmdan 

itibar(m derhal hiı:;:iıniyet.lerini 

kuran lstanbulııporlular 7 inci dn

kikada Fahri, 33 i.incü dakilmda 
da Hasan v::ısıtnsiylc dördüncü 
gollerini de atarak maçı 4.-0 leh
lerine bitirdiler. 

Fenerbahçe~ 5 
Süteymanıye 
T;ıksim stadında fü;üncil lig 

maçı Fcncrbahçe ile Sülcymo.ni _ 
ye takmılarr arasında oynandı. 

Takmı!ar hakem 1ızct :Muhiddin 
Apak'ın idaresinde sahaya şu 

şekilde <;ıktılar: 

Pencrhal~~c: 

Ciha~l _ Farnk, Lebib - Ali Ri

za., ,An~elitii<;, JJaynti - Fikrd. E. 
sıı.d, Yn~!tr, Reb:i, F lk;et. 

SUfoyrnırnlye: 

Jfadi - Burhan, Rı:hl - Hı!':'IUrn. 

Orha:ı, l lchmct _ r.nur. JJi!anet, 
Muzaffer, Danis, Siirl'n'a . 

Oyun başlangr<:tan itibar en Fo. 
nerlilcrin hf•kimiycli altına girdi. 
Sülcymaniyelileri tam::ı.m.en krn -

den ııeticegiz kaldı. 13 üncü da. 
kikada Slileymaniye aleyhine o. 
lan bir penaltıyı Basr i bozuk bir 
vuruşla avta attı. 17 inci dakika
da Rebii, uzaktan attığı s~rt bir 
şütle Fenerin ilk golünü yaptr. 
Bu gol Süleymaniyelllcri canlan
drrdt ve Fener kalesi bir hayli 
tehlikeli anlar geçirdi. 29 uncu 
dakikada Fenerliler Esadm altı -
ğı ikinci golden sonra hAkimiyeti 
tekrar tesise muvaffak oldular. 
Nctekim Ilasri 06 mcı d akikada 
ilçüncü golü de attı ve birinci dev_ 
re bu netice değişmeden F<'ner Je 
hine neticelendi. 

İKİNCİ DEnrn: 
ll'cnerliler ikinci devrede k a t 'i 

hakimiyetlerini kurdular. Onuncu 
dakikada Basrinin attığı golü 19 
uncu dakikada Ya.§artn ~olü ta • 
kip etti. Bundan sonra adeta tek 
k:ılc oynamakta devam eden sa 
rı lacivertliler birçok gol fır11at

ları elde ettikleri haldı- istifade 
edemedllr>r ve maç 5-0 Jı'enerin 

galibiyetile bittL 

Fener stadı 
Karaıümrük: 1 
Feneryı !maz: O 
Kadı!•öy stadında günün ilk 

maçı ikinci kümenin Karagilm _ 
rük - Fcnery1lmaz takımları ara
sında oynandı. Hakem Refik To
pun idaresinde yapılan bu maçı 

Kııra3ümrliklüler 1.0 kazandılar. 

Vela: 4 
Hi,a': 1 
nu stadc'Ja yapılan tek birinci 

küme maçı Vefa ile Hirn.ı nra ~ 

ısıncl:ı. oynandı. Hakem Eı;rcf 

Mutlunun daveti üzerine sahaya 
çıkan takımlar şu kadrolarla yer 
almışlardı: 

Y cfa: 

Az:ul - Süleyman, Şük-rli - Ab_ 
'füı,, lfaklu, Nıunık _ Necib, Hulı_ 

tcşem, Gad , Sulhi, Adnan, 
Uilftl : 

l'ı l ur:ıd - l\?namm c r, Ce\dt:t -
lfalilk, i\lesıılim . Yusuf • İnayet, 

Ildtl r, Or h an, L ütfi, Nimet. 
Oyuna Vefanın hücumuyla 

ba~landı. llk devrede rüzgar altL 
na diisen Vefalılar Hilalin arası
r:ı. yaptığı şahsi hücumları kolay
lıkla durduruyor ve mukabil bü
tün hücumlarında da Sulhinin mii 
temadiycn ofsayda düşmesi yü • 
zündcn netice alamı~·orl:ırdı. Bu 
srralarda Hilalliler birkaç da gol 
fırsatı kaçırdılar. Vefa muhaciın
lrrinin çeklikleri §Ütler hep avt
ta. Du va::ıiyctte 32 inci dakjkad:ı. 
sağdan çekilen bir kornerde Ga
zinin ayağıyla ilk Vefa golü ya_ 
p1ldı ve dCYrC netice değişmeden 
1-0 Vefanm lehine bitli. 

h<iNCt DEVRE: 
Taksim stadında günün ilk lig di nısıf sahalarına hapseden sarı P..Uzgarl::ı hiicuma geçen Vefa -

mı:\r:t ikinci kil:nenin Beyo;;luspor lacivrrtliler, dcr11al rakip kaleyi lılar 15 inci dakikada Sulhinin a-
Anado'uhiııar takmıl:ırı arasında zorlamaya ha«ladılar. Gollt' neti- ynS'ı?la iki:ıl'i gt)llcrini yaptılar. 

oynandı. Çok heyecanlı ve zevk- c~lcnmesi melhuz bazı Yazi)'ctlcr, HilallilC'r bu gold(>n sonra sert 
--~~~--~_______:__:______:__~~~~-

1 

:Altm tu ğ kalecisinin 

ve favllü lıir orun tutturdu. Ha_ 
kem rerin.de müdahalelerle bu 
.;ı;e rtli;;i önlcmeğe muvaffak oldu. 
25 inci dakikada yine Sulhi Ve
t'anm üçüncü golünü, 38 inci da.. 
kikada da ?!uhteşem dördüncil 
;;olü yaptı. Hilalliler bu golden 
sonra biiyük bir gayretle Vefa ka 
ksine aklılar ve ııeref sayılarını 

ela yaptılar. Oyunun bundan son
raki kısmı Hilalin hafif baskısı 

altında ve Vefanın 4.-1 galibiyeti_ 
!e bitti. 

SüleıJmaniye stadı 
c;ı·~ ı· · \ .. ı . 
Eyüb: O 
Süleymaniye stadında günün 

ilk maçı ikinci kümenin Şişli ile 
Eyüb takımları arasında oynan _ 
dı ve hakim bir oyundan sonra 
Şiı;lililcr rakiplerini 3. 0 yenme • 
ğe muvaffak oldular , 

Bey:er1'eyi: 3 
Alemdar: 1 
İkinci maç Beylerbeyi - Alem

dar takımları arasında. oyna.ndı 

ve neticede Beylcrbeylilcr maçı 

3_1 kazandılar. 

Al tınorclu: 3 
A nadoJu: 2 ı 
Bu stadı.la günlin son maçı ha

kem Bcha~dJin idaresinde ikinci 

~üzcl bir kurt a.n!}I. .. 

kümenin Altınordu • Anadolu ta
kımları arasında yapıldı ve neti -
cede Altmordulular 3_2 ı;.alib ola
rak sahayı terkettilcr. 

