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1 Harbin 
~esuliyeti a r 
d •betıtropun nutkun
~ .Almanyayı temize 
h&_L~l'tn~k endişesi 
r, C\Qltdır 
~ıı: HASAN KUMÇAYl 
'i llariclye Nazın Fon Bi. 
ı-. ıı.t:n Danzlg nu~kunda tek'e ll'ıcs'uliyctindcn bahset
~e li;e bıı nıes'nliyetin İngilte. 
''-e 0ldtığuııda ısrar göster 
~11a. ~Yret edenler Yar. Bize 

Ticaret gemilerinin 
kontrol olunmasını 

"ll~t tı ısrann sebebini Alman 
~I ~tnnı bu rnes'ullyeU 
'~tı;il.kUnıetinde bildiği irin 
\ıı li ' icdani :rztırapta ara.. 
'"'l ?llndır. 

·•ıl~t 

protesto ediyor Londra. elçhnlz Tedik RÜ,tü 
n Londradald askeri hey 
reisi Orgeneral Kazım Or 
Londra sefa.retinde verilen b 

kabul resminde •.• 

~ bıı... aıı. harbinin nasıl rıktığı
"l\ ·•ı(!y 

kı,.,~ .en kaldı mı? Hitler Çe-
'-tetı l & ernrh·aklinden aldığı 
'ttıe ,.. e telıistanda. da aynı su.. 
~k "'tı.'·arr ·~~~ ak olacağını ,.o tn-
lt, ~~rı l>anzil;' YC Koridor için 

~~~l ~ttıryacağmı düşünerek 
1 ~-ı ,1~. ı:eçtt, iptida Slovakyayı 
~~'- l. Bu işgal Aimany:ınm 
"il "'tı .. 

d,11 h tızerine taarruz hazulı.. 
~11 f~tıı a.,k~ bir şey değildi. O-

l t«'tL- 1~h.i<ıtan derhal müdafaa. 
ttL_ "ttq-. 

''tt\ı~ ltiııc geçti. llitlcr bu se-
ı\Jmıınynya taarruz şek. 

~Oc"nmr 4 üncüd~ 
liitı . h b. A erın ar ı,, ne 

f\~U karşı 

lngiliz harp gemileri 
A <dl <§.) o c§l IF 
©J~nıö~önıı©J~ 
Bir Sovyet vapurunda 
c~~~--ara tıı:ma yaptılar.: 

Londra, 26 - Sovyct hükume. 
ti İngilterenin Moskova sefirine 

bir Mta vermiştir. Notada ingi. 

}izlerin kaçak eşya listesinin 909 
anla~masına muhalif olduğundan 

(Devamı 4 üncüde) 

1 sturya amelesi 
SYana ha- Finlandiya, sahillerine 

ta.yy:ıresini 

düşürcliilılcri bir Alman tayyar c

ci'linin rC"naZC'!.İDi ;;ötürüyorlar 

Rom ada ~rlanıyor .. ma~n döktü . 
~ 4\ .. ra.26 ( " \ ) _ 1J ı · ha Muzakerelerın gene gergın bir 

Musolininin riyaseti 
altında ~ ilSt a., . -ıa ı zır 

1 bıııll Utyada evvelce Almanva f • d • .. • h b · ı · 
l iti l)Ql!ğ·.ı lrnber verilmic olan sa naya gır ıgı a er ver1ıryor 
ı ~·et '$ Balkan 

konferansı 
tacty0 ~adyosu,,na mü~abih Belgrad, 26 (Ra:iyo) - Hel- zaman, mutlaka bir Fin lklavuzu 
''\ı tıı-.'J' unmaktadır. · d ~ ·ıd· ~ · · h · 1 · · b .., , sınki en ögreru ıgıne göre, Ü- gcmıye a ması ıcap ettığini il. 

. ı ~tı · .. a radyo;,unan son neş-
' , 1• Söı~erlc hltama e~miştir: 

~ ' adan ayrılmak istiyo-
ı;, ıı..a.ı-
"''· "e~ 'Teıı: '• \·on Ribcntropun ln

ın d .. 
unyaya hakim olduğu 
<I>e\'amı 4 üncüde) 

kCımctin yeni bir emri üzerine 

Finlan<liyamn bütün sahillerine 
mayn dökülmüştür. 

Bütün ecnebi gemilere, Finlan
diya limanlarına girmek veya 

limanlarından çıkmak istedikleri 

~ Eıoşanma kolaylaştııılmalı mı ? 

Qhif, '' M~qe-;,~·e,, 
~i~ hortladı ! 
t l'lıuharrir, medenı kanundaki 

1 qdil teklifini 
~~ k ·t 
t 1 edenfere 
~va 

~~p ver ıyor 
c._ı:ı..'i,, ~ 
( ~ı,, .. ,!tına. s 
İ ~ "i\ıl\ ö .. Yt gi:çlC'•;ifi:·mc' :c > 

dirilmiştir. 

Londra, 26 - Sovyet • Fin. 
landiya müzakerelerinin gergin 
bir safhaya girdiğini tahmin ct
meğe müsait haberler gelmekte. 

dir. Moskovanın Finlandiya mtL 
rahhaslanna, kabul cdemiyecek. 
leri derecede ağır teklifler ver 
dikleri sanılıyor. 

Finlandiya hariciye nez~eti. 

nin saiahiyetli bir mümessili Pa. 
asikivi ile Tanvorun yeni tali. 

mat almak üzere Helsinkiyc av-

(Dc\'amı 4 üncüde) 

Yeni bir küçük itilaf 
teşkiline çalışılıyormuş 

Amsterdam, 25 (A.A.) - Röy. 
ter ajansı bildiriyor: 

Telgraf gazetesinin Atina mu. 
habiri ,Roma.da, Musolininin ri. 
yaseti altında, bir Balkan dev
letleri konferansı toplanacağrna 

dair Yunanistanda bir şayia do. 
laştı:ğmı habe.r vermektedir. 

Gaye, bu konferansta temsil 
(De\•a.mr 4 üncüde) 

Vilnoda Lehlilerle Sovyetler 
aras ~nda hadiseler 

Londra, 2G (A.A.) - Röyter ajansı Stokholmden istihbar ediyor: 
Litvanya kıtaatınm Vilno istikametindeki ileri harekatına ait olan 

emir, birdenbire geri alınmıştır. 
Söylendiğine göre, L.itvanya krtaatr, son dakikada kendilerine 

verilmiş olan emre tevfikan hudutta durmuşlardır. Ta.hmin edildiğine 

zörc bunun sebebi Polonyalılar ile Sovyctler arasında. Vilnoda bir ta-t ~~llle1t, _ııune ge:;ilı-ccğiııi dü. j 
i 111

11 bili l a.ıııı~tır. Ifarı _ 1.or:ı- 5 
t ~. blıiyJ ::> 
c ' e anlnş:ı.mayı"ı \'C ~ 

• :,rm hadiseler zuhur etmesidir. 

~ ~''h"'ııı & kararı nri'i hissi S 

ı! 'ııcıi ~·'l'lo olduğu k~d~u- ild ı-
r '11.ak 
l!ıııdıı- •rn znrurct!C'r neli-

! lıQI • hl:ı.l' 
ltı hı 1 S:k:ııl;sı so:ı hadu; 

,, I' :ı:ı 
~ 1 

'•'J, f 
1 

C)·i idam ede ısrar 
"" :t .. · · •alar ıloğurııbilir." 

·• zısı incide) 

Sof yada bir İtalyan heyeti 
Sofya, 2G (A.A.) - Bir İtalyan iktısat heyeti, Ilclgraddan bura. 

1 y:ı gelmi~tir. Heyet, İtalya ile Bulgaristan arasında mevcut olan şim-
1 diki ticaret ililaflarrnı tamamlamak üzere bugün Bulgar ticaret nezcre

ti mümessillcrilc müzakerelere girişecektir. Bu müzakereler neticesin. 

de bu itilaflar yeni umumi vaziytc göre, tanzim edilmiş oiacaktrr. 
Başvekil ve hariciye nazın Köseivıınof, dün İtalyan elçisini kabul 

ctnıi~tir. 

Türk - Fransız - lngiliz 

lttif ak 
muahedesi 
Tasdiknameler önümüzdeki 

halta Ankaraya gönderilece 
Eden .,Türkiye bütün bitaratlar 
örnek teşkil etmektedir.,. diyo 
Londra, 25 (A.A.) - Çember. 

layn Avam Kamarasında beya • 
natta bulunarak Türkiye, Fransa 
ve İngiltere arasında imzalanmış 
olan m\l.ahedenin, fevkalade şe _ 

rait dolayısile mümkün old 
kadar çabuk tasdik edilmesi 1 
zumunu bildirmiştir. Çember! 
adet mucibince, yabancı bir 

(Devamı 4 üncü 

Varşova abalis 
Para ile satılan 

Köpek 
leşlerini 

yiyiyo 
Halk geceleyin Alman askerleri 
silahh ınüs3demelerde bulunuyo 

Leh cstr!erl Ahnruıya<ln. fa.rYıılnr<ln ~:ı'b,fırıirror --ı. 
(Yazısı 4 üncüd 



• 
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Vakit 1 Cumhuriyet 
Asııu Us,\bugün hw:idl liaaı;cl Nadir Nadi, •hakikat . bizimle 

Dahiliye 
Vekalet~nde 

Bugünkü Avrupa yolcuları 
si:.tcmimizde nasıl bırl ~ği~ikJi.:lo- beraberdir,, ba~.Jıklı makıılesinde, 
lacağını tetkik ctmekteJ>r. Mu.tıar· Almaıı gazetelerinin hoşlanna gil· 
rir, Tür.it • lnglllz \'e FQumz pal\- nıiyen her hadise iiztrine çok si· 
tı üterine harpten ı;onraı baıı müş· :ıirli tenkid ve Lelıdıtlcrde l.ıulun· 

küliil arzeden hnricl ticarelimizi mayı so11 yıllarcta ıli~·at edindikle· 
tanzim .imkanı hasıl ohluğUJlU kay- rındcıı bahsederek ) iizlcrce~ini la-

Valimizin de İştirakile 
bir toplantı yapıldı 
Ankara, 26 - Dün Dahiliye 

Vekaletinde Vekil Faik Oztrak'm 
reisliğinde bir toplantı yapılmış, 

buna şehrimizde bulunan birinci 
umumi müfettiş Abidin Özrnen 
İstanbul valisi Lütfi Kırdar, An
kara valisi Ne\'z~t iştirıık etmiş • 
lcrdir. Saat 9,30 dan 14-30 a ka.. 
dar süren toplantıda dahiliye müs 

teşar muavini Şefik ve bazı \'e.. 

kilet erkanı da bulunmuştur. 

Bulgarlar Romanya hududuna 
dederek !>imdiy.e kodar · kli.rıng ıle nıdığı nıune' ,·er Alınan arkadoşlan 

asker gönderiyor 
)apılan ticaret si:stemimizi aıılBlı· ,.e g,11cıccilerinin, bır gazetenin 
yor ve harp dol.:ıyı,ilc' lıugün mal· rnüstukil mıllellerc emir 'crm,ğe 
!arımızı evvelce olduğu derecede kaH.:15nıa\lna nnsıl ıahamıııü! ettik· 
kllring usaHı ile ihraca. iııık:.in bu- lcrınc şa)lı~ını ~öylüyor ,.c t.m ıııü· 
lunmadığı ı jçi;n haı·icl tic:ırctim ızi ne·n·er küllen i ıı l.ıaşka mi llcllcrc 

9ugün Sofyadan gelen bir İngiliz 
gazefec ısi böyle söyf iyor 

serbest döviz e :ısı üzerine tanzim 1.::ır~ı kullanıl.ııı lııı seri ve lı :ışi ıı 

etmek zarureti olduğunu ve. 1.ıunu ıı ,1ıs:ı111 n hcrşcyllcn enci A iman 
ılıı son anla,.ma. ınucıbfoce Jngille· ' ıııcnL.ıatleri hakınıından znrarlı ol
reden on lıcş milyon sıerlin muka- duğunu ıtlı:tk cılcecğını k;ıydedı· 

bili altın alın~sı tahakkuk eCıincc. yor. 
kolıylafacağı nı.tıebarüz\ eııiriy-0r. 

' ~ Yeni Sabah 
T an ~\\ 

ll. Zekerl)'B. ~Sertel de, A!ma:n 
hariciye naıı.tınınl!<><m n.uti·unu tet
kik •e tahlil ederek fonJRlben1ro·' 
pıın nutkundan şunu ( anladıgını 
kayılcı.liyor: 

"Almon)'a ,Sovyet ~ırtlımı ilef u· 
zun bJr harh~' dayaraalıill"ceğine ı· 
ııanınıştır. Yıldırım ·harbi pianı 

lcrkedilml,tır. Franaı.~ hiicum c· 
dılınlycrckllr. Jlorp llıti!üıı şitlı.leli· 

le fngill«rey;c tevcih l edilecek ' ve 
bir taraftan lıtiplomasi' oyunlnı:ınıı 
rlevam olun~aklır .. , 

Fon Pa·pen 
ıY arını şehrimize ~; 

gelmesi~ beklıeniyor , 
Bir müdtlet\evvıel Alman ~V

let reisinin daveti üzernie Bkr. 
line giden Alman büyük el~isi 
Fon Papenin memleketimiı:e dö

niişü, Almanyadaki siyasi '. fa. 
aliyetler dolayJ1Siyle birlkaçlgün 
geri kalmıştr • 

Öğrendiğiıırizejgöre, ı Fon Pa. 
pen Almanyadan\hareket etmiş-' 
tir. 

Yarınki semplon\ ekspresiyle1 
şehrimize gelmesiibekleniyoır. 

Buradan doğruca ı Ankar:aya gi. 
• 

decektir. HükUmetim izde Jll&pa -

cağı temasların mahiyeıti ·henüz 
kat'i olarak belli değildin. Büyük 
elçi, Cumhuriyet bay.rammda 
Ankaralda bulunacağını 4 sefarete 

bildfrmiıtir . 
--0---

ı zmirde ~züm \ve incir, 
pıyasası 

l:ı:mir, 25 (A.A.) - Gazetele· 
re nıtzar&.n lngiltereden son gün.. 

!erde incir ve üzüm üzerine mü -
him siparişler geldiğinden piya
sada bir hareket başlımııştır. 

Evvelki gün İzmir borsasında 
üzüm mevsiminin bir rekoru aa • 
yılan 8500 ı;uvnlt kuru üriim sa -
tilmış ve bu satış üzüm fiyatla • 
rını.la haiif bir yükselmet husule 
getirmiştir. 

---<l-·-- -
Dikilid e gene zelzele 

oldu 
İzmir, 25 (A.A.) - Dikilide 

üç saniye süren yeni bir zelzele 
kaydedilmistir. Hasar yoktur. 

Dünü unutma, bugü
nü iyi anlarsın. 

İnkılabı .seven, yayar , 

Hıı,cvın Cahil Yalçın, Alman 
lıarıcıyc nnırı fon Rıbcnlropun 
Daııziı;rle ~Ü}lediği nulku l:ılılJI et· 
ıııcklc.dir. 

Alnı:ın h:ırichc nazırının lı~lfı 

harbin ıncsuliyc 1 i rnevwu üıcri n· 
t.le yorulup dııı dui:,unu k:ıyrlcrlen 

muharrir nulıık hakkında ~u lıtik· 

ıııii veriyor: 
··~t:ıaltcc~~ur şllnu söyliycuiliriın 

l,i. Alman) :ı hariciye nazırı, ,·ai.:ı· 

:ılurın 'e rctılilrlt'rin vcrınış olıJu-

1.i:iu kaııa:ıli rle~i5tirebilccek hi~·bır 

kıymet, lıiçlıir el J il, vc~ih:ı \'C mıı

h·ıkrmc eseri göstcrmcmi<;lir.,. 

Kardeş katili 
Yedi sene hapse 
mahkum oldu 

Pendiğin Yayalar köyünde ka
rısı ıı~ahriyeye tecavüWe bulun. 
duğu ztmniyle kardeşi Zekeriya -
yt tabanca ile öldüren 1 brahim 

hakkında dün birinci ağır eczada 
karar verilmiştir, muhakeme, suç 
!unun kardeııi tarafından karısı _ 

na tecavüz edildiğini sahil göre
rek, bunu ağır bir tahrik sebebi 
saymış ve İbrahimi yedi sene a
ğır hapse mahkfun etmi§tir. 

Yüksek ticaret 
-mektebinde 

Yüksek iktrsa.t ve tica~t ~ek .• 
tebi dün yeni yıl tedrisatına baş
lamrştır. 

Galip Efganinin 
muhakemesi 
Perapalas sahibi 
davasını anlattı 

Yemenli Galip Efganinin mu. 
hakemeine dün devam edilmiş. 

tir. 

Dünkü celsede Perapalas oteli 
sahibi Mmbah !dinlenmiş, davacı 

hadiuyi evvelce yazılan şekilde 
anlatmış.trr. 

Bun<lan sonra ikinci şube me

murl.uından Eşref dinlenmiş, 

bu şahidin sözlerine itirazda bu. 
lurıan Galip Efagni tahkikat sr. 
rasmda Eşrefin otel sahibini mü_ 
dafaa eder tarzda hareket ettiğini 
ve bu yüzden kendisirl:ien şika -
yetçi olrtuğunu, sahitliğ;ni de 
kabul ttmediğini söylemiştir. 

Maznun diğer sahtilere hiç 
bir itirazda bulunmamıştır. Mu. 
hakeme müddeiumuminin mütta. 
lea serdi için 31 ilkteşrine kal. 
mıştır 

Romanyanın 
Ankara elçisi 
H ariciye vekilimizle 
görüştükten aonr·ı 

Romanyanm Ankara büyük 
elçisi Stoyka dün tayyare ile An· 
karadan şehrimize gelmi§ ve ak. 
şam ekspresle Bükreşe gitmiştir. 

Elçinin hükı1metiyle bazr temas. 
lar yapacağı ve yakında An-ka
raya döneceği haber verilmekte. 
dir. Stoyka Ankaradan ayrılma. 

dan evver H a riciye Vekilimiz 
Şükrü ıSaracoğlu ile görüşmüş -

tür • 

Sağır ·ve dilsiz bir kıza 
tecavüz 

B ursa, 26 - Üç yaşlı er kek, sa
ğır ve dilai.z bir kızı başma palto 
geçirerek evinin önünden kaçır • 
mrşlar ve Pmarbe..şı meza.rlığı ci
varında za\•allıyıı tecavW: etmiş -
lerdir. Üç suçlu da yakalanarak 
cilrmümeşhud mahkemesine ve • 
rilmi31 ırdir. 

--<>--
Eğitmen kurslanndan 

mezun .olanlar 
Memleketin her tarafmdald e. 

fitmen kurslanndan 1665 ltifi me 
zun olmuştur. Bunlar her t a rafa 
dağıtılacak ve illıtki.nunun birin -
den itibaren vazifelere başlıya _ 

caklardrr. 
-<>--

Mekteplerde pasif 
korunma tedbirleri 
Bütün mekteplerde hava tehlL 

kesine ke.rşr pasif müdafaa terli -
hah tamamlanmııtır. Gelecek 
haftadan itibaren tecrübeler yapı 
lacaktır. Teşkilatta. muallimler, 
talebeler ''e nıC'ktep hademeleri 
vazife almuılardır. 

-0---

Borç senedini imha 
eden müba§İr 

Asliye dokuıuncu hukuk mnlı. 
kemesi müba§iri Rüştü beı:ı bin 
liralık bir borç senedini imha et
mek ve kaydiye paralarını zim -
metine geçirmek suçile dün ak • 

şam Sultanahmet birinci ceza 
mahkemesinde tevkif edilmiştir. 

--.... c>--

Şisli telefon santralı 
1.nşaah tamarnlannn Şişli tele -

fon santrali 29 ilklcı?rin pa~nr g1L 
nü merasimle işlemcğe açılacak -
tır. 

Uzun zamandanb€ri tarifeai.le 
aliı.kasmx keserek üç dört saat 
geç kalan A vrup& semplon eks • 
presi bu sabah sadece bir saatlik 
bir gecikme ile gelebilmiştir. 
Almanların Polonyayt işgali es. 

nasında Varşovada bulunan Deyli 
Telgraf gazetesi muhabiri M. 
Carleton Grccııe, bir müddet Ba !
kanlarda dola~tıktan son ra bu sa
bahki scmplon ekspreısile şehri • 
mize gelmiştir. 

Sirkeci g.arında çok uzun boyu 
ile nazarı dikkati celbeden bu 
