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Alr11anya, Anıerikaya ihtar 
r11ahiyetinde bir nota verdi 

Berlin, ileri sürdüğü bazı ka!Jıtlara. riayet edilmezse 
Amerikan gemilerinin batırılacağını bildiriyor 

, ... 

Gaz m~skcli bir İngiliz askC'ri bir ha\ a ()afi fopana menni o;lirüyor. 
tQJJUclur \n alçaktan u~an ~a~ynre lerc kat ı k·uılaaıfır. :tlaı.ikida i20 menni atan bu t'op bu gl1n hava 

rnUdafaasmda en fazla tercih edilen tiptir ' e lnglliz fabrikaların.ıa da yapalmaJa başlanm~. 

Amerika Avrupa 
sularına yeniden 

harp gemisi gönderdi 
~ ! Garp hududuna 
~ venıden asker 
f sevkedıyorlar 

Moskova, 3 (A.A.) - Havas: 
Sovyetler birliğinin garp hududu 
na teni kltalarla mühim miktar
da harp malzemesi gönderilmek· 
tcdir. 

Cumartesi günü Moııkovada 

G- lin ~l' • J 21 O kamyon g • 
rlilmü§tür_ Kamyonlar, pazar 
ısünü Moslrovadan garp istika • 
metine hareket etmişlerdir. As· 
ker ve harp tnalzeJDeıi ,.üklü 
daha bazı kamyonlar da görül • 
müştür~ 

At/antikte 
Görülen Alman 

korsan gemisi 
şiddetle araştı rılıyor 
Vaşington, 3 (A.A.) - Al

manya, Amerika gemilerinin 
Fransız ve İngiliz sularındaki ha 

rckdll"rine k?Mt Amerikaya ih.... 
tar mahiyetinde bir nota gBnder
mİJtir. 

Not ada şöyle denilmektedir: 

''Bitaraf olmryan bir takım ti· 
caret gemileri, bu sularda huku· 
kudüvelin ticaret gemilerini a. 

raştırma hususunda b,_hşetmekte 
olduğu hukuku Alman harp ge
milerinin istimal etmelerine m • 
ni olmağa bir çok defalar teşeb
büs etmıtlerdir. 

Fazla olarak bu gemilerin bir 
s;ok defalar taarruza geçmek ve 
bitaraflık sıfatları ile telifi kalıiJ 

olmıyan hareketlerde bulunmak 
istedikleri de görülmüştilr. 

f4sici· eerıi -nde Hitler demiş ki: 
Ha.rbi kazanacak tek 

Amerika mücehhizleıine kendi 
menfaatleri namına aşağıdaki ih. 
tan yapmak icap ediyor. 

Gem·ıer, seyahat esnasında, se
fer tarifelerini değiştirmem li. rad 
yo ile Alman d~niz kuvvetlerinin 
me\ cudiyetini haber vermemelt. 
Zikzak sefer yapı1mamalı. fener 

....... -=- Almanya ile Ualya · arasında 
HiTLER 

iSTiFA ETMEZ A-nlaşma millet varsa 1 
ve ı;;oıklanm kap:Z:.4 • ' r, A'81an 
de• kuvvP-tlerinin \'ereceği i".IDll" 

Binaenaleyh ha rp de
vam edecektir, Dün
Ya milletleri daha çok 
felaketler görecek

olmadı mı · ? 
o -da Japonyadır! 1 

:~ itaatsizlikte bulunmamalı Al

i m~ya ile harp halinde euıun:ır 
( l>P.vamr 4 üncüde) 

Alman devlet 

lerdir. . 
l talyan kabinesi bugün Musolininin riyasetinde 
toplanarak Alman teki illerini tetkik edecek 

reisinin çekilece· 
ğine dair rıvayef· 

Yazan: HASAN KUMÇA YI 

Musolininin 
istemediği 

tavassutu !'~~~. ;.~~~~.:d"~~.: • • ı · İstanbul gazetelerinden bazıları soy e n 1 y o r Hitlerin Göring lehine iktidar me' 

Bazı gazeteler Hltlcrln 1 tifa 
edeceğine dair bir rh ayet ncııret
tllcr. Guya ı\lman del'lct reisi 
İngiltere 'e Fran aya Lehistan. 

dakl taleblcri kabul edilmek 
sartiyle sulh teklif t·d~ckmi~. 
llö~ le bir ulhlin de' amlı olaca
ğını, garb • ve cenub hududlan 
hakkında 'erdiği teminatın dddi 
olduğunu bu de\ Jetlere inandır

kiinden çekileceğine dair telgraflaı 
Paris, 3 - İtalyan hariciye na-ı saatler geçiriyor. İtalya, Almanya- ncşretmektedirler. İngiltere hüku 

zırı kont Ciano .. bu .. sa?.ah Berlin- nm Balkanlardaki emellerini bildi- meti tarafından 1939 harbine ta-
den Romaya donmuştur. Italyan (Devamı 4 üncüde) (Devamı 4 üncüde) 
kabinesi bugün Musolininin riya. 

mak iı,:iıı de Mira cdccebrlnl bil. setinde toplanarak Hitlerin teklif-
dlreccloniş. terini tetkik edecektir. 

Böyle bir istifa haberine lna- Brükselde çıkan "lndepandence 
ııılnıaz. Eğer llillt"r istifa edecek Belge,. gazetesi kont Cianonun 
bir karakterde olsaydı, Mcln Berlin seyahatinden bahsederken 
l\ıunpf isimli kitabındaki söyle- 1 diyor ki: • 

(Dc,·amı 4 üncüde) "Alman - İtalyan ittifakı nazik 

Romanya askerlerini 
terhis etmiyor 

Bük reş hükumeti millete hitaben 
bir beyanname neşretti 

Hariciye Vekilimiz 
Dün de Fransız ve lngiliz 

elçileriyle görüştü 
Londra, 3 - Türkiye hariciye 

vekili Şükrü Saracoğlu dün Molo-

tofla görüşmemiş, buna mukabil 

İngiliz büyük elçisi Seeds, Fransız 
maslahatgüzarı Payarlaxa mülaki 
olmuştur. 

Alınan ajansının muhabiri, Şük
rü Saracoğlunun dün Sovyet dev. 
Iet adamlarile mülakatta bulun
madığınr ve evvelki günkü rnüza-

kereler hakkında iki tarafın da kc 

tumiyet gösterdiklerini bildiriyor. 
Pazar günkil mülAkat 

Moskova, 2 (A.A.) 
ajansının tebliği: 

Ta 

"l teşrinievvelde, Molotof ilt: 
Türkiye hariciye vekili Saracoğlu 

arasında Türk - Sovyet münase
betlerinin bugünkü meselelerine 

(Devamı 4 üncüde) 

- -

• 

Slegfrled hattında bna bücumh .. ıns k&J'!tl mnt1afu t~l'H'J~h ıı 
da tarusat inil~... BllradlYI fal ~'h:reler tarassut edlHr ~ ..,. 

yareler görülür göriilmez ha' a dafi toplanna haber ,·erilir ... 
(Garb cepbeeindeld h&reklta. da.Ir telgraflar 8 üncü sayfamndadır' 
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VAKIT 
Asım Us, Almanyanın harici ti· 

caretin.i tetkik eltili bugünkü baş
makalesinde, yiyeceği ,;e ıcecesı 
verilmek şartıle bir insanın uzu ı 
yıllar bir hapishane~ ya'ıyabilece· 
(llni, fakat her larartan hudulları 
içinde sanlmış olarak abluka altı
na alınan bir memleketteki içlilll(li 
nizamı muharııızaya imkln. olmadı. 
ihnı ka)dediyor ve Umumi harpte 
muzaffer ordularına rağmen Al· 
manyanın içinden çökuverişlnı ha· 
lırlatıyor. 

Hfller Almanyasanın, hu vaziyeti 
l ıkdir ettiği için, harpten evvel ik
tısadt ve tlcart sahada birçok ted· 
bırler aldıltnı işaret eden muharrir 
blukadan daha bir ay 11ecmeden 

Almanyada telaş ba!)aldığını sö~ hı· 
yor ve harp devam ettikçe Alman. 
yada bu telaşın artacaltnı kaydedi 
yor. Çftnkn Almanya bugün pe5iıı 

para ve peşin mal ile mObayaa ve 
bübadelede bulunacak halde değil· 
dir.,, 

TAN 
M. Zekeriya Sertel "Yeni bir sulh 
ıaa~ bazırl.alı,. bqhklı makale· 
ı.ınde. Hillerlıı ısrarla sulh uzerin· 
de durmasının manidar olduğunu, 

çünJtil Bitler için, şarka doğru sı
yasetini terkettiline, cenubu şarki 
AvrapQa inemiyeceiioe. sarpta 
bir taarrus yapamıyacalına sure, 
artık npacak bir şey kalmadığını, 
:ve Bitler. için harbin hakikaten bit· 
mfş oldqunu kaydedıyor. Muhar· 
rir. HiUerin bu teşebbüse dıkkatı 
fulaca çekebilmek için teklifin al. 
boa :Moskovanın ve Romanın dıı 

.imzasını koymak lüzumunu hisset• 
tilini, fakat bqilDkll şerait içinde 
b6yle hır salb aeklifinin chmokra· 
sllerce kabulilne imklıı bulunmadı
Aıııı tebarüz etUrlyor. 

CUMHORlYh"T 
Yunus Nadi, enell milli müda· 

faa,. başlıklı m•kale•inde, Türkiye· 
nin birçok ~e adı hllA 
"Harbiye nezaret.1. olan daire7e 
•'Milli mCidafaa :veWeli., adııu •e
rişlndekl manayı, yani Türkiyeafo 
taarruz ve istill fikrini tımemlle 

bir tarafa bırakarak yalnu kendisi· 
ae •elebilecek taarrmlara tarp ha· 
nrlıklı n ınüdafaf Tui7etinde bu
lunacağı manasını tebarils ~
ten sonra, aon llllh teşebbllstl akim 
kaldıJı takdirde tabaddlls edebile· 
cek Tniyetleri tetkik ıed110r. 

lluharrir, proptıpadanm alaca 
karanhlı içinde So~lerln Al. 
manya ile Y•Pmıf oJacalı askeri 
bir ittifakla demokrasilere bqka 
cephelerde taarruz olunacatı anla· 
hlmak istendllf nl, bu bafka cephe· 
lere alaşahlmelt fizere bul(ln için 
harp hariclnde bahman pek çok 
milletlerin memleketlerini çjpe. 
)'ip geçJDtie çalışmak liizı~elece· 
lfni, propaganda da olsa b6yle bir 
fikrin ban kafalarda yer tutabildi· 
lini kaydederek dtınyanm monze
nesini çJiırmdan çabrabileeek o 
lan bu çefit bir maceNnın bilyük 
kBçük her devleti yeni yeni hatlara 
1nkedebileceiini ve Wyle bir ihti· 
malin blltlln milletlerlıa aö:&lerini 
116rt açarak bCittin tuvvetıerile ken· 
\fi ntanlannı mildafaaya hazır ol
mak Uizumunu olanca bayati ebem· 
miyeWe hlaetmekte olacaklannı •e 
bu ilfbarla bizim de Milli mOdafaa· 
mu:ı billln işlerimizin bapna ıeçir
mek karar Te umlle kartı k1111ya 
bulundalumuzu tebartıs eltlrl)'Or. 

Onhet bin liraya 
mektep yapbran bir 

hayır aahibi 
Kq, 2 (A. A.) - K•u•sm 
KalJran ~e Mustafa K.9'
ca Kaya pe•mda hayır aever 
bir sat tan.flndaD OD bet bin lira 
aarflyle lap ettlıi1ell ilk okulun 
bugün aat onda bitin afret:men 
lerin ve blnleroe yuddqm itti -
raJdle aeıJma tarenl yapdmlfbr. 

p 

YENi SABAH 
Hüseyin Cahil Yalçın, "Dünya 

karşısında Almanya,, başlıklı maka· 
lesinde Almanyanın bqünkil nzi
yelini tetkik etmektedir. 

Muharril", boJşnoizm n yahu· 
dilik aleyhinde bir din vazetmeıte 
kalkışan Hitlerin bqün SovyeUer· 
le anlaşmasını kaydederek t6yle 
diyor: 

"Halbuki birknı- gfin evvel, Ber· 
!inde Jngiliz eltislle görüşürken, 
Rııslara yaklaşmanın kendisine tel
kin ellili nefretten ,ı.ıı gizli bahse 
cliyordu. Sh:ısi hayata atılmıf bır 
adam, bir şer ,.e )eni bir din vazıi 
için bundan daha müthiş ahl:ikt H~ 
nıht bir hezımel ve inhidRm tasıl\'· 

,; ur edilemu.,, 
Muharrir, artı!· demol-rAsılerin 

cıulh yapmak içiıı naziliı.ın yıkılma
'lınt beklemeAe ihtiyaçları kalma· 
dıitını, çOnltfi artık bir ıcı;lelc, bir 
fikir ve bir im:ın ııııfatilı.: naziliAin 
ortada kıı' n ı.·.nı. kalan şrvin içi 
boşalmıf, ruhu uçmuş, boş, hlr ka· 
lırıtan ib:ıre• olrlıı·ıınıı kav ledhor. 

Büyük "'1ıllet 
Meclisinde 

Dün birçok kanun 
layihaları kabul edildi 

Ankara, 3 - Bilyük Millet 
Meclisi dün Şemıeddin Günalta
yın bqkanlıfında toplanmıştır. 

Celaenin açılmaaını müteakip 

Trab%on mebuılufuna intihap e. 
dilen Şerif tldemin intihap maz· 

batMı tanip edilmit w mumai
leyh and içmlıtir. 

Urfa m*-1 Ali Saip Una

vqm vefat ettiiini bildiren ba§-1 
vekllet tu:kereainin okunmasın· 
dan IOGra ild dalıdb ayakta ail
kat edilmek suretiyle mtıteveffa

mıı hatıruı tuia edUmit 'YC nu 
nameye ceçilmittir. 

Arasi nrpıi kanununun ilr:in 
ci mMc1ealne bir fıkra iltvealne 

yalms lıü: yıl İçitl hariçten ıeti. 
rileCek anuonlai1n sümrUk res· 
miDc1en ~. mü&Ut ve n

kdlara ait llbrlann tamir ve ilı· 
,.ı.n. ımna alman ıso bin 

linmn C5denmeline alt kanun 1L 
yibalanam ikinci mllsakerelerini 

yapank bbu1 etmiftir. 
Jledis ı•e dUınldl toplantı • 

anda mütebaua t.wtııer. 1dmya 
ıerler veuir adıhiye meqnırlan

nın ..ura, nıhaatlW"e ve pha. 
detnlmeler harçlanna ait kanu • 

nun da birinci miizalıceresini yap 
mıı ve celecek puartai ıtınU 

toplanmak il.sere lçtimu nihayet 
vermiftir. 

