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Alman 
Başkumandanı Molotofun nutku 
ıstif a mı etti 7 . ~ 
~rı Valileri Hitlere 

vaziye·ti deQiştirrııedi 
Bil6kis·: --------f: 'Ye~ Rusyasız taarruzJ 

ecı neticeler do-
§urur demişler 
~· 31 (A. A.) - Petit Pa. 
lıl ~-ıeneraı von Brautchiach
ll~Qla ettiğine dair Zürihte bir 

Finla119diya müzakerelerini açığa vurmasmı Finlandiya, 
müşkül bir vaziyet ihdas ediımiş ol-na ~ıa tavsif ediyor 

'-ıt dolqtığmı yazmaktadır. 
~ ıazeteler Budapegteden 
t..ı bir habere atfen Dr. 
' Ue llugenbergin Almanya -
l.oıı~larmı yazmaktadırlar. 

' dra, 31 (A. A.) - Yorks 
'Poat gazetesinin askeri mu-

Yeni bir Sovyet ve 
Amerikan ihtilafı 

Y&ZJyor-
~ valiler geçen haftaki 
~:'tıda liltlerden, Sovyetlc ı 
.;."lbıin harbe girip girmlyece. 

mı başa-österiyor: 
tt.'°l'llıuşlardır. 
"itle 

' r, bu suale menfi cevab 
Ruzvelt Finlandiya müzakereleri tehdit edici bir safhaya 

~i üzerine, valiler Rusya 

' h ınUttefiklere taarruz et- ~ 
'1.ıı. feci bir hata olacağını biL 

girerse vaziyetten kendisinin haberdar edilmesini istemiş 

'6 .,ıerdir. , 
~ -Ylend··· M , 11111 ıgıne gore. Alman baş-
~lldanlığr von Brauçiçten alı
~Yda ve ~.e~ yakında genel kur
~gışikliklcr olacaktır. 

AmerıKa yeni silahlanması için 275 milyonlu ' 

bir bütçe kabul edecek 

ltalya ve 
Yunanistan 

Londrada bu haf ta harp 
meclisi toplanacak 

Bir ademi 
•~cavüz paktı 
toıı~apı yorlar 
l>t dra, 31 (A. A.) - Röyter: 

'!tıalflınat alan Londra malı
l4t 'd ltoına ile Atina arasında 
' erıu tecavUz paktı için mU
lılty ~lertn devam ettiğini teyld 

~or1ar. Bu paktın 1938 de ak

'ıı. 'Ve Londrada bir istikrar 
~ Odeeı addedilen paktın te -
~iYetinde olacağı bildlriL ,. 
~binaen Londra yeni an

' akdini müsait bir SU -
~ kargılanıaktadır. Paktın im-
~l'. Pek Yakın olduğu anlqı. 

p ia 1 - Molotofun ! konseyinin dünkü toplantısında 
ar .. , · r1 f MOiotof tanfmclan irat . edilen 

dün YukaeK ;:,ovyet m~c- nutkun Finllndiyaya müteallik 
lisinde irat ettiği nutuk kısmına, bu sabah Finlandiya hü· 
beynelmilel vaziyette ktlmeti tarafından resmi bir not· 
hiçbir değişiklik yap· 1 la cevap verilmiştir. 

mamıştır. lngiliz ve Bu notta ezcümle şöyle denili· 

Fransız Başvekilleri, bir yor: 

