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~CtUai. ta, 25 - Büyük Millet 
'%ı İl' altıncı intihap devre -
~İde ıt toplantısını 1 teşrini
da: oJ~aPacaktır. Şimdiye ka· 
"l'ııı1.ı- toplantılar, fevkalade 
t..... grnct 
~p41\tıı an Meclis normal 
~Cıı barına ay başından iti
t · a ı ,liııii }' § 1Yacaktır. Çarşamba 
~lliıı İl:Pılacak intihap devre
>ıtııli Ş toplatısı CumhurreL;i 
da:ı k ef İsınet inönü tarafın· 
b uıt tı 

/ ~ ıııı}' ut~kla açılacaktır. 

1.r~lldı.ı~ hadiselerin karı~ık 
~1llj ş lfü böyle bir zamanda 
"l er .~ r !)}ah· ın nutkunun mühim 
~assa 1Yeti haiz bulunacağı 
1
' tebarüz ettirilmekte -

' ~'-----~~ 
t&etecin 

~'-· -
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;; !ürk PM3S1 
• \trlt ~ t ·ı· F •l-> nP"ı ız - ran-... ~ l _, 

1 .. ~it\ ~şmasile bey-
~~ el i · 
~~l~ döviz mevkiine 

~,t l:~ktir-
•tı· li 

> ~ut~. ASAN KUMÇA YI 
' • tıı .. uzı \ bıt " - Fransız paktı 
) ~i bir nıeınleketıer arasında 
k~llt ~Ca\·üze karsı '·upılmıs 
~ Pakt ~ J • 

lt.ı~arı cı l değildir, bu pal;;t ar. 
1ı )~ ıııU: lnali \'C iktısadi bir 
ıl ~ kı, b un esasları ihth·a eıli

~ f )~ lı'rıc:rı~arın tatbikı T\irkiye. 
~, d~ğı~1~•e:ı.ret sisteminde bli· 
b 11t, t~ lllıl<'r husule getire· 

~ ~~~er;;er Paktı:ı istihdaf etti
~ l\ oı11

1

" \·e Balkanlar sulhü 
~~lııe rı~hilirse hariri ticaret 
~ ~~ aıt değişiklikler mcm-

1 t 11ıtıu · 
'er-'l~ n•ı haynhncfa geni:; 
\ lıt. d<'Yrinin lıasl:ıngıcı o. 

10'' ~ anıı 
l!~no !t.~ı aı>aı. • 
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9,~ ~il) l'!.i . ışJerin ba~mda para. 
bııı· ' arıl . ı lr ır. Sadece dc,·Ichn 
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Sovyetler Alr11anyaya 
i ktısadi yardı 111 -a 
başlıyor ,~·······················\···········~, 

Rumen -Bulga.r 
hududunda Harp kararını 

okuma.k ıçin 
bir çarpışma 

Amerikan -Ayan Mecl: s ı 
Bitaratl ı k kanununun 

kabul etti 

tad ilini 

Amerikan ticaret gemiler i silah hariç olmak 
üzere her türlü malzeme nakledebilecekler 

Vaııington, 25 - Ayan meclisi 
Allantik denizindeki tehlikeli mın 
takalar hariç olmak üzere diğer 
denizlerde Amerikan ticaret ge -
milerinin tabi tutulduğu takyida
tın kaldırılmasına dair bitaraflık 

kanununda bir değişiklik yapıl -
masınr kabul etmiştir. 

Bu taililata göre Amerikan tL 
caret gemileri muharib devletle. 
rin cenubi Allantik, Büyük Ok -
yanus, Hind, Çin, Tasmani, A
rabistan ''e sair denizlerdeki li -

manlarma silah müstesna olmak 
üzere her nevi malzeme naklcde. 
bi!ccekl erilir. 

Ayan meclisi diğer cihetten 
muhariblere doksan günlük kredi 

açılmasına dair olan maddenin 

ilgnsr için yapılan teklifi kabul 
elmiştir. 

Rayiştağı 
Buyünlerde içlimaa Mukavemet eden 

çağıracak 1 
lngittere Alman hava J 

hücu nlarına kar şr 1 

şıddttl ı tedbirler alıyor 1 

vetlerinden 
bir nefer 

bir 
Romen kuv
yarbayla 

yaralandı 

Londra 24 - Amsterdamdan 
gelen haberlere göre, Hitlerin İn-
giltere ve Fransaya karşr vermiş 

olduğu k:ıti harp kararını okumak 
için Rayştağı hemen toplıyacağı 

anlaş •.. ıakt:dır. Bu haber nazi 
şeflerini Alman halkının manevi· 
yatı hakkınJa dü~iinceye se\'ket· 
mi~tır. 

Ri~ntrop Danzigte nutuk söy

lemeden evvel Hitlerle birkaç saat 
konuşmuştur. 

Danzigte söyJenen nutkun usu· 
le mugayır olan mahiyeti, Ilimler, 
Iless ve Göbelsin de azasmdan bu 
lunduğu Ribentrop partisinin nü
fuzunun artmakta olduğunu gös
terir gibidir. Şu halde şefleri Gö
rin'."{, Brautschitsch ve Frickolan 
mutedil fırkanın zayıflamakta ol
duğu anlaşılmaktadır. Liderler 
konferansının ortaya atmış olduğu 
başlıca çetin meseleler şunlardır: 

1 - Bazı zabitlerde görülen 
monarşik - sosyalist temayüller. 
Bu temayüllerin Almanya ile Rm: 
ya arasında husule gelen yakınla~ 
madan sonra yeni bir kuvvet ol-

(Devo.mı 4 üncüde) 

Vilnoda 
Aç hali< mağazalara 

hücum etti 

Karış .klık askeri 

1 

Londra, 24 - R umen - Bulgar hududunda bir Bulgar çetesinin 
Romanya hudud müfrezesine tnıı.ruz ettiği bildlriliyor. Rumenler 
nıuktw('ınet ('tnfr;ler ' 'O bir yarbay ile bir nefer yaralanmı~tır. 

Uül•rc~. 24 (A. A.) - Sarsanlar köyü charında. Bul~ar liomited
leri iki Rumen jandarm:ı.sını ağır ı;urctte yarala.mışlardu:. 'la.hlılkatıı. 

Bulgar Kra~ı Borls Bul~ar Bas,·eldli Irösr lvano{ 

Bulgar Meclisi 
feshedildi 

Dünya 
intihabat 

vaziyeti dolayısile yeni 
yapılması şüpheli görülüyor 

Yeni hükumet neşrettiği bir tebliğde, 
dah •lde ve hariçte sulh siyasetıne de
vam edeceğini, dostluklarırıı tarsin 
edeceğin ı , bıta t af kalmak sıyasetini 

,.~ ~lQ işsiz oldukların ı söyl iyen 

~-" ~ tahmil ve tahliye amelesi 
kuvvetlerin müda
ha,esila bas1ırı :d ı, 

güdeceğ · ni bıldirdi (Yazısı 4 üncüde) 

lJ Sabah Merkez Rıhtım hanı 
L· Önünde 
ıınan Müdürlü Hi 

., 

iŞ 

topland ılar 
fabrikada çahş:ıulıecek, ere 

vcrecal< 

•ru 
önünde toıllanan nmel <'lertlen bir 

0.'a.zıı;ı . . inci<le) 

r: .~u:ml Korte 

Luft 
Hanza 

Tayyare şirketi müdür 
muavini şehrimizde 

lstanbul - Berl in 
Hava seferleri başhyor 

(Yazısı 2 incide) 

ötenler var 
Litvanya askerler. 
Vılno m · nta ~{aS • nın 

ışgal ı n e başladılar 
Roma, 24 (A.A.) - Rigadan 

bugün gelen m.altımata göre, Vil j 

noda vahim karışıklıklar çıknuş -

tır. Aç halk mağazaları ve gıda 

depolarını yağma etmiştir. Asa
yiş ancak milislerin halkla çar -
prşmasından sonra iade olunabil
miştir. Birçok ölü vardır. 

Eski Polonya hükumet binala
rmıdaki eşya parçalanmış ve mey 
danlarda yakılmıştır. 

Tifüs salgınından Vilnoda 16 
ki~i ölmüştür. 

Vılnonun iş~aline başlanıyor , T ·• k 
Kaunas, 24 (A.A.) - Bugün 1 Uf 

orduya, Vilno mm takasının iş - ı b j r 
gali emri verilmiştir. işgal, tedri" 

(Deva.mı 4 üncüde) 

bayrağına sarılı olan tabu ·~· 
top ar abasına konulmuştu 

(Yazısı 4 üncüde) 



Vakit 
.\snn Us, ''Bıılkaolıırda sulh ele· 

manian,. b~hklı malrnlesinde, Le· 
~nınAıilcuma uğradığı sırada 

.' şa~kınlık dCYresi geçiren Bnl· 
kanlarda sulh ve emniyet unsurla· 
rının hergün biraz daha orttı~ını 
kaydetmektedir. ~hıhnrrir, lıu deği· 
şikliğin derecesini aınlnmak ıçın, 
Almanya gibi re .. ·izyon tarnftnrı o· 
lan ~lacnristan ile 1tıılya ve Bulga· 
rislandaki vaziyeli gözününe ~elir· 
mck kari olduğunu işaret ederek 
\'usoslavyanın tavassutile Homıın· 
ya ve Macarislnn orasında hufüle 
gelen anlaşma llc ltal)'nnııı Halkan· 
farda sulh ve onla~ma meyillerini 
takviyeye matuf mesaisini anlat· 
lıktıın sonra son hafta içinde Bul· 
garistunda ,·ukubulan kabine deği· 
sikliğiniıı hakiı.t sebebinin de Bal· 
kanlarda sulh Ye emniyet elcmanln· 
rının artmış olmasında görülecdii· 
nl yazıyor. 
Asım Us, bütün bu anlaşma te· 

mayüllerine Türk • İngiliz ve Fran· 
sız paktının ku~vet \•erdiğini n nr· 
tık bitaroflılh müdafaa e uı üzeri· 
ne bütün Bıılkanlnra ,.e Tuna hrıv· 

za ınıı şamil bir birlik vücuda gel· 
mesl fmkünsız bir ideal olmadığını 
tcbarih: elliri ,yor. 

Yeni Sabah 
Hilseyiıı Cahil Yalçın, "Horp ıle· 

dikodusu,, başlıklı maknlesinde, 
nuılı::ırclıc)e ait havadislerin kıl· 

lığı ~ üzündeıı ortaya çıkan muha· 
rcbcnin dedikodularını ancuk eğ· 
lence ,.e zamanın psikoloji~i lıuk· 

kında müşahedelerde bulunmak i· 
çin okumak ve fakat hunların m:ı· 
lıiyetlerini oslo gözden uzak. tut· 
mamek liizınıseldiğini yazıyor. 

.Muharrir, bunlara ahlanıp ciddi 
he nplara temel y:ıpma~a Jrnlkıııa· 

nııı hay:ıl ukutu doRurıılıilcl'c.,iııc 

işaret ederek Alman> :ın111 d:ılıili 

vaziyetine, ilıtilii nar \'e aleylarlıl.:.· 
l:ır zuhuruna dalr nrllen hnadis· 
!erin de bu kabilden olduğunu, mc· 
"da lıoıı askeri şeflerin mutlak bir 
ıd:ıre rejimine taraftar olduklıırı 

ıcin gö:ı:den düşüp ıızledlldiklerl 

haberinin belki doğru olnblleceil· 
ıu, fııkal bunun sebebinin ~ok ıa· 
riıı olduğunu, çünkü Almanyada 
l-J en bugiln parllmnnter 'Ye libe· 
ı-al lıir relim hükilm sllrmedlitini• 
i..n dedi yor. 

Hüseyin Cahil neticede fÖyle 
dı)or: 

•'Hükilm ürmekte olıın harbin 
neticesinde naııyonal sosyalizm 
mağlQp olacaktır, bu muhııkkaktır. 
Fakat müttefikler bu galebeyi za· 
mania aı!ır foıl:ıkürlıklıırlıı ,.e biiyiik 
lıir enerjive istinat eden sebat, s:ı· 

hır ve tahammül ile elde edecekler· 
dir.,, 

Cumhuriyet 
Yunus Naili, Lugünkü makalesin· 

de iktisadi vaziyetimizden bah~"t· 
nıektedir. 

~luh:ırrir, lııırLiıı fevkıltulelliti· 
niıı )nlıııı muhariplerin değil, 

harp etmi~enlerin de iktisadi)·atını 
kımştırdığını, serek eşya mübade· 
)esinin zorlaşması ve gerek bütün 
harp lınricl devletlerin ihtir:ıt teıl· 

biri ol:ır:ık bir kısım eşyanın ihrn· 
cıııı menetmeleri me\·cut müş\:ü· 
liıtı nrllırdığmı :ınl:ıllıkl:ın sonra 
Hmıc edebileceğlıniz malların ne· 
lcrden ibaret olduğunu güzöııünde 
tutarak harbin ınüşkilllilınn rnğ· 
men ilıracalıınızın yürümesi ıçııı 

nleliiılc z:ım:ınlardnn d:ıho kuv\"ctli 
tedbirler nlmnk zorunda lıulıınılıı· 

ğunıuzu, ilırııcıııı yasak ettiğimiz 

malların il tesiııi lı-krar tekrar göz· 
den geçinııemiz ve bunlar içinde 
oz zomnndn bozulnbllecek olanla· 
rın listeden çıknnlmalnn IAzım ol· 
du§unu kaydediyor. 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, Almanya ile 

ticari müna~ebatımızı tetkek etmek 
tedir. 
Almanyanın şimdi bizden doğru· 

d:ın doğruya değil, bazı mut:l\'as~ıt 

devleller vasıta~iJe mal ahlı~ını 

y:ıT.an muharrir, lngilll; ,·e Fr:ınsız
lnrın bizimle ticnrt münac;ehetlerini 
senişlelmelerini Türk harici tica· 
retlnin yeni bir inki,af imkiiııııı:ı 

knvuşm:ısı demek olduğunu Ye hu· 
mın bizi Almany:ıdnn miic;tnğni kı· 

Jnnık plyıı~:ımn:ın normalize olma· 
sında nazım rolü oynıyacağını le· 
h:triiz elliriyor. 

Ankara Radyosu 
Bu akşam İngiliz istas .. 
yonlarile dünyanın her 
tarafına yayılacak hu-

susi bir neşriyat 
yapacak 

Ankara, 24 (A.A.) - Türkiye 
ve Ankara radyoları lngiltere 
radyo idaresinin talebi üzerine 
bu idarenin İngilteredeki muhte
lif postaları tarafından alınarak 

Rö - Tran.emisyon suretile lngil. 
terenin ve dolayısile dünyanın 

her tarafına yayılacak olan hu_ 
susi bir Türk müziği programı 

tertip edilmiştir • 
25/ 10/ 1939 çarşamba günü sa· 

at tam 18,25 de başlıyarak tam 
19 da bitecek olan bu program, 
gerek 1648 metre 182 kilosikl u
zun dalga, ve gerekse 31 metre 
70,9465 kilosikl kısa dalga pos. 
talanmızla neşredilecektir. 