lngiliz gazetecisi, !stanbula ge -
linccye kadar birçok maceralar 
geçirmiş, Lelıistanda birkaç defa 

ölüm tehlikesi atlatmış, istila ta.. 
mamlanmca Romanyaya geçmi.'3, 
Bükreşte temaslarmı bitirdikten 
sonra Sofyaya uğramıştır. 

M. Greene, bir muharririmize 
şunları söyl<'m:~tir: 

- Harp yüzünden Polonya 
mahvolrnu§, bitmi~ bir vaziyette
dir. Şimdi bu memlekette kor -
kunç bir sefalet hüküm sürmek _ 

tedir. 
Balkanlardt.. btiyük bir sükf'ıne· 

te r,ahit oldum. Yalnız Bulgaris _ 
tanda a.ekeri faaliyet gözüme ça rp 
tı. 

Cumhuriyet 
bayramı 

Başvekil . f.Yma~~Af , 
günü bir nutuk . 

söyliyecek 
Ankara, 26 - Cumhuriyet 

bayratıımda büyük geçit resmi. 
ne iştirak edecek muhtelif vila

yetler izcileri şehrimize gelmiş • 
lerdir. İpo<lromda talimler yap • 
maktaıdırlar . 

Bayramı, cumartesi günü sa
at 13 de radyoda söyleyece~i bir 
nutukla başvekil Refik Saydam 
açacaktır. Bayramın ikinci ve 
üçüncü günleri Ankara raıdyosu 
sıbahlarx saat 7 ,30 dan itibure11 
neşriyata başlayacaktır. 

----0--

Denizlerde fırtına 
ha'?laclı 

Ege ve Karadcnizde frrlma baı:ı
lamışbr. Meteorolo5i islMyonu 
fırtınanın şiddetlenmesi ınuhte • 

mel olduğunu limanlara bildir -
miştir. 

iktisat vekili 
Şnhrimizde bu.unun !ktısat Ve_ 

kili Hüsnü Çakır, dlin BC"ykoz 
deri ve kundura fabriknsmr gez -

mi-"'tir. 

11111!? .. ~~ E Bı l , .R M AN 1· · ... t ... .,, "---, • .,_ ·._ ı.: ... ~ ' ... ' . ' •• l. ';_"'.. 1 '1 -

Bulgarlar mü~madiyen asker 
toplıyanık Romanya hududuna 
sevkediyorlar. Halbuki Romanya 
tanıamlylc normal vaziyettedir. 
Ankarayı ziyar e t etmek ve 

Türkiyenin başlıca. siyasi 13ahsi -
yetlerile mülakatlar yaparak 
intib:ı..larmn gaıctcme bildirmek 
en büyük arzumdur . Cumhudyet 
bayrammdı:ı. Ankarada bulunaca -
ğım ." 

Tütün ve t.:ıü.m satın almak U. 

zere Balk~,nlarua tetkikat yapan 
lı mcrik::ı. fabrika.lan mUmessillc· 
rindon E. Englcs..'lis bu sabah 
Sofyadan gelmi~tir. Memleketi • 
mizden çok miktarda tüUin ve ü

züm alması muhtemel olan bu 
Amerikalmm seyahatine vo bura
daki temaalarma ehemmiyet ve. 
rilınektedir. 

Konvansiyonelle gelenler 
Bir haftadanberi Yunanistanda 

bulunan Polonya. sefare>ti asker1 
at~Ml Kolonel Ma.halski de bu • 
günkil konvansiyonelin getirdiği 

yolcular arasındadır. 
Alm3nyadan ayrılarak Yugos -

lavyaya lltica eden Çek g-en~erin
den mürekkep beıı kiı,ıilik bir ka. _ 
file bugün şelırimize gelmiştir. 

Buradan Fransaya gideceklerdi r. 

Ziya Gökalp 
ihtıf ali 

Oniveraitede Gökalpın 
hatırası anıldı 

~uyÜk'. 'tili-'k' 1s0syo'iöğu' Z'iyd 
Ci:ikalpın ölümünün 15 inci dö. 
nüm yılı münasebetiyle diin saat 
15 de üniversite konferans sa. 
!onunda bir ihtifal yapılmıştır. 

To~lantıya liniversi t e p rofe· 
sör ve talebeleriyle yüzlerce mü. 
ncvvcr iştirak ctmi~tir. 

ihtifali edebiyat fakültesi pr0-
fesörlcr:n-Jen Mustafa Şekip aç

mr~. müt ·a~dben mcr::umun ha.. 

trra:;ına hUrmetle bir c!akika ıü. 

kfıt ecl:lıniştir. Bundan sonra sr· 

rarla felsefe şubesinden Musa, 

edebiyat şubesinden Şü:<ril, tıp 

fakült~:i profcsörlerind~n Kazım 

İs"Tıail, t·l.::1-::•·i'~ fo 1:illte:;i do. 

ç::ntlcri-<l~n Sahri Eaa•,. iktısat 

fa:tü!tesi profesörleriıı:'-:n Ziya. 
edelin Fahri, z:ya Gökairm ha· 
yatından ve h::ıtıralarından hah. 
s~tmişlcr ve edei;.iyat şubeg~~en 

Halit ve ~frhsi de merhumun e. 

scrlerinden par~alar okumuşlar
dır. ---Gün-ırüklercle yapılan 

imtihan 
DUn gümrüklc;rde yapılan im • 

tihanıı 16 maiyet memuru ve 24 
komisyoncu girm~tir. 

·~ 
mez lıir lecessü~Je lıcraber ın:ıs:.ıl· ı sn kti. Musnnın ii~llindeki s:ıale ı' gc<'cııin im !.aatinde onuıı. y:ı.nına ı kulganlı~ıno. hayr~tlni gizU.yenıedi: 
lard:ıki efsaııcYl macer:ıl:ıra lıcıılı · h:.ıkııwn s.ışırüı. 1'nııı ı.:t·<·e yaı·ısı J,o,ınıık, onu ıc-.ellı clnıel, ısll•dı. Bu - A kıı! .• Iluguıı hangı rüzgar 
~n J'Wlonik hir u~kla kendi~iıw olıııu~ıu. Bu sı-ıallen ~onra ):qııl:ı- 1 ani J..:ırarı .. ı y;ıprrı :ık ı~·in atıldı. Fa- esli ba5ında? 
hayran olun gence knr~ı duyduğu cak lıiçbiı· ~ey ~oktu. Kırıılıilir cı ne kal ~enç fış ı k oı at.laıı uzal..lu)mıığ:ı Zeynep dolu dolu gözlerle anne· 
waf \'e ~en~· ~aşınııı :ı~k ilıliyacı o- yıpr:ılıcı bir inlızar iı;indc hıilit lı:ı~l:ımı~lı. sine bakarak güllimscdi: 

- 18 -

nu bıı da\·eıi kohulc St'\'kt-diyordu. lıcldi~oıdu. Kendi ılc• ı'tır:ıb ~-ı:l, · Zc)·n .> r ~ · ~ : gccçyi l.ıcl.Jiyorı.lıı. 
t'zaktan beğendığı 'c kendisini mi~li. Fakat ı~aruıı yenmiş muzaf F.~er gene bö)·Jc bir dııvete l'.IMll"a! 

sc,·dığine inandıjtı gençle böyk fer olmu~tu. Yarı kırık, ynrı mem- kalır~a ıırlık nııılanrn ak!:.m 'ftu,llec;e 
mehtaplı bir gecede e~rar dolu fe· nıın )alağııı:ı ginii. cekti • 
erik bir dekor idnde bulu!\m:ık ru· HerbalJe uyumuş olat'aktı ki \ıç- ı Gün ne karlrır uzıyordu. 7.cyncp 
h unu iirpertiyorılu. Fakat illı: daye· rayarAk u:-andı ~.uıtl' hal.tı ! iki bıı- bu iiııinlüliı uwn ı.a:ılleri n.ı~ıl 

IJ'ed '- d N:oru bem m&eera· ti kabul edince tıısaYvur ettıiti o çnk. Demek iki s:ıal uyomıışlu. ak~anı:ı ıılaşlmıcar:ını J,iJemedi. 
•W t•ldhı l dcl~rerelc Yeni bir cazip ,.e nıuh ıe~em •":"k romanında Bu gecenin hissi nıikadelelcı·i onıı l fuk te rek n iş!,l'i le oy:,lımnıak is· 
bu llzuwiı. Iliı· aecf! pencertsinl ki arli"t rolleri !!Uy a dt'işmiy~k iyice yormu~tu. flunn nığml'ıı arlık terlı. 0 ,ı;ıiin, ilk <lefa içinde ~\'İlle 
·~ uman snk.sını:s kenuında mll'ılı :' Gıtefın bunlann eruındn uyu3'.amıyorıhı. Hir ııralık J(l'llC j. l \ 'C insanlıır:ı knr')ı sıcak lıir ~ıınıi-

- Neden soruyorsun anneciğim? 
D~da şaşacak ne var ? 
Kad ın kızının mah zun gözlerine 

hakl ı baktı . Kendinin de izıh e<1c· 
mcdiği bir hisle: 

- Xe bileyim ben? • d edi • Ba· 
na hir tuhaf geldi de ... 

7.<'Ynt'P biraı ı;onn bahçeye in· 
eli. Rirkııç gün eV\'el cıyak cıyıik 
l.ıauırtarak kııyrıı~ınu kopardığı 

Jriııel ren';j.lj ~ıoroı ibiği biraz sol
l{l.ln, dıvarın 'kenarın daki tümseği 
hteksiı ,.e yorttıın e.~eliyordu .. J\ıı
hıçka l:ınık civciYkrile nıe,,ırnl d(i. 
Sarı fii~·lii " "nç t:<vu:.: rlA kıkırrta
ya kıkırrfaya u.zakfarrlıı dol:t5ıyordu . 

Zrynen horozun m:ıhnın mtıhrnn 

e~ı·Jrıı rnr'i ne · hal.arak sn gi dulu 

~,ılci!k • •:ık l'U"b~ renkte Lir mck hiç lanınıaılı#ı bir ~rkel..le bato.ş·. -rinde pnrıp bir krc,..,ii~ kalkınılı. , mi~·ct cluyd ıı ğu ııiinti ii. Belki k:ılbin 
: wı- butd1&. fürr.tına lırıkın<lı; kım· mak ko\-kt\'111 solda ıı fır •kalıyordu . Yate.ljırııian kayarak ~·ıpl ık il) tık· ele ao;k, şt>rJ..nt ve kadınlık uyanı· 
.. ı.,. yoı.ın. ~f.:ktubc helec:uıb 11ça· Bu ırcct oda~ında hiçbir ı~tk yak· htrl:ı J'f'nceren in onüne ~itli. llôı il'· yrırrlu. Z:tlim , Ye mP~Ul'h kR rl ı n ro
ralr oi uJn : M<-ı;iıru lısıkı, hır kere mam1~1. Perctenin ırah.nda.n 1!!11- rine i.Mnamıyordu. Uyanı k bır li.wııi bit· türlü benımslyemedı o 
0Jıı1:t11 y:.krıııl.ta ı<örü~n clerini, C'lft alt ını ıu:ı '\lt ediyordu. Rıı dıl- ruya mı gQTÜ.:rnrd u? (ienı: •!tam ge- gün ... l ~hr>.•h ~·ek<>nlel'e tr~clli .. c r
:nılm~ll:ı ıılııMıt bu ııer.e. en uygun ~ün~eler • e lıel,ll'meJer a rasm d.-t ile ai:~<:ı h altındayd ı .' mek, S<''l"mck ıre ,evilme~• arıulıın 
lıtıl•iıığu hlr 'ltt~e Mo~t:ının :ırkıı- ne k:tfiıır ıt'mıın gı•çtif:ii n i h iç ııınl•- :\ cah:ı hu 'ııtr. dçli mi}<li~ Bütün ruhund:ı tatlı, munis ··c ılı k b ir ih
-ınrl:ılıı:l ımrlorın üniinıle kendisiııı nıa<lı. Arlık yorulınu~tn. Tered<lill H'iyleri ürperdı. lllr genci uzaktan pcri~Je sokuluyorciıı. Birkaç d l'fa 
~il:madan, tı~:111rn:ı<fan bekliyece~i- '"e kıınır-;n:lık ı inıtıo hn~ı n ın 5icl- ("lldı rtaı-ak'•bfll\ nn· ~hPldi1! Rtr' :ınn.,..,lnin boynuna ~nrıl:ırııl< h:ı~lnı 
ft~ y:ınY'M'dn . 7e- •tttp nf'ye brar ı rlctle ıt~ıtf'1ını lıı~~tti. rll'I'\ iı;in • • <!erin bir ~ef1'111 ılıı;\ılıı. ı ;!Ö~'iine ko~·dn. Kııdını·:-~':ız bu ~er· bir sc~ı c mı"ı?rlan•' : 
•eret:~~i !:ıi•i.!""'r<iıı. içinde yenil Hareket etmek icin karktı. Riraı Bıı:ün tehlikeleri ~önine alarak ~eri 'e a~ııre ruhlu kııınpn bu so- (Devıuur T1lr) 

.Düşünceler 
ı< 

A strJZADELERlN, zcrısi~uı 
liıtlarının medeniyete cı-" 

iyilikleri oldu~u inkar cdilr111 ~ 
şnm:ık i~·iıı ç;ılışmıığa muJıl:ıC ~' 
~·an ins:ı.nl:ır bulunmasaydı ~~ti~~ 
sere pek inkişaf euemcıdi.S11tı1 ~~ akşama kadar iş başında yorU rŞf 
sanın grıyc~iz, fikri zevkler ~ııo 
sı lıekleneıncz. Onun, )'~rl' • 
dinlcndırıııck için, kenJıııL i~ı 
rrıuk için en har;ığı haıt:ırl:t rl 
etmesi \alıiidir. ~ ıik~<>k ~~,·~~!, ı 
ıııak için li'ırım gelen tıııılt ~'! 
cak IJöyle ~c:ı kre vakti. oJa ll 
scler ~üslcrebilır. sili 

llu hakikutı ikri siircrck : 1 
dckr sınıfını c.lcvam eııirıııe ı 
yenler, müsavalın me()cniYt~ t~I 

.. ,.ıı ' bir tehlike oJ:ıcaf.hnı su. :,ı 

\'ar. tıısanlıır ara~ında n:ti~ıı~p 
sisine çalı~;:ınların gnyesı. a,ııt' 
müsmıat olsaydı , yani onJ:l r ı 
sin çalışa çalışa yorıılın:ı~ı J1lıJ J11 

selcrd1, asilzatlcliğin JüzuınU11 f 
dafaa edenlere hak nrirdiffl· ~" 
kat gaye, yııkurıda müsavat, ,ıııı 
her iManııı fikri zevkleri 1 ~,P 
imUnım bah~etmektir. " lW 1''r1 
deAildir" ro i diyecek ı1 iniz.1 ı.ıt 
bakın: rikir, sanat ıevkinı 01 
onlardan anlıl·an iıısıın)ar g ca 
güne çoğalıyor. Daha XTX urı ( 

L . •dil s1r başında, uütün A'l'rtlfl3 i~ 
ethe'yi oluyabilen lıi r al UY ııt 
vardı; bül•ük ~airin kitapları ,u 
yİiz nüsha olar:ık ba:;ılırııı 1 ~·1 ı 
:ıncak o kadıır istenirmi~. r . 
bµgün, Goetbc'nin 7.i.10111~ 19 

~öhrctlne ren bir mulıarrırırıtJ' 
derhal 3°ll7. binlerce niic;hl ıl' 
basılıyor, Bu, insanlar arıısı0 ,, 

:;aval tesiı;ine çalışmı~ ol:ııı 13!~ 
.d. y b - u·~ııı 

serı ır. arının ııgune · Ji;.ı 
mıyacağım iddiaya ne ]111 ~ 
Tar? Dizim bugi.in imt.:ansı ı ~ 1 
ğımız şeyler, yann birer h, 
olnhilir. 

* • • . 
K l\ISEY r lıeğcnmi:ren. )1C'ı 

çekhlirrn h:ıkir p:hrrfl 
• . - • • ' p.ı( 

sel~rı sennt'ge ımknn '.\ oı- 011 

herlrnsi beğenen, övcnlt'r ılC .ı i 
fian farldı mıdır'? IIir Jıir s\1 
tii lıulınıyan :ıdanıın siiz(inr. .. :,f 
ma1.,· nıuhakk,,!, 'r.lan ii) lı•' ~ı· . ~· 
ıne'.-tir. Onıın mc.l.i hos hif 11ı ib:.ırellir, k~ncll iı;i•ıi, h:ı)f 1 

E(Ö~lcrmcz. 

"' .. , ır•1 
a ı 11 mulrnı drin gerc-r' 

1 ı ,,.. 1.. c•ııli' 
naı·:t.,, "ıı un ııı • •r 

'kalıul e<lcr('k sö:krli{ii ~c~~ 
Jııı<;>ka<:]ı çirkinri;r. t'slıılıl,1 1 el 
f:ıa cdiJm('k ş:ırtile y:ıt:ın 1 '.1 Jir'l 
zcl olarrı~ı z:.ınner:lilir; J;e 1 

kölil mana~ile r.rleNyut i• ·~r.J 
başlar. Bir mub:ırrir )>u ııı·p 
cdebiyaltan, ynni ::\:ılanJ:ıı~ ~t 
duğu n blıette haki.ki cöeJı:) '1 · •ııl 
rı r. Fakat ·alandım kurl.'11 ~r 
inı11tn of(lu için en zor işler·\ 
ridil"; bunun iı:indir kİ ı;rı 
iyi muharrir daima ızdır. 1 
• l\'arullalı J 

Bir tavzih 
Veteriner Albay Fa.ılt _ı\\;Ç 

dün şu mektubu aldık= il 
"17 Birinclteorln ~k 

bcr ceridenizde tar::ıf~14 
; 

bir be"l:ı.nat ne~redilmiştır· 
~ • ;:ı 

ve askeri hiç kimseye bt'~ 
f . ·ctill 

bulunmadığmıdan lteY ı) . c 
b·1 ·csıl zihini rica eder ve ı ' · 

gılarımr sunarım. 
Vctl'rlıı(."r ~ 

Fazl1 1 

Pazarlıksız sz.tı~ 
kaPunu 111 

Ankara, 26 - pa.za.rlık~tJ 
kanununun tatbi!.:atınd:ın 

·ıc 
nilen neticenin elde cdı d 
~örülmcktf'dir. J{a.nunun tıır 

' iJtlC ya ilgıısı Uıcrindc tct" 
lıyor. 

Birimıiz hep:rnit:, 
. h. . . . . ' 

rnı.z n1m:t-z ıçtn · 
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1-tarp ölülerinden 
tuzak yapılıyor! 

K.~J)~ 'Almanlar bir köqii Denizlerde 
geri almak için harp 

'ltii --..... _____ .. 

l r!lcr ınuhulıirinin lıılclirdiği 
;. l>aııiııı:ırkuılaki .\lınun 

da 
1
; Alıııun) .ı~ a ıtöıııııck lııı-

d alcpıc lııılunm:ısı hakkın· 
~ısını.: lapılan ll•kiıfll'n tluln
• ~ llııınr:ııı lmluıırıınktııdır. 

Crıı.a ctııııhıırrcisi Jlıızvclt ile , 
~ıı ·r~cnılıc gunu rad) o ile 

.ıııc1ıı: uzcrc lıir nutuk .sö) Ji. 
·~ .. 
t l'orı. ·ı·· · · 1 ·ı ıllt 1\ ııııc-; ırnzl'lcsınııı >1 • 

d Sure, Krııli\'C :\lury \ e 

11~ ''apurııııdaıı lıiriııe sabo· 
'ltııa Cağına dair ol.ırıık z:ılııt:ı 
~il lıazı hıılıcrlcr üzerine 
Q~ llıuaııfıcri, lıu iki ':.ıpıır 

, il daha citldi ihli) :ıl teli bir 
~ llııştır. 
~t~'llcr ccıni\'cli koıısc) inin 

tsı l . l 
liı1 ıaşknııı olan rlandn 
~l>t:\'alcra, a :ıınblenin 4 

, (ı efılc il.'liıııaa dın·ct edil· 
l13a huı etmiştir. 

S<ıvyctlcr lıirliği ziraat 
'ıı. clıı "'Ilı il kapanmıştır. 
~11Ya vc~!n~ıli _M~şl'I dün 18 
.\ıı Ilı Yıldonuıııııııu .kutlamak 

11 ala a ıııucibinee reşit ilan 
, ~~ 'c a.r:ııı ve akademi ıızıı· 
!.' ısaıı C\Jcnıistiı·. 
"'lfilı . • 

t crcde oturmakta ol:ın Po-
0:1anuaşfarı, Frons:ıdaki J'o 

''lı dusunr'a hizmet etmek Ü· 

, 'd.~~lik şııhclcrine mürııcoııln 
l~.;,ı tnlştir, 
"ltı ı· . r ~t~r . ıearl't ncz:ıretı tam ın· 
de 'clılcn bir tebliğ, husu t 

'dt 11lınnı:ıılık1:a ı;erek ~·ıılıuk 
1 ı ~~ercksc y:ılıııncı memleket 

, ~it·•· tak gümüş ithalini ~:ısak 
1 "ıt 
~"tt. 
11Slı;,11 lııtclisİ, nıuhlc]İ r llCYlılcn 
" . '•n·arc salın :ılınması 

, li..llıı/)- J.urol\ tuh isal 'il• 

·~lir: 
'e ~~rikan J~xport J,incs,, la)· 
it ~e l>an.rası, Ne,·ynrk • Bisc:I· 
~ b ~evvork - Soııtlı:ımpton 

... ''a. scferlr.ri yapmak iizcrc 
huküınelin<leıı izin htcnıiş 

~~d-a--y-a_k_a_l_a_n_a_n_ 
' Almanlar 
~ eı, 25 (A.A.) - Rot. 

4,~Unan kıtaata mensup 
~ ll.Skei kaçmış ve Eupcn 

~' ki Pctcrsgcnfcld askeri 
\ı; da tevkif ve hapscdil -
~· 
~tı- larartan jandarma iki 
·°'bıı tebaası tevkif etmiştir. 
~. ~lu .oıa_n bu Almanı.ar sah 
~ "iıeyı hamil sahte hır pa -
-., ~· ~lı;ikaya girmişlerdir. 
~ ~~~ Ecrviers hapishane. 
~ardır. 

liçte_k_i -ls_p_a_n_y_a __ 

