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Alr11anva nıüttefiklerin bita-
.-aflarla ticaret yapr1ıasına 
mani olr1ıağa çalışıyor! . . 
Bir Alman gazetesi yazıyor:------

Balkanların iktısadi 
bitaraf lığı Almanya için 
hayati bir zarurettir ! 
. Bu gayeyi temin maksadiyle 

Berlin, lskandinavya ve Balkan devletlerinden 
mürek~ep bitaraflar bloku kurmc;k emelinde imiş. Ü ~ t c§l uil'b .. Yyanf ô lYI o ~ IF g 
B 1taraf1 a r Hitler Bize bugünü hazzrlıgan 
Kendi aralann~~ ~icaretten n.~tk.~nu Atatürk.ün manevi 

vazgeçmeli ımışler ! soyluyor .., • • 
~~~:::;,:,~A. y~~,;.~~ ~:;•~!::::. vazgeçme;; ka· Ro::iheB::inka:~;eri h u z u r u n d a e g. ı 1 e 1 ı m 
h te, Almanya 1.skandinav,·a ve Alman gazetelerinden "Koel· 
"a11t • Londra, 6 - Rayştağ bugün 
,_ anlan ihtiva edecek olan bi- nischc Zeitung,, diyor ki: 
~tar toplanmaktadır. Bitler nutkunu 
b1_ lllenıleketlerden müteşekkil "Eğer İngiltere, Avrupa, Asya 

'l' h bu içtimada söyliyecektir. Hitıe_ 
llıakt l~k vücuda getirtneğe çalış_ ve Amerikanın Almanya ile tica- rin sulh tekliflerini bu nutukla i-
di a ır. Bu memleketler, ken_ ret yapmak istiyen bitaraf mem_ 13.n edeceği sanılıyor. Fakat İs -
~ında ve müttefiklerle tL (Devamı 4 üncüde ) viçre gazetelerinin Berlinden al _ 

dıkları malümata göre salahiyeL 

1 k 1• A 1 m a n d e n ı' z a 1t1 tar Alman mahfilleri büyük bir 
ketumiyet muhafaza etmekle be. 
raber, zaaf işareti gibi tela.k.ki o_ g e m 1• s ,· d ah a b a.t 1 r ı I d 1 lunabilecek yeni sulh teklifleri 

Bugün, her §eyden evvel , bize İstanbulun kurtuluş gününü ha
zırlayan Ebedi Şef Atatürkün m anevi huzurunda eğilmemiz i .. 
cap eden bir gündür. Atatürk geçen sene bugünü aramızda, 
hasta döşeğinde yaşamıştı. Bugün O 'nun maddi huzurundan 
mahrum bulunuyoruz. Fakat bizi teselli eden en büyük kuvvet 
O'nun en yakın arkadaşının, en değerli askerinin, en büyük siya
set adamının başımızda bulunmasıdır. Va rol Ebedi Şefin 
aziz arkadaşı, varol Mill~_Şef 1 Q ~-"j ... 

Kurtuluş bayra- '(l• 1 ~ 1 beklenmemesini tekrarlamakta -

Aı rn b. A . k dırı'.ıoııanda gazetelerinin Alman-
' 

1 
1 a n Ya , 1 r m ~ r 1 a n Va p U r U. yadaki muhabirleri, Alman hal -

A 1 1 d 
kının Polonya)lla. karşı elde edi • 

n u n m e r i ( a su a r 1 n a len zaferle ala.kadar olmadığını 
b3tırdacağınl ., İ lbar ,, etti ( De\'amı 4 

üncüde) 

Korsan gemisi YT3Şk·in ... iühi3i1 
h •• ~ l d YAZAN: 
enll Z JU UllQ1nQ l Nezihe MUHiDDiN 

llar· Aşk ve macera romanı 
l'ılan ıs, 6 - Bugünlerde, AL mevzuu olduğu istihbar edilmiş. 
da.y radyohrı yeni bir propagan- tir. Pek yakında HABER 

t a ba ı sütunlarında tıı>·ı· ş amış!ardır. Franstz v~ Alman amiralmın verdigv i 
bı 1ıı . ••• ••• ••••••••••q,.,,..,.,...,.,....." 

kay er.n bir an evvel Ameri- g:arıp bir hab~r 

mımızı bugün 
kutluluyoruz 

Sabahleyin büyük bir 
geçit resmi yapıldı 
Şehrimiz, kurtuluşunun 16 ncı 

dönüm yılım bu sabahtan itiba. 
ren büyük merasimle ve coşkun 
bir şekilde kutlulamağa başla· 

mxştır. , 
İstanbul halkı, daha · sabahın 

pek erken saatİerinden itibaren 
kendisini düşman esaretinden 
kurtaran kahraman ordusunu 

(Devamı 4 üncüde) 
A l dil ha b •• .. ' } 1 • • 
'"''lıc . r e suruK eme.c ıçın, • • 

Olan rıt.a .nirıeşi';: dcvletler:ne ait Vaşington, 6 (A.A.) - AI· A m er 1 ka ı I e Sovyetl er 
dcıf gcn-ıılerin Fransız ve İngiliz man donanma kumandam amiral 
t;ık~?.altlları tarafından batınla • , Raederin, Berlindeki Amerikan 

~'oparrandanm 1 (Dmmo ' üneüde) arasında siy as 1 m Ün a-
Q arp . cephesinde . ilk sebat kesiliyor mu ? 
~ tank mu harebesı air Amerikan gazetesi, propağanda 
(::ans12lar Lüksemburg hududu dolayısile böyle bir ihtimal ileri sürüyor 
~V Q r I n da bir Q r m an I z a pteftı ler Nevyork, 6 (A. A.) - Ameri. nasebetlerin kesilmesi muhtemel 
'--0 ka aleyhindeki faaliyete dair ya.. bulunduğunu, çünkü Sovyctlerin 

h l1dra 6 · So A "k d k ·· · t tahrika' tJ rra11s • - Garp cephesınde Lüksemburgtan bildirildiğine gö pılan tahkikat neticesinde v - men a a omunıs 

<lil. ill·tz ve Alman tankları arasın. re, bu tank muharebesi neticesinde yet hlikümetinin parasiyle geniş yapmamaları şartiy1e 1933 sene -
larıı-1\ nıuharebe olmu~ ve Frnn.:ız 1 k b h d d mik"asta komünist propagandası ~inde Amerika ile Sovyetler tk. j •\i<trın " Fransız ar, Lü ·sem urg u u u J 

İllistir. ın galibiyeti ile neticelen yapıldığı anlaşılması üzerine liği arasında yenidC'n münasebet 
(Devamı 4 üncüde) "Nevyork Jurnal,, diplomatik mü tesis edildiğini yazmaktadır. 

Tak-.im m<'y<fanmila istiklal marsı 
liyen askerlerimiz :ve }'ali 

diıalenirken, istiklal ıruırı;mı ııöy. 

abidc7e}~elcnklkoyarkeıo ... 



'5 '.BiRiNCiTESRfN - ·1939 

~~~~~ lJid.,6~~: 
.. ·.··. -. 

lf · jaHabe!J 
AKŞAM POSTASI 

\AKIT 
Asım Us, "ltnlyunın ihtiyııtk:ırlı· 

gı" serle\ hıılı başmakalesinde, l • 
t:ılyan SteCııni aJnnsınııı Musolıııı -
nin harbe nihayet vermek için biı 
ııroje üstünde meşgul oldul!u haber 
lcrini tekzip eden tebliğinılcn bnh· 
,ederek hu tehli~in ltııl)onın lıe)· 

ııclnıilel 'fadyeUnde az çuk bır ı.lcgı 
1ıklik boşladıttıııı gosleı en manalı 

bir hadıse olduğunu ka) ucdı) uı. 
Çunku son Su\') el - Almıııı telılıgııı 

le sulh tekhfıne b..ızı do:ı.t de\'lcı · 
terin de teşrık eclilece{lı lıakkındu 

bır ka)ıl "ardı \C ltııl):ı, ı\lnuın)u· 

nııı askeri miıttcfıki sııauıe bu uu:.ı 
lh.ı\ letlerın başında gelıııeı.; lu.ı:ırııdı. 

çcıı Alınan} anııı bir gün 'I'irye .. tcye 
inmek ıstc)eceğ: ihtimalleri de z.i· 
hlıılerc gelmiştir. 

lht ik3rla Mücadele Komisyonu Bir kadın 
... 

SolıilıJ ııe N~ı,ivat Mü<liui 
. Hasen Raaım Us 
iDARE EVJ: ısraııbııl Aıılara u41ai 
'"• hllll luuw Zıt t .. rll •dtt11 bıu"" llAltl 

Yazı tıleri telefonu : 23872 

tüccarları dinledi idare • 24370 
rlAn _ • : 20335 
Tnllrfttı e.ıuo lı.lıfı ,... .,._ - ._ 

çocugunu 
te rkedecekti 

\'aı..ıl lıa~ıııubuıTiri, geçen gün 
Alman • Rus ıınlaşıııa~ını tctkiJı. c • 
derken, lt :ılyanın bugünkü gibi bır 
lıa sa iyct güsterebileccsııı· klll uct· 
rııiş:l. Bugun ııadı eler kenılisinr 

hak \"erecek malııyctıe in!.ışaf ctm.~ 
bulunul ur. 

Hepsi ihfi~ar değıl, Fiyatlara bir 

miktar zam yaptıklarını söyledtler ! 
Kaçarken görülerek t 

' mahkemeye verildi t 
Asiye isminde bir kadın üç ay- l 

!ık çocuğunu, bakacak kudreti 

olma Jrgından Emi •• önü merkez:. ~ 

ne bırakıp k;:ırrrıak isterken ya. 
kalanmış ve Sultanahmet Sulh 
birinci ceza mahkemesine veril· 

miştir. 

~ .... Mtlılı• , ... .,. ..... .,.. 
,. .... -.,. """' a-'11< •••••••••••••••••••••• 1 ABONE ŞARTLARI 
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\'akıt b:ışnıuh:ıl'riı·:, Musolıniııin 

uıgiltcrc \"C Frııns:ı)ıı yııııılacuk 

sulh teklih reddedildll:li takdirde 
askeri ittifakı mucibince Alman) ıı· 
nın yanında harbi göze tılncıık zilı· 

niyette olsa) dı, Berlini.1 :ırzu ettığı 

.,ulh ta\'assutu rolünti üzerine al -
noktan cekınmemcsi icap cdeccğı • 
ııı, zira, Almanya harbin de,·amın
tlan mütevellit ıucsulıyctl nasıl bır 

•.ulh teklifi ile lngilterc ''e t'ransa· 
) a yüklemeğc ~ol ışıyorsa Italyıııı 

Bnşvekilinın de bltarıırııı;ıı hır ka • 
rak lıarhc iştirak için kendı mcm . 
lekeli clklırı uıoumıyesıne karşı hiç 
olmazsa zahirl bir :ı.ebep hazırlama· 
ğn ihtiyaç görecc/Jini, halbuki Mu· 
'>Olininin bu işi üzerine olmamakla 
bu nokt:ılard:ın ihtiyatlı durmağa 

liizum gördüğünü l"ıızdıktnn sonr.ı 

Jtal~anın sulh istediiUni, fukal lıu· 
günkü ahval ve şerait altında her ı
ki tararm kabul edebileceği şekilde 
bir sulh teklifi yapılamıyncağını 

bildiği ve akamete mahkCım bir tek· 
lif yapmayı Musolinlnln pre tijı 

için zorıırh görmesinin lahit olaca • 
ğını tebarüz ettiriyor. 

Asını Us, son hddiselcr csnasıııdu 
lt:ılyanın Almany:ıya kınlmasını 
mucip olacak şu noktaları da 1.:ay• 
dedi:ror: 

1 - Hıller, ~lnlinle anlaşmak kn
rannı ~ crdi~I zaman Musolininin 
!'eyini almamıştır. Ancak anlaşma -
ıl.ın sonra Kont Ci)•anoyu çağırarıık 
cmrivııkiclcn rnıılOmat vcrrnişllr. 

2 - l~gal edilen Lehistan arazi
s 'nin hudut ve rnııkadderııtını tayin 
işınl münhasıran Rusya ile Alman -
' :ıya veren son l\toskova anlaşması, 
lnı;iltere \'e rr:ınsn ile beraber I -
t ılyanın ela Avnıp:ının bu sahası 
h ıkkında fikir ve rev h~:ran ermek 
hakkını ıılmnktadır. 
Nih:ıyet Sovyet anlaşması ile Ka

radenize inmek hııyalinden vazge -

Atatürk köprüsü ne 
zaman açılacak? 

'ı E~l S.\B.\II 
Hüseyin C:ılıil Y:ıl(·ın, "Sulh l\la

ne\ rolııı ı" lı:ışlıli.ıı } .. .ı:ı-. • · ·~" 
nın ulh la\·assutu Şlll inlannı tek • 
zibı: ıııüsHrııat gv:,lt'rlşiııf J.:ıı) ~ıcıle • 
ı·ck Alman :.ulh ş:ıı llarının kabule 
şayu ıı şeyler olnı..ıdı{:ın ı 1 lulyanı n 
da lakdır clmış uldu8unu lşaret e · 
dıyor ve: 

··uugun dıinl ada Alman) anın :.o· 
ziınc maııncak hıı; bır ıııilld ı. .. ı • 
ııııuııışur. (,,:ünku Alıılanya hiç hır 
tuahhtidündc uuı·ruu1111şlıl'." ul} Ol'. 

TA.:\ 
M. Zckerı)a Sertel, bu ünku ma· 

kıılcslndc, harb başlıl ıılı hcnıiz bır 
ay olduğu ve ol'lııdıı deınokr:ıtların 

harbe gırlş ı;cheplcı ıni ueQiştircıı 

bır şc) l.ıuluuıuuı.lığı hıılde Alııııınyıı 

nııı nıçın sulh lstediğinı araşlıı • 
ıııak.tadır. 

Muharrire göre, bu sebepler şun 
Jardır: 

1 - Almanya kendi 
bıı· ccnlıcr icıııe dü 1mıişlür. ı;arn · 
la )opocıığı bir tnıırruz ise onu zate· 
re cıcnil, mağlubiyete ııuru .. lı~ ece • 
lir. 

2 - lnsillcrc denizlenJc hfıkiııı • 
dir. ~lddcllenen nbl,ıka Alman} a • 
yı iktısaden lRZl ika haşlamıştır. 

3 - Nazi liderleri arasında iki • 
lik hoşgüstcrmlştir. 

4 - Oııümüz kı~tır. ~e karada ne 
clenizc1e seri bir zafer kazanmak 
imldinsızdır. 

5 - Açlık ve kıllık harpsiz zare. 
re alışan halkın maııeviyntını kır • 
ıııışlır. ı\ vusıur;rn, Çekosıo,·akyadıı 

ki milyonlarca hnlk Alman hükı"ıınc· 
tine düşmandır, ınilyonl:ırca Alımın 
da hnr.lıe muh:ıll rıir. 

CUMHURIYET 
Yunus Nadi, bugün, Türk • Sov

yet milnnsebellerini tetkik etmekte· 
dir. Türk - Sovyet dostluğunun bir 
tarihceslni yapan mııharrir, Mosl.:o
va müzakerelı:rinin mu\"aflnkıyelle 

biteceğini ve TOrk - ltus lloslluAu
nun btı imtihandan dn lmn-elli ve 
muzorrer çıkacai!ını kaydediyor. 

Zozo Dalmag 
muhakeme ediliyor 

lhtikirla mücadele komite·i dün 
Ticaret Müdürlüğünde toplanmış. 
tıbbi ecza, tel \'e çh·i tüccarlarını 

dinlemiştir. Tıbbi ecza tüccarları 

c:attıkları hazır A \'rupa ilaçlarını.' 
Sıhhat Vekaleti tarafından f"rn • 
sen fiyatları Üzerlerine yazılm!~ 

olduğunu ve bundan fazla satıl -
madığını, yalnız pamuk ve ıyoa 

gibi bazı maddelerde yüzde on 
kadar bir yükselme olduğunu ve• 
bunun da hariçten mal gelmcmej 
yüzünden ileri geldiğini bildirmi~
lerdir. 

Diğer taraftan üzerlerinde fiyatı 
yazılı olan ilaçların bile ba~ka yer. 
ıerden tedarik edilmi~ gibi müşte • 
ri\cre fazla fiyatla satıldığı anla • 
şıldığından tı.iccarlara 31 ağustoscı 
kadar olan fiyatlardan pahalıya 

mal satılmaması bildirilmi~tir. Ay
rıca birçok tıbbi eczanın piyasada 
tamamen bitmek üzere olduğu ha 
ber alındığından tüccarlardan elle. 
rindeki stoklarm derhal bildiri! • 
me i istenmiştir. 

Avrupadan dönen 
talebeler 

A vrupada tahsilleri yanm ka. 

!arak memlekete dönen talebeler 
üniversiteye, güzel ıan'atlar a
kademisine ve yüksek mühendis 

mektebine kaydolunmaktadırlar. 

