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Fransız gazeteleri Bulgarista
nın vaziyetini şüpheli görüyor 

lla5\'(•kil K;iinc kunun otomobili Ye yolunu liesmek üzere önUne çı!•a. 
rılaıı köylü a.rubası .•• 

)lutevertıı. Dnş,·ekilin on bir kurşun la dcliktlc;,ik edilen cc cıli Uükrcş 

hastan esinde ..• 

'Dobruca talep
leri tazelenmış 

, Garp cephesinde: 

·1 Fransızlar Sig
Suikııstı:ilcr, cinayeti f5lc~<likleri yerele lrnr5tınn dizildik t<'n sonra ceset. 

leri 24 saat sokal;.t:ı. bıralulnu~tır 

... 
Da5n-ld:tn o•Qmobillmlc bulıınnnlnr. 1c:l nılc: Roınanyn ba.c:;,·eJdlinin öldU. 
dan yalını ~för kurtulmu5, cina- rUldUğü otonıobll. .. Jfanapccle baı;;. 

ycttt>n sonra ~aşkın a~kın araba- ' ekilin 5npka.sı, yerde kan lekele ri 
nm ı;-nmurluğund:ı ohır:ınu c:tur görülüyor. Yerdeki knn leke i ba5-

vekilin dU5tüğü mahaldir 

f ried hattını 
döğmek üzere 
Ağır loplar 
71erleşfirdiler 

Bu cephede harp 
Fransız taarruzu 

şiddetlend;, 
genişliyor 

Sovyetler işgal hareketlerin 
tamamlıyorlar 

Romanyada kurşuna dizilen 7ladtsetecin - - - --- Bir lngiliz gemisi 
torpillenerek 

batınldı 

Londra, 25 (A.A.) - Almanya dair verilen haberler, em.in bir 
ile Sovyetler birliği arasındaki hu- menbadan tekzip edilmektedir. 
dut hattının kati şeklini aldığına (Devamı 4. üncüde) 

Demirmuhaftzlar 350 yi buldu ~cJ . 
~ Bütün memlekette temizlik ameli- Sulh teşebbüslerı 

yesine şiddetle devam ediliyor münasebetile ··.· 
Sulhu teşebbüsler 
değil, bizzat harp ge
tirecektir. 

Yazan: HASAN KUMÇA Yl 

Kurtulan mürettebat, 
geminin ihtarsız batı

rıldığını söylüyor 
Dublin, 25 (A.A.) - Ilazclside 

1ngiliz ticaret gemisi, bir Alman 
denizaltı gemisi tarafından batı

rılmıştır. 

Geminin mürctebatından 22 ki-

Varşovada taş üstün
de taş bırakılmıyor 

Dört hastane, üç kilise yandı, bindAD 
fazla ölü var ·· · _ 

Varşova 25 (A.A.) - Varşova- Birçok binalar ve bu arada 

İkide birde sulbü iade i ı;in te
şebbüsler yapılacağına. dair ha
berler ~ıkıyor ; .!Uusollninln nut. 
kunu bu te~ebbü:,lcrln biri g ibi 
teJii.kld edenler \ar. lllzzat Hit
lerin nutkunun esası. Göringin 
nutkunun özü bu. Onla.nn istedi
'oi de föullı. Onlar sulhii h•hdlıl e

den P olonya ortadan kııldınlmış_ 
tır ; artık sulh gelebilir. Garbde 
döki.ilccek Alman Ye J<ranı; ız kan
lanııa da yaııktır. Fransızlar 1n
gillılcrin fıleii olmamalıdırlar. 

Çarpı5mııyı bırakıı> ha.kiki bir 
do. t olan Almanya He kucaklaş· 

malıdırlar, diyorlar. 

nın Alman ağır toplan tarafından Bristol oteli ile üç klise, 4 hasta
yapılan dünkü bombardımanı es- ne yanmıştır. 

şi, tahlisiye sandalları ile karaya nasında si\'il ahaliden yapılan Bombardıman esnasında Sou
çıkmı~Iardır. Yaralı bulunan kap· son hesaplara göre, bin kişiden vcnir kilisesine bir bomba isabet 
tan \'e telsizci hastaneye yatırıl- fazla ölmüştür. (Devamı 4 UncUdc) 

SL"ll\ASTIN NASii. YUKUA GEI.DlGI:-;ı GOSTEnm KROK l 

A - Haşvckiliıı otomobili köprü başında köylü urabasilc knrşılnş
~nış, şoför carııı~mnmnk için kaldırıma doğru m:me\-rn yapmış , .e durma
Qa mecbur olınuşıur. Kalincsko da ne olduğunu anlamak üzere arabada n 
başı nı cıknrnııştır. Bu esnndu suikastcılnrın oloınobıli arknıln durmuş \ 'C 

lltnb:ının iki yanından inen caniler başvekilin lıulundusu o loınobilin ikl 
l':ınına gelmişlerdir. 

13 - Knlincsl.o.} a rcf:ıkat eden polis Andronea arabadan inerek iki el 
:ıteş etmiştir. 

k C - B:ışvckilin şoförü Joice \'asile nrnb:ının sol t arn fııı d:ı n inerek 
açıııış ve suıku-;t ıııııh:ıllınden nncnkGO metre mesafede bulunan ll :ıf\'c· 

kilin evine koşarak imdat çasırııııştır. Bu esnııda suikastçılardan ikisi a
rabanın sol tarıırtnki dığcr koJ)ıc;ını acnrnk Boş,·ekilc arkadan da ntcş ct
tııışJcrdir. 

1 ~-:- Di.~cr d~rı sui~~st~·! da llnş,•ckilc ,r~ ıw.lis m~ııııı~.una ateş c t ı:ıiş· 
er, oldurmuşlerdır. Şofor bıraz sonra Yakascrınc donmuş, otomobılin 
"11 •nurluğuna otur:ır:ık dnkıknlnrca bitkin bir yaziyettc knl ınıştır. 

l.oadra, 25 (Hususi) - Bük -
~:§ten bildirildiğine göre ba§vc

ıı lealineskunun katlinden sonra 

Demirmuhafızların temizlenme
sine d evam edilmektedir. Bugüne 

(De\'aını ·l iineüde) 

fo~itiıkrlc Fransızlara gelin. 
ce, onların ba.şveldllerini dinli
yenlc r \'O hadi elcri bitaraf bir 
~özle siizg~tcn g~ircnlcr, ~una 

(Dc\'amı 4 iincüdc ) 

mıştır. 

Mürettebattan 12 kişi kaybol· 
muştur. Telsiz memuru da dahil 
olmak üzere büyi.ık bir kısmı kur
tarılmış olan gemi mürettebatı a
şazıdaki beyanatta bulunmu~Iar
dır: 

"- Denizaltı gemisi haber ver· 
meden ateş açmıştır. Top ateşi ile 
mürettebatından iki kişi ölmü~ ve 
iki tahlisiye sandalı hasara uğra· 
mı~tı r. Bunun üzerine elimizdeki 
son sandalı denize indirdik Nor
mal olarak 7 ki~i istiap eden bu 
sandala 15 kişi bindi. Arkadaşlar
dan yedisi de alelacele vücuda ge
tirdikleri bir sala bindiler.,, 

Zelzelenin zararı 
bir milyon lira 
tahmin ediliyor 

Sarsıntı dün de devam etti, halk 
korkudan geceyi açıkta qeçiriyor 

,(l'll.Z.b'l 4 üncüde) 

Haliçte 
inşaatı 

tarafından 

Denizaltı 
Almanlar 

tatil edildi 
Artık malzen1e qelmediğ i bahanesile 

300 ameleye izin verildi 

Valide kıza.ğmda denizaltı 1fmilerlmlzden blri llenize lnWrillrken. .• 
,(l'.Azrsl ~ ,jiaeliie), 



l. HABER-~ Postu. 

Jüşündüğüm gibı: 
~..-. 

_ .. -
Pasif korunma ~"' 

Yazan: Sua t Derviş 
Sulh sever ve sulh içinde yaşamak ister bir memleket olmak 

vasfiyle tema.yüz etmiş olan memleketimiz için yakın bir harb leh. 
likesinin mevzubahs olduğunu ne zannedf'.'nler, ne de bundan tirken
lerdeniz. 

Sokakta 130 lira Yeşilköye bir hırsız 
buldunuz mu? 

Fakat dünyanın bu karmakarışık vaziyetinde Türk milletinin do 
her tllrlU ihtimal! her zaman düşünmüş. kabul ctmif} ve en kötü 
hadiseleri kal'§ılıyacak kadar hazırlanm.15 olmasını istiyenlerdeniz. 

Türk ordu.sunun harb veya sulh zamanında dalına millet müda
faıuıına hazır ve bütün tertibatını en kısa bir zamanda ikmal edip, 
eğer kar§ısına bir düşman çıkarsa, onu bir yıldırım §iddetile ezebi
lecek bir kudrette olduğuna bütün Türk vatandaşlannm imanı 

vardır. 1şte bu iman, Tiirklüğc has olan cesaret ve temkine ilave 
edilince dilnyanın en buhranlı devirlerinde bile Türk vatanmda 
ta.m bir huzur ve telAşsızlık şeklinde tecelli eder. 

Fakat bu tel8.ş.sızlığm hiçbir zaman tam bir lakaydi olduğunu 
zannetmek de abes olur. 

Asker bir millet olan Türk mılleti, harbin ne demek olduğunu 
bilir ve onun içın bir harb nekadar çok hazırlıklı karşılanırsa o ka. 
dar kolay zafere ulaşılacağını da idrak eder. Ordumuzun mükem
meliyeti ve halkımızın manevi kuv\'etinin sağlamlığı bizce maliım 
olduğuna göre bir harb vukuunda bu taraftan bir endi§e hissetme
mize veya onun daha kuwetli veya daha mükemmel olmasını te
mPnni etmemize hiçbir sebeb ve ihtiyaç yoktur. 

Yalnız, bize bu son harbler, harlı yükünün ve giddetinin "ivil 
şehirlere nekadar abandığını göstermiştir. Ve işte bunun için pek 
tabii memleketimizde henüz pek genç ve ~eni olan passif korunma 
letltllıitlannm faaliyetlerine büyük bir alika duymakta ve onun bu 
faaliyetlerinin ne §ekllde inkişaf etmekte olduğunu dikkatle takip 
etmekteyiz. Ve yevmi gazetelerde mesela mahallelerde passif ko. 
runma ekiplerinde çalışacak ekip! erin isimlerinin tesbit edilmiş veya 
edilmf'kto oldui;"UJlu duymak, krymetıi mUze eşyalarnnwn muhafa. 
zası için lbımgelen tedbirlerin alındığını okumak, mekteblerdc de 
P888İf korunma ekipleri yapılmak üzere olduğunu işitmek bizi se
vindirmektedir, 

Bu ekiplerin teşekkül elliğini, bu ekiıplere §ef olacaklara veri
lecek kursların bittiğini ve ekiplerin tam bir bilgi ile çalışabilecek 
vaziyete geldiğini ve nihayet pas.şif korunma tedbirlerimizin hepei
nin alındığını öğrendiğimiz gün bu sevincimiz çok daha artacaktır. 

Bu, memleketimiz için yakm bir tehlikeden korktuğumuzdan 
değildir. Hayır, faltat ihtiyatın en kuV\·etli sili.h olduğunu bildiğl 
mlz içindir. Sulh zamanında bile bir an hnzırlarunaktan bıkınıyan 
ve sarıkl yann harbe girecekmiş gibi çelik yay gerginliğinde bulu_ 
nan Tilrlt ordusu, tehlikeli zamanlarda kendisini onun hlmayesinde 
h&ıseden bu mJllete verdiği huzur ''e emniyetle, ihtiyatın ve hazır
lığın ne büyük bir kıymet olduğunu, hele dilnyanın korku içinde 
titrediği bu son zamanlarda bize en bUyük bir hakikat olarak öğ
rebni.9 değil midir? 

Huse) in Cahil \alçın "Kahra
an milleı,, başlıklı bıışmakalesin

e Leh millelinin hiç bir galebe ii· 
ıdi olmadı#ı halde de,·anı ettirdi

' şerefii rnilcııdeleyi anlaıarak di
or kı: 
"Rus)n ile Alm::ın):ı .ırasınıl.ı 

mpon bir devlet halinde küçük 
r I.ehlst:ın teşkil edileceğinden 

bsolunll\or. Hıı ancak cihan cf
rnımunıiycsinc karşı küçük IJir 

a) işten lıaşkr. IJlr şey sayıl:ı

a:ı:. Lclıisl:ın teşekkül edecekse 
iltun milli \alnıı lizerinde, milli 
surları ılıti\':ı clrııck üzere can. 
nabilır. Plebisit esası tatbik olu-

llir. Halkın müb:ıdeJesi me\'
bahs olabilir. Fakat teşkil edile. 

k hir O)Uncak Lelıistan;böyle ka 
oilc, çocuAlle, ihth arile isıiklali 
runda k:ınlarını feda eden bir 
cip ıııilleıe l akışmaz.,, 

)lııhnrrir m:ıkalec;ini Şl.İ)lc lıili
yor: 
"\'atanın islil..lülı gittikten sonra 
~lı)acak zulmet ~c zil:ct dc\'rlnı 

nıcktensc son nefesi'"' knılar ci
cdcrck şeref içinde gözlerini 
amarı tercih eden bir millet,hli 

k bir nıilleıtlr. O yaşamazsa hii
a cıhan utonmnk icap eder . ., 

SUAT DERVİŞ 

CIJl\fHVRIYET 

Yum" Nndi "Kuı lııı·ıı·ı ıd.:al., 
b.ışlıklı nı:ıkolcsindc, hııE:iinkiı A ı·
ı ııp:ı h:ırlıi ~ r -sısınd:ıl, i soğuk l.ıııı. 
lılığımuın r:ısl. ele bir ırvekküliııı 

yersiz ilimnclındcın değil, yongnıırı 

r,cnişlemesi ihtimali karşısında keıı 
di yurdumuz r -ırl:ırınd:ı ona ge
çit \'ermiyec·cl.: !Jir kudrelle müceh
hez oluşumuzdan ileri gclcliğinı söy 
itiyor \'e idealiıni7:in "m'lli)tli şu· 
uruna eri!ııniş -iirk milleti.. oldu
"uııu ka)·dcdhor. 