Hususi maçlar 
Kur~uluş: 1 
Şışli : o 
Dün lig maçhırınuan evvel oy

nanan Taksim Iisi maçlarmda. 
Kurtuluşlular LO Şişliyi )"enmi~
lerdir. 

Taksim liki maçları bu Mne 

börlece baı;lamış oldu. Bu like 
iştirak eden dört klüb, İstanbul 

bölgesinde kayıtlı olmıyan oyun • 
culardım müteşekkil t1tkımlarla 

oynamaktadır. 

Barutgücl: 6 
Fali ~1gençler: O 

Dün Barutgücü sahasında bü -
yük bir sejirci kütlesi önünde 
Fatih gençler _ Barutgücü A ta

kınılan kartıılaşmış ve neticede 
Barutgücü takımı 6-0 gibi büyük 
bir gol farkiyle Fatih gençleri 
,yenmiştir. 

Alhnhılal : 6 
Bayezitspor: 4 
Dün Raragümrük stadında ter

tib edilen turnuva maçında Altm_ 
hfüi.1 - Beyazıt.spor tıı.knnlarz ara. 
stnda yapılan m:ıçı Altınhilal ta-
kımı 6-4 kazanmıştır. 

................................................................................................................ 1 
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1939 Amerikası 
Vazan:Andre Maurois 

8 
8 mart Nevyork - 1940 da A

merika cuırihurreisi kim olacak .. 
~imdiden Amerikada bütün konuş
maların mevzuu budur. Amerika 
cumhurrei:;inin ünvanı Fransız 

cum!mrreisinden farksızdır. Fakat 
cumlıurreisliği meselesi ve reisin 
rnzifcleri tamamile farklıdır. Fran 
;ada bir cumhurreisi makamında 
otururken vekiller heyeti değişir. 

Yeni heyet eskisine muhal!f bir si. 
r~~et takip edebilir. Amerikada 
cumhurreifinin intihabı dört !e
neiik siy;d ve iktisa:lt hayatın ta· 
ayyün etmesi demekLir. Framada 
cu.mhurreisi mebuslar ve ayana a
zalan taraf ınd:ı.n seçilir, hemen 
daima p:ı:-lflmentoya mensup biri
"i<lir. lki meclis bu zatla yıllarca 
arkada~l ık etmi~. \'e bu yüzden 
müsbct veya menfi vasıflarım ga
yet iyi bildikleri için onu seçmişler 
dir. Amerikada cumhurreisi hal· 
kın reyile seçilir. Binaenaleyh p:ır 

tiler halkın ho~una gidecek nam_ 
zctler gö~termeğe rnecburd url;tr. 
Halbuki çok geni~ bir memleket 
o ıan Amerikada bu iş bir hayli 
mü~küldür, çünkü Amerikanın 

ayrıldığı küçük devletler arasında 
ki hudutlar adeta şöhretler için 
de bir hudut teşkil eder. Bu kü
çük hükumetlerin siyasetleri gibi 
me;hur ::tdamlan da mahallidir. 
Me~e!a Joya valbi çok rn~hur bir 
adam ola'.Ji iir. Fakat bu adam 
:\' :?\·york için nam3.l umdur. 

l ntihapta muyaffakiyct için ilk 
~art, 18 hükumet içcri-.inde ayni 
de:-cced~ m~~hur bir adam bul· 
ma1,tır. Böyl~ bir ~ö!1 .. ct meY::ut 
ckÇ:iLe pD.rtiler namzetlerini meş
hur etm::!'.'\ için b ir çnk va~ıtalara 
ba~\·urudar. bu çareler ekseriya 
.";mme C:!\'abr tclal,ki e:1ilccek va
•ıtalar dc~ildir. 

I\ Iu\'affakiyetin .ikinci şartı, te· 
miz m:ıfr~inc hücum imka:ır olmı
ya:1 bir nam;:ct bu1 maktır. Büyük 
islere giri~i') bir adam ·18 hükCı-

Dtirdüncü mektub 

met içerb~nde de meşhur olabilir. 
Bu adam dünyamn en temiz a
damlarından birisi olsa bile rakip
leri muhakkak mazisini lekeliye
cek bir kusurunu bulabilirler. Ve 
bu takdirde bu zat bülün halkın 
nefret ettiği birisi olur. Bunun i
çin hiçbir iş arlamı Amerikada 
cumhurreisi olamaz. Ayni sebeb 
yüzünden, politikayı kencfü:ine 
mes:ek ittihaz etmiş bir zat da, 

çok nadir olarak, iyi bir namzet 
sa)·ılabilir. E~ki cum:ıurreeisi infr 
haplarından birisinde demokrat 
partisi reisi Bryan ile tarih hocasx 

olan Viloon biıibirine rakip olarak 
intihap mücadelesine atıldılar. 

Henüz siyasetle uğra~ma:;ı üzerin 

den ancak birkaç ytl geçmis olan 
Yilson, uzun c:cneler içerisinde bir 
siya. et kurdu olarak tamnm15 ra
kibine kolayca galebe etti. Şu 
cümleyi, Fram~ız nazrı lan ile ko
nuşurken, bizzat Vin~ton Çörçil' 
in ağzından dinledim: ".\merika
nm intihap sistemi çok fenadır. 

A\•rupada sizin ve benim gibi ta
nınmış adamların cumhurrei$i ol
ma~ma imkan yoktur.,, Bu cüm

leden mak::::at hiç ~üphe yok zarif 
bir nükte w~·lemekti, fakat haki
kate uygun hir nükte .. 

Muvaff ::ık i yetin ü~üncü ~artı? 

:\Iilyonlarca erkek ye kadım here· 
cana gt'tirecck, kendini onlara ~c
vimli gfütem1ek sanatini bilecek 
bir namzet bulmaktır. Amerikan 

milleti de. tıpkı lngilizler gibi, 
hblerine m:ıÇluptur. \'il:'ön cum
hurrci:>i olıı;unu :ıfr.:tol:::ıt klüple
re kar::r fakir Unin·r~ite talchclcri 
i~in \'C clcmc•krat lınivcr~iteler için 
müc..1clr.le ctmis olın:ısrna, ı.re genç 
dari.i!fümın'lıl::ııfa bcr<ıbcr Prins
tovnda nümayi:;lcre i~tirak etme
sine. muhal i[)crile yumrukla~m1~ 

ol masrna horçludur. 
(D(irı.füncii mckt ubun "-onu yarın) 



rAI, m .akarna mı? 

Sinema payıtahtıneJa. 
hizme~çiler de yıldız 
olmak hevesindedir! 

