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4lmanya kararını resmen bildirdi: 
eni sulh şartları ileri sürül
iyecek, harbe devam edilecektir 

'~ '" slyascUmlzde yeni bir 

tt~ 
'-~tn hattının açıl-

~) ı~naoş;f 
... lnönü 
·~it 'l°' •• k ·ıı . t"\l' ı ur mı etıne 

\tılarını if ndc,, etti 

~ (Yn.1.ısı S UncU<!c) 

lıncı Köseivanof 
& kabinesi 
h~ 'k§am kralın 
~runC.:a vemin 

.._~f}· edecek 
""! a, 21 
\ ~en~ ::- .Yeni Bulgar kabi. 
1'1.~ltJc~ l\Qseıvanof un riyasetin-

~! k~· etrnistir. Altıncı Köse· 
\ tıı hııı 1nesi azası bu ak::ı~ 
k Urunda yemin edecekler 

,~iva 
~~ tı, ~e not başvekil ve hariciye 
ı~tı n~ı Daskalof d:ı harbi· 
~%ine 0 u~lardır. 

~ ~ecıİ;i ~u ayın 28 inde Sobran 
\ )tiriı Uzunına çıkacaktır. 
u~ ~{er en nazırlar, ticaret. şi-
-ltiil• • nar 
~<a~ llnt1a ıa ve adliye nazırları 
~ :"arı b~· .~·eni kabine eskisine 

llıtıı,_,_ Uyük bir deg~isiklik ar-
-"\!"tect· ~ 

ır. 

lınriılc n merhale olan Erzurum lıattmclan bir görünüş, ha.t Uzerindcki muazzam köprülerden biri, Si· 
ya.st a n!:ılım cer atölyeıti vo ltü,t;at merasimine giden heyet fotkikleri esnasında ... 

M lbll ~ © O ü lfi1 ü Sovyet - Fin 
Cenubu şarki devletleri müzakereleri 
konferons: akdini düşünüyormuş İyi ~etice ~ere· 

Üç tarath paktın Balkanlılar 
birli ği ni kuvvetlendirdiği 

tebarüz ettiriliyor 
Londra, 24 - Taymis gazete. 

si, italya-ım B:ılkanlardaki ro • 
tünden şöyle bahsediyor: 

"İtalyanın Balkanlara karşı 

gösterdiği alaka, İtalyan emel. 
lerinin, :Macaristanla Romanya 
arasındaki münascbatın inkişafın 

dan dolayı ağır surette haleldar 
olmasından ileri geldiği, 1talya:ı 
siyasetinin bir mütearifesi gibi 
telakki edilebilir. 

Musolini hükumetinin ahiren 
oynadığı rol, tcvhid ve istikrar 
ettirici bir rol idi ve bu itibarla 
Balkan devletlerinin hürmetini 
ve sempatisini calip olsa gerekti. 
Bu bakımdan şurası nazarı iti • 
bara alınmalıdır ki, Ankaraı:ia im. 
zalanan üç taraflı paktın başlıca 

hedeflerinden biri, Balkanlann 
birliğini ve istiklalini tarsin et. 
mektir. Büyük Britanya ve Fran 

sa, şimdi Türkiyenin komşusu o. 
lan Romanya ve Yunanistana 
k<:rşı aldıkları taahhütleri yerine 
getirmek hususunda müsait bir 
vaziyette bulunuyorlar. 

Büyük Britanya ile Türkiye a. 
rasmdaki kat'i muahede onu Bal 
kanlara yaklaştırmakta ve yoklu 
~u, Polonyaya doğrudan doğru • 
ya yarl:lım etmesine mani olan bir 
askeri harekat üsssnü, icabında 

kendi~ine temin etmiş bulunmak. 
tadır • (Denur.• 4 lin<'ildt') 

Haber 
okuyucuiarına 

cege benzıyor 
Helsink.i, 21 (A. A.) - Hari-

ciyc nezareti namına söz söyle • 
meğe salahiyettar bir zat demiş. 
tir ki: 

"- Sovy::t - Vin müzakereleri
nin normal bir şekilde devam et· 
tiği ve bu muzakerelerin iyi bir 
netice verC'ccğ "nc d:ıir beslenen 
ümidlerin ta:ıaiornk edeceği Mos
ko\•adan gelen haberlerden anla. 
şılmaktadır.,. 

Londraya gelen haberlre 
Londra, Z·1 - Finlnndiya heye. 

ti dün Moskovaya vasıl olmuş -
( {)('nı mı .ı ünciide) 

l:s; ~tanma_ koJ..av~şt!_'.,ılmalı.Tı] 
• l~I ~ 1 bir avukat diyor ki: 
1 ~erıne gelmediği için avukatlar 

GazetemlT.in basıldığı Vakıt 

matbaasının kağıt deposundn. cu. 
martcsi geec.~i bir yangın çıktığı 
yazılmıştı. Gazetemizin kağıt sto_ 
ku da, bu depoda bulundı:ğu için, 
yangından z:ırnr görmüı;tür. nu 
scbcble gazetemizi, !zmit fahri -
kasından kağıt tedarik edinceye 
kadar, kenarları kıı:men yanık 

kağıtlara basmak zaruretinde kal 
mış bulunuyoruz. Okııyucularımı
zm, Avrupa harbi yüzünden gaze
te kağıdr temin ~tmekteki gtlç. 
lüğii güzününo alarak lıu zaruri 
vaziyet dolayısiyle bizi manır 

g~hn~terini r.c:ı. (''1 ~· •• 

Unun aleyhinde bulunurlar! 
(Yazısı 5 incide) 

Bir Amerikan 
vapuru 

Bir Alman kruvazörü 
tarafından zaptedildi 

~lbll~Uc§lrr 
,Bu gemiyi Almanların 

elinden aldılar 
Kruvazör tarafından gemiye 
konulan Alman mürettebat da 

tevkif edildi 

Amerika Berlin ve Moskovada 
teşebbüste bulunacak 

Berlin, 24 (A. A.) - Resmt 
Alman ajan.smm bir tebliğinde, 

Almanyanın yeni sulh ııartıan 

ileri sürmesi için ortada hiçbir 
sebeb mevcut olmadığı bildiril -
mektedir. 
Rayştağda söylediği nutukta 

l:litler, sulha hangi yoldan gidile. 
bileceğini söylemişti. 

Ayni ajansa göre, İngiltere 

Hitlerin uzattığı eli reddetxruştir. 
Çemberlayn sulhü ütememiş • 

tir. Harbi tercih etxruştir • .Alman
(Devamı 4 üncüde) 

Alman ordusundan 
firarlar çoğalmış 

Avusturyah askerlerin italyaya kaçma
sına devriyeler müzaharet ediyormuş 

Paris, 2-i - lsviçrcye Alman
yadan gelen haberlere göre Alman 

ordusunda bulunan Tirollü ve 
Vorarlbergli Avusturya askerleri 

arasında yeni bir kaçmak dalgası 
baslamıştır. Avusturyalılar Alman 

ordusunda hizmet etmemek için 
ltalyaya kaçmağa çalı~ıyorlar. 

Geçen hafta yüzden fazla asker bıı 
suretle ortadan kaybolmuştur. Al

man kumandanlığı bu vaziyet kar 
şısmda aciz kalmaktadır. Çünkii 

dağ devriyeleri firarilere müzahc· 
ret eylemektedir. 

Çekoslovakya zamanında ve 
;ıatta müstakil Slovak"')·a zama. 
nmdaki tanınmış bazı ~siyetler 
ortadan kaybolmuştur. 

E s!ü nazırlardan sosyal demok
r:ı~ Markoviç ve gene eski nazır 

Derer halen temerküz kampında 
bulun.maktadrrJar. 

Esirlerin anlattiklan 
Alınan bahriyesinin uğradığı 

zayiat bugün Alman gazetelerinde 
bahriye gönüllüleri hakkında veri
len bir notada bih·asıta teyit edil
mektedir. 
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Vergi ceza değildir ! ! 
i 
f 

H AYRET ettiğimiz bir mesele ,·ardır ki nlha~·et bahsetnıek 

ruccburiyctinılc kalıyoruz: Bir a.rulık bekarlık aleyhtarlı
ğı ciddi urelte ortaya atıldı. l'ilha.ldka bu i':'in lıiıclo az mühim 
bir mc ele olmadığı da :ı.nla:;ılllı. Zira, t•ğcr ne redllen btatl,tikler 
hatalı değilse, &.~ağı yukarı ırıemlPketlmiıule ııl.ifu..,un ~arı9ının be. 
U.r olduiunu kabul etmel• laıım~ellyor. &ckrulığın liniınc ~cç

meık içln ll ti -.ıi.rülen \'O birçok da lılrnft.ar "ulan tedbir hatır_ 
lardn ol..,s gerektir: Cekirlara l>f>kirlık 'ergi.,i konulmıuu teklif 

cdUdl. 

i 
! 
i 
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Oalib:ı lıa:ıırlıınıuı li> !haya dahi bu bcı.irlığ:ı karşı 

lcoıımu"ı fikri ~lrmiştir. 
Dl •er tuaftan ~eı;cn ~üıı de biılm (Haber) ııütunl:ırında cv

leıuue • ho.,anrn" Juınununun tadiline ait llyiha miınMı-betlle 

ı;~ bir ı:wukatımızm beyanatını okuduk. 
Sayuı &\'ukat iki tarafın rtz 1yle ~anmanın lchinılc bulu~ 

nurken hunun ~uıı ... timale uğramamııııı i~in bo!!:tnanlara 'er~i kon_ 
ma mı i<;temektr.ydi. 

Ba münasebetle bir oolctayı hatırlatmak 1ii1Um11 hasıl oluyor ! 
zannederiz: : 

! . Ilckiırlığın önüne ~eçmck için Yer~ Heri 1-Ürülüyor. 
Bo:;anmanm önüne ;<'çnı<'k için 'crıı;i ileri siiriilüyor. 
Gnlibcı unutuluyor ki H~rgi bir t>eZ deiildir. 
Ver~i, bU:H.ie ı1'!\'h tc kaf\r mükellef olduğumuz milli \il mu

kadtles bir vazifedir. Bunu bir U-rhib \ll'lıta..c;ı \·eya bir rcz~ ma.. 
hiyetinde t~li.kl.i edf'r gibi giirünm<'k ı:ok ~arih df'jil midir! ................................................................. ................................ . 

Vakit 
Hakkı Sillıu Gezsin, "Görup du

şündükçe,, ııdlı ütunundnki fıkra_ 

sında, Anknrn paktının hıız:ısı ınii

nasebelile y:ıuancı gazetelerde: 
''Türk mertliiıini bir kere ılahn 

ı;ö terdi,, 
"Türk verdi~! sözU tul:ır hir mil

let oğludur.,. 
"Asrın namuslu ve kahraman e'·

lltdı Türk, tariht şerefini bir kere 
dılhn yüksellti, sözünden dönmecli,, 

<iibi hakkımızdıı çıkan medh ve 
sena ynıılarını işaret eı.lerck "Di:ri 
böyle ö\·nıcseler,, diyor Ye ilhe e
ıliyor: 

"Czüıt\ypruz; çijnkü namuslu ol
mak, "ferdiği özde durmak, fkt 
• iizlif hn\ rnıımamak meziyet dcAil
llr. Di.z Türkler bu gibi şeyleri, 

kııı;, göı, lı•Jrun nnindeıı vnzgecil· 
ınez ibtl:raçlar diye lanıru:. Yarlık· 
brı guTUr vermez; fııkıııt yoklııkl:ırı 

ıı ~:ını berlıat eder.,, 
l\lıılınrrir yazısını şöyle blllriyor: 
"Ne ferJ ve ne zn:ıllı lıir ı:aAda 

'r.~ıyoruz ki nıımuslu olmak, ka
nıtlı fil olmak kıı<lıır adamı rııe,

lıur etrneğe, nll:ışlnlmnğıı yeliyor.,, 

Yeni Sabah 
Hüseyin Calıit Yalçııı, "Loyd 

Corcun fikirleri,, bl\,lıkh makale
sinde, \'ersay munhedennmesinl 
tııshih namına dünrn altüst olduğu 
lılr sırada, hu türiik ve milna,ebet. 
siz binanın en ess:ılı mimnrJarın· 

dnn biri olan l.oyd Corcıın vnzl
ycıi biraz mü~kfil olmıık lnbU bu_ 
lunduğuıııı kaydederek, e.ski İn· 
giliz başvekilinin Hillerin sulh tck
linerinin birdenbire redıleclilmc

meslne tıırnftnr olduğu, lılr sulh 
masası lınşınn gitmek azimli dn,·
ranmamayı icnp cttirmlre<'C'~I kn_ 
naatinde bulundul?u nnlnşılılığını 
söylüyor ,.c şöyle diyor: , 

''Bu şerait :ıltındn lıir sulh kon
fernno;ınn gitmek akim kıılncni;ı mu
hnkk:ık ohııı bir işe hile hile s:ırıl . 

mıık olur ki lıu ümilsi:rJik 'e iti
matsızlık dn ayrıca bir nknınel SC'· 

hebi tec;kil f'ller., , 

Cumhuriyet 
Nndlr Nadi, Ankara pııklındnn 

bahsederek lıu nnlaşmnnın Almıın. 

' .t Jlulıl J. l u lhl ı.ı ... uuı J.ıjJl \! llcrcc 

ıııcn11111niyellc k:ırşılaııllıthnı k:ıy· 

dedi.) or ve Alnııın proııngaııdası· 

nın, Moskovnda çıkaıı 11.\'t'stba ~w. 
zctcsinin ınak:ılcsinılrn plnıı. lıir 

cümle) i alar:ık cfkurı umumi) e.) i 
hııl.:11.:alin tersine innııılırrnnğ:ı 
çahştılJını yatıyor. Muharrir, bir 
ııınkalenin tek bir ciinılesi alınarak 
bun<l:ııı bir propaganda vesilesi i
cat edilmekle o mnk:ılcdeki fjkirlc
rin öıli imha cılilmiş olıımıyncaijı_ 
nı söyliyerek 1:-vrc; th :ı:ıın ''Anka
ra paktının hiç lı ! r . -.hile Sovyet 
nıenfa:ıllerine dokunın:ıclığını., da 
srıralıa!le knrdeyleıni5 bulıındıığu

mı i$otct ediyor ,·e: 
"Köm nh·ct besleıııircn lıu p:ıkt, 

iyi niyet srılıihi millclleri i~ti ııRm: 
memnun E'lmi~lir,, eliyor. 

Tan 
:.\{. z,keri) 11 Sertel, "Rull{ari"tan. 

d:ı neler oluyor'!11 ba~lıklı mııkale-

lndc, son knbine istifa ı "e onu 
lnkip edeıı )'eni k:ılıinc kıırıılnıası 

fonlh ellerini tetkik ediYor. 
Bulgaristanııı vnzi~·ctini l:ıyiıı ve 

tnsrih ctnıek ınevklinılc olıluğuııu 

knvdcclen muh:ırrir, Bul~ıırlnrın 
ya. SoYyet veyıı lt::ıl)nn ınrnrını llli-
7.am etmesi icııp elliğini lt'h:ırilz et. 
tiriyor. 

Vali Ankaraya gitti 
Vali ve Belediye Rdsi Lfıtfi 

Kırdar Dahiliye Vekaletiyle te. 
maslar yapmak ilzcre dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

Beşiktaş Halkevinde 
dersler 

Beşiktaş halkevinde kız \ e er
kek ortaokul çocukları için ayrı 

ayn matematik, ~eometri, kimya 
İngilizce ve fran ızca kurslannda 
l.l 1.939 tarihinden itibaren ders
lere başlanacaktır. Arzu eden kız 
ve erkek ortaokul talebelerinin 
hcrgün idare memurluğuna müra· 
caatla kayıtlarını pptırmaıarı la
zımdır. 