1 .. fkl - Finlindiya tarafından Sov. 
çok defa ar, mutte 1 e- yet tekliflerine cevap gönderildiği 
rin noktai nazarlarını bir sırada, Sovyet tekliflerinin 
izah ettikleri cihetle Molotof tarafından meydana çıka· 
Molotofun beyanatı, in- rılması çok müşkül bir vaziyet 
giltere ile Franaanın ai- ihdas etmiştir. 
yaaetinde hiçbir tahav· Sovyet - Finlandiya müzakere· 
vül yapmıyacaktır. leri şimdiye kadar gizli olarak ce· 

reyan ediyordu. Bu ise tarafeynin 
Finlandiya Molotofun husnu niyetine bir dem sayılmak· 

k d taydı. 
nut Una C8Vlp Ver 1 Maahaza, her ne olursa olsun 

Londra, 1 - Sovyet yüksek / Finlandiya kendi noktai nazarın· 

ltalyan kabine
sinde değişiklik 
~abineden Alman !araftan nazırlar çekildiler 
~trıanıar , ltalyan siyasetınin Almanyaya karşı değişmireceğıni söylurorlar 
~ ,.ansızlar da aksi kanaati taşıyorlar 
~ ~~ 1 - İtalyan kabinesin J kanının yerlerine aşağıdaki zevat 1 Ziraat nazırlığı şimdiye kadar 

lıtif at olmuş, aşağıdaki nazır· tayin olunmuıtur: bizzat Musolini tarafından idare 
ltor a ctrnişlerdir: Korporasyonlar nazırlığına edilmekte idi. Diğer t araftan sa· 

ili, 'l. l>otasyonlar nazırı Lanti Ricci Maarif nazırlı gwına P avoli· bık genelkurmay baıkanı Gene -
~- ~~· . 
~tı ~tif n~zırı Alfieri, Ziraat ni, Mübadele ve döviz nazırlığı- ral Parlani, aynı zamanda, Mu • 
~ ossanı, Mübadele ve dö· na Ricardi, ZiN1at nazırlığına ıolininin idare ettiği harbiye ne

~'tı ~rı Gagneri, Münakalat Tassinari, Münakalat ıfazırlıiına zareti müsteşarlığını da yapmak· 

' 
01'<>ni. Mübadele ve dö· Ventari, Nafıa nazırlığına Sera· taydı. 

h._ - ' Ord 
-~ C u Genelkurmay Baş- na. Ordu Genelkurmay Başkan- Bunlardan başka fafist fırkası 

~ .. tı trı.eraı Parlani hava müs . lığına Afrika nazırı General Gra· umumi ki tibi Strace de ist ifa et-

11,c .... :' hava erk5nıharbiye rei· zian1, Afrika nazırlığına General miştir. Mumaileyh, fatı."st milis 
· "''"raı 'il 

tk,. alle ve Başvekalet Terruzzi, Harbiye müsteıarlığı - erkinıharbiye reisliğine tayin 
'ıti -ı~tı t.f • 

fala tdici del Va:ıoello. na General Soddu, Hava müste • edilmittir. 
t tını 1 1' •tira Vermişlerdir. şarlığına General Pricolo, Bat- talyan matbuatı, faıist anane· 
tııı \t C<fen l"azır ve müsteızar vekalet müsteşarlığına General sine tamamen mutabık bir tedbir 

C Otd u genelkurmay bq- Russo. (Deumı t öncllde) 

dan hiçbir ~Y deliştirmiyecektir. 
Fhdl.nidfya hatlıl9ıltl. Molkoft.. 
mn 1922 de aktedilen Sovyet - Fin 
landiya dostluk ve ademi tecavüz 
muahedesine sadık kalacağım ve 
bu muahedenin ruhu çerçevesinde 
hareket edeceğini ümit eder . ., 

Molotof dünkü Sovyet teklifle
rini şöyle tasrih etmiştir: 

FinUlndiyaya bir mütekabil yar 
dım anlaşmaşının aktini ve bazı 
hudut noktalarının tashihini tek
lif ettik. Finlilnciya bu teklifimi· 
zi reddetti. 

Bunun üzerine Aaland adaları· 
nın ve diğer hudut mıntakalannın 
tahkimi hususunda dermeyan et

(De\'&1111 4 llnctlde) 

Sivas Çimento 
fa :>rikası 

Makineleri Almanya
dan niçin gelemedi? 