Türk - İran 
yolu transit 

Faaliyeti artbrmak için 
müzakereler yapılıyor 

Tlrk • İran tn.nalt yolunun 

~arttırmak 1çln iki hll· 
ktmet aıumda yeni mtbaareler 
~. BUkbletimiz t
ran fllYUllll, lru eehlr ve kMa· 
ıı.larmdaa kendi veealWe almak 
ve 'rrlmmıa bc1ar ıeUrmek yo .. 

luncla bir teklif yapm11tır. Buıtın 
lru hududundan Tnmona b -
dar sUaeI bir )"Ol okluju halde t · 
na tUccarian vealt b11lımadJk _ 

Janndan eeyalannı hlll kervan· 
larla \re dlter yollarla naklet • 
mektedirler . ..... ABER l.N EDEBi ROMAN! . 

-43-
Bıtişik ahmlaki karatosun "'a 
ı sesini duyunca, bölüntü. / ı) 
bin aklı, ona doiru uzandı 
Alaçlann karanlık içindekı ~ ~·. 

enini ılık bir lodos rüzgin 
ıcakhğma uymıyan sert esişl~rlt 

Zeynep, gmllrl ballı bir in.;an 
gibi, yolunu görmüyor, fakat ı.ak 
alıpldijile yürüyordu. Bahc~ı.ın 

çit kapısından çıktılar. Büyük ~ı· 
narların altındaki yol. bahçeden 
daha karanlıktı. Alaçlann çatırdı 
lan arasına. düşen kunı yaprak· 
lann çıkardılı hışırtı ar kanşryor· 
du. Bu ölü yapraklarla örtülü yol· 
da, Zeynep. suyu az bir derede yü· 
rur gibi. güçlukle adım atıyordu. 

Ateş yanan odadan bahçeye çık 
mak. rüzgarın tokatlannı vcm•k 
Ahmedi bü bütün aydtmıı;tı. 

H ~ B B R - llpm Postuı 
1 : 

Hab~r ~.ı!f-L~t= 
Kapatılan Beyoğlu büyük 

dükkan ve oteller l I . k ? 
Birkaçotel,birkarame- ote erı apanıyor mu• 

la fabrikaıı ve fınn T k I f ı · . b kapabldı o at ıyan o e ı vergı orcunu 
Belediye ve sıhhat milfettifle

ri oteller ve dilkUnlar üzerinde 
sıkı kontrollar yapmaktadırlar, 

Yatak ve çarşaflan p1a ve 
muhtelif dahili akaamJ tos top • 
rak içinde görülen Hendek, 08 _ 
maniye, Alı:gi1n ve Mwıul otelle
ri hakkmda muvakkat sed karar
lan verilmJt ve bu kararlar adlL 
yece tudik edilmlftlr. 
Balıkpazarmda bir çikolata 

fabrikuı ile Kilçllkpazarda bir 
bramelA ve biüüi fabrfblmm. 
Çemberlitaeta ve Tavukpazannda 
birer fırmm ve muhtelif yerlerde 
gıda maddeleri utan ve ya imal 
eden birçok dUkklnm muvakkat 
surette seddedilmeleıi de karar • 
laşmıştır. 

F abrikalanmızm ihti
yacı olan ham 

maddeler 
Fabrikalarmmın ihtiyacı olan 

ham maddelerin tedariki için 
tetkikler yapılmaktadır. Harp 
vaziyeti dolayniyle eeki memba. 
!arından alınaımyan maddelerin 
bqka memleketlerden getirilme· 
si yolunda fabrikacıların fikirle

ri ahmmktadır. Bucün Ticaret 
müdürlilfilnde bu it için bir top
lantı ya.,ılacakfrr. 

~ 

Amerika ile ticaret 
anlatmaıı 

Amerika u. ..-ı döm em.· 
şma &6re olu ticaret anlqmam 
iflemecliifnclea yenide n taba 
esaama göre bir anl•pna yapmak 
Uzere VqlııgtoDda mUzakerelere 

b~ ~r. v,tlı~~r 
-0-

Bulaariatanclan 
gelen mallar 

Dtin BaJpriıltandan gelen 
BaJlran Wmli wpuda memleketi
mize 5000 ldlo k&nllr, cmı, ma
deni eıya, ve eczayı tlbbiye ceL 
miJtir. 

-0-

lıtanbul • lıkendenm 
vapur aeferleri 

Cuma paünden itibaren açı
lacak olan lıtanbul - takendenuı 
vapur seferleri haftada iki defa 
yapılac:Mts. Dilet poata salı 

günleri olacaktır. 
--0-

F eabedilen bir ,irket 
Son günlerdeki ifabllt yü.. 

zünden pmr61derde ...,. •e 
kamyonla nakliyat yapanların a· 

ralannda brduklan tirbt ıaı
vedilmiıtir. 

-o-
ihracı serbest maddeler 

İhracı serbeet bırakılan mad
delere ait kararname dün eüm. 
rüldere bildirilmiftir. 

-C)-

Rıhtım hamallar1mn 
birikmiş par ası 

idmanlar ifletmesl umum mU.. 
dürlüftl, nhtmı bamallarmm te -
avün sandığmdaJd 16 bin lirala· 
nnı kendilerine tevsi edip etme. 
mek baklanda münakale veklle
tinden sorguda b:.ılunmu§tur. 

ödeyemedi, telefonu da kesildi 
Avrupadan şehrimize S"len 

11eyyah ve ecnebi it adamlarının 

d&lına indikleri Beyoğlu otelleri 
son zamanlarda ipizlilılen kıv • 
ranmağa başlamışlardır. Hemen 
hiçbir müşteri yUzü görmedikleri 
halde ma.sraflan ve vergileri çok 
~ Uksek olan bu otellerden bent. 
başlılarmm kapanma kararı ver. 
dıkleri söylenmektedir. Bunlardan 
Tokatliyan oteU 10 bin lira ver
gi borcunu ödiyememiş ve mali -
ye tarafmdan otelin etyalanna 
haciz konarak kapısma klğıt a -
sılmı§tır. Otelin bir kaç günden· 
beri telefonlan da kesilmi{itir. O
tel sahibinin mUracaati üzerine 
maliye kendisine bir aylık mUb -
let vermletir. 

Üniversiteye alınacak 
doçent ve aıiatanlar 

· Universiteye 12 doçent alma • 
caktır. Bunların imtihanlan 18 
tkinciteırinde bqlanacaktır. Tıp 
fakültesi liboratuvar Mittanıik -
larına da 29 kip alınacaktır. 

Bunların 11 i maqh ve 18 i 
ücretli olacaktır • _.,_ 
Mühendia mektebinde 

imtihanlar 
Yillaıek mühendis mektebi ta• 

Jebe kabul imtilwı1anna dGn .,.. 

lanmqtır. tmtlwnlua 430 talebe 
girdpir. 

-0-

llk tedrisat müfettit
lerinin toplanbaı 

ille tedrhat mltfettitleri • 
Maarif MüdOrilniln nlalilfn!de 
toplanarak mubıelil ifler bak
landa brarlar ftnDitlerdir. 

-o-

itfaiye mektebinde 
derıler 

itfaiye mektebi dün ubah ye
ni sene tedrisatma batlamıtttr • 
Mektepte 28 talebe ders ıör. 

m~edir. Muhtelif villyetler -

den bet talebe selmittir. 
-o-t 

işçi kuralan açıldı 
ltÇi miktarı yüzden fula olan 

müeaseselerde iıçilerin mealekt 

Perapalaa otelinin de kapan -
ma karan verenler araamda ol • 
duğu aöylenmektedlr. 

Allkadar mak•mlar turistJk el. 
betten bu vaziyetin önllne geçme
ğe çalı3111aktadır. Fakat kanun 
vergileri tehir etmeğe imkln bJ. 
rakmamalı:tadır. 

latanbulun kurtuluı 
bayramı 

6 llkteşrin cuma günü latan.. 
bulun kurtuluı bayramı bilytlk 
merasimle kutlanacaktır. Mera -
sime saat 9,5 da Sultanahmet 
meydanında bqlaııacaktır. 

Aynalıçeıme caddeıi 
geni•letiliyor 

Beyotlunda Aynalıçqme cad· 
deairıin 15 metre ıenitliie so
kulması için iatimlik huırhkla· 

nna baflmauttır. 
Gazino yıkdacak ve çulnu yer

ler doldurularak yol ufak yapıla 
caktar. 

-o-
Cihangir asfalt yolu 
Cilwı&ir ufalt ,olunun pm.. 

diden bozulmala '"tJedıiı be
lediyeye lıildtrumittir· T....._ 
re bqlw•mım. 

Orman bamnmCfa 
taclilit yapıbyor 

Aalma, S - Ow ••••m· 
da u.dDlt ,.,.ı-1rarar1rı a
ar. tdm•• -1elerl mlıl
deti 2 eeneden 4 ...,. Çlbn. .. _ ............... 
~- gahflll m6benıll 
niuninledne z "....,_ 1*' 
terine de 2,5 lira ,. • ...,. .... 
lecektir. 

Emniyet ikinci ve üçiicii 
tube müdürleri 

F.mııiyet ildnci tube mWrUl
iüıle tayin olunan Ersurum em
niyet mildUrtl Nlmn Ar .. diln 
ve ilçGncil p1be mlcllrlilihe ta. 
yin olunan Dl,.n.lar emniyet 
müdüril Nhnn Ta.un de buctiıı 
vuüelerine bqlamqlardır. 

bilgilerini uttmnak içkı dünden Memnu mmtakada 
ia"baren kuralar açılnqtır. ttçi- görülen Alm•n 
!erin okuyup yazabilen ve bil • Rumelibvağmda memnu mın-
miyen JmwnJan için ayrı ayn A ' takaya pntiği için ale,biade da.. 
ve B kursları kurulmuftur. va açılan Hana add'dlıkl Alma -
ıtunlarda hem nuari ve hem de mn diln afıreea mal*emeainde 
ameli ders göaterilmektedir. dunıtmasına devam edilmit. em-

-o- niyet diıektörltliilnden Hamın 
Lisan kursu imtihanla- Almanyaya cidip citmediii halr. 

nnda kazananlar kında bir cevap gelmediği için 
Universitede açılan lisan kurs mubateme ba§ka bir &Une baa

su imtiwmlarma giren 90 nam • kılmıftır. 
%etten 43 ü kazanmııtır. Bunlar. 
dan 16 sı İngilizce, 13 il Atman· 

ca ve 14 ü de Franeızca kursla· 
nna gideceklerdir. ~ 

-o-

Zehirli gaz kuralan 
Dün bazı kazalarda zehirli ga.z 

kurslan açılmıştır. Diğer yerler 
de de bir kaç güne kadar kuralar 
açılacaktır. İtfaiyede de bir kun 
açılmıştır. 

BaamKurumu 
kongreıi 

lataalııul Bum Kurumu Reia
liiiaclen: tatanbul Bum Kuru. 
mu, senelik mutad umumi heyet 
toplantıamı 5 Biıincitqrin 1939 
perıembe giinil saat 14 de lru· 
runı merkezinde yapacaktır. 

Muhterem a.ıammn tqrifleri-
ni rica ederiz. 
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Yen ftlert tıılefonu • 23872 
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ilin • • : 20335 , .................... -... ................. ,... ... ,... ............... 
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:Raıµıt,a dak: 

Harp zamanında 
B m 8)'dan fazla bir zarnaıı• 

danberi hepimizin hersilll 
harp mevzuu ile uğraşmamıza ti• 
nirlenen Va-Nd: "Dağılın, arkad.,.. 
lar!. .• Herkes ihtisasına! ... ,, diJor 
Bu ihtarının, yahut tavsıyeslniD· 
•'J\abil mi? ... Zihin başka şeyle ui 
raşamıyor kı ... ,, itirazile karşılan• 
cağını l>ildıği ıçin de cevap veri· 
yor: 
"Ulraşması mümkündür. Halla 

böyle devirlerde daha bıle mükenr 
mel eser ) aratıhr... Bizim de, bakl
nız, harp ve mütareke devirleri. 
hece • temiz türkçe - milliyetçilik 
cere)anı • Zı)a Gokalpçihk - Yali-} 
)a Kemalin zuhuru gibi maned 
hareketlerle ço'. semerelidir.,. 

Vl-Nd'nun saydıjı harekeUerill 
bir kısmı, harpten dolmuı delilll 
de ondan hu almıştı. 191'·1911 
harbi esnasında ve onu takip ed,. 
mütareke senelerinde aibinler ml
temadiyen harp ile meMui ol~ 
dı Ziya Gökalpın ferdiyet aleJ')darı 
Jılı. milliyetçilik cereyanı belkl • 
kadar kunetle yaJ1lmazdı. 

Fakat Vl·N6'n bilhassa ba !Mt
kımdaa CnQ vermek .lslemiyonaD
Çlakll oııu uı1 neye aiııirleıulJll. 
Dl aıılı7oııu--. yahut an!adılıml 
sannediyonuıı: bweriıı buaila ~ 
len balısetmemhde blı: ~ 
bir perifallhk nr. HepimWD il~ 
dllJmb a6&1er, bJr Ubusa jalÜ!' 
mQf iDl&IUll SQıklamalarını udi,. 
ft)'or; ne dedilJmiıJ, nereye ~ah 

mak iatedliimid kendJmiı de Jlll
mi1oras. Bu hallıı de. "!14· ._. 
mqcbkJuı 8İbi ~- •r4'-~ 
harekeUer d~ ~ 
•· :VA..N6 ainirlenmekte bakbdır: 
ODllD -'bi b1s de ~ 
harp mevmmıu buüJp J1atb py• 
lerden bahsetmek jstiyoroz. Fuıat 
bu, gerçekten kabil olmuyor. "Zi• 
hin başka pJle ulrqamıyor._ 

Zihıılmia harple meflDl olaJd" 
da harpteıı bir şey mi aniıJorı. 
Hayır. Biz harp hakkında difla• 
müyoruz, dilfiiıımeie ~ 
Dllnyayı saran büyük hldiMDia -
hiyetini kavrıyamıyorm. ona ...
vermek istiyoruz. Zihnimia ._. 
için mütemadiyen ve yalıııa ~ 
meşgul. Sarih bil' filtk edin~ 
belki bu mevzuu bırakıp JıQatlo 
başka meselelerine, heı: · umanki 
mevaularımııa dönecelfs,. 

Vl-NC&'nan istediii ~ ..W 
coktir. Geçen sefeıti bbik Mrplıl 
geldili gibi. Onun neticesl dılıl1ll& 

de alacalı fekiJ, daha ilk ~ 
den aşalı yukan belliydi. 191, .. lf 
harbınde, Jtalya'nın IUW CI~ 
rine iltihakından H 1917 de il..., 
yada ihtılıU çıkmasından batk* 
beklenilmedik bir hadise olmamJI• 
tı; Anıcrika'nın harbe iştiraU bllıl 
büyük bir hayrete sebeb olmamıt
tı. Halbuki bu harp öyle deli). Her 
ıün bekJenilmedik blrtabm hldl• 
selerle karşılaşmamız tmünı • T&r• 
Bunun için zihinler bir türlü nb9t 
edemiyor ve harp havası tola• 
harpten başka bir şey düşünmeltl 
muoıaf(ak olamıyor. Belki bir mü4• 
rlet sonra ••• HPlo ht.diseler tanaab 
etsin, harbe alışılsın. harbin medll 
kalıp kalınıyacalı, mevıil kalmııa• 

eaksa nerelere sirayet edeceli &ala• 
şılsın, ondan .. ı herkes tabiaUl• 
ltendı işleri ile meşgul olacaktır• 
Fakat geçirdiıtımiz bu ••surprlse..Ji 
günlerde huna imkan olmadılllll 

zannediyorum. NUJ'Ullalı ATAÇ 

• • r·.>~ 1 HAB.ER'IN EDEBi ·ROiMANI 

larındaki mesafeyi daraltmak için 
hızlı yürüyerek ona } etişti: 

- Çakır Hüseyin, çok sarhoş' 
onu yann görsek Zeynep! 