Holivuttan yazılıyor: 

Robert Taylor ile karısı, müt
hiş birer fotoğraf merclklısı olan 
ahçıları kadınla uşaklarına hcrgün 
birkaç defa poz vermek mecburi
yetindedirler. John Garfield cuma 

günleri et yiyemez, çünkü hizmet· 
çisi mutaassıp bir katolik kadın. 
dır. Claudette Colbert at yarışları, 
mevsiminde akşam yemeklerini 
çok erken yemeğe mecburdur. 
Çünkü at yarışlarına merakı olan 
oda hizmetçisine, erken yatıp er· 
tesi günü hangi atın kazanacağını 
rüyasında görmesi ihtimalini ka
çırtmaması icap eder. Ann Sheri· 
danın oda hizmetçisi bu sıralarda 
Cesar Romoodan rumba dersleri 
almaktadır. 

nşıktır ki adamakıllı bir hizmetçi 
bulmak pek müşküldür. Bu itil 
barla yıldızlar elinden iş gelen 
hizmetçilerin uf ak tefek kaprisle
rine boyun eğmekten başka 
göremiyorlar. 

Sinema artistleri için yapılan 
propagandanın, artistlerin hizmet· 
çileri üzerinde garip bir tesiri var
dır. Mesela Joan Cravfordun hiz· 
metçisi Alice hanımı gibi üzerin
de daima bir, Gardeyna çiçeği bu· 
lundurur. Fred Astairc'in uşağı 
Valter, kiliseye gittiği zamanlar 
giydikleri de dahil, bütün ayakka· 
bılanna klaket koydurmuştur. 

Dorothy Lamour'un hizmetçisi 
hanımını gayet iyi taklid ettiği i· 
çin bir baloda mükafat kazanmış. 
tır. Johnny Veismuller'in çinli ah· 
çısr, efendisi Tarzan gibi bir vü
cuda malik olmak için muhabere 
ile atletizm dersleri alır. 

Holivutta hiı.metçilerin bile 
bambaşka şeyler olduğunu anlaL 
mağa bu birkaç misal kafidir sanı 
rız. Bu hizmetçiler, alelade Ameri- Jim Stevart'm zenci ahçısr, efen 
kan vatandaşları nezdinde bulun- disi çok zayfladığı için mensup ol
dukları , müddetçe normal kimseler duğu şirketin endi~ye düştüğüne 
dir. Fakat bir yıldmn hizmetine dair bir reklam yazısını okumuş, 
girdikten biraz sonra onla,nn ha- buna inanmıştı. Zavallı artist bu 
rekatını, tabiatlerini taklit e~ğe yüzden az kaldı mide fesadına 
başlıyorlar. Bir yıldızın muvaff~- uğnyacaktı. Çünkü saf zenci, elin 
kiyeti' hizmetçisinjn de başını dön de yiyecek dolu bir tabak, evde o. 
düfmeğe kafi geliyor. HÔliwtta. • nun peşini bıra1crmyordu. 
çalışma şartları o kadar karmıııca·.. Olivia de Havilland Holivuda 

geldiği, zaman~ hiıJlletçi bulmakta 
"çok müşkü!Att çekmişti. Bir çok 
~etÇi 'd~~tiidikten sonra Gi· 

. ·;ette Lebon evle.or "na isminde bir'kııda karar kıldr. 

Bel'Aber- ~eıW'tt'Mderl 'tCebelütta
rık,, filmlerindenberi biribirlerini 
sevmekte olan' Fransrz sinema ar-

' tistlerinden Roger Duchesne ile 
Yvette Lebon nişanlanmışlardır. 
Harp dolayısile silah altına alm 
mış olan Roger Duchesne şimdi 
garp cephesinde topçu neferidir. 
lıin alır almaz Parise gidecek ve 
nişanlısile evlenecektir. Resmimiz 
iki genç artisti "Cebelüttank,, fil 
minde gösteriyor. 

Fakat bu hizmetçi bir müddet 
sonra işık oldu ve evlendi. Artist, 
münasip başka bir hizmetçi bula· 
madığı için akşam yemeklerini sa
;ıt altı buçµkta yemeğe mecbur. 
dur. Çünkü Ginanın Holivuttan 
biraz uzakta bir yerde oturan ko
casının yanıpa gidebilmek için sa· 
at yedi otobüsüne yetişmesini te· 
min Hlzırndır. 

Greta Garbo, eğer bugünlerde 
yeniden sevmeseydi pek dertli ola. 
caktr. Çtinkü l sveçe giderken Ro
c;alind Russele emanet bıraktığı 
sadık hizmetçisi Hazel Avrupa dö· 
nüşü, Greta garbonun hizmetine 
girmek istememiş, Rosalindin ya· 
mnda kalmağı tercih etmiştir. 
Greta Garbo şimdi harıl harıl biz. 
metçi arıyor ve bulduklarından 
hiçbirisini beğenmiyor! 

1: ··""' 

Eskiden makarna bize 
hep yabancı memleketlerden 
gelirken, pirinç yerli mahsulü 
olmasa bile, pilav ibizim milli 
yemeğimiz oUuğundan öğle 

ve akşam yemeklerinin so.. 
nunda daima pilav lenilir, ma.. 
kama da, Ramazanda sahur 
yemeklerine bırakılırdı. Pi
rinç yavaş yavaş pahaya çık.. 
tıkça makarna burada yayıl • 
mağa başladı. Şimdi pilav ge. 
ne milli yemeğimiz olmakla 

beraber makarna da halis yerli malımızdır. Onun için pilavla 
makarna arasında mukayese yapabiliriz. Hangisini yemek da. 
ha fayldalı olur?. 

Pilavla makarnaya katılan yağla salçaları hesaba ka. 
nştmruyacağrm. Çünkü yağ ikisinde de ayni nisbette olur. 
Salçaların da çeşidine göre hesaplan değişir. 

Pilavın pirinci ile makarnanın hamuru arasında hazım 

müddeti bakımın-dan ve kana karışacak maddeleri hesabında 

büyük fark yoktur. ikisinin ide terkibinde bulunan azotlu 
maddelerden yüzde 85, yağlı maddelerden yüzde 90, şeker o. 
lacak maddelerinden de yüzlde 98 kana karışır. 

Vitamin cihetinden pilav makarnadan üstündür. Ma • 
kineden hiç geçmeden esmer pirinçte Bl vitamininden 100 öl. 
çü bulunur. Pirinç makineden geçtikten sonra vitaminleri aza. 
lırsa da en ziyade beyaz pirinçte bile bu vitaminden gene 26 

ölçü olsun bulu~ıur. Pilav dolu ve kapah tencerede pişirilince 
vitaminlerinden de az çok kalır. Yalnız Japonlar eskiden pi. 
rinci pek ziyade.beyazlatarak galiba büsbütün açık tcm:ere. 
lerde haşladıklanndan bu vitaminin eksikliği yüzünden meş.. 
hur beriberi hastalığına tutulurlardı .. Biz pirinci o kaldar be. 
yazlatmadığımız gibi piliv tenceresini kapamayı da daima a. 

Kadm - Evet, gömleği 87 nu. 
ma.ra a.ldon. Sahcıya. kocam 26 
numara gömlek giyer diyerek 
ma.heub olmam1 mı istiyordun? 