Parayı Ziraat 
bankasına yatırmış 
200 bin liralık tayyare piyan-

• koau ikramiyesinin garib bir hi. 
diseye aebeb olduğunu birkaç 
gün evvel yaz.m~tık. 

Ka.smıpqada oturan Ali ve Ha 
aan lııimlerinde iki kfll ortak o. 
Iaralt Beyoğlundan yanın bir bi· 
let alın 9fıl YJ Q e "!Atin 1 'lt.J.n/J. 
da kalmrştr. Falı:at 200 bin lira 
çıkmca da Ali paral&n alıp orta
dan •IV'JŞml§tr. 1t ınllddeiumumr. 
liğe aksetmiş ve nihayet Alinin 
10 bin lirayı Ziraat Bankıuıma 

yatırdığı anlatılarak diln mahke_ 
me karariyle bu para muhafaza 
altına alınmıl'lır. Bir taraftan da 
Ali aranmaktadır. 

---o-
Fındık 'ıfyatlan 

yükseliyor 
Trabzon, 24 (A.A.) - Fındık 

tanm Batış kooperatifi dün borsa
ya arzedilen 150 bin kilo kabuklu 
:fındığı da 14 buçuk kunı~tan kiı. 
milen satm almJ§tır. 

Kooperatifin müstahsil lehine 
olan bu müdaheleııi son bir kaç 
gün içinde 11 kuruşa kadar düşen 
fındığın piyuada H buçuk kuruş_ 
tan alım satnnmı temin gibi müs· 
bet bir netice vermiştir. 

Kem:.~:z:m bayrağı
mızdır. 

Atatürkle bizim ka .. 
dar İnaanlık da öğünsün 

' H 'il. B E R - :Aqam Poıtaat 

~---~Mi __ ..... ________ __ 
Türk borcu 
Tahvilleri 

Bu tahvillerin yarısının 
Türkiyede bulunduğu 

Anlaşıldı 

Sıvaa vagon ve loko
motif atölyelerinin 
açılması münaaebetile 

Tebrik telgrafları 
Sivas vagon ve lokomotif 

Geçenlerde Avrupadan gelen atölyelerinin açılışı müna.sebe-
duyunu umumiye Türk komiseri tile Münakalat Vekili Ali Çe-

Ali Rıza Ankaraya giderek Mali· tinkaya ile Cumhurreisimiz 

ye Vekaletile temasta bulunmu~· ismet İnönü ve Baıvekil Dok· 

tur. tor Refik Saydam arasında telb· 
Öğrendiğimize göre, duyunu rik telgrafları teati edilmiJtir. 

umumiye yerine ikame edilen "*•••o•••••••••••••••••••, 
Türk borcu tahvillerinin yarısına I" ... 'K" 'o"ç" 'o" K" ". 'H" Al "si "E" iRi LI "E" .R ..... " t 
yakın kısmı memleketimizde bu · 

lunrnaktadır. Bu tahviller mcm... 1
""'
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"'''""
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lcketimizde çok rağbet bulduğu~ • :\lalatya belediyesi şehir elek· 
dan ecr:ebi hamillerin tahvil mcv ırik şirketini tamamen sntın nlma· 
cutları gün-den eüne azalıyor ve ita karar vermiştir. 
Türkler eline geçiyor. • Uıngndaki pamuk fııbrikasının 

lıir kaza eseri olnrnk yandığı le"ibil 
Tahvillerin, duyunu umumiye t•clılrniştir. 

hamillerine ödenecek faiz taksit- • Erıurumdıı Palnndöğen dn~la· 

Cumhuriyet 
bayramında 

İrfan yurtları açılacak 
Ankara, 24 (A.A.) - Bütün 

vilayet ve kazalarda Cuınhuriye· 

tin 16 ıncı yıldönümü münaıebe· 

tiyle yapıl.a.c:ak kutlama program 

!arını tesbit için teiekkül eden 
komisyonların devamlı bir suret· 

te çalıımakta oldukları bildiril • 

mektedir. 

Cumhuriyet bayramında Gü • 

müşhanede 26 efitmenli köy o -

kulu ile Kala nahiyesiııde tam 

teşkilatlı ilkokulun ve altmış bin 
liraya malolan halkevinin açılış 

törenleri yapılacaktır. 

Gümüşhanenin Torol kazasın· 

da da bef sınıflı bir ilkokul ile 

bu kazanın yedi köyünde inşa • 

!arına başlanacak ilkokulların te· 
leri her ay muntazaman Türk rıııd:ı lıulunan petrol sahası Ü7.c· melleri atılacaktır. 
parası olarak Osmanlı Bankası • rinde tetkikler ynpmnk iizerc An· 

k:ır:ulnn bir mülehnssı<; •önderilmiş 
Giresunda Cumhuriyet anıtı • 

nm ve on dershaneli ilkokulun 

açılma töreni yapılacaktır. 

na yatırılmaktadır. Bu paralarla 
tir. 

memleketimizden mal satın ala - • Adam öldürmekten 16 sene a· 
rak ihra~ etmek üzere kurulan ğır hapse mahkılm olan ve hapis· 
Franko • Türk §irketi bazı mah· hanede 15 ~'le yatmış bulunan 
sullerimizin ihracı yasak edilme· ;\lecit oğlu 7.ekinfn geri kalan m:.h· 

ktimiyeti affedilmiştir. 

Kayseride in,aatı ikmal edil • 

mi§ olan taı:net İnönü kız enıti -

tüıünde tedrisata baılanılacak ve 

inpatı 90 bin lirya mal olacak • 

hükumet kona~mın temelatma 
merasimi yapılacaktır. 

si dolayısile ne gibi maddeler • ikinci umumt müfettişlik adli· 
gönderilecı-ğini tetkik etmekte - ye mü,ın·irl Tahsin 90 lira maaşlı 
dir. temyiz mahkemesi komisyonu aza· 

Piya,a..fan bilhasu Ü?:Üm, incir \ lığına tayin edilmi~lir. . 
ve tü~fo satrn alınnnsı ihtimali • Devlet havayolları ~ngıltereılen 

d 
beş tane yolcu tayyaresı alacaı.tır. 

var ır. ·ı· 1 ·1 . ti 
Üniversite açılıyor 
Univeraite ayın 31 inde mera· 

ıimle açılacaktır. Rektör konfe • Tesbit edilen fiyatlarn
dan aşağı mal satan 
İzmir tüccarları 
cezalandı~ılacak 

İzmir, 24 (A.A.) - Bazı ihra· 

cat tacirlerinin, İzmir kuru mey

va ihracatçıları birliği tarafından 

tesbit edilen asgari fiyattan aşa

ğı fiyata mal satmak icrin İstan • 

bulda bu maksatla kurulmuş bir 

birlik bulunmasından istifade elde 
i Hl: bazı ·btanbul firmaları natnr 
na ecnebi memleketlere satış tek 

liflerinde buJunduklan haber a • 

bnmı!tır. Mıntaka ticaret müdür
lüğü bu harekete mani olacak 

tedbirleri aldığı gibi birlik ni • 

zamnamesine aykırı hareket eden 

ler hakkında da takibata ba!lan • 
mıştır. 

-'()--

Dikilide yeniden iki 
zelzele oldu 

İzmir, 24 (A.A.) - Evvelki 

gün ve dün Dikilide orta şilddet

tc iki zelzele daha olmuştur. Dün 

Kemalpa~ kaza merkezinde bir 

zelzele olmuş ve on be! saniye 
devam etmittir. 

F eli.ketzedelere 
yardım 

Burdur, 24 (A.A.) - Dikili 
felaketzedelerine yardım için te

şekkül eden komisyon derhal fa· 
aliyete gecrmiş ve ilk günü 600 
lira teberrü kaydetmiştir. 

---<>--
24 günlük gümrük 

varidatı 
Dün akuama kadar olan bu a.. 

yın 24 günlük vnridatı iki milyo
nu geçmf~tir. Bu miktar geçen a
yın tam varidatına müsavidir. 

em:ı!'I ara geçı mış r • 
• Yen( fizik kitaplarında me\·· 

cut olup, eskilerinde bulunmıyaıı 

kıı;ınılnr bir forma halinde bastırı· 
Jarak ellerlnde eski kitap bulunan 
talebeye dağıtılacaktır. 

• Ziya Gökalpın 15 inci ölüm yıl 
dönümü münasebetile huıiin sn:ıl 
ı;; de ünh·ersltc konferans salonun· 
du bir toplantı yapılnc:ıktır. 

• Kaptan ve makinistler cemiyeti 
kongresi ekseriyet olmadıltından 
ıliln yapılamamış, gelecek haftaya 

ranı salonunda ıöyliyeceği bir 

nutukla dera yılını açacaktır. 

Aynı gün aaat 12,30 da inkılap 

müze ve kütüphanesinde Bniver· 

aite neıriyatına ait bir sergi de 
açılacaktır, 

~ 

lki büyük konser 
kalmıştır. • Cumhuriyet bayramı mUna.ae -

• iktisat Hkill Hü~nü Ca'kır dün betiyle matbuatın emektar işçi • 
~nk:ırndan ,ehrimiıe gelmi,lir · !eri menfaatine Tak.sim Dağcılık 

• Tiirk • Rumen ticıırct müza· •.. .ı ar hcı 1· u1q.>f, il ı '.Lr• 
kerl'lcr!ne dfln ö ledC'n enci ve ~on kıubun c uu. konser ver. ecekur. 
ra devam edilmiştir. nusiin ıle k>r>"" A Bunlardarl biri alaturka ve diğe. 
lanıl:ıc:ıktır. ri de bayan Babikyan ve piya • 

• Şişli halkcYinıfo 27 tcşrinic\'• nist bayan Hegc taraflarmdan a· 
nJ cuma ak5:ımı ~ı::ıat 21 ıle (Tc,·· lafranga olacaktır. Ayrıca birçok 
fik Fi\ret ve son miinakaşalar) ınrv eğlenceler ve dans da vardır 
ıulu \'e cctehiyal öğretmeni ?>hwaf· · 
fok Jlenderli tararından bir konfe· ----0---
rano; nrilecektir. Herkcc; RCl<'hilir. Atatürk köprüsü 

Şirketihayriye 
Bir araba vapuru 

yapacak 
Şirketihayriye Hasköydeki 

fabrikasında büyük bir a.raba va
puru yapacaktır. Şirket iıjletme 

müdürü !sak Ankaraya gitmiş 

ve bu iş için temaslar yapmış • 

tır. Vapur hem mazotla ve hem 
de lli7:umu takdirinde buharla iş 

liyecektir. İnşaata bir an eV\·el 
başlanması için teşebbfüJler ya _ 

pılmaktadır. 

Ata türkün ölüm 
yıl dönümü 

Parti vlllyet idare heyeti bu • 
günlerde toplanacak ve Atatür • 
kün ebediyete intikaline t~sndUt 

eden 10 lldnciteırinde yapılacak 
ihtilallere ait hazırlıklarda bulu -
nacaktır. 

Beş gün için kapalı 
kalacak 

Atntürk köprüsü bu akşamdan 
itibaren pazartesi günU akşamı. 

na kadar kapanacak, Haliç vapur 
Jariyle küçük vcsaitten ba§ka bü 
ylik gemiler bu müddet içinde 
Halice girip çıkamıyacakhr. 

-~ 

Kabahat batanda 
. . 
ımış 

Çanakkalede Amasya motörü • 

nü parçalayan İtalyan gemisi 

kaptanı dün İstanbul liman reis· 

liğinde sorguya çekilmiş, kaptan 

ka·bahati Amasya motörü kapta· 

nına yüklemiştir. Tahkikat Ça -

nakkalede yapıldığından ifade o· 
raya gönderilmiştir. 

Kendini tanı ve tanıt 
Milletini sev ve sev
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Yazan: Nedlte Ma..blddln 

ceresinln önünde hayalet gibi dola_ / ıluran masaya lılr çok kltuplar yer· ) 
şan ıenc lişıkı altındaki a~aca as· le5tirdi. Sııııına ılaha o sabah cıyak 
tırarak mı intihar ettirse, yoks:ı -cıyak lıağırtıırıık ihtiyar horozun 
zalim Ye güzel Kleopalro gibi onu kuyruğıındıın kopardı~ı kocaman 
bir n,k oyuncağı yaptıktan sonra hir tiiy ihln~ etılAi kalemi hokka· 
şuh bir bezıinlikle kendi eliyle mi n 111 içine dalılırdı. ::\ilı.ı~·et ayna· 
zehirlese .. \'ahııt I.adunı O J\amel· ııın kıır~ısınıı ge~·ı·n•k lıcyuz iı>cklı 
ya sibi verem mi olsa?!.. Yok hıı. hiiyük bir lıürüınciik yutıık çarşafı· 
yır hayır •• Kendine dalma şuh. nn eski Yununl·ııri sarıldı.Beline ve 
mağrur ,.e zalim bir kadın hü\'iye· lıa~ınıı birer bııkct gelincik taktı. 

tini yakıştırdığı için bndl verem Şimdi lıü)ük Jşıj:iı yakınca dışar· 
olnrsa küı,:Hk dii~crl'ğini rlüşüııHek dan lı:ıkıınııı, ııııışukusının ocl:ı~ını 

mull:ıka genç fışıkıı ıstırnh çektir· gayet iyi göreceğine emin olıır:ık 

rneRe knrıır ,·criyorcln. Tatlı hnyııl. ııın<;anın b:ışınn oturclu. lloroı kil}'· 
terinden hııınına ile ııyuııılı~ı 7:ı· ılııAıı kalemi tııtaıı elini şakııf{,ına gö 
ınan hırılc11hirc iı;ini fırılcrlen bir türcrck uzun uzun tnhaLrülCıta dalı· 
kıırlrn~:ı lrnpılnrıık: • yn lııı J{r.rr yor anki 1ıir scvg~liyt• hitap elli· 
gelmezse! )a hiı;, bir daha lıic gel. )ormu'\ r:lhı h:ı7.İn hir ı:;üliişle kıi

ıııcz <'! ıli) e çır:pıııı~orllıı. ğıcla lıirk:ıc hliııır ~azıyordu. El{cr 

öpücük yollıynrnk yiiriimeılc lııışln· 

dı .. Bu ııecenin sahnesi de lnrn lıir 

nlll'r.i~;ıki)·('ı:c Reçnıİ':Iİ. C:ı•ııc :°ışık 
giilııelerin :--'lsındn knylıcılıltıktrın 

sonra Zcyıı::- · , kendisini IJir çılgın 

~ihi ;ratnltınn attı. Fıkırdnya fıkır· 
<laya giilüyor ve frnn~ızro lıir şey· 

!er ıııtrıldaıuyordu. 

Zeynep rlıırgun Ye kuwetll 
h:ıyltlına hareketli ve hi~li lıir çcş· 

ni kntan o mechül aşıkına genç kız· 
lıAınm temiz H! nf tarafile ıninııel 
tar oluyor o gece ziyarctll'rinl bek· 
ı .. rkl'n tnllı bir heyecan ıluyııyorıhı. 
F:ık:ıt artlc;tlik tararile <ıc aşk:ı zıı· 

lüııı ve işkence katmak istiyordu. 