VAKiT 
"••• ,, imz:ılı başmakalede llal

y:ının 'n:ı:i~·eti tetkik cdilmekledir. 
ll:ılyanın bugün resmen ''bitaraf,, 
değil "ga) rlınıılııırlp., lıir <levlel 
olduğ11n11 işarrl eden muharrir, 
Hillrrin sıkıştığı ı:ım:ın ltal)ayı 

Buldunuzaa, bunun bir 
kısmını Kızılaya veriniz 

Dün gece saat 10 ile on bir a. 
raamda, Ta.kalmlc stadyom ara
smda biri yüz, diğerleri onar li
ralık olmak Uzerc cem'an 
130 lira dü15ürcn bir vatanda§r
mız bugUn matbaamıza telefonla 
müracaat ederek, bu parayı bu. 
lanm hiç olmazsa bir kısmını Kı
zılaya vermesini rica elme-ktedir. 

- 1>-o-- -

100 Kilometre 
süratle giden 

otomobil 
Beşiktafta zavallı bir 

itçiyi öldürdü 
Evvelki gece saat 3,40 geçe Be

şiktaşta bir kaza olmuş, şoför Sa
dık oğlu Şükrünün idaresindeki 
1673 numaralı otomobil tramvay 
raylarını temizlemekte olan amele 
Hasan oğlu Recebe çarparak 38 
metre sürüklemek suretile öldür
müştür. 

Hadiseden sonra otomobilile ka
çan şoför Şükrü Ortaköyde yaka
lanmıştır. 

Suçlu Şükrünün cürmümeşhut 

usullerine göre dördüncü cezada 
muhakemesine dün akşam başlan 
mıştır. 

Suçlu verdiği ifadesinde hadise
yi şöyle anlatmıştır: 

"50 kilometre süratle Ortaköye 
bir müşteri götürüyordum. Fazla 
süratle gitmemin sebebi, yolun o 
saatte tenha olması ve ayni za

manda benzinden ekonomi yap· 
mak düşüncesidir. Otomobil ne ka 

gittiğini, koma çalmadığım, hii.di
se yerinin gayet aydınlık oldu
ğunu söylemişlerdir. 

Müddeiumumi Kemal, suçlu şo
förün tedbirsizlik, dikkatsizlik, 
seyrisefer nizamlarına riayetsizlik 
yüzünden ölüme sebeb olmaktan 

cezalandınlmasını, 38 metre sürük 
lediği adamla hadiseden sonra 
hiç alakadar olmayıp firar etme-

si dolayısile de ceza tayin edilir
ken şiddet gö terilmesini istemiş-
tir. · 

Suçlu ~för kendisini müdafaa 
\çin avukat tutacağını söylediğin

den muhakeme çarşamba gunu 
sabahına bırakılmıştır. Suçlu şo· 

för tevkif edilmiştir. 

M. Zekeriyr Sertel, "So' yeller 

"orluy:ırnk l'ılih' er Htifakının i flii
sını ucıiia vurmak islemiyecrl{iııi, 

riirı1:ii lt:ıl)Olllll Alnıan)anın y:ını 

lıaş10dn hıırlıc girmesi kendisini 
göz göre göre Makete atmak ola· Ağaçtan düten çocuk 

• lonyıya niçin ıirdilcr,, başlıklı 
i nıaknlelcrinın IJugiJn ikincisini 

rT-'1--ıştır. 

Danıig n koriılorıı i rol ellikten 
ra ikinel bir l\liinih · nralm:ık 

)elıııde olıın Hillerln atdııııdığını 

c:ıH•I" söylemekte ,.c lt:ılyanın mtı- Beylerbeyinde Sütlüce caddesin· 
h:ırip!ı·:clcn ~ır. tnrııfııı yorulıuns~· de oturan Asımın oğlu 13 yaşında 
nı be lıyeccğını ve o zıı:nıın, vazı- F . . · ağ d d" ·· l 
:rele güre h:ırekrt edeceğini, tarihi ent ıncır acın an uşmuş, ~ 
rnki'\I ra lııtirı~ ·en, ili,·r c~ lcmck- 1 bacağı kırılarak Haydarpaşa nu-
ledir. mune hastanesine kaldırılmıştır. 

çetesi musallat oldu 
Hemen hemen her gece bir ev aoyulmakta olma

sına rağmen hırsızlar elan tutulamadı 
Yeşilköy son zamanlarda bir 1 Ertesi günü gelen sh'İI memur-

hırsız çetesinin hücumuna uğra- !ar tahkikat yapmışlarsa da gene, 
mış ve bu sayfiye yerinde hemen bir netice elde edilemcmi~tir. llır
hemen her gece muhtelif evler so- sızlar doktorun uyanması :rüzün
yulmağa başlamıştır. den fazla Yakit bulamamışlar, yal 
Hırsızlar gece yarılan kapı w nız 70 lira para ile bazı ufak tefek 

pencerelerden evlere ve köşklere eşya çalabilmişlcrdir. 

girmekte, ellerine ne geçirirlerse 
topladıktan sonra savu~aktadır· 
!ar. Polis bütün çalışmasına rağ· 
men hırsızları yakalamağa muvaf 
fak olamamıştır. 

Son bir hadise de iki gece ev
vel doktor Sait isminde birinin e· 
vinde olmuş, geceyarısı yatak o
dasından halaya gitmek üzere 
dışarı çıkan doktor iki gölgenin 
açık sokak kapısından dışan fır

layıp kaçtığını görmüştür. Bu va· 
ziyet üzerine derhal Yeşilköy ka· 
rakoluna telefon eden doktor riva-
yete göre cevap alamamış, polis 
müdürlüğüne telefon etmeğe mec· 
bur kalmıştır. 

Terzilik mektebi 
genişletilecek 

lstanbul erkek terzilik mekte· 
binin geni§letilmesi kararla§o11UJ. 
tır. Bu huıusta mesleki tedrisat 
müdürü Rüştü tetkikler yapmıt • 
tır. Mektepte bir de sipariı büro· 
su açılmıttır. Ufak bir ücret mu. 
kabilinde erkek ve kadın elbisele-
ri siparitleri kabul edilmektedir. 

Beylerbeyi · Anadolu
hiıar yolu 

asfaltlanacak 
Üsküdar • Beykoz yolunun 

-------------. bir kısmı asfalt olarak inşaya 

Muamele vergileri 
cezasız ödenecek 

Muamele vergisi öclemeğe mec
bur olan birçok kimseler Def ter
darlığa müracaatle son vaziyet yü 
zünden is yapamadıklannı ve vak 
tinde veremedikleri vergiler ıçın 

kendilerinden ceza alınmamasını 
istemişlerdi. 

Maliye vekaleti bunu kabul et
miş ve muamele vergilerinin ceza
sız olarak tahsilini bildirmiştir. 

--0--

Parti ocak kongreleri 
Cumhuriyet Halk Partileri ocak 
kongrelerine başlanmıştır. Alem
dar ocak kongresi bu gece saat 
~·irmide yapılacaktır. 

~ 

Bir lise talebesin in 
denizden cesed i 

çıkarıldı 
Dün Samatya sahillerinde bir 

ceset bulunmuş, yapılan tahkikat· 
ta bunun Haydarpaşa lisesinde 
Akhisarlı Raşide ait olduğu anla
şılmıştır. Yaşı 18 olan gencin ö
lümü hakkında tahkikata de\·am 
edilmektedir. 

Burgaz adaamda 
yangın 

Burgaz adasında vapur iskelesi 
karşısında Nafiz isminde birine 
ait büyük otelin altındaki gazino
da dün gece yangın çıkmış, fakat 
binanın az bir kısmı yandıktan 

sonra söndürülmüştür. Ateş par· 
layan bir 1§.mbadan çıkmı§tır. 

latimlak işlerine da ir 
bir emir 

Dahiliye V ekileti alakadarlara 
istimlak işlerinin seri bir surette 
bitirilmesini, halkın bu cihetten 
zarara uğratılmamasınr bildir· 
miştir. 

--0--

Şehrimize gelen 

başlanmıştır. İlk olarak Beyler • 
beyinden Ancıdoluhisarrna kadar 
olan 14 kilometrelik kısım asfalt 
yapılacaktır. 

--0--

A vukat namzetlerinin 
imtihanları 

Yeni avukatlık kanununun neı
rinden sonra stajını bitinnit olan 
avukat namzetlerinin imtihanları 
26 ve 28 ilkteırinde yapılacaktır. 

~işli tarafında oturanlar 

Niçin su sıkınhs ı 
çekiyorlar? 

lstanbul halkmın mühim bir 
kısmının Terkos suyu için ödedi
ği pata eskisine nisbetle artmış 

olduğuna dair ~ikayetler malum · 
dur. 

Bazr mıntakalarda geceleri su -
ların kesilmesi de şikayetlere yol 
açmaktadır. Bilhassa Şişlide Os. 
manbey mıntakasmda oturanla -
nn evlerinde geceleri saat on bu· 
çuldan sabahları yediye kadar 
musluklardan su gelmediği ve ci
varda su deposu bulunduğu hal. 
de, halka böyle saatlarca su ve
rilmeme~i birçok güçlükleri mu -
cip olduğu bildiriliyor. 

Bu hu u ta malllmatına müra -
caat ettiğimiz sular idaresinden 
eöyle cevap \'eritmiştir: 

- Sular ldarcsi, sarfiyata göre 
bazı mıntakalarda lüzum hasıl 
olduğu azmanlar suların kesilece. 
ğini gazetelerle ilan etmişti. 

Vaziyetin değiştiğine dair yeni 
bir ilan verilmediğine göre, şikA -
yet sahiplerinin bu ilanı gör.önün 
de tutmaları ve ihtiyaçlarım su -
lann kesilmroiği zamanlarda te -
min etmeleri zaruridir. 

Osmanbey mmtakasmda su sar. 
fiyatı pek fazladır. Bu mmtaka -
nın ihtiyacı Bulgarçarşısındaki 
su deposile temin ediliyor. Bit -
tabi deponun kabiliyetine göre su 

Kıbnılı talebeler tevzi olunuyor. l\faamafih sula -
İngiliz bandıralı Hanne vapu- rm büsbütün kesildiği <loğru de. 

rile l.i~ammıza 35 Kıbrıslı talebe ı ğildir. EYierin alt katlarında dai-
gelmıştır. ma su bulmak mümkündür ... 
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'U . cn.avaca. acue: 
Bir sanatkar 

P 1TOE1'"1'"'in adını ilk defa 
1917 ,·eya 18 de duymut· 

ıu .. ı. u zamanlar Cenevre'nin kil· 
cük bir tiyatro saluounda lbsen'iıı, 
UcrnarcJ Shaw'ııun ve Rus muhar• 
rir1crin111 eserlerini O) nıırdı. Keıı· 

cJıui çabuk tıııuttı, li) aıroyu ser• 
çekten seveoıerin muhabbetini ve 
hurıııctiııi kaz:ıııdı. O küçük liyat• 
roda kalmadı, daha lıüyükçesin• 

gcçtı. 1919 da llamlet'i oynadı "• 
biraz sonra Paris'e gitti; orada d• 
meşhur oldu. 

Fakat oııuıı şöhreti hiçbir ıaınaıı 
bir "lüccar,, şöhreti değildi. Baıı· 

dcl:ıirc bir tabiri \'ardır; bilmeDJ 
kimden lıahsederken :"c6l~bre pour 
quclques uns - bazı kimseler ill• 
dinde şöhret sahibi,, <ler. Piloetr'iO 
şöhreti O\: o cinstendi: kcndisıoi 
bulıtiyur u:lıjja, pparl:ıklı!ıa kanına· 

yıµ cıınlı .sana ti uıılı) :ınlııra tanıl· 

ııııştı. Uunun için hiç bir zamaıı 

rahala eremedi, daima fakir kala• 
rak çalışlı, sanatine hizmet etti. 

Sonradan Fransız olmuş ama a•• 
len Rusyalıydı: ya Gürcü, ya Er• 
ıneni. Ben kendisini sördülüın .... 
nelerde fransızcayı iyi lalaffuı edr 
mi yordu; sonuna kadar da öyle 
kalını, .. t'akat buna rağmen seyird· 
leri hayran ederdi. lyi bir aktör 
müydü? Hayır; onda iyi aklörliil;.ır 
len d:ıha büyük bir nsıf vardı: 
oynadığını anlar \'e anlatırdı. onu 
sahnede gördüğünüz zaman karW 
nız<laid adamın yaratıcı tenkld kud 
rcline malik büyük bir zekl oldu· 
Aunu hissederdiniz. lyi, büyük ak• 
tör diye tanınmış baı:ı sanatkArlarJ 
sördüm; ınes~lıi Mauricc de F•raıa· 
dy, Le Barın·, Georges Bcrr. Bunla· 
rın ne kadar zııyıf, manasız biret 
sanatkiır olduğunu anlamak için 
Pilocfrı lıir kere görmek kiriydi· 
Onlar birer "oyuncu,, idi, PJtoeff 
ise oyna<lığı eserleri içlen ıörerıı 

onların nasıl ynratıldıAını anlıyad 
odamdı. Seyircilerine sadece tuhaf 
,·eya truoique birer insan göster• 
mez, sanat aşkını \'erirdi. 

HenUz genç sayılacak bir yat._ 
i<lı: elli dört, elli beş yaşında. 01n· 
nıii sanat iılemi jçin çok büyük bit 
k:ıyıı.ıtır. ı-·akat zamanımııın tiyal· 
ro torihincJe ıı · kalacaktır. Şüphe" 
siz bir Jacques Copcau kadar ebeJ!l 
ınlyctli dc~ildi; fakat Frnnsız tiyat• 
rosunda onun başladığı işe ın çok 
lıi~ınel edenlerden biriydi. Oynadı• 
ijı eserlerin hepsi güzeldi di)·enıe• 

l iZ, fakat hepsi de :ıl3ka ile dinle• 
nccck veyn okunacak eserlerdi. 