ıM A·N·I ~. 
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Salt.ibl v. N~Jl'İr,at µ;;J~ Cumhuriyet 
bayramı proğramı 
Resmi daireler pazarte

si günü de kapalı ... 
Cumhuriyet bayramı progranu 

dün alakadarlara biJfürilmiştir. 
Hususi daireler yalnız pazar 
günü, resmi daireler cumartesi 
günU öğleden baglayarak pazar. 
tesi günü akşamına kadar kapalı
dır. Pazar günü saat 9,30 dan 
10.15 e kaı:iar vilayette bir resmi 
kabul yapılacak, geçit resmin~ 

saat on birde Beyazıt meydanın. 
ba~lanacaktır. Abylar Tak!lime 
kadar gideceklerdir. 

Bayram günü açılacak yeni 
müessese ve bin:ıla:- ~unlardır: 

Atatürk köprüsü, Fatih ve üskU. 
dar maliye tahsil daireleri, Nipn
tanşı kız ve Karaıümrük orta 
mektepleri, Cerrahpap 45 inci, 
Cibali 63 üncü illcmektcpler, Si. 
livri ,Çatalca, Yalova, Kartal ve 

Şilede yapılan yetmiıten faz. 
la köy mektebi. 

-<>-
Cumhuriyet bayramm-
de işçilerin yevmiyeleri 

Cumhuriyet bayramm13a çı

lışmıyan i§çilerc t~ Kanunu mu. 
cibince yevmiyeleri tam olarak 
ödenecektir. Vekalet bu huıusta 
alakadarlara kontrol yapılması. 

nı bildirmiıtir. Çaltşan i~~iler de 
çift yevmiye alacaklardır. ---Cumhuriyet bayramı 

gecesi ilave vapur 
seferleri 

Şehir civan halkının Cumhu
riyet bayramı §Cnliklerine i~ti

raklerini temin için Adalara, Bo. 
ğaza ve diğer iıkelelere gece ya
rısından l'IÔnra kt>prUl:lcn vapur _ 
lar ifleyecektir. Saat 1.30 da Bo 
ğazrn bütün iskelelerine ve Kadr. 

köy ile bütün adalara birer va. 
pur kalkacak, ayrıca saat 2.30 da 
da Kadıköy Haydarpaşaya ve 

ÇengelköyUne kadar Bo~az hı
kelelerine birer poıta daha yapr. 
lacaktır. 

--0---

Türk - Rumen ticaret 
müzakereleri ba,ladı 

Türk • Romen ticaret milza -
kerelerine Tophane kögkilndc 
dün akşam saat 17 de resmen 
başlanmıştır. DtinkU müıakereler 
bir fikir tcati!!i m:ıhiyetinde ol _ 
muetur. Dir iki gline kadar an
ıa.,mıının m etni Uzerinde mllza • 
kerelere glri§ileeektir. 

-. ,,___ 

Fatih Halkevinde 
mektebi 

Fatih halke\ inden: 

halk 

Okuma yazma çağını geçen 
yurtda~lar için evimizde bir (halk 
mektebi) açılmı)tır. Okuma yaz· 
ma. sa~lık bilgif.i, hc ·ap bilgisi 
ve memleket bilgi:ıi derslerini ihti· 
va eden bu mektebe herkes yazıla
bilir. 3 adet fotoğraf ile hergün 
saat 10 dan 21 e kadar ev direk· 
törlüğüne müracaat edilebilir. 

Avrupa ekspresi 
yolcu ile 

bugün tek 
geldi 

Hasen Rasim U~ 
İDARE EV/ı lslaııW Aıtır• ,;;p 
,_ ~ ..... ,,. Tllp- ıs-Jf72 

Y Hı qlerl telefonu ~ 238
10 .... ,_ .. 243 

;ı,~- : : ; ~ 
T.W.. ll!b. llrl.fi .. .,a ıt.ı .ı# 

K 1 t d Ç k 
.. , nıar , ... wtlia ....,.. ,.,\llt 

onvansiyone reni e e mu · ...... ~.~.-::::-::-~~il 
1 ABONE ŞARTL. ı t~ 

teciler inden bir kafile daha getirdi i ! ::;~ '1f:~r. 1~~; J llla: 
.. .. . l ·ı 1s 1 • 1 Htık 91 • ..~' -~ M Avrupacla harbin çıktığı zaman_ gunku konvansıyonc tr~nı c - ••-•-••••••••• 

dan beri tenhalnşan semplon eks- tnnbull\ gelml§tir. Bunlar, Alman - - - - . -
presi yolcusu azala azala niha • !arla çarpışmak üzere Suriye yı>- _;'1 
yet bugUn tek yolcuyla ııchrimizP luyıa Frftnsaya gidecekler~ir'. :JC.n 11.a,ıa cıw· 
gelmiştir. Son zamanlardıı. ~chrımızde -,,. '7" 

Bu yolcu da Vilton adlı İngiliz pt>k çoğalan l\lacnr kadrn artist· 

diplomatik kuriyesidir. !erine bu günkü kom·ans!yonclle FikrelİO 
Ekspres seferleri tesi!I edileli gelen beş kişilik bir balet grupu 

daha iltihak etmietir. M 1• ı ı ı yetç 1· ı 1· g~ İ beri binlerce lira masraflı trenin 
bôyle tek yolcu getirtiği hiç gö-
rUlmemi!jtİ. 

Harb yapılan memleketlerin sı 

kı kontrolleri \'C hatların askeri 
nakliyatla ekseriya mcııgul bulun 
ması ek presi iki snat kadar ge
ciktlrmJetir. 

Bundan baeka tren Belgradda 
Almanyadan gelecek yolcular i . 
çln epeyce zaman bekletilmişse 

de bu bekleme boea gitmi§tir. 
Buna mukabil konvamdyonel e -
peyce kalabalıktı. Alman idaresi 
altmdan kaçan genç Çek gönUllU· 
lerlnden mürekkep on dört kiel. 
tık bir mUJteci kafilesi daha bu-

Erzurum hattı hatıra 
pulları 

Erzurum hattının a~rlııı dolayı 
siyle çrkarılan hatıra pullarının 

bazı kimseler tarafından toptan 
satın alınarak piyasadan kaldı.. 

nldığı alaka:larlara bildirilmiıtir. 
Tahkikat yapılmakta<iır. 

-<>--
Yeni çeşni unlarla 
yapılan ekmekler 

DUn bUtUn fırınlar belediyenin 
te&bit etti~i yeni un seıniıiyle 

ekmek imaline baılamı~lardrr. 
Yeni ekmekler eskisinden daha 

mugad:li ve daha beyazdır. Ma. 

ya fabrikasının !fıkardığı maya.. 
larla ekmek imal etmek tecrübe. 
si de bugünlerde yapılacaktır. 
~ 

Liman ameleıine para 
yard:::.:. 

Liman 1~1etmesi Umum Mü
dilrlü~ü i§sİz kalan liman tahmil 
tahliye ameleıine bütçenin imka. 
nı nisbetinde para yardımı yap. 
mağa karar vermi§tir. 

--<>-
Asfalt bulunamıyor 

Asfalt buhranı ba;lamı~tır. Bu 
yüT.den yol ve diğer in~aat dur_ 
muştur. Yunanistandan asfalt ~e
tirilmcsl isin teşebbüsler yapıl. 
maktadır . 

Hasan ecza depo&u 
yangını r.ıahkun1ları 

ikinci Sorgu hakimliği Hasan 
Ecza deposu yangını tahkikatını 
bitirmiş ve do!yayı ikinci ağır 

cezaya vermiştir. Depo müstah. 
ıdimlerinden Ali 100 bin liraya ıi. 
gortalı olan depoyu kasten yak. 
maktan ve Mustafa da suça itti
rak etmekten muhakeme edile • 
ceklerdir • 

Bulgarca ve almnncayı mUkem 
mel surette konuşan bu genç 
Macar kadın artistlerinin gelişi, 
barlarda çnlıean TUrk artistleri • 
nln eikayctlerlni mucib olmakta-

dır • 
TUrklyede totklkat yapacağını 

söyllyen bir İtalyan ıuetecl de 
bugUnkU konvansı:ronelln &'etlr • 
diğl yolculardandır. 

Bulgarlar memleketlerindeki ya 
hudileri hudud haricine çıkarm&
fa devam ediyorlar. Tilrk tabii· 
yetlnde blr yahudl kadını da. 
Bulgarietandan aynlarak buraya 
gelml~tlr. 

Çanakkale 
boğazında 

bir çarpışma 

f 
HÜSEYİN Cahil Ynlçıoı 

Gün'de "Tevfik Fikret 
lesi,nden bahseden )'ltsıJt 
Rübabı §lktıte ~airlnc hücul11d' 
lere çok doJru YC çok )'cri11

1 
vaplıır veriyor. Mnknı~sı ~ 
:Fikret meselesini de n.,arıı~ j 
ı.:a,ası belki dahn lüzuıulıl• ıJiS 
hayırlı bir t"Yzıın, mi111~·el~ t 
Jn<JanlyetçllU: darnsıntt tcın• 
yor • 

Tevfik Film t'e nıllliyctci 
dıiı için hücum edenler, J1l1 

çlllğl on dar manasında anlı 
dır. Su: "Dilşmanın ülkesi ~ 
olacak, Tilr'.. büyüyüp. • 1~ olacak,, sözUuUn gösterdıjı ~ı , 
yellen bile dah:ı dar, dııhnll •, 

j;t~ lere baAh knlmak lstiycn, ~ • 
rfndcn olmıyan her insanı~ 
melle bakan insanların zib 

1 
Mllllyetcillk, lıir ıo5 

mensup olduğu camiayı !1~11ı 
onun l e r a k k ı s i n !, ~ 
fıuı f~temesi, bunun için ''~t' 
demekse, ahlAkı temiz olatJ. 
san milliyetçidir. CibJJllyet~ 
delilse hiçbir Türkün: •' ti 
memleketin ınatn·olmasını, •' 

Evvelki ~ece sabaha karır M&t muını, zelil dü,mesfni ırtılil 
4.30 da Çanakkale Bofazında rlm,, deme·· tasavvur edı 

ltalyan balıkçı gemiıi 
bir motöre çarptı 

Bunu -- · "'vctcilr- :1·1~'1 N@.ra ile Akba§ arasında iki VL tl ne de beynelmllelcller. '
1 purun çarp19ınasiyle neticelen~ ketler aruında sınırların ı.• 

bir deniz kazaar olmu~tur. ııını, • ililn • 4 ın tek bir r 
ft~lyadan batxlt"~almaK Uıere 11. ' 'teşkil etmeııin 1 istiyenler det 
anımıza elen İtalyan bandıra. bir şoy akıllarında.n. gcçı~eı~c 

m • g . . • Her insan, hlslerı ıle, ~ıı~ " 
1r kaptan Maryo ıdarelllnkieki ye kadar olsun mllliyetçlllır· • 
Liııya isimli balıkçı ~emisi Ça. milliyetinin ılctetlerine, ıtili 11:1 
nakkale boğazından geçerken şıktır; onları ııever; uzun ııl 
tstanbulc'an tzmire giden Ali başka yerlerde y:ı,ayacalı: .0 c' 

ad ·• •••• ' • kaptan idaresindeki 99 tonluk B c • d ., , 
11 

U de ~ 
u mann a sosya s er ııf'.t 

Amasya rnotörüne. çarp~ştır. yztçidir. J:ııırt>s'in, bir 1;0,11 

Çc:rpı~m1 pek §ıtldetlı olmuş, alm:ınco. nutuk söylcr.ıcAc bll 11 
Amuya motörü ba~bodoglamaaın tan sonra durııp: "Ben tr'del 
dan büyük bir yara almı~tır. Bu söylemeliyim, değil mi'l,, 
yaradan gemiye sular dolmağa meşhurclur. <il 

Milliyetçilik, holle a.rıııı1~. ~ baıla<lxğınc!an kaptan İtalyan ge. Jnsaniyelçili~in 1.1dclı de~ıld ,,~ 
misin-den Jdüdükle yardım iıtemiı ti in~:ıniyctçiliğin lıaşlıcıı ~9 
fakat İtalyan kaptanı buna hi~ rından biri. her insanın nıctliJ~ 
ld · ı ı d dui>ıı ı·nır'M·'l hizmet eııneS ~. 'q a ırııı ctmıyereıc yo una evam 0 ·ıı 

Bizim rnilliyctçilii(imiı: 1'• ~ 
etmi~tir. rine kurulmuş ılr~llıliı·. 11iı1 ıııı Yaralı gemi bu vaziyette yolU- milletin, rnt'ınl~kclin rıtııh,·0 r f 

na devam edemireceğini anlaya. istemiyor111.. Bilrıki~. ins:ıııl~ 111 
rak Çanakkale limanma kadar sıııcl · ı cln~!hık, knrrlr.$1ik bıl)',11'. 
gidebilmi~ ve ıdiğer vesaitin yar- ımıdırn memnı"' olncailıı. ·ıı~!ı 

kenrlimh: iı;iıt clr~ıil. lıii!iİ 1 1 
•• l' 

dımiyle karaya yana;)mıştır. ı· nrll~ tı. 
il,'in sarıılrt t11 1rrnni rı ıY • -el• il 

Ça:ıa'.t\ale Jim;ı.n reisli~i ve fik F "' -· • • " · ~ Jıir lnc;:ıııı~~ıl 1 
adliyesi tahk"kata başlamıştır, ve hövle in~anivetı;i old11~(1'1 

·ıı· . . ı· ·ı·ı t' . l hil .. Bu~ün limanrnuza gelecek olan ını ıyetı;ıc ır: ını e ınıı 
1111 

• 

İtalyan gemiı;i kaptanı ha!:kında tine çalışmı, Ye rlalma on 
Jac:ıihnı iinıit etmiştir. ıf)& 

da takibat yapılması İstanbul li. ı ı 
Xurrılla 1 

man reisliğine bildirilmİ§tir. l tl 
İngiltereye ısmar: 

cak on bir vaptl · ~ 
tngiltereye ısmartaıı~ ~ İnönü Türk birliğinin 

timsalidir. 
i' .... 111 [Z!l]](3rrJlll:ımMl•D}JlllIEJ'.~fJI 

bir vapur için İngiliz g ıti1":, 
• gahlarından teklifler g~ol' 

başlamıştır. MUnakasa aYt: 11~ 
da bitmektedir. Denizbatl p~J 
nında da ayni vapurları Y~ .• efll' 

ıl~ o.fi 

lııı mııh')Cr ııbi karı,ıırmnk ... Fa- [ liAi ılk korku hııldcıc .}<'rlni Yerdi. lil.. uır \'11/İ ıılılı. ı\cııhıı. ağncın 1 gcı;nıcıkıı ııölgeniıı ~;nnış yavaş 
kJt yapma!.: i !ediği şeyin ne oldu- Belki, bu "'ınhç .• ,·on yanıışmııların_ göni~s!ne_ : "lanan genç :ıdnm da ).'Ürüıliiğiiııi~ . sürılii. ~~ir::z. ilerleyin 
ılıınıı kendi de bilmiyorılu. dıın blriytll"' füırnnlıklı.rn sinerek kendı~ı gıhı hır mnccrn arııy:ın in· cc ılıırılıı . ı .. ı·ı • ı , ,. . .. r •• · lı!rk:ır 

talip olan ve hatta ihale deoı~·, 

16 -
Yazan: ·tt.ıhe Muhiddin 

• - ~ gezer • dedi • Ne onlıır he· 
nim fransızcamdnn bir şey anlıyor 
Jı:ır .. rıt de bl'n onlıırınkinden bir 
şey nnlı)•orum. 