~~~ Remisi 
~' a dahili harbi esnasında 
ı''lı ~e boğazında İtalyan ban. 

'°ıı Popino §ilebllc çarpıştık
ııı l'a linıanımıza gelerek Ha

'llharaza altına alınan Ma. 
~ 'it ldJı büyük İspanyol gemi 

tlt dava son safhasına gir -

' l~ ~l. hUkümeti namına bu 
t kıp edecek üç kişilik bir 'llt bugünkü konvansiyonel 

~~l'e~rintize gelmiştir. 
,,~,( İsp~nyol hükumetinin 

~. ?-; bahnye kumandanların-
• Une2'in riyaseti altında-
~, 

°jeglıude uğraştılar 
Cephede Alman oparlör leri bağırıyor: ' 'Fransa 
ile harbctmediğimizi nihayet anlayacak mısınız? 

Paris, 23 - Cephede faaliyet 
tekrar b:ı~ı:ınu:;lır. Fransızlar ta· 
rafından yerilen ma;ümata göre 
Vamdt ormanının cenubu ~rki 
eteğinde oldukça ~iddetli muhare· 
beler cereyan etmektedir. 

Fransız kumandanlığı tedafüi 
\'aziyet almak kararını verdiği 

zamandan itibaren hiçbir askeri 
ehemmiyeti kalmıyan bu ormanlı· 
ğın büyük bir kt:->mını tahliye el· 
tikten sonra, Fran::.ız kıtalarının 

cenubda \'e ;;arkta, ormanın niha. 
yet kı:-ımlarını teşkil eden tepeler· 
deki me\·zileri muhafaza ettikleri 
malümdur. 

1--te Almanlar, bu me,·zilerc 
~ 

karı:ı harekete geçmişlerdir. Bu 
hareket mahdut olmakla beraber, 
uzadıkça, Fransız kuHetieri tara· 
fından ciddi bir mukavemet uyan· 
dırmış, bu mukavemet artmış \'e 
şiddetli bir muharebe halini al· 
mıştır. Fransız ileri meyzilerine 

l!'azetesinde. , Almanların ö'.ülerc 
mayn döktüklerini yazmaktadır. 

Bu zabitin naklettiğine göre, sa· 
\'a~tan sonra, ölüleri gü.'llmeğe sıra 
~elince, Fran.;;ız askerleri, cesetle
re el dokundurur dokundurmaz. 
ölüler pat!amakta ve daha ba~ka 
!:ransızları öldürmektedir. 

Bu yazıda. istihkam neferleri· 
nin gelip maynleri toplactıkları 

30nra ce:setierin gömüldukleri an· 
)atılıyor. 

Alman tebliğı 
Berlin, 25 (A.A.) - Büyük Al· 

man umumi karar~ahı bildiriyor: 
Volklingenin garbında dü~ma· 

nm bir bölükten ibaret olan ,.e 
henüz Alman topraklarında bulu· 
nan hir dümdar kıtac:ına taarruz 
edilmiş \'C bu kıta hududun öte 
tarafına pü kürtülmtiştür. 
Bildirmeğe şa,·a~an başka hiçbir 

hadi e olmamı~tır. 

karşı Alman tazyiki artınca F~an~ ı·ngı·ıiz 
sızlar, tehtide maruz me\'kılerı tayyareleri 
kurtar~ak üzere, muntazam bir Almanya üzerinde keşif 
".1 ·s.ıu1l.J9il~Q1Za gç~.s.r:. . ~~nırç·' uÇusu -'fAptılar · 
ınde kalmıştır Londra _ EvvelJCı ece 

Umumi vaıiyet Franc::.ızla~ t~ra- Alman h;riciyc nazırı fon Ribent· 
fında, müstakbel harekata ıntıza· t k .. 1 d '-· c;·ıatlerde ln -· h rop nu u · ~ı\' e ıgı ~·' -
ren katiycn tedafuı \'asrını mu a- giliz tayvarel~ri Berlin, Hamburg 
faza eylemektedir. Almanların !\1 d. lb .. ~rinde i tikc:af 
Zigfrid hattı gcri.;;indeki tah~idatı \'C ı 

1 
ag c.· urg ul z d r 'fa\''~arele· 

_ . d uçu" arı ,·apmı~ ar ı . . J 

muazzamdır. ( mumı kanaat :iU ur . • h _: ·ali men ü"1erine dön-
ki Alman kumandanlığı bugün, rı~ 

1 
e~~ı ~ 

· ·1· b' ···k t · za "İri- 1 mu~ er ır. 
em~r ven ırsc U) u aa:r_u p-, • Bir İngiliz vapuru, tayyareleri· 
şebılecek kuvyetlere rnalık bulun nin enkazı üzerinden alıp kurtar-

maktadı~. . k mış olduğu üç Almanı bir İngiliz 
Mozelın şarkındakı ~ınta. ·a: limanında karam çıkarım~tır. 

da Fran ıılar muvaffakıyetlı bır T . . · d. "rt k'ıc;iclen ibaret 
. b' .k a)) arenın o . 

kaç hareket y.ap.mışlar 'e . ır m~. - olan mürettebatından dfüdüncÜ"-Ü 
tar .:Si.rle yenı c:.ıc:tem. mıt:.al)h·oz: kurtarıcıların murnsalatından C\'· 
ter ıgtınam etmıı.;Jerdtr. Mute as 

1 
.. , .. t•· 

• • . l' kt 1 1 ,.c o muş ur. 
Sı:)lar. imalatın gı.z ı no ·. a arı~ı E-;irlC'r; tan·arekrinin bir ln· 
ke~fetm~k maksadı)~ bu rnıtralyoz giliz harp ge~i i tarafından cl'i. 
len tetkık etm~tedırler. ı ı:ürülmüş olduğunu beyan C'lmck-

Almanlar, I· orbach garbında .. , 
F 1 tedır.er. 

faaliyetle çah~mış!ar, ransız ar ---------------:---

tarafından i~~al edilen Alman ka· Sa ada bat paktı 
saba ını, dün bütün ~ün yaptıkla· 

rı hücuma rağmen .. aı_ar:ı•~mtşla~· H ar; c iye 
dır. Akşam, ~alebe umıdını ka) -

ixtmişler ve hücuma nihayet \'er· N rl a r 
rnişlerdir. az 1 1 

Propaganda harbi Bağdat veya Ankarada 
Daha şarkta, Ren nehri, boyun topl:ıntı yo.p:ıc:ıklar 

ca, tam bir s~.kun~t ,·ardır-..Y~lnı~ 
1 

Paris, 25 (A.A.) - Havas a· 
Alman oparlorlcrı bu sukunetı jan 1 bildiriyor: 
ihlal etmekte ve şu tarzda sözler Saadabat paktı devletlerinin ya. 

söylemektedir: kında bir ko.: feran aktedccckle· 
- Fransa ile harp etmediğimi· ri hakkındaki haberler Pari!:'te 

zi nihayet anlıracak mı .. ınız? alaka ile karşılanmı~tır. 
Fransız ac:kerlcri, bu alayın ar· Son 1n!!iliz · Fran ız • Türk an· 

tık yeter olduğunu söylüyorlar \'e l laşmalarımn bu içti.mala herhalde 
öte kıyıdaki gevezeleri susturma· alakasız o!mıyacağı zannedilmrk-
mn yollarını arıyorlar. tedir. 

Ölülere de rahat yok 1 Konferan-: ya Bai{datta yahut 

Bir suba)', Journal de~ Orelats da ı\nkarada toplanacaktır. 

Dün de iki İngiliz 
vapuru batırıldı 

Londra, 26 - Clanslishoim \'a· 
puru, Gla--cov açıklarında batmış· 
tır. Bu gemi, 1937 :senesinde, 
Kontes Jellicoe tarafından denize 
indirilmi~ti. 

İngiliz Ta[na vapuru bir Alman 
dwizaltN tarafından Cebelütta· 
rıkt:ın 80 mil kadar uzakta batml 
mıştır. 