Alman makine fabrikaları mü
messillerinden M. Romberg bu 
sabahki semplon ekspresile şeh
rimize gelmi3tit. 

M. Romberg bir muharrlrimi -
ze şunları s:;yiemiştir: 

'"- Bütün Alt.'.lan fabrikaları 

TUrkiyeye rıal göm!ermeğe hazır 
.. .ıır Ancak işe ha§lamak için ye. 
n1 ticaret anla~mumın yapılma
sını bekliyorlar. ÇilnkU Almanya -
dan buraya eoya gönderilmesi, 
TUrkiyeden memleketimize ibra - 1 

cat yapılmasına bağlıdır. 1 
Sümerbankın Sivasta yaptırdı - ! 

ğı çimento fabrikasının makine 
1 

tesisatı Alman)'-ada hazırlanmıştı. 
Ancak harbin çıkması üzerine 
bunların Türkiyeye nakli müm • 
kUn olmamıştır. 

Yeni kliring anlaşması yapıl ... 
dıktan sonra bunh'1' Tuna üze -
rinden geçi:ilerelL icara yoluyla 
TUrkiyeye gönderilecektir. Bil • 
tün ticaret ırübad!!lelerinin bu 
yolla yapılması imkanı vardır.,. 

Alman fabrika mümessili pi -
yasamızda tetkikatta bulunmak 
ve yeni anl~ma yapılınca faali. 
yete geçmek niyetindedir. 

•.•...••.....••............. , ......•...• ,_... ........ ~ 
Büyük Millet Meclis i 

Bugün, dahıl i ve harici vaz ıyeti izah 
eden ve Türkiye siyaset •nin ana 
hatıaran ı çizen 

Milli Şefin mühim 
bir nutkt..i ile açılıyor 
Nutuk Radyo ıle dünyaya yayılacak 

Bugtln seııeHk nutkuyla Mecllsl açacak olan Mlllt Şef Cumllanwl 
seçildiği gün Meclis kürsüsünde ilk nutkunu okurken._ 

Ankara, 1 - Büyük Millet ' doktor Mazhar Germen ve 
Meclisi bugün Reisicumhur ls- mebusu Refet Camtez ve S 
met Inönünün mühim bir nutkile mebusu Şemsettin Günalta 
yeni çalışma yılma başlıyacaktır. Parti riyaset divanı taraf 
Milli Şefimiz, saat 15 de Mec· namzet gösterildiklerini bildi 
lisi şereflendirerek senelik nutuk· Umumi heyet bu namzetleri it 
larını söyliyeceklerdir. fakla kabul etti. 

Nutukta harici ve dahili siya- Gene riyaset divanınca P 
setimi1.den bahsedecekleri ve hü· grupu reis vekilliklerine namzet g 
ktlme~ yeni direktifler verecekle· terilen Seyhan mebu Hilmi 
ri bildirilmektedir. ran ve Trabzon mebusu Ha 

MilU Şefimizin bu nutku, radyo Saka umumi heyetçe ittifakla 
vasıtasile memleketin her tarafı- diler. 
na yayılacaktır. Bundan sonra B. M. Meclisi 

Parti grubu toplantısı dare azalıklarile riyaset di 
Ankara, 31 (A.A.) - Cumhuri· katiplikleri için yapılan ser 

yet Halk Partisi grup riyasetin· intihapta, ara tasnifi neticesi 
den tebliğ edilmiştir: evvelki idare amirleri Beyazıt 

Parti grupu umumi heyeti bu· buzu Halit Bayrak ve Mardin m 
gün saat 15 te grup reisi ve Baş. busu irfan Ferit Alpaya ve Man 
vekil Dr. Refik Saydamın reisli· sa mebusu Doktor Saim Uzer b 
ğinde toplandı. yük bir ekseriyetle eçildiler. 