Nurullah ATA<I 

Yeni ekmek çefitlerİ 
Muhtelif un çeınilerinden ha.. 

zırlanan üç çe§it ekmek Fırınd· 
lar Cemiyeti tarafmdan Beledi,C 
İktısat müdürlüğüne verilmiftlt 

Bu ekmekler bugiln ıatııı az ollJI 
fırınlann çıkardığı ekmcklerdcl' 
daha iyidir. Bu günlerde iktıtat 
müdürlüğünde umumi bir toplall

tı yapılacak ve bu nümuneler USC"' 
rinde görüşülecektir. Bil~ 
fırmlar bu yeni çeıni ile imall
mecbur tutulmıyacaklardır. y aJ., 
nız fakir semtlerdeki frrmJar W 
tipte imalat yapacaklardır • 

.... Dr.Dmll~llE E B 1 R-0 M.A : .' HıAB .E O E B 1 :3ınlJ • - Daha çok gençsin, dedi. ~ 
ROIM AN 1 · * • 
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lll&ll·•-- "Uçan su,, Tanrının insanla-
bir armalanıdır. Sulannı, ya
• "Uçan su,, adındaki köye, kı

la da benim "karabatakbk,, adlı 
'1üam .... ~ ... köylüle
... ?B lımd ~erine dönen 
t(llcernes suyla, bağlarını bah 
·nı, tarlalınnı sularlar. Köy

.herlcesin lü.zii güler, OY.sa ki, 

benim "Karabataklık,. köyüm yaz 
gelince, kuraklıktan tutuşur, kışa 
bataklıktan tarlasını süremez. 
"Karabatakhk,,m köylüsünün bah 
tı karadır. işte biri ben ... "Uçan 
su,. bütün yaz tarlaları, bağlan, 

bahçeleri, sulamaktan yorularak, 
kışa doinı sularını oradan çeker, 
bizim köyün göz alabildiğine uza
yıp giden saılıklan arasına gömü 
lerek, bir kış orada uyur. Yazın 
bahçeleri sulayan, mahsul çoğal
tan sulan, k~m "Karabataklık,. 
m sulıklanna yapışan iri sülükle
ri .besler. 

T annnm isi bu. Vaktile bizim 
k~lü bir olup pınann suyunu, 

kendi köylerine çeyirmeyi dene· 
mişler. Pınann yakınındaki köye 
giden ayağını dıvarlarla örerek 
kapamışlar! Fakat. pınarın tanrısı 
bu işe kızmış, yaz gelince, suları
nı kuşlar gibi uçurarak, dıvarlar
dan aşırmış, gene o köye akıtmış. 
işte o günden sonra, o köyün adı 
"Uçan su,, olmuş ... 
Delikanlı, onu ürkütmt"kten çe

kinerek, kıpırdısız bekliyordu. 
Zeynep, susunca, yavaş sesle sor
du: 

- Sen, niçin köyünü bırakarak 
'Tçan su,.ya göç ettin Zeynep? 

Zeynep, onu duymamı~ gibiydi. 
Entarisinin toplu eteklerinden gö-

rünen bacaklarını şaliıyor, ayak· 
lan cam rengi suyun içinde daha 
beyaz görünerek oynuyordu. Göz· 
!erinin önünden, senelerin masal· 
lan geçiyormuş gibi dalgın, yumu
şak bakı~larla, delikanlıya güldü: 

- Ninem öldükten sonra Recep 
le oraya gittik. Hecep kocamdı. 

"Uçan su,.yun bana göz koyan ho· 
\'ardaları. onu yardan attılar! .. 
Ben o zaman dişli değildim. Ses 
çıkaramadım. Kaza dediler. Ortül 
dü gitti. 
Güneş, denizin ardında yükselen 

tepeleri ak külahlı dağların ardı
na saklanıyordu. Sular, gi>kün yan 
gın rengini almıstı. Zeynebin yü-

zünde bu ışıklar, yüreğinin ateşi 

gibi titriyordu. 
- Aliyle bir gün "Uçan su .. ya 

gitmiştik. O zaman gebeydim. U
ğur deniyecektik. Kurbağa görmek 
uğursuz, kelebek görrn:!k uğurluy
muş. Ben kelebek görmüştüm. A
ma, kelebeğin kanatlan karaydı .. 

Bir rüya anlatırordu sanki. Se
sinde gizli bir dert yanış vardı: 

- Başıma gelecekleri s.. .. miş
tim o zaman ... 
Delikanlı, onu teselli etmek isti· 

yor, fakat söyliyeccği kelimelerin 
Zeynebin kederlerini kiiçültmiye· 
cek kadar manasız olduğunu bili
yordu: 

tü günler geçer. Unutursun .. 
Zeynep, omuzlarını silkti: 
- Artık korkmuyorum ki .•• ,.. 

damın etini dağlasalar, yeri ıe' 
çer mi hiç? Benim yüttğim dal' 
landı!.. 

Sözü birden değiştiretek !()C'dd: 
Sana bir türkü söyliye)'illt 

mi? 
Ce\ap beklemeden, yanık St:Sif 

le okumağa başladı. 
Delikanlı, "Uçan su,,yu, -ıeynt' 

bin kara keleb->ğini görüyor gibif' 
di. Güneş batrnqt.ı. Deniıde bit 
kaç martı bain§S.rak uçuyoıdd' 

,(Devam• 11111 )ı 
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Ce.phe gen ı·şıed· ı IParisin mühim şahsiyetleriyle tanı-
şıyor ve propaganda yapıyorduk 

Hızbımız, prens Sabahaddin haberdar olur olmaz, İttihat ve 

Alman taarruzlarının püskür- Torpillenen ~:·:::~m~:.:~~:::.::.fi11" 

tu··ıdu"gw u·· bı'ld ı'rı·ıı·yo r bitaraf vapurlar ale::~:~::~~ı::rü:~bu;~ ~~llDA: Ş I l k l . d lan "Maten,, gazetesinin ve "Rö-
l>omci ajansı, l'h.ı hôlgc'>iııılc ima mem e et erın e 

vü de Rövü,, mecmuasının sahiple 
·tn seneki h:ırck:tııı şiddeti c· F k b k k 
l!Jiycıinde bihiik lıir Japon ransız ıtal a rı aşl ıca i i isti a- ı endişe başgösterdi rini, tarafımıza imale etmiş idik. 
~rllzunun lııı.Jmlııı .• bilıJiri~or. Londra 25 - Sunday Timese Bu iki zat, milli davamıza karşı 

cin ıcısrnfınn güre, ıııulı:ıs:ı- mette şima le dog" rU ilerliyorl ar göre, Alman tahtelbahirleri artık derin bir sempati duyuyorlar, bi. 
ıı 2.i() kilonıclrclik hir cephe fızr· ze 'Maten,, in ve ''Rövü de Rövü,, 
de l'ıııHlmnkınrl•r. Jııııun :ıJnn'>ı, ı Paris, 25 - Fransız cephesinde 1 Dünkü Alman tcblig"l-i "'·dur: denizler için bir tehdit teşkil et-
bonı . I' 1 ı .. . ııu memektedir. Alman denizaltıları· nün sütunlarını açıyorlardı. 
d'• arın ıırıc u r·ı ııı) '1 z.ı) 1•

11 harekat daha ziyade Almanların "Garp cephesinde topçu faali· Böylece, bu iki mühim organda 
ıgj iddia olıııııın nııılıırıı Çın .. . . r .. nm beşte biri imha edilmiştir. 

'tile . . , 1 • 1 1 1 11 me,·zıı mukabıl taarruzlanndan I yetı olmuştur. Duşmanın hucum- gayelerimizi tebarüz ettiren yazr 
rını p r •ne, l' o ı u• ıı· 

l hildirıncktcdir. ibaret kalmaktadır. Bu hücumla· ları tardedılmiştir.,, B l I . . lar yazıyor, Osmanlı imparator. 
• atm an sveç gemısı ..\tınan ajansımı göre lıir Frarı- nn hepsi püskürtülmü~tür. Fransadaki Ingiliz askerleri luğu hükumetini tenkid edenlere 

~tşir ınnıırc.si dun s:ınt H,30 Dünkü Fransız tebliğleri §Unlar- İngiliz ajansının bildirdiğine Londra 25 _ 1500 tonluk lsve) karşı bilhassa Türk gençliğinin 
.oo. metre nlçn\.:' 'l l.liko;cnı? .. r:~ dır: .. . . t . . • . "d f d k p 

~ısı üzerinde ucıııu 5 ıur. gore Fransadakı ngılız seferı kı bandıralı Gertrude Brat vapuru, mu a aasını yapıyor u . rens 
1 

'\Jnınn nı·nı1 sınn "orc s0 ,, et Jıü· "Almanların geceleyin Sar mm· talannın iskan ve ia5esi için Fran d"" ,.. , h"ll . d .
1 

Sabahaddin beyin tabiri veçhile 
" ~ d r b · un ~-.,orveç sa ı erın en on mı 

eti Polon•·:ııını ı c• ' ı ('r ı el takasın a ve \ ıesscn urgun şıma· sada ,.apılan geniş hazırlıklar sür- "mütefcssih hükumeti hazıranın 
~ " J uzakta bir Alman tahtelbahiri ta-:0n~olosıuı. mcrııurl. rı h.ıı..b.ın· !indeki ileri hatlarımıza yaptığı atle ilerlemektedir. lngjliz askeri· arkasında her veçhiJe itila ve te· 
•ıc ·· b" k ·• h" 1 .. k" t··1 rafından batmlmı~tır. nuı hir 1 •,,.r nl ıınnınıştır. ırço · mevzu ucum ar pus uru· ne kendi erzakmdan mada Fran· rakkiyc hazırlanan genç bir Tür. 
nız csJ.:i Ynr ova hu.} uk clçi<;ı ·· ·· · ·· • 
ataşcmilitcr ·Hım 0~ n donnıii'.5- muştur.,. sız mahsullerınden gunde 50 cıga- Şimal memleketlerinde kiye mevcut,. olduğunu cihana 

,dir • "l\Iahalli ke~if faaliyeti olmuş· ra Yerilmektedir. ilan etmeğe çalışıyorduk. 
Alınnn.}nnı" şimal dcniziııılc tur. Düşman topçuc:u bilhassa Bir a<;ker şöyle demiştir: endişe Tanıdığımız zatların arasında 
•!c ~=-:;ılon ınar:-uz esna •nıl ı Zwci • Bnıelenin cenubunda bü· "1ngiltereye YC evlerimize ha· Klemansonun da bulunduğunu 
: lngıliz laHnn·cilcrinclen do· yük bir faaliyete geçmiştir... kikatcn şikayet edecek hiÇbir tara- Stokholm. 24 (A.A.) - lki Fin· söylemiştim. Klemansonun müte· 
"ı nt·tısıı dün no;keri ıncrn imle Gazetelerin mütaleası fırnız olmadığım söyleyiniz.,. landiya vapurunun Skajarak boğa addit defalar ziyaretinde bulun. 

anl"llffn ";ıı.r.ım~ıınrrn ı.nlırı'c · h · zmda bir Alman denizaltı gemisi , rtıg11111 gönıiilnıiiştiir. Fransız gazetelerı, cep enın ıi3r· Bu ifade İngiliz kıtaatının u· muş ve gazetesi olan "Lom Libr,. 
ı-. ka d ~ h"ssed·1· d"recede geni!; · 1 tarafından batırılması yalnız Fin- i b 1 kt 1 ) ba 

1 C"rans:ını.1 Yorşo,·n hü~ ük elçi- · ogru ı ı ır '" :.:· mumi hissıyatına tercüman o a· de de ( stan u me up an ş· 
'-'on No ı, dun Pari~c ııııırns:ı· lediğini \e bugün Hornbach ile bilir. landiyada değil, bütün şimal mem· lığı altında gene ayni esasları mü 
ttnıiştir. Lautcrburgun §İmali garbi mm· Diğer taraftan kıtaatm çok leketlerinde derin endi§eler hasıl dafaa eden müteaddit makaleler 

takası arasındaki bütün sahayı muğlak olan nakil mekanizması etmiştir. yazmıştım .. 

Bulgarlar 
lrrıanlarla iktisadi 
laşma yapıyorlar 

~elgrad, 24 (A. A.) - Sofya
t Öğrenildiğine göre, bir müd. 
lenbcri Sofyadıı. bulunan Al-

hcycti Bulgaristanla nktcdL 
~ anlaşmanın tcfcrrüalını 
t ~t için yakında Berline dbnc-
lir. Bu anlnşmn ile Almanya, 
taristandan mtihim miktarda 
lYaatta bulunacaktır. 

londrada mühim 
bir m üla kat 

Qiliz Hariciye 
Na2ırr 

So\'yet aefirile uzun 
~ıadıya görüştü 
. lldra,, 24 (A.A.) - İngiliz 
ıc· 1>'e nazırı Lord Halifaks, 
ttlcr büyük elçisi Maiski ile 
bir mülakatta bulunmuştur. 