Zeynep. hiç aldırma.:lı. Koca ile 
Çakın yüzleştirerek, akıl erdiremt' 
1iği serlt't me ele ini anlamak i ti· 
yor, aydınlık bir hedefe atılmış 

bir kurşun gibi. bükiılrneden ka· 
anhkları asarak ılerliyordu. 
Köyün me} danına gelmişlerdi 

Dar )Ol, )U'llartak. içi kara u do. 
lu bir havuz gibi geniş'emişti 

~ıescidin bevaz tahta minare i ko 
nk ri 

Zeyhep, mescidin köşesinden so-
la doğru saptı. Yol kıyısında arık 
ta!'>mış, sular yayılmı§tı. Ayakları 
çamurlara batarak yürüduler. Ça 
kır Hüseyinlerin bahçe kapı ına 

gelince, Zeynep karanlığa ahşan 

gözlerini yere eğerek, arıktan geç 
mek için ) apılan tahta kopruyiı 

ara tıroı. Suyun gizli a)dınh· 

üstünde. tahta köprünün vuvar 
lak kemeri görünüyordu. Koprüyü 
aşarak, ağaç dallarından yapılmıc: 

bahçe kapısının. tahta mandalım 
kaldırdı. 

I • . ·1 

bir kôpek havlaması .onlara doğ. smdan kuşkulanan Çakır Hüseyin 
ru koşarak geliyordu. oda kapısını açarak, dıpn baktı. 

Zeynep, yavaş sesle: 
- Karabaş benim... dedi. 
Köpek biroenbire sustu. Büyük 

~ şmı Zeynebin eteklerine sürdü. 
Zeynep, onun yumuşak tüylü su
ı u okşadı. 

Ağaçlıklar ara mda, Çakır Hti
~vinin evinin ı,ılı görünü)·ordu. 
Her adım ışık beneğini büyutüyor 
du. 

havla· 
umıa· 

Zeynep, karanlığa açılan kapı• 
nın ışık çerçevesi içinde, ç..kll 
Hüseyinin iri vücudunu görilJıCI,: 
titredi. 

Çakır Hüseyin, saı elinl gideri· 
ne siper etmiş, ~enlere bakıyor· 
du. Zeynebin, yanında Karabef. 
arkasında kocasile, kapldan döldL 
len ıı;ı~m içine gimice; Çakır Hü· 
seyın, onları tanıdı. 

( Deı.•omı var) 
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Babıali önünde· harp isteriz 
göklere çıkta Berlin üzerin de ... harp! avazeler 

Bu sukut esnasında baı:ından neticenin aleyhimize çıkması ihti· 
mali, maalesef pek kuvvetlidir. 
Ben. harbe §İddetli alcyhlarmı !" ~ 

• . ' 
r~ --
DIŞARDA: 

• Milletler cemiyeti umumi kii· 
tipliği harp dolayısilc C) lül :ı~ ında 
ini'-ad edenıiycn cemiyet nsnıııhle
sıai önümüzde).;\ ikincilcşrin için
de dnet etmek tnsan·urundadır. 

• YarşoTa bombardımanı kur
b•aları aruında meşhur ıııuganni· 
~·e BındoYska 1'irska ile J)ramaior • Steapoitskinin de bulunduğu bildı-
riliyor. 

• Fransu: baı,vclili dUn Polonya 
ltırrekili ıencral Sikor ki ile Çckos 
lenkyanın Pııris oı·ta elçisi Osııs· 
ki,.i kabul etmiştir. 

• Milletler cemiyetinin eski Dan
ziıac .konıist'ri Burclı:hnrl ıliin öğle· 
dett sonra lnailiı Jıarici)c nezıırc
lin~ Lord Halifali:sı izaret elmiş. 
tir. 

• Alrnanyada iaşe hakkındaki 
Y•i hükümler dün rneriyctc gir· 
11tittir. J.ohntalarıla yemek yalnız 
kırt tösterenlert' ''eı-ileccklir. J.istc
ler )'eni tahdidata tabi luhıl:ıcaktır. 

• Belçika kralı J.eopold dün ha. 
riciJC ııtıırı Spııakı, ve BcJçiknnın 
P1riı büyük rlçisini kabul clınişıir. 

• Enternasyonal hiidiscler dola
)'Jsile Belçika hükOmcti Gand Jima
bHlfllri müdafııa tedbirlerini ];ıı,·. 
Tetlendirmiştir. Diğer tıırnrtıın, nor 
mel olarak tekaüde sckoİunması la· 
z.. ~len. müdafaa nar.ıı-ı general 
l>eeis de hiımettc alıkonulmuştıır. 

• Slonk: kabinesi, rcsiciumhur 
lMffttıb.tının, 26 tcşrinievveldc ya
PthlM.ınt brar nrmiştir. 

• Almanya ile Macaristan arasın. 
41• t.di,.. ..... ticaret muba<lclclcri 
lıa..,nd« üç ıündenbcri cereyan 
etmekte olan nıüuıkcreler netice· 
~ir. Alman heyeti reiııi Clo
~ idiia Berline hareket etmiştir. 

Bütn~ıe rc~ıni gazetede ınctni 
~len bir .kararname mucihln. 
e.ıllıa~hada bir Romanya elçili
ii .Jllıl .Jlublinde bir Romıın:va kon
eeletllenesi ihdas cdilccektlr. 

• Pwisteld Arjantin kolonisi 
Ptw. .. ~. hir .sihhiyc heyeti gönde
~ için Bucnos · Aircsılc tesis 
..._ Pro • Francia ccınh·eti ile 
89ctAae..-~i me~ai halinde • olarak 
"'-'toptarunaktadır. 
··~Yltdın• Re,lcn 80 mülteci 

llatr'*IM1n: h:ıdudundan ııı:c
·~.-Jı'nnsaya 11idecek olan lııı 
--.ei&er.,-n~ıncta madam Smigli 
~nhınmakt:ıdır. 

~anya ve 
1 8'onya hariciye 

nazırlan 
~«lerin daveti üze· 
,_.'Moakovaya gittiler 

londra, 3 - Letonya hariciye 
1'alln Munters dün tayyare ile 
~vaya gitmi~tir. Litvanya 
h~ nazırı da bugün gene tay· 
Y1rt ile MO!koıvaya gidecektir. 

Litvanyanm merkezi Kovnodan 
~haberlerde "Litvanya hari
a" nutrmm Mosko,·ada yapaca. 
ilwÖtü•nderin Vilnonun idari hu· 
'thlttatma ve ticari transite taal· 
Mık ed«ıeği bildirilmektedir. 
Litvanyanın vaziyeti dolayısile 

F.etcnraya karl't ileri sürülenlere 
~ ta.liflerin varit olrnadcğı 
~ edili}ıor.,, 

Roma radyosunun bildirdiğine 
• i8t Sovyet hükumetinin ya· 
llnnda Finllndiya ve Letonyaya 
So\ıyet; - Estonya' paktına benzer 
mütdcabil yardım paktları teklif 
~ Mosko,'adan resmen bildi· 
rihftektedir. 

• 

Emtonyaya giden Sovyet 
heyeti 
Diğer taraftan Sovyct • Estonya 

•.nlaemagrun tatbikatına geçilmiş· 
tit". Ha\'a ku\"Vetlerine mensup H 
:!!Ubaydan ve mütehas-:ı !ardan 
~irekkep bir teknik Sovyet heye_ 
tı, 'E1tonya yardım muahedesinin 
tatbikatını hazırlamak üzere Es· 
lelı:yaıaıı merkezi Talline gelmiş· 
tfr. H~ete ııeneral Mercvkof riya· 
~t et~k~~ir. 

Fransız kıskaç 
hareketini Almanlar 
önlemeğe çalışıyorlar 
Fransızlara göre topçu ve mit
ralyöz ateşleri bu teşebbüslerini 

akim birakfı 
Paris, S - Fransız menbaların

dan alınan malümata nazaran 
"garb cephesinde Fransız kıtaatı 
kendi hatları içinde mevzilerini 
tarsin etmekte ve yeni i§gal olu
nan sahayı temizlemektedir. Çün 
kü düşman çekilirken bin türlü 
tuzak bırakmaktadır. Fransız is
Uhkamcıları Varnd ormanında he 
nüz patlamamış üç binden fazla 
torpil meydana çıkarmışlardır. 

Üyle tahmin ediliyor ki, 70 kilo. 
metre murabbaı olan sahaya altı 
bin kadar torpil konulmuştu. Çok 
§Ükür ki bu torpiller :iyi konul· 
mamıştı ve birçoğu bombardıman 
neticesinde kendiliğinden patla -
mıııt.ır. Hatta bir defuında bin 
metre uzunluğundaki bir hatta 
biribirine merbut torpiJler bir 
Franııız obüııünün lııahi!ti üzerine 
hep birden infilak etml§tir.,, 

Alman kuvvetleri -evvelki giln 
muvaffaluyetJıiz kaldığı bildirilen 
ba.skmlarda bulunmuıılar, 80nra 
dün taarruzlara geçmiıılerdir. 

Franııız ajanııınm bildirdiğine gö. 
re "bu taarruzlar Fransız tu)i • 
ldn1ıı son haftalarda azami dere
cede kendini g6eterdiğl lki böl. 
gede cereyan etmlııtır. Cephenin 
en milhim Alman mev:zli olan 
Sarbrillı:Un batısında ve doğusun· 
da Fransız kıtaatmın bu milhim 
sana~i merkezinin muhtelif ci -
betlerinden metodlu bir §ckllde 
ilerlemeei, düımanı mutad çekin.. 

genliğinden ayrılmaya ve merkez 
istihkamlarına nefes aldırmak i· 
çin hücumlarda bulunmaya icbar 
eylemiştir. 

Fransız kıskaç hareketini ön • 
lemek üzere yapılan Alman te _ 
şebbüslcri Fransızlann mitralyöz 
ve topçu ateşi kat'§ısında akim 
kalmıştır.,. 

Fransız tebliğı 
Dünkü Fransız tebliği ııudur: 

"Düıımanın Sarlu - Sarrclul • 
nin cenubunda ve Sar'm doğu 

bölgesindeki mevzii hücumları 

püskilrtülmü3tür. Sann doğu böl 
gt'11indc düııman topçusu hattı • 
mızın gerisindeki mevkiler Uzc
rine ateş etmiııtir.,, 

Alman tebliği 
Alman umurr.i karargahının 

tebliği de ııudur: 
"Garbde, me\'zii topçu ve ke· 

şif kolları faaliyeti olmuştur. Bir 
İngiliz .keıif tayyaresi Paderbor. 
nun ııarkında dÜ§Ürülmüştür.,, 

Ingiliz tebliği 

İngiliz istihbarat nezareti, 1n -
gilis a.skcıi tayyı:.relerinin Alman 
ya üzerinde muvaffakıyetli gece 
ve gilndilz uçuglan yaptığını bil· 
dirme'lı:tedir. 

Gece uçuşları esnıuıında İngi -
llz tayyareleri bilhassa Berlin ve 
Potsdam üzerinde de uçmuşlar • 
dır. 