Tkr Rece biribirini t:ıkip eden 
~alıııeler hemen hemen lıirihirinc 
bcnıiyorrlıı. Bu böyle ılernın eılcr· 

Luft Hanıa 
.. 0nr 

Tayyare ~irketi nıtJd 
muavini ~chrirniı e 

lstanbul - serııo . ,, 
Hava seferlerı baş 1 

·- .,;ırt Berlin • ı.ı:ıtanbul ta.>· h 
. ı.,ufLl 

ferlcrinı yapacak olıın . ı 

§irkotinin müdür muın•İJl1 

ard Korte bugünkü seınPtcıı 
prcsilo şehrimize gelmiş '~ 
esscscnin 1stanbul bürosu rf. 
ril Fon Luks tarafındıın ıcıı' 

mıştır. . ·# 
Direktörü bir muharrırl 

izahatı vermiştir: 6' 
"- İki memleket arasııı ıı: 

va seferlerine bir mani c;ık ı:• 
ııy ba~ındnn itibaren baŞ1:V 
vrı haftada Ü!: sefer yapıl• ~ 

'dl' 
ilk tayyare, bu seferleri 1 ıııt• 
decck olan makinistlerle ~ 
ikincilC§rinin birinci günlİ 
köye gclecrıktir. 

1 

Tayyare buraya pazartc~~ı 
şanba ve cuma gtinlcrl sJ~. 
dbrdil kırk beş geçe gelce~ . ,,. 
lı, pcrşPmbe ve cumortcsı 
sabah saat seki:r.i kırk be;!,. 
Ycşilköyden Bcrlihc harcifC 

cektir. , 
act 

Tayyare yolda Sofya, v ( 

Budapeşte ve Viyana)1l ıı. 
·tıc 

caktır. Sofyadan Sclanır> 1S 
cck bir tayyareyle bu ser' 
Yunaniııtanla irtibatı da tct' 
d.il<!cektir. 

Tayyarelerimiz 11 
caktır. Ücret 
bidir.,, 

Bira istihS8~ 
Fabrika geni§letile 

arttırılacak ~ 
Bir milddcttenberi ..An1'"0 

bulunan inhisarlar umul11 ~r 
rü dün şchrimze dönrnUş~ tf 
mum mtidUr idarenin ycnl flllı; 
liit projelerini vekAletc ve ıı: 
Hiçbir memur nçrkta Jcıılıll' 
tadır. ,,ctf 

Adnan Halet Taşpınar, ııııll 

Jetle Ankara bira fabrlkS5 f 

ziyeti ü:r.crindo de tcınsslS 
mıştır. Verilen knrarlıtrf~ 
fabrika gelecek yaz ıne' ııııl' 
kadar bu günkü ısuıı.saı6t ,l 
ki misli istihsaUit yapııcD~; o 
de tevsi edilecektir. Yakın ~ 
hal inşaata başlanacaktır· 1(.' 

likle !iatların ucuzıa.rna!lile 
ihtiyaç ka~ılanncaktır. 

'I --o-- ., 

Kazım Dirik şehrirı·. rf 
• .. ır .. fettW .A 

Traky.ı U:ıı;:mı ~nu •. a J•, 

neral Kazım Dirik bug~.e (' 
·rııı• 

vansiyonel trenile şehr• 

miştir. cJİ~ 
Umumi mffettiş, burad•, 1c" 

. . d . • d'k ~"rı' nnı te avı e t.ır ı ten "" 

yaya dönecektir. ·~ 

---o--- ~fi 
Hatayda nüfus tı. 9aıv 

Antakya, 24 (A.A.) _,,,. 1'~.A 
. . b'~ ~· 

Hatayı:ia nüfus tahrırı.. cıe~1 
tır. Tahrir işleri 25 gu~tUI\ c 
edecek ve bu suretle b di1111!~ 
tay halkı nüfusa kayde 1 
lacaktır. ,~~~ 

Diğer taraftan mebus .. ' uı11U1 
başlangıç olmak üzere .~~11 ff~ 
deki perşembe günU but çiJ' 
tayda ikinci müntehiP se 

pılacaktır. 

Zeynep erte 1 akşamı ~on~uz bir 
helecanla hr1;:Ji~·orılu. Yüzü solgun, 
gözleri yargunılıı. J\rndisirıi ı;ok 
düşünıJfirfil' " \'e hcyecıın v<>rlci 
mü lcsn:ı hlr filmin hnşyıldızı l t•ri· 
ne koyınıışlu artık. Diiıı ~ece :ıy:ık· 
J:ırının altına erilt•n rsrarlı sahne. 
yl, telc,'İl) ondrııı da hu kıırlrı•tli hiı · 

mııclıe ile llolinıtıan korıurı Jı•+ 
mi., bir rilrnin pnrı-nsı 11ihi ıliişiınii· 
)Or kencii sıınal dehasıncl:ın umdu. 
fiu Jıır innııl ı ııcnr kendi 'L:<'ndine 
hir\'ok 'lhlrll roller tıw<li l'ılerck 
r;ı ,.,i müthiş hir fada ile l:ırııaııı· j 
l<1n1, t;ı tasarlı..-nrdn. lr!'ccleri pcn· 

Akşam yeııı<'lıini yi\·eıııcıli. llo· o ıığal'ııı allına l{C'lıliy.;e ııııılıakkuk 

~ıııın ıığrıdıllını lıuhııne rclt•rck o· hiiliin lıunlıırı gôri!~or ve hl'lki kı~ 
d.ısııırı çıktı. Orlıılık hcniiz k°11•'1lrı· k:ın~·lıktıın içi ızıın \Jzıııı ~ızlıyor· 

~ orılıı. Biraz lııızırlık l\'apnJil~ dtı.! Bu hıırekete uzunı:o hlr zaman 
ha.;larlı: Ptnctrr~ini nc:orıık> llil r ılr\'lını etti. ~onra lccc<ı,fıı;ıınfı ~·cne 
nrrıl<'Yi inılir,11. {'zcfrinıll" kır c~kl'.k miyerrk hirılcnhlr<' ,ıyn~ıı k11lkt ı. 
ltrlnılt-n ,·ftpı!mı' tıüyill; bir ıitmtlt 1 .\~~anın k:ırşı<ıfndn • S<'rindiktrn 

~onra en be[jendlAi bir romansı mı· 
l'ıldannrnk pencerenin tillfinü sıyır· 
ılı. Şiındi roman~ı söyliyen sesini 
pcrıle perde titreterek burca doAru 
lıülyııvt bir eda ile bakınmnğa b:ış· 
ladı. Dekor dün gecenin nynıydı. 

Yalnız ay hu gc<'c dahıt yuvarlnk 
ılnhıı p:ırl.ıktı. Burcıın arknsınrlııki 

nyı St') retıııckten usnnmı'> gihi 'ii· 
ı·ııclııııu nğa('n tloi:ını Çl'Virinre ~ii~· 

dc,indc ka) naran kanı tn~nr ~ilıi 

oldu. O, oradııyılı. Zeyntbin srsi 
daha titrekti şimdi , ... lıiı!A onn sör· 
meınezliktcn ııcliş roliinii nksntma· 
m:ığa \"alışıyordu. Sii) !ediği şıırkı· 

1 
nııı son nağmelerini U7.nla uz:ıt:ı 

~anki yorıı1 ••• "i gihi liiHl yııYaşr;ı 

çek<'rken hiitiin ılikkalik onn bak· 
lı. C:<'nÇ aılamın iki l'!iylc bir lırırr· 
ket yaplı~ın· ı forkııı1ı \'artlı. fü•lki 
sr~ini :ıl'>ışlıyorıhı. Zl'~' •CP. ışı~ı 
sönıliirılükten so11r:ı yuv:ı~<'fl pcıı· 

ctrryr. '"nklaştı. Ctne ornıla)flı. lki 
kolıı \':t nıım ~rkıııı~ r><'IH'ı'r<'\I' hil· 
kıYnı·ıhı .. Eııcy<'t' hekll'ıli. lıcklNli."] 

sc iki Rı:'nç arasında ha•Iıynn mü· -----------
trrnıi hir aşk mııccrası olma· 
jia da geçel'ektl. Halbuki 7.cynı:'p Büyük Millet 
mııhlc-:<'m hl'~<cranh bir ılrnııı oy· 
n ;ınırık lıC'\'l'~İnrlC') di. 

T .. 1 • 1 • • 
p-- ~ ıraaezının 

' 
~onra eli~ le ~~nrcre' I' ılo~rıı bir (!)('\ 1\MI \ ~J') 
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lnıan hariciye nazırı- .hafbi~ 
esuliyetini lngilterenin Po

Kl i rn ~g hesabındaki alacaklar ı nt kapamak için 

Memleketimizden mal almak 
üzere bir mümessıl gönderdiler 

aydarabat 
nizamı 

~, harb· · 

lonyaya verdi- ı Finlandiya 
Rusya 

müzakereleri 

all t ı ıçin 100 
tl~i l iz lirası 

~ "erdi 
!;A 

2 ~. (A.A.) ~~ı - Röyter 
:-tta,r1Yor: 

'Cyd tıı tn büyük devleti 
•rabat 

<il ı. . nizamı hava 
"<!va 

Ioo Ilı" nezareti emrine 
t, 1ıqtp11Y0n İng!liz lirası 
~~r dolayısile Hayda· 

~-ııa: haricine çıkacak 
~da kuvvetlerinin kar

\:lztı.. aYda 11.250 İngiliz 
'tııı; •. 1 Valinin emrine 
""itır. 

ği garantide 
buluyor 

Ve d;yor ki: 

Çejnuerlayn Münihe sulh için değ i i, 
harp hazırftklar1111 tan1am;amak 

için geJmiştir 

Endişeye yer 
verm ıyen 

Bir hava içinde 
cereyan ediyor 

Helsinkl, 24 - .Moskovadaıı 

gelen haberlere nazaran Finlan. 
Berlin 24 (Hususi) - Alman ne temas ederek bu nokta üzerin· diya • Rusya arasındaki müzake-n 1 haricıye nazın !on Hibcntrop, es. de uzun uzadıya durmu~tur. reler iyi bir hava içinde cereyan 

\Jın e ki, muharipler günü münasebeti· Fransanın harbe lngilterenin etmekte ve bir hal çaresi buluna· 
, • le dün Danzigte söylediği nutukta , dikte ile istemiyerek girdiğini i5a· cağına dair ümitleri haklı göstc-
t Almanya \'e Polonya arasındaki ret ettğini, Çemlx·rlaynm Miinihe recek şekilde inkişaf etmektedir. 
, bQllyaga ihtilMın tarihçe:,sini çizmiş, önce !'ulh için de~il harp için, harp ha. .Müzakereler Stalinin mcs:ü oda. 
~ Alman haklı btcklerine karşı zırlığını temin için geldiğini söy· sında yapılmaktadır. Finlandiya 
Q / makul hareket i tidadı gö ... teren liycrek şöyle demiştir: hariciye nazırı dün Helsinki ile 

h Q n l y 0 r Polonya idarecilerinin İngiltere _ lngiıtere hazırlandıktan son· telefonla görü§müştür, Finlandi-
ıq, bo garantisi konuşulduğu sıralarda ra Polonyaya garanti Yermi~tir. yada eskisine nazaran çok nik • 
~ . tada alelacele tamamile deği~tiklerini tebarüz et- Bu garanti ancak Almanya aleyhi- bin bir hava vardır. 

JL IShhka 1 tirmiş, hudutlarda aldıkları tcd· ne müteveccih bulunuyordu. ln. Pek yakında kat'i bir nnlaııma· 
l~llı, m arı birleri Ve seferberlik yaptıklarını '"'a Varılacag-ı sanılmaktadır. 

'11 Ya b , d giltereyi alakadar eden bir şey ,, 
aşla 1 sövlemis, Almanlara zuıu··m ~·apıl. So•' ·etl rin g k F' ı d' 

J • J Polonyanın bütünlüğü değil, ken· •'.} e ere ın an ıya-
~i (.\ <lığını anlatmı~ ve Leh silahlıları- di;:;ine lazım olan silfihlı yardım· nın kendi istiklalini muhafaza 

"'l Ilı · A.) - Times nın Alman top:-aklarına geçme i Ü· 
~a tııuh b" · ·· da. garantiden maksada harp vesi 

'il " a ınne go- zerine Führcrin silahla mukabele uS lesi hulmaktan ibaretti. Bund::ın 
'' fad • Sene müddetle ve karar \'ercJİj;İni \'e mücadelenin 
,, eaı ı J '"' sonrası malumdur. Bugün bildiği-
•a arı çin Litvanya üç haftada bittiğini soylemiştir. 

~ırıd miz şe~·. lngillcrcnin Polonyaya aıtı..ı. a müzakere • Hanciye nazın, bundan sonra 
L -.ır p k a.k d tarzıhal bulma mı ta\'Sİ'-'c edecek 

"' ~· 11ir • • c Y ın a Alman harici si\·asetinin daima 1• uı 1 " 

hususundaki kat'i az.mi, gPrekse 
diğer şimal devletlerinin Finlan _ 
dlyaya karşı gösterdikleri bağlılı
ğı na?.arı dil:katc alacağına şüp. 
he edilmemektedir. 

ı • Finlandiya Sovycfür 1 b1rli~ine 
Y '"c ıtiJa_ı ı&kt.edl eceğl J yerde QJ1U taarruz hareketlerine 

JdP it Versa)' ~eQC~Ü7·\\M?~1aflıWıl ~'fl·"'f teştik eı.tiğigir... . 11 .bir tçk te<ıakllr]ıkta bu lmfiicaknıo 
%r~ . dırılma ·ına matuf bulunmuş oldu. Nazır bundan sonra l ngilterenin ve bu da 1"inlandlya harlci siya· 
~~ ı-,Sovyetıer arasında ğunu hatırlatmı~. bu muahedenin !\lusolini tarafından 2 ey!Cılde ya. setinin Sovyctlere karşı dostane 
''l\ı:ı ~ıJınış olan ve Al- son tadiline kadar bütün tadillerinin pılan mfü:alemct teklifini reddey- bir seyit tal ip edeceği hakkında 
e aallıı Sovyet Rusya kan dökülmeden yaptlmı~ bulun· lcdiğini hatırlatmı~ \'e bunun 1n· teminat verilecektir. 

\ llıJttan duğunu, garp demokrasilerile dos-
lıa _ çekilmesini gilterenin fena niyetine delil ol-

\bl ıarlıgın Mcmelin' tane münascbe. ti idameye çalıştığı. Sovyetlerin yeni projesi · 
Stokholm, 24 (A. A.) "Havas" • duğunu· bildirerek lngiliz hüku. 