?tlUlakata büyük bir ehemmi -
~tfcdilmektedir. 

ihtiva etmekte olduğunu yazmak· da fevkalade mükemmel bir tarz· Svenska Dageblat gazetesinin de o devirde, Parisin mühim şah. 
tadır. da işlemekte ve Fransız makamla- yazdığı gibi, torpillenen bu bita· Eiyetlcrinden biri de "Anatol 

Bu suretle ateş hattı 70 kilomet- rının te~riki mesaisi hayranlıkla raf yapurlar hiçbir kaçak eşyayı Frans,, idi. Edip Buadöbülon ci· 
reden fazla uzundur. Cumartesi takdire değer bulun.maktadır. hamil değildi. varında zarif, küçük bir evde o· 
gecesi Lauter nehri boyunca ve turuyordu, 
bilhassa Vissenburg mıntakasm - Avrup a yolcularının anlattıklarına göre Anatol Fransı her pazar günü 

~uş~iu~:.etli topçu muharebesi ol- Sahte Yıah u dı· muhtelif şınıf ve mesleklere men 
sup insanlar: ziyaret eder. mu-

Sarrede Blies ve Horn mmtaka- maileyhin salonu dolup dolup bo,. 
lanndaki muharebeler, bu cephe- hl •• d , şahrdı. 
de şimdiye kadar olan muharebe- Se' ııya ar ture ı· • Biz, Anatol Fransın ziyaretle-
lerin hepsinden daha ciddi bir ma- 3 

1 
rine başladıktan, bu meşhur Fran 

hiyet arzctmiı::.tir. Almanlann d"b" · d tl k uh 'L:'b 
bütün hücumla;ı püskürtülmüş- B u n 1 a r Yahudi isim 1 eri ta k ı na r a k ::~i c kıa::~~ık:n u so:;a 7 ::a; 
tür. Bu iki mıntakadaki Fransız h Al devam eden bir çok nüfuz sahibi 
ileri mevzileri takviye edilmiş o· seya at eden man ajanları imiş zatlar ile de tanıştık. 
lup Fransız askerleri bu mevziler Muhtelif vesile ve fırsatlar kol 
arka~ındaki küçük ormanlar için· Fransadaki talebemizden beş !ar. Eski Bulgar muharip!erinden 
de derece derece ilerlemektedirler. ki;ilik bir grup bu sabahki Kon- bazıları bu dostluğu ileri sürerek 
Fransız Jutaları bugünlerde baş- van:;iyonel trenile memleketimize umumi harpte kaybettikleri yerle· 

lıca iki istikamette, biri Sarre· dönmliştür. ri ele geçireceklerini iddia ediyor· 
bruch istikametinde şimale doğru, Talebelerin anlattıklarına göre, !ar ve bilhassa Dobricanm iadesi 
diğeri Zweibruchene doi:,rnı ilerle· birçok talebelerimiz de yoldadır. üzerinde ısrarla duruyorlar. 
mektedirler. Bu son istikametteki Fransızlar kendi aralarında yük Avrupa trenlerile gelmek isti)·en 
Fransız kıtalan Saargenend ile sek tahsillerini yapmakta olan bu yahudiler, ancak ltalyadan geç
Zweibruchen tepeleri üzerindeki Türk gençlerinin, umumi vaziyet tikten sonra müsaade verildiğin· 
küçük ormana va ı1 olmuşlardır. dolayıı::.ile, memleketlerinden ay· den bir müddet evvel başlayan 

Almanlar, sevkulcey~ kıymetin· rılmalarından çok müteessir ol· yahudi muhacereti akını durmuş· 
den dolayı bu ormanlara şiddet- mu5lar ve kendilerini teşyi ederek tur. 
le sahip olmak iste:ncktcdir. yakında tekrar gelmelerini temen- Tek tük gelenler de Balkanlar· 

ni etmişlerdir. da ve Macaristnada bulunanlar-

layarak muhataplarımız üzerinde 
müessir olmağa başladık ve vatan 
lehine yaptığımız propagandalara 
daha fazla bir genişlik vermeğe 

çalıştık .. 
Ayni zamanda esbak Fransız 

bahriye nazırlarından mösyö Dö· 
Hincssan'ın neşrettiği Siyekl ga
zetesinde Türklük ve imparator
luğun atisi hakkında müteaddit 
yazılar yazıyor ve başkalarına da 
yazdırıyorduk. 

Hariciye Vekilimiz 
desadan Moskova

ya hareket etti 
Şükrü Saraçoğlu, dostluğumuzu 
~barüz ettiren beyanatta bulundu 

Jlarp ~ahasına yakın olması ) ü· dandır. İtalya ve lsvi)rc hudutla· 
zünden Paris üni\'ersite ve yüksek rında çevrilen yahudi isimli yolcu· 
mektepleri kapatılmıştır. Ne za· !ardan bir kısmının halis Alman 
man a~ılacakları malum değildir. oldukları ve gizli istihbarat mak· 
~laamafih huklı:netimizin emri sadile diinranın her tarafına gön· 
kati ve umumi oldtıi:.'tından taleJx> dcrildikleri meydana çıkmı~tır. 
müfettişimiz, Fran~ada açık olan Ekseri bitaraf memleketler, casus· geçmişti. 
mektep'.erdeki Türklerin de avdet· tuğu önlemek için hiçbir yahudi· Bütün bu söylediklerimle, Pa· 
leri rnzımgeldi!:rini alakadarlara nin pasap:>rtunu vize etmemeğe ristc bulunduğumuz sıralarda, ih-

Bu arada prens Sabahaddin bey 
bazı siyasi mahfillerde konferans· 
lar vermeği de ihmal etmiyordu . 
Bir çok siyasi ricalin makarri o
lan Mole Lokvil cemiyeti prens 
Sabahaddin beyin adeta siyasi bir 
propaganda kürsknü yerine 

bildirmiştir, karar vermişlerdir. tiyari menfa hayatımızı nasıl şart 

esa, 24 (A. A.) "Tass" - nasında bunu sizin vasıtanızın 
~e hariciye vekili Şlikrü bildirmekten çok bahtiyarım. Sov 

'ğlu, refakatinde hariciye yet vatandaşlarının §en ve miltc-
erkii.nı ve SovyeUcr Ilir. bessim çehrelerini gördüğümden 

11 
__ Ankara büyük elçisi Te- dolayı çok memnunum. Bu, Sov. 
~ olduğu halde, dün akşam yeUer birliği millctlerilc Türk 

. ~ vapuıilo buraya gelmiş. milleti arrasındaki dosUu{;'ll te • 
'>l>\'yeUer birliğinin misafir _ barüz ettirmektedir. Bu dostluk 

~-t"ıhtıındn. Odesa Sovyeti Re_ iki bliyilk milletin kurtuluş mü. 
"""Çenko, hariciye halk komi _ cadelelcri yaptJğı zamanda baş-
'a i lnUmessili Novikov ve O. lamıştır. Bu iki memleket, bugün 

ltıakanıatı mUmessilleri ta- de, her zaman olduğu gibi, şiın_ 
' diye. kadar ayni yüksek harare -
't selamlarumı;tır. Harici - tini muhafaza et.mi§, dostlukla 

~ltiıi Şükrü Saracoğlu, Tass dolu ellerini biribirine uzatmak. 
rn Ode.sa. muhabirine aşa-. tadır.,, 

" l beyanatta bulunmuştur: Türkiye hariciye vekilini ve 
' Sovyetıer birliği milletle • refakatindeki zevatı hamil bulu-
't 'l'Ur-Jı: milletinin dostluk his- 1 nan hususi tren saat 20 de Mos. 
aını .&eUriyorum. MemlekctL J kovaya doğru Odcsadan hareket 
l"atısindc illi dakikalarım es C'tmiştir. 

Türk volcular dönerken İtalyan lar içinde geçirdiğimizi anlatabil-
., Semp lonla gelen ler d' d' 

Iarın muamelelerinde dikkate de- ım zanne ıyorum. 

ğer deği~iklikler gôrmü,lerdir . BugUnkti semplon ekspresi 1_ Pek güzel takdir edeceğiniz 
Bundan evYelki seyahatlerinde 1· talynn hududundan itibaren muh veçhile bütün emelimiz, bütün 
talyan memurları tarafından gös- telif istasyonlarda askeri nakli _ gayemiz, sevgili vatanımızda 
terilen güçhikler kaldmlmt. ve yat dolayısilc fazla bekletilmesi meşrutiyetin ilanı, Abdülhamidin 
yolcular sempati ve nezaketle kar· yüzünden Uç saat gecikme He an- sukutu idi. 
şrlanmışlardır. cak on buçukta gelebilmiştir. Nihayet, beklediğimiz mes'ut 

ltalyanlar Fransız neşriyatından Pilistiııde'.ti vazüclerine dön _ zaman hülul etti. Rumelide zabit· 
çok korkuyorlar.'i\lemleketlcrinden mekte olan İngiliz yUksek rütbe
transit geçen ecnebi yolcuların bi· 

le fransızca gazete ve kitaplarını 
müsadere etmişlerdir. Yolcuların 
gözüne çarpan mühim bir nokta 
da BulgarLtandaki Alman pro· 
pagandalarıdır. Bu memleketin 
her tarafında Alman diliyle yazıl
mı~ propaganda yazılarına te· 
sadüf ediliyor ve bir fransızca ga
zete bile tedarik etmek imkansız 
olma:sma mukabil bütün almanca 
gazeteler bulunduruluyor. 

htasyoplardaki bulgar satıcılar 

ecnebilere almanca hitap ediyor· 

li subay ve mcmurlarmdart mU • 
rckkeb 19 kişilik bir kafile eks
presin getirdiği yolcular arasın. 
dadır. Filistin emniyet müdürü 
de bunalrla birlikte gelmiştir. 

Buradan transit geçen bu ln -
giliz yoleulan, vaziyetten çok 
memnun görüntiyorlar ve harbin 
muhakkak keneli taraflarının za. 
feriyle neticeleneceğini söylliyor
lar. Ayni trenle Pariste bulunan 
iki maliye miifettişimiz ve iki ta.. 
lebcmiz ve beş Türk ailesi de 

memlekete dönmüşlerdir. 

lerin ve sivil halktan bir kısmının 
aldıkları vaziyet üzerine Abdül
hamid meşrutiyeti ilan etmek 
mecburiyetinde kaldı. Bu hususa 
dair, tabii size tafsilat verecek de
ğilim. 

Meşrutiyetin ilanına takaddüm 
eden harici faaliyetleri anlatmış 
bulunuyorum. Dahili faaliyetlere 
gelince. bu hadiselerin de tarih 
müvacehcsinde hiç bir yeri giz
li kalmamıştır. 

Yalnız burada. ufacık bir hadi· 
scyi işaret edeceğim : 

Meşrutiyetin ilan edildiğinden 

Terakki Cemiyetinin Paris rnbc
si ile temasa geçmek istedik. 

Lakin, Pariste bulunan buro 
azası, bu büyük haberden ser-
mest ve mağrur oldukları isin, bi. 
zim vuku bulan müracaatimizi gıi 
ler yüzle karşılamadılar. 

Hatta, umumi mahiyette bir 
müdavelei efkara biJe iltifat gös
termediler. 

Meşrutiyet ilan edileli bir. iki 
hafta olmuştu. Artık, vatanımıza 
dönmemek için bir sebep kalma -
mıştr. Arkadaşlara veda ettim ve 
Murad beyle birlikte (Oryant 
ekspres,, e binerek Paristen ay. 
nldım. 

Fransadan orta Avrupaycı 

Temmuz sonunun şiddetli sıcağı 

içinde geçtik.. Boğucu bir tren 
yolculuğundan sonra Edirneye 
vardık . 

Edirnede bir gece kaldık. Mu
hitte, hürriyet ve meşrutiyet için 
tamamen müsait bir hava vardı. 

Bilhassa kolordu zabitleri muhi-
tin en münevver zümresini teşkil 
ediyorlardı ve bize karşı bariz 
bir alaka gösterdiler. 

O gece askeri klübe gittik ... 
Ben, meşrutiyet ve teşebbüsü 

şahsi ile ademi merkeziyet hak • 
kında uzun bir hitabede bulun -
dum. Konferansımda demokrasiye 
dair konulan bütün prensip ve 
akideleri tebarüz ettirerek, Avru· 
pada müdafaasını yaptığımız te. 
şebbüsü şahsi ve ademi merkezi
yet düsturunun faydalarını izah 
eyledim. 

Ertesi günü gene trr,nc binuı 
ve İstanbula ayak bastık. 

Şehirde gördüğümüz manzara 
bize tamamen şevk verecek ma· 
hiyette idi. 

(Devamı tıar J 

Almanyada hayat 
şartlan 

Kumaş ve havaga zi de 
vesikaya tabi tutuldu 

Amsterdam,. 25 (A.A.) -Tel· 
graf gazetesi, Almanyadaki hayat 
hakkın.da bazı malumat neşret " 
mektedir. Bu gazetenin bildirdiği 
ne göre halk yiyecek almak için 
sokaklarda beklemektedir. Fazla 

olarak vesikalarda yazılı yiyecek 
miktarı gün geçtikçe azaltılmak
tadır. 

Esvaplık kumaşlar da bazı tak
yidata tabi tutulmuştur. Yakında 

halk yalnız muayyen bazı kumaş 
]arı satın alabilecektir. 

Alman ev kadınlarına bundan 
sonra havagazı vesika ile verile
cektir. Tevziat ihtiyaçlara göre 

temin edilecek veya kaldırılacak -
tır . 

A11etlerimiz Balkan 
oyun larına iştirak 

ediyorlar 
Ankara, 24 (A. A.) - Haber 

aldığımıza göre, Türkiycniıı, A. 

tinada yapılacak Balkan olimpi
yatlanna j§tirnki hüküm~tçC' 

muvafık görülmüı:;tür. 

Sokaklara yeniden 
lambalar konulacak 
Elektrik idaresi bele.diyeyc gcc 

tikten sonra şehrin her sokağına 
lambalar konması kararlaşmıştır. 
Belediye muhtelif yerlere şimdi _ 
lik 1000 lamba daha koyacaktır. 
Bu lambaların yerleri p:ırtinin 

nahiye ve kaza kongrelcrlnt!:: 'hal· 
kın dileklerine göre tayin dil • 
cektir , 



Yunaiı elçisinin 
Haber'e beyanatı 
«Balkanlarda vaziyet 
gittikçe salah buluyor•) " .. ._ ., ~-.. .. 

- ;ı T ~ ı....:_s. "'..- ı Şehrimizde bulunan Yunanistanın 
Ankara elçisi Rafael, dün kendi· 
ısiylc görüşen bir muhar-ririmize 
Balkanlardaki vaziyetten bahse • 
<lerek Arnavutluk hududunda 
mevcut askerlerin çekilmesi için 
İtalyanlarla yapılan anlaşmanın 

~hemmiyetini tebarüz ettirmiş ve 

§Unlan söylemiştir: 
- Bu anlaşmanın Balkanlarda 

•u1hUn devamını isteyenleri mem 
ııun edeceğine şüphe yoktur. Za· 

ten gerek biz, gerek diğer Bal. 
kanlı dostlarımız tamamiylc pa· 
sif vaziyetteyiz. Kendimizi koru. 
maktan ve sulhtan başka bir ar
zumuz yoktur. 

Balkanlarda vaziyet gittikçe 
daha ziyade salah kesbediyor. Av. 
rupadaki harbin ne kadar sürece· 
ğini kestirmeğe imkan göremiyo 
rum Bitiraflığımızı ilan ettiğimiz 
malumdur. Buna ilave edecek sö 
züm yoktur. 

'T _.... ::ı;. " .. 
,,. y J!l!!I:*" ,...<-....,,. :T ":ır- . - .1 ,( :-,-

~ ..... U' .. _.;;.....I> J r"'t.,..,;;...ı-."."1 "")' 't I 
~...... ·ır .: r--ır;;. 1"_,, r .r :'°"""'T"'' .,. • r .,. 

O rta tedrisat müesseseleri, ilk mektepler tatil devrelerini b itire· 
rek bu sabah açılmı~lar ve u:zun yaz günlerini kırlarda, <leniz ke nar 
Jarın da binbir eğlence ile geçirerek yorulan kafalarını dinlendiren 
talebeler tekrar kültiir yuvalarına devama başlanl'şlardır. 