- Dc~cnc ki ıı fransucu ılıı bnş 

Bir arnlık ı ığı söndlirerck ha,·a 
,tfrıı:ık için pencere.sini krıMırdı. 
Durgun, kovu hlr Rt'ccyıll. Bost:ın

lardn kııranlı!< ıortulanıııı tı. Yakın 

mezarlıklardan ~eh·i kokuo;u !fıtü· 
~·or, puhu se feri ürperiyordu. Yı· 
kık sur hıırahe~iııin burcu kefenli 
korkunç bir heyula gibi bu essiz 
gecenin ortnsında )·ükseliyordu. 
nurcun kenarından görünen ay, bu 
fantastik manzarayı seyreden Zey
nebin yfızü kadar solınındu. 

k:ı başka hlr şey.. Zeynep ı :.ı manzaradan ilrkmü· 
O gece Zeynep oılnsınu cekilince yordu. Onun ruhu fııda,·o susamı,. 

hir türllı ıııılamnk i~tcmedil!i nez!· tı. OnOnde uçılan bu sessiz, sakil 
nin nıhıınıı '"crdlfil !!iyonla l'lllıı#ı· karnnlık Alemden meçhul, meşum, 
na knpnıı:ırnk uzun uzun nAlndı. Bu korkunç bir hnreket bekliyordu .. 
lıo~ hıyııl bu uyuş:ımadıAı insanlar Birdenbire irkildi. EYlerlnln önün· 
hirrr lı,l:enrl' nbıınl!I gibi onu bo· deki alııcın ııltında Jııir ııölge kıpır
~ · rnrl:ırdı. Bir ~<'l lrr )':ıpma'k isti-

1 
damıştı ! Sanki bu kırurıiamn\ nn il. 

• : mıırerolar, tıteinlıır varatmat, ilıRll blrdenblN! blrlb1rine karı a· 
.Ou solluk, dursun '""'"~ırlık llentİftf; cftnıış ıfbf lfddt 7.~. Jiis5ei· 

kendi ini crrelmcı:lc cesurel eden tisiz miyıli? Yok~:ı hiç lıir hissi s:ıni:re pencereye tınktıkt:ın ~onr:ı 
bu meçhul adama kı.tdı. Yerinden gayesi olııı'lıl ıı clulaş:ııı k::ı~ ıtsı:ı bir hnhço clr\'orınnı köşe~lı jıı knybol-
fırlıyırak p•nceresini knpntm11k Is· $erseri ıni? Hayır huyır duru~m, dıı. 

terken, burcun arkasındııki soluk pencereye 1':ır"ı dikilen sı.lıil vazi. Zeyııchin ) ürt'~i ~·ıırpıyorıhı. Ar· 
:t)' pıırlok tılr ışılda knra:.lıAı hada- yeti, 01111 ·ıısız bir . erseri ol- tık :ınl:ımı~!ı ki hu Jtecrnin mf'çhiıl 
n:ılaynrak birdenbire ıneydıırıa çık. ııındıitını anlatırordıı. Acaba ne ziyarı·lo;-i'i krıırlic;ini giirmck ıçııı 
mıştı. Ağııcın kalın gövdesine arka- ynpm:m liızımdı?! Gecenin orta· ıelıııiş hlr ı,:üniil k::ıhr:ııııanıdır. Bt'l 
unı ,·ererek penceresine bnkım bu sında k;ırı;ı,ına çıkan meçhlıl bir ki de ,iınıliyt> k:ıılnr h:ıheri olma. 
meçhQI erke!ıln iyice beliren sihi- in nnın lıi5lerini anlamak biraz d:ın lıirı;ok ,ı:.ıct"h·r or:ılıırrl:ı dol:'\· 
etinden onun bir yanaşma olmadı_ milşkiilıHi. Böl le c;aatlcrre araların şan, ~es ini diııliyrn, ı:ı<llgc~ini bek· 

liycn e~ki bir iı51kl1. Yat:ı~ıııa gir. 
di, uyuyaınıyorıhı. Birkaç defalar 
kalkıp perde a-alıAıııd:ın nğ:ıcın 

altına iyice göz ııezclirdi. Fııkııl meç 

i:ını derhal anladı. Bu ince uzun, daki karanlıjı delere:, birlbirini 
tnrir endamlı iyi giylnml~ bir sene sessiz ~aıl:ı ı>eyred.:ıu.zlerdi ya .. 
ti. Ayın ı~ı!tı, ara sıra, o kadar lçinclt>n f{elen hlr je-;tl~ sanki orada 
lıeAendlği •'<iarl Kupertn., porlak kinin me\'cuciiyeıini iuc; forketme. 
,nclnrına beııziyen saçlarında ışıl miş gibi hirdrnhire indirdiği ca
doyıp slinOyordu. Bu ne beklenll· 111111 iiı.;tünc prrılel'i rnn~ıkı çekli. hul aşık orahırdan uıaklıı5mı,ıı. 
mez hlr masal belki bir macera baş Simdi duvara siper alıırak büyük Sıtbtıhlevin lPtlı bir mııhrııurlukla 
langıcıydı .. ! Hayellerlnl dolduran bir dil•kalle perdenin aralıjına ı:ö· uyandı. Diin ı:tt>ceki m:ın73ra ve a-
Hollvutun heyecanlı filmlerinden tünü uvclıır ' nltArın ~övdcsine bıı. iacın ı:töYde~ine yaslanarak pence• 
blr.inln : ""m rolünde zannetti kınma~a b:ı~larlı. Genç •• dam kRpa· reoıind,ki hayaline bakan .:ene ada. 
kı-nıil ini.. nan pencrre kar~ı~ınrlıı hlt bir ha- mın h:ıtıra•nnı hir. rüya ı:ıihi içine 

lii~ kıpırdartıAdıın, sıınki maııza_ , rekel ;yııpııınmışlı. Ayni VMlyet mu sindirdi. 
r~nın ~ihrin" k~pılmı" &ibi roman- hariılıa ediyorrlıı. Fakat aradan çolt '(Denim nr)' 

\{ ~ yapıldıktan sonra bir ço tııııt ... \' 
dular cereyan eı::len 5.,.arı -'e P' 

l ·fJe!0 

firması da yeni tek 1 

lunmaktadır. 

--o--- "~ 
Langada bir P8~1 
fabrikası yarı di}-e j. 

Langada Sadık Hakver·ı-ıısV' 
Güneş idrofil pamuk f abdrı 1.1111! 

1,. e ' 1rı dlin akşam saat 17, ~ jleri il~ 
çıkmıştır. Fabrika ıŞÇ dıt 111~ 
söndürm,.ğe çalı~mı~larf!tr9i>'e 
vaffak olamamışlar~ır. 

3
te'}er9 

diği zaman bütün bın:t)'l t 20 ~ 
'nd .. - .. "'t•ı: cıı:ı 1·"' çı e gormuştur. ı~ ....., v b·rı w 

ba~ılmı~tır. Fabrika 200 ~bi 1 
sigortalıdır. Yan~ının !".Cı.-ıııcl•<· 
kında tahkikat yapıtırııı 



Paris, 24 - Garp cephesinde 
keşif kollan faaliyeti devam et. 
mektedir. Pariste dün ak~amki 

resmi tebliğden sonra mutad ol. 
duğu üzere Havas ajansı tara 
fmdan neşrel:iilen yan reı:mi teb. 
!iğde şöyle denilmek':edir: 

"20 Eylülden1leri cephenin 
heyeti umumiyesi üzerinde te.. 
essüs eden sükunetin artık de. 
vam etmiyeceği anlaşrlmaktadır. 

Daha dürJJen itibaren devriye 
faaliyetinin arttığr görülmüştü. 

Bugün ise bir kaç gece mli5'lde • 
mesi kaycdilmekle kalınmış, kx. 
taat tüfek ve mitralyöz at~iyle 
doğrudan doğruya temasa geç. 
m~şlerdir. Her zaman olduğu gi. 
bir askeri faaliyetin en şiddetli ol 
lduğu yer cephenin Sarla Mozel 

Alman teb ' iği 
Dünkü Alman tebliği şudur: 
''Garp c ephesinde topçu ve ke. 

~f kollan faaliyeti haricind e kay. 
dedflecek bir çarpışma olmamış. 

tır. 

21 1lkteşriude üç motörlü 1fü 
İngiliz tayyareııi §&rktan gelerek 
Achenin 25 kilometre cenubu 
şarkısinde kain şimendifer istas. 

yonu ile bunun hemen yanında 

bulunan Belçika hul:it•du üzerin. 
de uçmuş ve garp istikametinde 

uzaklaşmıştır.,, 1 
iki Alman tahtelbahiri 
babrıldı 
Londra, 24 - İki Alman tay. 

yaresi d ün öğleden sonra Skoç -
yanın cenubu şarki sahili üzerin. 
de gözükmüştür. İngiliz avcı tay. 
yarcleri derhal, bu Alman tayya. 
relerini karşılamış ve birini dü. 
§Ürmüştür. 

Biri şimai diğer Atlas denizin. 
kie olmalı: üzere Alman deniz al. 

giliz limanlanna ve ticaret ge • 

X9f 
tcA5A . 
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Ç~tl. 
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tahteı -

milerine yaptıkları taarruzlar es
nasında 16 Ye hatta daha fazla 
bombardmıan tayyare3i kaybet • 
mişlerdir. İngiliz zayiatr Mohavk 
destroyerinde 15 ölü ve 15 yara. 
lrdan ibarettir. 

İngilizler hiçbir gemi kaybet -
memişlerdir. Yalnız !ronduke 
zırhlısında biraz hasar vardrr. 
Southamplon zırhlısına 16.10 ta-
rihinde bir bomba düşmüşse de 
kaptan köprüsüne isabet etmiş 

ve hiçbir hasar yapmadan denize 
düşm~tür. Taarruza uğrıyan bü
tün harb gemileri derhal denize 
açılmaya müheyya bulunuyorlar -
dt. 

lnsriliz zırhlıları tayyare 
hücumundan korkmıyorlar 
Alman denizaltılarının tekrar 

faaliyete geçmeleri hakkında is _ 
tihbarat nezareti tarafından ve -
rilen bir tebliğde İngiliz ticaret 
gemileri tarafından yeniden bazı 
zayiat kaydedilmiş olmasına rağ

men son hafta zarfındaki İngiliz 
zayiatının 1917 de denizaltı har-
binin en §İddetli devresinde kay
dedilen zayiatın aded itibarile 
:rti.zde 10 u ve toni:.ito itibarile de 
yüzde 21 i olduğu lıildi..dlmckto -
dir. 

Almanlar ve bitaraflar 
Alman mak 1mları İskandinav 

vapur kumpanyalan1a vapurları. 
ru aratmaktan kuı tarmak için 
Kiel kanalından geçirmelerini bil 
dirmişlerdir. Boş yere vakit kay_ 
bedilmemesi için gemilere ait ev-
rakın evvelden gönderilmesi la -

. zımdır. Alman kontrol servisleri 
her şeyin usulü dairesinde yaprl
ınış olduğunu müşahede ettikleri 
takdirde vapurlar pek kısa bir te 
vakkuftan sonra yollarına devam 
edebileceklerdir. Almanya, do -
nanmasının kontroluna tabi bulu. 
nan İskandinav devletlerinin bil -
tün ticaretini Kiel kanalına çek-

man limanlarından kömür alma. 
ğa davet etmektedirl er. Diğer cL 
betten Almanlar bitarafları ln -
giltereyle ticaret yapmaktan vaz 
geçirmek için bütün gayretlerini 
"arfctmektedirlcr. 

Çörçil, Gö':>elsin nutl<unu 
cevaba layık bulm ıyor 
Londra, 24 - Alman propa. 

ganda nazırr doktor Göbels, rad. 
yoda bir nutuk söyliyt!rek İngiliz 
bahriye na:nrx Çörçile şiddetle 

bücı..:m etmi:?tır. 

Alman nazırı, Amerikan ban. 
ıdıralı Atcnia vapurunun bir AL 
man tahtelb<shiri tarafı ıdan de. 
ğil , üç İngiliz torpidosu tarafın 

dan batmldığım. iddia etmekte. 
dir. Gösterdiği yegane delil bir 
Amerikalının sözleridir. 

İngiliz gazeteleri bu iddialan 

İhracat mallarımızın 
müh~m bir kısmını 

İngiltere alacak 
Londra, 23 (A.A.) - Röyte. 

rin öğrendiğine göre, İngiltere, 

pek yakında aktedileceği ümit o. 
lunan bir mali anlaşma mucibin. 
ce, Türkiyeye altmış milyon 
İn~iliz liralık bir krddi verecek. 
tir. Bundan başka, İngiltere, 

Türk ihracatının en büyük krsmr. 
nt masedecektir. 

Bu anlaşma hakkındaki müza. 
kereler, Türk • İngiliz - Fransız 
paktınıtt akti ile neticelenen gö. 
rüşmeler esnasmda yapılmıştır . 

İngiliz Hariciyesinin tebli~i 
Londra, 23 (A.A.) - Hariciye 

nezaretinden bildirildiğine göre, 
İngiltere tarafından Türkiyeye 
mühim bir ikra.7.l:ia bulunulaca. 
ğma dair Ankaradan alınan gaze. 
te haberleri resmi bir mahiyeti 
haiz olmamakla beraber, Türki. 
yeye ikrazat yapılması ve ckono. 
mik krediler açılması h ususunda 

' 
İngiltere, Fransa ve Türkiye ara. 
itnda konuşmalara girişilmiştir. 

Son defa aktolunan muahedenin 
umumi zihniyet dairesinde bu 
hususta tedbirler de alınmıştır. 

Fransız parlamentosu 
İçtimaa çağrılıyor 

Paris, 23 (A.A.) - Parlamento 
teşrinisaninin ortasından sonra 
fevkalade içtimaa davet edilecek
tir. 

Daladye ve Reynolt, 1940 büt. 
çesinin teşrinisani ortalarına doğ
ru mali ye komisyonuna verilece
ğini bildirmiştir • 

Leh hariciyecileri 
gönllü asker 
yazılacaklar 

Faris 23 (A.A.) - Paristeki 
Polonya mahfillerinde temin edil
diğine göre Polonyanın şimdiki 

Paris sefiri Lukaçieviç Fransız -
Alman cephesinde çarpışmak üze
re yakında teşekkül edecek olan 
Polonya ordusuna gönüllü yazıl

mak için ı~tifa edecektir . 
Varşovadan hareket eden 70 

Polonya hariciye memurunun son 
haftalar zarfında Parise geldikle
ri haber verilmektedir. Polonya 
hükumeti garp cephe<;inde çarpış· 
mJdan bu memurlara diplomatik 
bir vazife verilmen:ıesine karar \·er 
mıştir. 

giilünç bulmaktadırlar. Jivorlar 

ki: 
"İngiliz torpidolarrm bir tek 

adamdan b;:şka ki'T'se görmedi 
mi? Vapur;,ın diğer yolcuları kör 
müydü? . ., 

Çörçil Gobclsin nutkunu ceva 
ba layrk bulmadığrnı söylemiştir. 

! 
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• Çeviren 

EFDAL. 