~ iadesini müstel. 111 fakat tngılterenln buna bariz metinı·n hakiki maksadının Alman 
'~ .. 11 taıırnin edllmek • , bir muhalefet gösterdiğini söyliye- Alınan ma!Umata göre, Molotof 
~hd 1 vanın ı·mı1ası olduğunu sö~·lemis· Finlandı·,.a mukabı"l tcklı"flcrın· e 

:~-- en dolayı Alman· rek Almanyanın başka memleket- ; - J • -' 

~ta tir karşı yeni bir proje tevdi etmi!9-"<tn~ e\'\'cl Memeli e. 1 \erle de ayni süretle yakl:ışmaya · 
" 8o ı ~ ff k d 'd ~ Bu münasebetle İngiliz harici tir. Bu proje Passlkivi ile Tan • 

~ ttı,,, nra orada alelA.· ça ıştıgını \'e mu\·a a • a 0• ugu· · · ' b r; ·11 · d ncri hükumetlerinden talimat al-
.~~ oldukları istih. nu anlatmıştır. !'ıyasetınin ~.eve \'e amı crın en 

il.fa başlamışlardır. _ lşte bu suretledir ki, İtalya bahseden Ribcntrop, Almanyanın mak üzere Helsinkiye dönmeye 
}\ -- ile Akdenizde ,-e Japonya ile u_ dünyaya hükm~tm~k i:,,teği hak· davet etmiştir. 

nazırları 

Bu sabahki Avrupa konvansi • 
yonel treni iki saate yakın gc · 
cikme ile gelebilmiştir. 

Yugoslavyalı mi.:slüman gazc· 
tecilerden Abdürrahman Meşiç 

iki hafta kadar kalmak üzere bu 

1 trenle şehrimize gelmi~tir. 
Saraybosna:laki Yeni Bahar 

mecmuasının sahibi olan A. Mc
şiç A nkaraya giderek tetkikat 
yapacağı ve intibalarını gazete • 
sine yazacağını, Balkanlarda sü • 
künet hüküm sürdüğünü bir mu -
harririmize söylemiştir. 

Konvansiyonelin bugünkü en 

dikkate değer yolcuları genç ve 
güzel altı Macar kadınından mü· 
rekl:ep bir artist kafilesidir. Dün 

de clört kişilik bir kafile gelmişti. 
Bunlar, balet artisti oldukları· 

nı, İstanbulda bir ay kalarak ic
rayı sanat edeceklerini iddia edi· 
yorlar. Hepsi de almancayı ana 
dilleri gibi konuşan bu Macar ar· 
tistlcrinin gelişi, Türk bar artist
lerinin şikayet ve teessürlerini 
mucip olmaktadır. 

Son zamanlarda hemen her 
I 

konvansiyonel treninden birkaç 
Macar artisti çıkıyor ve bu ecne· 
bi artist akmiylc Beyoğlunun bir 
çok eğlence yerleri dolmuş bu -
lunuyor. 

Ahvali hazıra dolayısilc eks.eri 
eğlence yerlerinin işleri azaldığı 
bu sıralarda Macar kadınlarının 

burada iş yapabileceklerine ihti
mal verilmiyor ve İstanbuBa top 
!anmaları ga rip görülüyor. 

Bazı Alman müeııseselcrl, kil 

ring hesabındaki alacaklarını ka· 
patmak için memleketimizden 

Dalmaçya sahilleri
nin ital yaya vad'i 
Londra resmen tekzip 

ediyor 
Lordra , 24 (A.A.) - t ngilte· 

renin, hayrihah bir bitaraflık 

veyahut müttefiklerle aynı safda 
harbe girmesi mukabilinde hal -
yaya Dalmaçya sahillerini gizlice 
vadetti~i hakkında Balkanlarda • 
ki Alman ajanları tarafından ya· 
pılan şayialar Londranın resmi 
mahfillerinde kati surette yalan· 
lan maktadır. '4 '> 1 t zak doğuda samimi \'e hakiki bir kmdaki didiayı, "'görüL'11emiş, i~i- Finlandiya 

L· ~ \T e dostluk teessüs etmiştir. ~\z za· tilmemi5 bir yalan,, olarak tavsif dönüyorlar 
ıııt lı mandanberi So\)'etier birliği de eylemiş, "dünyada lngiiiz hayra. Hclsinki, 24 (A. A.) - Fin. duğunu kaydeylemiş ve Alman 

""211Utuk Sö.,liyecek Almanya dış politika_ınm dostları ğmın dalgalanmadığı bir kıta mev landiya ajansı tebliğ ediyor: milletinin bundan böyle b~tün 
• :!i ' arasında yer almı-. bulunmakta· cut olmadı~m:ı g<ire,. bu tahak· Sovyeller Finlandiya heyetine kuvvetile sonuna kadar mücade· 
~ ~ Reisicumhur dır. Bu do·tlu~un• derin olması i· klim muahazc;inin lngiltereye mü yeni tekliflerde bulunduğundan leye azmetmiş bulundu~unu bil· 

it ,.anı radyoda · b"" ·· tecil · ı ı t B te\·eccih olabile~ğini söylemi~tir. heyet reisi Passiviki ve maliye clirmiştir. 
1 ~o;·u , . çın utun m er a ınmış ır. u 
~ l itıde ~~c~~tir. ~cı:- iki devletin hayat sahaları bir IIitler, ı\lm:ın politikasının çok nazırı Tanner hükümctlc temas Fon Ribentropun bu nutku Lon 
UtJııı . oy ıyecegı ı. birine temas etmekte, biribirini mahdut gayebrini tekrar eylemi~· etmek iizere bu akşam ayyarc ı· drada, Bitlerin söylediklerinin tek 

ırad etmiyecek· kesmeme!~tedir. lki de\'let arasın. tir: J\lman milletini~ tabii hayat le Helsinkiye döneceklerdir. He- rarı o!arak telakki edi!miştir. 
~Uııu • da herhangi bir toprak ihtilafı e· saha ı içinde hayat \'e istikbalinin yetin diı";cr nzası ~foskovada kal_ Almanyanın noktai nazarı 
~ <ıaıı asan meclisinde hediyen bertaraf edilmiştir. Eko· temini. mnktndır. tesbıt edılmiş 
'%ı ııu kaldıran ka - "d 1 b" b" d · · Finlandiya lıarici)-e nazırı '.·eni ~ teye k nomik ic:ıplar ı ea ır surette ı· ı\lmany:ının Avrupa a tar~ını Rcrlirı, 21 - Yarı resmi men_ 
"~~htenıeJd'onması \'e ribirini tamamlamaktadır. !\1iiba. işi bitmiştir. Ver. ay hak-;ızlığı her vaziyetin endişe verici olmadığını balar. Hitlerin sorı günleide ha· 

"4 ır k d k 1 k 1 . . 1 ~ 1 1 siiylt•miştır. ~a ıı~tınuıı ~üzake dele pek ya ·ın a ·ema no ·tasını taraf cdi mı~tır. >ogu< a yapı an riciye ııazıriyle görilşmcleriııe 
• •e • bulacaktır. yeni ~urC'ti tes\·iye ile Almanya ff!vkaliıde bir mahiyet vcı-cn tc· 

daltiJtnadtoda söz alan Von Ribentrop bundan Ş<>nra mü.-takhel ne·illeri için bir kolo· etmi~tir. Fakat tam büyle hir sı. nebi ı;azetclcrin!n tefsirlerinin 
ı ~ a an fazla l!ÖZ I 

ararı Sö\'yct - Alman p.ıktını ehemmi· . nizasyon :-ahasına malik bulun. radadı r ki, nRtltere iki millet ara· yerinde olmadığını. kcınu"maların 
~ıı ""U a§nuştır. Böy-

"1 z k yct-;iz gösterm"'k için İngiltere ta· maktadır. Şimdi '\lmanyanın şi· sında bir ölüm harbi ilanının za· normal mahiyette olduğunu, Reı • 
deıı a eresinin haL Jd - k e rafından yapılan prop3~andayı maide, doA'uda, r-:"lupla Ye batıda· manı o uısuna ·arar \"crmi~tir. ı ma ve Moskova büylik elçileri 

I~ t.)aCalı:tı;eı neticelen· kaydeylt>mi~. miitcakiben Al:mın. ki lıudutları kntidir. ı\1man mü~. i\azrr bundan sonra, l ngiltere. tarafından Bitlere verilen izahat 

' . \> yanın Amerika ile müna~betleri temlC"kcleriniıı :ınkli yani büyük nin hiçbir tarafta hiçbir zaman hakkındaki haberleri yalanlamak 
~I i h.~ lıgoda vya ne geçerek iki memleket arasında hir millete la \'ık olduğu Yeçhile \'3İdlerini tutmadığını iddıa eden tadır. Almanyanın yaptığı sulh 
. ·•ıuı k hiçbir ihtilat me\'cut olm:ıdığını tabii mii!'.tem' ~!\e faaliyeti mü:;tes· h<·yanalta bulunmuş ve Çember· teklifi Çemberlayn tarafındarı 
1 lı~ ~ creleri bir fakat J\tmam.·a Monroe kaide!<.·· na olmak Ü7.e~e t\lmanyanm 111- !aynın son nutkunun Bitler tara· rcddcdildiktrn ~onra Alman nok. 
~ ~Sıle 
t 'J\ ncticelendı rine riayet etti~i halde 1 ngiltcre· ~illere \'e Fr3'1:,ıa-lan ıı;tiyeceğı hiç fmda:ı uzatılan barış elini kati lainazarının knt'I olarak tesbit e· 

~oı.._ ·~.) - Italvan - nın riayet etm~iğini !'()yfe:lil.:ten hir şey yoJ,tur. 1 !itler bu suretle surette reddetmiş \'e buna binaen dilmiş buluniıığunun hnkesçe ma 
t "'IJ?llı .. • • • • 
~ llrotok .rnuzakereleri sonra harbin mc ·uliyeti mesc..esı· J\ \Tupada ı~tikrnr şartları temin ağır mesuliyet deruhte eylemiş ol. liJm olduğu ı;ö:.·lonmektedir. 

~~ 01 
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%01 
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mal satın almak ü~erc buraya 
bir mürr.essil ı;önder:ni.şlerdir. 

Bu sabahki konvansiyonelden 
çı:Can bu Alman iş adamr, mem
leketimizde ne bulursa t.oplıya • 
cağını, hatta pırasa bile satın al· 
mak niyetinde olduğunu söyle -
miştir. 

Almanlar. soğan yerine yemek 
!ere koydukları pırasa}"Cl pek c • 
hemmiyet veriyorlar. 

Şimal 
devletleri 
Alman talebini 

reddettiler 
Lon<lra, Z5 - Meviuk ha • 

berlcre göre, Danimarka, Nor:eç, 
isveç ve Felemenk hilki:mct1eri 
İngiltere ile ticaretlerini \~esme " 
!eri ve yalnız Almanya !le tica .. 
ret yapmaları hakkındaki Ecrlin 
hükumetinin talebini reddetmiş

lerdir. Almanya hükOmeti, Bal • 
tık memleketlerinin ticaretini ta· 
mamile kontrol :ıltınua bulun:lur
mak ve bunlardan lngiltereye 
mal gönderilmesini menetmek i· 

çin Kategat ve Sund boğazlarını 
kapamak niyetindedir. Bu takdir 
de Baltık memleketlerinin tica -
ret gemileri; Kici kanalından ve 
Alman kontrolünden geçmek 
R'lecburiyetinde kalacaklardır. Al 
manyanın B::ltık memleketlerine 
itcarct gemilerini Kici kanalın • 
~an geçir melerini teklif edeceği 

söyleniyor. 

Nim resmi almanca Wolkischer 

Bcobahter şirr.al memleketlerine 

şiddetle hücum ederek Almanya 

ve ingiltereye kar~ı farklı hare • 
ket ve muamelede bulunmakla 
itham ediyor. 

- --i)• --

Sovyetlerin Stokholm 
elçisi Moskovaya döndü 

Stokholm 24 (A.A.) - So\•yet· 
!erin Stokholm elçisi bayan Kol· 
lantay t-.1osko\·aya ~itmiştir. Ora
da birkaç gün kaldıktan sonra 
dönecektir. 

~--

Lord Loydun riyasetin· 
de bir heyet general 
Frankoyla görüştü 
Ilern, 24 (A.A.) - Bund ga .. 

zctcsinin ~fadriteki muhabiri bil. 
diriyor: 

Lord Lloyd'ın riyasetinde hu· 
susi bır Jngiliz heyeti dün Mad
rite t;clmiş ve J.'rıı.nko ile uzun bir 
müliıkata lıulunmııştur. Heyet ya_ 
rın L<ındraya hareket edecektir. --
Yetmiş tonlu k Polonya 

altını 
Dün Paris e vardı 

Paris Soir'ın yazdığına gbre 70 
tonluk Polonya a~tını quglin Pa· 
riı::e gelmi5tir. Bu eltın Homanya· 
Türkiye · Suriye \'e Akdeniz yo. 
luyla uzun bir sefer yapmı~tır. 

Türk genci ! Atatürk 
Cumhuriyeti sana emt'.· 
net etti 

~.ntr·~~ 

Deniz l(urdu 
Romanımızı 

dileriz. 

koyamadık özür 
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Hadiselerin 
tefsiri 

Sovyetler Almanyaya yardıma başladılar 
(na., tarafı ı incide) 

paramn memleket içinde iyi bir 
too~niil vMrt.a.-ı olmakla beraber 
altm ka.,.,ılığı olmMlığı için Fl'1Ul. 
_,7. frart~. sterlin ·n, clolar ~ibi 

hariri tiC"a.ret işlerinde bir kıy

met ölçü.sü olamıyor. Bunclan ılo

layı da. serbest döü1. si.<ıtemine 

ba~lı m<'mleketlerle ticaret i~Ie

rinıix bir törlii inkişar Mt'miyor. 
:;imdiye kıufıı.r m<'mlckt>timizin 

ihracatı Alrnan~·a H~ UaI:ra. hribi 
% 80 nispetinde kJirinı; sl<;temi. 
ne bağlı olan memleketlere J.,>itti. 

~I iı;in para meselesinin bizim i
ı;ln chemmi~·eti ikin<'l drrecedey
di ,.c serbest dö,;z sist.eminc ba~
lı mr.mlekr.tlerlo fİ<'arctimiz inkL 
~ar t'dcmcmc .. i de iktr-.adi bünye. 
ınİ7.e :r.arnr vnmiyordu. BuJ;"\in-.e 
A ''nıpa harbi bu ,·aıiy<'ti dt>ğiş· 

tirmlstlr. Almanya. h<'r taraftan 

ablokı:ı. altmcla. olduğundan ~im

diye li&ila.r btt memlrkrtc gi;n
dcrdiğimi.ı ma.lfann miihim bir 

kı:.mmı serbest cJövi:ı: si..,tt'mi il~ 

tiC".Jı ret yapan ma.h r<'!: Ierc çc' ir _ 
m<'k laxrm~cliyor. 

Onun için hiikfunet inı:ıilt~re Ye 

Framıayla yaptığmm: siyasi ,.n 
askeri anlaı;maya. mali Ye ikb-.a.. 
di birta.lum f':8a..'lla.r da koymuş
tur. IJu anlaşmalar RayORindc ya.

km bir za.manda Türk para. ... ınm 
da beynelmilel ltiban olan bir d(i

'iT. meddini a.Jma<ır artık ihtimal 
dahiline ginni~ bulunmaktadır. 