B u •ene ortl\ mektep ve liselerde 45 şube açılmış, Kasımpa~a 

birinci, Usküdar ikinci, Ni~anta~ı erkek. Karagümrük erkek, P en· 
dik muhtelit orta mekteplerinin çifte tedrisat yapmaları kararla,. 
mıştır. Pendik orta mektebindeki kız talebelerin Göztepe orta mele· 
tcbine naklinden vazgeçilmiıtir. 

Fransız gazeteleri Bulgaristanın Had~s~Lerin \ 

ııaziyetini şüpheli görüyor lef sı:~, ,.,.,, 1 inddo) 

Bükreş suikasti 
( Ua;ıtarafı l inci<le) 

kadar idam edilen Demirmuha • 
fızların sayısı 350 yi bulmuştur. 

Kral Karo! müteveffa başvekil 
Kalineskuya Romanyanın en bü· 
yük nişanı olan birinci Karol nı· 
şanının vefattan sonra verilen 
rütbesini tevcih etmiştir. 

(&starnfı 1 incide) 
Su haberlere göre hudut hattı 

hakkında müzakerelerde bulun· 
rrıak iiıere bir Alman askeri heye
ti. _geç<'.nde Moskovaya gitmiştir. 
Hu heyetin Almanyaya avdet et· 
me1: uıere bulunduğu söylenmiş· 
se de heyetin bir müddet daha 
Moskovatla kalacağı sonradan öğ 
renilmiştir. 

~-ludutlar nehir boylarında 
:..ondra, - Askeri mahafildeki 

kanaate göre Lehistamn taksimin· 
de Rusya ile Almanya sc,·kulceni 
bakımından hareket etmekte ve 
bunun için hudutların nehir boy
larında çizilmesini muvahk bul· 
maktadır. Zira. nehirle aynlan 
hudutlann bir harp halinde mü· 
<lafaası daha kolay olacaktır. 

Klz1lordunun tebliği 
Moskova, 25 (A. A.) - Tnss: 
J{ızılordu genel kurmayının 

tebliği: 

24 c,Yllıl ııa.z.ı.r günü, tahdid c. 
dilen hatta doğru ilcrliycn kızıl. 

ordu kıtaları, Seiny, A vgustov ve 
Grube§CV şehirlerini nlmı!}lnr, 

ve Brestlitovskun 40 kilometre 
1;imali garbisindc A vgustov -
Kuychincbrfans - Rnssno hattını 
tutmuşlar, Brestlitovskun 22 ki _ 
lomctrc cenubu g:ırbisindc PichL 
chats'ı, Lulbomili, Gnıbc.sovu, 

Counouv'u ve Lvovun 20 kilomet
re §imali garbisindc Yanouv'u ele 
geçirmişlerdir. 

Lvovun cenub garblsindc, Ko
marno, Dııı.gobitch ve Boryslav 
al mm ıştır. 

Garbi Bielcrusyn ve garbi Uk. 
raynnda Polonya ordu.sunun ba • 
kayasını temizlemekte olan kızı
lordu kuvvetleri, Brcslitovskun 
cenubu §arkisindcki Polonya kıta 
ları grupunun tasfiyesi esnasında 
on bill'dcn fazla er ve subay ve 
Grubeşovun cenubu şarkisindeki 
grupun tnsfiycsind~ de bir piya
de alayı ve bir motörlü livnyı c. 
sir nlmudardır. 

Sovyet nehir filosu 
Dinyeperde ilerliyor 
Moskova, 25 (A. A.) - Din. 

yeper nehd üzerindeki Sovyct ne
hir filosu Polonyadan mukave
met gUrımıden ilerlemektedir. 
Bu filôlar dün Pı.ınitsev • Snrvy 
r;imendifer köprilsünc kadar gel _ 
miştir. 

Dinyeper ~ri üzerinde bir -
kaç mayn keşfedilmiştir. Polon -
yalılar Sovyct filosunun muva • 
salatından evvel birkaç silfı.h ve 
mühimmat yüklü birçok gemileri 
nehirde batırmışlardır. 

Fransız gazetelerine göre 
Paris, 25 (A.A.) - Ha,·ac;: 
Fransız matbuatı, ''Sovyctlerin 

reniden Avrupa) a duhulu.. mev
ıaa ile a ' eimaktadır. 

Gcctl'lft", Pansfa, izrnin bu ye· 
ni akını ile yeni iki meselenin or· 
taya çıktığım tebaruz ettirmekte
dir .Bu iki mesele, Akdeniz mesc· 

lesi ile Balkanlar me~lcsinin gü • 

tcrdiği vaziyette değişiklik hasıl 

olması 'e cermanizm ile slavizm 
arasındaki mücadelenin yeni bir 
safhaya girmiş bulunma ıdır. 

"Journal,, gazetesinde Saint • 
Brice, diyor ki: 

''Bu meselede en karakteristik 
vaziyet, Bulgarların hattı hareke· 
tidir. Bulgarlar, Rusya ve Alman 
yanın Polonya:faki müşterek ha· 
rcketlerini ve~ile ittihaz ederek 
Dobruca 1üzerindcki taleplerini ile
ri sürmektedir. Şurasını da unut· 
mamalıdır ki Balkan antantı, bu 
tadilci programa karşı kurulmu5· 
tur . ., 

Journal gazete i, başmakalc·in· 
de de ayni mc,·zua tema eyle· 
mckte ve şöyle demektedır: 

''Epey zamandanberi Alman· 
ya tarafından açıkça tehdit edil· 
mekte olan Yugoslavya, yeni va· 
ziyeti o derece iyi görüyor ki sa· 
mtdığma göre, yakında Mosko • 
va hükümetini tanıyacak ve Sov· 
yetler Birliği ile diplomatik müna 
sebat tesis eyleyecektir. 

Şurasını hatırlayalım ki 1914 
harbi, Rusyanın Balkanlardaki 
kendi menfaatleri namına fakat 
ayni zamanda da Slavizm adına 

Sırbistanı müdafaaya koyulması 
ile patlamıştır. 

Bizler, o zaman Rusyanın müt 
tefiki olarak ve verdiğimiz sözü 
tutmak için harbe girmiştik. 

Fakat asıl anlaşmazlık, Viyana 
ite Petersburg arasında, Slavlar 
ile Cermenler arasın.da idi. 

Acaba bugün, Proleter çehreli 
yeni bir Panslavizm ilerleme ha· 
linde değilmi dir?. Ve Almanya· 
nın tazyiki altında bir çok Slav 
milletleri mevcut değil midir?. 

Ekselsior gazetesi diyor ki: 
Sovyetlerin oyunu sarihtir. Son 

yirmi sene zarfında, Sovyetlcr, 
Almanların elinden mümkün ol· 
.duğu kadar çok şey almağa fakat 
ne müttefik ne de düşman olarak 
Almanya ile yalnız başına karışı 
karşıya kalmamağa çalışmışlardır. 

Ekselsior, makalesini şöyle bi· 
tiri yor: 

Panslavizmin bir tek tehlikeli 
düşmanı vardır ve o da Prusya· 
dır. 

Garp cephesinde 
Paris, 25 - Fransız ordusu. 

bütün cephede, Alman hatlarını 

yeniden tazyika başlamışlar, bu 
tazyik şiddetli bir taarruz mahi • 
yetini almıştır. Dün tayyare faa· 
aliyeti çek olmuştur. 

Fransızlar, Alman toprağında 

zaptettikleri yerlere yeni sistem 

kanaat gr.tinni)lr.Tdir ki, hnrbi 
..\ iman mllleti değil, Naziı.m :;c
tirml:;otir. n u bir umacı "İlıi orta
da durdukça iirkt'k sulhiin artık 

meydana !;ıkmasmn imkan yok. 
tur. l>cmokra..,iler artık altlatıla

maT.. Bu da bir dolaı,tır. 

.Sulh i tiycn Xuizme, biiJIC cc
Yab \eren dcmokra..,ilcr, a<'aba 
Xazi:r.min fır.at buldukça dün~·a 
~nlhünü yeniden bomca~ı kanaa
tini. X azl liderlerinin Frnn..,a~ a 
kucak kucak do..,tluli çiçckl<'ri 
takdime çalııiırken bundan 1n~iL 

terı-~·t hariç bırakmaı.ından mı 

an lıun 15 olllt'aklar: hunu hilmi~·o· 

nız. ı~akat hi7.im kşnaatimiı:c gö
re •mlhü fr5cbbüs dc~il. ba~lıyan 
harb getire<'l'kHr. 

IJAS.\ X K UMÇ.\ n 

Varşovanın 

bombardımanı 
(na tarafı 1 incide) 

etmİ§ 'c o :-tralık dua etmekte bu· 
lunan birçok kimseler ölmüş ,.c 
yaralanmıştır. 

Diğer bir bombardıman esna-
sında l 'jazdon hastanesinin iki 
katı harap olmu~ ve bina-
larda bulunan kadınlar. çocuklar, 
\'e yaralı a kerlcrin büyük bir 
kı mı ölmüştür. Ha taneye kızıl· 
haç işaretleri konulmuştu. 

1\1ühendis mektebi ile Zoliroz i · 
mindcki yeni mahallenin birçok 
binaları yanmaktadır. 

General V ehip 
memlekete dönüyor 

Ankara, 24 - Eski ordu ku
mnndanlanndan general Vehib 
gözlcrindcıı maliıl olduğunu ileri 
sürerek anavatana kabulünü hü. 
kfımetten rica etmiş, gen<'ralin 
hu isteği kabul edilmiştir. 

General V<'hih umumi harpten 
sonra kendiliğinden memleketi 
tcrk!'.'tmi~. hu müddet zarfında 

bir çok maceralara atılmış. bu 
nrada İtalyan - Habeş harbine i§
tirnk etmişti. 

Ankarada fırtına 
Ankara 2:; Dün saat 17 de 

şehrimizde yağmurla karışık şid· 
detli bir fırtına kopmuştur. Fırtı· 
nanının şiddetinden bazı ağaçlar 

,·e birkaç evin damı uçmu~tur. 

Vekiller Ankaraya 
döndüler 

Birkaç g-ündenbcri şehrimizde 
bulunan Dahiliye \'ekili Faik Oz· 
trak, Nafia \'C?kili ~eneral Ali Fu· 
at Cebesor ile Sıhhiye vekili Hu· 
hi-i Alataş dün geceki ekspresle 
Ankaraya avdet etmişlerdir. 

ağır toplar koymuşlardır. Bu su· Berat kandili 
retle hakim tepeler.den Zigfrid İstanbul Müftülüğünden : 
hattını şiddetle bombardıman e· Eylülün 28 inci oeqembe günü 
debileceklerdir. ı Şaban ayının 14 üne müsadi( ol· 

(Franşız cephesind ek i h areka· cluğundan mezkur perş~::1b : günü 
ta d air daha evvel gelen ha berler ak~amı (cur.ra gecesi) Leylei Be· 
3 üncü ıayfadadır.) rat olduğu ilan olunur. 

Zelzelenin zararı 
bir mılyon lira 
İzmir, 25 - Dikilide enkazın 

temizlenmesine devam edilmekte 
dir. Yeniden bazı insan ve hay· 
van cesetleri çıkarılmıştır. Mühim 
telefat olduğu zannedilen çarşı 

içine henüz girilemernİ§tir. Bu· 
raları enkaz ile doludur, yollar he 
nüz açılamamıştır. Enkazın kal· 
dırılamamış olduğu yerlerden a· 
ğır bir koku yayılmağa başlamfŞ"' 
tır. Halk yeni zelzele olur. kor 
kusile geceleri sokaklarda geçir· 
mektedir. 

Kızılayın Eskişehirden yola 
çıkardığı 500 çadır henüz gelme· 
miştir. Kızılay şehir parkında 

bir aşevi açmış, kazazedelere sı · 
cak yemek dağıtmağa başlamış • 
tır. 

Sarsıntılar hflla devam etmekte 
dir. Dün gece saat 20.50 de şid· 
detli bir sarsıntı olmuş halk kor· 
ku geçirmiştir. Telefat yoktur • 
Resmi .daireler yıkıldığından 

. kaymakamlık ve emniyet dairesi 
çadırlarda çalışmaktadır. İzmir 
valisi ile parti müfettişi ve mebus 
)ar Dikiliye giderek alınan ted· 
birleri gözden geçirmişlerdir . 

Şimdilik maddi zarar ve ziyan 
bir milyon liradan fazla tahmin 
edilmektedir. 

Kız1 layın yardıml arı 

Ankara, 24 ( A.A.) - Haber 
aldığımı:!a göre Kızılay umumi 
merkezi, Dikili felaketzedelerine 
yaptığı ilk para yardımlariyle bir 

likte göndermiş olduğu üç yüz 
çadıra ilaveten yeniden 200 çadır 
daha göndermiştir . 

Felaketzedelerin iskan ve iaşe· 
!eri ve acil ihtiyaçlariyle yakın • 
dan alakadar bulunmakta 
Olan Kızılay umumi merkezi, 

yer sarsıntısından zarar görmüş 

bulunan vatan.claşlarımızın diğer 

her türlü ihtiya~larının temini 
ic;in de icap eden müteakip yar· 
dımlarda bulunacaktır. 

Te':>errü miktarı 10 bin 
lirayı buldu 
İzmir, 24 (A.A.) - Dikili fe· 

laketinin muhitte uyandırdığı has 
sasiyet genişleyerek devam et· 
mektedir. 

C. Il. Partisi vilayet başkanı 

bir beyanname neşrederek yur.d 
daşları felaketzedelere yardıma 

davet etmiştir. İane listesinin dün 
kü yekunu par ti , Kızıla y ve Cum 
huriyet Merkez Bankasrnm y ük· 
sek miktar.daki yardımlariyle bir 
likte 10.263 liraya baliğ olmuş • 
tur. Burada bulunan mebuslar 

SON DAKiKA 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman istihbarat bürosu bildiriyor: 
Berlindeki Sovyetler Birliği elçisi ile Von Viezbacker, dün ne( 

redildiği tarihten itibaren muteber olan 25 ağustos 1939 tarilı 
Alman • Sovyet ademi tecavüz misakının musaddak nüshaları! 
teati etmişlerdir. 