--0--

0tel odalarında 

yapılacak tadilat 
Yeni hıfzıssıhha kanunu mu

cibince otellerde her odaya birer 

Tel ve çivi fabrıkatörlen soıı 

?amanlarda ham madde buluna 
maması yüzünden çıvi ve tel fı . 
ratlarınm yükse\diğıni, fabrika 
masraflarının az istih~ale nisbct e. 
dilerek fiyatiara bir mikdar zam 
yapmak mccburiyetınde kaldıkla. 

r:ım söylemiş erdir. 
Cam tüccarları ise bir eylülden 

sonra gelen mallarda ihtikar ya . 
pılmadığmı, yalnız vaziyet dola · 
yısile yollarda kalan mallara mas. 
rafları zammedildiğini bildirmi~ • 
\erdir. 

Üniversiteliler ıçın 
kitap hazırlanıyor 
üniversite idaresi talebelerin 

kitaplarını yetiştirmek için çalış

maktadır. Yabancı eserlerden 
şimidye kadar 20 kitap tercüme 
edilerek basılmaları için Maarif 
matbaasına verilmiştir. 

--0--

İtalyadan gelen eşya 
Dün bir İtalyan vapuriyle Av

rupa memleketlerinden tıbbi ec

za, kağrt, cam, yünlü ve pamuklu 
mensucat gelmittir. 

--0--

Alibey köyünde yatı 
mektebi 

Alibey köyünde yeni bir yatı 

mektebi açılması kararlaşmış, 

Maarif Müdüril Tevfik Kut dün 
köye giderek bu yolda tetkikler 
yaprru~tır . . 

Yatmeyva 
kooperatifinin ~u);lele~~ 

Ya' meyva ve sebze koopera. 

tifi Osmanbey, ltsküdar ve Top
hanede birer satış mağazası aç
mrştı. Dördüncü bir satış yeri 

de bugün Kadıköyde açılmıştır. 

Buralarda hem ucuz ve hem iyi 

meyva ve sebze satılacaktır. 

Asiye sorgusunda ağlayarak 

demiştir ki : 

''- Günlenlcnberi açım , ya
tacak yerim de yok .. Hic; olmazsa 
bu yavru benimle beraber çekme. 
sin diye merkeze bıraktım, Belki 
b!risi alir da onu olsun kurtarır

dı ... 

Mahkeme Asi!•e·~i:ı se::-best o

larak muhakemesine karar ver. 

miştir. 

Eminönü mey~anının 
tanzimi 

Eminönü meydanının tanzimi 
işi dün ikinci defa arttırmaya ko

nulmuş, fakat gene talip çıkma
mıştır. İşin pazarlıkla yaptın!. 
ması kararlaşmıştır. 

--0-

Demiryollarına yeniden 
memur alınacak 

Devlet Demityollan idaresi a

yın 16 sında büyük Titayetlerde 
birer imtihan açacak ve lise ile 

orta mektep mezunlarından yeni 

memurlar alacaktır. imtihanda 

muva,ffak olanların heP6i vazif.:

ye tayin edileceklerdir. 
~ 

...... Akademi mimari 
Şubesine 60 talebe girdi 

Güzel San'atlar akademisi mL 

mari şubesine imtihanla 60 tale· 

be alınmıştır. Diğer §Ubeletin 
kayıt müddetleri ayın 15 inde 

kapanacaktır. 

=-~~~--=----~!.ı. •. 
------------
Yeni ekmek 

• 
çeşnısı 

Pazartesi gününden 
itibaren tatbik edilecek 

Yeni un çeşnisi ile imal edilen 
yeni ekmek nümunesi daimi en • 
.:ümen tarafından da rnuvaf ık gö -
rülmüştür. Yi.:zde on gluteni ihti • 
va eden yeni eKmek çeşnisi bugün. 
den itibaren bütün fırın ve değir. 
:nenlcre gönderilecek ve pazartesi 
'len itibaren bu nümuneye göre i
malata başlanmaı::ı bildirilec.ektİ!'· 

.'."iyatlarda hiç bir değişiklik ol • 
mıyacak, buna mukabil ekmckter 
daha beyazla~acaktır. 

-- -.....ı~ -
Hindli profesörler 
bugyn gidiyorlar 

Birkaç gundfü şehrimizde bulu. 
nan Hindli filozoflardan mürek • 
kep ilim heyeti azalan bugün 
Toros ekspresile memleketlerine 
hareket edeceklerdir. 

Hind filozofları, burada kaldık· 
lan kısa müddet zarfında ilim mu 
hitimizle sıkı temaslarda bulun • 
muşlardır. 

Üniversite profesörlerinden M· 
Şekip Tunç, Hindistandaki felsefe 
hareketleri hakkında heyet reisi 

profesör Zaf erülhasan ile uzun u.. 
zadıya görüşmüştür. 

--o-

Mahmut Saim gene 
tevkif edildi 

Atatürk köprUsünUn bazı nok
sanlannm ikmali için Cumhuri

yet bayramından ancak iki ay 
kadar sonra açılabileceği anla§!t
nuştır. Esasen köprünün iki ba
§Q'ldaki betonların kuruması ve 

yerlerine oturması için bir buçuk 
aya lüzum görillmektedir. 

--o-

Çocuğunu dütürmek 
igterken öldü 

Şehrimizde bulunan Yunan 
artisti z• o z o Dal mas b i r 
alacaklmına kar§t kanunen mec

bur olduğu mal beyanında bulun 
madığım:lan dün icra ceza ha
kimliğinde s orguya çekilmi§tir. 

Artistin alacaldraı Anlı:arada 

olduğundan muhakeme istinabe 
suretiyle yapılnuıtır. 

Zozo Dal mas 31 yapnda oldu
ğunu söyledikten s'Onra müdafaa 

sı için tazı molan veaikalan bul. 
mak için muhakemenin geri hı. 

rakılmasmı istemi§ ve bu talebi 
kabul edilmi_§tir. 

po"elen musluk konması ve du. 

varların yafh boya ile boyanma

sı icap etmektedir. Otelciler be

lediyeye müracaatla piyasada 
porselen musluk bulunmadığını 

söylemişler, fakat kendilerine bu 

l@nuni hükmün değil!tirilemiye. 

ceği bildirilmiıtir. 

Şirketihayriyeni n 
yerinde bir 

hareketi 

Arı hücumu Usküdar
da bir mahalleyi 

telaşa verdi ! 

Dolaııdıncıltk suçuyla bir ço% 
defa mahkemeye sevkedilıxıiı bu· 
lunan Mahmut Saiın dün ak§aıt' 

Sultanahmet aulh ceza mahke • 

mesi tarafından tevkif edilnüıtir· 
İddianameye göre Mahmut Sa-

im bu defa Fenerbahçe • Gala• 
tasaray neşriyat tirketi isimli 
firmalı kSğıtlar bastırmıı ve b\111 
lan Anadoluda bir çok tüccarla
ra gön:iererek ilfin siparip nıu· 
kabilinde paralar toplallUJ •t 
sonra da ortadan kaybolmuıtur. 

Dünkü sorgusunda suçlu, ktJ1• 

disinin bir ticari muamele yap • 
mak istediğini, fakat ismi çıktr• 

ğı i~in gene mahkemeye dii§tli• 
ğünü söylemi~tir. Be§iktaşta Demirciler okağın

da oturan Hatice isminde bir ka
dın çocuğunu düşürmek için Kü
~ükpazarda bir ebeden ilfiç alarak 
içmiş, fakat bir mtiddet sonra 
hastalanarak Haseki hastahane • 

sinde ölmüştür. lDbc hakkında 
tahkikata ba lanmıştır. 

--o-

Haklarında şikayet 
yapılan avukatlar 

Dört avu1tat hakkında müek-

killeri tarafından müddeiumumi
liğe bazı şikayetler yapılmış ve 
tahkikata ba lanmıştır. Baro İn

zibat meclisi de bu vaziyetle alfi
kadar olmaktadır. 

--o-. 

Yerebatan sarayı 

Vali Kuhlar, Yere batan sarayı
nın üzerindeki bo§ anaların park 
haline sokulmasını kararla tır
mıştır • 

-<>--
Mecidiye köyü 

hastanesi 
Prost dün Mecidiyeköyüne gi· 

derek in§a edilecek büyük hasta

haneye yer aramıştır. Müteha.ssrs 1 
bu yeri bugün tayin edecektir. 

Şikayete sebep olan 
posta saati değiştirildi 

Diin, Emirgan, Istin)'e ve Runıc
lıbhardan kıılkan ~abalı po~t:ısının 
köprüye 8 de vıırnıası yüıiiııden bu 
semtten gelen \'e mesai saatleri 9 
da ba,layan memurlurm ~·ektikleri 

sıkıntıdan bahsttmiştik. Memnun!· 
Jelle hnber aldığımıza göre, halkın 
ihliyadarını \"e haklı arzularını 

hemen yerine getirmek İsleyen ~ir· 
keti Hayriye idaresi bu vaziyeti a • 
celc tetlı:ık cimi' H menıurları 
müşkül nziyetten kurtaracak lcd • 
biri almıştır. 

Onüm~deki pazarle5i gününden 
sonra aynı posta sanı 8,.fO da löp -
rüye varncak, memurlar işlerine ra· 
h at rahnt yetişeceklerdir. 

Yokul::ırının ih!iyflrı l..arşısında 

gösterdii}i h:ıs asi;)cllcn dolııyı Şir

keti Hayriyeyi tebrik eılcriz. 

Dün Üsküdarda çok garib bir 
hB.dise olmuştur. İhsaniye mahal
leffinde Mustafapaşa. ııokağmda 

34 numarada adliye kfitiblerin -
den Cemil isminde biri oturmak. 
tadır. Ev oldukça eekidir. Sokak 

kııprsının yanındaki tahta aralık • 
lannda anlar yuva yapmışlardır. 
Evdekiler bu yuvadan çıkan arı
lardan rahat yUr.lı görmemekte 

ve her gün birke.ç kişi muhtelif 
yerlerinden sokulmaktadır. Niha. 
yet diln ev halkı arılardan kur -
tulmak için yuvalarını bozmağa 

karar vermi§ler ve hemen bu i~c 
başlamışlardır. Fakat dUşündük • 
!erini tatbik etmek pek kolay ol. 
mamış ve birdenbire yuvalarmm 
bozulmakta olduğunu gören arı _ 
Iar sürüler halinde ev halkının 

• lJf.Jfim~ilJ·-IP.!!ILE~· E 8 ,1 ·R·o M A'N · ~ .. -. .ıı· ..... '~ . .' ; " .. "'.' . . . ·- . . . . ı~·. '.. -- ,. .. ·. 
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yas içinde kendine dalan, Hamdi. 1 VIII j gibi oluyordu. Kırlarda koştuğu 
ye baktı. I Zeynep, C\'İne girdiği zaman, günleri. harmanları, çift sürdükle· 

Küçük oğlan, Zeynebe koştu. kendini kapının iç tarafına, hasır- rini hatırlıyor, "Yusufcuk,, "bul
Ywnulu avucunu ona uzatarc1k aç· lann üstüne attı. Biraz sonra Ah· dum, buldum!,. kuşlarının biribir-
tı: met de geldi. Zeynebi gormedi. !erini çağırı~larını, kolundaki cam 

- Zeynep, aba küpen! \'anından geçerek ocağa doğru yü· bileziklerin ~ıkırtılarım, işitiyor 
Zeynep, ufak avuçta parlayan rüdü. Minderin üstüne yattı. gibiydi. Gençliğe karı~arak kaybo· 

lira çeyreği küpeyi almadı. Elini Dışarda ağaçların çatırdısma lan çocuklutru, ve bütün havatı. 
kulağına götı.irerek yokladı. Par- karı~n köpek ulumaları dinme- karanlıklarda akan ışıklı bir dere 

Biran geldi ki: mhundaki bütün maklanna ıcak bir T laklık bula~- mi~ti. llcfzan derin bir · izlık or· gibı gözlerinden akıp gidiyordu. 
azaplar dindi. Vücudu derin bir tı. Kulağı yırtılmış. küpe çocuğun tahğı kaplıyor, sonra gene başlı- Kalbinde bir kö~e sızlıyor, bu 
!;ükunete ka\'UŞtu. Gözya~ları ke· avucundaydı. ~ordu. myı gcv~ycn memelerinde dııyu 
silmiş, gozleri kurumu~tu. Otur· Birden arka mı dönerek koşma· Ze)•nep, nine inin ölüm gecesini rordu. Ana olamamıştı. Şehre ilk 
duğu yerden yavasça kalkarak doğ ğa ba !adı. Bütün insanlara arka- yeniden ya,ıyordu. Yüreğinde. o geldiği zaman. vücudunda \e ru. 
ruldu. Onun kalktığını gören, ça· mı dönmü~, karanlıkları yüreği· ~ecenin korkusu \'ardı . Ahmedin hundaki anahk saadetlerini ı1iiğsü 
kır Ilü~fin, elindeki feneri yere ne rakın bularak, ·,·ücudunu ta.ı- ihtiyar gô~ ün1en çıkan hmltılar c:ıkışarak düşünüyor<lu. 
bıraktı. makta zorluk çeken bacaklannı ku'ak\anna nine inin sesi gibi ge· Bütün gece, ruhu geçen ömrü • 

Zeynep, a) akta durarak, gözleri 1 ürükli) erek bahçC'dcn çıktı. liyor, i minin çağnldığını duyar nim hatıralarilc dolup bo~1\dı. O, 

üzerine hücum etmişlerdir. 
Bu vaziyetten kurtulmak için 

herke.t eve k~ı.5, fakat arılar 
da açık kapıdan eve dolmuşlar
dır. Ne yapacaklarını şaşıran ev 
halkı bu defa feryada başlam~ _ 

lar ve çığlıkları duyan mahalle 
halkı ve polisler eve koşuşmuş

lardır. Tabii evdekilere hiçbir yar 

dımda bulunamamıelar, anların 

hilcumundan korkarak eve bile 
girememişlerdir. Nihayet bazı 

kimselerin tavsiye.sile saman ya· 
kılmış ve arkasından da haşarat 

öldilrüeü eczalar sıkılarak Mat • 
lerce uğraşıldıktan aonrn hayvan 
lnrdıın bir kısnıı öldilrülmüş ve 
diğerleri de kaçınlmıştır. Bu ha. 
dise yüzünden birç.ok kimseler 
arılar tarafından sokulmuştur. 

İspanya ile ticaret 
anlaşması 

İspanya ile yakında yeni ti. 

caret anlaşması müzakerelerin' 
başlanacağı haber verilmektedir. 

---Qo--

Basın Kurumu kongresi 
Istanbul Dasııı Kurumu Reisliğin· 

den: 
J!;tanhul nasın Kurumu uınurrıl 

heyeti 5 birinciteşrin 1939 per~r.lll' 

be giinü toplanmış ise de nis.ıbı el>· 
1 ~eriyrt lemin rd!lcmcdiğinden toP· 

fonlı 2G birincitcşrin 1!13!1 perşerıı· 
be günii sıı:ıt 14 rlc bırakılmıştır. 

El·i:lf3ınıJ31ilOCDJ -~. R A~N I ' . 
atrlmış bir çu\a.l gibi yerde yatar- ocaktaki küllerine kadar, onu e\'ı· 
kcn, içinde ı~ıkh dünyalar doğu _ ne bağlayan sevgiler, vücudund9 

yor, ve ölüyordu. maddi birer ağn yaparak kopıl" 

Sabaha kaı% rüzgar dindi. A • yorlardı. Bir aralık kendisini, lıef 
ğaçların yorgun dallan kıprrdısız şeye yabancı buldu. 
kaldı. Köpekler su:.tu. Ahmet, ocağ"ın yanındaki Jnin • 

Dıs::ırda ilk aydınlık beliriyordu. der üstünde uyuyordu. lçinde otıı 
7,,('ynebin kırpmadığı gözlerine şa.. karşı hiç bir his, ne kin, ne de 
rak renkleri doldu. Bu donuk ışık· nefret yoktu. Ortalık ağarınca. '!! 
lar oda)'I kaplayınca 7.eynep, saz kır Hü ~rin gelip "c\i boşaltıt1 
damın kavunlar, mı>:.ırlar, torba'ar diyecekti. Bu düşünce, onu sars -
a<:ı\ı ta,·anına, kalaylı. kırmm ha. mıyordu. Artık, saz damının. eŞ· 
kırlar c:ırah raflarına, çulcuk dö • yalarmın. bahçesinin mana:;ı kal
şeli tabanına. içinde küller uytık. mamı~tr. 