HASAN KUMÇA Y1 

p Heyecan, macera ve sergüzeşt 
filmleri seven muhterem müş
terilerin nazarı dik.katine: 

(Baş tarafı 1 incide) 
muş oldu~u \'C bir ihtiyat tedbiri 
nlmak üzere aristokratların ekseri
sinin ilk hattaki siperlere gönderil 
mesini teklif etmiş olan Himlerin 
tahrikatmdan sonra daha ziyade 
canlandığı söylenmektedir. 

2 - Amele mahafilinde komü. 
nizm taraftarlarının artmasr, 

3 - Yiyecek, içecek. elbise ve 
mahrukattan mahrum, ve parasız 
\•e tatilsiz çalışmağa mecbur olan 
halk kütlesinin müzayakası, 

4 - 1ptidai maddeler kıtlığının 
mütemadiyen artması. Bu hal bir 
çok fabrikaların kapanmasına se
bebiyet Yermektedir. 

Gazete muhabiri, Berlinden al
mış olduğu malumata atfen garp 
cephe~inde önümüzdeki hafta için
de pek o kadar şiddetli muharebe
ler olmıyaca~ını yalmz hava ve 
denizaltı muharebelerinin şiddet
leneceğ'ini Ye ./\iman gazetelerinin 
hücum \'e propagandalarına kuv· 
Yet verilece~ini yazmak-tadır. 

Fransız gazetelerinin 
tefsiri 
Paris, 24 - Fransız gazetele_ 

ri son vaziyetleri şöyle tefsir et
mektedirler: 

Eksclsior diyor ki: "Daha dil
ne kadar üçüncil Rayşm mutlak 
hakimi olan Hitler, şimdi Alman 
milletinin aksUiamellerini nazarı 

dikkate almak. mecburiyetinde bu 
lunuyor . ., 

Pctit Pari.sien gazetesi ~öyle 

yazıyor: 

kidlere cevab vermek mecburiye_ 
tin dedir . ., 

Alman Sovyet 
müzakereleri 

iktisadi 

Moskova, 24 (A. A.) - AL 
man ajansı bildiriyor: 

Halen Moskovada yapılmakta 

olan Alınan - Sovyet iktısadi mü
zakerelerinin neticesi cümlesin -
den olarak, Sovyetler tarafından 
Alınanyaya hayvan yiyeceği sev.: 
kiyatı hakkmda bir anlaşma im. 
za edilmiştir. Bu anlaşma muci -
bince, bir milyon ton hayvan yi
yeceğinin derhal Almanya.ya. sev
kine başlanacaktır. 

Cephelerde 
Paris, 24 - Dün garp cephe

sinde Forbach'ın garbinde olduk 

ça şiddetli çarpışmalar olmuştur. 
Bugünkü hava şartları bilhas

sa feyezanlardan dolayı büyük 
harekat imkansızldır. 

Frans1z naz1rlarının içtimaı 
ve Reisicumhurun nutku 
Faris, 24 - Fram;ız bahriye 

hava, teslihat ve mesai nazırları 

bugün harbiye nezaretinde baş -
vekil Daladyenin başkanhğında 

mühim bir toplantı yapmışlardır. 
Fransrz Reisicumhuru Lebruıı: 

Alsastaki orduyu ziyaret etmiş -
tir. 

Polonya Başvekili General 
Skolski de mülhakattaki Polonya 
lejyonlarını teftiş etmiştir. 

Denızde bulunan Alman 
tayyarecileri 

''Hitler Sovyetlerle dostane 
münasebatm ortaya attığı ten- ı Londra, 24 - Bir Danimarka 

vapuru Şimal Denizinde hasara 

ŞANDU-r,I 

Çin mahallesindel I 
Bu akşam MELEK Sin=a=ı 

Başlıyacak olan senenin en giizel !ilmi 

ÇIKMA Z SOKAK 
Şaheserini yaratan kıymetli artistler: 

1 
1 

Ba.~ rollerde: BELLA LUGOSt 1 

(Tarzan kn.lmı.manr) HERMAN 
BRlX. 

Esrarengiz Çinin müthiş ma
ceralarr. 

BUGf''N matinelerden itibaren 

ALKAZAR 

1 CORtNNE LUCHAIRE • ANNIE DUCAUX 
DİKKAT: Bu akşam için loca kalmamıştır. Numaralı koltuklar 

bugün sabahtan itibaren alınabilir. 

Programa ilave olarak: ı .. 
ani:.~~ -:.~~~~~!~ıa: .~~~~•imi r~ ______ ....;. __________________________________ ...,: 

--· CUMHURİYET BAYRAMI ŞEREF 1NE GÖRÜLMEMİŞ BiR SİNEMA PROGRAMI --·· 

Yarın gündüz matinelerden itiba ren 

L A L E Sinemasında 

1 

uğramış bir tayyarenin üzerinde 

yüzen iki Alman pilotunu kur -
tannıştır. Bu tayyarecilerlden bi
ri yaraltdır. 

Bir İngiliz harp gemisi küçük 
bir kauçuk sandal içinde üç gün
dür denizde ölümle pençeleşen 

iki Alman tayyarecisini kurtar · 
mış ve esir etmiştir. Bunların 

tayyaresi üç gün evvel denize 
düşürülmüştü. 

Hava hücumlarına kar
şı İngi ltere yeni 
tedbirler alıyor 

Londra, 24 - Firt of Forth 
mıntakasına yapılan Alman bava 
hilcumlan karşısında İngiliz ma
kamları yeni tedbirler almakta 
ve bu civardaki sivil halkı baş_ 

ka mıntakalara nakletmektedir. 

Batırı lan Yunan vapuru 
Londra, 25 - Şimal denizin. 

de bir tahtelbahir tarafından ba
tırılan Konstantines Hacipatras 
ismindeki Yunan vapurunun kap
tanı, geminin fecir vakti torpil -
lendiğini ve tayfalardan çoğunun 
tahlisiye sandallarına binecek va_ 
kit bulamadıklarmr, içlerinden bo 
ğulanlar olduğunu söylemiştir. 
Vapur mürettebatından 15 . kişi 
kurtarılmıştır. 

Müsadere edilen 
Amerikan vapuru 

Vaşington, 25 - City of Flint 

vapurunun müsaderesi hakkınfda 
Potemkin Amerikanın Moskova 
elçisine izahat verecektir. Vapu -
ra konmuş olan Alınan mürette -

bat da bitaraflık nizamlarına gö
re mevkuf tutulacaklardır. 

Vapurun hakiki hanıulesini ta
yin için tahkikat açılacak, hamu

lcnin yarısından fazlasuıın ka · 
çak olduğu anlqtlırsa beynelmi -

lel kanunların gemiyi müsadere-. \ . 
ye cevaz verdiği söylenmektcoir. 

rAmerika hariciye nazırı 1 Hul 

Almanların gemideki Amerikan 
bayrağrnm· yerine Alman bayra -
ğı çekmelerini bilhassa tebarüz 
ettirmi§tir. 

Amerikanm Berlin sHareti dt 
hadise hakkında bazr tafsilat is
temeğe memur d:iilmiştir. 

Dün matbuat mümessillerini 
kabul eden Reisicumhur Ruzvelt : 

"Gtmimizi geri alacağımızı ümit 
ediyorum." demiştir • 

Küreğe mahkUm edildi 
Paris, 25 (A. A.) - Sarre 

mmtahsında Paul Schunck iıı_ 
minde bir Alman mühendisi ca _ 
susluk cürmünden dolayı Nancy 
divanıharbi tarafından müebbe -
den küreğe mabküm edilmiştir. 

Sarre mıntak.asında bundan 
maada iki Fransız 9 ve 10 sene 
küreğe mahküm edilmi~lerdir. 

Vilno 
(Ba..~ tarafı 1 incide) 

cen vukua gelecek ve bizzat Vil

no §ehri, pek muhtemel olarak 
yarın işgal olunacaktır. 

Gene raf 
cenaze 

Eski sadrazam ve bahriye na-
zırlarından müşir Salih (paşa) 

dün vefat etmiştir. 
Merhum 1864 de Tophanede 

doğmuş ve imparatorluğun son 
yıllannda sadrazam olmuştu. 

1902 de Diyarbakıra ve sonra 
Sivasa sürülen Salih (paşa) 1908 
de lstanbula gelmiş ve 1909 da 
Tevfik paşa kabinesinde harbiye 
nazın olmuştur. 1919 da Atatürk
lc müzakere için Amasyaya gönde
rilen merhum 1920 de istifa eden 
Ali Rıza (paşa) nrn yerine müşir 
rütbesile sadrazam olmuştur. 

Damat Ferit sadrazam olunca 
kendisi hakkında takibat yaptır

mıştır. Merhum Tevfik paşa kabi
nesinde tekrar bahriye nazırlığını 
deruhte etmiştir. Bundan sonra 
Ahmet lzzet (paşa) mn reisliği al
tındaki heyetle Arık.araya giderek 
üç ay kalan Salih (paşa) lstanbu. 
la döndükten sonra bahriye na
zırlığmdan çekilmiş fakat dört ay 
sonra tekrar kabinede vazife al
mıştır. 

Merhumun cenazesi bu sabah 
muazzam merasimle kaldırılmıştır. 
Cenaze Göztepedeki köşkünden 

alındıktan sonra Kadrköyüne ka
dar getirilmiş ve oradan motörle 
Sirkeciye geçirilmiştir. 

Sirkecide, bir alay asker, Yedek 
subay okulu talebeleri, polis müf
rezeleri ve merhumun dostlan ce
nazeyi karşılamışlardır. 

Cenaze burada top arabasına ko 
nulmuş ve Ankara · caddesinden 
harekete geçmiştir. Başta bir bö-

Sof ya, .a5 r---~~-kr.alı Bo
ris, Başvekil Kö~eivanofun tekli· 

file Sobranya meclisini feshetmiş
tir. Bulgar kanunuesasisi muci -

hince feshin-den itibaren iki ay 
zarfında yeni intihabat yapılmak 
lazımdır. Fakat beynelmilel vazi
yet dolayısile, kabinenin yeni in

tihabat yaptıracağı şüphelidir. 

Sobranyanın feshi, Bulgar siyasi 

mahafilinde hayret uyandırma -
mıştır. Zira yeni kabinenin tarzı 
te.şekkülü parlamento mahafilin -
de iyi karşılanmamrştır. Yeni 
Bulgar kabinesi dün akşam bir 
tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğde 
yeni kabinenin dahilde ve hariçte 
sulh siyasetine devam edeceğini 
bütün komşu devletleri ile iyi mü 

nasebat idame edeceğini ve bun • 
ları daha ziyade iyileştirmeğe ça
hşacağınr ve Bulgar milletinin 

emellerine uygun olan bitaraflığı 
takip edeceğini beyan ediyor. 

Yeni kabine 
Sofya, 24 (A.A.) - Köseiva

nof, dün akşama yeni kabineyi 
kurmuştur. Kabine şöyle teşek -
kül etmiştir. 

Salihi 
merası 

• 1 

lük süvari müfre~~ 
kasında bir alay pı~ 
bahriye silil.h end? 
sonra da Reisicuırıb l 
kumandanlığının ,·e 
diyesinin çelenk1erile 
bası üzerinde rn.erlı 
bayrağına sanlıJ1JŞ -ıı . o , 
yordu. Cenazenlll . ·e" 
havası çalan bir a:ıl' 
lunuyordu. t;1 

Top arabasın.~ ~·el' 
subaylardan murekl', 
ga meçleri aşağıd~ :ı 
yorlarclı. CenazeY1 , 

arabasının arkasırıd 
humun aile efradı 
lstanbul kuman~a~ 
Halis Bıyık.tay 1Ie rl. 
erkan, merhumUJ\ f(lı· 
zeyi takip ediyorla . .Jı 
da Yedek subay 0~ 
müfrezeler alayın rp 
ediyordu. 

ı \" Bu muazzam a a. 
desi, Sultanarunet, 
debaşı ve Fatih yolıl 

• ,·e 
pıya kadar gitrruŞ ııl: 
nekapı rneıarlığınd. , 
!enine defnedilnıİ§t~. 

Merhumun öl~~ 
kıymetli bir evıad~ 
tir. Vatanına bir 1, 
den ye siyasi ha~:at et' 
leketin menfaatinı ~~ 
ederek dürüst ve te 
le temayüz ede~ ırıf~ 
ni ölümile ailesı ef . 

·ıııı ve dostlarına saını 
mizi bildiririz. 

İşsiz 

Istanbul liman. i t
ve tahliye amelesınd 
270 ki5ilik bir ~rtıP 
kenden işletme ida~ 
ğu Galata Merket rJI 
önünde toplanmışl~ f" 

Bu işçiler, ahval~ 
sile limana gelen ~ 
rm çok az olmast ) 
kaldıklarını, ancal' p # 
verildiğini, bunuoJıı ~ 
çen bir iki lirll ti' 
kafi gelmediğin~eJ1 ~' 
yete düştüklerinı, ·ıe 
aç kalıp ceketini ~1 re 
lunduğunu ileri sı.ııt 
!etme müdürlüğii11c 
mişlerdir. . ·,.Jl, 

Bunun üzerine ~, -ıı· 
umum müdürün rl) -ı· 

tlı1' narak meseleyi te .ıı 
·ııııQ'" 

bu ameleden f abrı r. 
cek \·azivette bult111ıı, • ·il ' 
meP;i kararlac;;tırrrı~:cr 
· L'"mum müdür dır: et~ 
ye idarenin rardııll :.eP 
~ - e:ı-9· kan olmadrgını. ı.ııı 

!->erbcst amele oldu,. ıı 
ecnebi· vapurlarda 

1~·r 
dilerinin çalıştırılab'. 

~imdiye kadar görülen tc-kmil komiklerin en kuvvetlisi Amerikanın en meşhur komiği lastik ağızlı 
1 

.JJOıE ~~~WN°~ını yaıra~togu neşe lfo r'ltı ını asa 

Türkçe Polo Şampiyonu 

Litvanya parlamentosu, müs -
taceliyet karan ile, Vilno mınta· 
kasının Litvanyaya iltihakı ka -
nununu tasvip eylemiştir. Eski -
den Meme! valisi olan Merkys, 
Vilno mrntakasınm idaresine me· 
mur edilmiştir. 