Kont Çiyano 
Komaya döndü 

Berlin görüşmelerine dair 
neşrolunan tebliğ kısa ve müphem 

Musolini neye karar 
verecek? 

~~~~~~~~~~~~~-

Japonyada endişe 

Bir Amerikan 
filosu 

Havai' de 
f ahşit ediliyor 
Tokyo, 2 (A.A.) - Havaide 

sekiz ağır kruvazörden ve otuz 
destroyerden mürekkep bir A
merikan filosunun tahaşşüt et
mekte olduğu haberi burada he. 
yecan uyandırmıştır. 

Hariciye nezaretinin sözcüsü 
bu hususta yaptığı beyanatta Ja· 
pon donanmasının Amerikan do
nanmasından hisbir korkusu ol. 
madığıru söylemiştir • 

Maamafih siyasi mahafil şu 

mütaleadadır ki, bu zamanlarda 
Amerikan donanmasının hareket 
leri ihmal edilmemelidir. Hususi 
le ki bu hareketler Fransız ve 
İngiliz donanmalarının hareket • 
!erine tesadüf eylemektedir. 

Ayni mahafilde, Amerikada a

lınan hattı hareket Japonyarun 
bitaraflık siyasetin~ karşı gayri 
dostane bir hareket telakki edili. 
yor. 

Lehisf anın Kief 
Konsolosu 

Kiefden Moakovaya 
gelirken yolda kayboldu 

Moskova, 2 (A. A.) - Polon· 
yanın Moskova bllyUk elçUtfınde 
temin olunduğuna göre, Polonya • 
nm Kief başkonsolosu Matuszins
kl, esrarengiz bir surette kaybol· 
muştur. Kendisinin, yanında bu. 
lunan iki Polonyalı 3oför tara • 
fından kaçınlmış olmasından kor 
kulmaktadır. 

Kief konsolosluğu memurları -
nın pek yakında Moskovaya gel. 
mesi beklenmekteydi. Bunun ü
zerine So\'yetler birliğindeki bü
tün Polonya sefaret ve konsolos. 
lukları memurları hep birlikte 
memleketi terkedeceklerdi. Fa -
kat Polonya sefaretinden Matus· 
zinııki bulunmadan kimsenin ha _ 
reket etmiycceği bildirilmektedir. 

Almanlar üç 

yaralanan hocamın vaziyeti ağır 
idi. Halli, arkadaşım Akil l\luh. 
tar ile berabc~, bir kaç gece baş 
ucunda beklemek mecburiyetinde 
bile kaldık. 

lstanbula geldiğim zaman "Ha· 
laskar zabitan" vakası olmuıı, 

lttihat ve Terakki iktidar mcvkl
lnden dü11müıı, Gazi Ahmet Muh· 
tar Puanın büyük 
başına gclmistl. 

kabinesi lı: 

Artık Balkan harbi de başla. 
mış bulunuyordu. Şehireminl ge· 
netral Operatör Cemil Topuzlu, 
blitün lstanbulu baştan haııa bir 
kolera hastahanesi haline koymu!i 
idi. 

Bu meyanda Gülhane parkmda 
ki eski "Mektebi Tıbbiye,, pavi. 
yonları da 70 • 80 yataklı bir 
koleralılar hastanesi yapılmıştı. 

Ben. bu hastanenin scrtabibliğini 
deruhte ettim ve kolera milcadc. 
lesine ~tırak ettim .. 

O tarihteki umumi vaziyeti 
şöyle hulasa edebiliriz: 

Makedonyadaki ihtilal dolayı
siyle memlekette heyecan vardı. 

Az sonra da Balkan devletleri 
Babiliyn oldukça ağır mealde bir 
nota vermişlerdi. Notanın metnl
nn nazaran, Balkanlarda yaııayan 
milletler, İmparatorluktan üt! -
raklarını tesrlh edecek taleplerde 
bulunuyorlardı. Biltün bu deliller 
pek güzel gösteriyordu ki Balkan 
milletleri aleyhimize ittifak eL 
mişler, şu veya bu vesile ile 
çıbanın başını koparmak istiyor
lardı ! 

Bu hengamede iktidar mevki
indeki hlikümetin maruz bulun· 
duğu dahili ve harici müşkülleri 
fırsat bllt>n 1ttibat ve Terakki 
cemiyeti Bablli 
mayi§ yaptırdı: 

lSnUnde bir nU. 

"- Harp isteriz, harp!" 
A vazesi göklere çıktı. 
Halbuki, sık sık görmekte ol • 

duğum birinci ordu mUfettiııi dos
tum Abdullah Pqa merhum har
bin tamamen aleyhinde idi. paııa, 

bana demi§ ti ki: 

Dostum Mü3ir Abdullah P&.Ea 
merhum çok haklı idi ve va~yeti 
gayet iyi görerek rnulalea.sını 

dermeyan ediyordu. :F'akat, hükü. 
met, bir taraftan nümayişlerin 

bıraktığı tesir altında kalmıı;; 

diğer taraftan da Balkanlıların 

fa.lepl erini kabul etmenin imkin. 
sızlığı kar§ısında, müukerc ile 
me8elcnin halli kabil olmadığını 

anlam~tı. Keyfiyet, böylece har
be müncer olmuatu ! 

Biraz sonra da Kırkkili!la (Kırk 
la.reli) sukut etmi.s, Edime mu. 
hasara edilmişti. Bulgar orduları, 
4 gUn 4 gece devam eden Ltilc. 

burgaz harbini kazanarak Çatal
caya, 1stanbulun dış kapılarma 

kadar gclıni3lerdi. Sırpüıta.n cep· 
besindeki kıtalarımızda, Arnavut 
askerlerinin pek hararetli olma.. 
yan müdafaası ve bıwlarmm harp 
meydanını terk etmesi üzerine 
ricale başlamışlardı. 

İşkodre ve Yanya muhuara edil 
rn.işti. Yunan cepheeinde de aynı 
hal ba.şgösterm~, ukerlcrimlz 
çekile çekile Selinik de elden 
gitm~tl Velhasıl bütün l'lerhat 
boylarmıızca umumi bir ricat ha
reketi ~ göetennietf. 

( Dtvamt var} 

Romanya 
Askerini terhis 

etmiyor 
BWlrq, 3 (A. A.) - Yeni hü. 

kfımetin bugün bütUn Romanya
lılara hitab eden bir beyanname 
neşrederek r;imdiki beynelmilel 
ihtllifta tam bir bitaraflık mu • 
hafaza -etmek niyetinde olduğu. 
nu ilan ve beynelmilel vaziyetin 
tc\'lid etmin olduğu mü~erek 

tehlike karııısında. tek bir humıe 
halinde bulunmak üzere ceki jdc
olojilerini ve siyasi ihtiraslarmı 
unutmalannı bütün Romen \'a" 
tandaılarına tavsiye edecclıtir. 

Bu beyanname, Romanyanm 
harbcuyane hiçbir niyeti olmadı. 
ğını, ııiddetlc aulhU arzu etmekte 
bulunduğunu, ancak diğer millet
lere nazaran dün bir meıvlı:ie ge
tlqilmesine riza göatermiyeceğini 
bildirecektir. 

Pariı, 3 - İtalya Hariciye na· 
zırı Kont Ciyano Berlinden Ro
maya dönmüıtür. 

Kont Ciyanonun hareketinden 
sonra neıredilen reımi bir teb. 
lifdc Nazırın "Alman hükumeti 
tarafından vukubulan davet üze
rine yaptığı ziyareti tamamladı
ğı,, kaydedilmekle iktifa olun
makta ve mumaileyhi istasyonda 
uğurlayan zevatın ilimleri zikre. 
dilmektedir. 

Figaro gazeteıi, Hitler - Ci· Va P Ur 
ano mülakatından bahsederken 

bahrdılar 

"- Doktor, Trablusgarpte ltaL 
yanlar ile muharebe ba.5ladıktan 

sonra, Edirnedeki ağır toplar Ça· 
nakkalcdcn indirildi. Bu suretle 
l<Alirne müe&1ir müdafaa \'asıta • 
larından mahrum bırakıldı. Diğer 
taraftan, Mahmut Şevket PaM 
orduyu yeniden tensik etmek is· 
tedi i•e de bu hususun icabettiği 
tegkll~t ve tertibat henUz tamam. 
!anmadı. Zabitler arasında da 
İttihatçılık \'e ililafçılık cereyan· 
ları baş gösterdi ki bu da ayrıca 
bir zaaf sebebi teşkil ediyor. 

Binnetice vatanın kendilerine 
mezuniyet verilmelerine imkln 
mutasavver olmıyan ve halen ei. 
lah altında bulunan bütUn vatan
da3Jara ihtiyacı vardır. 

Tebliğde, Kont Ciyano ile von 
Ribbentrobun biribirlerine .. ha. 
raretle veda ettikleri,. ilave edil· 
mektedir. 

Bununla beraber Alman rad -
yoları bu teblifden fazla olarak 
iki nazırın öğleden evvel de gö· 
rüttüklerini bildirmektedirler. 

Müzakerelerin mevzuu hakkın 
da resmi beyanatta bulunulma • 
mı§tır. 

Hariciye nazırı Kont Ciyano
nun Berlini ziyareti bittabi Ro
ma mahafilini meuul etmekte • 
dir. 

Hakim intiba ıudur ki, Hitler 
Alman ordusunun itıali altında 

bulunan Polonya toPfaklannın 1 

rejimini tayin ve ıarpta ıulh 

taarruzuna tevesıül etmeden ev
ve1 !ta1yan zlmamdar1arının 11. 

mimi kanaat ve fikirlerini öğren 

mek istemiıtir • 

!U mütaleada bulunuyor: 
"Pek muhtemel olarak sanıldı 

ğına göre, Rcnna hükumeti, mu
vaffakıyetsizliği muh4lkkak bu. 
lunan bir sulh teklifinde mutavas 
sıt rolünü oynamağı pek de arzu 
etmemektedir. Bu, Musolininin 
timdiye kadar aldığı tam bitaraf· 
lık vaziyetini de ihlal edebilir • 
Her halde Musolini bazı şartlar 
ileri sürecek ve şarki Avrupa si
yasetine Sovyetlerin gittikçe faz 
lalaJan müdahalesi bahsinde ga
ranti istiyecektir. Şurasını söy. 
liyebiliriz ki bugün başlıyacak 

diplomatik hafta, hadiseler üze· 
rinde çok mühim rol oynayacak-
tır . ., 

Kızılordunun sonbahar 
manevraları 

Moskova, 2 (A. A.) - Bu sc_ 
neki sonbahar manevraları, mer
kezi Kabarovskda bulunan uzak 
ı:ark ikinci ordu harekat mınta· 

kasında ~·apılmıştır. Bütün sınıf. 

Iara mensub kıtaat bu manevra
lara iştirak eylemiştir. 

Umumi mağazalar 
Umumi mağazalar ihdası i§i. 

Limanlar i~letmesi umum mu· 
dürlüğüne devredilecektir. 

Bu ı;artlıı.r içinde, devletin. 
hıı.rp ilan etmesinden alınacak 

Uç vapur da Alman 
limanlarına götürüldü ~~~~~~~~~~~-

Londra, 3 - Resmen bildiril. 
diğine göre, "İngiliz Clement., 
vapuru cenubi Atlantikte batml· 
mıştır. 

Clement şilebi 29 eylülde 
Nevyorktan Brezilyaya hareket 
etmişti. Mürettebatını teşkil e
den 49 kişi ile altı yolcu Parada 
karaya çıkmışlardır. 

Nazillide dolu pamuk 
mahsulünü mahvetti 

Bir Alman denizaltısı Skaje. 
ra~ yakınlarında Gun ismindeki 
1200 tonluk İsveç vapurunu tor
pillemiştir. Vapurun 18 kitiden 
ibaret olan tayfası bir Danimar
ka vapuru tarafından kurtarılmış 

Sel Nazillide bir 
ve bir incir 

kaç evi 
deposunu 

de yıkh 
basta 

tır. 

Stokholmdan bildirildiğine gö. 
re, Baltıkdenizine gitmekte olan 
imanta ismindeki Letonya ge· 

İzmir, 2 (A. A.) - DUn ak§am 
Dikilide ıiddetli ve kısa bir zel· 
zele daha olmugtur. 

Anadolu ajansının aldığı malü. 
mata nazaran evvelki gUn Na • 
zilli ve Karacasu kazalan budu· 
dunda Karapınar, Azizabad v.e 
Aliağa çiftliği köylerine giddetli 
dolu yağmış ve takriben 6 bin 

misi, İsveç karasuları dahilinde tayyaresi Alman tayyaresini mak 
bir Alman muhafaza gemisi tara- aadına ermekten meneylemiştir. 
fından zaptedilmiş ve içinde bu. Biri bir İsveç, diğeri de bir 
lunan İsveçli klavuzla birlikte bir Finlandiya vapuruna ait clmak 
likte bir Alman limanına ı:ötü- üzere daha iki tevkif vak'asr 
rülmüştür. kaydedilmektedir. 

Gene dün bir Alman tayyaresi ı İsveç hariciye nazırı, Algeria 
İsveç karasuları hududunda bir vapurunun Almanlar tarafından 
İsveç vapurunu tevkif isin mit. yakalanarak Kiele götürülmüş ol 
ral) öz ate§ı açm1!5'1 da iki foveç duğunu bildımıiftir. 

dönUm pamuğu tamamen mah\'et 
mi§, civar köylerin pamuk ve •u. 
sam mahııullerinde ehemmiyetli 
hasarat yapmıştır. 

Sel, Nazillinin kenar mahalle -
lerlndc birkaç ealtl evi yıkmış "e 
bir incir deposuna sular dolarak 
lçindelı:i mahaulU harab etmiı:ür. 
Seller Sarayköy, San)ıko~ııcak, 

Nazilli, Akça arasında tren yolla 
nnı da bozmll§tur. Bu yüzden 
tren ve otoray aervlalerinde te • 
abhurlar vulı:ubulmuıtur. 

Rasathane heyeti 
Dikilide zelzele mmtakasında 

tetkikler yapmak UzeN ruat.h:ı.· 

ne müdür muavini Kemalin re!:,. 
llğinde Süreyya ve $eneror11 
mürekkep bir ııo,.et b uçl ı.,.ı l 

§dıtlaisııhcı lıaı-Mt ~\c-'ir. 



Belinde anla~ma 
• 

oJınadı mı 1 
er•. tarafı 1 incide) 

,i içın bitaraf kalmıştır. Bu bita· 
ı ııflık Berlinde söylendiği kadar 
\lmıınyn lehinde değildir. Italya· 
nın AHupa politikasını deği~tir. 
mc i muhtemeldir ... 

Musolininin, IIitlerin şulh tcşcb· 
,u ... ünde muta\·a ıt ro!Unü oyna· 
mağı pek i temediği tahmin edili
yor. Bir Amerikan ajansı kont Ci· 
anonun Berlinden hareketinin pek 
ani ve programa aykırı olduğunu 
bildiri>·or. Ayni ajansa göre llit· 
ler, sulh teşebbüsü reddedilirse 1 · 
talyanın alacağı vaziyetin ne ola_ 
ağını da öğrenmek iı;temiştir. 

Tam anlaşma olmadı mı? 

Londra, 3 (Radyo) - Berlln· 
den dBnen Kont Çio.no bu gün 
b&§vekil Musoliniye Berlln ko. 
nu§ma.ları hakkında izahat vere

cektir. Roma siyasi mahafili, 
Berlinde sulh teklülerinln konu· 
şulduğunu bildirmektedir. Bu tek 
lifler bu hafta içinde mm edile
cektir. 

Berlin konugmalarının sonunda 
neşredllen tebliğde her zaman 
görUlmesl mutad olan ''tam an • 
18.§ma olmuatur,. ~Umleslnc tesa
dUf edilmemesi a:kkat uyandır· 

mıştır. 

<Kont Çlano'nun 

rellne <lalr 3 üncü 

ınalfımnt ,·ardır.) 

Bcrlln zlya

ayf ada da 

LALE 
Günlerdenberi mahseri kalaba 
lığile hakiki bir zevk maçına 