- İngiliz karikatürü -

~ırr masan 
Obür dünyada her insanın tabi

atine veya ahlakına göre bir rne. 
leği vardır: Kavgacıların melekle· 
ri, zalimlerin melekleri, harbe sc· 
beb olanların melekleri, iyi insan
ların melekleri, çapkınların melek. 
Jen;\kılıbıklann melekleri ayn ay

ndır. 
Bu meleklerin ellerinde birer bo· 

ru vardır ve kendilerine mensup 
biri bu dünyadan öbür dünyaya 
hareket ettiği zaman bu boru ile 
bir hava çalar. 

Meleklerin j~siz kaldıkları bir 
gündü. O gün dünyada harp yok· 
tu, katiller adam öldürmemişlerdi 
ve tifo, kolera salgını da yoktu. 
Aralarında hashihal ettiler. Bir 
melek: 

- Hepinizden fazla boru çalan 
benim, dedi. 

Kimse itiraz etmedi. Hakikaten 
doğru söylüyordu. Çünkü dünya_ 
da en kalabalık bir tayfanın, kılı
bıkların meleğiydi. 

Bütün melekler söylediler Haris 
insanların, müsrif kadınların, ya
lancıların melekleri de hiç boş dur
muyorlardı. 
Arkadaşlarınrn şözlerine karış.. 

mamış olan bir melek: 
.. - Hele ben de wyliyeyim. dedi. 

Bana şimdiye kadar bir defa bile 
boru.mu çalmak na ip olmadı. 

Melekler daima bir k.ö~de ses· 
siı Ye ı;ada~ız duran bu meleği ta· 
nrmıyorlardı. Birisi sordu: 

!Fraınso;ğ 

'lf o lkıraıso 

Muallim, smıf ta talebeye sor -
du: 

- Hani kitapların, kalemin? 
Çocuk gözlerini yere indirerek 

ce,ap yerdi: 
- Evde unuttum efendim. 
Muallim kızdı: 
- EYde mi unuttun? Kitap ve 

kalem talebenin silahı demektir. 
Tüfeksiz harbe giden askere ne 
derler? 

- General derler efendim! 

Karlın - Komşulara. maasımn 

a.rttığmı söylemek lstiyorom a -
ma, aksi ı:;ibi, onlara. son defa ma... 
a..sını kaç lira olarak söylediğimi 
hatırlıyamadım. 

- 1ngihz karikatürü 

- Çabuk olun bayan, gemi ba
tıyor. 

- Geliyorum. Hcngi tahlisiye 
simidine uyacak bir rob arıyorum. 
.\cele giyip geleceğim. 

- Arkadaş, ~n kimlerin me'eği

Reloııt 6flb<.'Tt Amerlkada. hiç de m"ı;'7or olDıryaıı bir Tfyolonse. sin? 

Satıcı - 'üç liraya bu kolye 
kelepirdk. 

li""ttı. Güzclllğl mı.zan dikkati cc:b~tti , .c kendisi Holi·;uda ı;ıı.ğr- - Ben mi? kaynaaalarile iyi 
r:lıl•. ~lmdl lfolh ud ônu bir &lnenıa yıldızı yapmak üzeredir geçinen gelinlerin! 

1\Iiiştcrf - Peki ama, lrciler 
ı:.akm s:ılıtc olru:ısm? 

Yuan: ~r. G. A· 
det edindiğimiz için • şükürler olsun • o hastalığın adı bizde 
hiç işidilmemiştir. Pilav böyle bize hiç olmazsa bir vitaınindel1 
az çok getiridiği halde makarna C"rlerimize ge}inciye k~ 
türlü kalıplardan geçtiği için onda bu vitaminden tabii b~ 
aranılmaz. 

Madenleri baknmndan da pilav malcarna.dan üStiiıl
dür. Bir kere insana en lüztamlu on iki madenin hepsi pıila~• 
tamamdır. Makarnalda ancak 9 tanesi bulunur. Vakıa çelik ~ 
kamada biraz daha fazla bulunursa da, yanında hiç mangaıteı 
bulunmadığından çeliğin i~ yarayacağı bilinmez. Zetraya ,.e 
güzelliğe faydası olan iyot madeni pilavda, ma.karnadakinde!l 
biraz 'daha fazladır. Gençliğe lüzumlu olan manyeziyom ~· 
<leninden esmer pirinçte yüzde 60 miligram olduğu halde rrı3• 
kamada ancak 37 miligram bulunıır. Yalnız fosforla kireçtet1 
istifade bakımından makarna pilavdan bir buçuk misli fayda• 
lıdır. 

Fakat madenlerin hepsinin temizi olarak alkalenlik ".' 
ekşilik cihetinl:icn pilav gene üstün gelir. Gerçi ikisi de e}{~I· 
dir. Fakat makarna pilavdan iki misli derecesinde.. BnudaP 
dolayı makarna şekerli hastalara daha ziyade •dokunur. flelC 
glüten unundan yapılmış makarna olursa, onun ek~ilik dere• 
cesi pek yüksek olduğun!dan, büsbütün aksine olur. 

Beslemek cihetiden pirincin kudreti esmerliğine veya bt• 
yazlığına göre değişir. İkisinde de en büyük nisıhette buturıaD 
şeker olacak maddelerdir. Bunlar esmer pirinçte yüzde 78 °1• 
duğu halde pirinç beyazlaştıkça yüzlde 79 a kadar çıkar. l'Jil• • 
karnanm hangi çeşidi olursa olsun yüzde 73 de kalır. Yağ1' 
maddeler pirincin tckibinde makarnadakinden biraz faz}adı1'· 
Azotlu mac!ı:lelerde makarnada pirinçten bir buçuk misli f:tt· 

la .. Demek ki yüz gram beyaz pirin'Ç 356 kalori verdiği halde 
o kadar makarna 352 kalori verir. 

Bu kadarcık fark ta pek ehemmiyetsiz olduğundan vitarrıill· 
Ierle madenler müstesna olarak, beslenmek bakrmmdan pi15\' 
yahut makarna yemek büsbütün· keyfinize kalmış bir şeytW· 

J 

YAMYAM KADIN KASAPl'A 
- Bunu mu \'Crı.>ylm, yok!'ia. 

şunu mu? 
- Hayır, ~onu 1 

- Fransız karikatürü -

(Q)aO~o n D ık 
Da1gın adama haber verdiler: 
- Karınız öldü. 
Dalgın adam sordu: 
- Ya! Haber resmi mi, ajans· 

lar verdi mi? 

Babaaı - Annenle, doktora 
gittiniz öyle mi?. Doktor ne de. 
di?. 
Oğlu - Sevgilim, daha sık gö

rü~elim ! dedi. 
- Franarz karikatürü -

IDedOIKOdlYJ 
- E\'lendiğindenberi yük~k 

topuklu iskarpin ~iymiyor. 
- O a<lamla e\'lenmekle alçala. 

cak dememiş miydırn ben? 

~elfll©'le övne u 
Bayan, hizmetçi kadının kağıt· 

!arma baktıktan sonra başını sal. 
lıyarak: 

- Bunlardan pek memnun kal
madım, dedi. 