!ayan ak toprak sıvanmış ocağına. Kulağını eJledi. Yırtık kulak ~"' 
1'ö<;edeki tenekeli !=andığına, yerde rumu~ kanlarla tahta parçası gıb~ 
yığılı ~·rıtaklara, ilk görüyormu!; ertl~i~ti. Entari<:inin altındaı.ı 
gibi baktı. Duvardaki çİ\'isindcn, ( Vcı:amı var· 



Karada v e denizde hq,rp 

Bitaraf vapurlar 
-lngiliz harp gemileri tarafından 

Hirııaye edilecek· 
~---Danimarka ~ahille~inde bir deniz Sovyet Rusya ~ 

muharebesı oldugu sanılıyor . ~ 
l~n • ezaret :.ıltınılıı lıulunıııakt:ı o-
dun ~?ık l~ol~nya hükiımcti :m~ı;ı, 
de 'ukıeşın .ıOO kilometre ırnrlıııı
Her tıgo~ıav lıuılııılıı cırnrında 

• cuıaııcyc hareket ctınitşir. 
. Aıtıcr'k . . . . 

aı 1' 1 :ı Bırksık dcvlctlerı rcı-
L Uhclt 1 ' · · ''Uru :\ , . s:ı ak Polon) a rcısıcum-
te ti · 1°scıcki\"i Aıııcrikacla ik:ımc
~11ı1ı~' el CYlcın.i şl i r. Fuk:ı L ~losC'i t•ld, 
lnijd~:;1ıc1>~cr clol:ıyısilc cncliı l.ıir 

• lsvıı;rcuc otur:ıc:ıktır. [> 
lır. ~trtcki_ziıı Loııılr:ı hihi"ık cl~·isi 
1.rır 1 ontcrıo, dün öğleden sun r:ı 
hın~ linlif:ıh ile Jıir gürü5ıııcıil: l.ııı-

uşıur. 

• llu~\'nJt l . 1 .. .. nu11 p ' , ı IL"~riıııc\\"l' ı;uııu -
illa lllav~ki güıııı ol:ıruk .kııtl,ın -

1111 • 
'-itlaıı cnırcdcn lıır kararname ıııı-

1 l•t ıı· 
Jı ' • 
Ul<ıvsk' 

IcJı~ı ı, .\ıııcı·i k:ı hlikliıl ıııulıa-
erııı · . . · llniı c ı~ıır.ık ctmı'} ve !fanm -

8cıı~Unünl]c ülıııüs ul:ııı lıir l'uluıı) il 
ı·aliuir ·• 

• l•oı · 
ltı111 °11 l :ıu:ı Çek ve Slo\":ık Jej -
~eı·a.~·rı urı,ıanızc etmiş ol:ın C..:d• sc
~ıer 1 l'ı oşaJ:ı, Fraıı ~.ı) .ı ı.:ilıııck 

• ~ llunıan) ;ıyı ıcrkclıuişlir. 
~ • Ü\'l Cl 1 -k. . ) ' k ~da L ıu uıııcıı, c~nwn ıır aç 
tıs <·'1

1 
eri :ııo::1"ko,11ıla lııılııııaıı llo -•) cı · . . 

lı~)iık ııın ~·erme Huıııaya ycııı lıır 
hu lı el ı ı.:öı ·crıııcK nıyelıııdcılir. 
ıııi\e 11

'll'la ~o' yet lıal'İciyc halk ko-
l tlı~ı 1 • • • • • •er· . rıe., ••ıdt·n Gıırclınııı J\!111 

• 
1 ' 11 rülıncktcüir 

l•' • 
)ı ••• 1 r;ın~atla c!>IÜ kıııııunisl nıc -"·' aı· 1 
kı ti ... 1akkıncla Lı1r ı.ıhkik,ıt C\ ra-

~tınciı J · · ı ı · tısiııe 
1 

ı:ırıı ul\·:ııı ı muı c cı ııııııı 
~n <:' Se nıiştir. Bunların "'Oağıtı
~~tlu cıııjl elleri lckrnr lesi:-.'' llcıı 

• 1. 
01 dııktarı Jıildirilıııcktcdir • 

aıı h 'raıısaııa )alı.ıııcı ıııiiba):ıtılına 
1tkit~ ınuaıncıc, lııınllnıı lıüylc Buş
lla1ı11i 1.1c ınaJiH, nlılıık:ı, tkarct \c 
Şıl'an ~e. llaı.ırlurının imzasını la -
c•kıır. hır nıüsaaılc) c tfıl.ıi ıutul:.ı -

• ~fek ·ı. • . 
lııın:ı ... ~ı..,a hariciye vekalet ı na -
~ sın .. · ı · ı. · ~1, Jı · sorıcıııt·ğc s.ılıilıı) el ı uır 
@az,1~cıı_oıı~·anııı taksimi lı:ıkkın<la 
~~k. k <:ılcrin suallerine ccv;ıp ola -
llha~ 1 \l\·vcıe istinat eden böyle bir 
t.ığ111 ' ~lcksikıının nslıı lanıınıya -

ı s" 
• p 0Ylcnıiştir. 

.A.~ııetı~an~ı~ ~:ıFcki_Ji_ ~al:ıclyc, ıliin 
llıım a hu}'uk cl~·ısını .kubul el -r, 

it • 8 ,,, ) " . 
qh~11 ··.ut ılc 5 ilkte~rin arnsınıla 

~~ltantllırııanı.ırıııtlıııı lt,ıb an tran
~~ll1.tbı l lcri ile ~iııwli, merkezi Ye 

loıtu Anıeı·jkaya lakrilıcıı ı;; Jılıı 
• ı:,'.111klcuilıııiştir. 

hir ka. 311 Sız dulıiliyc nc:r.an·tiııiıı 
<1~nq 1 rarnnrncsi, uün Scinc vil;iycti 
) 1 ıı,ıc 1 .. ı~ . e er1 • ıtı ıuı koıniinist bcll•ılı -
lııı\tı\j 11

1~a ctrııişlir. füınun yerine 
• ~,/_ır İdare ik:ıınc cdilıni~lir. 

>.eı~~i ;. nııa çıkan Pr:ıstcıı irni ~rı -
1lııı83~1 ·rans:ı<1a nı11klııı olnıı Jıiitün 
l~ritıi ~rın lıııJı.ı:ırisl:ına ılüııct·ck • 

J azrnaktaılır lJ . 
İl İSKELESİNDE 

Tren bir 
flıarşa nd izle 

ıt· Çarpıştı 
ı,:d~~ vagonu parça-

tr· ' uç kişi yaralandı 
tini un Adapazar - !stıınbul sefc_ 

lıi lı3~.an 5,40 treni, Dil ü;kelcı
<letı, Jonu civnnnda Eskişc>hir· 
. gelen b· . . 

§ıddetu ır marşandiz t.renıne 
~~e /\. l!l\U'ette çarpmıetrr. HadL 
l'th1 'h dapa.zarı treni makinisti _ 
l , atta ""c il . . 
'§ anı r en bır smyalı yan_ 
lreııintnıası J·üzünden marşandiz 
eebeb n bulunduğu yola girmesi 
ilinde olnıuştur. Bu kaza netice -
lla.~aı tna112andizin arka vagonu 

ii~ ıtı/lltıı~ ve arabada bulunan 
:Yaııı1~ ,_J·araıanmıştır. Tahkikat 

a,..ladır 
• 

Paris, 6 - Garb cephesinde 
aükimet devam etmektedir. Fe
na havalar kara harekatile bera
ber tayyare faaliyetini de dur • 
durmuştur. Yalnız fasılalı topçu 
faaliyeti görii!mektedir. Arasıra 

keı:ıif kolları da harekete geçmek_ 
tedir. 

Berlinde neşredilen bir tebliğ. 
garb cephesinde eylül ayı zar -
fıııda, İngilizlerin 27, Fransızla _ 
rın 45 tayyare kaybettiklerini bil
dirmektedir. Fakat bu haber 
Fransa ve lngiltcrede lekzib o • 
lunmaktadır. 

Denizlerde 
Londra, ~ - Kopenhagdan ge. 

len bir hab0re göre dün bütün 
gün Danimarkanın batı sahilinde. 
ki Esbjers'den top sesleri duyul
muştur. Heligoland açıklarında 

Bir Amerikan 
iilosu 

Ha vay adalarına 

hareket etti 
Sandicgo, 5 (A. A.) - Ameri

k:-ı bahriyesine mensub 20 bin er 
ve subay bu sabah 29 harb ge
misiyle açıklara hareket etmiş· 
tir. Filo, 7 ağır ve hafif kruva -
zördcn mürekkeptir ve Havai a. 
dalarına gitmektedir. Filo, amiral 
Andrevsin kumandası altındadır. 

Sovyetler 
Hindistanın şimalinde 

Asker ta hşit 

ettiler mi? 
Moskova, 5 (A. A.) - "Hava..s 

ajansından,,: 

Sovyet Rusyanın Hindistanm 
şimalinde kain Sing - King yakı
nında 300.000 asker lahsid elmiş 
olduğuna dair bir şayia deveran 
etmişse de bunu teyid eden her. 
hangi bir haber alınamamıştır. 

1.ri malümat almakta olan ma. 
hafi!de bu mınlakada, karların 

harcki'ı.t yapmak :stiyecek kıtaa -
tın dağlardan müruruna mani ol
duğu ve şayet tahşid harekatı 

yapılmışsa bunun gayesinin İngil
tere ve Fransayı sulhc icbar et -
mek için yapılmış bir tehdid ola. 
cağı söylcnmcktr.dir. 

Lehistanda 
kurşuna dizilenler 

Ccrnauli, 5 (A. A.) "Havı:ıs": 

Romanyaya gelen sözüne lna... 
nılır adamlardan alınan maliıma_ 
ta göre, Almanların yukarı Silez
yada yaptıkları tenkil hareketi 
bilhassa şiddelli olmuştur. He -
men her şehirde divanıharbler 

1920 senesinde Almanlara karşı 
yapılan isyan hareketine iştirak 

etmiş kadın, erkek birçok Polon
yalıyı mahkum etmiştir. Kurşuna 
dizilen Polonyalıların ekseriyetini 
münevverler tcskil etmektedir. 
Bazı papazlar da kur~una dizil -
mi~lir, 

bir deniz muharebesi cereyan ot 
tiği tahmin olunmaktadır. 

1sveç harb gemileri, Alman 
LahtclbahirJcrinin İsveç sularına 

taarruzda bulunmalarına mani oL 
mak için bu sularda karakol gez
mektedirler. 

Karakol gezen gemiler arasın
da bir kruvazör, iki muhrib, iki 
tahtelbahir, ikinci derecede bir • 
çok gemi ve yüz kadar silahla 
teçhiz edilmiş ticaret gemisi var_ 
dır. 

İngiliz harb gemileri Skandi -
navya memleketlerinden gelecek 
bitaraf ticaret gemilerine refa -
kat edeceklerdir. 

Bir Danimarka gemisi Alman 
harb gemileri tarafından ara.ştı

rılmrşsa da, hamulesi zaptedildik
tcn sonra serbest hırakrlmrştrr. 

Ordumuzun 

Bulgar ordusunu 

tebriki 
Bir heyetimiz hudutta ki 

mer asimde bulundu 
Sofya, 5 (A. A.) - Epey za.. 

mandanberi ilk defa olarak, Türk 
hudud muhafız kıtasından bir he 
yet, 3 teşrinievelde, Andrejevo 

Bulgar hudud muhafaza kıtasma 
mülaki olarak kral Borisin tahta 
cülusu yıldönümü münasebetile 
Türk ordusunun Bulgar ordusuna 
tebriklerini bildirmiştir. Tlirk su
bayları ayine, geçit resmine ve 
ziyafete iştirak etmişlerdir. 

Leydi Mak Mikael 
şehrimizden geçti 

İngilterenin Filistin fevkalade 
komiserinin zevcesi Leydi Mak 
1fikael bu günkü semplon eks
presile şehrimize gelmiş ve İngi
liz konsolosluğu erkanı tarafın _ 
dan ka.rşdanmıştır. 

Leydi Ma.k Mikael. İngiltere_ 

den gelen 30 kadar İngiliz memur 
ve subayı ile birlikte Toros cks -
presile Filistine hareket etmiş -
tir. 

Avusturya tütün rejisi mümes
sili, 1ran - lngiliz petrol şirketi 
delegeleri de scmplonla gelmiş. 
lerdir. 

--0--

v arşova aslceri 
ataşemiz geldi 

Varşova sefaretimizin askeri 
ataşesi binbaşı Necati İlker bu 
~abah Romanya bandrralı Tran. 
silvanya vapıiruyla şehrimize 
dönmüştür. 

Polonyanın istilasından sonra 
n.omanyaya gPçen Varşova bü~·ük 
elc;imiz Cemal Hüsnünün de bu. 
günlerde gelmesi bekleniyor. 

Ticaret Vekili iyileşti 
Ankara, 5 (A.A.) - Bir müd

dcttenberi rahatsız bulunan Ti· 

caret Vekili Cezmi Erçinin iaıdei 
afiyet eylediği ve bir haftaya ka. 

dar vazifesine başlayacağı ınem-
1 

nuniyctle haber alınmıştır ı 

Letonyada da 
askeri üsler 
kurabilecek 

Sovye t - Leton 
anlaşması dün 
imzalandı 

Londra, 6 - Sovyetler Birliği 
ile Lelonya arasında ademi teca.. 
vüz misakı dün Moskovada imza_ 

lanmıştır. Tallinden gelen bir ha
bere göre Moskova görüşmeleri 

esnasında Letonya hariciye nazı.. 
rmm göstermiş olduğu mukave
met do1ayraiyle Sovyet Rusya, 
Estonya hududundan Lelonya hu 
duduna 20 fırka kadar asker 
nakletmiştir. 

!.mzalanan Letonya _ Rusya 
muahedesi beş maddeliktir. İki 

dost devlet biribirlcrine askeri 
yardmı da dahil olmak üzere her 
türlü yardnnı taahhüd etmekte .. 
dir. 

Üçüncü madde mucibince, Le
lonya Sovyetler Birliğine Vindau 
ve Libau limanlarında deniz ils. 

leri ve Sovyet hava kuvvetleri i
çin bazı tayyare meydanları tesL 
si hakkını tannnaktadır. Vindau 

ile Pitbago arasında Riga körle_ 
zinin müdafaasr için Letonya sa
hilinde Sovyetler birliği batarya.. 

lar ycrleştinnek hakkını haiz o
lacaktır. SovyeUer birliği bura -

larda miktarı hususi bir anlaşma 
ile tesbit edilecek garnizonlar bu_ 
lunduracaktxr. 

Litvanya ile müzakereler 

Diğer taraftan Sovyet Rusya 
Litvanya ile de ayni şekilde bir 
muahede yapmak arzusundadır. 

Royter ajansının Kaunf.\sdan sa
lahiyettar yarı resmi mahfiller _ 

den aldığı haberlere göre Molo
tofun Litvanya hariciye nazrrı 

Urbsiyse yaptığı askeri mahiyet. 
teki teklifler, bir Sovyetler Litu. 

anya karşrlıklr yarclım paktı ak
tcdilmesi ve Sovyet askeri hava 

kuvvetleri emrine Lituanyada iki 

hava üssü verilmesidir. 

Sovyet .. Alman hudut 
pıotokolu 

Diğer taraftan dün Moskovada 
Alman - Sovyet dostluk ve hu. 
dud anlaşmasında ismi geçen 

protokol. Molotof ile Alman bil. 
yük elçisi tarafından imzalanmış
tır. 

Bugün imzalanan bu protokol, 
eski Polonya arazisinde Alman -
yanın ve Sovyetler birliğinin men 
faat sahaları arasında.ki .hudut 
hattını sarih bir surette "'":ısbit• 

eylemektedir. Bu protokolda tas
rih edildiği veçhile, bu hudut hat 
tı, 9 teşrinisanide işe başlıyacak 

bir Alman _ Sovyet muhtelit ko_ 
misyonu ta~afından mahallinde 
tahdid olunacaktır. 

Bundan başka, bir Alman he -
yeti, Mol:lkovaya gidecek ve Al -
manya ile Sovyetler birliği .ara
sında eşya mtibadelesinin fazla _ 

lafjtırılmasr meseleleri ile uğraş. 
maya baJ}lıyacaktır. 

Anlatan: Dr. NiHAT REŞAT BELGER. 
- 34- Yazan: SABiH ALAÇAM 

Harbiye Nazırı Nazım paşa 
hemen ben i çağırtmıştı 

Reşit bey ile de siz ko-1 malarını temin ettikleri va.kıt, 
nuşun, kafi. Ben, burada bekle- Nazmı Pa.~ayı "Hemfikir" leri 
rim! sanarak, onun, harbiye nazırı ya.-

General Operatör Cemil Topuz_ ptlmasmda ısrar eylemişlerdi! 
Iu, dahiliye nazırı Ahmet Reşit Lakin, iktidar mevkiine geL 
beyin yanından döndüğü zaman: dikten sonra, Nazım Paşa, bizim 

"- Kardeşim, dedi, ben de haberimiz olmadan değişmiş! ncı 

sizin gibi, minelbab ilelmihrap sebebe mepni ise, gizliden gizliye 
her şeyi nazıra anlattım, artık ittihatçılara meylelmiş ! (x) 

elbette bir tedbir alırlar." 
Bir kaç gün sonra, o zamanki 

İstanbul muhafızı ferik Memduh 
paşayı gördüm. Bu zat, sağır idi! 
Kendisiyle konuşurken, duyura.bil 
mek için avaz avaz bağırmak 

mecburiyetinde kalryordum. 
Sordum: 
- Ne var, ne yok paşam? 
İstanbul muhafızı, safiyetle ce-

vap verdi: 
"- Asayiş berkemal!" 
Memduh paşanm bu sözüne 

gülmekten kendimi alamadmı. 

taşı, gediğine koymak için dedim 
ki: 

- Hakikaten bir şey duyma -
yorsun uz! A paşam, Babıaliyi ba
sacaklar, senin haberin yok! 