İngiliz bandıralı Yorkshire ya· 
purunun, bir Alman tahtelbahiri 
tarafından torpillenmesi neticesin. 
de kaybolanlar meyanında, yedi 
kadın, dördü ayni aileden olmak 
üzere on çocuk, donanmaya ve ha· 
\'a kuv\'etlerine mensup müteaddit 
subay ye efrat yardır. Geminin 
sahipleri olan Bilebi biraderler bir 
lbte ne~retmişlerdir. Be listede, 
kaybolanların miktarı 33 olarak 
~ö3terilmektedir. 

Deyli Ek$pres gazetesinin yaz· 
dığına göre, Yorkshire vapurunu 
batıran Alman denizaltı::-ının ku· 
mandam bu \'apurun imdadına 

gelen l nd<'pancc Hail vapuru kap 
tanına verdiği emirde askerlerin 
kurtarılmamasını bildirrni,tir. 
Bunlar Hindistandan \'e Uzak 
sarktan anavatana ekserisi aile ile 
birlikte dönm:-kte olan hasta ln· 
~iliz asker veı tRyyaretilerinden i
baretti. 

Dün batan Clan Chi~bon \'apu· 
ru mürettebatı A uupalı subayla. 

rın idare ,j ndc mü 'temlekclilerden 
mürekkepti . Bunlardan 63 ü kay· 

bolmuştur. 

Dün l\or\'eç :sahillerinde kara
ya çıkını~ olan Stone~ate 1n~iliz 
gemi..:i mürcttc .. Jtından birisi bu 
geminin Panama ile :-Otadere ara· 
sında bir tahtelbahir tarafından 

d~·ğil, Almanların cep kru~·azörü 
o~an Doyçland tarafından torpil· 
lenmiş oldu~unu beyan ctmi~tir. 

Amerika 'l vapurunu hangi 
gemı müsa:iere etti? 
Vaşington, 26 - Bir Alman 

harp gemisi tarafından yakalanıp 
I~usyanın Murmansk limanına 

götürülen ve orada Almanların 

elinden alınan City of Flint vapu. 
ru meselesi Amerikada heyecan 

U\'amlınnıştır. 

. Nenorkta çıkım llcrald Tribu-

ne şöyle yazıyor: 
"Bu hadise siyasi bir dinamit 

taşıyor. Fakat bunu soğukkanlı -
l\kla tetkik rtmek lazımdır." 

Amerika hük\ımeti hadiseyi lct 
kik etmektedir. Mürettebatın ne. 
rede olduğuna dair Amerika hii
kfımetinin resmen malümatı yok. 

tur. 
Amerikan amirallık dairesinin 

hukuk müşaviri Silax Axtell, be· 
yan atta bulunmuştur: 
"-. Sovycller Birliği açıktan açı 
ğa Almanya yanında yer almıık 
istemezse, vapuru muhakkak su • 
rette ıcri vrrmelidir." 

Amerikan vapurunu musaderc 
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duyunca gözleri 
parladı 

Onu ilk görüşte sc\·memiştim. O 
~imdi beni giydirmeğe yardım e· 
derken ona karşı duyduğum anti 
pati artıyordu. Onun tema ı ne· 
dense bana btikrah veriyordu. 0-
mın elinden kaçınıyordum, etim 
adeta onun temasına kar~ı ısyan 
ediyordu. Gerek bu, gerek ocakta 
kaynayan muhtelif tencerelerden 
çıkan koku midemi alt üst etmi~
ti. Biran ewel dı~rı. açık ha\'a.. 
ya çıkmak için i"tical gö·4eriyor· 
dum. Bundan ba~ka, beni karaya 
bırakmak için ne gibi bir tertibat 
alacağını anlamak için kaptanı 

görmem lazımdı. 
Aşçı, bir taraftan a~ız kalabalı· 

ğıyle özür dilerken, diğer taraftan 
ba51mdan, göğsünde eskiden kal
ma kan lekeleri kurumu5, yırtık 

kollu bir pamuklu gömlek geçir • 
mişti. Ayaklarım şimdi bir çift 
amele galoşu içindeydi. Baca~ıma 
geçirdiğim yıkanmaktan rengi aL 
mış, soluk ma\'İ pantalonun bir 
bacağı, ötekinden en aşağı yir· 
mi be~ santim kısa idi.Pantolonun 
kısalmış bacağını görenler şöyle 

bir zehaba kapılırdı: 
Sanki şeytan kokninin ruhuna 

bir pençe atmı'i. onu yakalaya· 
mamış, y<'rine pantolonun paça<:ı
nı kapmıştı. 

- Bu lutuf için kime teşekkür 
etmeliyim? 

Bu suali, ba'iıma küçük bir ço. 
cuk şapka ı, ırtıma da kolları 
dirseklerin hemen altında nihayet· 
!enen kısacık bir yollu caket geçi
rebilmek suretile geyinmem ta • 
marn oldu~u '"zmtr.1n ts0mmşt um. 

Aısçr. yapma bir tuvaletle doğ • 
rulmu5. toplanmı~. yüzüne yılışık 
bir tebessüm kondurmuştu. AL 
!antik yolculuklarımır. sonunda, 
\'apur garsonlarile temaslarım ne· 
ticesinde edindi).tim tecrübeye is
tinaden \'emin edebilirdim ki o, 
~imdi b~hşi'iini bekliyordu. Heri· 
fi bilahare daha yakından tanı • 
dım; onun o "-Irada yaptığı hare'. 
ketin gayrişuuri olduğuna artık 

'iÜphem yok. Onun o hali mü. 
tevari · bir hizmetkarlık hissinden 
ileri geliyordu. 

Yüzünün efemine hatları yağlı 
bir gülümseme ile bü .. bütün yayıl
mıştı: 

- Adım Tomas .Migriç efC'ndim. 
Emrinize a.madayım. 

- Pekala Toma..;, dedim. E.;· 
\'aplarım kunıduğu vakıt --eni u· 
nutmıyacağım. 

Sanki \'nrlığının derinliklerinde. 
hayatlarında aldıkları bah~i~lerin 
donuk hatıralarile ecdadı kıpırdaş 
mıc::.lardı: Yüzünü hafif bir ı~ıltı 

ka~ladı. gözleri birdenbire parla
dı GaYet minnettar \'e mütcYazi . -
bir ~e le: : 

- . Te~kkür ederim efendim, 

dedi. 
Sonra tıpkı geçme kapılar gibi 

hürmetle yana kaydı Ye ben gö
,·erteye çıktım. D<>nizde uzun müd· 

eden Alman harp gemisinin hü • 
viyeti hakkında da kati maliımat 
yoktur. Bir rivayete göre bu ge. 
mi Emden kruYazörü, di~er bir 
rh·ay<'te göre de cep zırhlısı Doyç 
land'dır. 

det kaldığım için hala pek zayıf· 
tım. Bir rüz~ar şağnağına yaka _ 
!anarak arağımın altında inip çı
kan gö,·ertcde sendeledim ve düş· 
memek için kamaranın yanına 

tutundum. Bu ~ırada gemi ada -
makıllı yana yatmı,tı teknemiz 

kocaman pasifik dalgalarile salla.. 
nıyor, onlara gömülüp çıkıyordu. 
Eğer Consonun sorlcdiği gıbi 

hakikaten cenubigarbi istıkame -
tinde yol alıyor-.ak rüzgar tahmi· 

nime göre hemen hemen tam ce -
nuptan e:-;iyordu. Sis dağılmıştı. 
Şimdi dalgaların köpükleri güne _ 
~in aki !eriyle parlayordu. Kali
forniyanın bulunduğu şarka doğ· 

ru baktım. Ufukta, sis yığınların· 

dan ba5ka bir ~ey görünmiyordu. 
Bunlar, ,.üphe izki Martinez'in 
ha~ına o me~·um felaketi ~etiren 

ve beni içinde bulunduğum mü~ 
kil yaziyete !::Okan sis tabakaları 
idi. Şimalde Ye pek uzak olmayan 

bir mesafede denizden çıplak ka
ya yı.~ınları yükseliyordu. Bunlar
dan birinin ü tünde bir fener ol· 
duğunu farkedebi!iyordum. Cenu.. 

bigarbi btikametinde. hemen he • 
men yolumuzun üzerinde diğer bir 
geminin yelkenleri görüniıyordu. 

Ufku çcpeçenc muayeneden son
ra gözlerimi bir daha yığınları 

tetkike çe\'İrdim. llk nazandikka· 

timi celbeden ~ey benim gibi ö · 
lüm tehlikesi geçirmiş bir adamır 
bir hayli alakayı calip olmaı:ı lf .• 

zımgelirken kimsenin benimle cı· 

lak.adar olmayı5ı idi. Şimdi di.i • 
mende duran Ye kamaranın üze 

rinden ara sıra bana bakan gemi· 
ciden ba5ka benimle kimse me~gu 
olmamı~tı. 

Herke geminin ortasında cen:. 
\'an etmekte olan bir hadise ile 
;lfıkadardı. Orada, iri bir adam 

sırtü-:;tü lombar kapaklarından bi• 
rinin üstünde yatıyordu. Giyinik
ti. Sadece gömleğinin önü açılmış· 

tı. Mamafi göğsü okadar kıllı idi 
ki etini görmek kabil değildi. Yü. 
zünü \'C toynunu, araı:ına kır düş
müş kara bir sakal çevrelemişti. 

Gözleri kapalı idi: anla sılan bay

gındı. Kocaman göğ-.ü inip kalkı· 
yor, gırtla..~ından boğuk bir hırıl. 
tı çıkıyordu. Bir gemici vakıt va· 

kıt denize ipe lxığlı, yelken bezin
den yapılma bir km·a sallandırı

yor, çektiği suyu yerde bihoş ya • 
tan adamın ü tüne bo~altıyordu. 

Lumbar ağzında bir adam bir 
aşağı bir yukarı geziniyor, ağzın· 
daki yaprak cıgarasının ucunu hit 
detlc çiğniyordu. Bu, tesadüfi biı 

bakış hayatımı kurtaran adamdı. 

Boyu takriben bir metre yet.mi 
sekiz santim, en fazla bir seksendi 
La.kin üzerimde bıraktığı ilk tesir 
uzun denebilecek boyu değil kuv· 
vcti idi. Geniş omuzları ve koc .... 

~ ltl\f ~ İspanyol baş konsolo. 
t ~~ndan karşılanan heyet, 
~ l.altadar burada kalarak 
hhu.1 l>anyaya iadesi için te· 
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man göğsiylc iri yapılı bir adan 
olmnsınn rağmen onun kuvvetini 
iri adamların cilsse kuvveti olaraJ., 
tavsif edemiyordum. Onun hcy'et' 
umumiycsinin ifndc ettiği kuvvet 
zayıf, yny gibi adamlarda gördü 
ğümüz asabi, şedit bir kuwett 
ki iri j'apılışı dolayısiyle onda da 
hn fazla bir goril kuvveti gil 
tecelli etmişti. Sakın görüşte d 
onun gorile benzediği anla§ılmr 

sın . Anlatmak istediğim onun b 
deni mevcudiyetinden hariç o:. 
rak ele aldığım kuvvetidir. Onu· 
gibi. bizim vahşi hayvanlara, n 
ğaçlarda yaşayan ilk ecdadımız, 

at'ettiğimiz ıbtidai, vahşi yırtıc 

canlı bir kuv.,,.etti. Onun tclkir 
ettiği öyle bir kuvvetti ki. o, ha 
yatın, maddci asliyesi. bir yıla 
ntn bası koptuğu halde vücudun 
hareket ettiren varlıktı. 

era b 
' e ulunacaktır. 
~·'tıı ~ L bi .. ~~za gelecek ye-
:.~k~erikan ~ilebi 
~ i ?a yeni inşa~ edilen 
~ Rün·~rnli bir şilep ı ikinci. 
~n .~ lirnanımıza gelecek ve 
~1~ k .Seferi olduğu için li· 
~ e hır ziyafet verilecektir. 

17 ~türatli şileplerden biri· 
YaPmaktadır. 

( Deııamı ,.,... 



Varşovada köpek 
leşi yiyorlar 

Paris. 26 (A.A.) - VarşO\·a· 

dan gelmiş olan bitaraf bir mü
şahıt, Röyter ajan ının Paristeki 
muhabirine a~ğıdaki be}•anatta 
bulunmuştur: 

''Va.rşovada köpek leşleri son 
derece rağbettedir ve aranılmakta
dır. Zira bu leşler, halkın gıdasını 
temine yaramaktadır. Her köpek 
leşi için takriben 10 şiling tediye 
edilmektedir. Varş(wada hüküm 
sünnekte olan sefalet, tavsifi na· 
kabil bir derecededir. 

Şehrin en mühim binalarmdan 
birçoğu tamamile harap olmuştur. 
Şehirde ne elektrik, ne de su var· 
dır. Tramvaylar, i~lememektedir. 

Yalnız bir otobüs hattında müna. 
kalat yapılmaktadır. Bütün dük
k!nlar, kapalıdır. Val"§ovada hiç· 
bir gazete çıkmamaktadır. Alman 
lar, §clıre yalnız gündelik Alman 
gv.etelerini ithal ediyorlar. Şehrin 
kahraman belediye reisi Starzyns· 
ky ile Val}Ovanın müdafaasını de· 
ruhte etmi§ olan sivil komitenin 
diğer erlliı, rehine olarak mev
kuf tutulmaktadırlar. 

Starzzynski, uhdesine dü~n va. 
zifeleri Almanların hima· 

ycsi altında ifa etmiştir. Şehirde 

bir ölü sükutu hüküm sürmekte
dir. Yalnız geceleyin Alman asker 
leri ile heran isyan halinde bulu
nan şehir sekenesi ara ında teati 
edilen silah sesleri işitilmektedir. 

Almanyaya ilhak edilecek 
Leh toprakları 
Paris, 26 - Almanyarun bugün 

Polonyanın büyük ve en zengin 
kısmını ilhak ettiğini ilan etmesi 
muhtemeldir. llhak edilen yerler 
191'1 hududuna dahil mahaller 
değildir. Bütün Koridor, Pomc
ranya, Poznanya, Sileıya, Krako
vi vilayetinin mühim kı_mı AL 
manraya gl'Çmektedir. Krakovi 
ve ÇestohO\·a şehirleri himaye al
tındaki Poloııyada kalacaktır. 

Dil.ı:er taraftan Almanya Lublin 
havalisinde Yahudileri iskan ede
cektir. Buradaki iki buçuk milyon 
Polonyalı başka tarafa nakledile
cektir. Lublin havalisindc esasen 
300 bin Yahudi vardır. Buna Po
lonyada Almanlar tarafından işgal 
edilen yerlerdeki l,700.000 Yahu
di ve asıl Almanyadaki 800 bin 
Yahudi de ilave edilecektir. 

"'::---~~~~~~~~-=--~~ 

Sovyetlerin notası Finlandiya meselesi 
<Bat tanlı 1 incide) 

b&hıedilerck Sovyct gemilerinin 
kont.orlU protesto ve bundan do. 
layı zarar ve ziyan istiycceği be· 
yan edilmektedir • 

Sovyet notumda masum halk 
üzerine bomba atılması nasıl bey. 
nelmilel ahkama muhalifse sulh. 
~erver halka gidecek eşyanın 

muayene ve müsaderesinin de 
joğru olmadıfı beyan ediliyor ve 
erzakm kaçak Cfya addedibneai, 

vapurların ingiliz limanlarına 
götürülerek muayenesi muvafık 

görülmiyeceği bildiriliyor. 
Röyter ajansı bu münasebetle 

diyor ki: "Rusya 909 anlaşması. 
nı tasdik etmediğinden bu an· 
1a§11l3nln kıymeti yoktur. Eaasen 
umumt harpten sonra vaziyet 
değişmi1tir. 

Ruslar jitaraf gemilerin mu. 
ayenesini protesto ediyorlar. AL 
manlann bir Amerika vapurunu 
müsadere ederek bir Rus limanı. 
na i:Ötilrmcsine n~ !diyecekler?. 

Notada sivil halka bomba a
tı]maıınm beynelmilel ahkima 
muhalif olduğundan bahsedili _ 
yor. Almanya, Polonya harbinde 
sivil halk üzerine !bombalar at. 
mıttır. Sovyet Rusya bunu Al. 
manyaya söylemelidir., , 

Bir Sovyet vapuru 
muayene edildı 

Londra, 25 - Odesa ile Pire 
ve Filistin arasında sefer eden 
Sovyet bandıralı Svanetia vapu
ru Çanakkale Boğazından çıktık. 

tan sonra açık denizde in-giliz 
harp gemileri tarafından durdu. 
rularak araştırılma yapılmıştır. 

Araştırmadan sonra vapur yolu. 
na dewm etmiştir . 

Bulgariıtana 
. 

seçım ne 
zam:ın? 

Sofya, 25 (A.A.) - Kral \'eni ' . 
mebusan intihabatının 24 kanu-
nuevvt"I ve 14, 21 ve 24 kanunu a. 
ni 1940 da yapılması hakkındaki 
emimamt-yi imzalamı tır. 