Fok balığ~ avlamak 
Japonyaya giden 
yelkenliye a hnmışh_m 

• • 
ıçın 

bir 

Aşçı bu a~abi har~ketimi bir 
sırıtma ile karşıladr ve bariz bir 
'kokni,. şivesiyle: 

- Buyrun, bu size iyi gelir, 
diyerek elime dumanı tüten bir 
kap sıkıştırdı. Fincan mide bulan 
dırıcı bir halita ihtiva ediyordu, 
Bu, geminin kahvesiydi, rnamıtfih 
mayün sıcaklığı hayat vericiydi. 
Onu yudum yudum içerken kana
yan köğslirne baktrm ve 1skandi
na vyalıya döndüm: 

- Teşekklir ederim Mister 
Jonson, dedim. Lakin korkarım 

ki gayretleriniz lüzumundan fazla 
şiddetli idi! 

Söylediğim sözlerden ziyade 
sesimin ahengindeki şikayeti anla 
rnış olacakdt ki muayene etmem 
için avucunu uzattı. Bu, fevkala
de nasırlı bir eldi. Elimi iri nasır 
ların üzerinde gezdirdim. Hasıl 

olan hışırtrdan içim gıciklanmıştı 
Gayet güzel fakat yavaş yavaş 

konuştuğu İngilizce ile cevap 
verdi: 

- Adım Jonson değil Con.son
dur. 

İngilizcesindeki yabancı aksanı 

belli belirsizdi. Soluk mavi göz
lerinde hafif bir protesto, bunun
la beraber öyle bir çekingen sa
mimiyet ve erkeklik iCadeai var
dı ki beni hemen kendine bend
etmişti. 

- Teşekkil'r ederim Mister 
Conson, diye tashih ettim ve 
elimi uzattrm. 

Utandr, tereddilt etti, ağırlığrnr 
bir bacağından öbürüne aktardı, 

sonra içten gelen bir istekle ellini 
srktr. 

- Giyebileceğim kuru bir §ey 
yok mu? ) 

Bu suali aşçıya sormuştum. 

Şevkle cevap verdi: 

- Var efonclim, eğer benim 
elbiselerimi kullanmağa iğren

mezseniz gidip sandığıma baka
nm. 

İnsana, kedi çevikliği olmak
tan ziyade yağh bir kaypaklık 

hissini veren bir siiratle mutfak 
kapısından fırlıyarak gözden kay. 
boldu. Zaten onun bu kaypak, yağ 
lı halinin şahsiyetinin en bariz 
vasfr olduğunu sonradan öğren
miştim. 

Gemicilerden biri oldufunu an 
ladığım Consona sordum: 

- Neredeyim? Bu ne gemisi 
ve nereye gidiyor? 

Sanki en iyi lngiJizcesini kul
Janmağa çalışıyormuş gibi yavaş 
yavaş ve metodik bir tarzda. sual 
lcrimin .sırasını bozrnıyarak cevap 
verdi: 

- Forollones açıklarındayız. 

Cenubi garU istikametinde yol 
alıyoruz. YeUtcnllnin adı Gh06t. 
Fok balığı a vl:ımak için Japonya
ya doğru gidiyoruz. 

- Kaptanınız ki;n? Giyinir 
giyinmC>z onu görmeliyim, dP.d&n. 

Conson şaşırmış, sıkılmıştı. 

Tamam bir CP.vııp verebilmek için 
bildiği kelimeleri zihninden ge
çirdi: 

- Kaptan Kurt Larsen. CTcml 
ciler ona böyle diyorlu. OtekJ 
adını hiç duymadım. Onunla gü. 

zel konuşeanız iy i olur. Bu sab:.ıh 
deli gihi. İkinci kaptan·-

- SözUnii bitir"mf'miııti. Aş
çt kapıdan içeri kaymıştı. Con-

sona bakarak: 
- Buradan arabanı <:eksen iyi 

olur Jonson. Kaptanın güverte
de sana ihtiyacı olabilir. Bugiln 
hiç te onu kızdırmanın sını.sı değil 
dedi. 

Conson mutiyane kaprya doğru 
yürüdü; dışarı çıkarken a.şçmın 

omuzunun üzerinden gayet ciddi 
bir eda ile tana bir göz işareti 

· yaptr. Sanki yarıda kalan sözle
rlııe kuvvet vermek, kaptanla 
güzel konuşmam laznn olduğunu 
teyit etmek istiyordu. 

Aşçının kolunda gerih ın.a.nza.. 

ralı, ek.Şi kokulu bir sürü buru· 
şuk giyecek a.srlı idi. Onlara tik
sinerek baktığımı görünce izaha 
lüzum gördil: 

- Dolaba ıslak koymuştum da 
ondan. Sizinkikf i ocak başrada 

kurutuncaya kadar idare ede rsi
niz. 

Etrafa tutunarak, geminin sal
lantısı ile sendeleyerek, aşçın' 

yardı.mtyle sert bir yün fanilayı 
başmıdan geçirdim. Fanila vücu
duma geçer geçmez yUnUn kab:ı 
ktllarmm temasryle etlerim ürper 
meğe, kaşmmağa başlamıştı. Bu 

gayriihtiyari irkilmem onun da 
gözünden kaçmamrştr. Yılışık yı
lrşxk: 

- Hayatta böyle !ena şeylere 
alışmağa mecbur olmazsmrz in
şaallab. Çünkü cildiniz bir kadın 
cildi kadar yumuşak. Sizi daha 
görür görmez bir efendi olduğu. 
nuzu anlamışt.ıı:ı, dedi, · • 

( J>evamı ' 'ar) 

Adapazarında öir .. ,· 
fabrikada yangın çıktı 
Adapazarı, 23 (A.A.) - Bugün 

saat 18.15 de Nasrullah ipek fab
rikasında yangın çıkmıştır. Vak
tinde yetişen ve fevkalade gayret" 
sayfeden itfaiye yangının genı,ıe. 

mesine mani olmuş ve fabrikamn 
yam başında bulunan depoların 

ve diğer fabrikaların yanmasını 

önüne geçmiştir. 
Yangın ziyanmm elli bin li 

olduğu tahmin edilmektedir. Y 
gmın sebebi ve müsebbibleri hak 
kmda resmi tahkikata başlanmış 
trr. 

---o-
Ziya Gökalp ihtifali · 

yarın yapılacak · ·. 
Ziya Gökalpm 25 inci ölüm yıl 

dönümü münasebetile yarın saa 
15 te üniversite konferans salo 
nunda bir ihtifal yapılacaktır. 
tifalde edebiyat fakültesi prof -
!erinden 1\fostafa Şekip,· doçenti 
den Hilmi Ziya, Tıp fakültes~ p 
f esörlerinden Kazım Ismail, · ed 
biyat fakültesi doçentlerind 
Sabri Esat ve İktisat fakül 
doçentlerinden Ziyaeddin Fah 
merhumun hayatmdan ve eserl 
rinden bahsedecekler ve talebd 
den bazıları da eserlerind~' p 
çalar okuyacaklardır. 

---0--

Gümrük memurluğun 
talipler arasında 

imtihah 
Gümrüklere alınacak memu 

!ar i;in fo:e mezunlan arasm 
~Hin bir in~t=ı~an r2pıtrr:ı~ 51 k 
girrr:iit:r\'".ir.:tihan r11n1klarr A 
ı-:aray·1 gön:lerilmiştır~ 

" ---<>--···-
Kartej ana şehrincle 

40 k\şi boğuldu 
i\1adrit, 23 (A.A.) - Tufan 

1:,i ya~an yağmurlardan şonra 

tejana eyalet ini çok fazla mik 
da sular basm15tır. Sellere inkl 
eden dereler bütün Kartejana § 

rini kaplamı~ tır. Boğularm k 
kişiyi buldu~'J ve ha<:.arat!n 
fazla olduğu ş(}yleniyo'.· . 

Alicanteden \ e Madrilten ge 
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Harıcrye Vekili Mos- SON DAKiKA 

Corinne .Lucnaire ve A nnic Ducau"'1' 
ı ·kim unutabilir?. 

Bu iki büyük yıldız size bu scnen:n en GÜZEL ve EJ11 

kova müzakerelerine Atlantikteki Alman korsan 
Fransız filmi olan 

ÇIKMAZS 'JK~ 
dair izahat verdi batırıldı 

. . 
gemıs ı 

Şaheserler şaheserini. önümüzdeki çarşamba alcf' 

MELEK Sinemasın i'arti Grupunun üç saat süren içtimaında Saraç
oğlunun izahatı umumi heyetin memnuniyetini 

mucip oldu 

l.Aındra, 24 (A .. \.) - "Sch\"abenland,. i mindckı Alman korsan 
gemı inin atlantıktc batırıldığı tekzip edil mi~ ede Londra} a bu haberi 
teyit edcrı malumat g~lm'.!mİ)tir. 

Jut and açığın'la bir deniz muharebe i vuku'Julj1.1ğtrna dair veri. 
len haber de hcmiz teyit edılın~m·ı;tir. 

takdim edeceklerdir .. 
Çarşamba gecesi ve nıiiteakip geceler için 

satılmaktadır. Tel: 40868 Ankara, 23 (A.A.) - Parti 
grupu umumi hcy'cü bugün 
(23 10/939) büylik millet mcclisı 

umumi hey'eti içtimaındnn sonra 
saat 15,30 da reis vekili Hasan 
Sakn'nm başkanlığında toplandı: 

Ruznnmede yalnız Moskova se
yahatinden avdet etmiş olan hari 
ciyc 'Vekilimizin grup unıumi he· 
yetine vcrccl'ği izahat mevzuu 
vardı. 

Celsenin açılmasını müteakip 
Hariciye Vekili Şlikrü Saraco~lu 

soz alarak .> irmi gllnden razla de-

vam eden Mosko\ a muznkeratıııa 
ait izahata başladı. 

Mosko\'ada H·mas edilen mese 
leler hakkındc1 tcatı ~dilen fıkir. 

l('rdekı \'Uzuh \'e sarahat vc> ıki 

devlet nrasındakı tlostlu~un sa _ 
mimıyctını mucib olmuştur. 

iki saatten fuzlıı devam <.>d<'ıı 

bu izahatı müteakip bır iki hatib 
söz aldı. Euzı sualler irad ettiler 
ve izahatta bulundular. 

Hatlciye Vekilimiz bu sual ve 
izahata icab eden cC\ıabları ver
dikten sonta saat 18.30 da c<'l
scye nihayet \'Crlldi. 

Japonyanın Ber lın e ' çis· aıledildı 
1 Bedin, 24 (Radyo) - Japon hükumeti, Bedin büyiik elçisi 
Oşiınayı azletmis, yerine Samurayı tayin etmiştir. 

;40 Tren yolcusu yanarak öl::ü 
Meksiko, 24 (A.A.) - içinde ışçiler, kadınlar ve çocuklar bu. 

lunan bir tren Verachuz devleti arazisinde kain Tolosa civarında 

yoldan çtkmıştır. 
Birkaç petı .. : vagonu iştial etmiştir. üçüncü mevki yolculardan 

40 ki'fı yanaraR: \ ü~tür. 

J ir Atman iah ~ e ı ba hir i daha ba~ırıldı 

--------
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Bu CUM 

Almanyada yenj karar 
Londra, 24 (A.A.) - "Bristol Channel .. ismindeki silahlı in. 

giliz ticaret gemisi ile çarpı~tığı esnada ağır hasara uğrayan bir 
Alman taht::füahiri dalmak kabiliyetini kaybetmiş ve İngiliz harp 
~cmilı·ri tarafından kolayca batırılmıştır . 

(Baş tarafı ı ıru:ide) 
yn bu şekilde hnrekct etmekle 
vnziyeti knt'i olarak aydm1at -
mıştır. 

Fon Rıbentroj)un bug ü n k ü 

nutku 
Berlın, 24 (Radyo) - Alman 

Hariciye nazırı fon RibbC'ntrop 
bu akşam Avrupa santllc 20.15 
de Danzigde bir nutuk soyliyc -
cekür. Berlin radyosu plnklara a
lınacak bu nutku Avrupa saatilc 
23 tc tekrar verecektir. 

Berlin ıçtimaı 

Londra.. 24 __... Berlinde bütün 
Nazi erkanının ve valilerin iştira. 
....ly!c yaınlan toplantı sona ermiş_ 
tir. Bu tor>lan.tıdan sonra bazı 

yukst:>k kumandanların ordudan 
tledildıkleri bildiriliyor. 

Hitlerin Sovyct Ru.syndan iki 
ın tayyare ile A iman yaya yar
lımda bulunma ı teklifıne Starı

nın verdiği red cevabından son
ra ne yapacağını henüz tayin e -
demediği anlaşılmaktadır. Bu hu 
susta türlü tahminler vardır, AL 
manya, garbde Pransa.ra karşı 

müdafaaya çekilerek bütün kuv. 
vetini hava nkınlariylc İngiltere 

ndnlanna teksif etmek ve ya çok 
kuvvetli bir taarruzu müteakip 
sulh teklifinde bulunmak ihtimal
leri ileri sürülüyor. 
Berlin i;timaında \"crılen karar

ların mahiyetın:n Alman hariciye 
nazırı fon Hibbentropun bu ak
~m wyliyeceği nutuktan anla,ı
latağı anılmaktarlır. Nutka bu i
tıbarla ehemmiyet veri iyor. Ber
lin ~ımdi bütun kU\'\etini iraci 
faaliyete ha retmi,tir. 

York ... hire Po t cmzete<ıi eliyor 
kı: 

··Berhndc yapılan ::.ıra ı ınane\ 

rahı.r Alman ba kumandanlığının 
plinlarmı i"1<at etmektedir. Fil
hakika Tiırk - Fran ız • lngıliz 
muahedesinin ımza ı l~rlindc ye
ni bir siya i faaliyet başgo tc:rme-

ini mucip olmuş ve a keri hare
kftt tevakkufa uğra mı tır. J'ışm 
yaklaşması dolayı ile deniz ve ha· 
\ a kuvvetlerinin faali} eti bizzaru. 
re ağırlasacak ve bütün yük ordu· 
nun sırtına bıneccktir. 

::\lezkar gazeteye göre, Alman 
taarruzunun teahhürü müttefikle
rin!Jehinedir. İngiltere ordu mev
cudunu ve silahlarını arttıracak
tır. 

Gazete, Almanyanın büyük bir 
taarruz hareketine geç v- ·~i 'e 
akabinde yenı sulh teklifleri ) apa· 
cağı mütalea ... ındadır. 

Deyli ~leyi! gazetec::inin Amster
dam muhabiri. Berlin konfcran. 
ından bah!c:: bir yazı mda, diyor 

ki: 
''Hitlerin sabrı o kadar tiiken

mistir ki, kırk ekiz c::aat zarfında 
Frnnc;aya ve 1 ngiltcrc} e harp ilan 
etmesi mümkündiir. Bu muhabir, 
garp cephe-.indeki ciiki'ınete muka
b"l, t ngiltereye k11r~ ı büyük bir 
t • .ırruza '~lmt"c::ini ve harbin 

şıddetlendirilme ini mumkün gor
mektedir. 

11 nyiliz tayyareleri vapur :art ku r tardı 
Londra, 24 (A.A.) -- Bir İngiliz muavin hava filo unun şimal 

denizinde ticaret gemilerinden mürekkep bir kafileyi muhtem?I bir fe
laketten kurtarchitı bildirilmektedir. 