Memduh Paşa, bilgiç bir tavur 
takındı: 

"-Ha, şu mesele, dedi. .. Onu, 
ben biliyordum zaten! Hatta, 
harbiye nazırı paşayı gördüm ; 
kendisi1e, bu hususa dair görüş

tüm. Bana (fazla bir tedbir aL 
mağa lüzum yok!) emrini ver· 
diler." 

Profesör Doktor Nihat Reşat 

Belgere şu suali tevcih etilin: 
- Üstat, İttihat· ve Terakki 

cemiyetinin komplo tasavvurunu 
haber ahr almaz, keyfiyeti sadra
zam Kamil paşaya, ikinci mabe
yinci Reşit beye, şehremini Ope
ra tör General C~mil Topuzluya, 
İstanbul muhafızı Ferik Memduh 
Paşaya bildirmekle istihdaf eL 
tiğiniz gaye ne idi, acaba? 

Sayın mulıatabım. ağır ağır ve 
tok bir sesle cevap verdi: 

- Ben, İttihat ve Terakki ce
miyetinin faaliyet tarzını tama
men tasvip etmeyen bir adam 
idim. 
Aynı zam.anda, düşman 1stan_ 

bulun dış kapılarına kadar da
yanmış ve tarihim.izde görülm.e
miş feci inhidamlar dolayı.siyle, 

Avrupa devletleri arasında bü .. 
tün vatanımız hnkkmda fena fi
kirler belirmeğe başlamıştı. Duy
duklarıma nazaren, o zaman 
dünya siyaseti tedvir edilen ve 
dünya haritasını çizmek idiasında 
bulunan garbin devlet ricali 
"fırsatı kaçırmamak ve Osmanlı 

İmparatorluğunun mukaddnalını 

radikal bir şekilde halletmek" 
kanaatmı ortaya atmışlardı. 

Binaenaleyh, hal bu merkezde 
iken. dahili iğtişaşların önüne 
geçmeğe çalışmak. her vatandaş 
için manevi ve hatta ulvi bir va.. 
zife idi. 

İşte, bu vicdani mülahazalar 
saikasiyle, Babıali vakasmı, budu_ 
dundan ev;vel önlemcğe çalıştım. 

Vakıa, iş yine olacağına vardı. 
Fakat, teşebbüslerimin yaptığı 

aksi.llamr.llerden bahsederken, si-
ze, garip bir hadiseyi, 
meçhul olan gizli bir 
anlatacağım: 

tarihçe 
hakikati 

Sadrazam Kamil Paşa, aramız_ 
da geçen muhavereleri hakika
ten harbiye ve dahiliye nazırla
r1'la anlatmış olacak ki mü§arün_ 
i!C'yh ile yaptığım mülakat üze
rinden henüz 48 saat bile geçme
den Nazım Paşa tarafından çağı
rrldığımı haber vl'\rdiler ! 

Kalktım, harbiye ne1.areline 
gittim. Na:mn Paşa, b2ni, derhal 
kabul etti. Fakat aramızda epey
ce sert ve acı bir konuşma oldu! 

Halbuki, Nazım Paşa ile önce 
sık sık temas ederdim ve kendisi 
de benimle pek dostane goru-. 
şürdü. Hatta, Halaskar Zabitan 
grupu. İtlihal ve Terakki erka
nının iktidar mevkiinden uzaklaş-

Nitekim, harbiye nazırı, beni, 
pek asık bir çehre ile ka!"§ıladı: 
"- Doktor, sadrazam Pa...~ 

hazretlerine sen neler söylemi§-
sin?" 

Dedi. 
Bu hitap tarzı, memultin hilıi .. 

fına idi. Nazım Paşanın takındı
ğı tavra hayret etmekle beraber, 
kendisine sükfınet içinde ccva.b 
verdim: 

- Evet, sadrv.am paşa. haz
retlerine, duyduklarmıı ve bildik_ 
lerimi - ki sahih olduklarına 

gayet eminim - anlattım. !s
terseniz, bir kere de size 1.ckrar 
edeyim! 

Harbiye nazırı bu ~vabımdan 
adeta sinirlendi: 

"- Evet ama bunlar dedi ko
du, safsata!" 

Mukabelesinde bulundu, 
- Hayır, dedim, söylediklerim 

ne dedi kodudur, ne safsatadan 
ibarettir! Aldığını malümat, ga_ 
yet emin mcnbalara dayanmak -
tadır. 

Ben, vatan ve milletimin ş;eJa
meti için, darbci hükümet te_ 
şebbilsüniln akim kalmasına ça
lışıyorum. 

Askeri ve harici va.ziyeti.miz 
malum. Sizin, işgal ettiğiniz ma
kam doalyrsiyle bunları benden 
daha i)'i idrak eylemeniz lazur 
değil mi? Hatta, Şark tilii.yctle. 
rinde de ısyanlar çıkarmak, bu 
iğtişa.şlar sonunda oralarım ela 
İmparatorluk hudutları dIŞmda 

bırakmak istiyorlar! 
(Devamı var J. 

(*) Burada şu ufa.k üıtitra.da 
lüzum görüyorum: Nazan ra,.a. 
iktidar mevkiinin cazibesine kar. 
l)I hl!,; mulmrcmet edeml'ycn bir 
zat imis ! Onun bu Yaziyetini ga
yet. iyi bifen İttihat Ye Terakki 
erkanı, Babıali baskınında. rnu
Yaffak olabilmek \'C askeri bir 

muluwcmet ile ka.rsıln.5ma.mak 

için, Prens Salt 1Ja1im Paşa rn .. 
!.ıf.asiyle ha..rbtrc nazırına hulul 
etmi51<>r! Hatta, Prens Salt Ha
lim Pasanm yahsmda Ni1.on Pa. 
şa ile Talat bey (Paşa) ~nasında 

mahr<'m bir mülakat da 'uku 
bulmu5 ! İltihat~ılar, ps.~a.ya, ken. 

disini sadrazam yapmak htcdik
Jcrini znnneu ihsas etrnislcr! 
Bu makamı, 5a& ,.e ş6lırctinc 

p<'k uygun bulan harbiye nazırı 
da, İttihat \~ Terakkinin mak
sallarma el altından bi7.met et. 
meğc ba51amı5! S:tym Profrsör 
Nihat Re~at Brl.~erin anlattıkları 
ela bn hususu tamamen k;rit e
clcr mahi~ ctt.ccli.r. 

S. A. 

lzmirde bir 
kalpazan 
ya ka l a nd ı 

Sahte 25 kuruşluk para 
yapıyormuş 

İzmir, 5 - Hacr Hüseyin ·kö
yünde oturan motör tamircisi Gi· 
ridli Mazlı'.im oğullarından Tcv. 
fik Ali Bircan'ın kalb 25 ve 50 
kuruşluk para bastığı haber alın 
mış ve kendisi evinde cürmümcs 
hut halinde yakalanmıştır. Para 
lan basmağa mahırus aletler, alçı 
kalıpları l:fa ele geçirilmiştir. Ali 

ile kalb paraları sü?wler hakkın 

da tahkikat yapılmaktadır. 



Moskova ve Londrada 
heyetlerimizle . 

yapılan müzakereler 
Moskova, 5 (A.A.) - Türki· ı 

ye Hariciye Vekili ŞükrU Sarac· 
oğJu 3 tcşrinievvcldc, yanında 

Türkiye büyük elçisi Ali Hay. 
da'°i- '.Aktay olduğu halde Mareşal 
V~roşilofu ziyaret etmiştir. 

Vekil ayni gün büyük elçi Ak
tay ile birlikte dış ticaret komise 
ri Mil..-oyanr ziyaret eylemiştir. 

Bu iki kabul merasiminde 3e 
Sovyetler birliğinin Ankara bU

yüK elçisi Tercnticf hazır bu· 
lunmuştur. 

Hariciye Vekili ŞükrU Sarac. 
oğlu 4 teşrinievvelde Leninin 
mezarma bir çelenk koymuştur. 

Bugünkü mülakat 
Moskova, 5 (A.A.) - Türkiye 

Harlciye Vekili Şükrü Saracoğ -
l~ yarın Sovyet ricali tara
f~ kabul edileceği öğrcnil· 
1(,,~ 

mıştir • 

Londradaki heyetimizin 
yaphğı müzakereler 
LOrldra, S (A.A.) - Türk as. 

keri heyeti azası, bugün öğleden 
sonra Milli Müdafaa servisleri 
mümessiJleri ile yeni görü~me -
!erde bulunmuştur. 

Milli Müdafaa Koroinasyonu 
nazın Chatfield İngiltere hükO
meti namına, bugün Carlton ote· 
l!!?ae, Türk askeri heyeti şerefi. 

ne büyük bir öğle ziyafeti ver • 
miştir. 

Bu ziyafette bir çok İngiliz • 
Fransız yüksek asken ricali, bu 
arada hava mareşalı Sir Cyril 
Nevan, İngiliz filosu başkuman
danı büyük amiral Sir Duıdlcy 

Pound, Fransız generali Lclong 
hazrr bulunmuştur. Türkiye ve 
Fransa büyUk elçileri de davet
liler arasında .idi. 

Türk askcıl heyeti azasına A
vam Kamarası ve Lordlar Kama
rası azası ile temas etmek fırsa· 
tmı vermek maksadiylc Avam 
Kamarası azasından Plugge, ya
rın akşam Türk heyeti şerefine 
büyük bir ziyafet verecektir. Bu 
ziyafette Lordlardan ve mebus -
lardan başka, bir çok yüksek dev 
lct ricali ve bu arada mareşal 

Birdvood ve • hariciye nezareti 
parlamento müstc~arı Butler de 
hazır bulunacaktır. Türkiye bü
yük elçisi de ziyafete davetlidir. 

Türk askeri heyeti, yarın 

Mansoin - House'de Londra be. 
lediye reisi tarafından kabul e
dilecektir. 

Pariste 
Paris, 5 (A.A.) - Fransız baş 

vekiJi Daladye, bu akşam Tür
kiye büyük elçisini kabul etmiş.. 
tir. 

A·ksar:ayda bir havaga
zi deposu patladı 

Geceleyin halk sokal<lara 
uğradı, yaralanan yok 

.JUıı gece Horhor caddesinde 
bulunan bir havagazi deposu mut 
hiş•ibir surette infiUüt etmiştir. 

m'dise saat 22,30 da olmuutur. 
Yedikule havıı.gazi fabrikası mon
törlcıinden Hasan ile J\rif vo Ali 
isuılnde iki amele Hayriye lise. 
Binin. duvnn dibinde bulunan de
poyu tamire gi~lerdir. Bir ara 
ınonUSr Hasan bir iş için fabri -

kayn gitmiş ve iki ameleyi de 
ponun yanında bırakmıştır. Bu 
sırada birdenbire depo infilnk et_ 
miştir. Bereket nmelcicr uzakta 
durduklarından MdisC}i zararsız 
atlatmıslardır. Ch':ırdaki evler in 
camları kırılın~. halk korku ile 
sokaklara dökillm~tür. İnfilakın 
sebebi anln§ılamaml§br. Tahkik 
edilmektedir. 

1<.urtuluş bayramı 
(Bıış tarafı 1 inclde) 

kar§ılaınak ve Mehmetçiklere 
iilkranıamu bildirmek için ca!d
delcrc dolmuştur. 

Büyük reSmigeçide iştirak c· 
dccek askeri 'kıtalar ve mektep • ... 
ler 9.30 da Sultanahmct mey-
danında tophınmışlar ve saat l O 
da.meydandan atılan 21 p~rc top 
la~ merasime !başlanmıştır. 

Top sesleriyle beraber liman
da bulunan bütün vapurlar ıdiı· 

düklerini çalmışlar ve bir dakika 
ihtiram ·,;aziyctinde sükiıt edil. 
miştir. 

Gcçitresminc iştirak eden kıta· 
lar bundan sonra Sultanahmet • 
ten hareket etmişler ve Taksim 
Cumhuriyet meydanında bir ge· 
çit resmi yapmışlardır. 

Meydanda hazırlannuş olan 
trfüündc, vali ve belcldiye rclSl 
Lutfi Kırdarla şehir meclisi aza. 
lan, askeri erkan, belediye, üni
versite, maarif, cemiyçtler, ban
kalar erkanı hazır bulunuyordu. 
Geçit resminden sonra kıtalar 

m'eydandaki yerlerini almışlar
dır. 

Taksimdeki merasime bayrak 
çekme töreniyle başlanmıştır. 

Müteakiben abideye belediye 
namına bir 5elenk konmuş, genç. 
lik ve şehir namına birer nutuk 
sBytenmiştir. Nutuklardan sonra 
meresime nihayet verilmiştir. 

O!feden sonra saat 16 lda bele· 
ciive reisi ite şehir meclisi azala
rınC:an, cemiyetler mümessillerin 

den ve parti başkanlarından seçli 
"miş bir heyet İstanbul komutanı 
nı makamında ziyaret edecek ve 
halkın orduya karşı şükranını "ıil 
dircccktir. 

Gece Taksim meydanında şe· 

hir bandosu tarafından milli 
marşlar çalınacak ve saat 20.30 

da vali ve belediye reisi tarafın. 
dan Perapalasta ordu şerefine 
bir ziyafet, verilecektir. 

Spor eğitmen kursu 
talebeleri geçitte 
Başvekilet Beden Tcclliyesi u. 

mum mUdür1Uğü beden tcrlnycsi 
vo spor eğitmen kursu talebeleri 
ve muallimleri de buı;ilnhil ı;cçit 

resmine Anknrndan aldı'hları e • 
mirle isUrak etmiş ve çok alkış

lanını.şlnrdır. 

Tunus camileri 
rcmazanda k:ındil 

yakabilecekler 
Tunus, 6 - Tunus a keri kuv

\'etleri komutanlığının bir teblili;i
ne göre. yaklaşmakta tıu1unan nı _ 
mazan ayı içinde, mü-:lüm:ın aha. 
linin bilhasrn gece hayatım se!~tc. 
dar etrnemk emeliyle camılerin 

tenviri ve bazı kayıtların kaldırıl
ma ı kara'aştmlmı:tı:-. 

Yalnız tehlike anları rrı:i te.;na 
olmak üzere ramazan ayı ıarf ınd.ı 
Tunus ve komutanlığın sa1ahi:ı et 
mıntakası içinde normal bir haya 
ta mü~aade edilmesi m·ı lüman a. 
haliyi çok memnun elmi;i bul.un. 
maktadır. 

Hitler nutkunu 
söyliyor 

(flaş tarafı 1 incide) 
ve barış te§ebbfüıtinUn muvaffak 
olup olmıyacağı c:ndişesl içinde 
ya.§amakta bulunduğunu kayded.L 
yorlar. 

Vorld Telegram isimli AmerL 
kan gazetesinin Romadan öğren
diğine göre İtalya. hlikfımeli Ro· 
ma - Bcrliıı mihveri siyasetini 
kat'i surette terke karar vermiş 
\"C bunu Almanyaya bildirmiş bu 
lunmaktadrr. Musolini, H1tlerin 
sulh tekliflerini bildirmesi için 
kendisine yapılan müracaatı bu 
sebeblc reddetmiştir. Kont Çiano 
bu kararı Berlinde Hitlere bil. 
dirmiş ve Sovyet Rusya ile yap. 
tığı anlaşma ile Bitlerin antiko. 
mintem paktı ihlal ettiğini söy -
!emiştir. 

"Modern zamanların afeti!,, 
J.ondnı, 5 (A. A.) - t~çi lidc· 

ri Lord Snell Lordlar krunara
smdn müznkereyi nçarak ezelim. 
le dem.iştir ki: 

"- Barq; yapıldığı zamnn bu. 
nun, bazılarının siUl.hlanmasma 
ve tnarruz hareketlerine hazır • 
lanmasına. ya.nyacak bir mUtare
ke değil, gerçekten bir barış ol· 
mnsını temin için elimizden gele
ni yapmak mec.buriyelindeyiz. 
Nazist Almanya evvelce neyse 
şimdi de odur: Modern zaman • 
!arın weti. .. 
Hitler neler söyleyecek 
Paris, 6 (Hususi) - Bu sabah. 

ki gazeteler llitlcrin bugiın öğle • 
yin söyliyeceği nutuk hakkında 

bazı tahminlerde bulunuyorlar. 
"Pctit Parisien" İtalyan gazete. 

lerinde Berlin muhabirlerinden ge
len telgraflara göre, Ilotlerin nuL 
kunun .bilhassa şu üç ihtimal ü • 
zerine toplandığım yazıyor: 

1 - Su)h tekliflerini bildire -
ek: 
2 - Almanyanın garpta hiç bir 

emeli olmndığmı ilan cd~ek; 
3 - Veya sulh teklifleri kabul e 

dilmediği takdirde tutacağı hattı 

hareketi bildirerek Jngiltere ve 
Fransaya tehditte bulunacak. 