Başvekil ve hariciye nazırı 

Köseivanof, Maarif nazın Profe
sör Filof, Dahiliye nazın Gene -

ral Nedef, Maliye n·::ızın Bojilof, 
Adliye nazın adliyeden Mitakof, 

H.arbiye nazın General Daskalof ı' 
Tıcaret nazırı eski statistik mü -

ıe~1 

li \'apurların arne .11ır, 
grundan bunların ~~~ 

dJIV 
na dahil bulunrn3 .• tJC 

J" 
harririmize söylefll • 

Biltün JııtanLul gPlc-eck ... Tc-kmil halk katılacaktır. Ayrıca: senenin en fevkalade gangster filmi 

Fransızca CLCM HARB • 
1 

HU\1PHREY BOGART GEORGES BRENT 
Husıııd ira:rn: JıAı ~n gelen Mttro Jurnal'da, • İngiliz a~kerlerinin Fransaya nakli ve hududa sevki t••• • __ ,.ıuırs <•r.hıllU"1llm AlmAn lopraklarma girişi - Cephede tayyare harekatı ve harb haberleri. --- ---·---

Litvanya ile Sovyetler Birliği 
arasındaki askeri müzakereler, 
yavaş bir surette devam etmek -

tedir. SaruJ::lığma göre, ilk Sov · 
yet garnizonları ö;ıümiizdeki haf· 
ta içinde bazı Litvanya şehirleri
ne yerleş~cektir. 

1,) .•• • -.. • ,. ' . ' : . "· ~ ~~ '. r ,: . . . 
l .. .. • .. el ., 

)llo- Senenin ilk büyük Türk filmi .... lllf=\\ 

ALLAHIN CENNETi 
:s.. ronenıe: 

.~1~r ~uret!in - Hazım · Feriha Tevfik - B~hzat - Halide - Mu:ımıner - H adi • Suavi 
Gülseren Sa dık 

Yarın .Akşan1 ; P E K ve s A R A V s·nqma'arl'ıdq 
Biletlerin bugünden aldır.~ması rica ol:ım . .ır ..dil --- ----

....,.. ·-· : -

dürü profesör Zagorof, Nafıa na

zırı Mühendis Vasilef, Demiryol
ları ve P. T. T. nazın avukat Fa
lerovski. 

Adliye, ticaret nafıa ve demir -
yollan nazırlarından başka, di • 
ğerleri değişmemiştir. 

Sıkı bir kontrol 

Stokholm, 25 (A.A.) - Dün 
~aat 18 den itibaren İsveç sahille
ri sıkı bir kontrol altına alınmış
tır. Kontrol ts,·eç kara sulan da· 
hilinde harp ıtemileri taarfındmi 1 

; ~ıaoılmaktadır. Kontrol iı;iıı hangi 
ı millete a;t 01 ur..;;-ı ol;;un bi.itüıı ti-

1 raret gcmilcrinc.ı~ ~ra~tırm:ı!ar y.ap J 
1 ın:ık hakkına ı~lına~· etmektedır. 

,, 
RibentropuJl c 

İtalyan · ga.'.t 
;.J 

Roma 25 (A· fal 
' ,, fi' 

'lk gll. Gazeteler ı .. 
dıl'' bentrop tarafın 9ııl 

ufıı. kun oldukça nı 19ıı 

sım neşrelnıektc, ıct:ıd 
sirdc bulunınanıll 1,ııı 

b !illi' 
Gazeteler ıı... ııı 

baricive nazırı11111 • 9 
• "1) 

maıı aleyhtarı • 
. ~ \·e 

f'den sözlerını .J9 J1 

1 .1 . mel 
ngı terenın .. ı,ıs 

k bll" karf:t kovma e 
· · .. tlirJll 

rını teharuı e ıı 
ntroP 

Von nibbC j ,,i 
jl::> 

altına <•azctclı:r , 
" cır.rı 

\':ıbını ihti\'3 (' ,c 
·~ JIL, 

ş:ı:ı1 Londr:ıo~ 

kfı~ m:.:,J:ıntrr. 
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~ krtılhaçma mensup ka· 
tat rt\~hacirleie Eal'd<!nb~ri 
reıı;~IYorlardı. Tren l\ö;ıatel 
flııl ıer arasında iken Fransu· 
~llıı:rda~ birisine ~agonun ko· 
ıııer ~ .}akta~tr. Konuşmaları· 
~ ıc,;)ı şu oldu: 

t ~;ı\n_nömasa gelince, muha· 
la r'ar~yyeıle karşr!andıklan 
•b ransuaı hiçbir formalite· 
r' tutulmaksrım iki Sİ\'İl re· 
ı..~~de ista".\yonda bir odava 
'llld" - J 

ırıı ~· Kapısında hiç bir lev· 
ta;l

1
:n bu odada bir zabit bir 

~c .tnaktaydılar. Genç krn 
. ;-~~ağa kalkıp selam ver· 

'-<IOJt · l • . 
\~Uen oturunuz matmazel. 
ıvıuh· 

ı anı ıın bir malumat verece-
~1. aşıltyor Ben bu malOma· 
Ki ~~bilece~iniı bir adamım. 
\' .'Yorum. 
U~ba~r. trende muhacirler 
ık· · ı Alman casusunun ka· 

l'ıdcın .. . . R ' d . i "mınım. ıca e erım 
"an, lıtr . nız, heyecana kapıla· 

Yı~.ercte casus gördüğümü 

trk"k g"l .. . s· · ı ı ~1 ' u um<:e:iı .. ıvı o am : 
tııı cı.trnazel, dedi. söylediğiniz 
l~~ra:ak \'c ı::ayr=tabii bir 
~- ~ kı sözlerinizden şüphe e· 
li a.naatini :ı:in d~l't:-u esa•fa· 
li~t etıne3i ihtimali pek kuv· 

hs" ~- oze kan-.tJ: 
.}tıe . ' 

h \r 1~artma1< bizim ,-aıife. 
~akıt kaybetmiyelim. Me· 
t h'ık~rıcıa verdi~iniz malumat 
ı 1~~ dırilcti. Şimdi şüphelendi-
~lıtıa a~~ır:ı helli etmeden. a.r· 
h~... gosteri;ıiı. Sahadetını · ~\t·ıa.. . 

I> ·e te:.bit c"leriı. 
ı . ~Y! Sözlerine iki adamın 

ınarı 
~it lllaları Fransuazm ho-

bın ~~ınişti. T :"·art gibi bir 
ı()l'tl: lttıan cac ı~u olabileceği. 
ıı~t\ ı.ı~'.erine 'e i,lttiklerine 

. ~~" . ak ..... _. 
:ıı ınanm ı:.~11l)"Or. 

ış O/lllağı temenni edi}·or· 

~ ı\lman cac;usu nlabilir· 
'n olduğuna göre buna 
~llıa ın SÖyliyecek bir söıü 
ltıı \ lazrmgelirdi; onun da 

~~ ~u veya bu şekilde hiz. 
ı ~cı~ı tabiiydi. Fakat hiç lü. 
l~ k~n Fransız vatanperı;e· 
111 }' • 

~Pa:ak genç kmn dostlu· 
ıııı ~tisini kazanmağa ça· 

ijı bır türlü affedemiyordu. 
~ ac!anı kapıyı açtı ve genç 

fııaı~~i için kenara çekildi . 
~!la son bir tereddüt g~irdi . 
l"R 111Yorsa? Fakat hayır. 

~
}~~ki .~ne elan gözlerinin 
·~ : Sordu: 

hPrnam lazım efendim? 
ı~daınıa karştlaşmam(li:J 
~1°.1 · Fakat muhakkak kar 

ıcap <"di1·orc:.a, siz bilir -

~~(jı. 
ht 1\ bina~mda muhacirlerin 
h Varakaları tetkik edili,·or-r k-' . • 

etk <tlıp, Rillara E'\·raktm ia· 
en· 

~~k . 
ıtı ) erlikten ihraç edilmi~5iniı 
!la~· t\ereye gideceksiniz? 

l~ t~b· ı b Q 1. 

~ - ~o~~-------
1ııı s 

hlıli··\llh Ahkimı Şah•İY• 
~· tırıden. 
rlı~t · 
t l<c /\bdiilvedut mahalle · 

·~ ah.,,eci Hasan sokağında 
t ta1ı c İk hanede ikamet et · 
•~tı 1'rı 29-8-938 tarihin -
ttc lcbalin terekesine mah • 

)ha\>qiYet edilmiştir. Mu • 

~le İti~~ borçlu olanların ve 
ıtib<\ ıa edenlerin tarihi ilan
~~. ten bir ay :rarfmda mah· 
ı. ' il)'• 
!l':ırçıa Utacaat ederek alacak 
~ il tını ve bu hususta açı · 
~ tfter ,_ 
leti, e 11:ayrt ve tesbit et-
llııtı• 
i İl~ 1 ll'ıiraaçıJann da keza 

ttdan • "ba 
lıı" lti ren 3 ay zar • urac 
1.ııı· aat etmeleri. 

1 trı " 
t ttl't\· Udt;iet zarfında mü • 
ll't 1

Ycnler hakkında ka -
t.. 'de · · 
'<llcu nı~ırı 531, 534, 561, 
tj l\ı l'tıaocteleri ve buna mü· 

~t't a~d~Jeri ahkitnı tttbik 
1 •lan olunur. 

Nakled~n: FethJ KARDEŞ 

- lkametg~? 
- Şimdilik bilmiyorum. Şinıdi-

li:-: Gıoncl sokağında Spor : a:1, 
deyin. adresi sonra kararlaştıraca. 
ğım. 

- PekalA. Kati adresinizi ma. 
hallenizin polis komiserliğine bil· 
dirirsiniz. Haydi gidebilirsiniz ..• 
Srra kimde? 

Billar yürüdü. Geri döndü ye 
memurun karşısına dikilerek hİJ· 
detle söylendi: 

- "Pekft.la ... sıra kimde? .. de.. 
yip duruyorsunuz ama yaptı;tı:ırz 
doğru mu? Memleket na.;;ıl müda
faa ediliyor. Ya ben bir Alnıan 

casusu olsaydım? Bu ne i~imat? 

Gelenlerin casus olma:;ı ihtimali 
akla gelmiyor mu? Ah! görmelisi· 
niı bak Almanlar herkesten nasıl 
~üphe edi yorlar ve ne sıkı bir 
kontrol yapıyorlar? 

Bu harar~tli vatanper\'erin etra· 
fınrla halk top'anmıştr. UmumL 
yetlc herkes onWl fikrine iştirak 
ediyordu. Yalnız. muamelesini 
yaptırrnı5 olan Labart, mçbir şey· 
le alakadar görünmüyordu. Kapı

ya doğru yürücü. Çıkacağı sırada 
durakhynrak canı sıkılmış bir ta·
\'Irla, c;lı\'ardaki bir ilanı oku.rnağa 

başladı. 
Billar devam ediyordu: 
- Ne sualler sorarlar bilfeniz? 

tnsanm yedi ceddinin isimlerini 
öğrenmek isterler. Bilemediniz mi 
itham hazırdır: Yalan söylüyor

sun! 
Bir sivil, gülümsiyerek. konfe

ransçmm koluna dokundu: 
- Alman usulleri hakkında.ki 

tecrübeniz çok ~yam dikkat, ve 
mera.leh, dedi. · Sizinle rahatça gö
rüşmek isterdim. Gazet.eciyun. Be· 
nimle beraber gelir misiniz? 

Billar irkildi. Yüzü sarardı. Bir 
kaç saniye dü~ündü. Sonra müs· 
te.hziyane göz kırparak: 

- Qyle ~v _yok! dedi. Söyliye· 
· 1 1 11 ' l'ı:. J 1 • • t 1 d yam de ~·arın nepsını iaıe e er e 

yazannıı- değil mi? " • ' 
Sivil adam gülümsemeyi bırak. 

tı. Yavaşça : 

- Muhakkak benimle beraber 
geleceksiniz. dedi. Anlaşıldı mı? 

- Pekll~. pek~~. Neuye gide· 

ceğiz? 

Sivil adam cevap vermeksizin 
onun koluna girdi. Konuşa konu
şa Labartın bir metre solundan 
geçtiler. Labart başını bile çevir· 
medi ~ Billar da onu tanıyor 

görünmedi. Dışarı_ bir adrm atinış. 
lardı ki \ivil duraladı: 

- Bir arkadaşınız vardı, dedi, 
onu da da"et etsek. 

- Hangi arkadaşım? 

ikrar 

f Dtvamı t•ıır} 

ve 
is bat 

H A B E R - Akşam Postası 

Hindı~tanda dilnyanın en e~kl tn~anları arasında 
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35 yılını \ahşiler arasınJa gl'çirıniş bır Alman seyyahı 

ilk insanlar 
ateş yı'.an 

kuyruklu yıldızl~rı 

sanmışlardır! 
Fakat tabiidir ki o zamanki in· 
sanların bırakt:ğı bu rıvayet bu· 
gün bizim için hakiki rnana;ıle 

anlaşılamadığı için farkrnda olun· 
mıyor! Sonra o vakitki, yani tu
fandan evvelki insanlar için ~e

rek güneş \'e g:!rek iki ay da bi · 
zim bu;ün gördüğümüz gibi ~ey· 

ler addedilemez li ! Şüphesizdir kı 
onlar Allahlardı. 

İşte aym parçalanması rivayeti 
bu suretle, yani manası d.,.r,.;,:-,1;5 

hir su:--ett~ kalmış \'C bugüne ka
dar gelmiştid 

- Na:;ıl? 

- Gayet basit! Dunu bizim ih· 
tiyar B rahmandan lamamilc din· 
lemişlim .. Kam ve Kamer tabiri 

bu işi tamamile aydınlatıyor! Zi· 
ra Kamın ham şeklinde de ayni 
olduğunu söyledim. 

ey urku demektır! Asya Türklerın 
de de uyku kelim-::sinin (ay-hu) 
ulduğunu ı~ıttiı:ı ! 

Binaenaleyh (ham _ kah · kam) 
aynıdırlar! I Iallmki insanların ilk 
m~nşei olnrak ri\'ayet e::lilen (A · 
dem. I Iabil ve Kabil) hadi3esi işte 
bu arın parçalanması hcidi5e5idir! 

Adam ta~ınnin turandan evvel· 
ki mü~tere~ dı'di (atan • tan -
tang) kelim? ... i yani (güneş) oldu· 
ğu isbat edilmı'.}. (Kalb - il) ve 
(Ilab . il) de güneşin diğer iki oğ· 1 

lu ola.1 ıki aydan başka bir şey 

değildi rlcr ! 

Riyareti, hcrl,alde biliyorsunuz? 

- Evcl! 

- ... Adem cennetteymic: .. Bir yı 
lan gc!miş .. Habil kardeşi Kabili 
öldürmüş!.. lşte bu yılan aya çar· 
pan ışıklı yıldız parçasıdır! llk in· 

H albuki insanlann tufandan ev- sanların kuyruklu yıldızları s::ma· 
Yel konuştukları mücşterek dil bu daki ate" vı'.anlar zannetmeleri 
meseleyi hallediyor. Zira bu müş· pek tnbii:li ~! 
terPk dil<le (m) ile (b) nin arni ol 
duğunu herkes bilir. Yani Eam j- 1 Bu ) ılan g6rGndükten so:ıra ~-
le kah aynidirler.. l\'lec;ela demin mada iki karde1 o:arak yaşıpn ı 
söylediğim kam k~limcsi oda ma- Habil ile Kabilden biri ötekini öl· 1 

na:ıma gelmeden evvel (mıbet) dürm'ic;tıi ·! 
için kuilamlmıştrr, sonra sonra 
mabet kelimesi o,·a olmu;hır. 