(Bal tarafı 1 indde) 
detleriride, telaşa dütccek hiçbir 
şey bulunmadığın1, dün akşam 

söylemiştir. Yeni hiçbir Sovyet 
haberi gelmemi,tir. Fakat harici. 
yenin mümessili, Sovyet liderle • 
rinin ilk te1diflcrinde bazı ldcğil
şiklildcr yapmış olmaları ihtima. 
lini, bunun da Finlandiya hüku. 
metiylc yeni bir istişareyi icap 
ettirdiğini izah eylemiştir. 

Danimarbda ~ıhn Stk:ial • 

Demokraten gazetesin-in Reisin. 
kideki muhabiri de, Sovyet Rus. 
ya ile Finbndiya araıunda bir 
misak akti için Moskova tarafı°n. 
dan yapılmıı olan tekliflerin Pa. 
asikivi ve Fcnner tarafından· bun. 
lan kabul etmek mesuliyetini 
deruhte edemeyeceklerini bcya. 
na sebep verecek mahiyet 
te olduğunu bildirmektedir. 

Politiken'in Hclsinkidcki mu. 
habiri Sovyet tekliflerinin Fin. 
landiya meclislerinin davetini is. 
tilzam edecek mahiyette olduğu. 
nu beyan etmektedir. 

Helsınldde bUyUk bir asken fa
aliyet hU';ı;Um sürmektedir. Efrat 
~ılıin altına dan'I edilmekte ve 
sığınaklar inşa ol~nmaktadır. 

Af!1sterdamda çıkan Telgraf 
gazetesinin Helsinki muhabirine 
göre, Finlandiya halkının son gün 
lerde gösterdiği nikbinlik c>n ka _ 
ranhk bedbinliğe inkılap etmiştir. 
Bu haleti ruhiye artan askeri ha· 
zırhkla tezahür eylemektedir. 

Nazır Tanner Moskovadan dö _ 
nüşünde çok endişeli gözüküyor -
du. 

Buna mukabil lsveç matbuatı -
nın mütalaası şudur: Moskova 
mlizakereleri Finlandiya istiklali. 
nin muhafazaıilc telif edilebilir 
bir yolda ilerlemektedir ve Sov -
yeller taleplerine hiç bir ultima. 
tum mahiyeti vermemişlerdir. 

Alman matbuatı, Rus - Finlan
diya mUzakerelerini hiç mevzu _ 
baha etmemektedir • 

Fakat National Zeihıng gibi 
mcvzubahsedince de Rus tezini 
müdafaa etmekte ve Finlandiynda 
Sovyet garnizonlannın bulunma -
sının Finlandiya istik'illinP dokun. 
mıyacağını yazmaktadır. 

lngilterenin barış 
şartlarından biri : 

<< Avrupa birleşik 
hükOmetleri » teşkili 

Olması Avam kamarasında lng•flz 
hükOmeİine teklif edild ı 

Londra, 26 - lngiliz hariciye 
nazın Lord Halifaks, hükumetin 
en nafiz taraftarlanm ihtiva eden 
1932 komitesine mensup 300 par
lamento ve Avam kamarası azası 
önünde bir nutuk söylemi~tir. 

Lord 1 Ialifaks ezcümle birkaç 
aydanberi vaziyetteki değı':'iklik 

hakkında mütalea mı bildirmiıs w 
bilhassa Türkiye ile yapılan mua
hcdenin ehemmiyetini \·e \'aziyet 
üzerinde istikrar teminine matuf 
olan tesir ve nüfuzunu kaydeyle
miştir. 

leri müttefiklerin eksperlerince 
bazı tefsirlere yol açmıştır. 

Bu eksperlerin dediklerine gö. 
re, Fon Ribbentropun telmih et. 
tiği mücadele olsa olsa garp cep
hesindeki meşhur taarruzdur. 

Almanlar epey zamandanberi 
bu taarruza hazırlanır gibi gözük 
rnekt<;:iir. Bazı eksperle:e göre. 
buraua 'Jazı mıntakalann son yağ 
murlar clolayısiyle su altında 

kalmış olmasına rağmen, bu ta. 
arruz hareketi hala mümkündür. 
Fakat Almanlar, bu taarruza pek 

Nazır keza İngiliz kudretinin yakında başlamazlarsa, bu mın· 
büyük Britanyanın stratejik men- takadan bir çok alayları geri çek. 
faatleri için bütün hayat noktala- mek mecburiyetinde bulunacak. 
rında takviyesi lüzumuna işaret lardır. Cünkü nisbeten dar olan 
etmiş ve ~reni bir barış akdi saa. bu mın;akada bu vaziyet u 
t. ld·~· uz n 

ı ge ıgı zaman halen mevcut ol- , zaman fazla a:iam bulundurmak 
mıyan e~niyelin .tesisi için bütün sıhhat bakımından hiç te doğr~ 
gayretlerın sarfı lazımgeldiğini ila- olıruyacaktır. 
ve eylcmi~tir. 

"Avrupa birleşık devletleri " 

Bütün askeri eksperler, yalnız 
bir nokta üzerinde müttefiktir . 
Bu nokta da şudur: Almanlar, 
bugünkü taktikleri ile, mütte. 
fikler genel kurmayının zihnini 
teşviş etmeği ve kütle halinde 
hücuma kalkacaldarına ikna ey. 
lemeği istihdaf etmektedir. Bu 

SON DAKiKA 
Tevkif Amerikan 

Bclgrad, 26 (Radyo) - Tass ajansının bildirwğine ıöre• 
kan ticaret gC'misi "City of Flint" i ve tevkif edilen 18 Alm&Jl 
Iisi dün serbest bırakılmı§tır. Vapur şimdilik Murmanskta 
Liman kaptanlığı tahkikata devam etmektedir. 

Dün Mnskovanın Amerikan elçisi, Potemkini ziyaret ed~ 
nin ~crbest bırakılmasını istemiştir; lakin hariciye mliste,şarı 
kında henüz kfıfi malümat bulunmadığı için Amerikan elçiSinl9 
Jcğini reddetmİ) e mecbur olmuştur. 

Berline giden bir Sovyet heyeti 
Borlin 26, (A.A.) - Ticaret eksperlerini de muhtcY.i olall 

yetikt111at heyeti, Berlinc müteveccihen Moskovadan aynlrnıttJ'• 
rişlcrin Almanyaya yapılması meselesi ile meşgul olacaktır. 

Dahri ticaret komiseri Tcvossian, bu heyete riyaset etnıe 

Ankara muahedeS 
(Ba.) tarafı l lnC'ld~) 

Jetle yapılan bir muahcdcnin tas. 
dikten 23 gün evvel Avam Ka -
marasına bildirilmiş olması la _ 
zımgeldiğlni hatırlatmış, bu se -
hepten bu muahedenin derhal im. 
za için krala arzedilcceğini ve r 

tasdiknamelerin önümüzdeki haf. 
ta Ankarnyn varması icap eyle -
diğini ilave eyh•miştir . 

Edenin nutku 
Londra. 25 (A.A.) - Eden 

İmparatorluğa hitaben radyoda 
söylediği bir nutukta ezcilmle şöy. 
Jo demiııtir: 

"- Harp bar' yalı henüz iki ay 
olmadı, fakat Hitler artık te1Jeb
büs sahibi olmaktan çıktı. Şarka 
doğru yol ya Rusya tarafından 

bloke edilmiş, yahut Türkiye ta -
rafından kesilmiştir .. Garbde ise 
geçen blr hafta zarfında hlir de. 
mokrasilerc ait kuvvetler her an 
mütemadiyen artmaktadır. Harp 
filomuza ve ticaret gemilerimize 

biliyoruz ki, bugünkü :ııaıtı' 
rudan doğruya iştirak 
ve fakat bu harbin ne · 
zlyadesile müti?essir ol 
çin ve neticeyi endiııe ue 
mekte bulunan diğer bit 
Jetlerin hürriyeti biziın bit 
halinde mevcudiyetinıi.ıe 
lunmaktadır. Türkiyeniıı. 
hareketin hakiki manası dJ 
mlindemiçtir. TUrkiyeni' 
ettiği örnek, stratejik ell 
tinden çok üstündür. 
Jetler arasında iyi niyet 
lehinde vaziyet almıştır. 
yenin politikası bütün :ııatf 
rası devresinde istikrarlı 1' 
tin bir politika olarak te 
miş ve bir muahedenin . _, 
tediği zaman bunu yapP""'"j 
kuvvete müracaat suredl' 
mutlaka müzakere yoUY11 

ket etmiştir. Bu öyle bit 
kadır ki, eri§tiği keınal 
1936 da Montröde m 

Avam kamarasında lngilterenin 
harp hedefleri hakkında sorulan 
muhtelif suallere cevap veren ha· 
riciye müsteşarı Butler demiştir 

ki: 
"- İngiliz hükumeti beynelmi

lel ihtilafları müsalemetpen·er u
.sullerle ,hakkaıli.Y.ttli bir ~de 
halle matuf bultman:ınü~tckar bir 

suretle, müttefikler de taarruz kflr§ı Alman tayyareleri tara!m -

beynelmilel rejimin fiilen tahak
kukuna imkan verecek her tekli. 
fi nazarı dik.kate almaya amade
dir. Bununla beraber, hükumet 
bugünkü vaziyette istizan takriri 
~ahiplerinden birinin teklif ettiği 
gibi Avrupa milletleri camiasına, 
ait meseleleri tetkik mak adile 
hu usi bir komite teşkiline amade 
değildir.,, 

Nihayet işçi mebuslardan biri, 
lngilterenin barıs şartlarından bi· 
ri olarak bir "Avrupa birleşik dev
letleri, ,tesisi imkanını tetkike tı

made olduğunu Alman milletine 
bildirip bildirmiyeceğini sorması 
lizerine Butler# ''bu teklif hatırda 
tutulacaktır,, cc\•abını vermiştir. 

Ri'>entropun nutku etrafında 

Fon Ribbentrobun nutku hak. 
kınl:la Röyter ajansı bir tebliğin. 
de şöyle diyor: 

"Fon Ribbentropun nutku ü· 
zerine resmi mahfillerin nasıl bir 
aksülamelde bulunacakları henüz 
malUm değildir. Fakat efkarı ıı. 

mumiye şimdiden mütaleasını 

söyle'Tl~1'1edir. Bu mütalea ş ıclur 
ki, Fon Ribbentrobun ba~iıca he. 
defi, Bitlerin Almanyayı son 
hadde kadar götürmek husl!sun 
ı::laki vaadine rağmen, İni:İltere 

ve Fransa ile harbe girdiğini, Al
man milletine, nihayet tatlılık. 

la •anlatnı;ık olmuştur.,, 

A man taarruzu ihtimalleri 
Londra, 25 (A.A.) - Röyter: 
Fon Ribbentropun dünkü nut. 

kunda, Almanyanın "harbe artık 

nilıayct vermek için,. bir müca· 
deı~yc giri~eceği hakkındaki söz 

sahasına kütle halinde asker tah. dan yapılan taarruzlar tamamen 
şit edeceklerdir. ılkiın kalmııtır. Denizaltıların da, 

Hakikatte is"e"''MUnantar ~1ite:'! ,!_.11mü1Dı "" ti'a~ -rtQhit ih.a! 

addit ve biribirinden uzak hecl"!" \'e kati bir silah -oldnldığı •-sAeit 
lere karşr şiddetli ve münferid olmu3 v~ buna mukabil Alman 
taarruzlar yapacaklar ve Pt.lrın. denizaltılannın verdiği zayiat 
yada takip ettikleri sevkulceyşi nisbelsiz bir derecede büyük ol • 
tatbik edeceklerdir. Ancak p 0 • muştur. Şimdiye kadar batan ti -
lonya cephesine hiç de benzemi. caret gemilerinin yekünu blitün 
yen garp cephesi şartlarında bu tonilatomuzun yüzde birinden da-

tabiye ve sevkulceyşin ne dere· hi azdır." 
ceye kadar muvaffak olabileceği Eden bundan sonra harp ve 
kestirilemez. sulh hedeflerinden bahsederek 

demiştir ki: 

Avusturyada is 
yan hazırlanıyor 

(Bali tarafı 1 incide.') 
ve Almanyayı ezm?ğe çalışmakla 
bulunduğu suretindeki iddialarına 
da cevap vermekte \e şöyle demek 
tedir: 

'' - İngilterenin hal5imiyeti ile 
Ilitlerin ·hakimiyeti arasındaki far 
ka ait hükmü siz kendiniz veriniz. 
Bü} ük Britanya imparatorluğu

nun her kı mı, şimdiki harbe işti. 
rak edip etmemek hususunda ser
be::>ttir. Almanyanın böyle bir ka-
rar verebilecek hangi mmtakası 

vardır.? Hitler, cebir ve şiddete 
maruz bulunan Avu turyaya böy
le bir hak vermeğe ce:;aret edebilir 

·:ı mi.,. 
Paris rady" ·u, dün ''Avusturya 

amele!:>İ,,nin bir ı ... }'anname;,ini 
neşretmiştir. Bu beyannamede A
vusturya amele~inin "Bitlerin har
bini imkan ız kılmak,, azminde 
o'.dukları beyan cdilm~ktedir. 

Beyanname "J\\'Usturyalı ame. 
lc,,nin yakında I !iller aleyhindeki 
mücadelede f edayınefs edecekleri 
ilan~ olunmaktadır. 

"- Milletler arasında iyi niyet 
prensipi için dö\·üşüyoruz. lyi ,ni. 
yet olmadıkça barış olamaz. Kuv-
velini vaidleri tutmamaktan ve 
kuvvete ııcref verrı1ckten alan sis 
teme nihayet Yerinceye kadar 
dövüşe devam etmeye azmetmiş 

bulunuyoruz. Bu defa yalnız har. 
bi değil, harp sonrasını da kazan
malıyız ki, bu ikinci zafer belki 
de en çetini olacaktır." 

1'~dcn mUteakiben bitaraflara 
işaret ederek şöyle demiştir: 
··- Şuna inanıyoruz ve şunu 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Ba.~ tarafı 1 indde) 
llndc llAıı f'derek ordularma ileri 
f'mrini \ t•rdi. ı\ncak bundan son
radır ki, tn~ilh•rc \'e Fran14a harp 
sahnesln(• geldi. 

edilen 
nı tcyi~ ve harbin, hal 
muhariplere münhasır 
ümidini beyan ve ifade • 
dir. 

vazenesini tekrar tesi• 
de ümit o!unmaktadır. 

Söylerldiğine göre, B 
tanı, Macaristanı, Ronıatl 
Yugoslavyayı ihtiva ed~ 
barışçı bir blok kurmak efl' 
yeni bir küçük antant t ~ 
kanı derpiş edilmekte ,,e 
kun İtalya tarafından d1 

görmesi, Türkiye ile 11 , 
nın da dahil olabilecekler' 

zuu bahsedilmektedir. oj 
Roma, 25 (A.A.) -

d'ftalia gazetesinde Ga!~ 
paktının bir barış aleti tP' 
,lan §Üphe di~ nr ve pa1' 
sında İngiliz • Fransıl t 
siyasetine dayandığı ve~ 
nın yayılmaı.:ına mani o JI 
tihdaf eylediiini hatıl 
Türkiyenin bu muahedeff ....... -m .. 

men, Balkan antan~ı~~· 
1
,

sının BJil~an sıstemı ıçitl 
mesele ortaya çıkardıi11" 
yor. 

t;.,,. Bu akşam ıPEK ve S ARA V s.nama'.arınd1 bird ım ~ \\ 

r ALLARIN CENNETİ 1~ 

italyanın bitaraf kalmıucmda bu 
hareketin t~lri olmuştur. :Site -

kim o zaman yarı re!imi bir ltal
yan gazetf'sl bunu gö'4termlştl. 

Daha sonra Moııko\'& anlat;ma..'iı 

iizerine Rihf'ntrop'un neşrettiği 

IH!yanatta İtalyanın ımlh 1eklıri -
ne i~tirak ettirileceği l~rct t•dll
nıi~ti. italya hu tf'klife l!}tirak (•t. 
nı<'di. Şu hald(• İtalyanın kanaa· 
tlnce bile harp mes'ullyetinin AL 
manyaya alt olduğu meydanda i
ken Pon Rlbentrop: "Harbin 
metj'ulü tngllteredlr!" diye ısrar 

etmekle kimi ikna t>tlebllir? BI • 
lllds bu kadar açık bir hakikati 
inkir etmeıoıl Alman bari<'lye na. 
zınnın bütün sözlerini kıymrtten 
düşürecek bir battkl't drğil mi
dir': 

Gazete, Arnavutlulct• 
nın yerle§mesi üzerine 
siyasetinin Balkanıarıl'l 

ne kadar yayıldığını Ic• 

"esas nokta buradadıf·~~ 
"Bazı gazeteler .,,.~_. 

l~j Sen eni n ilk TCIRK FHlml 111 
:llilli 1 Biletler sabahtan satılmaktadır. T el · SARAY 4 11!5r! ... "?"" ::·ı:·::::::~i!,~ • - " u l P E !~ c.~,6 ... '-'~ :.:.;!::::::.:.: Hasan ınrur<" '"I 

·r•"' manlı resimler ve şaı J' 
kayeleri içinde perdelell'e ~· 
lışıyorlar, fakat ttaly• fi ti') 
tara kulak asmanıakt•• .,11"· 
hadiıelerin ıeyrini çok "' 
b"r gözle takibe de,,asıt 
i~•f"..,~kt'!dir.,. 
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Bosanma , kolaylaştırılmalı mı? 
.... , ...................................................................................... 1111111 t ............. " 

- 12-
tttj. teri döndü, 

Naktec&cn:FethlKABDEŞ 

Lah~rtı kamlt i~ ta,ıyan yalını siz var 
Rahip " Mayence ,, hortladı! 