·alın~ oluyor. 
FRED ASTAlRE 

GlNGER ROGERS'in 
yarattığı eşsiz 

BRODVAY 
SERENADt 

1 tanbulda şimdiye kadar hiçbi: 
filme na ip olmıyan bir muvaf· 
faki)"etle devam ediyor. Bu zevk 
maçına jz de koşunuz. lla\'eteı 
son Metro Jurnal ve Miki 

-....................... . 
• 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş tarafı l incide) 
ıllklcrint kendi cllylc silme1.den 
C\ mi ı,:eldlirdi , l~ğrr llitlcr istifa 
ccleCck tcnıayiilıle bir şalı!!i~·et 

bulunsa)dı1 Danzl~ mesele lnl !4C. 

rcr mesele l yapmadan. hele Al
man ordularmı lıarl.ıc sokmadan 
ı,:ckilirdi. Biitün iman eımslarıııı 

lnl<iira cesaret eden blr ahb. 
orduladylc 1..ehlstanı işgal eden 
muzaffer bir ba kumıınılan nasıl 

çekilir? 
E!!a en 1ngfltcre \'e Jcran anm 

hnrhdc ısrar lı,:ln gösterdikleri 
scbeb Jlltlcrin ı,cndi !'iahsı değil, 

Hitleriıın sistemidir. llitlcr ı,:-e-

kilmi' ol n da yerine g.-çccck o. 
lan Görln ile de uyni usul Ye sis· 
tem de' am cılccektır.' Maalesef 
Alman~·u buı:ün muahedelere 
koyduğu imzalara sadakatinden 
sllphc cdllcn bh memleket ola· 
rak tanınmı,tır. Harb de,arn c. 
decektir. Dllnya mlllctlcrl dah:ı 

çok klflkcfler görecektir, 

HA~A1' KUMÇAYI 

ttıtlerin sözleri 
kaddum eden siyasi faaliyet etra· 
fmdaki \'esikaları muhtevi olarak 
neşredilen kıtapta <la mevzuubahs 
edildiği \'eçhile bu yeni bir şey 

değildir. Filhakika !ngilterenin 
Berlin elçi i Nevi! Hendersonun 

25 ağustos 1939 tarihinde harici
ye nazın Lort Balifaksa yazdığı 
mektupta şunları bildirmektedir: 

"Hitlcrin işaret ettiği noktalar· 
dan bazdan: Yeni bir Avrupa 

harbini kazanacak bir tek millet 
varsa o da Japonyadır. Kendisi 

yaradılış itibarile politikacı değil, 
sanatkardır ve Lehistan meselesi 

Hariciye 
Vekilimiz 

(Baş tarafı 1 incide) 
tahsis edilen bir göril me vukua 
gelmiştir. 

Bu gürüşmeye, ovyetler tara
fından, Stalin, Potemkin, Deka· 
nozov ve Sovyetler birliğinin Tür· 
kiye büyük elçi~i Tercntief Türki· 
ye tarafından da Türkiycnin Sov· 
retler birliği bu) ük elçisi Aktay 
iştirak etmıştir. 

Görüşme, dört saaV.en fazla sür· 
müştür.,, 

Bir Fransız gazetesinin 
mutaleası 
Paris, 2 (A.A.) - Le Jour gaze· 

tesinde aint Brice diyor ki: 
"Berlinde Kont Ciano gürüşme· 

!eri sahnesi için perde açılırken 

Mosko\'ada Saracoğlu görüşmele
ri sahne i kapanmak üzere bulunu 
yor. Obür tarafta Romanya bari· 
ciye nazırı, l\1oskova dönüşüne 

Türk hariciye vekilini karşılama· 

ğa hazırlanıyor. Daha ötede, naza 
rıye itibarile bir hava yolu müza· 
kerelerinde tutunmak üzere ~1os.. 

ko\•aya gitmiş olan Bulgar murah· 
hası, hfüfi Sovyet hükOmeti merke 
zinde bulunmaktadır. Nihayet. 
Londra, bir Türk askeri, ekono· 
mik ve ticari heyetinin lngiliz hü
kumet merkezine vardığını bildiri· 
yor ... 

hallolur olmaz harp işlerinden u· 
zaklaşacak ve bir sanatkar hayatı 
sürecektir; Almanyayı baştanbaşa 
bir kı~la la.aline sokmak isteme
miştir, fakat mecbur edilirse bunu 
}'apacaktır; Lehistan meselesi hal. 
ledilince kendısi de hayatının bir 
sükun de\Tesine girecektir ... ,, 

Gazetelerin tahminleri hep bu 
beyanata istinat etmektedir. 

Alm~nya, Amerika ya ihtar 
verdi mahiyetinde bir nota 

(Bo.ş tarafı ı lncldc) 1 lsveç.in aldığı tedbirler 
devletlerin kuwetlerinin refakatin Stokholm 3 (A.A.) - Gazetele· 
de -eyahat etmeği kabul etmcm~!i· rin bildirdi~inc göre Alman tayya 
dır.,, re ve tahtelbahirlerinin İsveç ka· 

mil erinin refakat etmesi sist~ 
kabule mecbur olacaktır. Bu~ 
maada İsveç limanlarında casu!l' 
ğa karşı milcadelc etmek üzere ti 
birler alınmr~tır. Hariciye nezareti, ı\lman nota· rasularmda son zamanlarda taar

sını bahriye encümenine havale ruza ~e!mcleri üzerine ls\·eç hü· 
etmibtir. Encümen, keyfiyeti mü· kfımeti, ticaret gemilerine harp ge 

(Batırılan ~cmilere dair 3 ii,,a ~ 
sayfamızda da maltlmat var~ 

cchhizlerc ve limanlar idarelerine 
bildirmiştir. 

Portekizde Amerıkan 
harp gemilerı 

Londra, 3 (llusu~i) - Portekiz 
limanına Amerikan donanmasına 
mensup iki muhrip daha gelmiştir. 
Evvelce gelenlerle birlikte Porte. 
kiz limanında şim:ii beş muhrip 

bulunmaktadır. 

Atlantikte korsan gemi 
Londra, 3 (A. A.) - Dün 

Atlantik denizinde bir korsan ge· 
misi tarafından bat.ırılm15 olan 
"Clement,, ismindeki İngiliz ge -

misinin 29 eylülde Nevyorktan 
ayrılarak petrol ve muhtelif eş· 

yayı havi 20 bin sandıktan ibaret 
yUkile Brezilyaya gitmekte oldu
ğu bildirilmektedir. 

İngiliz gazetelerinin bildirdiği -
ne göre bu meçhul korsan gemi
si harbin ba!jlangıcındanbcri mua 
vin kruvazör haline ifrağ edilen 
j:ıir Alman vapurudur. 

BiltUn İngiliz gcmllerinc mUte· 
yakkız bulunmaları tenblh edil • 
mlştlr. İngiliz amiralliği Alman 
korsan gemilerinin taarnıılarını 

beklediği cihetle esasen bunlara 
kar§ı koymak için llızımgelen tcd 
birleri almış bulunmaktaydı. 

"Clcmcnt,. vapunı mllrctteba -
tından sağ kalanların salimen 
Maclio'ya vasıl oldukları resmen 
bildirilmektedir. • 

lngiliz ordusu 
Hükl1met dün davet cdileıM1 

grup halinde biribiri arkasrtıİ 
silah altına alacaktrr. 22 ve jl 

yaşındaki gençler, gelecek seti 
32 fırkalık bir muvazzaf ordu vü. nin başında askere almacaklardJf 
cuda getirmeğe karar verdiği h:ı· ,.f 

Londra, 3 (A.A.) - İngiltere 

hUkOmetinin ilkbaharda ihtiyat 
ordusu mevcudunu iki misline çı 
kararak nizami ordu ile beraber 

tırlatılmaktadır. . Talim müddeti 4 ay ve bazı ah 
Salahiyettar bir menbadan bil- de daha uzun sürecektir. Her grd 

dirildiğine göre §imdiki ahval takriben 388.000 kişiden mil~ 
ve ıerait dahilinde harbiye neza- kep olacaktır. Fakat bunların ar' 

t. · dil k" b ·ı sına askerli~e elveri .. 1i olmıy~arıll re ının n u eyannamc ı c "" ~ 
dav~.: edilmiş olan yaşları 20 ile la \'azifeleri başından aynim 

22 arasındaki gençlerden başka n icabedenleri de çıkarmak ıılJll' 
yeni ıınıfları silah altına çağır _ gelmektedir,20 yaşında olan geri) 
ması kuvvetle muhtemeld_i_r_. ___ n_· ~Qmet derhal askere ala~ 

Bu sabah Avrupadan gelenler 
Almanların şiddetli ve taıyikli 1 ye fen ve imar şubeleri erkanı il 

idaresine karşı gelerek Yugoslav· rafından karstlanınıstır. 

yaya kaçan Çeklerden mürekkep Prost bir muharririmite det11l 
yirmi kişilik bir millteci kafilesi tir ki: 
bu sabahki Konvansiyonel trenile - Burada Uç ay kadar ~ 
şehrimize gelmistir. rok Boğaziçi ve echrin ADSlr__ 

Bunların ço~u Fransada teşkil c- tarafının plAnlarmı yapmak '' 
dilen Çek lejyonuna yazılmak isti- çalınacağım. Bu iein ne kadat ~ 
yen gönüllü nasyonali t gençlerdir. man sUrcceğinf şimdiden kcsUt 
Burava gelmeden evvel 70 gün ka mek imkansızdır. 
dar dag·ıara sıg· ınmağa mecbur o· Bumda, evvelce yaptığıın ıs~ 

~ulun naznn plfinma ı6r 
lan bu kafile başında Moravya Jjl 

hazırlanmakta olan tafsilatlı P 
belediye rei$lerinden hiri bulun· 
maktadır. lıı.rı da gözden geçireceğim • 

Fransa, harbe rağmen çok ti 
Çek mültecileri burada bir gün 

kaldıktan sonra Suriycye hareket 

edeceklerdir. 
Bir kısmı Suriyede kalacak, di· 

ğerleri Fransaya giderek askeri 
vazife alacaklardır. 

kin bir haldedir. üç ay so.; 
memleketime döneceğim." 

Emsalsiz 2 lfomiğin .-eferber hale gelmeleri... Şimdiye kadar güldüremedikleri derecede kahkaha 

!arla güldürec~kkri T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü film. 

Prost geldi 
Biray evvel lstanbula gelmesi 

beklenen şehircilik mütehassısı l\1. 
Prost bugünkü Semplon ek presi. 1 

le gelmiş ve Sirkeci garında beledi 

BugUnkü ekspres ancak s,-~ 
on bire doğru gclcbiJnW.ıür. 1J 
da makinenin bir arıza geçlrıı> 
ve FransMb trenin fazla be~,. 
tllmesi bu gecikmeye scbcb ol ' 

muştur. 

Bu sabahki konvansl)•oncll' 
mir.alay rütbesinde bir Alnıall ,J 
keri kuriyesi de gelmiştir. .-/ Bu Perşembe Akşamı sara v Sinemasında 

,, . ' .. .- .. . ..... ./ .. :... , 

Sa a.haftin 
PINAR 

Mualla- Sadi 
Beyoglunda tEs~<i Am Jasadör) 

SlkAyetDerD temenınıuer 
---~-----------------.-------_,;;;._.---___________ ,_, ___ _. __ _..,., .... _..-~ 
Valimizden bir dilek : 
,, çocuklarımıza karşı Bizı 

utanmaktan 
L'11iucrsitcııi11 ya11 J.-upıswdaıı 

lıaşlayıp JJo:ciojJaıı kr111ul11e illc11 
bir sokak uar<lır ki mlı ''Kaplall/JO· 
şa mrklebi sokajjı.,clır. Aldıüııııı: 
bir mektup, bu sukak ımki11lcriııi11 
cldde.11 llc11ıcıcak bir Jıalclc bıı/1111· 

dııldarı111 gösteriyor. llıı mrklııb1111 

cışııijıdıı 11cşrelliyi111i: kı~111111ı okıı
ılııklcııı .rn11ra, kı11111clli ıoali ırr bele· 
diye reisi doktor 1.ıit/i /\ ırılıırııı dıı 
"" 1•11l111ıciıışıııı1ı ııı·ıy11ca{Jııııı ııe ıı· 

1 ıık bir Jılıııınctlc oıılurı bıı milşkül 
ım:iyclleıı k•ırl11raı-aüııııı enıiıı lıu
_ııırıuorıı:. Hıı/;ıııı: ıu· ıliuorlur: 

"Gniversih•nin yan kopısı k:ırı;;ı
~ııııl:rn b:ı.,J:ıyon sôkoöıınızın bir in· 
rohnı Bozdo~ıın keınel'fnc kudOI' 

'·''"'il 11vj : lJC~ıllCI C lllllllCl ilk 

kurtannız !,, 
sı ralnııan çıftlcl'in çirkin harekcl!:'. 
ri, bilhassa mehtaplı gecelerde ~
cuklnrımızın gözlerine ilişecek dl~ 
cvleriınlzdc akşnmdnl\ sonrıı soli.11 
j!a b:ıkınağı menettik. Fakııl bb> 
hir yasağııı daimıı kontrolü \'C r\• 
,ızoha rnınihnye knllanmnmız ı.n!J 
ıııidir? Geçen gece mehtapta s01''r 
iln ilişen si>zlcrinıiz snnkl kızgın b1

, 

demirle dağlanmış gilıi ynnd•· ı-, 
E!Örıliik lıilir misiniı: Dıvnr dibi11 

de nyakln durııınğı rahatsız ııııl~ 
ıııuş olacnklnr ki, soknl!ın ıanl 0 .ı 

ııe" ınsınn ~·nyılını~ bir erkek cc ı• 
ızcrındl', hu ~·• ınc kn~ nnşnııŞ 

ıı· Eıölgc, kıınıldıınıp kıvrcınıp cJıırd' 
lor! Şuşınu,yınız, lıu milşnhCde r' 
snlntırüyct ,·cyo ıniliJnlogıınııı zer 

ıııcklcplt•rln hahçc tlıv:.rı knphıını, si yokıur. 
ııı-.Soka~ııı diner tnrnrilc gene bu so ''On scııedcnbcri mülcnddil sııO 

"' ı:; ı-• ·ok içiııtleıı kl\·rılnıı "Kaplantkr· rucaotlar•mıı buradan ICn\'irııl tl• 
~ 11 ,, soknnıııc!n ıln ı•,•lcrlın iz ''nrılır. !osu geçmemesi 'e clcklrik şirke 11 
o,;chrin F:ıtih, \'d.ı ve <·h· .. ril<' ::\lt'r· nin tle oıuz ıııclrc lıavnt kııh1°>1. 
t•nıı, Sult:ınhnınnını gilıl tk:ırcl mın c irgcmcsi yüzllııdcıı nellccsiz };~6 
nlrnlıırıııı en kıs:ı yolılıın hlrihlrlıw tlı. ı:nknl şimdi bu .soknl;n ı;ıılı 1 

diışe.ııııiş, c,·ıcre elektrik ccre~11:. 
'l'l'İllllİ';'ltr. Scııclcrılcııberl ışık '1 , 
" - el . ı 'ı;i ,c ım SOl'lllC Cll tCll\'11' ye VCl'il 

, 1 · , uıılık · ri) ıını:r.. lliııueıınlcyh lsl:111hııl so· 
<lir. ''rıi•·crsilc knıııs•- knklurına yeniden konucnğını gıııe 

'ı:ığlıyan ~"':·ıjlınıı". rok i•lrk,tlr. <iı• 
ı·c ,.l' ~iindii;ı: yiizlcrrc iinivc•rsltc 
talebesi <le lııırııdan ı,ıcc;cr. ı~ok:ıl .. ,, 

lelcr·'c oktırltıg~unıtız """zlercc ı~ııı·, 
11111 k:ırşısı ile Bo1.doğ:ııı kt'merindc u " J ·u 

y:ıııi Iııı sol-.n1ııı ıki lll'U:ıdu lıircı lındıın yalnız bir tekinin bu s~:: 
lrklrl' .. 11,ıı~ ,·nrdır. Fnkill hıır· ihn ortıılnına yerine, ynnl bCŞ1 

nr miinh:ınt seklinde k·vrılnıı hu nıcktelıln kficük knpısı yanınıı ~:. 
5 Blrinclteşrin perşembe akşo.mmdan itibaren büyUk program ve göriılmcmiş yeniliklerle uçacağımız salonumuzda sayın halkımıza 

sa:uıe ve musiki inkıliı.bı göstermekle bahtiyar olacağız. Memleketin kıymetli sanatkan Buyan MUALLA hem fantezi hem tarihi sahne· 
lerc lft.irW: edecektir. Kıymetli bcstekllr SAI.AHATTtN PINAR dahi sahnemizi tezyin edecektir. (Hem alaturka, hem nlnfrnngn, hem ta. 