Haliçte denizaltı inşaatı Almanıar .. 
tarafından tatil edildi 

Alman Krup fabrikasının şeh

rimizdeki mümessilliği, Hasköy _ 
deki tahtelbahir inşaatını bu sa
bah tatil elmİ!jtir . 

Malfım olduğu üzere Krup fab. 
rikası hükümetimizle yaptığı an -
!aşmada inşaatını üzerine aldığı 
dört tahtclbahidmizdcn ikisini Al 
manyada ve ikisini de Haliçte 
eski \'alide kızağının bulundu~u 

yerde tesisat \'Ücuda getirerek 
yapmağı kabul etmişti. Almanya. 
da inşa edilen lnhtelbahirlerdcn 
bir tanesi teslim alınarak limanı
mıza g-clmiş, faknt diğeri siyasi 
vaziyetin karışması behanesl yiL 
zünden Almanyada kalmıştı. Ha -
liçte inşa edilenlerin bir tanesi 
dört b~ ay evvel, diğeri bir ay 
kadar C\"Vl'l denize indirilıpişti. 

Dört bf'ş ay evvel denize intliri. 
.Uen Atılay, bir iki ufaktefek nok
. sanı istisna edilirse tamamlan • 
mıştır. Faknt, daha denize indiril
mesinden bir ay bile ~cçmiycn 
Yıldıray ise henüz yarı infja ha
lindedir. Knptan köşkü ve buna 
bağlı bütün tertibatı ynpılmnmı~
tır. Yinni gündcnbcri Almanyn. 
dan tahtelbahirin tamamlanması 

için lüzumu olan malzemC'nin 
gönderilmemesi c.c;asen inşaatı 

durunnuş bulunuyordu. Buradaki 
fabrika mümessil ve mühendisle
ri de son günlerde mevcut tesL 
satın bir tek tahtelbahir için faz

la olduğunu söyliyerek bazı a.Jct 
ve makineleri. bu arada bir tane 
kompresyon makinesini de am _ 

tadır. 

ilk dı:>nizc inen Atılay ta.htel 
bahirinin geri kalan noksa.Ill~ 
burada ynpılacak kadar cheııııt' 
yetsiz oldu~u halde henüz aeııi.ı 
inen Yıldıraym inşaatı yanda~ 
mıştır. Bu \'aziyete göre, .Alıtlt , 
!ar inşalarını laahhiid ettUtl lir 
dört denizaltıdan ancak ikisini t." ~ 
mamlamışlar<lır. Diğer tanı.fil ~ 
söylf'ndiğinc göre, Alman ~..ı 
hendisleri de mcmleketJrf'I' 
dönmek üzere hnzırlnnmnktıı.dı1' 
lar. 

Bandırma ekspresi bİ 
kaza geçirdi 

1zmir 25 - Dün akşam # 
clırmadan gelen ek.pres J'arŞ1' ~ 
kada Çıznik köyü ci,·arında ): '!q 
tamir edilen demiryolundan t!l'ı ~ 
ken toprağa saplanmı~. treı1 , 

yüzden !zmirc iki saat tcahllıl· · 
·' gelmiştir. Nüfusça zarar y~ e 

.. ..... sinema tckni~i11i~ 

j 

1 JÇ~~ir~~~~A~ 
DIYARINDA 

pek yakında 

ALKAZAfl 
111••._ inemasmda~~ • 

. ~ ...... ıımı ........... .... 
balıij Pdcrck Almanyaya gönder- E'r11 
mişlerdir. Bu makine ve acltlcrin PETER LQRR 
buradan Almanyaya kolayca sev 
kedildiği halde, Almanyndan 
tahtelbahirlerin in!jasmda liizum. 
lu olan malzemenin memleketimi
ze gönderilmemesi garib görün _ 
mektcdir. 

lşte, vaziyet hu şekild('lykcn 

hu sabah her zamanki gibi sant 
6,30 da işe başlıyan :rno amele sn 
at sekizde çalınan düdüklerle n. 

tölycnin mcydanh~ına çağırılmış 
\"e Krup mümes'iili ile mühf'n -

dislcr kendilerine artık iş olma _ 
dığını ve dağılmalarını söylemiş
lerdir. Ameleler, bu ani vaziyet 

karııısında itirazlara başlamışlar 

ve kanunen kendilerinin birden _ 
bire işlerinden çıkıırılamıyaenkla

nnı, bu takdirde hiç olmazsa on 
beş günlük tazminat verilmesi 
lazımgcldiğini söylemişlerdir. Bu 
sözlere kar§! Almanlar meydanın 
orta.sına bir kağıt asmışlar ve 
bunda ilk sözlerini değiştirerek: 

"Biz sizi işten çıkarmıyoruz. Ge. 
ne çnğı~acağız., diye yazmışlar

dır. Ameleler, atölyelc1'deki son 
kalan birkaç makine ve aletin de 
sökutmckte olduğunu gördiikleri 
için vaziyetten şüphelenmişler ve 
derhal alakadar mnknmlarn ve 
deniz kumandanlığma müracaat 
etmişlerdir. Bu garib hadisenin 

Dik11iye giderek fela ket rr.~taka
sını gezmişler ve müşahedeleri 

hakkında merkeze mallımat ver
mişlerdir. 
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ma \'erilir. Feriköy Tcpeii~tıl 
No. Papazyan apartımanı· 
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Hindi tanda dunyanın en eski insanları anısında 

. - 4 - Ya:an: L. Buıch 
35 ~ılını uh~iler araMnda geçirmiş bir Alman seyyahı 

haliler ·'insan . Nebatlar,. yetiş

olduğuna inanırlar kabil 
dtta bu adamlar il.zerlerinde 

an dünyayı en son haki
kabul etmiyorlar. Bi· 

ilimiz dünyayı hor \"e ha· 
Yorlardı. Onlara asıl dün· 
lar ilemiydi. 

tın asıl hakikatleri bu yıl 
Ydı. Bizim dünyamız ise 

için, sanki üzerine kaza· 
İikleri \ 'e hakiki kainatın 

a bir taş parçasından i· 

İçin on:ar yalnız yıldızlar
düler. Binaenaleyh bizim 

rıa has olan sulp, mayi, 
fe, zaman gibi hakikatler 

L n değişmez kanunlarını 

~~ etmiyorlar, daha doğ
"llll<1an haberdar bulunrnu· 

· Onlar yıldızların muar 
~İndeki kanunları, orada· 

nıihaniki, donmamış, bü
'rıatı ihata eden geniş ta
daııa büyük kanunlarım, 

ini takip ediyorlardı. Yıl· 
lltnıinde, bana hakiki kAi· 
llılp, mayi, gaz, yani bizim 

· madde yoktu. Bizim 
......,___ aki madde tereddi et· 

llla.ddedir. KAinatta ise 
~cisim yoktur. Her ~· her 
~bolunabilir! 
~n bü}'Ük kiinatm devri 
içine girince o kanunlara ta· 
~ artık madde. cısım, 

kUtıe, mesafe, mek!n yok· 

~tta öyle akıntılar var
Orıun devri zamanlanm bi· 

lar bu akıntılara kan,a· 
tın bütün mesafelerine 

\'asıl olabilirler 
iltt, bizim dünyamız üze· 

,.,"ll'fift'lüş ve tereddi etmiş o
i son bir hakikat olarak 

'bnedikleri için insan, hay· 

van, nebat ve cansız cisim şeklin· 
deki ayrılığa dahi hakikat naıari
le bakmıyorlar! 

Bunun için Buh"ıiler (Gaha· 
Ruta) yani (kırmı<d dünya) de
dikleri Melih ytlcluına gitmenın 

imkaıuru gayet taba bir hadise 
olarak gördüklen gioi mukaddes 
ormanlannda insan:arta nebatları 
dahi çiftleştirerek (ınsan nebat· 
lar) yetiştirmenin mümkün old~ 
ğuna inanıyorlardı. 

Daha dofmsu, 3uhali sihirbaz· 
lan tabiatin anlayışını sırf kendi 
zekalanmn geniş kainatı idare e
den hakikatleri idrakinden alarak ı 
insan ruhunu nebata nakletme~ 
muvaffak olurlarsa nebatlar gibi 
400 seneden 4000 seneye kadar ya 
şıyabileceklerine inanmışlardı. 

Velhasıl Buhali kabilesi arasında 
tabiat idrakinin ve ilim dediği· 

miz tabiati taruma melekesinin 
biıim bildiklerimizle hiçbir alaka· 
sı olmıyan ba§ka ve son derece şa· 
şırtıcı bir ilem vücuda getirdiğini 
görünce şaşırıp kalmamak kabil 
değildi. 

Onun yıldızlara gitmekle meş
hur olan Buhali sihirbazmı ilk ete. 
la tanıdığım zaman insan zek!· 
sının duyabileceği en derin heye
canla Adeta titriyordwn. 

Bu adam :bana hiç bilmediğimi:ı 
dünyalann, hiç tanımadığımız ha· 
kikatlerin mübeşşiri harikulade 
bir adam, Adeta bir peygamber 
gibi görünmüştü. 

Halbuki bu Buhalili dallı Hint· 
li 45-50 ya~annda gayet zayıf, 
gayet uzun boylu, simsiyah kıvır· 
cık sakallı, son derece halim, selim 
mütevazi bir adaindı. Yalnız uzun 
kirpikli ve iri g6ıleri bir ate§ çu· 
kuru gibi yanryordu. 

( Dttttmn var) 

niz Levazım Satınalma Komisyonu illnları 
' Tahmin edilen bedeli (6903) lira olan (2000) kilo çay 3 bi· 

·n 939 tarihine rasthyan salı günü saat 11 de kapalı zarfla 
ır. 

'ilk teminatı(517) lira (73) kuruş olup p.rtnamesi herıün 
param: olarak alınabilir. 

'lstetlilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tamim ede
~palı teklif mektuplamiı en geç belli gün ve saatten bir saat 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon ba~nlığına makbuz 
· e vermeleri (7332), 

NUW..: Fetld KARDq 
isbat için yakasındaki lekeler ve 
gözünün altmdakl çürükten başka 
dizlerinin ve pantalonunun arka· 
smm halini göstermem klfKfir. 
Oralarda da gene çamur var, fa· 
kat gübreli bir çamur .. Bob Har
vey bolu§urken evvel! diz ç:6kme
le mecbur olmll§. 90ru'8 da arka· 
üstü dü~üş. Bu hasmının kuv
vetli ve kendisinden uzun boylu 
olduğunu gösterir. Yaka üzerinde 
g&iilen bqparmak izinin koca
man oluşu da bu adamın iri yan 
bir şey olduğucu iıbat eden ayn 
bir delildir. 

Bob Hmey hasmnu altetmiye 
nasıl muvaffak olmuş? bunu bil· 
miyorum. Bildiiim bir te)' varsa 
onu yakaladığıdır. Yakalıyama· 

mış olsa böyle memnunane gülüm 
ser miydi? 

Fransız 
fıkrası 

Bir kaç aene evvel iki aakerl 
mektebin talebeleri araaında ihti
ıar çıkmrştJ: Hangi mektebin ta.. 
lebesi ötekine evvela seJAm vere. 
cek meselesi haUedileıniyordu. 

Nihayet. mesele harbiye nazrrmın 
hakemliğine havale edildi. O şu 
cevabı verdi: 

.- Evvela kim mi selam vere
cek? Bunda tereddüt edilecek ne 
var, en nazik olanı! 

lbtilAf bir 4;trpıda hallcdilmi§ti. 

GöRUŞ 

- Ne parça değil mi?. 

Veni gibi 
Müşteri, kunduracı dükkanına 

girerek kunduralarını gösterdi: 
- Şunları tamir ~ilir misi

niz? 

Kunduracı baktı, düşünceli dü· 
şünceli başını kaşıdı ve nihayet 
cevap verdi: 
-Tamir edebilirim, tabii .. Okçele 

rini, tabanını, yüzünü değiştirir -
sem yepµyeni gibi olur. Henüz 
bağlan eskimemiş! 

- Bay direktör, iatedifim me. 
auniyeti bir müddet tehir etmek 
İalİ)'orum. 

- Neden?. 
- itimin t.ımda kalıp Wraz 

iatinbat etmek ihti:pacmda)'mlf .. 

İhtiyar tasdik makamında başı
nı salladı: 

- Evet • Almanlar bu defa 
karşılarında kendilerini mat ede
C!k birini görecekler. 

Ceyms Nobodi tevazuunu yara· 
lıyan bu bahsi kapatmış olmak i· 
çin izahatına devam etti: 

- Harri Smitin vaziyetine ge
lince, onu anlamak çok daha ko· 
faydır. 

Elbisesine ve kasketine bakın, 
örümcek ağı dolu .. Ağlar ıslak 
olmadığı için ne bir mahzenden. 
ne de açık havada bir yerden de
lil. Buna mukabil ceketinde ve 
pantalonunda saman parçalan 
var. Demek Harri kovaladığı ada· 
mı bir samanlıkta yakalamış. 

Bu adamın çelimsiz ve korkak 
olduğunu nasıl anladım? Böyle 
samanlığa kadar kaçan adam her· 
halde cesur birisi olamaz. Sonra 
samanlıklar bu civarda da daha 
liyade çatı aralarında oluyor, ora· 
ya girebilen bir adam yüzde dok· 
san ufak tefek biridir. 

Nobodi bir cıgara alıp yaktık

tan sonra: 

tiddeUi bir mücade
u Söylmıi~tlm. Bunu da 

Bu parlak ve ikna edici izahat 
hayranlıkla dinlenmifti. Bitince 
her ağızdan bir takdir cümlesi çık 
tr. 

Lord Holney, Fred Sturbiye: 
- tşıe, dedi, bile lbmı olana· 

dam? 

- izah edilecek ba§ka ne kaldı? 
dedi. Ha evet, arkadaşlanmm ya· 
kaladıklan adanılan polis merke
zine götürdüklerini söylemiştim. 
Eter böyle yapmasaydılar arka· 
daşlanm bu halde kalmazlariiı. 

Dublin sokaklarında kimbilir ne 

, 

- Aman aevıilim. çok yüzme ... 
Sonra terler, huta olunun. 

ınkıuap 
- Ne iş yaparsınız? 
- Ziraat mütehassısıyım. 
- Babanız ne iş yapardı? 
- Çiftçi ..• 
- Büyük babanız? 
-Köylü. 