"Oeuvere" gazetesinde de Ma -
dam Tabouis'ye göre, Hıt'er nut. 
kunda Almanyanın Versaydan ev 
vclki \'aziyetını nihayet tekrar te • 
min ettiğini. bundan sonra kim • 
senin aleyhine artık hiç bir emeli 
olmadıj:;rım bildirecektir. 
Diğer taraftan, gazetelerin Ber

lin muhabirleri .Alman siyasi ma. 
hafilindc büyük bir karars"Uhk 
ve müphemiyetin hüküm ilrdüğü 
nü Almanyanın tutacağı yeni hattı 
hareketin ne olacağının bilinmedi. 
ğini yazıyorlar. 

RuzveJte tavassut mu 
teklif edilecek ? 
Paris, 6 - Buraya gelen ha· 

berlcrc göre, Hitlcr M usolininin 
sulh teşebbüsüne tavassut etmek 
ten imtina etmesi üzerine bu ta
vasut içis Ruzveltc müracaat et. 
me!< niyetinde bulunuyor. 

Saiahiyctttar Amerika siyasi 
rnahafili, Hitlerin kenldisinc Ruz. 
veltin vaktiyle yapmış olduğu 

müracaatlara cevap vermediğini 

hatırlatmakta ve Amerikanın 

Avnıpada cebir, kuvvet ve tabak 
küm siyasetini idame cttirc::ek 
bir sulh ma,c\•:asına filet olmıya
cağmı ehemmiyetle tebarüz ettir
mektedir • 

Zehirli gnz 1cullanılmıyacak 
Londra, 5 (A.A.) - Müsteşar 

Butlcr, Avam Kamarasında yap. 
tığı beyanatta, Alman hükumeti
nin Londr:ıdaki İsviçre sefiri va
Eıt:ısiylc İngiltere hükumetine 
tebliğatta bulunarak Almanyanın 
İngiliz hükumeti tarafından da 
riayet edilmek şartiylc gaz kul
lanılrra'iını meneden 1 ~25 tari1.:i 
Cenevre protokoluna bundan 
böyle dahi riayet edeceğini lil. 
dirmiştir . 

Hit er Va·şwaya gidip 
r'öniü 
Bertin, G - I-Iitlcr dün tayya· 

Denizlerde harp 
(Baş tarafı ı ıncide) 

deni zatcşcsinc "lroquois,. ismin-
deki '.Amerikan vapurunun Ame
rikanın prk sahiline yaklaştığı 

zaman batrrılacağmı emin bir 
mcnbadan haber abdığım söyle. 
öiği Beyaz Saraydan bildırilmc!< 
tedir. Amiral, "İroquois,, vapu • 
runun da ''Athenia,, nın battığı 

ahval ve şerait dairesinde batırı
lacağını ilave etmiştir. 

Amiral Early dünkü kabine 
içtimaı esnasında hemen münha
sıran "iroquois., c dair verilen 
malumat hakkında görüşüldüğü 

nü beyan etmiştir. 
Amiral şunları ilave etrni~tir: 

Garp cephesinde 
tank muharebesi 

(Ba~ t:ı.ra.rı ı incide) ı Bu havalide Fransız ~ 
civarında Debur ormanını zaptet- Alman tanklarile çarpışıtı~ 
mişlerdir. Fransız tankları Almanları P115 

LOKSEi\llBURGA TAARRUZ ı kürtrnüştür. ,,,. 

lHTlMALl KA.~l\1Ar\llŞ BELÇIKAYA TAARRtJZ 
Londra, 6 - Luksemburgtan BAHANESl Mİ 

ARANIYORMUŞ? 

Londra, 5 - Berlinden gj.
bir haber Brükselde ve bütiln J3l 
çikada büyük bir heyecan ~ 
dınnıştrr. Bu habere göre, At?' 
ya gtlya, Belçika üzerinde e~ 
ta'-·vare)eri uçtuğundan \'C Bel ·•- Bu haberin doğru olduğuna 

veya olabileceğine Amerikada 
bir çok kimselerin inanacağını 

zannetmiyoruz. İngiliz ve Fran. 
sız gemilerinin ve diğer gemile
rin böyle bir şey yapacaklarını 

aklımız almıyor. Bununla bera
ber sırf bir ihtiyat tedbiri olmalc 
üzere bir sahil muhafız gemisi 
ile Amerikan donanmasına men
sup diğer bazı gemiler İroquoisi 
karşılayarak limana kadar gcti -
rcceklerdir . ., 

gelen haberlere göre, dün Mozel 
mmtakasında Fransızlar ile Al • 
manlar arasında öğleye kadar gö. 
ğüs göğüse bir muharebe vuku 
bulmu5tur. Bu muharebe netice • 
sinde Fransızlar, Bor ormanının 

işgalini tamamlamışlar ve Lüksem 
burga karşı Almanyamn yapabi -
lecği herhangi bir taarruza artık 

J. . ~ 

ka buna göz yumduğundan ~ la 
le Belçikanm bitarafltğına rı~ 
edeceği hakkındaki teminata 

imkan bırakmamışlardır. 
Fransızlar Sar ile Mozel arasın 

da koridora tamamile hakim bulu 
nuyorlar. 

ALMAN TAH,..JDATI 
Londra, 5 - Almanlar Lük~m. 

burg hududu yakınında mühim 
kuvvetler toplamışlardır. Burada 
30 kilomerelik bir cephe vardır. 
Almanlar bu 30 kilometrelik cep -
hede 120 kilometrelik cephede bu. 
lundurulan kuvvetleri toplamış -

olmadığını bildinniştir. ~ 

Belçika mahafilinde bunun. · 
manya taraf mda Belçika ,.c ı t 
semburgun bitaraflığını ih~ tı 
mek j~in ileri sürdüğü bir (. 
den başka bir şey olmadığı ef>, 

n 

niyor. 

(Garp cephesi fanliyetitıtı !
111 dalza etıvl'l alınan haberler 3 ıı Amiral Early bu sitahlr gemi· 

}erin anlaşılan manada refakat 
gemileri mahiyetini haiz olmıya
caklarrnı, çünkü, !roquoisin kcn
ldi kaptanının emrinde kalacağı:n 
ve hükumetin gemilerinden e. 
mir almıyacağını söylemiştir. 

}ardır. say/aınızdadır.) ./ 
----------------~------------------___, 

Almanya ve bitarafla1 

troqucisin kaptanına gemide 
patlayıcı maddeler bulunup bu· 
lunmadrğını iyice araştırması cm 
rcdilmiştir. Beyaz Saray bu ha
berin İngiliz ve Fransız amiral
lıklarma bildirildiğini ilave ey. 
lemckt~dir. ,, 

Bir tane daha ! 
Paris, 6 - Bir Fransız torpi

tosu, vukubulan ihbar üzerine 
bir Alman tahtelbahirini takip 
elmiş ve dalclığı~·tre i~ok om. 
balar atmıştrr. Bombaların infi
lakından sonra denizin sathına 
çıkan su kabarcıklan ve koyu 
yağ lekeleri tahtelbahirc isabet
ler vukubulduğuna ve battığına 

bir delil addedilmektedir. 

Şi li sahillerinde denizaltı 
Şlll bahriye nezaretinin bir 

tebliğine göre 5 teşrinievvclde sa
at 4,10 da Valparezo nçıklarmda 
bir denizaltı gemisinin priskopu 
görülmüş ve yapılan talakikat 
neticesinde bunun ancak bir AL 
man denizaltı gem.isi olabileceği 

knııaaline varılmıştır. Şili hilkfı _ 
melinin bitaraflığını ihlal edecek 
mahiyette görülen bu halin önli
nc geçmek için bu gıöi yabancı 

denizaltıların memleket kare. su
ları dahiline sokulmaması için 
biitUn tedbirlerin alınacağı bildi • 
rilmektcdir. 

Batırılan bir Alman 
denıza!tısı 

(Baş tarafı 1 incide) 

leketlerinin kaffesinin denizlerde 
serbestlsini keyfi olarak ortadan 
kaldıracak olursa biz de bitaraf 
memleketlerin lngilterenin ihti • 
ya.çlarmı serbestçe tcmıin · etmele_ 
rlne medar olan Balhk denizin
deki şimdiki vaziyeti.idame ede • 
meyiz .• , 

"Brcmer Nachrichtcn,, yazı

yor! 
"Balkanların iktı.sadi vo müsta 

• ka b' ~ra~~. f.\,lm~ya i in 
hayatı brr1 ~rtfr'Mur.,. 
Diğer taraftan ayni gazete, bi.. 

taraf memleketlerin sulh lehin • 
dcld Alman propaganda.cıma i~L 
rak etmeleri ll'iznn olduğunu, çün 
kil dUnyaya sulhU bnhşetmcnin 

ona yapılacak en bilyük hizmet 
olncağım yazmııktadrr. 

Alman gazeteleri, İngiliz ve 
Fransız milletlerinin her ne pa -
hMına olursa olsun sulhU arzu 
etmekte olduklarına ve harpten 

Mektep 
Kitap1arınızı 

Her sene o:dugu gi~i 
bu yıl da 

Vakıt Kitabe
vinden ahnız 

seldi ve bu sütun bizım birinci gii. Paris, 6 (A.A.) - Bir Fran ız 
petrol ıı;emisi, bir Alman denizal _ vcrtemizin üstüne düştü. Birkaç 

saniye ~onra, kalın ve kuvn·tıe 
tı gemi~ini batırmıştır. l3u ~ya -

kaynayan bir yağ lekesi su sathm-
nı hayret haberi veren gemi kap. d .... 

1
d .. 

tanının raporunda ~yle denilmek. a goru uk. 
1 

. b 
tedir: 

1 
Denız e sper crı. u hfıclısenin 

şu uretlc izahı kolay olduğunu 

l>eyan etmektedirler: 
''Alman deniz:ıltI gemilerinin bu 

lunduğu bir sahadan zikzak bir 
ı_;:!!dlde sefer ederken müthiş bir 
rndeme \"Ukubuldu. Ve bu .:;adc • 
meyi vapurumuzu sar an bir inf :
lak takip etti. Aynı zamanda bil • 
yül: bir su s::tunu 1.avara yak • 

re ile Var,ovaya gitmiş ve ora..ıa 
yapılan g~çit rcEmindc bulun -
muştur. Hitler gene tayyare ile 
dönmüştür. 

Hitlerin or·'uya 

"Denizaltı gemileri yalnız tay • 
ynrc \'C harp gcmılcri tar:ılınclan 

değil, takat bu denizaltı gemileri 
ni mahmuzlamak için bazı <leta en 
ıyı vazıyette bulunan aıc!auL tı • 
carct gemılerı tarafından dühı hiı. 
cuma maruz kalabilir. lJcr.ııaıu 

l{emilcri için en buhranh dakıka. 

hi.icum edecekleri yeri prı:;kopla _ 
riyle tayin ettikten sonra torpi!lc. 
rini sa\ urmak ıçin bu p::ısıwpu n 
dırcrck tamaıııiyle dalmı1 bır va.tı 

Hitlcr yette ılerlcyerek münac·p zan.anı 
beyannamesi 
Berlin, 6 (Radyc)' -

Alman ordusuna bir beyanname 
göndcrmiı;tir. Beyannamede or
dunun vatana yaptı~ı hizmetle -
rinden 'dolayı teşekkür etmekte· 
dir. 

Bcyann"'"le şöyle bitiyor: 
" B ı:a.,da biitün vatanımızda 

g<.ılib sıınlı bayr'\ğımız dalgalan -
maktadır Bu bayrağın eölPesi 
altıncfa b:ı~larr.,,ı71faki mihferlc· 
rimizi daha sıkı bağlayacağız.,, 

tayıne çalıstıkları andır. hğcr bu 
dakikada tehdide maruz kalan ge· 
mi. istıkametıni dcğ 15tirirse. de -
nizaltı gemısini pekfıla mahmuzl<ı. 

) arak batırabilir. lşte mütehas -
sıslar. yukardaki hadıscnin bu ~
kilde cereyan ettiği netıcesıni çı -
karmaktadırlar. 

Beş lsveç vapuru 
zaptettıler 
Stokholm, 6 (A.A.) - Alman 

yorulmuş buluneukla.rma ~ 
milletini ikna etmeğe ça!ı§YfOr 

Balkanlar daima birlef 
kalacaktır 
Londra, 6 ,(Hususi) - V~ 

Telegraph gazetesinin BU'krd f.' 
hablrinin bildirdiğine göre 
men hariciye nazırı M. aa:e; 
bir budud ııehrinde, gizli bit ~ 
lakat yaparak, Yugoslav bati~ 
ye nazırı M. Tsintsa.r Mark0~ 
görilşmüştür. Bu müllk.at. l3 ~ 
reş styast mahafilfnde Ild nıe 
leket arasmda. bir fikir te',:; 
şeklinde tefsir edilmekte ,,e ıV 
manya ile Yugoslavyanm ~.e 
Antantı umdelerlne sıkı bır • ~ 
kilde bağlı oldukları tebaril! e 
rilmektedir. 

Diğer taraftan. gazeten!n ~ 
ha biri Balkan evletlerinin b• 

1 
ten gelecek herhangi bir ıe'~ 
vUze kaJ'§ı birleşik ka1nceJC1j 

. .lif• 
ehemmiyetle işaret etme~ 

Per apalas oteli 
kapanıY0 

d 
Avrupa harbinin en ço1' 

kunduğu müesseseler araııılld~ 
lunan olcllerden bir kısmı ıı• r 
mak üzeredir. Şehrimizin cıı\'f' 
yük oteli olan Perapala5 ' 

1 
faaliyetini tatil edecektir. 13_/ 
dünyaca ta.nmm.J§ btr nıUe' f' 
olan otel bugUn kapa.nacaJCU· 

1 
kat vali ıhı ııehir namına b:ı 
§am verreeği ziyafete otel • , 

ue 
ları tahsis olunduğundnn rtl "' 

bJI' 
sesenin kapanması yarınn 

kılmıştır. ıe~ 

Öğrendiği.ınlze göre. ~J' 
günde 300 lirnlık masrafı 01 ~ 
na ve vergilerin de bina' ue,ııl 
tenasib olarak hayli yekUP t 

ecfı 
masına mukabil bilhassa tı'l 

müşterilerin birkı.ç kişiye ~ t 
dola vısi\.'le zararı davanılrtl 

• J • ı;C 

hale gelmesi bu vaziyete 
olmuştur. ~ 

11
, 

Diğer büyUk oteller de i~ç . 
nl yarı yarıya indirnıi§le~ıı 
kadar tercüman belediyeye & 

uı-011 racuat ederek iş~lzlik Y 
11 
~ 

vergilerini veremediklerirıd~ııı' 
vnl dUzelinceve kadar tere c • ırıı' 
lık yapmıyacaklarını bild 

=l=er=ili=r·========~~ 
Ş't11't hafif deniz kuvvetleri 1 js 

nizin::le ve Orcsund'da beŞ 
J{'elC vapurunu zaptcdcrek 1 ,

11 
türmüşlerdir. Bu vapurla• ı1~' 
Holandaya, ikisi de Arn' 
eşya tC!\ımaktaydı. 
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açıkça .~~ı soruyorsunuz. Siz<' 
lrı Söyhy:yim. 

ft\ıı,.~nda!ı esırlere fevkalade iri 
""'ııe'e ed' fllUke · ılmesini, onlara bol \'C 

~en ~el gı?a verilmesini teklit 
bu P'Sit u~ bır hata işlemiş. Siz 
lenıe k 01011 hatasının fena netic:!-
İrla arşılaşmış bulunuyorsunuz. 

''ll~:dah esirler şimdi rahata ka
lan 5• harpten kurtulmuş olduk
\':ı}a seviniyorlardır Onlan bu 

-
1l'ett · ?!asrı e Yeniden harbe sokmağa 
l\ .razı eder:>iniz? 

ı arlan ne' 
rl · 
Co~~anın iHiklfili mi? 

tikJaı· )<>rsunuz ki Irlandanm iı;
Casıne aldırış bile etmiyorlar. 

la ll'\ Us kadrn dü.:;ünce!i bir tavır · 
ırıtctandr ~ ...... no~ . 

V gru. 
._: derhaı ilave etti: 

Ehıirn ,. . . 
1 

. 
ne l'a . erımızde o sanız sız 

Parcıınrz' 
-.Ne · . 

lıbnı mı Yapardım? Sizin yap. 
_ ~!n tam aksini! 

tani? 

ha~ 1;likanlı!ar, derdim, pöyle ra 
l'apll'l~\:Uştu~nuz için Yazifenizi 
lrıan(} ıst:mıyorsunuz. Değil mi? 
\e ica anın istiklali i~in çarpı;rnak 
?ıiı. f.'P kederse ölmek sizin Yazife _ 
~llnllı a ':t bu 'azifeyi reddediyor. 
ııu~aı · Gösteririm ben size gü;1ü .. 