rihi sahneler: 1 - Tarihi musiki tablosu, 2 - Fasıl saz heyeti. 3 - MU.r\1.I..A ve KEMANI SADi, 4 -IW~l:LL orkestra atraksivonu 5 ~ ~ , 

uzun sokııi'.iııı Mlhns'in oı t:ı tarnfln- nulınası hem bu ~knğı, hcrn 
·ıııd:ııı görüııeıııcıl<'I' hile. Hö~ lece "J\optondcryn,. sokağını a~lınlnlll~ 
iflrİ kıırnıı)•' in 1 ıılıın Jı '-Oknl; Sl' C'nk \'C hÜtiin hurndnn SCÇClllcr 

•ırTrrılf'nh::-ri /'l"t'rlnri. 1 ifh• s:ı ltir lıcraher hi1.i knr:ınlıkln yerlere ~~ 
•nrııfınılı ·ncklrn ılıvorı uımııırıası varluııın:ıklnn ve dalın mlilıirn ol 
dolnyısilt'. hrr ,,r .. ," rernlelr. s:ılıne 14'.lk çocuklrırıınızıı lrnrşı ylizfıntli -:m.'·' l ' nı:vCsü, her gün saat 6 dun gece 2 ye kadnr program devam cdcceklir. Telefon: 43776 her pazar saat 3 den 6 ya ka. 

.. dar ailelere ı:aylı maline. 
olın:ıkl:ırlır. :\leklrıı ı11'·nı·ıııııı ılilıi· kıznrııı:ıktnn, ~ iircğinıizi nzııı>P11 

''" 1111111·. ~ irnıi~r.r :ıılıııı ııw-.:ıfr ile kurtrıracaktır.,, 
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Topladığımız on bin kişıcten kaç 

ki§i teklifimizi kabul etu biliyor 
musunuz? 

Üç kişi! 
Ne rezalet değil mi? 
İmparator hazretlerinin hiddetini 

size anlatamam: Hepimiz başın11z· 
dan korktuk! 

Bu inatçı lrlandalılan kararla
nndan vazgeçirmek için her çare.. 
ye başvurduk, nafile •.• 

Nobodi: 
- Her çareye baş vurdunuz öy

le nü? dedi, tazyik etmek çaresine 
de mi? 

- Hayır. l\fatmazel doktor bu· 
nu katiyen menetti. 

Nobodi, saf bir tavır takınarak 
sonlu: 

- Matmazel doktor mu? Kim 
bu kadın? 

Stenhavserin suratı asıldı. Bah· 
settiği adamdan çok korktui:'U bel 
liydi. Yavaş sesle: 

- Ondan bahsedildiğini hiç i~i~ 
ınediniz mi? diye sordu. 

- Hayır. 
Bu cevap Alınanı hayrete düşür 

dü. 

- Birazdan onunla karşılaşacak 
1.nız. Kim olduğunu size söyliye
yım: 

Matmazel doktor, doğrudan 
dotruya imparator hazretlerinin 
n_eıareti altında bulunan "Kayze
nn şahsi gizli istihbarat teşkilatı,, 
nı ~are eder. Bundan başka Kay 
zerın mahrem işlerde müşaviridir. 
Ben de bu teşkilfita mensubum ve 
teşkilatın siyasi şubesi şefiyim. 

Matmazel doktorun büyük bir 
~alAhiyeti vardır, hatta önünde 
on Hindenburg ve Ludendorf bi. 
~e /ğilirler. İmparatorluk başveki· 

on Betman Holveg onun yanın· 
d_a mektep çocuğu gibi, salahiyet· 
sız kalır! 

Bugünlerde itibari her zaman· 
kinden de çok fazladır. Çünkü bu 
İrlanda kuvvei seferiyesi ışını 
o~a danışmadan ve fon Starn, 
z~~emıan fon Hodenhavzen bil 
Yük erkanıharbiye ile müştereken 
hazrıtadıtar. Iş fiyasko verince 
ınatrnazel Qoktorun kıymeti anla· 
~ldı. İrlanda teşebbüsü böyle da· 
b? .başlangıçta muvarrak olamazsa 
ızı gülünç vaziyete düşürecek. 

İmparator hazretleri ise gnlünç 
0 lmaktan korktuğu kadar hiç bir 
§eyden korkmaz. Gülünç düı:mC'. 
lllck için razı olmıyacağı şey ~ok-
tur. . 

lrlanda meselesini halletmek Ya 
zifesini imparator ııimdi matmazel 
doktora \'erdi. O da bir avdanbe· 
ri bu işle uğraşıyor ama boşuna .. 
~;nm bir netice alamadı. Onun 
ıçın çok sinirli, önüne geleni baş· 
lryor. Karşısına çıkmaktan korku· 
Yoruz. 

_ _Bunlar yetişmiyonnu5 gibi beş 
g~ndcnberi Kayzerlc erkanı har· 
bıyc i Vilhclmshafende bulunu· 
rorl~r \'~ zaten karmakarışık O· 

an ışlcrı birkat daha karıc;trrı\'or· 
lar. ~ · 

b"~ ~cdeki tercü?1an zabitlerin 
U} ük erkanıharbıyeye yolladık· 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 

- Ostanda yaklaşıyoruz. 
Ve eliyle dörtte üçü yıkılmış . 

yüksek bacası bir taraftan öte ta
rafa obüsle delin.mi§ bir fabrikayı 
işaret ederek devam etti: 

- Fakat Ostanddan evvel şura· 
Ja duracağız. 

Nobodi fabrikaya baktı, sonra 
Almana dönerek sordu: 

- Orada ne yapacağız? 
- Keşfedemiyor musunuz? 
- Nereden keşfedeyim? 
- Oyle ise haber vereyim: Mat· 

mazel arzularını bildinnek üzere 
sizi orada bekliyor. 

Ingiliz, cevap vennedi. Düşün. 
ceye daldı. Yalnız üzerine aldığı 
vazifenin muva'(akiyete ulaşması 
değil kendi hayatının selfımeti de 
meşhur casus kadınla yapacağı 
mülakatın neticesine bağlıydı. Fa· 
kat Nobodi az çok silahlıydı. Sten 
havser farkında olmadan ona epey 
malumat vennişti . Matmazel dok 
tor onu gafil avlayamazdı. 

(Devamı var) 

Holantse Bank-UniN.V. 
Mezkur bankanın 1938-939 sene. 

si hissedarlar umumi heyetinin Lu 
a)·ın 18 inde Amsterdamda toplana· 
caAını balı<'r aldık. Senelik rapor, 
işlerin ~·<'niı1 ., :nkişafuıa mani o. 
lan ve bütün sene de\"&m eden siya· 
si gerginliğe raAmen memnuniyet 
verici netice) r elde edildiğini gös· 
termektedir. 

Biri Vnezuell:ı'dıı Maracalbo'da 
ve diğeri de Rotıerdamda olmak il. 
zere iki yeni şube atmıştır ki bu 
da iş ve münasebetlerin büyümesi· 
ne saik olmuştur. 
Biliını;onun yekununun 78.000.000, 

Florinden 89.ooo.ono tıorlne yüksel 
mesi, bankanın inkişaf ettiğini g5s· 
termektedir. 

Banka 11~ .ı müdürlüAil • gecen 
sene olduAu gibi • bu sene de yüzde 
6 temellfı tcvzı edilmesini teklif 
cdccekllr ki bu suretle hissedarlara 
• oankanın 25 net yıldönOmO mnn~ 
scbelile ~ecen mart ayında yl\ıde 2 
nisbetinde fel"kaUde te,--ılat yapıl. 
mış olduğuna g;rf' • ceman ~·üıde 8 
temettü temin edilmlı olacaktır. 

Tutan i nsan l arı 
romanmı koyamadık. Ozllr dile. 
rlz. 
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HABER - Akşam Postası 

"Dolmuş,. usulü 
yapan taksıler 

Belediyenin ceza 
yazmasından şikayetçi 

Şehrin muhtelif taraflarında 

bir çok taksi otomobilleri, diğex 

nakil vasıtalarındaki ucuzluğa uy 
gun olarak taksi fiyatlanndan da. 
ha aşağı ücretlerle yolcu nakledi· 

yorlar. 
Ban mıntakalarda böyle otomo 

bil servisleri adeta otobüsler gi· 
bi muntazam bir hat halini almış
tır.' 

Belediye, dolmuşa yolcu nakle
den şoförleri şiddetli surette ta· 
kip etmektedir. 

Zabıta memurlan dörtten faz. 
la yolcu alan taksi otomobillerini 
çevirerek zabıt tutuyorlar ve pa· 
ra cezası kesiyorlar. 

Beyazıt - Atikali paşa yolunda 
beş kurup dolmuşa yolcu götü
ren şoförlerden Aziz Çelikman, 
dün gazetemize müracaat ederek, 
şunları söylemiştir: 

- Dolmuıa yolcu nakleden o
tomobillerden bazı mıntakalarda 
üç lira ceza kesiliyor. Halbuki ba· 

na verilen· cezalar arasında 25 ll· 
rahklar da var. Bu yüzden 170 li· 
ra para cezası ödemek mecburi • 
yetindeyim. Bunda bir haksızlık 
var. Ce~alar, şehrin her tarafında 
müsavi olmalıdır. Bundan ba~ka, 
bir kısım zabıta memurları, uzak. 

tan otomobil, bakarak bizim ha
berimiz olmadan zabıt tutuyorlar. 
Bu zabıtlar cezaya esas cluyor • 
Böyle tek imzalı zabıtlar kabul e 
dilmemelidir. Çünkü ciddi bir 
tahkika müıtcnit değildir.,, 

Belediyenin bir çok ıoförleri a· 
lika.dar eden bu meseleyi eaaılı 
surette inceleyerek ceza işlerini 

tanzim etmesi lazımdır. 
Şoförlerin taksi fiyatından U• 

cuz olarak yolcu taşımaları §ehir 
~~n fay dalı bir hareket olduğun
dan bunu güçleıtirmek şöyle dur 
~n. bila.kiı teıvik etmek gerek
tir. 

Yalnız istiap haddinden fazla 
yolcu almak gibi hareketler göz 
önünde tutularak bu mesele 
hem ıoförlerin, hem de §ehrln 
menfaatine uygun bir karara bağ 
lanmahdır. 

Tf YATRQ,_AR 
ŞElllR TiYATROSU 

Bu nk~ıım 20,30 ıi:ı 1'epebaşı 
ılr:ım lmmınıln H<Y\fEO .IPl.Ylff 

JOZEF BALSAMU 

C SPDR--i ------·---···· 
lzmırde ilk 
maçları 

İzmir, 2 - Yeni sene llk maç
larına bugün Alsancak stadında 

ve Halk sahasında A ve B tn • 
kırnları arasında baıJlanmıştır. 

Birinci maç Ate~ııpor ve De. 
mirspor takunları arasında yapıl· 
dı. İlk devre 1-1 berabere netice. 
!enen bu maçta Ate" Demlrspo· 
nın \klnci devrede attığı 2 gole 4 
golle mukabele ederek ma-'1 5.3 
kazandı. 

Bundan sonra Uçok • Yaman· 
lar takımları karvılaftılar. Bu 
müsabaka heyeti umumiyesi it,L 

berile nurgun geçti, neticede 2·1 
Üçok galib geldi. 

Günün en mühim karvılaşmast 
Doğanspor • Altay taknnları a • 
rasında yapıldı. Bugün için tzmi· 
rin en kuvvetli iki takımı olan 
bu iki ekip taraftarlannın tcşvL 
ki arasmda çok heyecanlı bir 
maç yaptılar. 

Rakibine karvı daha iyi anla • 
!jB.n Doğanspor birinci devrede 2 
ve ikinci devrede de bir gol ya· 
para.k maçı 3..1 kazandı. Altay 
takmıı kalecisinin hatası ~11zün

den yediği lld golden sonra bir 
tUrlU tutunamamış ve ancak lkln 
el devrede bir gol yapabilmiştir. 

Halit sahasındaki B taknnlaıı 

karvılaşmasmda Ate' Demlrııpora 
hükmen, Uçok Ya.mantara ~-O ve 
Altay da Doğanspora hükmen 
galip geldiler. 

--ZXYI - Eminönü 2 inci ilkoku· 
lund •n f937 .1938 ders yılını1 aldı
~ım diplomayı kaybettim. Yenisi· 
nl alacdım •an cskisir". hiikr.ıil 
yoktur. \ ~" wıı 'fıire 

• so.0-939 tarihinde 4752 sicil 
numarah şoför ehliyeti ve nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Her lldstnl 
de yeniden çıkaraca~ımdan esklle· 
rinin hükmü yoktur. 

llehmd • 
• 30·9-939 tarihinde 303 sicil 

numaralı şoför ehliyetimi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hllkmü kalmamıştır. 

lsmall 

• 31·1'112 No. Jı ikamet tczke· 
remi zayi ettim. Yenisini alaca. 
Aımdan eskisinin hllkmü olmadıjı 
ilim olunur. 

Iran tebeaaından Mlşa lbrtıhlmof 

RAŞlT RIZA • E. SADi TEK 
TiYATROSU 

Bakırköy Miltiyadlde UVEY BA· 
BA vodvil 3 perde 

HALK OPERETi 
6 llkleşrin cuma akşamı ilk temsil 

RU HESAPTA YOKTU, yeni operet 
Fi\":tll:ır: fi0,:ti,2!i 

Ayrılmak 
Apartımanın önünde otomobil· 

den indi, taksinin hesabını ödedi. 
Sonra içeri girerek bir numara • 
nm kapısını çaldı. Cevap alama • 
yınca bir kaç defa daha çaldı. Ge· 
ne cevap yok.. Bodrum katına 

inen merdivenin başından kapıcı 
ya seslendi. Gelen kapıcıya sordu. 
Sonra tekrar kapı önüne geldi ve 
bu sefer daha fazla israrla zili çal· 
mağa devam etti. 

Henüz otuz beş yaşlarında, şiş· 
manca, temiz giyinmi§ esmer biri 
tdi. Kendisinde hali vakti yerinde 
bir adam görünüşü vardı. 

Nihayet kapı açıldı. Sporcu 
vücudlu, sarışın bir genç. ropdö· 
şambrle kapıda göründü. Ziyaret· 
çiyi: 

- Sen misin Adil? diye karşı· 
ladı. Az kaldı. Sana kapıyı açmr 
yordum. Evde hizmetçi yok, ben 
de çalışıyordum. 

Ziyaretçi içeri girdi: 
- Seni rahatsız ettim. Kusura 

bakma Kadriciğim .. Kapıcı senin 
evde olduğunu söylemişti. Onun 
için israr ettim. Seninle konuşa
caktanm var. 

Ev sahibi yanm ağızla: 
- Öyle mi? dedi. Gel salona 

öyle ise .. Fakat kusura bakma, 
fazla vaktim yok. Sokağa çıka· 

caktım, giyinmem lizım. 
Misafiri güzel döıenmiş bir sa· 

tona aldı. Adil bir koltuğa otur· 
du, cığara yaktı ve söze başla

dı. 

- Kadriciğm, sen benim en iyi 
arkadaşım, hakikt bir dostumsun. 
Hayatımın bir dönüm noktasında· 
ynn ve biliyorum ki sana tamami
le emin olarak açılabilirim. 

Durdu ve cıgarasından bir ne-
fes çekti .. 

Kadri: 
- Seni dinliyorum, dedi. 
- Evet dostum, hayatımın bir 

dönüm noktasmdaynn. Söyliyece
ğim ıeye şaşacaksın? Ben artık 

Şükranı sevmiyorum t 
- Kannı sevmiyor musun? 
- Evet, seviıerek evlenmittik. 

Fakat altı senede insan deği§i· 

yor .. Zaman geçince insan kendi
sinde ve evleridiği kadmda birçok 
şeyler görmefe başlıyor. 

Bununla beraber Şükrandan 

büyük bir şikayetim yok. Ancak 

evlenmemiz bir hata idi. 
Kadri sordu: 
- Bunun yeni mi farkına var

dın ?. 
- Hayır, çoktan .. Fakat kana· 

atim, bu senenin ilk aylannda 
kuvvet buldu. Bak sana her ıeyi 
anlatıyorum. Ne zaman biliyor 