( /nfiliıcedm) 

- Köpefin tınuldunndaa Wri. 
ni yemiı-. 

- Aman iyi ki haher "1'Clia, 
bu akpm köpefe yiyecek wnni
J•J'İm öyle iae.. 

Has ıs 
1 , , ' 

Haaie yem evlemnittf. KanalyJe 
beraber sokaktan geçeıken genç 
.ka.dmm. canı çukolata istedi. A
danını buna cam srkılmaıa be. 
raber evliliğin ilk günlerinde bi
raz fedakirlık etn:.ekte bir mah_ 
zilr g6rmeyerek dllkklna girip 

bet ku.ıılşluk bir ~ol&ta aldı. 
Sokağa çıkınca çdtolatadan ild 

kilçtlk parça koparttı, birisini ka. 
rmma uzatarak: 

- Al bir parça aa.n.a, dedi 
öteki parça da benim ..• 

Geri kalan bUyilk parçayr iti
na ile ki.ğıda aanp cebine kor. 
ken illve etti: 

- Bunu da çocu&lanmıza aalı. 
layalmı! 

kadar Sinn Fein mensuhu var. 
Şeflerinden ikisini ancak iki kişi· 
nin götürdüğünü görünce hücum 
ederek ellerinden alırlardı. 

Fred Sturbi ile misafirleri, No
bodiye takdir hislerini hararetle 
ifade ettiler. Fred Stwbi: 

- Sayenizde, dedi, Alman isti
lbndan kurtulacağımıza artık i· 
man ettim. 

Nobodi mukabele etti: 
- Bir ~büste bulunacağım, 

muvaffak olursam işler lehimizıe 
bir cereyan almış demektir • 

- Ne yapmak fikrindesiniz? 
Nobodi gülerek cevap verdi: 
- En tabii olan bir §eyi: Bize 

fon Brandı gönderenlere mümessil 
terinin ziyaretini iade edeceğim. 

ihtiyar şaşırdı: 
- Ne diyorsunuz? Almanyaya 

mı gideceksiniz? 
- Evet, fon Brand buraya 

gelmedi mi? Ben de Almanlara 
ayni şeyi yapamaz mıyım? 

- Evet. Öyle ama yapacağınız 
şey son derecede tehlikeli .•. 

- Ne yapalım? Tehlikeyi göze 
almak l!ımı ... 

Fred Sturbi ile Ceyms Nobodi 
bu sözlerle ayrıldılar. 

Bir daha görüşmeleri nasip ol· 
madı. Altı gün sonra Nobodi Dün 
kerkde karaya çıktığı sırada Stur· 
bi bir İrlandalı ihtilllcinin kur
§unuyJa öldü. 

Şadan, daha nisandan itibaren, 
yazı Büyükadada geçirmek is. 
tediğini söyleyip durmağa başla· 
mt§tr. Halbuki her zaman, yani 
evli olduğu yedi senedenbcri yaz 
mevsimlerinde teyzesinin Bey. 
kozdaki evine misafir giderdi . 
tık iki sene k0cası da onunla 
beraber gitmit ve kansını yalnız 
bırakmanuıtı. 

Müteakip senelerde ise, aşk

lanrun ilk hararetli devresi geç. 
tiği için makul davranabilmişler, 

Raif tatn.bulda kalmııtt. işleri iyi 
ğitmiyordu, sıkı çalııması lazım· 

dı. 

!§inden çok geç çıkıyor, sabah· 
lan erken gidiyordu. Bu vaziyet. 
te Beykoza kadar gidip gelmek 
onun için çok müıküldü. Ancak 
haftanın bir kaç gecesini ve tatil 
ıUnUnU kansının yanında geçir
mekle iktifaya mecbur oluyordu. 

1 O ıene Şadan Makul olmak. 
ta devam edememişti. Fakat bu, 
kocasından ayrılmağa razı ola· 
mamaktan ileri gelmiyordu. Kı. 

tın, eski bir lise arkadaıına te· 
aadtif etmişti. Mektep arkadaşı 

zengin bir kocaya vannııtr. Gü. 
zeldi ve çok §lk giyiniyordu. 

Tekrar buluıtuklarına sevin· 
mitler, mektep hatıralarını anlat. 
mıılar ve sıkı sık görüşmek vaa· 
diyle biribirlerinden aynlmıılar. 
dı. 

İki ,enç kadın, filhakika, sık 
sık buluımuılar, Şadan, oldukça 
yabancısı bulunduğu monden 
hayata •ilrüldenmi§ti. Qenç ka· 
dın, kendisinin de genç ve güzel 
olduğunu dütilnmilf, "yqlandık. 
tan sonra mı eğleneceğim?.,. di· 
ye kendi kendine sormuıtu. Bu 
sırada, arkadaşının davetlerinde 
yakıtzklı ve kibar bir delikanlı ile 
de tamfmı!tı. 

Liıe arkadap, onun kocası, on. 
lar vuıtatiyle tanıcbldannın çoğu 
yan, hep Büyilkadada ıeçirmek
teydiler. Yalapldı ve kibar deli. 
kanlı da yamı oraya gidiyordu • 
Şadaha iararta .. Siz de gelecek· 

siniz, delil mi! . ., demi§ti. Genç 
kadının etrafında pervane gibi 
dolap:ıakta idi. Adaya gelmesini 
bilhuaa iıtemeai de alibamı gös 
teren yeni bir delildi .. 

Şadana ıellncc, hop ~tıni§ ol. 
mak onu tinirlendirmiyordu. Bu
nunla ber~r delikanltyı fazla 
ilmitlendirmiyor, büsbütün ilmi. 
dini de kırmıyordu. Temiz ahJi!dı 
bir kadındı. Fakat böyle kaçamak 

Sinn f'ein yüzünden maskeyi 
atmak için de ayni günü seçti. 
Fred Sturbinin katli mesuliyetini 
üzerine almak istermiş gibi Dub· 
lin sokaklarına ~u mealde afişler 
astırdı: 

lr landalıltn ! 
Vatanımızın bir tele ve en büyük 

diqmamnın lngiUere oldulunu 
unuttunuz mu? 
lngiltnınin bize düşmanlığım, 

onun giriştili harpleri kazanması 
için kan dökecek kadar ne çabuk 
unuttumu! 

lrsgiUnenin lcar~tığı lıer miq 
kUlim lrlanda için bir fırsat oldu
lunu unultıoıuz mu? 

Allala Jrlandayı kurtarsın! 
Sinn Fein ihtimal İrlandayı da· 

ha çabuk kurtannak içindir ki 
Fred Sturbi gibi en vatanperver 
lrlandalılan Almanya hesabına 
öldürüyordu! 

VIII 
Ceyms Nobodi, Londraya vazi· 

f e ile gelen bir Fransız pilotunun 
idaresindeki bir Fransız deniz tay· 
yaresile Londradan Dijnkerke git· 
mişti. Biri Entellicens servise, ö· 
teki, Sir Duglas Haigin erkiruhar 
biyesine mensup iki zabit onu 
Dünkerk tayyare limanında bek· 
lemekteydi. Ona derhal bir iyi ha· 
ber verdiler: 

(Devamı var) 

5 

bir atkı merak ediyor, tehlikenin 
cazibesine kapılıyordu • 

Henüz buhran içinde idi ve 
karar vermemişti. Ancak israrla
ra da dayanamıyarak delikanlı. 

ya Adaya gitmeği ·:aad ettL Böy· 
lelikle ona karşı mağlfı.biyeti 

kabul etmiş gibi olduğunun !ar. 
kında idi. 

Şadan, yazı Büyükadada ge· 
çinnek arzusunu söylediği zaman 
kocasının şiddetle itiraz etmesini 
bekliyordu. Raif otuz bet yaıla. 
rında kadar, ciddi tavırli ve ya· 
kışıklı bir erkekti. Çalışkan bir a. 
damdı ve genç karısına müreffeh 
bir hayat geçirtmek için çok çalı
şıyordu. Serveti yoktu. Sarfiyatı 
kazancına göre idare etmek mcc. 
buriyetinde idi. Son günlerde ise 
işleri gene parlak gitmcmeğc baş· 
lamıştı. Şadan, onun itirazlannı 
daha fikrini açmadan duyar gibi 
oluyordu: 

Büyükadada sayfiye onlar için 
!azla lüks sayılırdı. Adada köfk. 
ler pahalıydı. Şadanın girdiği ye· 
ni muhitte bir sürü yeni roplar 
lazımdı. O da tabii davetler yapa. 
cak, masrafı artacaktı. Ustelik Şa 
dan zaten zaifken istirahat ede
cek yerde davetten davete büa 
bütün yorulacak, sıhhati bozula· 
caktı. Hem kendisi (Raif) her ak • 
şam Adaya gidemiyecekti. 

Şadan, beklediği ile karıılaı " 
mayınca biraz şa§lrdı. Raif ona 
aıağı yukarı böyle itirazlar yap. 
makta beraber bunları yarım a· 
ğızla adeta istemiye istemiye söy
ledi ve sözlerini de şöyle bitirdi: 

- istediğin pek benim bütçe. 
me göre değil Şadancığmı. Fakat 
seni eğlenceden mahrum bırak -
mak elimden gelmez. Bir çaresine 
bakınağa çall§acağım. 

Genç kadın, Büyüb.daya git. 
mek neı'caiylc pek çabuk boğu· 

lan bir vicdan uabı içinde kendi 
kendine dilfilndü: "Beni ıae kadar 
çok seviyor r.,, 

Evet, Raif, sevimli ft ıUzel 
kansını hakikaten tevi70rdu • 
Fakat bu, yedi sene aüren evli. 
lik hayatından sonra timdi hara
retli bir qktan ziyade eağlam bir 
rabıta haline gelmiıti. Evet, b. 
namı BUyilkadaya göndermekle 
sevindirdiği için o da seviniyor • 
du. Lakin bu diğerklm hillC 
hodgim bir his hakimdi, sevinci 
daha ziyade kendisi içindir. Şöyle 
düıünüyordu: 

- Oh ııe ili! Selma ile ittan· 
bulda serbest kalacağım. 

Selma, dul bir esmer &meli idi. 
Raif, onunla bir it ziyareti müna
sebetiyle tanıımıı. ahbaplık his: 
müddet sonra pek aılafı1a olu 
ver.mitti Raif bu sebeple, Şada • 
nın Büyükada yazlığına lizmı· 

gelen parayı, yalnız onun için de 
ğil, kendisi için de toplamap 
çalı§tI • 

Şadarun sevinçten etekleri sil 
çalıyordu. Lise arkadap, ona A· 
dada küçücük bir köık buluver. 
mi§ ve bqkalamıa kiraya ver 
memeleri için sahiplerine telefoa.. 
la tenbih etmi§ti. Yakıtıklı ve ki
bar delikanlı, Şadarun Adaya ci. 
deceği haberini büyük bir sevinç 
le karşıladı. 

Fakat genç kadının §imdi te· 
reddüdü fazlalaımıştı. Onun bu 
taıkın halini hiç te beğenmedi, 

Kendisine karp adeta, bir hUr • 
metsizlik telikki etti, c!cmek de
likanlı genç kadını kendisine rim 
edeceğinaen o kadar emindi?. 

Bu esnada Selma, Raifin ken. 
disini bir müddet için Yakacığa 
götürmesi için israr ediyor.du. 

Şadanın Adaya gideceği gün· 
terde, lise arkada§! -bir çayda o. 
na: 

- Aklıma ıelmiıke!! söyliye· 
yim ,dedi. Mumafih belki }ıab(. 
rm .ardır; Baki bizimle ~r 
olmıyacak. Bir grup y~r. 

~ , • . . I) f.L(llfen say,a11ı rc:-mn:. 



Galatasaray 
maçını 

Maç çok 
Tan gazetesi tarafından konan 

kupa iç.in Galatasaray _ Fener -
bahçe ta.kmıları ikinci karşıla.'? _ 
malarmr dün Kadıköy stadında 

binlerce seyirci önlindc yaptılar. 
Saat tam 16 da halkın çılgın

ca alkışları arasnıda. her iki ta -
kını da şu kadrolarla. sahaya çık. 
trlar: 

Fencrbalı~·c: 

Cihad _ Lcl.ıib ( H.ülcnt), l-'aruk 
(Ali niza) - ::\f. fü•5at, Ali Ri- . 

za, Esat - fikrct, Rebii. :\lelih, 
R~ih, Ffüret (Basri). 

Galatasaray: 

4 -
zevkli 

B. A B E R - Akşam Postası 

Tan kupası 
O kazandı 
ve samimi oldu 

.. .. 
33 üncü dakikada Galatasaray 

aleyhine olan bir penaltıyı File. 
ret kalecinin eline attı. 

38 inci dakikada yine Cemil 
Fener müdafaasını atlatarak to 
11.ı dördüncü defa olarak Fene>: 
ağ.arına taktı ve maç aa bu eır .. 
retle 4.0 Fenerbahçe aleyhine 
neticelendi. 

NASii~ OYNADILAR 
l<'encrbah!;'c: 

Türk 
Tecim 
T astiye 

25 EYLt.tL-193' 

Hali Tasfiyede bulunan ...... .. 

Endüstri ve 
Anonim Şirketi 

Heyetinden: 
Hali tasfiyede bulunan Türk Endüstri ye Tecim Anonim Şirketl 

hissedarları heyeti umumiyesinin, 12 birinciteşrin 939 tarihine te9 
düf eden perşembe günü akdi içtima etmek üzere daveti kararlaştı' 
rılıru~ olduğundan, şirket hissedarlarının mezkt'.ir günde saat 11°

1 

şirketin Ankarada Yenişehirde Karanfil sokağında bulunan ınel'~r 
zini şereflendirmeleri ve hisse senetlerini veya bunlara muta~ 
olduklannr müSbit vesaiki içtima gününe takaddüm eden bir h~ 
evvel Ankarada şirket merkezine, !ş, Ziraat bankalarına veya Sil' 

1 merbanka tevdi ederek birer duhuliye varakası almaları rica oıunııf ............................ -- -~---

Devlet 
Umum 

Den izyolla rt 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlan 

25 Eylulden 2 Birincieşrine kadar muhtelif ~ 
lara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gıY 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karaueniz h:ıllıııa - Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Ege), J'>' 

1li da (lzınir). Galata rıhtımından. ~ 
Barlın hattına - Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de (An:ıfa 

Sirkeci rıhtımından. 
lzmit hattına - Salı, Pcrşcınlıe ve Pazar 9.30 da (Uğur). ToP 

Osman • Faruk. ~alim _ E~fak, 
En\cr, Celiil - Süleyman, (.Be
dii), SaJahaddin, Cemil, Ilucluri, 
Bülent (Sarafim). 