Gun<ıer ıtlrtıa ık tayınlarını indirir \'e 
lara n._bahanesile tam ağırlıkla on-
t Rtı:ıcte kı k ' 'l l .. '%rcı.. r · ;:ı ometre yo yu. 
t urn. 

t"l'k iıı~ı b~ 1 onlan tahammül edil • 
11\j sa ır rejime tabi tutar, geceleri 
~i da~~ bir uyandrrırdım. Bu 
bitıate ~r ~üddet geçtikten sonra 
t r>-e" kendıle~i yer:erini değiş. 
1 ··ıı ~e t I' 
erj y a ıp olurlardı. Gidecek -

er İSe maı· 1 ı· d a)lt um: r an a ... 
~ah ,ll1aze! Doktor heyecanla a. 

1•alktr· 

~e~a;:~e m·e~lenin hal çaresi! di. 
nu <J. •• -1rdr. Nasıl oldt.: da ben bu 
ıt~unrnedirn. 
-... t\Jen telefona sarıldı: 
....... • 10! Ostandda bir numara ... . . . 
........._ :t;VPt • • • 

~alie ~ · Merkez kumandanı ge~ 
'l\·konusmak istiyonun. 

caı,. be ırn mi görüşecek? K:m ola· 
-... n: Matmazel Doktor! 
........ . . . 

.'\llot s· . . . n~-ı ') ....._ · ıı mısı.pız u=c er. 
........ }:> • • • 

tıit to ~fil~ ... 7 numaralı açık de. 
rJar h l"pıdo filosunun bir saate ka 
ff:tı e~'.ekete hazır olması için lut 

-... ~r verir misiniz? 
ht:ı~ ereye mi gidiyorum? Vil • 
d~nua~e·:· Kayserin orada ol • 

...., () ıımıyor muşunuz? 

d~ rada ne mi yapıyor? On 
~~ ~nr~ söylerim. O zamana 
),,""' Sız }<"·tf b ···1 -· ·~ıa ~ en ana og e yernegı 
~~ trn. Bir de misafirim var. 
ill!alıaı ona göre olsun. Şimdilik 

<.:~)lJ. ll1arladık dostum. 
~eforı 5 kadın telefonu kapattı Ye 

~~ 01rnuhavere<>ini sakinane din 
l'ıere~: an Ceyms Nobodiye dö • 

........ t 
,, n~lah, dedi, sizi deniz tut. 

...... l-ta l\ad }ır. !\'eden sordunuz?? 
ın gülüm~-..:ı·. ........ ç· ~ı. 

\ııı. Unku "a ··- ·ed ı ııeıll1 J nn og. en e\"ve 
~il ~ı:~afende bulunmam lizmı. 
ta&tt. P e denizde biraz .-;allana. 

~Yll1· • 
llt>tek ~0bocii 5aşırmış goru -

. !tıordu. 
'Be· . 

~ksiniı~ı de beraber mi götüre -

b ~ Z..:\et 1 
''\mı t · rlandalı esirlere tat _ 

11l1Para:"~ire ettiğiniz muameleyi 
lıı·oru111~ra bizzat anlatmanızı is. 

~-"-a••••n 
i 61lldar Sineması~i 
• l -- Lo :! 
H rel, Hardi ii 
:- /( d :ı ~ ') o este :: 
~ c:;; • ..._ G ·E 
ı.,::... enç Kızlar is 

' ••::-:.;: : ı ı ........ _____ . ······ ,:." ········· ..... -. 

Nakleden: fethi KARDEŞ 

Dete!:tif havretle gözlerini açtı : 

- Na,,ıl? Bu işle ben mi tav<;if 
cdi~eceğim? 

- Tabii... Mademki ba:'la yar • 
dım ,·aadetmek lutfun<la hulun • 
dunuz, bu yardımı sevin~ ve rnin. 
netle kabul ediyorum. 

Tavsiye ettiğiniz rejimi tatbik 
vazifesile mükellef olmak hoş bir 
şey değil, bir nevi zindan gardi • 
yanlığı ... Fakat İrlandalılara biz _ 
zat Jrlandah olan siz nezaret eder 
seniz esirler bu rejimi ~e\'inçle kar 
şılamasalar bile isyan da etmezler. 

Kin ve zulüm taşan bir sesle 
il§. \'e etti : 

- Atalar sözü ne kadar doğruy 
muş: "Çok seven çok zulmeder!" 
Ceyms Nobodi cevap vermedi 
Fal.at casus kadın, onun kendisi • 
ne nasıl baktığmı farketsey<li. 
böyle bir oyun oynadığına belki 
de pişman olurdu. 

(Deva.mı var) 

Tl't'ATRO'.AR 
ŞEHiR 1 JY.\ TR')SU 

Bu \5am 20.30 da Tepelrnşı 

dram hısmıııda Hll'.\fF.O Jl' LYFT 

-0--

Komedi kısmı: Gecl'~ 
2 KERE 2 
- ..-..r -

RASIT RIZA E. SADt Tiyalro~u 
6 Birinciteşrin cuma g!inü ak~amı 

Gedikpaşa .~zak Sinem:ı~mda 

S.\ \.LARII\lH!\ UTAX 
vodvil 4 peri!~ 

--"-

HAT.K OPERETt 
Bu akşam ilk tem:;il: (Du he!>aplıı 

yoktu) Fiatler : 50 • 35 • 2:5. 

Hindist:ında dünyanın en e!>ki insanları ara!>tıH.la 

- 14 - l'a:on: l. Rusch 
35 ;ı;ılını \'ahşiler ara~ınde geçirmiş bır Alman seyyahı 

Dığer yıldızlardaki insanlar yarı 
şeffaf yumuşak çubuk ha tindejıt 

Doğtusu, kainatın içinde birçok 
nevile,·de, türlü türlü insanlar gör_ 
düm .. Kir.ıisi bizden çok mük.:m
mel, kimisi bizden daha az mül,em 
mel.. Fakat hiçbirisi bütün kaina· 
ta tamamile hakim değil ve bun
dan doiayr daima bizler kadar 
muztarip oğlum: Bizler kadar 
muztarip .. 

Hintli sihirbazın yuzu gayet 
mahzun bir J·:ıı almıştı. O kainat
ta en mü:•emmel insana dahi acı
yordu. 1\ terakımın son dereceyi 
bulduğu taiımin olunabilir. Om. 
riimde hi~bir an kainatta bizden 
başka türlü insan bulunabileceğini 
tasavvur etmemiştim. Eğer bu 
bintli sihirbazın id<lia ettiği gibi 
diğer yıldızlarda da insanlar var
dı:rsa bunlar ne biçim mahluklar
dı? Bunu adeta delice'Sine merak 
etmern~k kabil midir? Onun için 
Boha • Rutinin şimdi zihninde bil· 
tün kaina~ı geviş getirirmiş gibi 
esrarengiz hüzünler peyda olan yü 
ıi.ine, yeni alemlerin, yeni malıhik
ıarın göründüğü garip ve sihirli 
bir }X!ncereye bakarmış gibi deh. 
;.etle bakıyordum. 

Hayretimden boğulmuş bir ses· 
le: 

- Boha • Ruti.. diğer yıldızlar 
da eördüği; , insanlar nasıl, ne bi· 
;im mahlUklar? diye kekeledim. 

Hintli sihirbaz ağır ağır konuşa
:·ak, muztarip bir se:slc: 

- Türlü türlü! dedi. Kimisi ga
yet uzun ve yan şeffaf ve üzerinde 

yüzbinlerce tırh!lan olan yumu. 
~k bir çubuk halinde! .. Bunlar i· 
ğilip bükülüyorlar .. Bir noktaya 
kalbolur müthiş mesafeleri katedi
yorlar! Tekrar uzıyorlar! 

Bütün dünyadaki ihtizazlan alı
yorlar! Konuşmaları, düşürunele
.ri. ycme!eri, içmeleri, hareketleri 
hep ih ti zazla ! 

- Çok garip! 
Hindli karanlıkta kupkuru elle.. 

rini salladı: 
- Hiç garip değil! dedi. Bun • 

iar bana adeta bizim belkemikleri
mizden çıkarılmış çıplak: cümlei • 
a$3.biyelerimizden ibaret gibi gö • 
ründü! .. Yani bizim insanların ke 
miklerinden dimağ ve mm:lar iliği 
olduğu gibi çıkar! .. İşte bunun gi. 
bi bir şey!. Şüphesiz bunun çok 
daha mükemmeli!. Fakat aşağı yu 
kan bu halde, sırf asap ve ilik! .. 

- Müthiş garip bir şey!.. 
- Dedimya, hiç de garip değil! 

Zira kainatta ve diğer yıldızlar -
daki insanları gördükten sonra an 
ladım ki kainat üzerinde, tıpkı bL 
zim dünyamızdaki hayvan ve ne • 
bat nevileri gibi her t ürlü nevi ,,.~ 
şekilde insanlar var!. Demek olu. 
yor ki, arz üzerinde ncbatlarm ve 
hayvanların bu kadar türlü türlü 
olmaları esasen büyük kainatın 

asıl bir kanunundan hasıl olmak -
tadır! Zira kainat üzerinde bunlar 
kadar türlü türlü irrsan nevi de 
var! 