Hizmetçi mukabele etti : 
- Bert de memnun kalmadrm 

:ım:ı b:ı-;ka ycrle~d~n hüc.nübl 
;ahadetnamesi de alamadım. 

Nezaket 
Aptal hizmetçi kapıyı açU 

gelen ziyaretçiye: d~ 
- Affedersiniz, dedi. P 

fendi evde bulunmadıgı ; içi.n ~ 
müteessir olduğunu royledl· 'J 

Atlatıldığı bu kadar b:tı1 
§Ckilde yüzüne vurulan: zi)11 

I cevap verdi: ,:/) 

1 
- Peki. Hanımefendiye '~! 

yin, ziyaretine gelemediğit111 
ben de pek müteessirim!' 

FALCI KADIN .&' 
- Söyledlklcrlru7.e ın.a.ıı 111.,Jlı 

ama., doğrusu Nk gür.el ):: 
pişiriyorsunuz! j,. 

- Fra.nsrz karikatUfi .J 
ıı"' 

- Kumdan pto yaprıııı 

~ıravo B • dr. 
Atıp tutuyordu. Bir araJı1' 

ki: : ~ 

- lnanmıyacaksınız aıtı3'rdı 
bir elimle koca ekspresi dıl 
muş adamım! 011 

- Yok canım! Nac:ıl y:ıP 
•• , l'I. 
ışı. . ~ · 

Elimle tehlıkc işaretiıll 
tim! 



lrAJ.K OPERETİ 
Bu nq:ım 9 da 

C'ç YILDIZ 
25 Çorıamb:ı ak· 

l' , Ş:ı.ını Kadınf:ırın 
·~'lıı: ~I B~~nd~i 

8hnıul , .... ft • 

~ı...,...rı 

nı\ŞlT IlfZA 
:t. SADl TEK 
TlYATROSU 
nu GECE 

Ür.küdar Hale 
l,1 t- Sinernıısında 

ıı ı;: •·!i'l':\ 
' cc ı · · 

O\:ı::y .ıııllli;y Hilede ~·· 
.. ~.l:;llABM( ı . 

HABER - :&.k$a.Dl Postası 

PLl!litiJ • fi'S 
t 

• d~_.aha;eci-~;: ro~ T 2:TihC-fOO:ei-!a;;~ermm.. 
trarpl~"'alirimps (sir-.ilar (here: &'&hıimper) with 

~ ... ~~ ı, 
to crab orr loooter pou; . ~ his net,~a Qemouthed 

I' • • ' '" "' .... ~.... • l er. E) 
1 

bag stre bY; mca.ns 
\ .. """" ~"' ~ ' . of s &lıort aıou • beam' 
~f~ 

1. A: dcr.HOız:ırorb :ırum 
I . 

Oarnelenfang 

2. KABIDES 1 KEPÇF.StLE 
GİDEN' BALIKÇI 

2. F: le""~ porlant la 
• ,ı.,;;,.>'f" ' 

crevettlU. (le have. 
· nea.~tı)'hle. lc trouble) 

at the cnd of a pole; fn . .,.,. ... . 
ııhrimping (L e. going to 
catch ~)'1t1ıe 'net is 

pushed &ıoug by the 
shrimper wadiııg to the 
knees 

2. A: der FJscli~mi~ ... dem 
Stielhamen 

·- ~ 
~ Balma 'cvı _ __ _ _ ... - -
O iV: '-8 pC!che a ıa tııal•lneı ı~ Whallng CWhaıe • 

..... he.-v. \Yh•I• • Flahİng, Wh•l•f'V ) 'Al o ... 
woı~ang ( · · · 

--.a..-~ • 

1.F:l.8~ 
·~ t \ . ; ·~ \ .. 

l. t: t4aıı.h8rpooner (the har
pooneer) on the wbaler 

or whalesh.ip (tb.e ııteam • 
whaler) ~iı'hale - flsher, 
whaleFlM, wha.ler = 

seaman en~ fri w1ıa4 
llng; whaling - master ~ 
capta.in of a wbaleılhip] 

1. A: .. der ~e~Utze 
auf dem vra.lfiinger 
(Walda.n:ı~) 

2. ZIPKIN mP'U 

Saiıc z 
111nı seçmekte çok müşkülat çe. 
kcrdi. Kendisine mütebessim ve 
biraz da müstehzi bir nazarla ba.. 
kan güzel satıcının karşısında ise 
bu müşkül iş imkansızlaşmrıtı. 

E lini, önUndeki kravatlardan lft. 
"latt ayin birisine uzatarak fiya. 
tıru sordu. Parasını verdi ve ka.. 

~ar gibi ldilkk5ndan çıktı. 
Yemekten sonra odasına dö. 

nünce aynanın kar§tSmda yeni 
kravatım prova etti. Çok güzel, 
haddiılicn fazla gilzeldi. Babayani 
elbisesi ve iki§cr liraya ahnmı§ 

gömlekleriyle tam bir tezat teşkil 
ediyordu. 

• • • 
Kamil hayatında hiç şık giyin. 
mez, bilakis göze . sarpmryacak 
şekilde giyinmcği tercih eıierdi, 

Buna ilk: defa, ayna karpsında 
yeni kravatını prova ettiği za. 
ınan üzilldü ve pi~man oldu. 

Neden?. 
J;Ju suali keneli kendisine sor. · 

du. Acaba bunda güzel satıcı «rı .. 
zı:n hiç tesiri yokmuyliu? Onlt 
aklıtıdan çıkanıuyordu . A§k bu ' 

' cnuydu yoksa?. , 
- '.Ah onun hoşuna &idebiL 

' ıcmt... • 
Ertesi günü Kamil, i§inden · 

Çlktığı :ı:a.maD, farıkında olmadan.c • 
kendisini bir gün evvelki dük.: 
klnın önün!de buldu. Bu &efe~ 

bıa süren bir tereddiltttn sonra. 
içeri girdi. Ayni gilzel 6atıct kız: 

tarafından gene ayni cazip gü. 
lilmseme ile br§tlandı: 

- Ne arzu ediyorsunuz cf en. 
dim?. 

Kamil bir çift güzel eldiven al. 
<h ve bir kelime söylcmeldcn dük. 
k!ndan çıktr .. 

Attık §Üpbesi kalmamıştı, a
tıct ma tam 111Masiyle abayı 
yalam§ti. 

Artık her gün devama başla. 
dı. Her defasında bir ~y alıyor. 
du. Sevdiğine yald~ onmı 
tcıbessümü ve ve sesiyle sadıo§ 
olabilmek için ba~a bir çare bu.. 
üıma.ım~tı. 