Diinl.ii ma('fa Jırycranlı bir an 

Kaleci Cihad elinden gelen 
her şeyi yaptı. Onlinde mücla..:i
ıer yok gibiydiler. Haf hattı fa. 
na değildi, .Mehmet Reşat çok ak. 

sadı. Muhacim hattındaysa Fik
retten başka kimse muvaffak o
lamadı dense yeridir. Rasih çok 
ağır. Bütün hücum· hattında ça
lım hastalığı ve tribün oyunculu.. 
ğu berdevam. 

rıhtımından. ı1l 
Mudanya hallıııa - Pazartesi 13 te YC diğer günler 8.4::> le (Sus), c~,, 

lc'>i ayrıt•a 13.30 da (~l:ırakaz). Tekmil postalar 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Oyuna Mıntaka reisi Fethi 

Başaranın vefatı dolayısilc bir 
dakikalık bir hikmet vakfesin _ 
den sonra başlandı. İlk hücumu 
Galatasarayın yaptığınr görüyo • 
ruz. Akabinde Fenerliler derhal 
Galatasaray kalesine iniyorlar. 
Kornerle kesilebilen bu akından 

sonra top ortalarda dolaşmağa 

başladı. Fikret - Rebii kombine -1 
zonian Galatasaray kalesi için 

tehlikeli oluyor. 11 inci dakikada 
Galatasarayın merkezden bir hü. 
cumunda Cemil Fener müdafaası. 

nı atlatarak kaleciyle karşı kar
şıya kaldı. Fakat Bülendin lü -

zumsuz bir müdahalesiyle top 
avta giderek Fenerbahçeyi mu _ 
hakkak bir gol tehlikesinden 
kurtardı. 

Oyun bundan sonra oldukça 
hızlandı ve zevkli bir şekil aldı. 

Fener muhacimleri iyi anlaşma _ 
!arla kolaylıkla Galatasaray kale
sine iniyorlar. 

?raf esyonel 
T ekirdağll dün de 

güreşler 
galip geldi 

·- · Millaylm _ Habeşli ka.rşıla~ınasmdan bir ıı;örünü5 

Profesyonel serbest güreş müsa- Yamalı Hüseyin, Pomak Ah-
bakalarının sonuncusu dün Tak- metle karşı:aşmış ve güreş berabe 
sim stadında yapılmı~tır. re bitmişti. 
Dinarlı Mehmet ile Rus pchli- Mülayim, Habeşli pchli\·an ile 

vanının ba~ka bir yere git.miş ol- yaptığı güresin 33 üncü dakika
malan organizasyonu karıştırmış sında galip gelmi~tir. 
ve bu yüzden Tekirdağlı Hüseyin Molla Mehmet, Yugo::ılav pehli
Alman pehlivaniyle karşrlaşmağa vaniyle yaptığı 45 dakikalık gü-
mecbur olmuştur. reşten sonra berabere kalmıştır. 

l\Iüsabakalar ~Ciyle neticelenmi5 I Son güreşi Tekirdağlı llüscyin-
tir: J le Alman Villi Marn Grekoromen 

· Edirneli Süleyman, 1Ichmet ile olarak yapmrşlardır. . 
karşılaşmış ve iki dakika otuz sa- Yirmi dakika devam eden gü-
niyede galip gelmiştir. rcşte tamamiyle hakim olan Tc-
Somalı Fethi, Dinarlı !~mail ile kirdağlr Hüseyin sayı hesabile ga

yaptrğ1 güreşte berabere kalmıştrr. !ip gelmi~tir. 

kotra ile Marmarada dolaşmağa 
çıkıyorlar. Yanında bir genç kız 
da var. Nişanlanıyormuş. 

Şadan, sadece: 
- Ya? demekle iktifa etti. 
Biraz üzülmüştü. Fakat ayni 

zamanda geniş bir nefes almıştı 
Kocasına sadık kalamamak tehli· 
kesini atlatmıştı. Adaya gitseydi 
''Yakı~xkJı ve kibar delikanlı,, nrn 
yalancı cazibesine kapılmak ihti. 
mali vardı. ' 

Zavalh Raif! Karısının rahat 
ve eğlenceli bir hayat geçirebil -
mesi için gecesini gündüzüne ka. 
tarak nasıl da çalışmıştı? Hal bu· 
ki onun bu fedakarlrğını Şadan 
ne nankörce karşılayacaktı? Ha. 
yır, hayır! O nu sevmekte idi. 
Dai~ onu !!evmişti. Bunu koca
sına i!bat edecekti. 
Akşam, kocası dönünce: 

- Raif, dedi, Adaya gitmek _ 
ten vazgeçtim. Köşkü kiralamıya· 
cağımr da Neclaya söyledim. Te. , 
lefon edecek. Paramızı bu şekilde 
harcamak delilik olacak. Her za 
manki gibi teyzemin yanma gide
ceğim. Sen de sıksık gelirsin ol· 
maz mı şekerim?. 

Kocasının boynuna sarıldı. 

Raif, teessürden ağlayacak gibi 
oldu. "Zavallı yavrucuk!., diye 
düşündü. Beni ne kadar da sevL 
yor? Bense onu Selma ile alda
tıyordum. Selma da kendisiyle 
Yakacığa gitmezsem başka bir 
sebeple gideceğini söyliyerek be. 
ni tehdit edip durur. Ne yapayım, 
giderse gitsin; cehenneme kadar 
yolu var!. Sevgili Şadanı aldat -
mak benim yapacağım iş değil, 

miş!. •• 
Nakleden: Fethi KARDEŞ 

Oyunun ilk otuz dakikası bu 
suretle Fenerin hafif bir i.istün
lüğü ile geçti. 35 inci dakikada 
her iki takını da birer oyuncu de 
ğiştirdi. Galatasaray takımına 

Bülendin yerine Sarafim, Fener 
takımına da Lcbibin yerine BU • 
Iend girdiler. 

İLK GOL 

Sarafim oyuna girdikten biraz 
sonra Buduriden güzel bir pas 
aldı ve Ali Rizayı atlatarak Fe. 
ner kalesine indi. Cihadın köşe 

zaviyesini kapatma.sına. rağmen 
sıkı bir vuruşla Galatasaraym ilk 
golünü attı. 

Biraz sonra hemen soldan Ga
latasaray kalesine inen Fenerli -
ler bir anda kale önünü karıştır. 
drlarsa da Osman güzel bir plon. 
jonla bu tehlikeyi atlattı. 

Oyunun bundan sonraki kısmı 

karşılıklı hücumlarla golsüz ola
rak geçti. 

' İIÜNCt DEVRE 

İkinci devreye çıktıkları zaman 
her iki takımda da ufak bir de
ğişiklik yapıldığı görülüyor. Gala. 
tasaraydan Süleyınanın yerine Be 
dii girmiş, Fenerden de Küçük 
Fikretin yerine Basri girznişti. 

Oyuna Fenerliler çok hızlı baş
ladılar. llk anlarda Galata.saray 
kalesi birçok tehlikeler atlattıy. 

sa da müdafilerin güzel oyunu 
Fener mulıacimlerine gol atmak 
imkanını vermiyordu. 

20 inci dakikada Fener kale • 
sine inen Galatasaraylılar topu 
Cemile geçirdiler. Cemilin hava
dan sıkı bir şütü direklere çar _ 
parak geri geldi. Biraz sonra Ce. 
mil yine sağdan aldığı bir pasla 
takımının ikinci golünü attı. 

Galata.sarayın bu golü Fener 
takımını asabileştirdi ve oyun 
sert ve favllü olmağa başladı. 

30 uncu dakikada Salahaddin
den çok güzel bir pas alan Cemil 
yerden sıkı bir şUUe topu üçün. 

cü defa olarak Fener ağlarına 

soktu. 

Galatasaray : 
Kaleci Osman iyi bir günün. 

deydi. Müdafiler çok güzel. Haf 
hattı vazifesini çok güzel ifa et
ti. Hücum hattında sonradan de
ğiştirilen Bülend ve Silleymandan 
başka herkes muvaffakıyetle va
zifesini başardt. Dünkü galibiyet_ 
lerinin mühim sebeblerinden biri 
de topu ayaklarında fazla bek _ 
]etmemeleridir. 

Galatasaray dünkü galibiyetile 
hem Tan kuDasmr, hem de gcce
maçlarr şampiyonasını kazanmış 

oldu. 

Galatasaray 
Denizcilerinin atlama 

müsabakası 
Dün Bebekte Galatasaray deniz· 

cilik klübünde ve şimdiye kadar 
hiç müsabaka yapmamış genç 
sporcular arasında bir atlama mü
sabaka tertip edilmişti. 

Çok güzel ve muntazam cere
yan eden bu karşıla~malarda şu 

neticeler alındı: 
3 metre tramplen atlama: 
Mehmet birinci, Kemal ikinci, 

Nevzat üçüncü. 
J(ııle atlaması: 

Kemal birinci, Mehmet ikinci, 
Nevzat üçüncü. 

Ankara - Demir-
spor 

Şild şampiyonluğunu 
kazandı 

Ankara, 24 (Hususi) - 19 ma· 
yıs stadında 1939-1940 senesi şild 
şampiyonluğu için Demirsporla 
Gençlcrbirliği takımları karşılaştı

lar. 
Mütevazin geçen bu müsabaka

da yediği 2 gole mukabil 3 sayı ı 
çıkaran Demirsporlular şild birin-
cisi Qldular. 1 

Dün sabahki Amikal maçta 
~ ~ ~ ,,_.,~.., ,,_, .-

Beyogıuspor Beşiktaşı 4 -1 
mağlOp etti 

Beşiktaş - Bcyoğluspor klüp- f taşlılarm lüzumsuz sertliklerinden 
!eri dün sabah Taksim stadında istifade etmesini bilen Beyoğlu-
hususi mahiyette bir müsabaka 
yapmışlardrr. 

Her iki tarafın da eksik kadrola 
rile i5tirfil< ettikleri oyunun ilk 
devresi gayet tatsız bir şekilde ve 
Beyoğlusporun üstünlüğü altında 

cereyan etti. 
::'\eticede Beyoğluspor yaptığı 

bir golle deHeyi 1-0 galip bitirdi. 

sporlular bu devrede Beşiktaşhla
rrn bir golüne karşı yaptıkları üç 
golle mukabele ederek oyunu 4-1 
kazanmıştrr. 

rıhtımıııdaıı. • ·ıı 
:NOT: 1 Birincitcşrin Pazar postası kış tarifesi ınucı 
lstanbuldan saat 9 ela kalkacaktır. 

1 Bandırma haltına - Pazartesi Salı, Çarşamba ve Cuma 8.15 le (~ 
' ~ kaz). Galata rılılırııından. Ayrıca Çar.şamba ye Cuıııl 

20 de (Konya). Tophane rıhtımından. (Salı postası 

Fuarı miinascbctile iltıveten yapılmaktadır). 
Karahiga h:ıtıına - Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rılıtıııı1~ 
lmroz hattına - Pai:ır 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından . 
Ayvalık lıattma - Çarşamba 15 le (Oartın), Cumartesi 15 te (S:ı' 

Sirkeci rıhtımından. 
hmir sür'at hatt111a - Pazar 11 de (Tırhan). Galata rıhtımından· 
Mersin hattına - İ<j'arı ahire kadar tutil olunmuştur. 

l\"OT: Yapur seferleri hakkında her türlii ma.lfımat ııŞ11 

telefon numaralı yazılı Acentelerden öğrenilir: 

Galala Baş acenteliği - Galala rılılımı, J.iın:ınI:ır Umuın q 

:'lliidürlüğü hinıısı allınıla -t23Ô• 
Galata Şube accnlcliği - Galata rıhlınıı, :\lıntuka Liman 

ncisliği l>inası :ıll ında. 

Sirkeci Şube ::ıccnlcliği - Sirkeci Yolcu Salonu 

.. 
Askeri Fabrikalar umum Müdür:üğü ilanları 

5 Ton Difenilüretan alınacak. l 

Tahmin cdilc>n bedeli (2::>.750) lira olan 5 ton Difcniliirctııtl 
kcri fabrikalar uıııuın ıııiidürlüğü merkez s:lı'malma ırnıııisY~~~ 
5-10-939 perşcmtır giinii saat 1 t le pazıırlıkla ihale edilecektir. ~· 1 
mc (1) lira (29) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 1'ıılıP~, 
mm·akkal teminat olan ( 1931) lira (2:i) kuruş ve 24 90 num:ırıılı ,·e 
nun 2 ,.e :ı. muddelcı-inclcki vcsaikle komisyoncu olmadıklarııııt ııı 
i~le ::ıhika<lar tiiccard:ın olduklarına dair ticaret odası vesika~ıe 
kur sün ve saaıtc komisyona müracautl::ırı. (7429) 

ı• 
l\luharnnıeıı bedeli 61.500 lira olan Pafta klavuz vesaire 2ııt~' 

Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarad::ı. ltl:J! 
nasında satın alınacaktır. . ~' 

Bu işe girmek isliyenlcrin 4.325 liralık muvakkat teminat ıle ~' 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı sün saat 14,30 11 

Komisyon reisliğine vermeleri Jazırndır. 5' h ' 
Şartnameler 308 kuruşa Ankara ve Haydurp:ışa veznclcriut~q) t ~ 

maktadır. (~ ~ 

1 Saç eksiri 

Komojen 
Sa!ilan besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ıer, kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu - htanbul İkinci devre birinciye nazaran 
daha zevkli oldu. Neticede daha 
güzel bir oyun oymyan Ye Beşik-

Beyoğlusporu kazandığı muvaf
fakiyetten dolayı tebrik ederiz. 
Beşiktaşlılara gelince oyunlara da 
yeni bir sezona girerken başladık
larr bu lüzumsuz sertlikten vazgeç 
melerini her zamanki gibi sakin 

itidalli ·ve temkinli bir oyun oyna- Jı•••••••1m!!ll•9ll'l••""'...ı• ... ••••••..,... 
l 

. . i!SI 
ma arını tavsıye ederıı. 