AŞK, VA'?:IFE. KAHBAMANUK FJ•;•i 

Vatanını seven her fcrd bu büyük eseri 

Türk - 1 ngiliı - Franc::ız pakn. 
bu muhabire nazaran, l Iitlerin ka
rarını tacil etmiştir.,, 

Zap te ilen ATI! r i!o ı g:: niı 
Moskova, !M (A. A.) -
Mourmansk'dnn "Tns" njansı

na bfldiriliyor: 

Fi!o, kafilenin takip ettiği yolun üzerinde Almanlar tarafından ko
nulan ı:er<;eri maynled görerek kafileyi haberdar etmi. tir. Bunun üze
rine ticaret \lapurları yollarını deği~tirerek tehlikeyi atlatmı~lardır. 

~J l ______ ._. ______________ ~/f 

seyrctmeliclir. 

27 T. Evv~l cuma günü matinelerden itibaren 

23 birlnciteşrin gecesi Mour. 
maıı.skın şimalinde küin Kola kör 
fczinc Almnn bayrağını taşıyan 

bir gemi girmiştir. Gemiye hiçbir 
Sovyet pilotu kılavuzluk etmiyor. 
du. Bu gemi, Ncv.rork limanına 

mensub ve 5000 ton hacminde 
Cıty of Fllnt adında bir Ameri
kan gemisiydi. E\•rakınn nazaran 
bu gt!mi, Mnnçe!tere gidiyordu. 
Yolda bir Alınan kruvazörü tara ... 
fmdan ~akalanarak Kolnyn götü
rülmek üzere içine kruvazör mü
rettebatmdnn l kişi konulmuş. 

tur. 

lngiltz srgortasının bir karan 
Teı:e1)aşı A S R İ Sinemada Londra, 2 l (A.A.) - Loyd Sigorta kunpanyası müdüriyeti, İngiliz 

ticaret gemilerinin \'aziyetinin tel-sizle bildirilmesnin menedilme,,ini İn
giltere htikfımetine teklif etmeğe karar vermiştir. ZEYNEBiM Çünkü bu haberlerin .\ iman tahtelbahirlerinin eline geçtiği anla
şılmıştır. 

Türkçe sözW, şar.< ı ~ ı ve ra: ı s : ı Fevka'ade fı 

Afman mürettebatının ifadele_ 
rine göre geminin hamulel!i olan 
traktörler, buğday, meyvalar, de
riler ve mum gibi knçrık c~ya -
dan madud bulunuyordu. 

Mourmans. bahriye maknmatı 

gemiyi zapt ve Almnn mürcttebu· 
tı hapa tmi !erdir. 

Amerıka la .ıkıka t ıstiyor 
\'a~ıngton, 24 (A.A.) - - Harici. 

ye neıarcti !\fo,.,kovadaki Am"'rika 
sefiriyle \'a .. ingtondaki So'1eı 
!lefİrinden City of FJint gemi inin 
zapi.ı hakkında tahkikat yapma1a 
mu i temi tir. 

Siya i mahafil, bu hadi.enin bi 
taraflık hakkındaki müzakereler 
üzerinde musait bir tesir ha ıl e
debileceğim beyan etmektedirler. 

idarenin kanun tayiha--ının A
merikan gemilerinin harp mıııla 
kalarında cfer etmelerini menet
mektc olduğu 'e bu suretle bu gi
bı hadiselerin tekerrürunün önune 
l{eçılmiş olacağı !;f)y)enmektedir. 

He mi müta'ealarda ço!\ ihtiraz_ 
h da,·ranılmakta ise de ı\mrrika
nm Mosk:l\a ve Berlin hükumet· 
!eri nezdinde bir teşebolic;te bulu
nulacaf:ı tahmin edılmcktedır. 

Cenubi şarki dev
letlerı konferansı 

Sovyet 
müzakereleri 
•' (Baş tarcfı 1 ınr:{de J 

tur. H t~rinievveldenberi kesil-
mlş olan milznknelere Sovyet • 
lcrle tekrar bnşlanmıııtır. 
l la\ a'.!; ajan ınm ~ lo.kO\·a mu

habiri diyor ki: 
"Finli'tndiya başmurahhası Pas

c:ah·iki Mo kovaya geldiği anda 
So\·yet kıtaatı Estonyada yerleş

mi~ bulunuyor. 
Burada Sovyetler tarafından 

Fınlfindiyaya yapılan tekliflerin 
ı;umulü hakkında .alfıhiyettar ma
hafilden alrrnnrc; malumat yoktur. 

,\ncak Fin ba~murahhac:ı Pac: a_ 
h ikiye bu kere kabine a1.asından 
bir zat refabt etmektedir. Bu. 
maliye nazırı Tannerdir \'C işçi 
parti i rei i yani halk kutlcsinin 
miıme.s ili ıratile heyete iltihak 
etmi.,tir. 

Bu defa da Finlandiya, hariciye 
nazınnı göndermemiştir. Finlandi 
yalılar hiç şüphe yok ki Sovyetler 
le anla5f11ayı im:ı:alıyacaklardır. 
Fakat hiç i~tical gö:.terıniyorlar.,. 

Alman ordusunda 
t rarlar 

ışta111rı / rnciı/111 

Almanyada Essendc çıkan ::\ali
onal Zcitung gazete,,i şöyle yaıı

ror: 
· •'Gönüllülerin tehacumü bıda

yette o kadar çok olmu5tu ki o 
zaman bunlarm kaydı menedilmiş
tir. Şimdi bu memnuiyet kaldml-

mıştır ... 
(Baş tarafı ı ınciılc J I>-ğer taraftan Fransızlar tara-

Bern, 23 (A.A.) - Besler hndan e ir alınan Alman a,kerle
Nachrichten gazetesinin Berlin ri cephede \"erilen soğuk Ye rena 
muhabiri cumadanberi miişah11 - ~ıdadaıı ş'karet etmekte müttcfık
de edilen kesif siyasi faaliyeti ve 

1 
tirler. Bunların if a::lclerınc görr 

bu meyanda Türk dip1om:ıs"sinin cep'ıede bulunan Alman a«kerleı i
cenubi şarki devletleri n-ezd"ndc 1 ne gunde bir defa öğle zamanı ı
ve İtalya ın da h r tarafta gö:; ' cak )'f'mek \'Crilme!\tedir. Bu re
term•ğ:: b.,sla~ığı ful"yeti kayd mek bır parça ekmek, margarin 
eylemektedir. ve bir sucuktan ibarettir. A kerle· 

Bu cümleden olarak bir Bel. re ka~ne değil çay vcdlmektedır. 
grad haberi, eğer İtalya il-: TUr E irler Fran ızlara ,·erilen değic:ik 
kiye arasındaki mü§külat izale e ve bol remt-kleri görünce hayret 
dilebilirse Musolininin cenubi etmi !erdir. Fran ız a kerlerine 
şarki devletlerinden mUrckkc"'> ~ünd" iki defa ıcak yem~k \"e a 
bir konferansın içtimaını derpiş j rap, c:abahları da kah\'e ile birlikte 
cylel~i~lnl bildirmektedir • peynir ve ekmek verilmekte:fir. 

1 

~.\ Y! - Taksim ortaokulundan 
aldığım tasdiknameyi zayi ettim. 
Bir yeniı.ini alacağımdan e~ki inin 
'lltitmu yoktur. "'.::ti<a.~-oıııot:: 

ı\lel'idiyekiiyii il ark sokak No. oht.1 fevkar d<:>-filnttni görenleri teshir edecektir. 
JO da Etlıena Ml'hmel Alkuı 

- E rlere meydnn ola n .. .Şampiyonk,:n gönül veren •. r;eş'eye harekete can a tan- Bütün ht~ 
Bu perşembe günü ma tinelerden itibaren 

LALE Sin emasındaki 

Türlc:çe 

Bütün İıt tnnbııll ulıırı hircr kahkaha şampiyona yapacağın :lan 

-----------------

Lehistanda Alman 
Sovyet kıtaları 

arasında gergin 1 i k! 
Sovyet iş ]ali altındaki arazide 

Almanlar oroaaganda ya~ıyoriar~ış 
Londrn, 23 (A. A.) - "Nevs j meğe muvaffak ol•m bir Polonya 

Chronicle,. gazetesinin Hudapeş- zabiti csirlcrı> giiıı<le bir dilim -
te muhabirinin biltlirdiğlne göre 1 den fazla ekmelt \'t:'rilmediğini 
Polonya.dan Ronıanynya geçen 1 beyan etmiştir. İçilecek su ne • 
m\ilt('cil<.>r So\•yct kıt'alnrı ile Al 1 

1 ınaıı kıt'alnrı arasındaki münase
betlerin gel'.gin olduğunu .söyle • 
ınekledirlcr. 

itimada şayan bır müıınhldin 

SÖ.}lediğiııe göre hudud hattında_ 
ki kuvvetleri takviye etmek Uze
re garbc doğru yiızlercc Sovyet 
tankı gitmckt<.>dir. 
Diğn dh f'l ten Sovyetlerin iş

ı;;ali ttltınd.ı hul..ınan mıııtakalar • 
da Almnnl:ır geniş mikyasta pro
Jiaganda yapmaktadırlar. Dağıtı • 
lan risaleleı de gelecek ilkbaharda 
Bitlerin lngilterc>yi ve Fransayı 

ezdikten sonra So\•yetlere taar. 
ruz Pdcrek mUstakil bir Ukranya 
\'Üeud:ı. getireceği kaydedilmekte-
dir. 

Ayni muhabirin bildirdiğine gö· 
re dört bin kadar arlmdrı~ı ile 
birlikte siper kazmak iizcrc nen 
hııvalialne l!IC'VkC'dilirken fi rar el-

birlerden gctirilmPktcdir. Diğer 

bazı mllltccllc>r Almanlar larn _ 
fından Po:o.·~ ndıı yahudilcre kar 
şı alınan tc..:Lırlcrlıı <'vveke Al
manynda alınan tcrlbiı lerdc-n da
ha şiddetli o:duğunu söylemekte· 
dirl,r. 

Polorıyanın 

A .ıkar a elçisi 
Gen er a l Veyganda 

verilen ziyafette 
bulundu 

Ankara, 23 ( A .A.) - Gene. 
ral VeygıırıJın Ankarayı ziyareti 
münasebetiyle Fransız büyük el. 
çisi tarafından verilen akşam zi. 
yafetinde Polornyanın Ankara 
büyük elçisi Sokolnicki de davet 
li buh.nmu~tur. 

Bir ga rsonun 
~d 

kırıldı et 

Beyoğlunda Meh:ıııı 
lokantası garsonlar.:rı b·r 
og? •• Hamdi Tan dı;Jl rlı'sı 
çısmı yerinden kaıdırısıJ ı 
kayarak d:it:müş, fıçı ~lıl 
kırmıştır. Yaralı 13c}'o 

ur· hanesine kaldırılrntŞ 

tel 
, Bir ada J1l 0 

0~t 
penceresindeıt bO>"cl 

Eyiipte oturan 1ııdl11 

Hamdi dün gece yarıs ,p-1' 
ra Beyoğlunda An1'ar ı.-i<' 

· odll 1 line gelmiş ve bır 0ıııı1 
tır. ı;akat çok sarb~ş bılıı 

ı.ıt daha vatmaga va ,er • ,,('11 
cıJanın aralı< oları ..,i ıc' 
bak;ırken miıvazencs ı.tt11 

··• se~ 
miş ve on metre Y0

" lırı ~ 
düşn üştiir. vücudu~. ('ıf 

et · rarı.v:ian ; (:.- sur ıJ- ı• 
Hamdi bav:ı·n bir tıııı~-ıtl 

d ı· .• 
l•asr .. hancsiıı .. kal 1 

yatı tehlik~d< dir. 



~~ Ji;ı;ınar<ım, kaQar •· Jıaır. JJG.e.ırWı en arkadaki v•na 
~ ı.ı ve diakei. hHl 1-iW gördiim. 
Al laba.rtrn kalm sesi te*i· P'.,....11, ~im kaptt,:iı ve 

uaı ltlanca k<Hl~. 1'ir ~söylemedi. 

III 

!DA'M l\IUFREZES!? 

·ti!· Qnun ne SÖvledi~m h·1 
ç a~ı . r.~ .. 

icA ~~~rnıyordu. Fakat son 
onan konuşuyordu. Fran. 

~unu bi~e ... ~n~e.ce sağukkanh 
ı·t:icj h'~ıgı ıçın bu ilk emni· - 25 ılkkatıun 1915 -

1eıcrar k aldınş etmedi. Fran uaz seyahatin geri kalaıı 
latıa:-t~~alıa1ar i~i tti. t tic- kı .. ..mını harici ~lemle t2mamile a· 

~Or ~~~:~ fena bir mec:2ya lakac:ını kec:mi~. kendi derdini dü· 
· k '':-"~ı. Almanlar me,.. şünerek geçireli. Onu kendi ~le· 
"'' eclının fare ile O\'novışı minden lıiı;bir şey uza.1<la~tırama "lay . .. •• 

ı edıyor olmah}-"dılar. dı; ne ls,·içrelilerin hudutt<1 onla· 
4baıı trıdi~ ık• titredı. Za\'al. rı karşılayışla;ında.1'i hararet \'e 

le ~ra'lc:ayı gö:-eceği dü· :uni:niyet, ne üı; gün yarı a·; kal· 
~bir ha inç ıçinde iken fi\öc~- dıl•tan sonra ıı::,ıç:-e topr~ğmda 
. · ı\Jnırcket:ni, harbin sonuna ,·c:ilen c:ıcak yemeğin \'Ücut üze
~ 1 Oci· an zı.ndanlarmtla kal- ı rindc!· i tesiri. ne de kendilerini 
~-.. ~ ecektı. Fran:a ·a götiirmekte olan cııcak 

··e··e · 1 
t· . '"ek bıraz daha yakla~u \ ' C rahat trendeki muhncir arkadaı; 
•ı.a' ' a~ ~aktı: !arının Js,·içr~!·e girdikten !lmıra 

1 
• i(ja \ ıle gfüen üç zabitin başlayan c:e,·inci ... 
~ııa ..abart. odanm )'~Ane Trf'n N<~telde on dakika için 
a~ kun•la;-a!t tac.."\k bacak dur<h:ğıı ,-ak~t ~~~ ktı hrar~nı 

ll;a ~ ış rahat ve sakin bir çoktan Yermıştı. \ 2gonlardan ın· 

H 'Ji. B E R - 2'.qam Postası 
-

ii(jiiN~/ 
lfladlsl•IWM dDnyanın en e\kı ııı,Anları ar:ısınıiıı 

- 32 - rn:nn: ı .. /Juuh 
35 )'ılını ''&h$ıler aruında 8f'Cirmlş hfr Almnn "l'Y\'ııhı 

F uthol tık heyeti dün 
a.cşam top.anoı 

·Tufandan evvel ''Ay,. ın iki 
Dun ak~m mıntaka merkezinde 

tane tstanbul birincı ktime tik heyetı 

olduğu muhakkaktır! 
on klüp murahha;;;mm iştirakill• 

u top!andı ve itirazlara sebeb olan 

- Kab~I etm~z. mı: ~~i. O. hal f bir dıl konuştu}•ları muhakkaktır! düdü~l~ Gala.t~ca~ay - Fener mü 
de tuf~:ı rıvarctmı s!zın ılımlenniz . Zira bütün dillerde (ar) kelime· ! :ıook~sıle .~.ıhı! . Topkapı maçı 
den 11\ç h:ıı..._, .. olma'' m· ı1t .. l' f · . _ .. ışlerını tetkık cttı • 
~ vt:• l J an .ı.ı.. ... ı sı, ınsanm yuzunde yalnız \ki . . .. . . . 
kıtalardaki \'ahşi ve e:ı e3ki insan· ışr~ın olmasından do' ayı ("ÖZ' e . lkıncı k~menın \ık heyet1 de b ... 
lar nereden biliyorlar? Demek ki Yerilmi~tir! Yani bütün d~lle~ akşam top.an:ıcaktır. 