Nitekim Hindistandan çıktı!da· 
nnr ~ylcdiğim araplarda kam ta· 
biri kab şekline girmiş, ilk mabet· 
leri olan (Kl\ba) nın ismi olmuş· 

tur. 

MeselA araplarda (ma) sudur, 
bizde (ba, ab) sudur! 

tşte ihtiyar Brahman, aym par· 
çalanması rivayetini buradan keş 
{etmiştir. 

Görüyorsunuz ki tufandan evwl 
ki in.:aıı~<:.r g.)kte bir cinayet o!du· 
ğ,ınu gürmüilcr. 1ki kardeşten hi· 
rınin d!ğ~rini öl<lürclüğü ri\ aycli. 
ni bu~üne kadar bırakmı~lardır. 

Esasen nı~anlarm ilk mebdeine 
ait rivayetlerde daima bu üçlük 
\'ardır! lnc;anların Nuhun üç oğ· 
tundan dünyaya geldikleri rİ\'ayE-ti 
de aynıdır: 

Ham · Sam - Yafes! Görüyorsu. 
nuz ki l:mradada Ham ve Sam Ka· 

Nitekun aslen hintçe konu')an 
Farslılarda da, zannederim, (hab) 
kelimesi uyku demektir. Halbuki 

sam şeklinde de Fransızlarda rom-

nun aynıdır, yctm iki aydır! 1 

·····-··· .. 5555i!f!E 
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I Iayretimten adeta don.mu~ . 

haldeydim. 

:::::: 
:::::: 

......... _. . .. , ........ . ............ ............ 
(Deva.mı var) 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Ro,natiznıa, 

1 

Nevralji, I<ınkhk ve bütün a ~l'."ı~arınızı derhal 
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mı? 

Tuhaf değilm i 7 her davada ikrar birinci planda geldiği halde 
ooşan '!la davaları nda bunun hiç bir xıymeti yoktur 

Avukat Mahir Molla Avan~- ı 

zun evindeyim. Mahir Molla kü· 

bik bir koltu ğa gömülmüş kitap j 
okuyordu. Beni görünce: j 

- Anladrm, dedi. Şu anket için 

değil mi ? Doğrusu ziyaretinize 

çok memnun oldum. Çünkü mede 

ni kanun benim ötedenberi zib · 

nimi trrmalar. Adliye Vekilimiz 

Fethi Okyarm bu teş~bbüsünü 

sevinçle kar§ıla.dım. Yakında An

karaya ~idece~im ve kıymetli 

Adliye Vekilimize bizzat teşek · 

kür edeceğim. 

- Medeni kanunumuzdak-i bu 

tadila tı demek siz isabetli bulu · 
yorsunuz? 

- Tabii, bence medeni kanun 
baştan aşağı değişmeye muhtaç -

tır . Boşanma şeraitinde kilise u· 

sulünü fazlasile tatbik etmişiz. Ha 
kim huzurunda kişinin verccLği i

fa•de muteberdir. Fakat boş<ınma 

davalarında karı ve koca ikrarda 

bulunsalar bile hakim "taraflann 

ikrarı ile mukayyed olmıya.cağı 

ve yemin teklif cdilemiyeceği gi· 
bi yemin yerini tutacak beyanat

ta bile bulunulamıyacağına dair" 

kanunda kat'i ahkam bile vazo · 1 

lunmuştur. 

Yani boşanrraya karar veren 

1<an koca mahkemeye giderler 
ve her şeyi ikrar ederler. Fakat 

ilakim kanunt:.la kabul olunan se· 

bepler isbat edilmc<likçe boşan -

ma '•ıran veremez. 

Bu haA::ikaten çok tuhaftır. H er 

hangi bir dav? la olursa olsun 

ikrar birinci pllnda gelir. Halbu· 

ki boşanma da ıalannda ikrarın 

hiçbir kıymeti yoktur. 

Kadın : 

- Kocam beni zina üstünde 

5 

Bir yanlışlık 
Saim Canbu·iak mühe ndis 

mcktebiui bi.iıip l:ıu küçi.ik \'ıla. 

yet şehrine tayın cdildı~ı \'akit 
yeni muhitine hiç ısınamadı. ls
tanbulun gürültüliı hayatından 

sonra burada hayat ona pek sa. 
kin geliyordu. Hele İstanbuluu 

kolay ve zahm;tsız aşkları yanın 
da burada aşk macerası ~·a im • 
kansızdı, yahut adına en geniş 

bir rntisamahayla dahi aşk deni • 
lemiyecek drırcccdc bayağı idi. 
Jkınci şık Saımin alışm:ıdığı ve 
iğrendiği bir ô.lemdi. Halbuki de
likanlılığı onu cürctkiırhğa sev • 
ketmekteydi. 1stanbuldaki aşk 
muvaffakıyetleri onun kadınla -
rın hoşuna gitmf'sinı 1 ilen bir 
genç olduğunu göst e ı·mi§Lİ. 

Yeni arkadaşlarına bir gun a • 
çıldr. Güldüler; biri: 

- Azizim, dedi, biz pek bunn
lırs:!k 1 rene atlar. ls~ıınbı..la gi • 
deriz. Burad:ı sizin tencz~ıil et -
mi) cc~ğ!niz va::iyctlcr mi.:stcsna, 
başk:ı çare yok. 

Saim Canbudak ümidini kesme_ 
di. Bo-. \'nkil]cri \'ardı. Du za
rnanlanndnn etrafa ;,,üz kulak ol
mak hususunda istifade ctd ve bu 
kadar bedbin görünen arkadaşına 
oir gün sordu: 

- Çar.ııdn ak~amları genç bir 
kadın görüyorum. Merak ettim. 
'fanıyor musunuz? Yirmi beş ya
şından fazla görünmüyor. Orta 
boylu, kızıla bakar s:ırr s::ıçlr, gü_ 
zel bir kadın ... 

Arkrıdaşı onun Y<'riM devam 
etti: 

- Yanrnd::ı da daima ondan da 
ha yaşlı, t'smer, güzelce denile -
bil<'cek lıir kadın da ,·ar değil mi? 

- Evet. ta kendisi.. . 

- Genci Malike isminde bir 
dul. ÖtE>ki kadınsa onun balazıı.. .... . - . .. 
acsı veya hala.sı, pek iyi bilmi -
yorum. Şimdiye kadar hiç evlen

memiş yaşlı bir kız. 1sterseniz 

bir teşeLbüse girişiniz. Buradaki 
bütün delikanlılar bunu tecrübe 
ettiler. ama bcşuna. Siz de on .. 
lar gibi boşuna uğraşmış ve ü _ 

mitlenmiş olmakla kalacaksınız. 
O kapıdan ekmek yok! 

Aldığı ccvab alelade bir malU
matlan ibaret olsaydı Saim belki 
dn rsrar ctmiyccckti. Fakat bir 
n evi meydan okuma mnhiyetinde 
gördü~ü bu nıalümat onun izze. 
tinefsini ka.mçı!adr. ~falike ismin 
dckı dul ve onun muh:ıfızı ile mu
hı:'.{kak boy ölçü~PC<'kü. 

T~sarlüf ve t~li f'VVPla ona y:ır 

r· 'İ• :·, :t- J\.,_·;ınoz 

ral{"ladı bu ·locrutlur, <lesın, fa -
kat Lıun•1 - karrn itiraf ettiği hal · 

de · eğer krıca ispat edemezse 
mahke:ne boşanma kararı ver · 

r:ıez 

Yeni r.~ecicni Kanun fi'{rimı:c 

C::ıha çek s::ı~k.m t=melli aile yu -
vahrını:ı kurulmasını temin ede· 

cektir Çünkü "hır, gür" lü bir 

aiLnin da~ılması daha iyidir ve 
ayrılai1 karı kocaların yeni bir 

yuva kurmaları cok muhtemel · 

dir. işte Medeni Kanundaki tadi

latr ben bu bııkırr.dan çok yerin· 

de buldum. 
Kadri KAYABAL 

dım etti. Evl~rinde kaldığı ak -
rabası Mali!te) i tanıyorlardı. On
lar vasctasiyle geııç dul kadınla 

Ye onun halazade.sile tanıştı. Ev
lerine devam etmek yolunu bul
du. Diplomatça hareket edJyor, 
Malike:-e olduğu kadar halaza _ 
desine de alaka gösteriyor. böy
lece halazadenin kıska. :ığını tah 
rik etmiyordu. 

Halazadeler musikiden hoşla .. 
nıyorlar ve me.~ıgul oluyorlardı. 

Saim de musikiden hoşlanırdı. Bu 
ınüşterPk zevk de onlar arasm -
daki samimiyetin artma.sına amil 
oldu. 

Saım unut venci bir yolda L 
ler lemekteydi ve ihtimal muva!
folc da olaral<lı. Fakat halazade 
Fcrıdcnin bir akşam Malikeyle 
delıkanlı ııek tatlı tatlı konuşur .. 
laıkcu LirdC'nbire içeri giriver -
mcsi her şeyi alt üst etti. O giln. 
den itibaren 1',cridenin tavrı de
ğiştı. Saımc düşman kesilmiş, ev· 
lrınmeden ya~ıanmış kadınların 

hırr;m ve kıskanç tabiati avdet 
etmişti. Bu hareketinde, çirkin 
sayılamıyncağı halde hiçbir erke. 
ğin alfLkasile karşılaşm:unış ol -
manın venliği kıskançlığın amil 
olduğu muhakkaktı. 

Saim bir akşam Malike ve Fe. 
ridenin evinde epey geç kalmış
tı. Saal on biri' geçiyordu ki, ev 
sahiblerindcn müsaade istedi. Fc
ridenin ortadan kaybolu~unu fır"' 

sat bilen Malike delikanlryı ka. ... 
pıya kadar geçireli. Konuşmak is 
tij orlar, fakat buna cesaret ede
miyorlardı. İkisi de garib bir b,is. 

sin tesiriyle susuyorlardı. 

Kapı önünde genç kadm elini 
uzattr. Saim uzatılnn eli aldı. Öp 
mcğe cesaret etti. Malike kızar· 
mıştı, clıni çekti. 

I>eliknnlı kapanan ktı.pmm ö • 

nünde kalakalmıştı. Ferideyi bir 
kaşık suda boğabilirdi. Saadetle
rine o krz manidi. 

lki adım attı. Henüz evin önll.n. 
deyken hafif bir tıkırtı duyarak 
irkildi. Alt kat pencerelerinden 
birinin pancuru aralanmış, ay ışı
ğında bir kadm eli uzanmıştı. 

Hemen pencereye yaklaştı. Mı.. 
rıldandı: 

- Sen misin Malike? 
Bir fısıltı cevab verdi : 
- Evet. 
Saim, uzun zamandanberi söz

le ifade erlemediği hislerinin taı
masma mani olamadı: 

- Seni seviyorum Malike, ıe• 
ni se\iyorm ! 

Dakikalarca söyledi, aşkını an.. 
!attı, içini döktü ve nihayet: 

- A!lah:usmarladık sevgilim, 
dedi, Allahaısmarlndık. 

Cevnb 0larak beyaz el, kendi -
eini delikanlının üpiiciiklcrine bt.. 
rnktı. 

A) !ar geçti 8:ıim m<':i\ultu. Ma 
.ıke istediği gece', evinden çıkıp 

iı ıkının ednc g<'IC'biliyor<lu. Dön 

dtığ'ı.i zanınrılar lı;ılıız:ıdesi onu 

lıidictsiz, hatta dudağının liena -
rında müphem bir trbcssümle 
kar :;ılıyor. bir şey söylemiyordu. 
8a·uJcliylr- mcşgııl rılan Saimse 
l ı unun scbelııııi duşiınmüyordu bi
le ... 

eir akş·ım, tıl.ılıkcniıı evinin 
küç.ık lıahçesıntlc lt"Pride ile yal 
nıi. kal :ıkları bır ııırada sordu: 

- Aşkıma karşı rıcdc>n bir • 
denlııre merl"uncllı oldunuz'! Es. 
kid en lllalike) le yalnız kalmamı 

uilc ıı-.t· miyordun uz. 
!:< l'r:dc cvvcl.i tl'rCddüd etti, 

sonra mırıldandı: 
- Geçen ilkbaharda bir akşam 

dı; hatırlar nıısın:z? Bu akşam 

;;:bı meht3b \ardı. Evden geç 
çıkmıştınız. Fakat kapı önünden 
ayrılamryorduııuz. Bir pancur a -
çıldr. 

- Pencereden bir el ~dı. 
- Evet. Dirçok şeyler söyle. 

mlş, aşktan bahsetmiştiniz. 

- O ... siz miydiniz Feride? 
- Evet bendim. 1tira.flarm.ız.ı 

(LıU/cn sayfayı çeviriniz) 
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1940 Olimpiyat
ları ve harp 

Almanya ile müttefikler arasın
da harbin devam etmesine rağmen 
Finlandiyada olimpiyat hazırlık· 

!arına devam ediliyor. Fakat işin 

asıl hayret edilecek tarafı kış o_ 
lümpiyatlarıdır. :\1ah1m oldub'U 
üzere kış olümpiyatlarım yine 
Almanya üzerine alnuş ve 1936 
senesi kış olimpiyatlarının yapıl

dığı Garmisch Partenkirhe'nin 
1940 kış olilmpiyatlanna da sah· 
ne olması kararlaşmıştı. ı\lmanya

mn harbe ginnesile bu karar kat· 
iyen değişmemiştir; kı~ olimpi· 
yatları Garmish'de icra edilecektir. 

Almanya olimpiyat komite i re· 
isi Dr. K. Dien geçen hafta Al· 
rnan ve ecnebi gazetecilerle yaptı
ğı mülakatta geçen olimpiyatlar 
da görülen kusurların tashih edil. 
dib-rini ve bu defaki kı5 olimpiyat 
!arının daha rnukemmel cereyan 
etmesi için her hususun temin e · 
dildiğini ve şubatta oyunların 

Garmich'de yapılacağını söylemiş
tir. Keza şimdiye kadar muhtelif 
ecnebi memleketlerden yarım mil. 
yon marklık bilet talep edildiğini 
de ilave etmiştir. 18 millet kış 

olimpiyatlarına kaydedilmiş olup 
bu aded:n yirmi bc.5i geçeceği zan
nedilmektedir. 

D!uer taraf tan Finlandiyada ya· 
pılacak olimpiyatlara Amerika, 
J~ponya, ltalya, l\Iacaristan, Şi

mal m"m1 e~ctleri \'e Almanya iş· 
Hrak edcce!derini bildirmişlerdir. 

Almanyanın i~tirakirı~ Alman 
spor nazın radyo ve gazetelerle 
tekit etmi~tir. 