musun? Tam idealimdeki kadınla 
karşılaştığım vakit.. Ah onunla 
evvelce, evlenmeden önce tanıı
malıymı§ım ! .• 

İdealimdeki kadın deyince bel· 
ki mübalağa ediyorum, Aysel fev· 
kal3de güzel. ideal bir kadın de
ğildir; fakat ben seviyorum. 

Tanıdın değil mi, Ayseti? Onu 
bir kaç ay evvel gördüğüm vakit, 
eski tabirle kalbirtiden vuruldum. 
Zavallı, genç yaşta betbaht ol· 
muş, yaşlı bir adamla evlendir • 
mişlcr, hayatının en ltararetli se
neleri bctbaht geçmiJ. Kadmca
ğız, sevilmeğe muhtaç ve layık •• 
Beni çılgınca seviyor. Kendi ta• 
adetimi temin ve onu da mesut 
etmek istiyorum. 

Kadri soğuk bir tavırla arka· 
daşmm sözünü kesti: 

- İyi ama, deıdi, bunlan bana 
koşup gelerek hikaye etmenin ıe
bebini anlayamadım .. 

- Arkadaşım değil mısın, 

derdimi açıyorum. Hem sana ihti· 
yacım var .. 

Şükranı bilirsin, havat görün· 
mekle beraber çok içlidir, beni de 
c dicesine '&'!Ver. B an a kar· 
§t bir sadakatsizliği de olmadı. 

Zavallı, Ayscli sevdiğimi " 
boşanmalC niyetinde oldufumu 
bilmiyor. Evet, Şükran'dan aynlıp 
Ayselle evleneceğim .. 

Fakat Şükran.. Kanmm bct
baht olmasını da gönlüm istemi· 
yor. Onun teselli bulacağını, hat
ta başka birisini sevebileceğini 
anlasam vicdan azabı çekmiyecc· 

ğim .. 
Geçirdiğim buhranı anlıyorsun. 

Ben vicıdansrz bir adam değı1im .. 
Kabahati, beni sevmekten ibaret 
bulunan bir kadmm betbaht ol • 
masına razı olamam. tıterim Jd 
o da kendisine yeni bir yuva kur· 
sun, mes'ut olsun. Buna hakkı 
var. Güzel, zeki, ahlaklı bir lcr 
dındır. Niçin beğenilmesin ..e tıe-

(Liıtf en sayfayı cevirlnlzJ. 
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duğunu kendi kendinize düşü· 

nüp bulmadığınız a§ika:dır. 
- Benim bulunduğum hanede 

piyano çalar bir genç matmazel 

vardı. 

- Pekala ı Şimdi bu mübahase· 
yi bir tarafa bırakalım da itimize 
bakalım 1 ! Kopya etrneği tecrübe 
ediniz •• işte üzeri çizilmiş kağıt
lar, fakat onları ziyan etmekten 
sakınınız, çünkü pahalıdır. Daha 
iyisi beyaz kağıt alıp üzerini çi· 
.zerek onıda tecrübe et .• 

mumane bir tavırla kollarını ıar· 
kıttı ve derin bir düşünceye dal· 
dı. 

bi dedi ki: 
- Fakat bütün kadınlar ma

dam Varn gibi değildir. Onların 
içinde mağrurlar, hakaret eden• 
ler, yanlarına yaklaşılmazlar var 
ki onlan sevmek deliliktir. - Evet, bani nebatat ile uğra

ıan matmazel değil mi?. 
- Bizzat o, hem de oldukça 

mi.kemmel piyar&:ı çalardı. 
- Sahih mi~. 
- Evet, mösyö, bense musiki 

için bayılırım. 
- Bütün bunlar notaları tanr 

mak için bir sebep teşkil etmez. 
- Mösyö Ruso (bir ıeyin se

bebini aramıyarak eserinden isti· 
fadc ctmeğe çalışan adam mükcm· 
mcf değildir) diyor. 

- Evet möayö s3ylediğiniz gi· 
bi yaparım .. Fakat müsaade bu
yurunuz: da arzcdeyim: Bu bü • 
tün hayatım için bir hal ve hizmet 
değildir, çünkü anlamadığİm mu· 
siki notalarını kopya ile uğraş -
maktan ise gider kö§e batında ya. 
zıcılık ederim. 

Jilber ise şaşırmıı kalmııtı. 
- Demek ki bu matmazel 

Galli ve matmazel Grafoudriyo 
ile olan vak'alar doğrudur? Ma· 
dam Vanr ile olan muaşakayı 

Ruso geçirdi? Demek ki bu aşı· 
kane konuşma ümit eylediği gi· 
bi kendini saadete utaıtıracağı 
yerde ıon derece mütecasir eden 
kavutma gayet mükemmel tertip 
edilmi§ yalan değildir?. 

- Halbuki böyle fırsatlar Ru· 
soya bir çok kereler vaki oldu. 

- Evet, fakat oRuso idi. Eğer 
ben kendimde onun kalbini ay
dınlatan ateşin bir kıvılcımını 

hissetmi§ olsam .. 
-Ne yapardın?. 
- Her ne kadar büyük ve zen· la? ~rapordan sizin esir dti5tüğünü 

zü oğrenince matmazel doktor. 
b~na . sizi alıp getirmemi emretti. 
Sımdı \·aziyeti biliyorsunuz. Mat. 
mazet doktoru mli'iktilattan kur· 
tar:nazsanız haliniz yamandır. 

l:eyms N'obodi gülmt'ğc baş' adı· 
- Benimle alay cdivorsunuz 

galıba, dedi. Matmazel doktorun 
mu,affak olamadı~ı bir meselede 
benim gibi müte\·azi bir gazeteci 
ne rap:;;ın? 

- Evet. fakat gene Ruso (in· 
san eşyanın sebebini arayarak ni 
hayct ıürurunu. saffetini, meyli 
tabiisini kaybeder.) diyor. 

- Eğer aradığı ıebebi bulmak· 
ta kaybeylediği ıeylerden ziyade 
istifade görürse ne beis var t. 

- Genç adam, genç adam, sen 
düşünmeksizin söz söylüyorsun .. 

-Ben mi?. 
- Evet sen .. Sokak yazıcısı ge-

ce mi çalışırda maişetini tedarik 
eder?. 

- Hayır .. 
- Öyle ise beni dinle .. Bir ma-

hir adam, iki üç saat ıarfında bu 
sayfalardan ve hatta alııar•k beş, 
altı sayfasını kopya eder. Altı say 
fa üç frank eder, bu kadar parayla 
bir adam geçinir.. Siz geçinmek 
için attı ıuyu kifi gördüğünüz 

için aksini iddia edemezsiniz. Ge. 
celcri iki saat çatışarak. bir adam 
.cerrahlık. tababet, ve nebatat mek 
tcplerinin derslerinde butunmağa 
muvaffak olur. 

- Delikanlı. Ruso. katiycn 
yalan söylememiştir, belki Ruso· 
nun kendi hakkında söylediği 
sözü bilmiyorsun.. Mesleğini 
izah ederken "hakikat için fedayı 
hayat,. demiştir. 

- Demek ki Rosunun doğdu· 
ğu muhitte doğan bir kimsenin 
büyük bir madamın sevgi gö· 
zünc çarpması, onu sevmesi 
mümkünmüş? Oh! yarabbim, bi· 
liyor musunuz mösyö? Bu. ken
di fakir ve biçare olduğu halde 
yüksek verlere ~öz atmış olanla. 
rı sevinçten c;ıldırtacak derecede 
limit verici bir haldir. 

gin ve asil olursa olsun benimle 
müsavi gelecek, bana karşı red 
muamelesinde bulunacak bir ka· 
dın yoktur, derdim. Fakat hiçbir 
şey olmadığım, istikbalime ümit 
le bakmadığım için gözlerimi ken 
dimden büyüğüme çevınrsem 

gözlerim kararıyor O Ruso ile ko 
nuşmu§ olsam. 

- Ne için?. 
- Ona sorardım: Eğer ma-

Stenhavscr mukabele etti: 
- Matmazel doktor o fikirde 

d~ğil .. Size şiımlick'n haber \'ere· 
Yım. ister i temez onun dediğim 
Yapacak ınrz. 

- Görürüz! 
Hava kararmış, gökyüzünü si 

rah bulutlar kaplamı~tı. Nobodi 
dışarıya bakarak: 

.- Hava bozuyor. dedi. Nerede· 
r ·z imdi' 

Alman c.:\ap \erdı: 

Jak, son derece mütchayyır o
larak baıını çevirdi: 

- Görüyorum ki siz yalnız ne· 
~tat ve muıiki ehli değil, olduk
ça mükemmel mantık ta biliyor· 
ıunuz .. 

- Heyhat! Mösy8 ... Be ne na
batat ilimi, ne musikişinas, ne de 
mantık talebesiyim. Bildiğim şey 
bir notayı diğerinden, bir iJareti 
diğer işaretten ayırmaktır. Jilber mcmnunanc haykıra· 

- Siz birini seviyor. Rusonun 
aşk hayativle aranızda bir ben· 
zerlik v.örüyorsunuz öyle mt !. 

Jilber kızardı ise ide bu suale 
cevap vermiverck kendi zihnin· 
den geçen diişüncelerl söyler ı::i· 

dam Varn, onun seviyesine inme· 
ıc o madamın seviyesine çıkamaz 
mıydı? Sorardım ki: Sizi mllte· 
cssir eden bu vüsal sizden mene
edilmi§ olsa onu elde etmek için 
hatta .... 

- Hatta?. 
- Hatta bir sUrüm irtftdp et-

mez: mi idi?. 
ihtiyar Jak titriycrek ve bu 

şekli alan muhavcre}Iİ keserek 
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Devlet Oemiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları ! 

Deniz Levazım sat1nalma komisyonu ılAnları 

1 - Tahmin edilen bedeli (10. OOO)lira olan Dz. yeni erat kışlası 
ıııe,•cut keşif ve fenni şartnamesi mucibince tamiratı 5 blrinciteısrin 939 
tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır Muhammen bedeli 1.000 lira olan 20.000 adet sapsız çalı ~üpürge,ı 

16.10. 1939 pazartesi günü saat (10,30) on lıııçukla Jl:ıyll:ırpa~:ula gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme u~ulile salın alı. 
nacaktır. 

2 - ilk teminatı (iaO) lira olup keşfi ve şartnamesi berıün ko-
misyondan alınabilir. 

3 - hteklılerin 2490 sayılı kanunun tariratı dahilinde icap eden 
vesaikle birlikte belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. (7405) 

Bu işe girmek isteyenlerin 75 liralık muvakkat teminat ,.e kanunun 
tayin etlisi ,·es:ıikle birlikte eksiltme giinü saatine k:11lur komisyona ınii
racaatları 1:1zıındır. • • • Du işe ait şartnameler komisyondan parasıı. olarak dağıtılmaktadır. 

(7RH) Marmara Uuübahri S. Alma Komiqonunclan 

Kayseri iskan ~üdürlüğü: - Bulgur ilanı -
1 - Komutanlık kara erlerinin senelik ihtiyaçlanndan 60000 kilo 

bulgurun 14-9-939 gününde yapılan kapalı zarf eksiltmesinde hiçbir ta. 
lıp zuhur etmemiştir. Yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

Develi ve Pınarbaşı kazalarındaki göçmenler için muhammen 
bedeli beher çifti seksen lira olmak üzere pazarlıkla on bin liralık 

çift hayvanı satın alınaC'aktır. Hayvanların boyları bir ondan a~
ğı olmıyacak, asgari Ü!;, azami beş yaşında olacaktır. Pazarlığa 

gireceklerin satmak istedikleri hayvanlarının çifte elveri§li ol
duğuna dair baytar raporu alması §arttır. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk teminat tutan olan 7 50 liralık teminat mektup veya 
makbuzlarını hamilen ihale günü olan 6. 10. 939 cuma günü ıaat 

15 de İskan Müü:.irlüğünde teıckkül edecek komisyona ve ıartna 

2 - Eksiltmesi 5 birinciteşrin 939 perşembe günü saat 16 da lzmll· 
le tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bulgurun bir kilosunun tahmini fiyatı 14 kuruş olup ilk temi
nalı 630 liradır. 

4 - Bu işe alt şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 
5 - Eksillmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta. 

riratı veçhile, bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret nsikalarını 
yukarda yazılı ilk teminatlarile birlikte tanzim edecelderi teklif mektup• 
larını muayyen gün ve saatle tam bir saat evveline kadar komisyon 
başkanlıJına vermeleri. (7422) 

meyi görmek isteyenlerin her gün İskan Müdürlüğüne müracaat
ları ilan olunur. (7935) ••• 
vilmesin? 

- İyi amma dostum, bunları 

bana söylemekteki maksadını ge
ne anlamyamryorum. 

, 
yor ve a,kı mukabele ıde görü- 1 - Tahmin edilen bedeli (22.400) lira olan (160.000} kilo kuru fa

sulye 10 birincileşrin 939 tarihine rastlıyan salı günü saat 14,30 da kapalı 
yor. Fakat Şükran namuslu bir zarfla alınacaktır. 

- Demi§tim ya, yardımına 

ihtiyacım var. Sakın yanlış anla
ma, senden karımın bir sevdiği 

olup olmadığın ısoracak değilim. 
Şükranın temiz ahlakından §Üp
h~lenmek aklıma bile gelmez. Sen 
den istediğim onu ayrılmak fikri
ne imale et.. Fikrimi kendisine 
münasip bir şekilde söyle.. Sen 
ailemizin en samimi dostusun .. 

Ben söylemek cesaretini ken· 
dimde göremiyorum. Ona vazi • 
yeti anlat. Sevmediğim halde bera 
her yaıamak ve evlilik bağını 

idame etmek hakkını kendimde 
görmcl:liğimi, esasen iş bu §ekle 
girdikten sonra aramızdaki bağın 
ergeç kopmağa mahkum olduğu
nu ona izah et .. istersen onun na· 
zarında beni küçült ve alçalt. Vel
hasıl ne yaparsan yap ve Şilkranı 
benden boşanmağa kandır. Bana 
bu iyiliği yaparsın değil mi?. 

Odada bir sükut oldu. Eski ar· 
kadaşına uzun uzun bakan Kadri 
nihayet: 

- Adil, dedi, bana verdiğin na
zik vazifeyi kabul edip edemiyece 
ğimi bilmem. Bildiğim, buna lü
zum olmadığıdır. Şükranla evlen· 
menin bir hata olduğunu söylü
yorsun; Şükran da ayni fikirde ... 

Karımın başka birisini sevebi- 1 
leceğini bilsem vicdanen müsterih 
olacağım, demiştin .. Mademki bu 
seni müsterih edecek, haber vere
yim: Karın başka birisini sevi • 

kadındır, sevdiği adamın metresi 2 - tık ıeminatı (1680) lira olup şartnamesi hergün komisyonda gö-
clmamrıtır. Aralarındaki müna • rüliip Ye alınabilir. 
sebet, maddi bakımdan, katiyen 3 - hteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifah dahilinde tanzim ede-