1 . 
?lt ~u . da li uzun boylusu, cedı . 

ı. kolunda sizin -rföi 5 ra· 
"SI}· o 

· an bir i~aret ,·ar. Ayni 
iter. rtltnSQp olduğunuz an· 
' Onu tammadığınızı id· 
~ e?slniı herhalde .. 

~).~~·nı ccvırmiş, gülümsi. 
ı.""c.etec· ·ı ~ıa 1 ı e Billara bakıyor· 
b 'karı~tı· . . 
~ltıb'. ~ • 

. ~rırnjzj tanıdığımızı roy-
~ 1 Unda da ~şılacak bir 
~ ';taburumuz Son, Kam· 
ttı·ı '.trnıandua ahalisinden 

~'?lı~ti. Bundan başka 
' r ktsnu ~luron'da, öte. 

l\annyanda bulunuyor· 
~ 
ôıııatıldı: 
'r\q~Ya! Sen 1tuzonda mry. 
~et '? 

~~T.· • 
14..~ti ı-..annyanday<lım. Bi. 
ı:~ l.1nınuyoruı: vessclA.'11 • 

lll~1• hüviyeti takınan sivil 
~lija}" 

ıtt1 • lln bir tavırla muka· 
~a:· 
lql~tı Yok. Şimdi tanışırsı

r.ı taraftan gidelim. 

~· ..... 
~ :cvapta ,·erilen cevap· 
~ :n iki zabite hitap etti: 

\~ zat biribirlcrini tanı. 
· •'ot ....ı · 

~ın. 

lloiig On' b' 'b" 1 . . t .an ın ır erını a· 
~ti :tr iddiaya se\'ketmi5· 

ttt~ bu ilk ifadelerini tek· 
~a 11'lneğc çalışıyordu. 

~~ ~~ gara 'sinirlenmiş o. 
ilır İkısi ortası bir ,-aziyet 

~itj~}:atıı buldu: 
;"ini tt l'lll\izi tanımıyoruz. Fa 
·t Jlcıij tncıe seyahat ettik. 

9 l'tni bir haber almış 
\> 

~t'·~. 1/0rau: 
~~' taııı~trnrı aemek? 
~lr ~\ttt:vaP Verdi: 
~ . 