(Devamı var} 

~~~~.b 
Balkan oyunları müsaba
kalarına düo devamedildi 
Atına., 5 (A . A.) - Balkan 

atletizm mUsa.bakalarrna devam 
eailmektcdir. 

Dün yapılan müsabakaların 

teknilt neticeleri şunlardır: 

3 - Türkiye 14 puvan. 
4 - Romanya 12,5 puvan. 
Balkan atletizm kongresi de 

görür:m.elerine devam etmiş ve ez 
cümle 1941 oyunlarının Romanya 
tarafmdan organize edilmesini 3.000 metre: Velkopuloe (Yu. 

nan) 9.13.G, Ma,rropootol~ ('Yu
nan) 9.48, Kristea (Romanya) 
9,57.2. 

kararlaştırmıştır. 1 
1 

Dekatlon: Kliroar (Yugoslav) 
5<320 puvan. Mikiç (Yugoslav) 
5~37 puvan, Lckat.sa.:ı ve :Uaeski
os (Yunan) 5208 pu,·an. 

Şimdiye kadar yapılan müıaba. 

katar soııunda uınumi ·lCU!nif: 
1 - Yıına.nlstıı.n 3i,l'i pu,an. 
2 - Yu~oslav.ra 29 pU\·an. 

Türk heyeti, oyunlara şarki ! 
Akdeniz memleketlerinin, ezelim_ 
le Mısır ve Suriyenin iştirakini 

talep etmiştir. Bu teklü salahi -
yettar komite tarafından görüı;ıü. 
leccktir. 

Kongre, konfederasyona iııti· 

rak eden beş Balkan devleti re
islerine tazim ve bu memleket _ 
!er milli spor orgıınizasyonlarına 

~ec9 Maç~n~aı 

Şişli f enar bahçeyi 2 -1 yandi 
Çocuk f;3irgcm okurumu namı. 

na dün ge.:e Taks;m ııtadyomun
da futbol müsabakalan yaptldı. 

Havanın terin olmasına ra:;nıen 

oldukça kalabalık bir halk kütle· 
si tarafından takip edil€n bu mü. 
sa.bakalara Şişli takımı mut.ad 
kadrosiyle çıkm~tı. F~n"'r:,::-.11çe 

de Cihad, Lebib, Esat, Ali R.i:ı:a, 

Fikret, R<bit ve Ruihten mıı.h. 

ru.m bir halde, şu şekilde ~ık

mıştr: 

İrfan • Şevket. Orhan - Reşad, 
Zeynel, Hayati _ KüçUlc Fikret, 
Semih, Y~ar, Şab1n, Basri. 

Maç Ahmet Ademin ldar~indc 
oynandı. 

Oyun ilk dakil~alardan itiba • 
ren daha enerjik ve atlet yapılı 

olan Şişlililerin hakimi. ·eti altın· 

da geçti. Yavaş yaYaıı sahaya a
lışan Fenerliler onuncu dakika • 
dan sonra nisbi bir hal.imiyet 

sayısını Şişli ağlarma taktı ve bi
rinci devre bu suretle Fenerin le 
hine bitti. 

İKİ'l'iCt DEVRE: 
Fenerbahçe ikinci dı:?vreye bl -

kmımda ufak bir değişiklik yapa. 
rak çıktı. Sol bek Orhanın yerine 
Bülend alrnmt!)tr. Bu devreye Fe
ner daha canlı başladı ve hemen 
hakimiyeti tesis etti. Fakat for. 
vetteki beceriksizlik yüzünden 
bir türlü sa~'l çrkmryor. Devrenin 
24 üncü dakikac;mda Bülendin 
kaleciye hafif blı pas vermesin _ 
don istüade eden Şi~lililer birin. 
ci sayılarını yaptılar. 35 inci da
kika<la. da Hayatinin bir hatasın. 
dan istifade eden Şişlililer ikiııci 

sa.yılarmı ys ptılar. 

Oyunun bundar. sonraki krsmı 

Fenerlilerin müsbct bir netice 
••ennlyen gayretile geçti ve Şhşli 

takrmr da. bu ~ekilde 2-1 galib o. 
kurdular ve yerden o~·nıyarak , larak saha)'l terketti. 
rakiplerin.in atletik Usti.lnlüğünü 

bertaraf ebııeğe muvaffak oldu- l\fATBUAT TAKD"J :U.\ÇJ 

tar. Oyun zevkli ve heyecanlı o. 
luyordu. 24 üncü da!Hl:ada ~ol • 
dıın bir Fener akmınrl:\ Şaban 

sıkı bir ııütıc Fenerin ilk -ye 11on 

Şişli _ Fener maçından en-el 
Karşıla.şan matbuat takımı ile 
Riı:;li 1ekaiit t::ıkıml;ırı maçı O·O 
be~aberc netic:elenmiı;tir. 

da selam telgrafları çekilmesini 
alkışlarla karar altma almıştır. 

Kongreye iştirak edenler ve at. 
!etler bugün Delf'e bir gezinti 
yapacaklar ve gece dönecekler • 
dir. 

Bu haftakı maçlar 
Beden Terbiyesi İstanbul böl

gesi f utbol ııja.nlığmdan : 

8.10.1939 tarihinde yapılacak 

maçlar: 
Takt.im stadı : 

Karagümrük - Altınordu, saat 
11 hakem Sıtkı Eryar, yan ha. 
kemleri Hilmi - Emin. 

Altıntuğ - Beykoz saat 13. ha... 
kem Sami Açıköney. Yan hakem.. 
lcri Ziya Kuyumlu - Sait Nil. 

Galata.saray • Hilil saat 15 ha
kem Refik Osman Top. Yan ha. 
kemleri: Samim Talu - Şevki Ça.n 

ka. 
Şeref stad ı : 

Galataspor • Ana.dolu saat 11 
hakem Selami Aka!, yan hakem
leri: Hami - Kenan. 

Fene ryrlmaz _ Beyoğluspor sa. 
at 13 hakem Rrfkı Aksay. Yan 
hakemleri: Yusuf, Salih. 

Topkapı - Fenerbahçe: saat 15 
Hnkcm Eı:jref Mutlu. Yan hakem. 
lcri Halid Ozba~·kal, Rahmi. 

Fnı"'r1'ah;c stadı: 

Kale - Yeniyıldız saat 11, Ha
kem Necdet Gezen. Yan hakem. 
teri Harun. Ata. 

Vefa _ SUleymaıtlye saat 13, 
Hak"m Adnan Akm, yan hakem
leri Samih, İh!!an Bayrı. 

1. Spor • Bcı::iktıış ı;aı:ıt 15, l\a
kcm Ahmet Adem. Yan hakem-

1 
!eri Fikret Kııyral, Sabahattin. 1 

Siilc~'TT'anl;re stadı : 

AlE'rrırlar • E'iib saat 11 hakem 
7.;ya Ôzglırer. ;·an hakemleri Şev. 1 

ki, Şr>\'kr>t, 1 
Galata gençler - A. Hisar saat 

13 hakem Feridı,;n Kılıç. yan ha· 1 

kemi: Jfaz•m. H::ıkkı. . 1 
Dcmirspor _ Be~·lcrbeyi: saat 

15, hakem Şazi Trzcan. Yan ha- I 
kemleri : Cevdet, .Mu,·affak. ı 

5 

ll~E. 
Yapamıyacağım itiraf 

~~kuys ~aşak 
(Dünkü soyımııdan deuonı) !erden konuştuk Dudaklarmı öp. 

tüğüm zaman tatlı ve taı.e idiler. Hiçbir zaman güzelliğini o gün 
kü kadar hissetmedim. Ve daha Gözlerinde uykunun karıncalan 
sen bana resmigeçitten bahseder- <lığını hissetmeğe başlamıştın. 

Böyle bir gün o kadar yorucudur 
ken doktor Fabre geldi. Kapıyı ki! 

iki aydanberi yaptığı gibi iki defa Büyük bir çocuk gibi kendini 
çaldı ve sen daha açmaya vakit 

kollanma düşürdün ve başını kol. 
bulmadan o girmiştı; anahtarı ki. tuğun çukuruna dayadın. Gözle • 
!itte unutmuştun. 

rini kapadın, ben seni şefkat ve 
Doktorun yüzü saadet saçıyor • itina ile göğsüme bastırdım. Gü • 

du. Esmerdi. IIastalarmm yanın _· 
zel gözlerini tekrar açtığın zaman 

da en büyük muvaffakıyeti, her 
nk. tat.ld d" .. başın ı kuvvetle göğsüme dayadm, 

zaman sa ı ı en onuyormuş be . · ıd·-· · ak d · · ı 
hissini vedmesiydi. l\1uhab- ~1 se~. ıgıru vet Yldı~ a ıyı .. o

1
a. 

beti 1. . k ak! h caı-;ım ıçın mesu o ugunu soy e-e e ımı sı · tı ve rner · a sı - . d' 
h . . d ın. 
atımı sor u. Bund .. eld. 1. _ .. . an uç sene evv ı, ÇOA 
Yemege kalmasını soyledım, ta- d v · ed' v • k b' · dah 

b 
. . . egışm ın ... ı. ·ış ızı a 

akları kurulam2.k ıçın senden mi.ı ak! t s b ak d ak . .. y · aş ırn. en u şam a o 
sa:ı.de alınca kabul ettı. O böylev. mk' 'b' ··- ·· d kal . .. . . -. şa -ı gı ı gogsum e uyuya • 
di: Yuz ellı bın franklık otomobil dı s· d'k· rt • daha n. ""ım ı -ı apa marumız 
kullanır, fakat bardakları yıka • b" ük. 1 b şk n...x.: :1. . . uy ve eşya ar a a. ~1Şll\. • 
masım ve bıraz amonyaklı su ıle 1.-. h d . . ıgı er zaman sev ım. 
~nl~n daha ço~ parlatn:ası~t bı. Birkaç saniye sonra seni uyan • 
lırdı . Paylaşacagımz ev ışlerınden d - f k t k 
el 

. . . . . .. .. . rracagım, a ·a !'en uyur en ne 
bısesını korumak ıçın buyuk bır d" .. d .. -.. .. k lb' · ·h · ··nlük tak uk .b. ..

1
d .. _.. uşun ugumu, ·a ımın ve zı nı. 

o mca çoc gı 1 gu ugu min üç sene evvelki 14 temmuz 
nü hatırlıyorum. .. .. · 'd' · · · t . . gunun resmıgeçı mı ruçın unu -
.Yemek çok neşelı geçtı. ~~tor madığmr söyliyemiyeceği:m. Ta .. 
bıze çok uz~ omıyan ge~çlıgın : şıdığım yaranın yeri beni 0 zaman 
den bahsetti. Otuz beşındeydı. meraka düşüren ameliyat yarası 
Tale~ muzipliklerini ve ilk büyük gibi kırmızı ve yakıcı değil, fakat 
arnelı.y~tl~r:m. anlattı. V~~a .ye • buna rağmen hem derin hem de 
mek ıçın ıyı bır mevzu degıldı, fa. bazan sızılı. 
kat o kadar esprisi ve fantazisi 
vardı ki en fena şeyler bile onun 
ağımda neşeli oluyordu. 
Bulaşık bitince hepimiz bir saa

te yqkm üç kişilik bir briç partisi 
yaptık. Sonra sen burnunun ucu.. 
na pudra süreceğim diye kalktın .• 
Her zaman o kadar koket idin ki. 
Odandan döndüğün zaman sana 
baktık. 

Biraz sükuttan sonra, doktor e ~ 
vine telefonla kendisini kimsenin 
arayıp aramadığını sordu. Buna 
rağmen yine gitti. Bana sofadan 
neşe dolu bir sesle bonsuar dedi, 
sen kapıya kadar refakat ettin. Ba 
şmıı gayriihtiyari çevirdiğim za • 
man holün büyük aynasında onun 
gidişini gördüm. Etrafında her §e. 
yin hayat dolu olduğunu göre -
rek, hasta ve mecalsiz olduğum • 
dan utanıyordum. Buna rağmen 
doktor hastalığımın beııde yalnız 
fena bir hatıradan başka bir şey 
bırakmıyacağını temin ettiği ıa.. 

rnan sevindim, onu yemeğe alakoy 
duğun için sana müteşekkirim. 

O gittiği zaman yanıma döndün 
ve geldiğindenberi arzu ettiğin gi .. 
bi yalnız kaldık. Koltuğumun ke· 
narına oturdun, ve manasız şey • 

O gün ke;:ıdimi biraz rahatsız 

hissedince doktor Fabrei evinde 
aradığımı ve onun da senin gibi 
resmigeçide gittiğini söyledikleri • 
ni hiç bir zaman bilmiyeceksin. 

Bu evde hole aynayı koydurt • 
madığım zaman mütehayyir gö • 
züktün. 
Şüphesiz kürklerini kokladığım 

gün gibi aptalca hareket ettim, fa 
kat o vakittenberi aynalardan nef. 
ret ederim. Belki, kapının eşiğinde 
Fabrein seni uzun uzun öptüğüni: 
onların birinde gördüğüm için. 

Bazan, o gün ve onunla geçirdi. 
ğin öteki günlerde hakikaten rne . 
sut olup ,olmadığını sormak arzu -
sunu hissediyorum. Fakat onları 
benden çabuk unuttuğiınu ve hat. 
ta hatıralarının bile zihninden si. 
!indiğini tahmin ediyorum. Kadın 
ların unutma kabiliyetleri o kadar 
çoktor ki! l{em onu çok aradığını 
zannetmiyorum. Kendisi için satın 
aldığı tayyareyi tecrübe ederken 
öldüğünü duyunca çok kederli gö. 
zükmedin. 
Düşündüm ve seni sevdiği için 

ona muğber olamadım. Mademki 
ben sana prestiş ediyorum! 

- M. R. Thibaut'dan -

Dev lef 
Umum 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlan 

lskenderun hattına ilave yük posta'sı 
İskenderun haltında gidiş ve dönüş yüküne yardımcı bir posta ol

mak üzere (KRO:\f) vapuru 8 Birinciteşrin 939 P:lzaı· ak)amı ls1anbuldan 
hkcnderuna kalkacaktır. Gemi gidişte :ralnıı lzmir ve :\lersine uğraya. 
rak hkcnderuna ıddecck ve dönüşle Payas, Mersin, Anlalya,,Finikc, Kül .. 
lük Ye 1zmir iskelelerine uğrayacaktır . 

NOT: Pıı~·as iı;in gidişte · yük alınır. Lüzum hasıl ohmıa dönilşte 
Alanyaya ela uğranılacaklır. (8129) 

Karaderı•z hattı dördüncü postası 
hıanbuldan 6/ 10/ !l:HJ ·cuma ııünü kalkacak postadan itibaren Kara

deniz h:ıltında mevr;imlik clördiincü po~tanın tatbikine başlanacaktır. 
Bu postalar her cuma günü sa:ıl 10 ela Galata rıhtımından kalkarak doğ· 
ruca Trabıona ~idccek ve ılönüştc yalnız 1ncboluya uğrayarak lstanbula 
ı.ıclcccklir. (8031) 

* * * 
Mersin hattı postaları 

6/ 1019:19 ıarilıinıkn ililı:ıren :\le r in lıntıında C'>kisi gibi haftada iki 
po~t:'l ~·apılma~n h:ı-:;lanacktır. Postalar <;ıılı ve cuma ııünlcri S\rked rıh· 
ı1111111Jan saat t:) da knli;acab.Jar \'e Rodos hariç olmak iiıcre gidiş n 
donü5te muı.ıd i~kelelere u~rayac:lklardır. (8030) 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
J'c ldon makine ve sanlralları ıın tamiri ışlerihde çalıştırılmak ilıert 

uç ı ş~·ı alınacak, talipler arasında müsabaka yapıl:'lcaklır. S:ınat mektep
lerinin elektrik kısmı mezunu olanlarla telefon tekniğine ait bilgi ve tec· 
rıibesı bulunanlar tercıh olunacaktır. \'erilecek yevmiye nihayet dör t il· 
r:lılır. ?l:ıııari imtihan 10 birinciteşrin saat 13,00 tedir. Ameli imtihan gü 
nu n;ı z:ıride mımıffak olanlara ayrıca bı lclirilccekıir. imtihan ve istihdanı 
':lrtl:lrı hakkında nıalıinıal :ılnıak istinıı tıılipler mektep veya müesce~ı 
;:ıharlclnrınıderile :i-10-939 larilıinc katlar fal.ırika müdiirlüğü11e mürac:.ı:ı 
l'~ !emelidir. (iG33) 



Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiznıa. 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha l 

keser. icabında günde 3 ka5e alınabilir 
Ilcr yerde pullu kutulan ısrarla ı .. teyiniT. ••• .... .... .... .... :::::~:=:ı-H!i • .... :::e: •• :x ••••• :::: . ... aı:a:=:ı=:~ 

:tt~:mr.::mi 

1 tst. Komutan l ığı Satınalma Komısyonu ııanları J 

Piyade atış okulunun yaptırılac:ık ol:ın o;u ıcı.lsalı için 5 k:ılı!m ııı:ıl 

~eme satın alınnC'aklır. Açık ek'iillnıe ile ihalc<;İ 9 lıirinrİl"~rııı 9:19 o:mı r. 

lesi sa:ıt l 1 ele y:ıpılaeaklır.!;,\arln:ııııc ı lıergiin kuınısyonılıı göriilchilir. 
\luhammen keşir lıedeli !Hl99 lira 11 kuruşlıır. ilk tcıııııı:ıtı 7j ı lirndır. ls
ıeklilerin ilk teminat ınııkbuzu \"Cya mektupları ve k .ınııni ''eo;ik,:ılarıle be
raber bt-llı sün \'C saatte Fındıklıda komııtanlık s:ılınalm:ı koınis)onun:ı 
ı;elmelcri. (i4f,3) 

* * • 
Çatalcada bir top hangarı ile hir tavla yaptırıl:ıC':ığındı:ın ihalc'ii k:ı. 

palı zarfla 11 bırincıleşrin 939 çarşamba günü s:ıut 10 ıla yapıl::ıcaktır. 
:)artnaıııesi Ye keşıf bedeli ,.e p,fınları hergün koııw;~ onda suriilebilır. 

\luhamnıcn keşif bedeli :!028.l lira 9 kuruştur. ilk teminatı 1:121 lirn ;{8 
kuruştur. hteklilcrin ilk teminat makhmu vry:ı rlH'ktııpları \"C kanuni ve. 
~ika l arilc hcr:ıber ihale ~ilniinden 8 giiıı enci vil :hcl narıa fen rııiiclilrliik
lerindcn nlacakları \'t<1İk:ılarilc h<'r:ılıcr lıclli ~iın .ve ~:ıaıtcıı lılr saaı e\'. 
,-eline kadar teklıf ıncktııpl:ırını Fındıklıda l..oınulanlık satınalnın koınıs 
~onuna vermeleri. (7-C 62) 

* * * 
Sclinııye kışlasının şeruit ve keşif bedeli rııueılJi ııce tamiri yapıla-

caklJr. ilı:ılesi kapalı znrf u~ulile 11 teşrinien-cl !139 ı;:ır'}:ıın':ı:ı güııu sa:ıı 
15 de )apılac:ıktır. Muhammen kcşfr bedeli 40 hin lır:ıdır. ilk teminatı 
3000 liradır. Şartname ve keşif cet\'eli inşaat şubcsıncc bedeli mukabilın 
de vcrılcb:li r. lsleklilerinın ilk teminat maklıuzıı \'eyn nıektuplarile ,.c 
kanuni \'esail.:lcrile ihale gününden 8 gün cvn•l vilıi.vet ~:ıfia fen ınüılür
lüklerindcn alacakları vcsaikle beraber belli gün ve s:ıaıtcn hlr saat 
cneline k:ıdar tt-klir mektuplarını Fın -lıklıda komutanlık satınalına ko
misyonuna Ycrmclcri. (i4GO 

* * * Ihale giinü talibi çıknııyan komutanlığa bagtı birlikler için ~crait 
Ye evsafı dahilinde alllı üstlü çift erat karyolası satın alınacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi !l birincileşrin 939 pazartesi günü saat 14 de yapıla· 
caktır. Muhammen kıymeti 5000 lira, ilk temin:ıtı 3i5 liradır. Şartname. 
si hcr~uıı komisyonda görülebilir. isteklilerinin ilk teminat m:ıkbuı Ye