----o-
tufan olduğu vakit yeryüzünde gözü ifade etmek için (ay) keli-
imanlar vardır. Hatta konuşuyor· mesi kullanmışlardır. Bu da 0 va· Yeni bir turnuva 
!ardı! Tufan ha<lise::ıini en kor· kit ayın iki tane olduğunu isbat Ağuatos ayı zarfında oyuncu 
kunç hadise olarak biribirlerine etmektedir! listesi "'crcmediklerindcn dolayı 
nakletmişlerdir ki hu rivayet bu- bu sene ikinci tike giremiycn Fe 
güne kadar ız:e!ebilmiştir! r:,asen Sonra bütün dillerde (iki) keli· riköy, Rumelihisar. Arnıı.vutköy, 
dünyanın ne tarafında olursa ol- mesi d~ eski hintçedeki (ay) keli· Haheıoğlu. Bakırköy, Akınspor 
sun bütün insanların. kendilerinin mesidir. Yani ikiliği ilk insanlar cakımları arasında (Beden terbi-
ilk doğııjlarına ait frıayetleri tu- ay kelimesile ifade etmişlerdir. yesi kupası) na.mili? bir turnuva 
fanla başlar! Bunlar ayın o vakit iki ta:ıe ol· yapılacaktır. 

f n <1n ge:-ek düşünmeye. gerek duğunu tamamile i$hat ederler! İstanbul bölgesi futbol ajnnı 
gt~ye \'e soYruk Ye srcağa karşı !~te Hindistandan çıkmış \'e Kemal Halim bu mUsabakal:ırı 
tedbir almaya, bir da:ıa tufan oL Hindliklerini tama.mile muhafaza Fenerbahçenin küçlik snhasmda 
mama~ı için ibadete se\'keden, ya· ettiğini söylediğim araplarda (ayn) yaptırmak için müzakerelere baş 
ni b'.ıgünkü inı:.anlığın medeni~ ltelime~i (ikisi bir, ayni) manasmr ııım~tır. 
ve itikatlarını yaratan tufan fcla· ifade ettiği gibi, (göz) manac:ım da 

Sır oo .. sor defi yapıyor 
(4) aydanberi 

Istanbulda yeni 
açdan antrenör 
kursunda staj gör 
mckteyim Anka -
ra~an geldiğim • 

d 'nberi boks an
remamr.a deovam 

etmekteyim. 
Yalanda da Is· 

t:lnbulda büyük 
-~lio..ı~ti,.,a11\ bir boks müsaba· 
knsı yapdacağmı du~·unca bu 
ma;t:ı oynamak üzere Türkiye 
de 61 kilodan 66 ki loya kadar o
lan iki sikletin en iyi boksörlerini 
mça davet ediyorum. Yalnız maç 
beş ravunddan yukarı olmak şar 
tile teklifimi kabul edecek boksö. 
rün en fazla 10 gün zaı:fıcda tek
lifimi HABER gazetesi vasrtasile 
bildirmesini ric.a ederim. 

Ankara 61 kilo boks şampiyonu 
T/okh ERTE 

------o----

Ana dolu - Altınordu 
keti olmu~_tnr! ifade eder. Ayni zamanda ikilik L. l ld. 

d _..ı_ ııanı ar ge ı 
Hakikaten de tufandır ki dün· ifa e ~r. Biliyorsunuz ki Arap maçı 

yayı alla'k bullak etmi~ \'e bu~n· dHinde herhangi bir kelimeyi iki Beden Terbiyesi l'tanbul Böl- Dünlii gazet.ela-'1e çıkan Ana· 

ıtı•· Oc.a.nı:ın bir yap:-ak cıga_ di ,.e lakayt bir tanrla trenin son 
>.. ·O:chı () . v .. ··.J ·· l J ak '!~ . nun vanı ooem1a ,·agonuna 00~1 yuruuu. ; tan 
~. i..3 duran Bilİar cıgarac;·n· La1>artla Bi!Jarı ~i)riince geri dön· 
~'efes çektikten sonra al- dü ''e Yagor.una ~irerek yerini al· k · · bu k ıı ı gesi ba ... ı..anhıı;ından: dolu klübile Altmordu arasındaki 

kii in,anlarm hu sekilde olm ... : -~ .,- yapma ıçın u anı ır. ~ ıs h - M lA k 1· · d d Bera}"l tescil direktörF;;ı:.;~ .... me ı maç aberinde bir yanlı~ık ol-

COe\·am1 \'3.r) 

na yer;ane !:.~heb olmu§tur! ' 1 ' fn11 ese cı arı e ttne5ı ünya e· "5 ... ... mekt' gönderilmiş olan idmancı fi~eri muştur. Maç galibi Anadolu klü· 
old\lğtı za.-nan insanların rniişurrk ır. tasdı'k olunarak huvı·· ·yet .J:...:ı--ı-. • . ... .. r. " lt11' •• ~'!VU 5·4 )fenm~. 