Bu gidişle biriktUl:lifi btltün 
paralar yavaı yavq suyunu çeld. 
yor, onunla mak<ıscn mntc.nariP. 
olank Kfunilin ~ığt art:ry~ 
Aldrklannx kullanmaıımdan daha 

(Lfıfftn 8n11fnyı fcvlrlniz) 

Planş 73 

1 

P'ı PActıe raar1uma lt°S•a - Flshlng < sea • 
P'lohery, Marln• Fl•b_•.!Y• Aı Se~f'lschereı 

A tQrıpıa ballk avı 
P'ı L.a pOch• au chaıutı h Trawllng (Trawllng 
Pl•ta•ry J hereı &team ( TrawllnB) i Aı Dle 
Bchleppnetzf'••~horeı 

- ..... -
1. IGBJ;P (tın·TalcO!I, man-

yat) 
a t.orı. (haııı.) 

b makaa \ 

ı. F: le chalut (le chalut, le 
pngui) 

ala poche 
b le panneau (la planclıe, 

parfoia le chandelier) 

ı. t: the trawi (the trawl • 
net) dragged or drawn 
along the ee& - bottom 

• by 2 
ıı. thc tan 
b the wing . 

1. A: daa Gnındlchleppnelz 
(Tra.wl) 

a der Stert 
b das Sc~erqre:.t 

2. BtNGA BALl~I GDttst 
(ringa. avınmığa malısas 

bubar!r gemi) 

2. F: le harenguier a vapeur 
(ba.teau m. iı. vapeur pour 
la p6clıe du harcnı) 

z. t: ille steam. f.bh.ing -
boat (a fisherman; here: 
the steam - trnwler, a 
t.ra.wlcr, trawl - boat or 
trnwling _ vcssol; lhe per 
son who trawllı is abo 
called: truwler) cntc:hinı 

herrhıg ( pu.rstrlng. QI' 

carrying on. berrin• 
ftsheıy) 

2. A: der Fisclıdamptcr (li~ 
trelbt Herin&19tazır) 

' .. 
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/ Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i1ln1arı 1 
;1, - Tahmin edilen bedeli (1tl558), lirıı olan ( 70.000) kilo toz şeker, 

2/tkİnclteşrin/939 tarihine rastlal·an perşembe giinii saat 11 de kapalı 

zarfla alınacsktır. 
2 - İlk teminatı (14G6) lira (85) kuruş olup şartnnmesi her gün 

komisyonda parasız olarak alınaLilir. 

H:KBKR-~POitUI 

I'* ••Türk Maarif Cemiyetinin .. , .. _-.......,. _~.J\ 
Zengin ikramlyelf 

Büyük Eşya Piyangosu 
ÇEKiLiŞ 5/111 1933ıKRAMIYE15400 lira 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifnlı d:ılıilinde tanzim ede
cekleri kapalı tekliC mektuplarını en geç belli gün ve saatten hır saat ev
veline kndar Kasımpoşada bultınan komisyon ba}kaulığma nıukuuz ınu· 
kabilinde vermeleri. (8249) 

•••• 

Bilerler piyango bnyilerinde,cemi:ret in merlı:e:z :re ıubelerile Yeııl· 
po~lnnr k:ır~t~ırd:> Fr,:~ırum hanıncfa Rr~mt TI?n t~lerl b!lrosunda bir 
lira mıılrnbilincfe ~alılmaklaılır. (ififi!)) 

........ ..-.. ~111ı11ıı1a .. .._ısm ... _._._. ...... l• 
,/ 1 Saç eksiri ~ 

Komojen 
100 kilo yün çorap ipliiti 

3500 kilo yün fanila ipliği 

Muhammen bedeli 
2 10 lira 
9.270 .. 

t:-515 
1 - Cins, miktar ve tahmin bedeli yukarda pzılı iki lrnleın eşyanın 

9 ikincit~şrin 939 tarihine rastlıyan perşembe glinü s:ıat 14.30 da kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacal;:tır. 

2 - Iık teminatı (713) lira (63) kuru~ olup şnrlnamesi hergün ko· 
misyondan parasız olnrnk ıılm:ıbilir. 

3 - İsteklilerin 2.t!>O sarılı kanunun tarifalı dahilinde tanzim eılc
cekleri kopalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir sııat ev
veline kadar Rasımpnşacla lıulunan komisyon başkaıılığ . na makbuz 
mukabilinde 'termcleri. (8754) 

Devlet 
Um.um 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Evvelce .i\Iuııakaliıt \'ekaletıncc l apılan , .. , , ı ... , l.ı t qnıı ırvvel 

939 tarihine kadar kabul edileceği bildirilen, lııı;illereye ısmarlanacak 
gemi)fr hakkındaki teklifler 31 Teşrinievvel !!39 tarihine kndar kabul 
edilecektir. (8172) 

tabü ne olabilirdi? Hem yalnız 

o dükkandan aldıklariyle ide 

3:Calmamıştl. Şık gömlek ve şı!k 

kravatları babayani elbiseleriyle 

giyemezdi ya?. üç dört kat gü.. 

2!'el elbise yaptırmış, bir kaç çift 

kundura ısmarlamıştı. 
Çalı~tığı ticarethanede herkes 

hayretteydi. Bizzat patron, Hay. 
ri Pestiloğlu bile ara srra omuzu. 

na vurarak latife ediyorl:iu: 
- Aşk insanı ne yapar bak 1 

öiyordu. Bari sevgilin giizel · 

mi? Bu ş1kltk onun için tabii!.. 
Patronun kızı Necla, şimdi o. 

nu, eskisi gibi mühimsememe.z. 

likten gelmiyordu. Bililis çalış. 
~ğı odaya sıksrk gelmekten h~ 

lanıyor gibiydi. 
Lakin bütün b-.ı.--lara rağmen 

Kamil mesut değildi. Satıcı laza 
dan açıla."nanuştı. Hayatta orJdan 
uaşka bir şey: gördüğil yoktu .. 
Ne patronun latifeleri, ne de· 

Neclanm etrafında l:lönüp dolaı. • 
mal.an onu alakadar ediyordu. 

Bu vaziyet böyle sürüp gide. 
mezdi. Bir sabah anı olarak ka. 
:rarım verdi ve ticarethaneye git. 

miyerek doğruca güzel satıcı kı. 
.ıın bulunduğu dükkana koştu. 

kuvveti sarfederek frsıldadı; 

- Ben .. ~ey .. ben sizi seviyo. 

rum. 
Satıcı kız, hiç oralı olmc:.•:lı ve 

gayet ta!lü bir tavırla mukabele 

ctt.t: 
- 37 numara yak:ı.lardan iki 

attrllne istiyorsunuz öyle mi? 
Pekala efendim.. Kocam da i§tc 
geldi, size hizmet ~i=ı .. 

Kfunil elinde yirmi dört yaka. 

mn sarıldığı paketle sokağa çı. 1 

kmca peşinden kovalıyorlarmış 

gibi hızla yürt:ı:iü. Derhal bir o. 
tomobile atladı ve doğruca ~a. 

lrştığx ticarethaneye &itti. 
Hayri Pestiloğlu, odasında 

muhasebeciyi bekliyordu. DelL 
kanlıyı görünce söylendi: 

- Nereden geliyorsunuz? • . 
geç kaldm1z? Bu böyle devam e. 