auı~. l'l<lanberi susmakta o
~. '6f b' •\~ lddetlc bağırdı: 
~ t' bu başnnua gelenler! 
~~~i nltmda inliyen 
~ 'F bır sene ıshrab çektik 
· ·~da l'ansaya geliyoruz ve 
tııuanı rı hpkı bir haine ya· 

. ltı~ılin c!eyj görüyoruzz. In· 
1. ~l e Pi~man olacak! 

~u ~:abeıe etti: . 
ı.. .ı Ol ar kızmayın camm! 
~~alt llıım detril mi? 
t 11 buı cir treninde casus 
-~·unrna<hğını anlamak 
f &iı klar Yaparız:. Bu sefer 

~' k arşnnıza çrktmız. Bu 
~ ~zı~·orsunuz:? 

' eleye kızmaması icap 
t\>ttı varsa o da sizsiniz. 
(ı}~ memurlara daha dik· 

k~d ıı~~nı tavsiye eden siz de 
,\l.t bi l . 

r s;;L • 
'"11.Utu mUteakip La· 

<\'~bas 
tr~~liknn .• ?ooi, trende biz 
~ •? ~ • :Nıçin bilhassa bi~ 
~ Unun bir sebebi ols.ı 
... ~ıt §a. 

ni ı. ~1rtrı·~ ·b· - d -. ııa\'a . ·~ ı;ı ı görun u. 
· ~a kaldırd:: , .e cevap 

~'et, s· . 
. tısı11~121~ kadar zeki kim~· 
'aktq a ınsan uzun müddet 

• ~ 0ı}atrııyo:-. Dikk:ıtimizi 
'ıt "'U· "" r ara · l rendeki erkek mu 

'Ind a koH:ırında 5 ra· 

dınu. Esirler .a.-asııxia bu rakamlı 
işaretleri ilk defa görjyorduk. 

<;.ok samını1 görünüyordu. Fa. 
kat Labart onun yalan söyledi~· 
ni anlamakta güçlük çekmedi. Baş 
ka bir ~beb, daha ciddi ve kati 
bir delil olmak l~dı. 

Bill~r söylendi: 
- Bu muydu mesele? Bunu i

zah etmekten kolay nedir? Bizim 
iş taburu yeni teskil edilmişti. Biz 
de bu taburdan ilk ihraç &.iilenle· 
ri.ı. 

Sivil polis söyledi: 
- Can . ıkacak şey, yol arka. 

da~larını.ı arasında sizi tanıyan 
kim!_:enin çıkmamasıdır. Fakat bu 
mesele de halledilir. Tabii Fraa
sada akrabamı, dostlannı.ı \ar
dır. 

Labart CC'l.'ap verdi: 
- Benim yok. l:.vrakrmı gördü· 

nüz. On senedenberi Bu5 isimli 
Alman canbazhancsinde 00}1arı. 

lık ~apıyordum. Bu canbazhane 
ile düny:ıyı dola;tım \"e •.• 

Bili ar onm söı'.ünü kesti: 
- Denim de Fransada kim~cm 

yok. 1911 de bir Belçikalr kadın
la e\•lenmi~. onın memleketinde 
kunduracı oiarak yerle~miştim. 

Malmcdi civannda Alman Mki· 
mıycti altında ve ahalisinin ek"-eri 
si Vallon olan bir köyde oturu· 
yorduk. O ciYardan kim.seri Fran 
sada bulamazsımz. ~ünkü hep,;i 
Alman .. 

Bir romaııcı, 

projesini tenkit 
Medeni kanundaki tadil 

• 

edenlere cevap varıyor 

~ 

"Boş3nmayı güçle ıUr,ne'.de talA'.<1n önüne geçııeceJini düşünmek yanlıştır. Karı - kocanrn 
birbiriy~e anlaşamayışı ve boşınma kararı verişı, hissi se~ep '.er.e o!duğu kadar iktısadi 
bir takım zaruretler netices!d;r. Mali sıkmtısı son haddı bulan bir aileyi idamede 

) ısrar etmek facialar doQuraııilır •• , 
••••••••••••••••••••••••u••••••••••••+uoowuouwv+ww+vuwo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
Medrn.i J~a,ıunun tadili tek

lı"f rdildiği şıı günltrdc, "bo
şamnayı kolaylaştmmılı nı1?" 

meıızwl etrafında Jmkukçunun 
kmıun adommm fikrini fes.. 
b:t ederken, içtimai hayat:n 
raportörü va:iyt'linde olan ro· 
mancayı Jıatırlamak yerinde 
bir görii§lflr. Ru itib(J1'/f/, ta. 
nınmış romancılarımızla da 

kon:'§m'lyı faydalı bulduk. r mammda. memleketimin bu der · ı ıayı~ı.e taAdır edemcdilderi :eha· 
Rr.şad Enis, bize fikirleritıi dine de temas ettiğimi hatırhyo- 1 ı.>ııu upıı...ımıı.>uır. Hakime ait o. 
şöyle nnlattı: 

''- Aileyi içinden ve dı~mda.n 
gö:-rn. hayatta!.;:i revi~~ adım a
dım takip edc'.1 romancınm notu, 
bazılımnm icidiası gibi, edebiyat 
çerçevesi içine sıkı5tınhp hayal 
t~lt~kki olunamıyacak kadat kuV" 
\'etli bir realitedir. Ben, son ro _ 

------~:i PO R·-·ı ~--------~---···············-----······· 
F .i.F .A. nın cevabı üzerine 

Federasyon Galatasarayın Türkiye 
şampiyonluğunu ilan etmek 

rum. Bu kitapda, medeni kanu.. 
nun ~nma güçlüğüne kurban 
giden, kötü koca~ından arrıbbit -
mek için kendi aleyhinde zina 
cürmümeşhudu tertip eden ve 
"dü~n" bir kadının felaketini an· 
lattım. ~ot do-;yamda, böyle kaç 
bedbaht kadına ::it vaka göstere • 
bilirim ... 

ı\dliyc Vekili FetJıi Okyann ha
zırlattığı tadil projesi. hukuk ale· 
mimizdc aleyhte bir cereyan husu.. 
le getirdiyse, bunu mazur görelim: 

,an, ta.aııaca veriliyor demektir. 
vrtaua artık <lava ~inde müta-' 
ıtıa olunaca,;: bir vakıa kalm.ıya • 
cal~tır." Fılvaki, ortada bir ihtilM.' 
bır dava nm"Zuu olmadığına göre, 
aynlmağa kar:ır \'ermiş, boşan • 
mak likı ınde birleşmiş karı - koca 
mn mahkemeye ba~ vurması abes 
tir. Tarafların rızasile ~ 

i~ıni adliyeden çıkanp mahalli be· 
lediyelcre bırakmak en doğrusu ve 
makulüdG.r. 

zabit: mecburiyetinde kaldı 
- Y a : ık, d e d 1. H Q ..,. i. 1 • I • h kk .1 

Hasta4'mı tam manasile iyileştiren 
bir doktora; üzerine aldığı davayı 
bir çırpıda bitiriveren a .. -ukata, 
yine bizzat meslekdaşlan hiç de i
yi not vermezler! Kanunw1 tadili, 
kan koca da\·ası gören muhterem 
avukatlarımızın ba~larından aşkın 

işlerini ye binnetice kazançlanm 
azaltmı~ olacak ~üphcsiz ... 

Taranann nxasile bo~anmay1 

terviç etmeyen huktL1<çularımrz, 

müddealarını h;bata uğraşırken 

öyle mantıksızlığa dü5üyorlar ki .. 
Onlara göre, ailenin böyle kolayca 
yıkılışının en büyük kurbanı ço • 
cuı..-tur. Ç.ocuğu yetiştirmek ve ol. 
gunla5tırınakia mükellef bulunan 
aile, bütün fırtmalara rağmen 
birliğini muhafaza etmek mecbu -
riyetindedir. Şimdi, dü~ünelim: 

Boşanman güçle,.tirmcnin mem. 
leket ~hlakı üzerine indirdiği ağır 
darbeyi bilmiyor değiliz. Hayatta 
her gün buna dair birçok facia i
le karşıla~ıyonız. Biribirile geçine
miyen ve ayrı oturan X beyle X 

hanımın, boşanma davalarının yıl 

l:trca sürü~ü dolayısile tabi olduk. 
lan rota da malfunumuzdur: 

l - X hanım, her insan gibi 
etten ve kemikten yapılmJş bir 
mahlfıktur. Binaenaleyh !izyolo -
jik bazı zaruretlerinin yerine gefr 
rilmesi tabiidir. Kocasırun adını 

taşıdığı halde, bir yabana erke • 
ğin münasebetini kabul edecektir. 
Unutmayalım ki, ~ayı yıl
larca uzatan kanun, gayrimeşru 

münasebeti müsamahayla karşıta· 
yamayacak derecede serttir. X ha. 
nımın, alnına kara bir damga ye
mesi ihtimali müsteb'id değildir. 

retinizi isbat edebilmeniz De m;rspor - Ga atasaray maçı a ında beynelmı el 
i~in ne rapmalt bilmem ki... Hu:1 fed,rasyondan ne en cevap Oem.rsporun 
anlamadığım nokta, Alman Mki. " • 
miyeti altındaki topraklarda ya- aleyhrne oldu 
~rken Fransız toprakla:mda Al· 
mani.ar tarafından i~ taburuna ya· 
zıt maruz .... 

lki şüpheli adam alelicele, iıa. 
hat verdi. Labart: 

- Fransız hatlarına ilticaya 
çalı~ tir.ere 1914 de Brüksel· 
den aynlmıstrm. O zamandanberi 
serseriyane dolastım ve nihayet 
bir gün Sen Korenten civarında 

bir Alman devriyesi taraf mdan 
yakalandım. 

Billar homurdandı: ....,, 
- Askerlikten ihraç \•esik:ı.m 

varuı. Harp patladığı zaman te· 
sadüfen Almanyada bulunuyor· 
dum. Bir gün beni K3rinrana 
gönderdiler. 

- \"ani hfüiyetinizi ancak gele 
cek muhacir kafilesinde ge'.ecek 
sizin taburunuıdan kim...~lerin şa. 
hadetile isbat edebileceksiniz? 

Labart cevap '-erdi : 
- Korkarım ki o ıaman da. is

bat edemiyeceğiı. Çünkü arkacla~· 
l:mmızla ancak birkaç gün bcra· 
ber kaldık. Taburda binden fazla 
adam vardır. Biz hasta düştük ve 
hastaneye kaldmldık. 

Zabit sordu: 
- Beraberce mi? 
Bili ar tehalükle ce\'ap ,·erdi: 
- Harır. Biz haşka başka yer. 

lerde bulunurorduk. Söylmılştik 

ya? Bizi ~asrrtmak istlyor~unuz a· 
ma nafile. giıliyccek bir ~eyimiz 
yok ki ~a~rrahm. l\faceralarrmm 
yo!da biribirimize nnlatmı~tık da 
ondan bilr/oruz. 

- Pekala. pek!Ja ... ~.5ylediklcri
niz p:ayet mantıki ve aklın kabul 
edeceği şeyler. 

( Dtt·amı t'Or) 

Ankara, 25 (Husust) - Ge. J G:ılatuar:ıy - Deminpor takımları 
('en 8Pnenin milli küme şampi. 35 şer puvanln, b:ışla scliyorlardı. 
\·o:-ılu"'u için tstanbulda RadT. Y:ılnll': C.:datıı~ar:ıyın, bundan e~· . "' köy stadında Galata.sarayla '·el memleketimizde tatbik edilen 
Demirspor klüpleri arasında gol ::ıvrraj usuliine nazaran şampi
yapıla.n mtıütielı:a Demirapor yo• olmuı lh:mti1ı. Fakat, nnlıışıl· 
klübü kalcctsl ve kayıt.ant Nec. ma:r. nedt'n, ft'deruyon Sarı·Kırını 
detin hakem Tarığa attığı yum- zının bu sarih hakkını nrmekıc 

ruk yüzünden yarıda kalmıştı. tilir. davranmış her iki takımın bi· 
Bu vaziyet karşısında bey. rer ucra daha ınac yapmalarını ka

nelmilel futbol federasyonuna rarla~tımıışıı. tik maçtn takım kap , 
yapılan müracaata cevap gel. tanı hakeme çirkin harekette bulun 
miş ve beden terbiyesi umum muş ve genel dircl.tör t:-ır. ırından 
müdlirlü~ yüksek hakem ko. müebbcd boykotla trcziye edilerek, 
mite.sile Türkiye futbol federas. mac da başka bir umana bırakıl· 
yonu teknik komitesi genel di. mı,ıı. 

rektörlükte müşterek bir top- nu müddet 2ıı-rında federasyon 
Jantı yaparak bu maçta. Gala.. 
tasaraym galibiyetine ekseri. hadiseyi beynrlmilel futbol Jederas 
yetie ka.rar vermişler, bu suret. yonıındıın fiormuş Te f{elcn cenp 
le de Galn.t.aaa.r&y l:lübü 1938 • ta, pek tahi, olarak, Galataura:rın 
1039 senesi Türkiye şampiyo. lehine olmtıştur. 
nu olmu~tur. Sarı - Kırmızıyı hakkilc kaıanth· 

Not: At '\"e f:ıht çok geç t'lde eılebildiği 
~raıum oldufu ilıere, ııeçen tıırne ~ampiyonlulhındnn doları tebrik e· 

millt knme maclıırı bittilH z3mnn ı deriz. 

Dolmabahçe stadı 
ihalenin tasdikinden sonra 

geçilecek inşaata 
Do!rnabahçede yapılacak stacın 

p:oje.~n hazırlar.rr::~tır. 1 ha!c 
ev.akı tamik e:.iildikten sonra in. 
şaata geçilecektir. 

Stad, 23 bin kişiliktir. Bunun 
10 bini rnhat rahat oturarak 13 
bini de ayakta maç seyredecekler
dir. 

Iki k;:ı~ıhklı ye kapalı tribünün 

Bu hattaki fulbo~ 
hk maç~arı 

Du hnrt& yapılan fnthol ilk 
m üsn.bakalarmın programı " 11. 
dur: 

Tnk,.im Stadı: 
Demirıspor - Ycnfyıldtz: Il<'· 

şiktaş - 1111!1, Topkaıu - Sli
lcymaniye. 

Şerr.f Stadı: 

• 

birin!n ortaamda Reisicumhur. 
Y~kıller ve yüks~'..; n:isafirlere ma!ı 
sus locaiar buiuna::ak. Bunun kar 
~mn:iaki kısım ikinci ~ınıf ~yir· 

cilcre mah ~us olacah.iır. 

Tıibünlerin altmcaki mahaller 
en modeJ11 ~tadJ:ır gibi atletlerin 
,-e futbol ckip'.eriııİ:1 soyunma, 
duş \'e l)::!r,j5 kı.::ını'arına t:ıhcj, 

ediim:s Ye aynca il:i bü: Uk jiın · 

n:ı.stik .:a'.on;l ~ bok~. güre; \ 'C c;k_ 
rim a:ıtrenmanlan için kü;ük sa· 
lo:ılar. f ~cra::yon \'C ::tadyu:n mü 
·lü:"iyc~i için o::la' :ır arn!mı~tır. 

Gazeteciler için arı rca 40 ld~ilik 
lcca olacak. Spikerin ay:ı kabine
si bulunacak. S::ıyı.ınma re:leri, 
jimr.cı stik c:aloniarı her zama:ı ka· 
lorife;Je ısınacak. duşlarda daim~ 
sıca1..;: su hulunaca\tır. Bu sayd: 

Galatasaray - Yefl\, .A lı>m· 
dar - Ortakö~·. Bcylcrlıcy t -

her me\'sim antrenman yapılnı :r:.ı 

m'im!:'tn kılmac· i<. sa;ıaya kon;ıl' 
~l('ktrik tcrt!Jatı ~a!·cs~nd~ gece Şişli. 

.J\a.dık(iy Stadı: m27':ın da yapı'abib:~1· tir. 
lstanbıılspor - Kasımı,a ş :t . Antrcr.marıl ar iç:n aynca üç ta. 

Fener - Beykoz, ,\uaüolu - ı n~ futbol salıcıc:ı yap1·mıitı::. Bun· 

SuJeymanlye Staili: saha ebadında ,-e :ıvni "ekilde at-

Bir aile vardır ki, kan • koca ara. 
smda her gün ihtilaf çıkmakta ve 
bu bazan dövüşe, mütekabil sö -
vü:e kadar varmaktadır. Muhte • 
rem hukukçularınuza kalırsa, ço
cukların selam.eti namına, bütün 
hırgüre rağmen bu aile devam et
mclidir. Ta ki çocuk kendi muhiti 
içersinde olgunla~bilsin; yeti5-
sin... Yıllarca ana"rnm Ye baba· 
~mm ihtiıanıınru dinleyen bir ço
cuğun ne menfi bir ruh haleti i -
çinde olgunlaşacağını uzu.-ı uzun 
anlatmai{a lüzwn var mı? Bence, 
a~ıl kurbanı, bOylc geçimsiz aile 
muhitlerinde ~'3~ağa mahkQrn 
ettitrimiı çocuklar ara!'mda arama 
it ... Sırf kanun kuı.·yetiyle ayak 
Ustünde dura':lHen ailelerin cemi · 
yete baz:ın m~a.nkolik, ço:,. defa 
beJbin, canından bezmiş mahl<lk· 
!ar Ycrdi~i,ni, hayatta hzr gün 
kar9rmıza çıkan birçok emsallerile 
biliyoruz. 

Kanunun cebren bir arada tuL 
tuğu kart • koca~rn azabını da ta
~.an-ur edebiliriz. $e\·1m:d1ğiniz, 

anla~madığımz bir ir:sanla. bir 
çatı a:tınd;ı scn<'1ercc oturduğunu. 
zıı düiününüz .. Feci ! .. 
Dırakalım bu k'itü aile yıkılsın . 

Ve biribirile ı,!e;inc.11iye11 karı · 
koc:ıyr, çcx:ukl:mr.r cemiyete mal 
r .:bek cezalandıralım. Çocuk ar 
t ·k r.e kadının, n~ d-.? kn-:.:ının ol • 
şun. Ç.ocuğu. dlı'teni bozuk bir ai
lenin menfi havası içinde kör bir 
ihma'e bırakacağımı.ta, onu dev· 
ktın hazrrl:ı.yaco~ı müesscsc!erde. 
müt,,ha ssıs r.ıürebbilmn eline 
Yere'. im. 

Projeyi tetkik C::0r~'<'l1 bu nok. 
trının gözöııünde t.ıt ~:ma~ınt Mec
listen e:,emmir ctie L.,temcğe hak· 
kın-ıı Yardır. Aksi halde. çocui:'Un 
hir kıırlıan \'aıiyetine düş.-.oeeği icl. 
c:iı2~1 ha'• ka7.<1mr. 

Hukıı.1"çulanmı::ın tenkidine 

2 - X bey de, her insan &ibi fi.ı 
yolojisinin esiridir. 

Günün birinde, ya konşısunun 
kansını ba~tan çıkaracak. ya ma· 
sum bir aile kızını kandırarak, 

gayrimeşru bir hayata sürükliye • 
cektir . 

Kolay bir boµnma, hiç ~üphe 
yok ki, bu ahlaki mahzuru berta
raf edecek, kadına da, erkeğe de 
anlaşabilcce~ bir birleşme imkl • 
nını Yerecektir. 
B~anmayı güçleştirmekle ~ 

km önüne geçileceğini düşünmek 

yanlı~tır. Kart - kocanın biribirile 
anla~ayışı ,.e boJanmA karan 
,·erişi, hi"si sebeplerle oldu~u ka· 
dar iktı adi birtakım zaruretler 
neticesidir. Mali !'lkmtm son had. 
di bul:ın bir aileyi idamede ısrar 
etmek, f§cial?r doğurabilir. lhti -
yaçları. ~iyimi, ge ;imi layikile te· 
min ohınamıyan bir kadın, günün 
birinde koca:;ma i: anet mecburi • 
yetinde ka· a~•tir. Ko~. bir ~inir 

buhram içinde, bu ihan::t in etza· 
smı kendi cliyie ' ~rmeğc kalkabi· 
lir. 

Hayatı kanunlara d:iil. kanun. 
lan hayatın icaplarına uydurma
mız lazımdır. Hatrr!?yahm ki, iki 
hecc!i l ~ciimc ile tala!" \'aki olanı 
dc\'İrlcrdc, bo~nm1, aile medent 
kanun himayesinde' bulunduğu bu 
gunkü dew~ nisbetle daha azdır. 

IIula3a. bazı hukukçula:-mıızm 

projeye itirazı. on dokuzuncu asır. 

ortalarında, izdivaç kanunlarında· 

ki hudutlann kaldırılt:ını izdiva .. 
cm kaldırılışı ~eklinde gören \'e 
,·aveylayı basan rahip "Mayen~ 

ce'' in hücumları kadar mantıksır. 
dır. 

Bence, Adliye \"ekili Fethi Ok • 
rarı tebrik etmek ve projenin bir. 
an önce k:ınun ~'dini almasını di .. 
lemck 182ımdır. 

..... !l!:!:·=···m . ···~· ... ::::;:: ... : :ı :.a 

Pcr~. . 1 (ardan bir t:me ~i ay'1en olimpi!~ 

r.11mnmr.n I Da,·utpnşn. - Altrr.orcl·ı. /-._ . _ . · . " 
Hi''"SFiöC · nadoluhisar - Fenery·lmaz, ı !etik ~porlar ıçın d::- pıst \ "C atlama 

1 Galataepor - Galatagençlor. 1 yerlerini ihti\'a ctme!..tedir. 

L!~ rayan bir nokta da su: "Taraf. 
:iarın nz:ı~~?c toşanmağa hiikmo -
lunuşu ad:t siyaset bakımından 

tehlikelidir. Böyle bir esaqın ka • 
bu!ü, Medeni Kanunun meyzu • 
bahs ettiği sebepleri ha.kimlerin 

Yakıt ilerlemişti. Gmç t5Ztlt· 
d :ve multtr1riri, dala fazla 
m~şgul etmek istemedim. Ve 
işlaile başbaşa bıraktım. 

KADRİ KAYABAJ, 



6 H A B E R - Aqam Poet.uı 

Tlyatro ıar 

ŞEHiR TİYATROSU 
Bu akşam 20.30 da: 

Şose inşaatı ilanı 
Nafıa Vekatetinden: 

Tepebaşı Dram Kısmı: 
Azrail Tatil Yapıyor 

Komedi kı~mı: Hlndl~tan Cevizi 

1 - Trakyada '•htanbul • Sıran CA • Saray,. "Poyralı • Demirköy,. •"feklrıJ.ıg • Gelibolu Jlthıkı.. l t 

•'Jl:ıdımköy • Ç:ıtalca • Çerl.e~koy., yolları in~ııatı ayrı ayrı olarak •e pazarlık suretile ekaillmoe tıkarıl_ 

--HALK OPEREI 

Bu akşam 9 da \'eni operet 3 per 
de ,(Kadınların be~endiğl) 