ko n 1.lT.'Jn bir ~vle: anlat- dı . 
}'\JJ..ı •• 

~ \IU, 

~~~~n:ııı.: bir hatip ta'-rı al. 
~ılli ~ kalbi üzerine koydu. 
l)iilrak \'aya kaldırdı Ye fran

------------------------- Am ayn - iki arz dernek olur! \.UAlamö ">"'• 
Hayretler içindeydim. Buha • n ı-... -· --···üze gönderilmiştir. 

İ' \·%, haykrrdı: 
~ n Franta! 
~ll ~r kahkahadır koptu. 
; '%rdu ilden daha gürültü i

~r aı · 
!ıra lllaoca de\·am ediror, 
~«fu~a birkaç kelime 

~ . 
~ ~tı. Ne okiuğu
§İ\e.~u. Labart ve ar. 

li-q ·ı · · ·~n zabitlerinin bu 

~ ile ne mana \'erebilirdi? 

t~~ağa kalktı, yarı içil-

~,._ ~~asını tablara bas-
°'u -. Alman zabitle-
~~ ayağa kalkmış. 
~~tti ~1Wl~ni§ler ve ham 

Rutiye hayretle sordum: 
1 

•• At:,, 1 kl~p murahh.asKı.rım~ 

S
. b·ı· , j .;olgemı.ıe muracaat ederek kendı-

- ız arapça ı ıyor musunuz. 1 · · l" al 
B

. ded' B' . 'h . enne aıt olan ısanslan ahn an 
- ıraz ı. ızım ı tıyar I n·ca 1 n 
t.---.:ı- b' öğr . . o u ur. Braıulldlruan ıraz - erunıştım. 

ŞaJkın bir haldeydim. Hak.ika· =============== 
ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten ıonra aüacltt 3 defa muntazaman 

ditlerinizi hrfalayınız. 

ten çok garip ye meçhOl noktalar 
aydınlanıyordu. Evet Asyada da 
(ay) kelimesinin Türkler arasın· 

da ay manasına geldiğini ve Fran 
sızlarda öy şeklinde, lngiliılerde 

tamamile ay şeklinde, eski alman 
cada da ayg olarak bugün aug §ek· 
linde (göz) manasına gekiitini 
düşündüm.! 

sanlar ayni dille konu
şuyorlardı Ye tufan rİ\'a~·etini de 
bugüne kadar muhafaza ettikleri 
sabit oluror .. .Niçin tufanın bir a
yın parçalanması yüzünden yu
kua geldi~i gibi müthiş bir hMi
senin ri\'ayetini de nakletmemiş· 

ler? .. 
. .. ~ . . ', ... '. . . . . : ". . . .,. •,\. ' .. 

EKZAMiN ~ Buha - Ruti bu suretle adeta 
1 hakikaten tufandan evvel insanla

n :1 m~ı:t.ıerek dil konuştuklarım ve 
iki ay olduğunu isbat etmekteydi. 

- Fakat dedim, mademki ay 

Buha - Ruti gayet makul ve sus
turucu olan bu sualime öyle bir 
cevap verdi ki heyecandan titre
dim. 

- Nasıl nakletmemişler? dedi. 
Elbet\e nakletmişlerdir! Hem de 
en büyük, m ba~ McHc;e olarak! 

(Devamı var) 

1 .. ll:~~spor 1 
J~' ... iki ., .. , r. rı!töy sahamı -

fa "'r .: ·· ·Jp D, ~r birinci TC 

ık.nd t~l::.::ıl:rı karerla11D1~lar .. 
dır. 

tkinci takmılarda Feriltöyliiler 
1.0 Doğusponı yenmjşler, birinci 
takımlarda da her ikl taraf 1-1 
benlhere kalııuilardır. 

SEH1R TİYATROSU-
Bu akşam 20,30 da 

Tepeb:ışı Dram kı!'mı 

.\ZRAII. 
TATlL YAPIYOR _ _.....,._ 

RAŞIT RIZA - E. SADİ TP.!\ 
TİYATROSU 

Bu gece Kadıköy Hale sinemasın 
da Üvey babam !\o. lı koltuklar 
gftndmden ı;atJlmaktadır. 

~-
HALK OPERE1 

Bu akşam 9 dıı Üç yıldız, 25 çar-1 ~r~rdı. Hal ve ta-
~ 1tar~ı büyijk 

~ ,_~. 

paraçlamp arza dü~tüğü, yani tu· 
·fan o 1 d u ğ u z a m a n in-

---------------------~-----------------------·------- ş ·:1h:ı nh:ımı Kndmlann beftenctiğl 

Boşanma k~laglaştırılmalı mı? 

1 

. ~ kaherttı. To

' ~ ve ta.'ll bir Al
Otırluoa~i le dlfleln 

~ \' 
Eski bl;-;.-;~ka"t-div-Ör 'ki; - ,_ AlemdarSine~ 

Lorel - Hardı 

~ ç':'c'n &iiıi kiaçtı. Etca· 

~ıbj ~rm"ksi:rin~ . ri'~?d~ 
~· i.ı. Ezılebıhrdı. 

işlerine gelmediği için avukatlar 1 
Harbe gidiyor 
Altın Mabut 

--------------------· ~~~iyen d\mağın
:ı~ Wc 9abit f Pkir 'ardı: 
~~ ... 

bunun aleyhi11de bulunurlar! 
tr~F'~,a götürOlillk 
~ ·-.~i o~
~. JıWb\tki 00 

~~ a1t4..._~ bir nar•t 

Genç bfr avukat davaların uzun sürmesini aile 
oca·klarının }'tk~lmamasında bir amil olarak gösteriyor 
h.ıninin zikrei3ilmeme.ini i•ti. 

"'i1lt l }'eniu. 
~: ~ Cir yen çok eslci bir avuk.:ıtr, evinde 
iı...~i. ~ trenı henüz hareket et- ziyaret ederek anketimizin mev. 

akat h . ı . . fl ll! i mu acır er ıçen zuunu etra ıca anla~tıktan son. 
~a~ !ran5uaz da onlar ra: 
~ ltordon. l.Uıere ilerledi, lfilcin - Bu r:ıeselede sizin de fikri. 

' ile karşılaştı. Genç nizi almak istiyoruz, dettim. 
~- _oıa:: edec@k hali yoktu. Muhatabım gülerek: 
"ICl11ıı& • Alınanların muha· . ...... 

RQsı n boyıl\lna taktıkları 
~ a91tet~le iktifa etti. 

il et~ k en buna da aldın" 

"- Vallahi, dedi, yeni Mede .. 
ni kanunu::nuzu tamamen tetkik 
etmiş değilim. Fakat medeni l:a. 

nunda yapdacak bir tadilit içti. "'t..ı. ltı geri ittiler. 
~t Ve • mai hayatımız üzerine; mühim te. 
°'1UJ1 rsın, vagonun kapı- ıir1cr yapacağından azami dere. 
t aıı.a gelmesini bekliyen cede itina etmek liznndır. iki ta. 

' Alvlu/k.'ldir Oıgcn 
~~ i <li~ genç km gördti. Va· rafın rızası olduktan sonra mah. 
~r ~uhacir kadınlan kermtıin baıka s~pler ararr.ası 
~.Al ~nlar hep birden hakikaten manasızdır. Yalnız en 1 

n...ı.__~n askerlerinin ba- . h" ların sinirleri yatıştıktan sonra 
ıı .... ,U<ı~ mü ım şey çocuk meoelelliclir. 
ı. Qi,.b.ır•1 • askeri. talimatna- ban~ları ihtimali vardır. 
~ ·-. Btnim zamanrmda kadın bota. 

lı ~ llladdcsınde böyle Siz faal avuk:.tlarm fikirlerini 
' ti .... "ı a da.ir kavıt görmed;~ mak iki imza ile hemen yapılrvc. ··~ , ~· soruyorsunuz l~i or.lar şüphe,iz, 

ı;ı;..1 oi .cl\ .... rda bı"r zabı't de ren bir itti. Fakat 13yet kadın: b t •. 1,,_ 1 h' d d ti .. u iitaı utın a ey ın e ol ul:la. 
~ ~ ll'ı\isa cın Fransuazın geç- - Ben hamileyim 1 derse o za. rını söylerler. Çünkü .... 
. f.'da~ikaade etti. m·a.n koca çocuk için karısına na. - Evet, çünkü ... 

<11. ra11~. SO:ıra tre:'l hareket faka vermeye mecbur tutulurdu. 
,"C ""az h .. Stti 4 ·

-Tabii canım bu tadilat onla. 
rın itine gelmiyor da onun için ... 

Bu eski ve ihtiyar avukattan 
sonu yeni avukatlarımızdan Ab. 
düllcadir özgeni gördüm. O da 
~yle diyor: 
"- Ben kanunu Medenide bo. 

~nmalan tacil ve teshil edecek 
mahiyette tadilat yapılmasına ta
raftar değilim. Boşanma için va. 
ki müracaatlarda tarafların ba· 
rıtmak istidadında olup olmadık.. 
lan hakkında hakime hakkı tak. 
dir verilm~lidir. 

Bugünkü mevzuatımız da bu 
yolda tanzim edilmiştir. Mesleki 
hayatta boşanmaya •dair elimden 
geçmiı1 vak'alarda davanın uza. 
ması neticesi olarak kurtulmu§· 
aile tipleri mevcuttur. Ve mah. 
kemelere dügmüş olan karı koca 
bugün ~sud yaıamaktadırlar . 
Size bu h!diseyi iıı:tn zikretme -
den izah edeyim: 

Davayı koca açmıf, mahkeme 

bir sene kadar devam etmi§ ve 
mahkeme ta:-;ıfların b;ırı!}rn.ak is. 
tidadmda o}::luklarını sezdiği için 
boşanma değ:! ayrılık kararı ver
miştir ve ayrılık kararından bir 
müddet sonra taraflar oorışıruı. 
lardır. Bilahare kulağıma akset
ti, meğer koca kansım bo~adık • 
tan sonra sevdiği kadınla evlen
mek istediği için mahkemeye 
müracaat etmiş ve dava uı:ayıp 

gi'derken seviştiği kadınla arası 

açıhyor, sevgisi .ıail oluyor ve 
adam kansına ve çocuğuna avdet 
etmeği tercih ediyor. 

Görüyorsunuz ki boşanmayı 

teshil etseydik, bu zat bugün ka. 
rısıru boşamış ve sevdiği kadın

la evlenmiş ve arası açıldıktan 

sonra da sevgiEdni boşamış bu. 
lunacaktı. O halde kanunu me
deni bugünkü haliyle bu iki bo. 
şanmanm önüne geçmiş deme!<. 
tir.,. 

Kadri KAl'ABAl, 

l'atııy umma ateşleri i· Bugünkü tz.l:lilitta ise buna te. 
~}·o~ or, kendi kendine ye- ma5 edilmiyor. SonTa iki tan.fm 
~. •ciu: ' Ya. rızası olsa bile hemen bojanma 
,~~ l>tnah Yarabbi? karan verilmemeli, kisa bir mild. 
}.\ ~l'l~e • 

r,. ltırrı b Inüd:ıhale ttti ~ det ayn1ık bran: vermelidir. Çiin 

ELEK TR ı K AMPULO Cumhurıyet bayramı ıçm yalmz D. PARDa 1 
O 

majazasında bulunur. Galata, Lacivert Han 
2 K rş. Perçimli (Eski Zülfaruz) Sokak No. 2. Te1: 43748 

~lar 0,.1~ kadar kederlenme. kii ilk sinir bıı..-4'ıranı netice-sinde 
·~n * Sıerbeı\t bmıkh- ayrılnuya k~ vereın karB:cx:a. 

wp=ı p amca ıs 

lstanhul ikinci icra memurl9fin
dan: 

Bir horçtan dolayı mahcm -ve pa 
raya cel"rHmesi mukarrtr 5lr atlet 
bfife bir adet çini soba ufnk ııecca. 
de kıınııpe \'e koltuk vesalr eşya 

2.1Hl39 l:ırihine müsndif perşem
lle sün Ü s:ınl 16 dan 1 i ye kadar 
lleyoğlunda Firuza§:ı han:aıu cadde 
sinde 45 numor:ıh h:ınenin önünde 
açık nrttırruo surclilc satılacaktır. 

Arttırma bedeli kıymeti ınuhıımme
ııenin ) üzde 75 ini lıulnı:ıdığı tak
dirde '.! inci arttırm:ı <U HIS9 tari 
hine nı!is:ıdif p:ızartcsi çünü ayni 
sn:ılle icra edıleceği ndeıı lalip olan 
l:ırın lCvmi ınezkurda m:ıh:ıllinde 

bıılunncnk ııır.rr nra rn ii rncıın ı ""le
ıncleri ilan olunur. <23·10.939 • 

1 
Selimiye Askeri Satm
ma Komisyonu ılanları 
Sclimı:rc ı üm bi rlıkleri!e Haydar 

ıı:ışn sacı lıoslııncsiniıı ihtiyacı için 
4i0 ton ınarinla\'c kömürü kapalı 

zarf usulile 12·10·939 silnünden 
itibaren onhcş gün müddetle kapalı 
eko;illmcye konmuştur. Ek,lltmesi 
28·10-939 cumartesi sünü sant 11 
de Sclimiycdeki tümen sotınalma 
komısynoundn y:ıpılacaktır.. Tah· 
min bedeli 6871 lir:ı 40 kuruş, ilk 
teminatı 515 lira 3fı l:ııru~tur. işbu 

eksiltmenin C\'Saf \'C ~:ırtl:ırını gör· 
rnck lstiyenler herglın ve ihaleye 
iş!ir:ık edeceklerin de belli gün ve 
saatte komisyonumuza miirncaat e· 
dcceklcrdir. Krpalı eksillmeye 1,ti
rak edecekler tektir mcktupl:ırlle 
birlikte yeni 5ene tieııret vesikala· 
rını l"e bu işe yeter munkkat te
mlnnt makbuılarını -veya banka 
mektuplarını h~lli edilen ih:ıle sa
ııtlntlcn bir snnl cncliıır kadar ko· 
misyon lıa~knıılıjıııa \'ermel~i. 

(89M)) 



Vazan:Andre Maurois Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
9 - DördUnctı .mddub evralji, Kırıklık ve bütün a!!rılarmızı derhal OKSURUK ŞURUBU 

R u z v e 1 t h a s t a l ı k Daha tanınrm, kımseier arasın·. k f b ·d ·· d "'> k • · 
b·ı , be ed. d t · hk · bA'·iml eser. r.a ın a J?un e ,., aşe alınabılır anlarında ı e ıı.ay tın 1- an emyız ma emesı dA e- ~!il ..... ...;.=::ar.= ...... . "Sirop 

Pectoral,, 
ği sevimli tebessümü yüzünden rinden Dugla~. Şikago üniversite.ci :m füfü:~.l::.:::S :m W 
cumhurreisi olmuştur. Hadrodaki si reisi Hut Chinin ve Rehcstug· 
açık ve herkes tarafından kolay velin isim.le:ini de i~ittim. Bunla· 
anlaşılır nutukları da buna yar. nn her üçü de iyi tanınmış adam· 
dım etmemiş değildi. Grever Cle- !ardır. Ve istikbalde börte tanr· 
velend, Rufalo belediye reisi sıfa· nacaklardır. Yalnız ben birçok 
tile ahlaksızlığa karşı mühim bir siyasi noktainazarlar üzerinde du· 
mücadele açmı~ ve bu mücadelede rarak Huzveltin halefinin gene 
Amerikada büyük bir alaka tevlit Ruzvelt olacağını dü5ünüyorum. 
etmi,, her tarafta belediye reisin· Efkanumumiyenin de böyle te· 
den bahsedilmesine esbeb olmuş· menni ettiğini sanıyorum. 
tu. Cumhuriretçiler taraf ma gelin. 
Heyecanlı vakalarla dolu geçen ce, bunlar Ne\'york müddeium•.ırni 

bir cumhurreisinin deuinden son· si olan Tornd~Yi:ıe ço'{ gü\'eni· 
ra, Amerikalılann his!eri hazan yor görünüyodar. Devi kırk ya· 

Muhammen bedeli 3!)00 lira ve 20 metre murabbalık topu 40 kilo o· 
lan 300 Rulo belon inşaat tecrit nya binn daml:ırını örtmek icin karton 
bitüme 3·11-939 cuma f{Ünü saat (1 1) onbirde Haydarpa,ada gar bina11 
dahllinı1eki komisyon t:ırafınrlan acık ek~iltme mulile satın ıılın:ıc:ıktır. 

Bu i'e girmek htirenlcrin 292 lira 50 kuruşluk muvakk:ıt teminat ve 
kanunun tayin ettiiU vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis· 
yona milracaatları lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan p:ırasıı olarak da~ıtılmakladır. 
(8794)l 

Fıski ve yeni bütün ak. 
sürük.leri geçirir, bal· 
gam söktürür, bronşları 
temizler, nezle v pip. 
ten koru., göğüsleri za· 
yıf . .ara. bilhassa p. 

yanı tavsiyedir. 

INCILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyo~lu lstanbul 

da sükOnet ve emniyet ister. lşte şmdadır. Fakat m:mzetlik iç!n la- yok mu? Mesela ayan azasından 
bu devirlerde büyük iş adamları· zım olan ~a:-tlardan e!~-crisir.e ma· yahut valile:-den birisini öne süre. Şose inşaatı ilanı 

Nafıa Vekaletinden: na, ida:eli aile b::ıbahrrna emnL liktir. Ewe!a he: tarafta tanı:mı:ş 
yet telkin eden silik a:Jam.larm bir adamdır. Ga::ct~:crin birinci 
cumhurreisi olma:;ına ihtimal var sayfasındaki re.simlerile mı:!~hur o
dır. lan bir namzet. Ba şöhreti d'!\'am 
Şimdi Amerikada bütün bu ara edip gidiyor. Tüccarları korku·hn 

rulan vasıflan haiz olarak kim!er titreten :\c\-yo:k haydutlan:u te· 
gösterebilirler? Cumhuriyetçilerin mizliyen, bu zattır. J\mzrikaya ya 
ve demokratların kafalarım yoran yılmış ahl~.ksızlık sebekesile uman 
sual budur. Her iki fırka da nam· sız bir mücadele yapmış \'e bunlar 
zet aramakta ve akla gelen isim.le· darı en kudretlisini mahkfun 
rin muvaffakiyet ihtimalini tart· ettirebilmiştir. Bugün bu zat Cla· 
maktadır; bugüne kadar işittiğim veland ilk cumhurreisi oldu~'it gün 
isimler şunlardır. Demokrat parti !erdeki kadar bü)-ük bir şöhrete 
için en iyi namze gene Ruzvelt o· maliktir. Siyasi mazisir.e hiç kim· 
labilirdi, fakat fırkada mühim bir se hücum edemez. Halka hoş gö· 
ekseriyet teşkil eden demokrat .rünebilir. Gençliği, aile hayatına 
muhafazakarlar bu intihaba mu- bağlılığı kendisine bir sempati u
haliftirler. Binaenaleyh parti an· yandırabilir. Bu noktayı sezen 
cak reylerin çok dağılacağından cumhuriyetçi gazeteler bugünler· 
korktuğunu ve ba~a bir isim ü-' de sayfaları Devinin e~inin ve ço· 

' zerinde ittifak edemediği takdirde cuklannın resmile dolduruyorlar. 

m~z misiniz? 

l'\ !t:hataplarundan birisi cevap 
\'erdi: 

- Var, mesela Minnesota vali· 
si S~a':'ls~~:ıi namzet g3sterebiliriz. 
Fa!:at kanuna göre cumhurreisi ol 
mak için ya~ı müsait de~ildir. 

- Kaç ya~ındadır? 

- 35 yaşında.. Ayan azasına 
gelince Taftm, Vendc"lbzrgin isim 