~ 

ldemez. Elinizdeki paket nedir. 
Kamil Başaran, kekeledi: 

- Paket mi? Şeyden aldığım .. 
yaka ,yani; iki düzüne yaka!. 

- İki düzüne yaka mı? Ama 
da çok ha 1 Ne ise bana ne! Kı. 

zmı böyle şıklıktan hoşlanıyor ... 
Öyle yüzüme tuhaf tuhaf ne ba. 

ı layorsun? Necla bana herşeyi an. 

lattı. Onu seviyormqsun ama, 

- Ne arzu ettiniz efendim? 

- Şey .• Beyaz yaka ... 

• açılamıyormuşsun . . O da seni se. 

viyor .. Kızı bende~ bteytbilir. 
1 Satrcı kiz, ön-üne kutular sıra •• 

\arken Kamil ,1, ıbüyiik: 

rLANş 79 

Evlenmenize razı oluyorum. 

Nakleden: Fethi I~~DZŞ 

n 

B~Kurtına 11•$-bahk·a.;. '1.. a: ......., 
F: 1.a pGehe au flle"t derıvant: ( Trawall ou . ~ ... 
traJnant: r: 1: Drlft: ~ Net: Fıo::ııorv (r-r~nln~ wlt,11 
Drlft - N et); A : oıe·(tr~ibnetzflsc::hereı 

1. DALIK KAYIÖI (balıkçı 

kayıbrı) 

1 . F: la barque de peche 
l.. 1: the fishing - vcssel or 

fishing - boat (here: a 
drifter; the latter word 
also .signifies a fisherman 
that uses a drüt - net) 

ı. A: das Fischerfahrzeug 

2. KURTİNA AGI 
2. F: le filet derivant (le 

tra.mall)" 

a la bouee (le flottcur, 
la flotte) 

2. 1: thc drüt - net (the 
drift; a glll • net) 
a the buoy (the float) 

2. A: das Treibnetz 
n die Bojc (der Schwim

mcr) 

8. NİŞAN (mantar) 

c Gırgırla balık avı 
Fs L a pOı:ho au fi ıet: cırc::uıcıro: i: Floh l n g 

wlt:h t:he cırc::uıar Moored • Net A: D le R lns • 
wadenflschereı 

ı . omam 
1. F: lo filet clrculııirc du 

gcnre epcrvier 

1. t: tho circular moorcd -
net 

1. A : das ringförmig nusge
legte (gestellte) Nctz 

%. lıJtiNGA RA PAÖI 

2. E}r la. fermelure 

ı. 1: tlıe contrivance for clo• 
sing lhc net 

2. A : dle SchlieI3vorrichtung 

3. Ni~ı\N (mantar) 
3. J:': fa boucc (le flottcur, 

I:ı. flotte) 
3. t: Uıc buoy (tho float) 
S. A: die Bojo (der Schwiın .. 

mer) 

1 ıs. Komu_ıan1ıjj ı Salrna. ır.a Komisyonu iltnları 
lhale günü talibi çıkmayan Ertuğrul kışlasuna lı:.,if cetveli n fa.rt

namesine göre trımiri yapılnr:ı~ındın pn7.arlık1a ihalesi 2ı2 inciteşrin/ 
!l3!> pcqcnıhe günü ı;:ıat 10 d:ı ynpıl:ır:ıktır. Muhammen keşiC bedeli 19884 
lira 94 kııruşlur. llk tcmmalı U91 lira 3~ kuruştur. Şartname n keşif 
cetveli her Riııı komisyonda görükbilir. lsıeklilorinin ilk teminat mak
buzu veya ıııe!d uplarile 24!JO sayılı k:ıııııııuıı 2 ve 3 maddelerinde yazılı ı 
vesikaianlc ihale gününden eıı az sekiz giin e•veline kadar vil!ıyet nafıa 
fen mli<lürlüklerinden alacakları \'Csik:ılarile beraber belli gün ve saatle 
Fındıklııla Komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (8373), .... 

İhale günü talibi çıkmayan Selımıye kışlasının şerait Te keşif ce~ 
mucibince t:ımiri )'apılacaktır. tha\esi pıızarlıkla 2İklnciteşrin 939 ~ 
şeınbe günü s:ı:ıt 11 de yapılacaktır. :\luhamrııen kcşıf bedeli 40.000 lirtt
dır. ltk tı.:ııı i ııaı ı 3.000 liradır. Şart nanıe ve !..eşit cetveli inşaat şube.since 
lıcdl!lı ınukabıliııdc Yenlir. lskklilerin ilk lemlnet makbuzu veya mek· 
ıuplarile ve kanunt vec;iknlarile ihııle g iiniindı.-n <ıekiz gün en'el Tilhet 
nafrn kn miidürlüklerinılen alacaklan vesikalarile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda konıııtanlık salın alma komısyonuna gelmeleri. (8370 

* :(.. * 
İhale günü t11libi ı:ıkmayan Çalalcaı\a bir lop hangarı ile bir ta,·la 

yaptırıl:waıjından paz:ırlıkla ihale<;i 2 lkincit~şrin 939 perşembe günil H 

at 14 de yapılac:ı!•tır. Ş:ırtn:ıme~i. keşif cet,·eJi ve planlan her ı;ıün koıniıı 
H d.! :y:ıpıl:ır ·ı!d ır. Ş:ır' namesi, kr$i f rct\·c·li ve planları her gün komiıı· 
yonda görülebilir. ~l ıh ımmPn ke~ır bed"li 20285 lira 9 kuruştur. İlk te
minatı 1521 lira 38 kuı .ıştur. htc:<lilerin ilk teminat makbuzu veya mek
tuplari\e ve k3nıtni Ye• ik:ılJril.! lıerJ!,er ihale aiiııiinden sekiz gün evvel 
viJ:lyct nııfıa frn miicli.i Hi';Jrrinclrn alarııklan vesikalıuile beraber be\U 
gün n sautle .Fın<lıklıd:ı Komutanlık salın alma komüyoııuna gelmeleri. ; 

* * * '· 
"8375" • . ı ~ 

~~\! .... ; ... . . ' 

İhale ı:ıünn tnlibi ı:ıkmıvım frn tathi!<nt okulnnda şerait ve ke5if ce\.. • 
'Veli mucibince l:ıılile · ı l'.ınıir:ıı y:ıııtırılac:ı~ıııdan pazarlıkla ihalesi 9 ikin· 
citeşrin 939 perşembe r ünü .mal 11 d.! y..ı,nl:ıcakltr. '.u,ı~ •n.ııcn ke~if be
deli 6687 lira 2 ı kurıış ur. ilk tc:ninntı j'.)l ıln 5 l karu7t ır. Sarlnamesl 
hergün komisyonda gö ·Ulelıiliı'. t~ıcJ.likriıı ilı'.ılc gününcl :ıı en az sekiz 
gün CV\'el nafia ihlisas komi~yoııuııduıı ııl::ıca;.Jarı vesik: l trilc heraber 
belli F:iin ve s:ıatte Fındıklı<ln komıılnnlık sa!ınalm:ı komisyonunu 
gelmeleri. (8iG2) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Tülün eksı;ıed ve harmnncısı yel iştirınek Ur.ere a~ğıda yazı lı şartlar 

dahilinde 10 eksper nnmzeti ıılınat':ıktır. · 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı otuzdan yukarı olmam:ı.k 