--0---

RASlT RIZA • E. SADİ TEK 
TlYATHOSU 

Bu gtce E~klşehlr, \'eni ~!nema· 
sın da: Snçlarından Ctan pazartesi: 
ÜıkOdarrla: Taş parçaı1ı 

ını,tır. 

2 - Her yolun keşif bedeli ile 
rılmlştlr. 

munltkat temin al miktarı n paıarl ık tarihleri a) rı ayrı a~atıda aö)\e-

Yolun ismi Keşif btdell 

Lira Kr. 
A - hıanbuL.Stranca·Saray yolu 1.576.630. 43 

ll - Poyralı • Demirköy yolu 383.753. 23 

C - TekirdaA • Gelıbolu lllbakı 495.627. 80 
yolu 

D - ll:ıdımkör • Cerke~kôy yolu 455.282. 00 

llluırakk a t Puarlılın yapıl:ıcatı gOn 1"e saal 
ll!nıinat 

Lira K. 
61.049. 00 

19.100. 13 

23.575. 10 

21.961. 28 

G_ll-939 tarihin e mO~adlf paıarte· 

s i 11onn ~ut 10 ua 
6·11·939 tarihine mn~adi f pazarte. 
ı i aıiinü saat 111 da 
7.11·939 tarihine 111ü~adif sıtlı 

giınO uat 10 t.la 
7·11-939 tarihine mOurllt ulı 

ıciinii ~ııal lli da 

Alemdar Sineması! 
3 - nu yollıırın paıarlıkl:ırı naria vek4Jetiııde ,o,e "e köpriiler reisliAı cbilııııe korni,)trnu odasın. 

da yapılacaktır. 

Kanatlı insanlar 

1 
Mister Motonun 

' - Talipler, hu dört yol işin den "htanhul • Straııca • Sımıy., yo hı enakını (50) lirıı, "Poyralı _ De· 
rnlrköy yolu., evrakını Cl!l,20) lirıı Te ''Tekirıl:ı~ - r. ·lıholu ılli,;ık yolu .. evr:ıkını (21,iS) lirn Ye "llaılımköy· 
Çerkc~J.öy rolıı., e,·rııkını dıı ı:!2,ilil lira mıık:ıhilinıle rıdı ~wı;en rrhliklc-ıı ıılahilirlcr. 

5 - İsltklilerın pıızıırlık tarihin den en az ııe, 1:1111 tnel hlr i'ti<la ile Xafia Hk!ılttlne mliracar tılcrck bu 
gibi inşaatı • l; :ıhılct·ekkriııc daır nıüıealıhillik elıliyet H·~ikıı\ı t:ılcr rlmeleri lar.ıınılır. 

ıon kozu 6 - P:n:arlığa iştirak cd.!cek lıılipleriıı, b~şiııd madılcılc lıah~eıli len n~~ika ile ticaret oıln\ı Ye~ik:m 
,.e lemlnnl • •e'•lupl:ırı ile birlikte muayyen l(Ün 'e .~:ı:ııtc komi,yon reisliği odıı~ında lıulunıııaları mıık. 
ı:ızidir. (!i 101) (S738) 

1 Deniz L_e_va_z_ım __ sa_tı_n_aı_m_a_ı_rn_m_ı s_y_o n_u_ı ı ~_n_ıa_r_ı ... 
1 - Tahmin edilen bedeli (806.t) Jıra ol:ın (5600) metre talebe yaz· 

lık beyaz elbiselik kuma,, 7 lklnclteşrin 93!> l:ırilıinc r:ı~tlıyan salı giin[i 
saat (11) ıle kapalı zarfla :ılın:ıc:ıklır. 

2 - İlk teminatı (li01) lira (80) kuruş olup ~artnamesi lıergiin ko· 
mls)·ond:ın parasız. olarak alınabilir. , 

3- İslcklilerin 2·190 sayılı k:ınunun tarlf:ılı d:ılıilinıle t:ınr.im rılc· 
cekleri kapalı tekllC mektuplarını en gl'ı; lıelli ~Un ''e s:ı:ııten hir ı1:ıat ev· 
''eline kadar K:ısımp:ışada bulunnn komisyon b:ışk:ınlı~ın:ı m:ıkbuz ınıık:ı· 
lıillnde vermeleri. (8502) 

• • • 
1 - Mevcut keşif ve ~artnamesl mucibince tahmin erlllen bedeli 

5000 lira o)ı,ın Deniz Harp okulu ve lisesi bln:ısınd::ı ;rnpıl:ıc:ık müteferrik 
tamiratın 31·10·939 salı günfı saat 11 de K:ısımpaş:ıda Deniz ı.c,·:ızım sa
tınalma komisyonunda acık ek~iltmesi yapıl:ıcaktır. 

::? - Mu\"akk:ıt teminatı (3i5) liradır. 
3 - Mevcut kcşir ve ş:ırtname~I hergün iş ~aall dahilinde mezkôr ko

ml~yondan alınabilir. 

4 - fsteklilcrln 2490 sayılı kanunun tarlfatı d:ıhillnrle kabeden \'esa· 
ilde birlikte hclli giin ve saatte mezkôr komisyona müracaat etmeleri. 

(8i54) . . ,,. 
1 - Tahmin edilen bedeli (H.480) li ra olan 80.000 kilo kuru üzüm 

2 lkincilc~rin 939 tarihine ra5tlay:ın perştmbe Jıünü saat 14,30 
da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - flk teminatı (1086) lira olup şarln:ımesl hergan komhyondan 
parasız olnrak alınabilir. 

3 - lsleklilerin 2490 sayılı kanunun taritatı cl:ıhllinde tanzim ede· 
cekleri kapalı z:ırf meklupl:ırını tn ı::ec belli gGn n ~aatıen bir 
s:ıat evveline karlar Ka'l.ımpaşnda lmlunnn komisyon lıa~kanlı llı· 

na mal.:lıuz mıık:ılıilinde rermclcri. (8399) 

ı ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilAnları 
Komutanlık hlrliklcrinılcld hayvanlar i~iıı şerait ve evsafı cl:ıhilincle 

96000 kilo yulaf salın :ılınacnktır. Açık eksillme ile ihalesi 3 iklııciteşrin 
939 cuma günü, saat 10 da yapılacaktır. isteklilerin lıelli gün ve saatte 
Fındıklıda komutanlık satın:ılm:ı komisyonuna gelmeleri. (8171) 

* * * 
Komutanlık birlikleri hay..-anatı için 488000 kilo yular şerait ve eY· 

ıarı dahilinde :-;:ılın nlınncaktır. Açık ckslllıne ile ihalc~i 3 ikincitcşrin 
93!) curn:ı t(iinii s:ı:ıt • • ılc yapıl:ıcaktır. lsteklilerin belli giin ve s:ı:ılle Fın· 
dıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (SiiO) 

* * * 
Komutanlık birlikleri lı;in 14.700 kilo ı<ıp;ınak 2trı00 kilo l:ılıan:ı 'c 

21500 kilo pr:ı,a şerait ve e..-s:ıfı dahilinde p:ızarlıkl:ı s:ıtın alınacaktır. 
Par.arl,.gı 2i hlrinciteşrin 939 cıııııa gilnü s:ı:ıl 10 da yapılacaktır. htckli· 
Jerln belli gün ,.e s:ı:ıllc l<'ınılıklıda komutanlık ı;:ıtınnlıııa komisyonuna 
gelmeleri. (8869) 

• • :ıf. 

l\omulnnlık birlikler! için şcrnit ve CY~:ıfı ctahllinılc 5000 kilo ho .. :ır
lık kurıı erik ııaz:ırlıkl:ı s:ılın :ılın:ıcaktır. P:ırarlı;7:ı "1.7 lııriııcıll'~rın !1.,9 
cuma günü s:ıat 11 de yapıl:ıcnktır. lstcklilcrln belli gün ve saatle Fındık· 
lıd:ı komulanlık satın:ılmn komisyonuna gelmeleri. (8870) 

f Selimıye Askerı Sahnalma Komısyonu ılanıarı 1 
St'limi~·e liirn lıirlıklerıle Karadeniz bof;:ızı lıirliklerinin ,.e Jia) chır· 

paşa sücl lı:ı,taııc,inin ihtiyacı icın a,agıda cins \•e miktarları, tahmin 
bedeli, ve ilk teminatı yazılı 4 kalem t.:ışlık ~ebze 18-10-939 gününden iti· 
barrn l:i giiıı miirldcıle kapalı z:ırC u~ulile eı.:,illmcye konmu,ıur. Ek,ill· 
ıııe,i 3-11-!l:l!l cuın:ı giiııii s:ı:ıt 15 le Scliıniyccleki tümen ~alınalına komi,. 
~onunda yapılac:ıktır. İşbu ek~iltınenin evsa [ \'e ,artlarını gi)rınek İslİ· 
yenler hrrgün, ye ihalryc i'tirak rdect>klcrin rle bllı gün ve ~a:ıllc t..omis· 
;>onumuza ıniir:ıc:ı:ıl edeceklerdir. Kapalı ek,illmeye i ştirak ed ecekler 
tekliC nıektupl:ırile hirlikle yeni ~ene ticaret vesit.:aların ı , ve hu i,e )·eter 
ilk teminat ma:,:11rr.J:ırıııı ,·era lıanL::ı meklu,ıl:ırını belli rdilen ihale , aa 
tinden bir saat eYYcl komisyon b:ı,k:ınlığına ve rm eleri .(8533) 

Cinsl Miktarı Tahmin hl"rltli l lk teminat 
Kilo Lira Krş. Lira Krş. 

Prua 
Lah ana 

hpanak 
KereYl:ı: 

70.000 2fii6 198 45 
50.UOO 2090 156 75 
20.000 800 liO 00 

7.000 ' 69 76 35 23 

* Karadeniz boltııt hlrliklerin in 
ihtiy:ıcı lı;in or, ton ma r inlhe kô· 
ınürii H.10·9:l0 güniinclen itibaren 
on beş g ün rnüdddle kapnlı r.arf u· 
!mllle eksillmrye konmu,ıur. Ek,.11· 
me,.i: 31.10·93!> ~alı günü .. ııal 15 te 
Sclimiyecleki tümrn ,atınalrna ko· 
rnhyonunda yapılnc:lklır. Tahmi n 
bedeli 637' lira 32 kııru~tur. llk le· 
minntı 478 lira 6 kııru1tıır. l ~lıu ek_ 
~illmenin e,·,:ı ' n~ •'1"11:-rıııı 

• 
mek htiyttnlC'r htrınn, ve ihaleye 
iştirak etlcc·l"klerin de bt>lli gün ,.e 
s:ı:ılle komi,.yonurnuz:ı müracaa t e· 
deceklercli r . Kapalı ek,.illmeye i , li. 
raı.: eclt'cekler tekli f mtkluplarile 
hirlikle yeni ~en t tic:ıret nsiiial:ırı 
nı, , .e hu i't yrler muvakkat temi· 
n:ı ı makh117. larını, Tt;>·a banka mek 
luplarını belli edilen ihale ":ı:ıtin_ 

dtn b ir ~:ı:ıt en-el komi~yon h:ı,kan 
)•~J"" '"""-ır1 ~rl. (lli14 ) 

Muham men 
bedeli 
8,40 Aksaray yanaı n yerin de 11 inci adada O,.CO yüllü 

1,40 metr e m u rabbı Ar~ı ~atı ş ı 

5,26 70,0S .\1,,aray ·y:ınıtın )'t>rinıll' 11 inci adada yiis~üz li,52 
metre murabbaı ana saıı,ı 

Senelik kira 
0,75 10,00 Yeniköy<le tt\;:ke sokağında H -16 nu~:ıralı tarla 

Tahmin he<lr teri ilt ilk ltminat nıiklarları yukarda ya1.11ı i,ırr ayrı 
ayrı açık arıtırmny:ı konıılmıı,ıur. lh ale 2-11·!139 pcqrmbe giinii s:ı:ıt 1 i 
le cinimi eııclirn e ıı le yapılac·aklır. Şartnameler r.abıt \'C muamel!tt miirliir· 
lüğü kaleminde gi'riilebilir. Taliplerin ilk tenıin:ıt makhuz vey:ı mektup· 
Jarı ile ihale günü muayyen ~ııall e daiml encümende bulunmaları . (8:l63) 

*** 
Ilakırköy itfaiye bina'1nın tamiri acık ehillmcrc l.:onulııııı,tıır. l hn-

le 2·11·93!1 per~embe giinü saat U te Daimi encümende rapılac:ıktır. :\hı· 

h:ınımen lıcrkl 655 lira 53 kııru~tıır. Ye ilk teminat ıl!l lira ili kııru,ıur. 

~nrln~me 1:ılnt ve nıııaıncltıt müdürlüğü k:ı l eminrlc giirülehilir. Talipkriıı 
iİıakılcn sckiı gün ev\'el Fen i~leri miidürlii~lıne mür:ıl'ıı:ıtla :ıl:ıl':ıklan 
Ccnnt ehliyet Yesikal:ırı ,.e ilk tcmin:ıl m:ıkbuı veya ınktııpl:trı ile ihnle 
giinii ııııı:ıyyen sa atte Daimi tncümeııde lııı lıınmal:ırı . (8~ıfı l ) 

"' . ' ' . ~ '-... . ,. .:.""" .. 

Diş 

·dir· Kullananlann ditlerl 

' tabipleri diyor kı~~ 
"Dişlerin ve ağzın sıhhati, sabah, öğle ve ak)Clm her yeıııt 
t en sonra günde 3 defa dişleri temizlemekle kabildir·•• 

,. ~ NIŞANTAŞ 

ingiliz Hay -Skul Mekte~~ 
Mektep çağından yukarı bulunanlar için gecen ıene açılmış 

GECE lNGtLtZCE KURLARINA 
0
y1 

bu stne rle 2.11.1939 Perşembe günü ~a:ıt 19 da ttkrar devıııtl 
c:ıktır. Bii:ün ders de\'rC~i 5 Lira. ~ ....................... ~, 

ı Oksürenlere Katran Hakkı Ekrerı1 
I Hakkı Katran Pastillen de v~ 

'---------~ 
i~ Fabrika~ar umum 

~---------------16_1 __ K-~-em---ı-n-ak_k_a_b __ a_lına.ca----k------- ,1. 

Tahmin edilen bedeli ( 15.5UO) Jıra olan 164 kalem makk•P8,ıt 
lahrik:ıl:ır uınum, ıniiclürliiğü nırrkrz ~atına ima komiı;yonuncıı ıııe ~ 
çarşamba giiııii saat 11,30 da pazarlıkla ilınlc cdilecekljr. Sartnll 

0 
(il 

~ız ol:ırnk komisvond:ın verilir. T:ıliıılcriıı mın·nkknt teminat 01
11

1 <'~ . ~ (. 

Jir:ı (!iO) kuruş 'e 21!l() nıırnarnlı k:ııııınıııı 2 ve 3 ın:ıdılelerindt' dıl~~) 
le komisyoncu olınaclıkl:ırına 'e hu işle ahiknd:ır'liiecarcl::ııı 0 1 ilr'' 
ıl:ıir Tk:ırel od:ısı Yt'sika~ilc ıııezk\ır giin Ye sa:ılle komisyona ıtı 
l:ırı. (ıllili!>) 

* * * 
500 TOX XlTRATDÖSUD .U .INACAK d ~~ 

Tııhınin ec.lilcıı hctlcli (511.000) lira ol:ın 500 ton :\ltratdô•\I s·tt 
frıhriknl:ır umum ıııiiıl'irliiğti merkez snlınnlııı:ı komi~yonur~c:ı 11 ,ıtı'~ ~·:ırş ıııılıa J:Ünii s:ı:ıt l~ı.30 d:ı ıı:ız:ırlıkln ihale c-dill'ccktir. ş:ır'ııııı(f 
lira (:iO) kuru5 11111knlı1linlle kornlsyonıl::ın \'erılir. 'l'aliplerin ıtıl~c 
ıeıniııat olan (3i:i0) lira Ye:! l!lO ıııııııar:ılı k:ınunıın 2 Ye 3. ıfl~ncc' 
clc:.:i \'C~ai'de koııılsyoncu olm:ıdıklarına ve hu işle nliık:ıdıır oıtl •l 
olrlukl:ırına d:ıir ti<-:ıret odası vesik:ı~ilc mczk(ır ı.ıün ve s:ı:ıtıc f; 

miir-ır:ı"ll:ırı . U!it:i) 

• • • 
lha!e günü talibi cıkmıyan Defterdarda 1 :\o. lı clıkime\'lnln şartna

me ve keşif ceıvcline göre p:ııurlıkla tamiri 31 birincile.şrin 039 salı gilnii 
s:ıat 15 le ihale edilcccktır. :\ltılı:ımınen bodli 2185 lira r.o kuru~tur. ~arl· 
namsi TC },e')İl cet\'cJi lıerı-t0n komisyonda SÖrÜlebilir. İsJekJ1ierin ilk lC· 
mln:ıt ın:ıkl!Ul \C.):ı ıııekıııııl:ırile 2190 snyılı kanunun 2·3 maılclelerincle 
ynzılı ve vilfı.)cl !\:ıriıı ilııis:ı~ komlsyonundaıı olacakları v esiknlarıle hcl· 
11 gnn \'c :r.:ı:ıtte Fıııclıklıdu koınul:ııılık s:ıtın:ılm:ı komi .. yoııuna gelme· 
!eri. (887 ı) 

Tllrklye ComburJyet 
AK Tt F 

Ka,,a : 
Altın : Safi Klogram ı ~ ~oo 81'i9 
Banknot • , , • 

21.802.488.n 
13.732.541.-

1.560.295.89 

Lira 

37.095.325 .6€ ı 
21 I 10 I 1939 

PAS 1 F 
Sermaye 
i htiyat akçesı : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

• • • 
.ı 

• • • • 4.217.134.25 
6 .000.000.-

* * * 
Konı1<.~uı111m11zd:ı mevcut şartn:ıme~lnc göre bir arlel talim otomolıl-

JI lle tıle\':ılı ıı·ız:ırlıkla salın alınac:ıktır. J>nıı:arlı~ı 27 lıirlnclle.şrin 93!1 
cuın:ı tcıtııu ':ı:ıt 11 le .)aınlac:ıktır. fsleklilerin hl'lli l{iin ve sa:ıllc Fırı· 
dıklıcla "ırırı:ılınıı korııls_yonuna gel mr.leri. (8872) 

• * * 
Koml:r.yonıııııuzılu rne\'cul llsle:r.1 rnııcilııııt·e ~:ılın nlıııal'ıtk mulııelif 

y::ıııı rn:ıl7.crııc,ıne ilıalc ı.ıiinii l:ılip çıkrıı:ıt.lığıntl:ın lekr;ır ıııırnrlıkl:ı ilı:ı· 

lesi :11 lılrlnclleşıiıı 03!> s:ılı günfı s:ıııl l 1 de ynpılacııktır. lstl'klilerin Itri· 
il ı;On H! :r.:ıalle Fındıklıda kıırııııl:ınlık ~atınalııı:ı koml:r.yonun:ı gelme· 
lcrl. <RS73) 

* * * 
ibate ·nıın tnllhl çıkmıynn 33333 kilo g:ıh·:ınl1ll oluklu ~:ıçl:ı ı:ıOOO 

kilo nıııhletir eh:ılla çld Şl'rıııı \'e C\safı dalıilinde p:ıznrlıl.la 'ntın nlınıı 
1.'aklır. ller ikisinin rııulı:ırıırııen hcılcli 12!)!)!) lira !>O kuruşlur. ilk ll'nıinıı· 
ıı !175 liradır; p:ızıırlı~ı 31 blriılt'ltcşrin ıı:HJ ı.alı. ı::ıın!i s:ıııt 10 ıl:ı r:ıpıln
cnktır. tsıcldileriıı lıclll gıın ve 'ıı:ııre ilk ıeıııııı:ıt ııı:ıklıu7. veyu ıııcl,lııpl:ı· 
ı ile l·'ındıklıd:ı komut:ınlık sıııııııılıııu koıııı~~ onuna ~clıııeleri. (ll:ii 1 J 

ihale gOııO t:ılilıl çıkrnıyıın Çcrkesk~yunlle y:ıpıl:ıl':ık 11.1 huliiklil bir 
(l:t\'i)orı ke.şlt ctt\'elı ve pl,inlnrı ılalılllııılc y:ıptırıl:ıl'n,Z!ııııl:ın tcl.ı·;ır l..:ıpa
lı 7nrna lh:ıle~i ı 1 lkincıteşrlıı !13!) cıııııarıe,ı •:ını 11 r1c yaıul:H·:ıklır. ~lıı· 
lı ıııııl'll lıcclcll 41577 liradır. ilk ıemln:ııı 33ı:ı lır:ı:; ktırıı)lıır. l\ı•sır 
cctH•ıı ,·e ıılünl:ırile ,nrtn:ımclerl ait olılıı~11 ~ııhe"iiııdcıı hcılrli ıııııkııhı· 

ltM.• ftrilebllir.f~ek lilerl n ilk temi n:ıt makhıızıı \'e~ :ı ıııd,ıuıılarile 2Hlfl 
snyılı ka nunun 2-3 maddelerinde y:ızılı veslkal.11 ile ih;ılc ~ününden 8 
g!ln e\ vel YJt.ı reı Nafia Ccn rnürlürlillderinden nlncnkl:ırı ,·e~ikalarilc he· 
ralıer 1h nle gUnO ihale saatinden bir ~:ıat enellne hdar tekltr nırlduıı l:ı· 
rını Fındı~lıda komutanlık satın:ılrna komisyonuna ,·ermeleri. 1S8i5), 

Ufaklık • , • • , • 
Dahı1dcki M uhabirlcr: 

Altın: Safi KilogTam ı;;s 111 
Türk Lirası 

Tlariçtch."i Mtıhabirler: 

Altın: Safi Kilogram ıo 010 13'3 

Altfl"A tahvili kııhil ~rbest 
dôvizler 
Di~er dövizler ve bcr çlu 
miring bakiyeleri • 

Tlrdne ta1,villcri: 
Deruhte erlilen •vrakı 'lak_ 
dire k:ırşılı:'h 
K'!l""'lıın 11 • ~ ıradd11l"r:ne 
te,•filc:ın H:ızine tara fından 
\':\ki tcrHv:ı.t 

,<::!.rıırr'"' l'fi:;dnrıı: 
l'i<'nri ~enet lc>r . . , • 

r~:·n m ve t rr >miM f r,ii-:;rln ı-1: 
1 ncru'f-•n ,,r]:t ... ,.. ... , .... , l(ı r~ ı{ _ 

• 1 ·l i .. crı:., J.r .... .,,ıh.:Yı ocı'h• .. n ,.e 
\ t:ıhvil2 t itıhari kıvmr+ Je 
Serbest e~ham ve tah,·iıat: 

A ıınn.'llar: 
Hnineye kısa va,foli avans 
nltın ''" ,ı;;·:i7 ~ızeri:ıe 
1'.,h\'i'-it :;;;-erine 
Tilsscdıı rlar 
~!uhtcli! • 

• • • 
• • . ' 

953.816.81 
4?.'t.47f; '7 

14.080.200.14 

16.290.66 

3 854.306.94 

158. 748.563.-

17.307.666.-

ıo1.n1.996.37 

4S 651.764.97 
7 .564.277 .03 

8.!)63.000.-
12.456.89 

7.837.421.66 

1.377.293.0E 

17.050. 797. 74 

1'11.,.40.897.-

197.921.!>9G.37 

1 

CC.215.042.0: .. 
16.812.SiS.55 
( .500.000.- 1 

18.054.168.63 

Ye1:ıln 491.372.399.13 1 

' . • • 

Tcdauiildcld Ban1:notlar: 
Dcr•ıhte edilen evTakı Mkdi\'e 
K:ınııntın 6 • ~ !nnddc>lcrin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tcdıyat 

D~ruhtc cdilc>n evrakı nak. 
divc b 1:•,·csi • . • • 
Knr~·!:~ı tamamen altın olarak 
'IP\'etnn ted:ıvUle ·:azedilPn . 
Rees1·1'7'~ m!ıl~abil: ilil.\'ten te
da. va?.ed. 

Tiirk f ,irr•" ftfc1·r11ırıtı: 
A ltına t.ıhvili knhil dövızln 
Dii"er rlö,·i:-lt·r ve aıacakh Kli. 
rin .... h~ 1-:ve!eri 

Muhtelıf 
' ' 

·ı emmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto h:ıdd i % 4 Altın üzerine % 3 

15S.7'18.5G3.-

17.307.666.-

141.4.t!C.897.-

17.00!>.000.-

136 IJOO C'OO.-

2.775.37 

'10.'>3 l.!i354!" 