günahkarca değil.. cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat ev

,·eline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlıtına makbuz mu· 
Ayselle evlenmek için boşan- kabilinde vermeleri. (7400 

makla Şükranın ıevdiii adamla * * • 
evlenmesini ve meı'ud olma11nı 1 1 - Tahmin edilen bedeli (17096) lira olan (800ÔO)' kilo zeytin ta· 
temin edeceksin .. Vicdanın müs· nesi 3 birinciteşrin 939 tarihine rasUıyan salı günü saat 14,30 da kapalı 
terih olsun, senin Şükranı ıevme- zarna alınacaktır. 
diğin gibi Şükran da ıeni sevmi- 2 - ilk teminatı (1282) lira (20)' kuruş olup şartnamesi herıün ko-

misyondan parasıa olarak alınabilir. 
yor. 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifah dahilinde taıızlm ede. 

Adil, arkadaşının sözlerini git- ceklerl kapalı teklif mektuplarını en ıeç belli gün ve saatten bir saat 
tikçe artan bir hayret ve ıatkın - eneline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanhlına makbuz 
Irkla dinlemişti. O ıusunca: mukabilinde vermeleri (7331), • 

••• - Şükranı sevmiyor muyum? 
diye haykırdı. O kadar acele hü- KU'lllara 'OletlWarl K. ..._.,_, Komll)'Oaudaa 

küm vermiyelim! Birisiyle alakası Kömür ilanı 
varmıı ha? Ama namuıundan bir I 27-9-939 gününde kapalı zarf eksiltmesinde talibi çıkmıyan 205 ton 
§ey kaybetmemiş! Kim bu adam? sömikok kömürü yeniden kapalı zarf usulile eksiltme.ye konulmuştur. 
Öğrenmek iıterim Demek betka Eksiltmesi 19 birinciteşrin 939 perşembe giinü saat 16 da Iznıitte tersane 
. 1 1 v• ku. B kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Beher tonuna tahmiD edi. 
sıy e ev enmegı ruyormuı.. o- len fiyat 24.50 liradır. ilk teminatı 376 lira 69 kuruş olup şartnamesi be-
şanmak niyetindeymif.. İyi ama delsiz olarak alınabilir. Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı 
ben bofanmak iıtemiyorum işte!. kanunun istediii bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikaları· 

Salonun kapııı açıldı ve güzel na ve yukarda yazılı teminatlarile birlikte tanzim edecekleri teklif mek. 
bir kadın hiddetle içeriye girdi .. tuplarını: muayyen gün ''e saatten tam, bir saat evveline kadar komisyon 

H k d 
başkanhlına nrmeleri. (7900) 

ay ır ı: --------------------------------------------- Faut ben iıtlyorum.~ Wuni 
kat'iyen karar verdim. Sevdiği· 

min kim olduğunu merak ediyor
sun. l,te karımda duruyor, en 
iyi arkadaıın .• 

Kadrinin elini tutmuıtu. Adil, 
evveli bir fCY söyleyemedi •• Hay
ret ve hiddetten dili tutulmuı gi
biydi. Kadrinin üzerine atılmak 
istedi, cesaret edemedi .. 
Kapıya yürüdü ve çıkarken ba-

ğmlı: - Alçaklar 1 • 
Nakleden: Fethi KARDEŞ 

iskan Müdürlüğü: 
Şarkııla istasyonunda bulunan 164.630 metre mik'ibı kereste

den 70.lSS metre mik'ibı Pınarbap kazasının Bcserek, 37,790 met
re mik'ibı Tersakan Ye 56.685 metre milıı:'abt Panh köylerine ve 
Sarımsaklı ista•yonunda bulunan keresteden 45.348 metre mi1ıı:'i:bı 
Viranıehir nahiyesinin Pöhrenk köyüne nakilleri ve her metre 
mik'abı kilometre bapna 8 kurut Uzcrinden pazarhlda eksiltmeye ko 
nulmuıtur. Talip olanlann yüzde yedi buçuk teminatı otan 103 li· 
raya mukabil teminat mektubu veya makbuzlarım hamilen ihale 
günü olan 6. 10. 939 cuma günü saat 16 da takln Müdilrlüiünde 
müteıekkil komiıyona ve izahat almak iıteyenlerin de her gün 
İlkin Müdilrlüfüne müracaattan ilin oluur. u7934,, 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kınklık ve bütün ağnlanmzı der 

keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir 
Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

- ifü lllimll 
.... .... .... .... 

l ıst. Komutanhgı Satınalma Komisyonu ilAnları] 
ihale günü talibinin vermiş olduğu fiyat komisyonca pahalı gö 

düğünden 345 ton kokkömürünün tekrar kapalı zarfla ihalesi 12 birili 
teşrin 939 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen kıyın 
6265 liradır. ilk teminatı 470 liradır. Şarınamesi hergün komisyonda 
rülebilir. isteklilerinin belli gün ve saatte ilk teminat makbuz veya me 
tuplarile kanuni vesaikile beraber ihale günü ihale saatinden bir sa!ıt e 
veline kadar teklif mektuplarının Fındıklıda .komutanlık satınalma Jı; 
misyonuna vermeleri. (7493), 

••• 
A}·ozajada Sü,·ari l>inicilik olmlııncla şerait vö keşif cetvellerine g3 

kapalı manej yeri yaplırılacağından kapalı zarfla ihalesi 21 birincileşri 
9~9 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. l\luhnınınen keşif bedeli 302 
Jır~ 90 ku.ruşlur. ~J~ teıni'.ıalı 2271 lira 29 kuruştur. Şerait ve keşif cctv 
lerı bedelı mukabılınde aıt olduğu şu beden verilebilir.isteklilerinin ih 
gününden en az sekiz gün evvel vil:iyet Nafia ren müdürlüklerinden al 
cakları vesikalarile beraber belli giin ve saatıen bir saal evveline k:ıd 
teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satınalına komisyonuna verın 
!eri. :< 7930 >. .... 

Komisyonumuzda mevcut şerait ve evsafı dahilinde 4 baş nakli 
koşumu beygiri satın alınacaktır. Taliplerinin çarşamba ,.e cuma gün 
hayvanlarile beraber saat 13 e knd:ır kom isyomıınuzda bulunmaları (7980 

* * * Istanbul komutanlıJı birlikleri için 40000 kilo bulgur şerait ve ev 
fı dahilinde pazarlıkla snlın alınocnklır. Pazarlığı 5 birinciteşrin 939 p 
şembe günü saat 10 da yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatle Fı 
dıkhda komutanlık sahnalma komisyonuna gelmeleri. (7981), 

* .. • 
Serait ve evsafı dahilinde 33,333 kilo gah-anizli saç ile 15000 

muhtelif ebatta çivi salın alınacağından ihalesi açık eksiltme ile 23 bir 
cileısrin 939 pazartesi günii saat 14 le yapılacaktır. Her ikisinin de bl 
muhammen bedeli 12999 lira 90kuruştur. llk teminatı 975 liradır, ıst 
lilerinin ilk teminat makbuz yeya mektuplarile 2~90 sayılı kanunda 
lı vesikalarile beraber ihale günü ihale saatinde Fındıklıda Istanbul 
mutanlığı satınalma ltomisyonuna gelmeleri • .(7982) 
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BiÇKi ve DiKiŞ 
Esaslı öğretip musaddak 

diploma veren 

dedi ki: 
- Kanm uyanmış olmalıdır ... 

teessüf etmek zamanı gelmemiı ; 
tir. Fasulyeler işi mademki bitti, 
hayl:li gidip çalışalım. 

rUndil. Bahuauı parlU ve temiz 
parkeyi pek bcienmitti. 

- Altınaaki iki çizgi arasında· 
ki nedir?. 

NEKTAR K. ZARUKY 
ralebe kaydına başlamıştır .• 
>azardan maada her gün 9 - 12 
ve 14 • 18 e kadar müracaat 
~abul olunur. Adres: BeyoğhJ 

Haydi aşağıya inelim, bahusus ça· 
lışacak bir adamın günü pek er
kenden başlar. Gel evlad gel .• 

- Doğru mösyö, affedersiniz ..• 
Fakat bazı muhavere vaıidrr ki 
beni sarhoı eder. Bazı kitaplar be
ni hayran eyler, bazı fikirler beni 
hemen mecnun gibi yapar. 

- Haydi, anlaşıldı, siz aşıksr 
ruz .. 

Jilber cevap vermiyerek kağıt
ları iğnelerle tekrar eski kese ka
ğıtlar haline koyarak faıulyeleri 
toplayarak doldurmağa başladı . 
Bu iş bittikten sonra ihtiyar: 

- Siz süslü bir yerde yatmadı
nız, fakat hiç olmazsa lazım o-
lan şeylerin cümlesine malik idi
niz. Eğer daha erken uyanmış 

olsaydın büyük şehirlerde pek 
nadir olan yeşillik kokularını a
lırdın, çünkü burada Josin soka • 
ğının bahçeleri vardır ki timdi çi· 
çekte olan ihlamur ağaçları güzel 
bir koku neşreder, bu kokuları 
sabahleyin teneffüs etmek insan 
için bir gün zarfında lazım olan 
kuvveti verir. 

- Evet bunları severim. fa
kat çok görmüş ve alışmış oldu

fumdm hOyük ehemmiyet ver---Kır!ar ve ormanlardan he-
nUz ayrılmış olduğun için onlan 

Jalıı: ile Jilber tavan arasından 
çıktılar. Bu defa ihtiyar Jilberi 
doğruca iş odasına götürdü. 

Orada camdan globlar altında 
kelebekler, ıiyah tahtadan yapıl· 

mıı çerçeveler içinde nebatat ve 
maden nümuneleri, cevizden ya
pılmış bir !dolapta bir çok kitaplar 
dar ve uzun bir maıa, üzerinde si 
yah ve yeıil çizıili eıki bir örtü, 
onun üstünde muntazaman dizil· 
miı el yazıları, döıemeleri k9yu 
renkte dört koltuk sandalyesi .. şi· 
te bu odanın mefruptmı tefkil e
diyordu. 

Bunların cümleıi pek fakirane 
ise de son derece temiz, parlak 
ve mükemmel tertip edilmiş oldu 
ğundan pencerelerde a11lı bulu
nan perdelerin arasından giren 
hafif ıtık altında oldukça güzel 
görünüyordu. 
Odanın bir tarafında ufak bir 

piyano, bo§ ve ateften mahrum 
töminenin üzerinde ufak bir saat 
bulunuyor, rakkaıın çıkardığı 

tıktak orada hayatın vücıduna de 
lilet ediyordu. 

Jilber bu odaya hürmetli bir 
tavırla girdi 

Döşemesi Taverney şatoıunda
kilerden biraz daha mükemmel 
o1dutu için ona pek muhte!em gll 

Jak, Jilbere pencerenin önüne 
konınu9, küçük bir masayı göste· 

rerek: 
- Oturunuz, timdi size ayırdı

ğım itin ne olduiunu söylerim, 

dedi. 
Jilber bir aandalye alıp masa

nın yanma oturdu. Jak, aratarı

mlisavi surette açlk çizgili bir ki· 
ğıt göıtererek: 

- Bunu bnir miıiniz? diye 

sordu .• 
- Şüpheıiz, nota kağıdı .• 
- Pelıı:ili, bu kiğıtlardan biri 

benim tarafımdan kifi derecede 
karalandıkta yani üzerine alabi· 
leceği kıııl:Jar musikiyi kopya eyle
diiimde on su kuanmıt olurum. 
Bu benim bizzat takdir eylediğim 
fiyattır. Siz muıiki notası kopya 
etmeği öğrenebilir miıiniz ?. 

- Evet möıyö, zannederim:.. 
- Bu küçük çizgilerden, eğri 

büğril ufak noktalardan canınız 

sıkılmaz mı? Bunlan anlamakta 
zorluk çekmez niisiniz? . 

- Hakikaten ilk bakışta onlar
dan bir ıey anlamam, fakat yavaş 
yavat alışıp notaları biribirinden 
tefrike mu'99ff ak olurum, mesela 
iıte bir (fa) ... 

- Nerede?. 
-Şurada, eıı llst çlzıide karr: 

91k bir halde .. 

-O da (fa)" ... 
- ikinci çizginin üzerine ata 

binmit gibi yazılmıı nota nedir?• 
- Bir (sol) •• 
- Fakat •iz musikiyi okuyor• 

sunus!. 
-- Evet iıimlerini tanırım, fa· 

kat kıymetlerini bilmem. 
- Notalan beyaz, siyah, eğri, 

iki eiri, üç eğri olarak bilir misi
niz?. 

- Oh 1 Bunu bilirim-
- Bu ipretleri?. 
- Bu işaret bir (A). dır. 
- Şu?. 
- Bir diyes."4 
- Ve bu?. 
- Bir bemol •• 
- Peklll 1 Fakat bir §ey bil· 

mediğinizden bahsederken neba· 
tattan, aıktan dem vurduğunuz 
gibi, tin*ii de musikiden, hem de 
iıimlerini doğru söylemek prtile 
bahıediyonunuz?. 

- Oh 1 mösyö benimle eğlen

meyiniz I.. 
- Bilakis evladım hayret edi • 

yorum. Musiki bir sana'ttır ki di· 
ğer ilimlerin tahıilinden sonra 
gelir. Siz bana hiç tahsiliniz olma
dıfınr. hiç bir ıey öğrenmediğiıti
n aöylemi§tinh\. 

-Dofrusu öyledir .. 
- Halbuki bu iıaretin (Fa) ot-
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Yatak, yemek ve çalışın 
odalarlle salon tak1mınrt 

velhasıl her nevi mobilyalar; 
:ıvizeler ve kristal takımlarf 
BAKER (ESKi HA YDE~) 
mağazalarında teşhir edl1· 
mekte ve her yerden ucuz fi} 

lat ve mUsald şartlarla sa 
tılmaktadır. 

lslanbul asliye i::ıincıl 

mnlıkemesilıderı: 

Mnklnılc lnrafrndan, Beşik!• 
\lıbasağn mnhallcsinılc ilhan s 
3t No. da mukim iken halihazır 
k:unelgahının meçhul olduğu taJJ 
} iin eden Hamdi aleyhine mab 
ıııcnin 939.972 No. Jı dosyası ne 
çılan boşanma davasına ail ~ 
hal ilünen müddcialcyhe teblllJl 
clilıliğl ,.e müddeti ge1:lilU b• 

' cevap verilmedi':i cihetle mu ,.. 
me günü 10-11-939 sant 14 ola 
la)·in edilmiş olduğundan mu 
lcyh Hamdinln mezkClr gOn "'e 
aite mahkemede hazır buluıııJI 
veya bir vekil ınyln ederek gönd 
rnesi Iiizıımıı iliın olunur. 