3 - Askerliğini yapmış bulunmak 
4 - Asgari lise veya mu:ıdili hir mektep mezunu otm:ık, ' 'Zir:> Af mrk

tebi mezunları Ye lisan bilenler tercih olunur.,, 
5 - Eksperlik yııpmağa mani herhangi bir hastalığı olmadığı idare 

heyeti sıhlllyesint·e sabit olmak. 
6 - Medent haklarına 'l:ıhip ve iyi ::ıhltıklı olmnk, mahld'ımiycti bu

lunnı:ımak . 
Du ş:ırlları haiz olanlar ara5ında bir yoklama yapılacak n namzrllcr 

bu ,-oklama neticesinde seçilecektir. Milracnatlr 15 ı'<:acilcşrin 1939 a 
•kndıır kabul edilecektir .. 

Daha f:ızla maliımııt almak istiyenler umuınl müdürlük tütün i~lerine 
mürnı·a:- L :!C:eb' lirler. cs:H3) 
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SaçJan besler, kök• 

lerini kuvvetlendi
rir, döklilmeııini ön. 
ler, kepekleri giderir. 

lngiJiz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - latanbt.il 

Sıvııs atölyesinde yapılacak muzayyak bau tesisatına JüJll 
malzemenin teslimi ve bunların mahallinde mon!ajı 27-10-939 ct1 
saat 15,30 ela Anı.arada İdare binasında paı:ırhkla ihale ed!lece~tlt• 

Paıarlık m~nmmun mecmu mnbıımmen bedeli 45500 Hrsdıl• 
girmek Miyenlerin kanunun tayin etliği vesikaları hıımilen ı:rrıı 
15,3() rla komi!'iyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daircslndellı 
paşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (8500), 

* * * ~ 
Muhammen bedeli 1488 lire olan 1860 Kg. Deniz mavisi toı ~o~ 

1~.939 çarşamba giinil saat (10.30) on buçukta Haydarpaşııd::ı G'r, 
dahilindeki komisyon tarafından acık eksillme usulile sntın :ıJı11•' 

Bu işe girmek istiyenlerin 111 lira 60 kuruşluk muvakkat ıeıtl~ 
kanunun tayin etti(fi vesaikle birlikte eksiltme günü santinc kııdıır 
yonıı müracaatları lazımdır. 1 

Du işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıltll'~ 
(821 

* * * 
Muhammen bedeli 4900 lira olan 14000 K~. muhtelir 

Te kamyon m .. kaslan tamiratına ait susta celiği :.W-11-939 
nil Mat 15 (onbeşte) llaydarpaşada gar binası dahil indeki 
rafın ıl:ın k.ıpalı zar! usulile satın a Jınacaktır. 

Bu iş~ girmek lsliyenlerin 367 lira 50 kuruşluk muvakkat 1 

kanunun ı ıyin <'lli~i ''C'-.lknhlrla tekli CI P.rini muhte,,.l 7:arO:ırırtı ıı:Y 
saat (1 O on dörde kn ıl:ır komls)on reisl iitina vermeleri tAııJ!l 

Bu he :ıit ş:ıı·tnameler komisyondan p:ır:ı.sız olarak dd'ı11 

' dır. (8558) _.A 

· ı istanbul Belediyesi ilanları 
1''1i~·~ c!dp!~ri ir-in alınacak 9 metre tulilnde 105 adet ,,\I~ r/. 

:ıı·ı:, .: .. ,;ı,. • ıt yc i,uııulıııuşlıır. İhale 31·10·93() salt günü saat 1* 1ÔJ' 
cıır '.i'" \-:' :.: : ·:-~ı.'~cal.Lır. Şartnameler zabıt ve muamelAt mii.d~r\; 
lrmıııae goriılcu ı lır. Muhammen bedel 34!!6 lira 50 kuruş ve 111" ıl' 
262 lira. 27 kunı~lıır. Taliplerin ilk teminnt m:ı"k:hıız veya nıcı.ıııP 

_ i~1: ~~~- ırı ı; ""' fen san.ıo:- lhimt encümende bulunmaları. (8466) 

Dl 

f . BALIK_ KATIGI balı!c('t 

ka.yığr) 

4. F: la. barque de peche 

rr 4. t : the fishiıı.g - boat 

lı 4. A: dns rısc!ıerbcx.. t 

D Uzatma (parakara) ile balık avı 
Fı La pGc::he a ıa paıanque s ı ı Long • Llne 
Plshlngı Aı Ole Langıeınanflscheraı 

1. YELKENLİ GEMİ (kU .. 
çilk yelkenli) 

1. F: le bateau a voile (un 
petit voilier) 

l . t: the sail - boat 

ı. A: das Segelboot 

2. UZATMA (dip oltası) 
2. F : la palanque (une ligne 

de fond) 
2. t : the long (sca • fi$ing) 

Iine 
2. A : die L::ı.nglelne 

3. M'.JS!X A (iğneleril<') 

8. F: l'empie f. (l'ampie f., la 
ligne avec les ha1T'eçons) 

3. İ: t.he short line with 
baited hook 

8. A: die Angelschnur 

4 , NİŞAN (ı:na.ntAr) 

4. F: la bouee (le flotteur, 1 
flotte) 

4. 1: the buoy (the float) 
4. A : dle Boj~ (der Schwim

mer ) 

E Ker"a (kanyall •O> ile balık avı 
Fı La pOche au verveux (Verveux • angull 1••> 
h Th• Eeı • Trao,. ( consl•t:•n~ of nett:ınca 
•trecned on a ~ama) (IEels are aıso t:t appeu 
in ba • kat.• calledı a•I • basket•, eeı • pot.•, 
buc:k• or •••- buck•H Aı Dle Aaısack• (Aal• 

reusen) 

F S e petl e kartdcı1•1 teke, ls'takcur: avı 
Fı La pOche a u K crevette•ı h Tu•pp l n g e nd 
C~t:chlng of &nrlmp• Aı Der aarneıenfang 

1. TUZAK 
L I •' : la nasse (lo cadcr) 

il ı. 1: the trap, mıı.de of sta
vcs, somewhat rescmbling 

• 
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··tiltl tı• 
Diş doktorlarının btl . . 

nna söylediği gibi, dişle!1 ~ 
parlatmakla kahnıraral' ,,ı 
mikroplardan, muzır sal~p ~ 
ve hamızlardan tezniılef~ · 
gibi sağlamlık veren rd. 
d~. e' 
Her sabah, öğle :o 
§am her yemekteıı ~ıt 
günde 3 defa di~le 

RADYOLi 
;ı!1 

taı# 
Diş macunile Jlltln ' 

fırçalayırııı· 