Harp devam ettiği takdirde ge_ 
re:\'. şubatta'd r.r :-ek yaz olimpiyat 
!arının neşesiz geçeceği muhakkak
t.ır. Kış olimpiyatlarında Şimal 
~ej{etlerinin ve Hel inkide de 
Amerikahlann büyük farkla ka • 
zanacaklan az çok aşikardır. 
1936 olimpiyatlarında üçüncülü. 
ğu kazanmış olan :l\ hcarlarda bu 
defa daha parlak bir netice alabil
mek için de büyük faaliyet göster_ 

mektcdirler. 
SUAT ERLER 

-<>--
Serbest güreş 
müsabakaları 

Ramazan münnsebetile Şehza· 
debaşmda Süleymaniye klübUnde 
her akşam serbest güreş mllim
bnkaları yapılmaktadır. Başta 

Mülô.yim qlmak üzere memleke • 
tin tanınmış birçok pehlivanları, 
herkese açık olan müsabakalara 
.iştirak etmektedirler. Müsıı.b:ı. _ 
kalar bugünlerde hızlı §eklini al· 
nuştır. 

aliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
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b~n dinledim. Dudaklarmız:ı gö -
tiırduğUnıiz, benim elimdi. O za. 
mana kadar duymadığım hisleri, 
işitmediğim sözleri bana hisset • 
tirdlğiniz ve duyurduğunuz için_ 
dlr ki Malikeye olan aşkınızı af
fettim. Bu mes'ut yanlışlık, bu 
bir anlık hayal için size teşek _ 
kUr ederim. 

Saim, iyi davranmak istedi, fa
kat belki de bilmJyerek zalim ol
du: 

- Yanbşlık değildi Feride; 
ben sizi tanrınışbm ! 

Nakleden: ı~cthl Kardeş -

HABER-

jAslKeırn meseDele ifJ 
Şikayetler temenni ler 

ihtikarla mücadale 
komisyonunun 

dikkatine 
« Ren » üzerindeki köprüler 

niçin uçuruldu ? Son siyası hAdlseler dolayı.sile, 
bilhassa A vrupadan gelen bazı 

maddelerin pahalılandığı malüm
dur. Bu yolda karilerlmizden ba
zı şikayet mektubları almakta • 
yız. Çalışan ihtikô.r komisyonu _ 
nun nazarı dikkatini eelb için bu 
mektublan yazıyoruz. 

Fransız askeri mu - 1il l1=r ine ve 

Airnanlar er kan ıh arpler ine 
.. 

gore, 

cephenin 
gözlerine 

cenup kısmını 

kesfirmiş!erdir İstanbul belediyesi elektrik i -
daresi Beyazıt şubesi memurla _ 
rından İbrahim Varnah diyor ki: 

''- Birkaç gün evvel tornavi
da almak ilzcre Marpuççulara git 
tim. Sabuncu han caddesinde Sa· 

Son Alman resmi tebliğlerin- ' 
den birisi "Fransızların Ren neh
ri üzerinde dört köprüyü berhava 
ettiklerini,, bildirdi. Bu dört köp. 
rü Alsas sahilini, Yad sahiline 
birleştiren sabit ve büyük köprÜ

lerdir. Bu ldört köprünün atılışın. 

daki mana ise hiç l:ir tereddüt 
ve münakaşaya meydan vermiye· 
cek kadar sabit ve kat'idir: Fran 

sız erJcanıharbiyesi Ren nehri 
üzerinden aşara!< bu mıntakada 

Alman hatları üzerine bir taar-

ruz yapmakta tabiye bakımından 
bir fayda görmüyor. Diğer ta. 
raftan Fransız ve İn~liz yüksek 

kumandan heyeti Alman kuvvet. 
!erinin Majino hattının cenubuna 

tesadüf d:len bu noktalardan, ya. 
ni İsviçre hududu yakınlanndan 
bir taarruza girişmek isteyeceği-

ni ihtimalden uzak tutmuyor, bu 
takdirde Atman kuvvetlerinin 

nehri geçmesini ciddi müşkülat· 
la karşı bulundurmak faydası 

uğruna dört büyük köprüyü fe
da etmekte terel:idüt etmiyor • 

Fransı zerkanıharıbiyesinin bu 
istidlali yerinde olmak gerektir. 

Almanların Ren nehrini geçmek 
istemelerine ihtimal verdirmek 
için iki e~lı sebep vardır: 

1) Almanlar Ren nehrini aştık. 
tan sonra Alsas topraklarına a
yak basmak ve Voj dağlarına ka-

dar ilerleyerek umumi harpten 
evvelki hudutları tutmak arzu _ 
sunu besleyebilirler. 

Bu hareket çok tehlikelidir. 
Alınan ordusuna bir daha kendi· 
sini düzeltemiyccek kaf:iar büyük 

bir zayiata sebe polabilir. Fakat 
elde edilen netice Alman milleti
nin manevi kuvvetini yükseltece. 

ği ce harbe daha uzun müddet 
dayanma :kabiliyeti verebileceği 

için Almanların ibö} le bir arzu 

beslemeleri ve bu tarzda bir plan 
tatbikine girişmeleri muhtemel _ 

dir. 

c!uğunu irrarla söyleyen askeri 
miin:kkidler ve erkanıharpler Al· 
manyanın muhakkal: nehri getj
meğe teşebbüs edeceği iddiasın • 
da:lırlar. 

Fransız ordusu is: bir taarruz 
hareketi yaparken Ren nehrini 
aşmak iMiyacında değildir. Böy. 
le bir hareket Frrnsız ordusu 
için lüzumsuz. hatt.i tehlikeli o. 
lur. 

Bir Fransız taarruzu arttk şi -
malden inki§af edeb lir: Sar hav· 
zası, .,Prusyarın c:nup kısmı, 

Palotina v:ı~"i:;i Fra• sız ordusu -
nun ta~ii t:!.arruz ha .tıdır. Fran. 
sı zordusu buradan ilerlcl:li:i ta'<
dirde biraz ş:ırkta Germershaym 
ve Bon arasında gene Ren nehri
le karşıla•rr. F2kat Ren nehrinin 
bu §İ~al k•smı tahki n edilmemiş 

olduğu için buradan ne!lri aşmak 
nisb:ten kolay olur. 

Bu mıntaka haritasına bakılır. 

lam on Savaryegonun hırdavat 

mağazasında evvelce 10.15 kuru
şa aldığım tornavidalara bu defa 
25 • 30 kuruş istediler. Avrupa -
dan mal gelmiyor dediler. Ya -
nındaki Alber Sabanın mağaza -
sında ayni hadise tekerrür etti. 
Fakat biraz ilerde diğer bir dük_ 
kandan bunların 25 kuruş iste -
dikleri tornavicaları 12,5 kuruşa 
aldım. İhtikar komisyonunun na. 
zarı dikkatini eelbederim.,, 

"Daınıi okuyucularımızdan Malı 

mut,, da mektubunda şöyle yazı
yor: 

"Çocuk doktoru Fakaçelliden 
kızım Astiman için aldığım reçe
teyi Caln!.ada bir ccz.:ıncde 16.10 
9:!9 tarihinde 35 kuruşa yaptır -
mışllm, Ayni reçeteyi ikinci defa 
yaptırmak zarureti hasıl oldu. Bu 
defa 20.10·939 tarihinde Karaköy 

sabu ilk göze çarpan n•Jkta, bü· de Hüseyin Arsan eczanesi 15 ku 
tün yolların ce"ubu garbidrn, ruş dzla olarak benden 50 kuruş 
şamili şarkiye müte\'eccih oluşu- aldı. Aliikadarlann nazarı dikka -
dur. Bu mmtakayı tutan bir ordu tini eelbetmcnizi rica ederim. 

biribirine müvazi vaziyette bulu. li l 'f aı ~ ır o u a ır 
nan bu yollardan istifade t:l:lerek l'\~I ŞEilln TlYATHOSU 
çok büyük kuvvetleri istediği 1 ı1 1 

Komedi kısmında l{iin-
nok.talara sevk:tme'.< imkanına 1 ıı1ı 0 'm cliiz 14 ıe çocuk ıiratrosıı 
~ahıp olur. 1 Gnım Gece: 20.30 dn 

Halbuki buna mukabil cenup. 
ta Ren nehrinin sol sahili, ilerle
mesi güç bir mıntak dır. Burada 

arazi ufak ırmaklar, dağlar, stk 
ve kesif ormanlarla ayrı ayrı 

parçalara ayrılmış olduğundan 

burada yürüyen biiyük kuvvet.. 
ler çabuk infisaha uğrar ve ku· 
çük parçalar halinde çabuk imha 
edilir. 

ıll~D IST,\~ CE\'IZ. L 

-~ 

I>r:ım Kı~mı: 20.30 dıı: 
AZR i L :r T ll. Y PlY R -----n \ŞIT !UZA - E. Sı\Dl TEK 

T IYATHOSU 
Bu gece Bakırköy 1\Iiltiy:ıdi ~ine· 

masınd:ı Tnş Parçası nyrı~:ı: \'oılvil -HALK OPEREt 
nu nkşam !l ıl:ı Yeni operet 3 per 

de (Kaclınl:ı rın beğendiği) 

IAlemd arSinemas:ı 
Kanatlı insanlar 

1 
Mister Motonun ı 

son kozu 

1r-,_~~.,_,.~.._,.~....-.,_,.~ 

ile Sabah, Oğle ve Akşarı1 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaıtl,ıı 

NIŞANTAŞ 

ingiliz Hay -Skul Mektebi 
Mektep çağından yuknrı bulıınanlar için geçen sene açılmış buııııı' 

,.-... 

GECE lNGtLtZCE KURLARINA 
hu sene de 2.11.193!1 Perşeınlıc giinü s:ı:ıt rn dn tekrar denım olıl' 

caktır. Bütün ders devresi 5 Lira. ................................ 
A ..... , ......................... _._, 

Pastil Antisepti~ 

1 

-

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs 
yollariyle geç:n hastalıklardan 

korur, grip ve boğaz rahatsızlık
larında, ses kr~ıklığında pek fay

dalrdır. ----4 
lngiliz Kanzu!' Eczanest L BEYOGLU - ISTANBUL 

Muh:ımmen lıedeli (49G100) lirn ol:ın 87 k:ılcın bakır lokomot!C 1 
Inrı Ye lefrrrünlı 11-12·93!1 p:ızarlcsl giiııii saat 15 le knp:ılı zarf ıısıl 
Ankar:ııl:ı idare binasında satın nlıııııcaklır. # 

Aklcllilecck muk:wele) c mevzu teşkil eden m:ılzementn iınııll 1 ~ ~ 
caı> eııı~i ınkdirdc id:ıre müıc::ılıhid e kendi hurdalıklarında rne\'cll fi 
hen 120 tonu temiz talaş ve 150 tonu parça halinde lokomotif ocs1'1' 
saire gi~i de~ııirdc~ a.ri huru.a bnk~r ver~ccktir. . ~l 

Bu ışe gırmek ıslıyenlcrın (23.>!IO lıralık muvakkat teminat ıle~ 
nıın t:ıriıı etliği vesikaları \'C tekliflerini aynı gün saat 14 e kndıır 
yon reisliEıinc '\'ermeleri lazımdır. de Sarııı:ımclcr (2 180) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa yezneıerltı 
tılm:ıkladır. (8779) / 

2) Majino hattının herhangi 
bir noktasın-da lbir kedik açmak 
ümidiyle Al:nanlann Renin 

Burada 7.igfrid hattı a~ılsa bi
le Fransız taarruzu ibir yelpaze 
gibi açılarak inkişaf cBemez. Ba_ 
zı noktalar üzerind: yürümeğc 

mecburdur. Halbu~d askerlikte 

açılmadan ilerleyen bir odnmun 
yanlan daima düşmana açrk ka. 
lır. Bi raskeri krta yanlaqnı a. 
çık bırakarak ilerlemek hatasını 

ise kat'i bir me~buriyet bulun-na. 
dıkça irtikap etmez. Halbuki şi· 

maiden ilerleyen Fı anEız 'ordusu 
1ıfayans vadisinde müşkülitsızca 
ilerlemek kolaylığına maliktir. 

BUGÜU·KUMSARANIZA·ATACAGINIZ· 5·kUR~ , 
ıgarp sahillerinde ufak bir toprak 
parçası er.le etmek ve bu toprak 
parçasında bir istinat noktası kur 
mak istedikleri tahmin oluna!>ilir. 

Alman erkanıharbiyesinin harbin 
başladığı gündenberi gozune 
cephenin cenup lkısrnrm kestir. 
miş bulunduğunu ve şimalden 

yapılan bütün hareketlerin bir 
oyalama ve aldatma hareketi ol. 

Bu mülahazadan 
ceye göre: 

çıkan neti -

-r 
Fransızlar kendilerine lüzu -

mu olmal:hğından Almanların 

muhtemel bir taarruzunu önle -
mek için bu dört biiyük !töprüyü 
berhava etmişlerdir • 

ı ıs. Komutan: ıgı Satınair.ı~~isyonu ı lan ıarı ı 
ihale güııLi talibi ı;ıknuy:ın koınisyonuımızd:ı nıe\·cul Jis' csi mueibiıı

ce komutanlık hinn<ııııda kurulacak soh.ıl:ır için mulıtclıf m:ılzcıııc p:ıı.::ır· 

lıkl:ı salın alınacaktır. P:ızarlı~ı 2ıi tcşri nie\'\'cl 930 ııerşeml c giin'i s:ı:ıt 
10.30 d:ı ~:ıı.ıılac:ıl.tır. htcklikı·in belli ı.:lin ,.c sunıte Fıııılıklıd:ı Koıııul:ın· 
lık s:ıtınnlrn:ı l;onıi yoıııınn gelmeleri. (8832) 

Şorııı:ıı.ıe 

bedeli 
1,10 

1,13 

ilk 
tcmınnt 

JGGl,jl 

1 G88.3S 

Keş r 
bedeli 
221:-13,!13 

22!ll l,G7 

n""o"lıııı l:ı, Tı'ıne!ıle, l:dediyc 
so;. .ıJındJ .) .ıp!ırıl:ıı·.ı:< ı:ılısıl 

şulıc'i lıın:ısı. 

F.ıııhle ~opılac:ık lıell'di.}e tnh· 
'iİI şııhesi Jı.n:ısı. 

Kesif herlellcri ılc ilk lc·uiıı:ıt miklnrl ırı yıı'::ırrl.ı yazılı isler k:ıp:ılı 
ı:ırr ck'iıltmrsiııc kunı lııı ı~ıur. flıal 31-lO·!l:!!l ,,ılı ı.ıliııi"ı .,;ı:ıt ı:; le ht:ııı
lıııl lll'll'dl.}esi D=ıiıııl l'ncıım ~nııııle ~nıul.1<'.ıl.tır. 'J'.ıliııleriıı ilııılcılcn sc· 
kiz giln en el Fen ışlcri ıııiidürlüğüne nıür. c:ı:ıilc al:ıcal.ları fenni clılh el 
veslknl:ın n ilk temlnııt m:ıkbu1 \'evn ml'klupları ile 24!l0 No. 1ı knnı;nrı. 
ı::üre lınzırlıyacnkları kapalı z:ırCl:ırını ihale ı.ıünü sn:ıl 1 i c kadar lstaıılıul 
belediyesi Daimi encümenine vermeleri. (8332). 

·-
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YAP-:N·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
' ızı = -~· w uz 4 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 