~ a mcktuplıırile ve kanuni vesaikle birlikte belli gün ve saatte Fındıklı· 
da koıuutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (68i) 

••• 
llı;ı.c •ünü talihi çıkmıyan 32 kilo sarı sabunlu kösele ile bir kilo 

keten ~arı:.,; makarası satın alınacaktır. Acık eksiltme ile ihalesi ıo bi. 
rıncilc~rın !139 salı günü saat 11 <le yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
lıJI liradır. Ilk tcminntı 8 liraılır. Şartnnmesi hcrgiin komi~yondn görü
le bilir. ı .. tektılcrin belli gün ve saatte ilk teminat makbuz veya mektup· 
ı .ırile beraber Fındıklıda J.:omutanlık sntınalma koınio;yonuna gelme. 
ıcri. (i-1~) f 

* * • 
llıale ~ünü talibi çıknııyan 33. Tüm birli~leri ihtiyacı iı;in i99 toı\ 

odun <;alın :ılınacnğınclan açık eksiltme ile ihalesi 9 blrincilcşriıı 939 pa
zartes ı günü saat 10 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 8i8!J lira ve ilk 

teminatı fıliO liradır. S::ırtnanıcsi hergün komisyonda görülebilir. istek· 
lilerin l>clli gün \'e saatte ilk teminat makbuz veya mcktııplarile kanuni 
\"csaikle Lı t rnlıcr ihale günü ih:ıle saalinde Fındıklıda loınutanlık ~atın. 
:ılma koıııısyununo gelmeleri. (i4!16) 

* * * 
Maltepe Piyade Atış okulunda yaptırılacak olan dershane keşif ''e 

planlarına söre )aptırılncağından kapalı zar!la ihale i l9 biriııciıcşriıı 939 
perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 710i0 lira 
63 kuruştur. ilk teminatı 5:1:!8 lira 7 kuruştur. Keşif cetveli ve pliinl:ırı 
lıedcli mukabilinde ~ulıc~indcn verilelıilir. Taliplerinin ihale glınllnılen 

en az sckiı gün en·el \'iliıyet nafi:ı fen müdürlül.:lcrindcn alacakl:ırı \'CSi
kalarıle beraber belli gün \' e saatten bir saat C\'Yellne kadar tekli( mck. 
tuplarını Fındıklıda kornutnnlık satınalma komisyonuna \'ermeleri.(7931) 

• • • 
Fen Tatbikat okulunda şer:ıil ve keşif cel\'eli mucibince ladilcıı ta

mirat yaptırılacağından aı;ık eksiltme ile ihalcsı 19 ilkteşrin 939 perşem
be günu saat 13 te yapılacaktır . .\luhaınrııen keşır bedeli 6687 !ıra 21 ku. 
ruştur.llk teminat: 501 Jıra 54 kuruş tur. Şartnamesi hergüıı komi yondu 
gurülelıılır. blckl.Je, in ılıalc günundcn en az sekız giin C\ \'C'I ;\afia fen 
ıııudiirluklt.:rinden :ılac:ıkl:ırın vcsikal.ırılc lıeraber lıclli ı::iin Ye saalle 
Fındıklıda komutanlık sııtırııılııı:ı komi yonuna gclıııclrri. (i9:l2) 

* * * 
Çorkcskö) iindc yapılacak iki bölüklü bir pa,·yon keşif cch·cli \'C 

planlıırı d.ılıilinde ) aptıı ılacağıııdaıı kaırnlı z:ırfln ihalesi :.!3/Blrincilcş
rın/930 pazartesi ı::iiııii saat ı;; de ypılııcaktır. ~l uhıımıncn kesif bedel i 

• 4 l:ii7 lll'udır. İlk ıcıııın:ıtı ~ı;ı ı:ı lira 28 kımıştıır. Keşif cetveli 
0

\'e ~:ırlıı:ı
ıneleri!e pliıııları ;ııl oldıığu şulıcden lıcdcli mukabilinde \'crilelıtlir. ls
teklilcri.n in ilk tcııı i n.ıt ııı.ıkbuzu , ·cyn mektupl:ırıle 2190 sayılı kanunnn 
2-3 ıııalldcleriıulc ).ızılı \csikal.ırile ihale güııiiııden sckız giin en·cl \' i
l:ı)el n.ırı.ı fen ıııı1<1uı· lıı .lcrinclcn :ıl:ı cakl:ırı ,·csıkal.ırile hcrnlıcr ı h:ıle 

giinu ıhalc sa:ı:irıdl'll IHı' s:ı:ıl C\'\'eliııe k:ıdıır teklif ıııcktupl:ırını Fındık
lıda hoıııuı:ııılık s:ılıırnlııı:ı korııisyoııuıı:ı 'erııırlcri. (:il:.!3) 

* :,: * 
KoıuulJıılı:.. lııı liklı·ri iı;in şcr:ıit \'C e\'Sah ıl ,ılıilinde 100.000 kilo 

bulgur p.ız.ırlı !,1 .ı salın . lın:ıl':ı .ıır. P:ızarJığı i/Bırıııcılcşrııı ı 9J(l cuıuur

lcsi gunu s:ı:ıl 10,30 d:ı ,,·,ıpıl:ıcııktır. blcl.Jilcrinııı hclli giin ,.e sa:ıııc 

ı:ındıklıdu hoıımluıılık ı..ıtıııulıııJ kuıııisyoııunıı gelıııclcri. (l{l:.!2) 

Beşiktaş askcrlık ~ulıc<iintl .: şerait ve hşif 1!Cl\'cli ıııudlıincc tadi· 
len t:ımır )upılar.ığıııdun IO,JJirıııcitcşrin/!l39 salı srıııü s:ı.ıl 15 ı.lc p:.ı · 

zarlığı )apılaraktır. lstcJ,liJcriniıı lırlll gıin \ ' C s.ı,ıllc Fındıklıda Koıuu
laıılık salııınlnın koıııh' ununa gclıııckri. (81:.! t ı 

):: ı:: :;. 
ihale gunü t:ılilıı çıl,ııı.ıyaıı 3ll.IJOU kilo mak:ırna 9 lıirıııcıtcşrin 939 

pa7. .. rlc~i gıinü saat IG ılıı p.ıı:ırlıkl.ı ı..ıtın alın:ıc:ıktır. ı.,ıcklilerln lıcllı 
gu il \ e ~llc Fıııdıklıı.l.ı huııı.ıl.ııı lık ~atın.ı).ııJ komi-;) oııun:ı sclıııPkl'ı. 

{ itıiS) 
::: .;: .,. 

hl:ınhul Koıııııl .ıııl ğı lıirli!.l • rı i~· in ıııulıl C' lır cıııs C\ rJk t.ılı cıtirı 
lccrğinden h rklılcriıı ) ·'I>·•<'· ki ır fıJIJ,ırı !J 11 . r ı n rllc5ı · iıı/!J;lfi p.ıl.ırlcsı 

ı.:iinli saat li \C k 11" ır Fııırl,l.lıd:ı Koıııu nJıJ, '!ı.ılın lıu:ı ı..oıııı')llllllıı.ı 

lııldirmclcri. (SOS;}) 

:;: ı:: ·ıc 

K ı rlr111rell için l<omis~onııın111. l.ı ıııc,·rııt o;,ıı tıı : ıı•ıcYr ••ilrr lıır :ııkı 
motopompa ilıti).•ı; ,,ırdır. ~ ·ııı ııııcyı "u.ıul'k \C fı:ıl \l'l'lll ·'. ıst ı•\< il 

ferin l/Birlncltcşrııı ~:l!l ıı .ıL:ır ır,ı ı.:iimi .. aal 17 ye k:ırl:ır Fıııdıl,lı<l.ı 

j\rı:nutanl ık u tın:ılma 1-onıis)'Onıına nıiır:ır:ı:ıt rlınelrri {8U81i) 
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. Pevlet . D.e.rniryoiları ve Limanları 
·.·-i ' letm·e iUmum idaresi· ilanları 

Muhammen bedeli i500 lira olan 5 kalem demirci ocakları 20-fı·939 
ffl\znrlbf1;ütıü sn::ıt 15 te kapalı zorr mıılü ıle .lt.nkıırll(Ja~§l'e 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istivcnlcrin (~ıli2,50) liralık mu\'akkat temina t ile lrn· 
nunıın tayin ettiği nsiknları ve teklirlcrini aynı gün ı;aat U de kadar ı..o

ınisyon reisliği ne vermeleri liı7. ı nıd ı r. 
Şartnameler parasız olarıık Ankarnda malzeme dairesinden, Haydıır

paşada Tesellüm \'C sevk şcrllğindcıı dafjıtılocaklır. (i951) 

* * * 
J)c, ·lct Demlryollnrı 9 unc u İ~lctmc Miidürlii~iinden: 
lstanbııl Banliyösü trcnlcriııdcıı: 18, 22, 26, 32, 3i, H , '4 6, 52, 54 

ve 23, 27, 31, 37, :rn, 49, 51, 55, 57 numaralı trenlerin Ycşill..öy - Kii 
çiikçckıııecc ıırasınılnki seyirleri 9/10/ 939 Pazartesi gününden itibaren 
li'ığ,·edilnıiştir. (8127) 

• • • 
Mıılıaınıncn lıcdellcrilc miklor Ye vası!ları aşağıda yazıl ı iki grup 

malzeme ,.e eşya her ızrup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 10.10.939 :ııalı 
giinii saat (10.30) on buçukla H:ıydarpaş:ıdıı Gar IJina~ı dahilindeki ko· 
misyonda açık ck.,;illme usulile solın alınacal.:lır. 

Bu işe gir:ııck i'>tiyenlerin her grup hlı.ası n ıla yazılı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin etıij'.ii vcsaikle birli ı.. te cksıllıııc günü ~aatinc kaılar 
komisyona rniirncaatları liı7.ın11lır. 

Bu !şc ait şnrtıınıııçlcr komisyondan parasız olarak clıığıl ı lınaı..tadır. 
l - (10000) on hin adet kıiçük hasır siipiirgc ile (201100) )İrıni bin 

adet büyük hasır siipün:c muhammen heılcli 4100 lira ,.e ınu
vnkk:ıt tc•minalı 30i lira 50 kıırııslıır. 

2 - (liOO) hin ycıliyiiz rııclre ınııhtcliC ebatla çekme demir ı.ı:ız lıo· 
rusıı ınulıanınıeıı lıcdeli 2595 lira ve munıkkat teıııin alı 194 lira 
G3 kuruştur. (i6l5) 

1 Denız Levazım satınalma komısyonu ı.anları 
- '!'alımın cdıleıı lll'tl~li (;17.iıi3J lirn olan (i..ı.IJUUJ kılo zeytin):ı

ğı li lıırinciteşrin 93~1 tarihınc r:ısllı):ın .s:ılı giiııii sıı:ıl 14,:ıu ılıı 

k:ıırnlı zarfla :ılının.ık üzere cko;illnıcye L;ıınulmuştıır. 
2 - ilk teminat c 2 Rl8ı lira ( 13) kıırıış olııp 5artıı:ıme i lıı:rgün ko· 

mis)cııııJ:ııı t 188) kıırıış bedel ıı ı ul...ahilinılc :ılınalıilir. 

3 - hl<'kl.lcrııı '..!:!ili ~:ıyılı kanuıııııı l:ll'ifatı ıt.ıhilincle l aıızi ı n cık

l'cklcı i kapalı tcklır ıııcktuııl:ırını eıı ı.:cı; lıclli giiıı ve ~anltcıı 

hir saat C\'\'elinc kadar l\ıısırııp:ı~ıııl:ı lıulunan koıııi,yoıı lı:ı:;;kaıı. 
ı.11 . 11,1 \Crııı el eri. (i7:!0 ı 

•• * 
1 - Tııhnıiıı eılılcn hcılcli ( lli.27:>) lira oları ( JjıJ.O~'I) kilo ııohııt, 

l i bırindlr~rın !13!l lurilıiııc rastlı~aıı salı 8İıııii 'i:ıat 11 de kup:ılı z;ırflıı 

ıılıııacııktır. 

2 - llk ıeııııııalı (1220) lir:ı w :ıı kuruş olu,ı ,.ırlıı .ııne-ıi lıcrgıiıı ı..o· 

ınis)ond :ııı parasız ol:ırıık nlırı:ılı i lır. 

3 - htcl.lıteriıı 2 l!ı,ı s:ıyılı k.ııııı''ıııın lıırirn l ı ıl:ılıiliııtle tıınzıııı cıleı•ek 
ll·ri knp:ılı tı·klıf ıııcl.tııı>lnl'lııı ı·ıı gl'~' lıclli gıiıı \"C s:ıııtleıı lıir s:ıal ('\'\'diııc· 

k:ııl:ıı ı:.ı~:ııı:ı:ı~.ııla hııl·ııı:ın '.ıı1111s)on lıuşk.ınlıj:i•ııa n·rıııeleri. (iil9) 

f'~af:a v e::aletinc1en: 
li· lO-!l.;!l 'alı ı:iiıııı s:ı:ıl 1 l rle .\nk:ır.ıı(.ı .:\,ıııa \·ckiılelı lıiııası h·iıııll' 

rıı:ılzeıııc rııiirliiı l'iğii oıl.ı , ıııcl.ı lcıpl :ııwıı ııı.ıl1.l·rııc cksillıııc koıııis~·onıın · 

d:ı <'t• ııı.ııı (5!J.jO) liı.ı ıııııhaııı lll'll lıedelli ıı.ı~ılıırp,15:11l:ı ıe,lirıı şaı•tilr 

ili ndct :iiıırsli ' lı ııı:ılıruti ~erli \"adırın kupalı zarf u-.uli le eksiltmesi ~a 
p . l.ıl'Jklır. 

ı;ksilı:ıw s ırtıı.ııııc-.i 'c tderı·ii:ıtı lıctlcl-;i7. ol.ırak ıııalı.cıııc ıııiidiil'lii 

ğiiııılcm :ılııı :ılı:lir. 

;\lıını 1d.:ıl trıııın:ıt ( 1 rn.ı:ıı lir:ıılır. 

ı,ı.,.ı,ı.: ·ı in le •.ı : ı ııır:.ıııpl.ırıııı 11111\',ıkl,;ıt tc·ıııin:ıl ,.,. ş.ırlıı:ıım· ,inıl 

ynzılı \' C'sıl, :ı l.ıı l :ı hiı lı 1.tc :ı~ ııı gıııı .;:ı.ıl 10 ıı kotlar ııınklıuz ııııık:ılıit:ııdc 

!.:onıisyon:ı verıııclcri l:ızııııılır. (i'8fı7) (49:ıı) 

I> 

Şirketi Hayrıyeden: 
Boğazın muhtelü yerlerinde oturup da sabahleyin saat 8 de 

başlayan lstanbul Resmi Mekteplerinde bulunmaya mecbur olaJI 

talebe ile lıtinye, Emirgi.n. Rumelihiearı ve A rnavutköyünde ika. 
met eden sayın yolcularımızın vaktinde köprüye gelmelerini teıniD 
için 9. 10. 939 pazartesi sabahından itibaren sonbahar tarifeeı.ııde 
yapılan tadilat: 

1 - 19, 23, 31 ve 37 numaralı seferler 5 beşer ve 29 numa rJ11 

sefer 10 dakika evveline &lınmışttr. 

1 2 - 45 ve 57 numaralı seferler berveçhiati surette taahih olutl
m~tur: B u seferi yapan vapur 7.25 de Beyk ozdan kalkacak, 1.~ 
de Paşabahçe, 7.4.5 de Y eniköy (Yeniköyde 47 numaralı s efere ~ 
tarma verecek faka t m ezkur s eferden aktarma almıyacaktır. ) 7.52 
de litinye, 8 de Emir&"l n ve 8.07 de Rumelihl.sarma uğradıkUS' 
sonr a 8 .4. 0 d a k öprüye gelecektir. 

3 - K öprüden 28 numaralı seferi yapan vapur f~ ..ıara) 
Osküdara uğrayacaktır. 

' - 32 numaralı sefer köprüden 5 dak ika evvel hareketle dol• 
ru Arnavutk!5yllne gittikten 10nra Çengelköyllne geçecektir. 

5 - ':53 "o7 Iu seren yapan vapur 8.05 de AmavutköyUndeJI 

harek et edecek tir. 

1 Askeri F abrika!ar umum Müdürlüğü ilAnları 1 

340 Ton İneç ham demiri alınacak: ırl 
Tahmi n edilen bedeli (51.000) lira o lan 340 ton Isvec ham deO: 4, 

nskcri fabrikalar umum müdürlüğü ınerkcz: satınalına komisyonunca ~r' 
10-939 salı günü saat H de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) Jı 

1
, 

(:i5) kuruş nıukabılinde komisyondan verilir. Taliplerin muYakkal ıe111~ 
nat olan (3800) lira \'e 2490 numaralı L;anuııun 2 ,.e 3. m?ddelerinıll ~ 
\'es:ıiklc komisyoncu olmadıklarına v c hu i~le alY.kadar tüccardan ol~~ 
!arına dair ticaret oda~ı Yesikasile mezkur gün ve saatle komisyon nıll 
caalları. (8029) 

• • • 
Hidrolik prea döküm t~l&atı almaeak 

•stl• 
Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan Hidrolik Pre~ döküm le51 1 

Askeri fııbrikıılar umum müdürlüğü merl.:ez satınalma kllmbyonı.111~. 
20-10-939 cuma günü ı.aat 15 de pazarlıl.;la ihale edilecektir. ~artnaıne ~-' 
ra-;ız olarak komisyondan ,·erilir,Ta liplerin ntu\'akkat teminat 0~ 
( 1 8i~) lira ,.e 2490 numaralı kanunun 2 \'e 3 üncü ıııaddclerindeld .;e , 
ilde komi<ıyoncu otmaılıklarına Ye bu işle alakadar lliccardan oldukJaı'l111• 
dair ticaret odası , ·esi lrnsile ıııezı.ur ııün \'C saatte komisyona murac• • 
la rı. • .l 79~ 3). 

* * * 
30 Ton alemlnyum a lmacak 

Tıılııııin edi len bedeli (30.000) lira olan 30 ton Aliiminyum Aı;kert (ıı~; 
rikalaı· umum ıııüıtürlüjü merkez sahnıılına komi~yonunca 2•-10·!139 5~) 
~iinü saat H,30 d:ı paıarlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) lira (!i 

0
• 

kurus nıukahltinde komis,ondan \"erilir. Taliplerin mll\·akkal temin•1., .• . - , .. 
lan ('..!~:'ıO) l ıra Ye :!490 numaralı kanunun 2 ,.e 3. ınaddelerlndeld vesıı .,~ 
le koınisvoncıı ol nıaılıklıırına ,.e bu i~le ntfıkad:ır Hircanl:ııı oldııklıır• ;. 
dair IİC'a.rcl oda-; ı \ csil.::tsile mezkur ~iiıı , .e saatle komisyona miiracıı9 

lan. (i!lf O .... 
33 Kalem ka.ıınak kayı~ı alınacak 

Tahmin edilen bedeli (.Cll.000) lira olan 35 l.::ılcın ka~ıınk kayışı as;;; 
rl ralırıkııl:ır ııınum miidürliiğii merkez sıııın:ılrna koıııis)onıınca 24- ı ~- tıl' 
~atı giiııii saat 15 le paz:ırlıkla ihale edilecektir. :)arlnaıııe 2 lira ınulôll r# 
lınclc koııııs) ondan verilir. 1'nliplcrin nıu,·akkat teminat olan (3000) 

11c1ı 
,.c 2i90 nuınarıılı kanunun 2 \'C 3. ınaddclerindcki \'esaikle L;onıi~Y011d,. 
olnı:ıılıklnrına ' c !JLı işle uliıkadar tiiccaı.,lan olıhıklarıırn dair ticaret 0 

o;ı c~il..:ısilc ınr1.kür giin \'e ~auttc koınisyoııı:ı milracaııtl:ırı. (i940) ,_.,.,, 

Ankara Valiliğinden : ~ 
1
• ,, 

:! 1-!J-ı!Jtl uırihirıde kapalı zarf usıılıle cksıltrneye konulan lıahçC 1 li' 
trr ınııhaı'.-'li.ıılr rnrılacak hc5 sınırlı ilkokul binası inşaatına t:ıli~ ':ır 
ıııaılı~ıııd.ın :!:!-fl-!l'.l!I tarihinden iliharen bir ay müdrletlc paz;ırltıP 
ıııı l ınıı-ştıır. 

''cşif hcıJetı ı3~3Ui) lirn ıuuı kurııştıur. 
\ lu,akkat tcnııııııtı 28i2 lira 87 kııru~tıır. J-· 
tsırklilerın ınu,al.;kat teminat mektup ,-eya nı:ıklıu7.larile ticaret~ ,ı 

-ıı ,·esil.:a~ı \'e rııtlia müdürlüğiinden b u işe ait alacakları fenni etıl;>,, 
'"C<ıika l arile lıir.ı\ tc yuk:ırrl a ad ı geçen tarihten ilib:ıren her paı:ırtc• 
tı<'rşrırılıt' ı:iirılLr• 'ı:lıycl c l ııiıııi <"nciimrninr Jerlırıt-lrri. Jl"' 

llıı İŞl' :ıit t.C'şif ve. şartıı:uııe)'İ hcrıı:üıı :\:ıfia ıııüdüı liijiimlc göı·~tıı 
t' t-kleri. (t8i-4) ( iii3) 
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