leri mevzuubahs o!du.Taft taraftar 
lan bu ailenin birkaç cumhurreisi
ni yeti~tirdiğini söylürorlar.Fakat 
bu bir meziret midir acaba. Barı;ı 
kalırsa halk rey verirken a!-:c;ini 
ciil~ünecek ve "Amerikada memu· 
riyetler veraset suretile int;kal et· 
mez,, diyecektir. Bir intihapta 
birçok şeyleri dü~ürunek lazımdır. 

Bu mı:!mlekette ya5ıyan Fransız 
Jann en kulağı delik olan R ••• a 
sordum: 

1 - Trakyada "İstanbul _ Stran ca - Saray,, "Poyralı ·Demirköy., "Tekirdağ _ Gelibolu mis•~:,, 
''H:ı.uımköy • Çatalca - Çerkeskö.r,, ;>ull:ın inşaatı :ıyrı anı olarak ve pazarlık suretile di.siJtnıC) e 
mıştır. · ~ ~ 

2 - Her yolun keşif bedeli ile muY:ıkkat teminat miktarı ve pnıarl ık tarihleri ayrı ayrı a1ıı~ıd' l). 
rilıni5tir. f 

~ ,.e J~ Yolun ismi KeşH berlt'li ~hıvakkat Pazarlıi:ın yapılacağı auıı ı,,:"

1 teminat :'lJl 
Lira Kr. 

A - ı~tanbul.Slrancn-Sar:ıy yolu 1.5i6.G30. 4.3 

n - Poyralı _ Demirköy yolu 

C - TE'kird:ıJ - Grliholn 
yolıı 

nıı~nkı 

D - Hadımköy - Çerkeo;Jd5y l:olıı 

3~3.i:>3. 23 

495.027. 60 

455.232. 00 

Lira K. 
Gl.0~9. 00 

10.100. 13 

23.575. 10 

21.961. 28 

6.11·939 tarihine müsadil p~ 
si günü ,aat 10 da 

,:t 
Ci·11·939 tarihine müsadi( p , 
si günü saat lli da 

7 .1 HJJ!l l:trihJne ınü••d~ 
siinii ~aat 10 da 

7·1 H>39 tarihine 

3 - nu yoll:ırın 
gü:ıü saat 15 da 0 

p:ı7.arhklarx 11alia vekAletinde ,ose ve köprüler reisliği eksillnıe komJsyorııl 
da yapıl:ıcaklır. 

- . ·r•l•' 4 - T:ıliplfr, hu durt yol işin Cfen "f~lan!ıııl • Slranc:ı - Saray,, yolu evrakını (50) lira, "Po' 4 

Ruzvelti namzet gösterebilecektir • .t Geçen gÜ!ı cumhuriyetçi fırka· 

Bugünkü cumhurreisinin muhalif..'. •dan ve nüfu~ sahibi iki arkada:ır 
leri ise ancak 1910 da dünya ah4

• aralarında konu5urken dinledim. - Siz kimin cumhı.ırreisi ola-
vali çok kan~ık bir şekil aldığı1 Birisi: ca!mı dü~ünüyorsuncz? 

nıirl:öy ~;olıı., cvra'iını C 1(),20) lirn Te "Tekird··~ - fıeliholu illi~:ık ~·olu .. evrakını (24,78) lira ve "liş 
Çcrkcsköy yoll!., evrakını da (2::?,71i) llr::ı mıılrnhilinıle :ıdı geçen reisliktcn alabilirler. J 

5 - hıcklilcrin pıuarlık tnrihln den en az hl'} J(İin eHel bir istida ile Nafiıı nk!\letine müraca11~ t 
gibi inşaatı : :ı ;-ı J.ıleceklı·riııe <lair ıniilcnlılıill:k ehlini ve~ika,ı talep etmeleri );lrımdır. 

;(harp başladığr ve ya muhakkaıt . "Devirle noksan o!an şey, siya· 
göründüğü) takdirde Amerikanın st tecrübedir, diyordu. Bu yaz 
infirad siyasetinden ayrılması lü-=' 'kend\~ini AYrupaya bir tetkik se
ztimuna kani olurlarla eski cum~ 1yahatine göndermek faydasız ol

hurreeisine rey verebilirler. Ruz- m.ıyacak.,, 
velt na.mut gösterilmediği takdir- Diğeri bu söze canı sıkılmış bir 
de, herk~. hatta muhalif fırka ta· tavırla cevap verdi: 
rafından dahi sevilen hariciye u.. "Avrupaya mı? o takdirde çift· 
mwni ka.tibi Cor Dell Hull nam· çi halktan hiç kim~e Devire rey 
zet olabilir. Bu zat intihap kabili: vermez. D.ı. zatın yazın akrabasm 
yetini haizdir. Fakat kendisi cum dan bir çiftçi aile bulmac:ı ve yazı 
hurreisi olmak istiror mu? orada ge;irmesi Iazımr!ı::-. Hem bu 
' Cumhurreisi muavini Kamu rada iken bolbol fotoğrafım aldır
ıTeceddüt vekAleti umumi katibi malıdır. ).1eseltl bir traktör idare 
Hopkins, posta müdürü umumisi, ~ederken, yahut ahırda ir.eklerin 
Farley Amerikada iyi cumhurre-t' ortasında dururken. Ancak bu tak 
isi namzedi sayılamıyacak kadar dirde Devi intihap olunabilir.,, 
siyasetle yakından alfil<:adar ol· Kendilerine rordwn: "Namzet 
muş kjmselerdir • gösterecek bir siyaset adamınız 

t l ıst. Komutanlığı Satınalma Komısyonu ilAnları 1 
• lhale giınu tnııl.iı çıı,;r ll'::n lııımtl şsuyu ha~tanı~sı ıçın :u:-, tun ko1;:kö 
mürü şerait ve evsafı d:ılıilinde s:ıtın alınacakıır. Açık r.J..~illnıc ile ilı:ılc. 
si 2 ikincitcşrin 93(} perşenılıe günü saat 16 da yapılaca:..ıır. :'liuhaınmen 

kıymeti (i2(ij lira ilk teminatı 4 70 liradır. htclo.lilcrin belli f{ün \'e !laatte 
Fındıklıda komutanlık s:ıtın:ılmn komisyonuna gelmeleri. (8HO) 

* * * 
Pltaılc Atış Okulunun yaptırılacak olan su tesisatı için 5 kalem mal· 

zeme salın alınacaktır. Açık ek'iiltme lle lh:ılesi 2:; hirinciteşrin 93(} çar_ 
şamb:ı günü sant 10 da yapılacaktır. S:ırtn:ımesi hcrgüı: komi-;yonıla ıtörü
lebllir. Muhammen keşi( herleli 999!) lira 11 lmruşhır. ilk teminatı 750 li· 
radır. lsteklilerrn ilk teminat makbuzu "eya mektupları ve kanuni ,·r;,,ika_ 
Iarile l>erabcr belli gün ''e saatte Fındıklıda komuıanlık satınalma komi~
yÔnuna gelmeleri. !.8244) 

*** 
İhale günü talibi çıkmıy:ın ~laltcpe Piyade Atış o!rnlıınd:ı yaptırıla-

cak Qlan der<;hanc, keşif ,.e ,:ırlnamelerile plıiııın:ı göre pazarlıkla ihale 
edilecektir. l!_aıarlıjlı 3 ildncileşrin 939 cuma ı;:ünü "nal 14 le yapıl:ıc:ıklır. 
Muhammen keşif bedeli 71040 lira li3 kuruştur. İlk teminatı 5328 lira 7 
kuru5tur. Keşif ret veli ve pli\nı bedeli mukabilinde ait olllu~u şubesindrn 
'·erilir. İsleklilerin ilk lcınin:ıl makbuz yeya mektuplarile 2.ı90 s:ı31Jı ka· 
nunun 2·3. maddelerinde yazılı \'esikalarile ihale siiniinılcn sekiz giin r,·. 
vel vildyet n:ıfia ihli<;:ı<; komisyonun dan ııl:ıcaklnrı YC~ika!.:ırile berabrr 
belli ~nn ve <;:ı:ııte Fındıklıda komul:ınlık <;:ılınnlma komi~yonun:ı gelme· 
leri. (87~8) 

* * * 
T<omıılanlık birlikleri iı;iıı nlınac.ık 700 :ıdrl zincirli he) :ız nııkar:ı. 

ya ihale ~iinü talip çıkınauı~ından kkr:ır ıı:ızt'. lı'da il:nlesi 2G lı:rint'itr~
rin !)J!) perşembe gii ıii s:ınt 10 ılı y:ıpıhr:ıklır. isteklilerin lıclli J:iiıı 'e 
sn:ııtc Fındıklırl:ı komutanlık sal ınalm:ı knm!o;) oırnn:ı sclmeleri. C8i'O:i) 

* "' :.(. 
Roınutnnlı'• hirlikleri için 31l01l kilo nyrn reçeli. 3000 kilo ,.i~ne re· 

çeli, 5000 kilo beyaz pr.,•nir ve ;,rıoıı J.ilo :r.rl tin nm::ırlıkla .. :ııııı ııl:wırn!•. 
lır. Pazarhgı 2:i hiriııciıcşrin :ı:rn ~·:ır.;ıımlıa 1'iinü s:::ıt IG <in ynpı!ııc:ı!.ıır. 
İsteklilerin belli ı;:ün ve .. :ı:ıtıe Fındıl:lıtla ko:nu::ınlık s:ılınnlm:ı komis· 
yonunn grlıncleri. (Si!li) 

* • 
»alrc:nizde mcn~uı ke~ir ı-rı ,·rli ,.c ş:ırı n '1 :nrc;i nıncilıi ııcc Eı:ı · nüııil 

yerli n yalı:ıncı :ı~kerlik şıılıekri b in:rn tamir elllrilecı•l:lir.Ke~H lırıleli 
Ci42 lira 80 kuru~tur. llk teminatı 4~ lira 22 l.:uruştur. Pazarlıkla ihalesi 
2Ci hirincite~ri~Q.,_39 perşembe Jıünü ~n:ıt 11 rtey:ıpılır:ıktır. ı~teklilcrln 
belli giin v~natıe"Fındıklıc!a komul:İnlık salınalm:ı komi~yonuna gelme· 

Cevap verdi:. 
f; - Pazarlığa iştirak cdocck tııllplerin, lıc')İn~l maı!ıledt' hah~edl len vc-~lka ile ticard odı•• ~ 

ve lı·ıninn: 1"e!•lupl.1n ile birli!:li! muayyen gün te ~aalle komisyon reisliı}i odasındn bulunrnılll 

- Hiçbir insan zeMsı heni.iz 
mah1mlarmdan hiçbirisi meydan· 

tazldir. (5401) (8738) 

Deniz Levazım Satına ima Komisyonu 
da olmıyan bu meseleyi hallede· 1 
mez. 1910 da dünya vaziyeti nasıl 
olacak? İşler nasrl gidecek? Eğer 
~~i~e~~ı~~ını~ ~----M•am~-~r•a•U~"aUmb•ıı•h~ri-K•.-•s•a=~-a·~·a-K•o·~-s·y·~·u•n•~-n·;------------~~ 
layca kazanmakta devam ederse Cinsi k"l T h · · r· t llk ı inat Ek ·ilme ıü e 
iktidar mevkiinde olan frrka bu ·ı o~u 
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mevkide kalabilir. Fakat buhran Kuru fa~ulye (5.0.00 15 :;o 523 13 25 blrlnclteerln 930 ıl ~ 
ağırlaşırsa, hümmalı memleket Nohut 40.00'J H :ıu · 43:> 00 ,, ,, " j)l ~ 
vaziyetini değiştirebilir. lşte şim· l - Komutanlık kara birliklerinin s~ııelik ihtiyaçlnnndan olup yukanda eina ve miktan yası!J 

'dilik söylenecek söz bu kadardır. lem yiyecek maddeleri, ayrı ayrı kapalı zarf usuille elc.siltmeye konulu1111tur. ~ 
2 - Eksiltmeleri !zmitte Tersane kapıamdaki komisyon bina.amda yapıh.calttır. Şartnameleri - Siz cumhurreisi olsaydınız in 

t:hab:ı hazırlanm3k için ne yapar· olarak komisyonde.n alınabilir. ~ 
dımz. 3 - Eksiltmeye istirak edecek isteklilerin 2190 a:ıyılı kanunun iatediği bu ille allk.a<1&r old ~!İ 

_ 1940 a girerken i5 Alemine gö!.ltercn ticnrct ve"ikıılnnnı ve yukarıda hizalarında ya.zıh ilk teminatlerile b!rıort. hun'lıYp 
( h teklif mektuplarını muauuen gün ve saatlerden tam bir aaat evveline kadar komlayon bqonl re a vermeğe çalışırdım. J J 

melcri. "8200" * * * ıo'' 
---;/;---:--::---=--==---=~-------------- 13000 tlcsiınelre muralıb3ı Amerikan Yidalası .. • ,.,oU 

stanbul P. T· T. Müdü1·lüği;nden: 4000 kilo kö'iele • ;,~, 
Idııre bendiye ihtiyacı için 1000 kilo sicimin :ılımı açık eksiltmeye 3600 kilo vaketa • · / 

konulmuştur. _....,-·~D 
Ek~iltme 8-11-93!) ç:ır~:ımlrn sa:ıt 15,:lO <la n. Po~ıııh:ıne lıin~m hi· t6:~)'şf 

rinci knıt:ı P. T. T. ~hidürlüğü odasında toplaıı:ıcnk :ılım s:ılını konıiwo- ı - Cin'i, miklar ve tahmin bedeli yukardn yazılı üç kalcrOd. 
nuncla ~·npılocaktır. • • so • 26 teşrinievvel 939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat ı., J ~ 

Beher kilosunun muhammen bedeli 82,5 kuruş, hepsinin 825 lira, Jıkl:ı eksiltmesi yapılacaktır. ııt 
muvakkat teminat li1 lira 88 kuruştur. 2 - Katı teminatı (242.t) lira olup ş:ırtnamesi komisyond•ll 

hteklilcrin miihürlü nümıınc ve eksillmc şnrln:ımrsini ~örmek ve ı ı ·ı· ., a ın:ı ıı ır. ~oıı' 
muvakkat teminatlarını y:ılırmak üzere cnlışm:ı giinlerinde mezkur mü 3 - btcklilerin belli gün ,.e saatte Kasımpaşada bulunan 
dilrlük idarl k:ılem Jernzım kısınma eksiltme siin ve s:ıııtinde de 939 se: na mürııc:ı:ıll:ırı. (8579) 
nesi kin muteber ticaret odası vesikası muvakkat teminat m:ıkhuzlle bir· * * * 
Jikle komisyona mlirııc:ıntl:ırı. (SG46) cı 

llI. M. V. Denlz Merkez satın alın& koJnlsyonund&Dt t,~0 ı 

leri. (8801 ) 

* * * 
İhale günü talibi çı!•mıy:ın komıılanlık birlikleri için şerait Ye cv~a· 

fı ılahilinıle l ıooo kilo kuru r:ıl:tklık ot p:ıı:ırlıkl:ı s:ılın :ılın:ıcnktır. I>:ı_ 
ıarlı::?ı 2:> birincilc:, ı in 93!1 çnrşanıh:ı giinü s:ı:ıt 11 de y:ıpıl:ıcn:.tır. lstck
lilerrn lıclli gün \'e saatle Fınılıklıd:ı komutanlık .S:ıtmalın:ı komisyonuna 
gelnıekri. (8798) 

* * :ı~ 
Komutanlık lıirli!.:lcri için şerait ,·e cv ... :ıfı ılalıilindc 13:1388 kilo pra. 

sn, 802:i!) kilo Irtlınn:ı, 4i:i'.ll idin ı c;pa na';: ayrı :ıyrı açık eksilıme ile ~atın 
alınacaktır. Pazarlığı 10 iki:ıcilrşrin !>39 ı-ıım:ı günii snat 10 d:ı yapılacak· 
lır. Muhammen lıeıl~l!eri l:"ı 1 ı :ı!l'ı 133R,SS. ısp:ınıık 8:12.R!l, prasa 2000.112 
lir:ıtlır. ilk lrnıiıı:ılhrı rırnc;n l:ifl,01;, ıo;p:ııı:ık G:.!.47. l :ih:ı ııanın 100.42 li· 
raılır. lsleklilcrlıı IH'lli giin ve 'nallc I"ııı.lıklııla l:uıııul:ııılık :ı.alııı:ılınn 
koıni~yoıııın:ı gclıııC'lcri, (Si'~v) ......... 

-ıı• •r- ..... 

llırle {liinii lr.lilıi ı:ı!;ını:::ın !r:ı:,ll :ıı-ıı:ı~:ı lı:ı"' nrıcc;i il'in s:•tın :ılına. 
r-a!;: ol:ııı 4:i'l ıoıı ko';:~:3mlırii nı:ı!: c·:,.iltııı~ ile ih:ıl~si l 'l ıVinr-ilc'>rin 93!l 
r!ıınıı ~iiııii !ı:t<ıt 1 t tc rnpılr.r.ı':ıır. ~!ıılııı ·nııınıı kınnr!i iôjO Hrııılır. ltk 

i
l tcnıjp·ıtı ;,;ı lir:ıılır. ~·:w:ıınınc'li lırl'giin f·fl:•ı·wo:ıda r,iidilr1liı: r. htcldi· 
lcrııı ili: l<'m iıı:ı t ıwıklı•ı:r. Yl'\":ı r"•l\lunlırifn :.!lf! ı s·ı~·ılı ka•ııınıln ynT•lı 

vedk:ılı .. ilc Iıer:ılıc·r ilınle ıtünu ilııılr ı;a:ıliıııkn lıir sıı:ıl t'\' I diııt~ k:ıılnr t-;. 
t:ınlml Fındıklı koınulnnlık snlın:ıl ınn l:omi'iyoııım:ı gclmelcri.(8i!>!I) 

* * • 
llı ılc r.liııii t:ıl:lıi çıkııııy:ın birl:kJ,•r ihliy:ır ı İ •;in :ı:::.ı ı ı!)ll kilo oılıııı a_ 

ı:ık c!.:o;il'"lte ile salın nlııı:ıca!.tır. P:ızarlı~ı 10 ikiııcitc·,.riıı !)3!) rııın:ı gii· 
nil ,aat 11 ete ya;:>ılaı-.ıklır. Mulı:ıınrnrn tııl:ırı :lE2:l liraılır. ilk leınin:ılı 
287 llrnı1ır. f,tcklilrrln ilk tem iıı:ıtlnrile lıeralıer lıclli r,iin Ye saatte Fın· 
tlıklıda komutanlık sııtınalın:ı komisyonuna f;eJıncleri. (8800). 

1 - Tahmin edilen bedeli (252:i0) lira olan iki adet ce;ıe~ sı•1 

pazarlıkla mün:ıka~:m 8·11·939 tarihine rastltyan tarşamb• fil\., ~ 
tc Yrkiılel hinnsınd:ı müteşekkil komio;yonumuıda icra edileC~~t~er'~ 

2 - 126 kuru' beclel ile şartnamesini almak istiyenlert~t1' 7S 
1 müıı:ıka~:ıy:ı girmek hliyenlcrin de bem giin ve saatte, 1893 l~ •"''~ 

rıı5luk ilk teminat ve k:ıınınt vrsikal:ıri1c birlikte komhyon• JJJU~76'l 
(54'8) ( 

Askeri Fabrikaıar umum MUdUrlUğU i1A11 1'~ 
500 TON NlTRATDÔSUD ALINACAK el J.4~:~ 

Tahmin edilen bedeli (50.000) lira olan 500 ton Nitratdô~U ş.ıl'1, 
fahrikal:ır umum müdürlüğii merkez satın:ılma komisyonuncı\,,,ıııt~~ 
~·:ırşanıl.ı:ı günü s:ı:ıl 15,30 dn p:ız:ırlılda ihale edilecektir. ~:ır pıır<' rl 
lira (50) kuru, muk:ılıilinde koıniwondan ' 'erilir. Taliplerın ndd'ı~, 
ırıııinnt ol:ııı (:1i50) lir:ı , .<' 2'9rl nnmarah kanunun 2 ve 3. fil ıil"r' i 
ılc!:i vc-;:ıi'dl" komi'iyonrn olınadıkların:ı ,.c bıı i~le al:\karlar ı.oııtlJ) 
olılııl.:lnrınn dnir ticaret otla'iı Ye'iikaı;ilc nıeıl.:ur gün ,.c sa:ııte 
rııüraı:a:ıtları. (8i 15) 

• * "' •f 

11it l\al<'m makka.b almu.ak .,_,r ·~-~ 
Tahmin eılilen hcrkli ct:>.500) lira olnn 16i lıılent rn31' ell ş,ıl ,ıf 

f:ıhriknl:ır ıınııım, nıü ılürlii~ü merkez satınalma komi~yon°~119ı11t fı~ 
ı:arş;ıııılıa ~iinü s:ıııt u.:ın ıl:ı p:ız:ırlıkl:ı ih:ılc edilecektir. şıır ııııı ( ,,, 
sız ul:ırak l.uıııbyontl:ııı \'erilir. 'J'alirılrriıı nıuvakkııt teınin.~t ı~eı:i <t

1
, 1 

lir:ı (50) kuru, \'C '.!HO nıınıaralı k:ınıınuıı 2 \"(' 3 111adt1eıeı ın oltııı~ 1 cf'~ 
le komi<>yoncn olm:ıılıkl:ırına -ı-e lıu işle aJ:ıkaılar tiirr:ırcl:ıll :ı 111 iiı1' 
dair Tiı-arel odası yesika~ile ııırzkur giin ,.c sn:ıııe koıııı~r011 • 
lnrı . .(806(}), 