Başvekil. altıncı B.M.M. nin Dıvan kMiplik!Pri için yapıla 
yann açılacak olan birinci içtima- seçimde de ge-n ewelkı div 
yılı için Meclis reisliğine Çanln· katipleri Vedit Uzgören (Küta 
n mebusu Abdülhalik Rendamn. ya) , Bekir Kaleli (Antep) , K 
Reis vekilliklerine Aydın mebusu (Devamı f llnctıd 

Bulgar dostlarımı 
Bulgar Türklerine bu müşkülail 

acaba neden gösteriyorlar ? 
BugUnkU konvansiyonel tirenile 

Bulgaristandan gelen yoJcularm 
verdikleri nıalftmata göre, Bul
garlar, İngiltere ve Fransa ile 
yaptığımız kargılıklı yardım an -
taşmasından sonra Türklere kar
.,ı muamelelerini değiştirmişlerdir. 

Bulgaristanlı Türklerin blrta -
um tazyıklara uğradıktan bildi -
rilmektedlr. 

Memleketimize gelmek isteyen 
Bulgar taqilyetindeki yerli Türk
lere bir çok güçlükler çıkarılmıg 
ve bunlar arasında olan 15 genç 
talebenin tahsillerine devam et-
mek Uzere memleketimize gelme
lerine izin verilmemiştir. 

Bugün gelebilen bir Tllrk yolcu 1 
da, bu seyahat müsaadesini an -
cak be§ ay uğraştıktan sonra da-

biliye veki.letimizin te§ebb~~ 

neticesinde temin edebilmiştir. 
Bulgar memurlan, konsolos! 

ruxnzdan pasaport alan bir 
yurttqlanmıza, yolların kapand 
ğı iddiasile şimdilik seyahat ed 
miyeceklerini söylemişler ve 
ğuk muamele yapmışlardır. 

B'undan başka iki Uç Türk" 
bir araya gelerek konu .as 
bile şüpheli görerek ortada 
bir suç olmadığı halde taltlba 
başlamışlardır. Kırcaall mm 
smda asker namı altında topla 
nan Türklere taş kırdırmak 
ağır ve askerlikle hiç ali.kası 
mıyan işler angarya şeklinde_> y 

trnlmıgtrr. Bulgarisandaki iktısa 
di buhran bilhaMa yertl TUr · 

.(Devamı 4 ~ 



Asım Us, bugunkü makalesinde 
ıocı Dl' l\lillel MecJısın rı 
rm l ıı;Uma devresine girı.ligını 

dedcrek hu ı ın Avrupa ah\'ııli· 
lıı yem ) cııı ınkişarıar göslcrccc k 
lr ıafh::ıda '>ulunduğu sırııclıı \"U· 

uldı unu, Bu)ük l\lıllet Mcclısi 
hukfınıclıniıı t•n büyuk hcclcfı 

, 11 \, lığını YC İ llkt•ıtıni 

run k ol luAunu ve bu e aslı 
d oz 1 n uzak tuın.ı)"ıırnk ruc'> 

cat eyn lmıl 1 nhiller daıresinde 
eml •kel ve millet içın en emin 

..... , .. ~~c 1 r uzerinde 'üı ilme~e 

nı tebaruz etllrivor. 

or. 
Muhurı ır, J.ıugun llaJkanların, Av· 
pa ılıtıl ıfıııın alclıiıı şekillere gö· 

e, bu un ıarıhinde olduitundan 
ok fazla lılr nezakelle,oraya uzanan 
er elı ) k rnk kızgın bi.r ateş ha· 
ne gelmış oldı "unu, Balkonları 

u tekılde alıikn ile lktbadl ve siyas 
enfaatlcr mul ih za etmek husu· 

mnda, lıal) anın tek başına kalmış 
ırlclk 1 >ilk devlet olmadılını 

ISıden kaçırmamak mevklinde bu• 
undulunu ) azarak fena fikirJI her
anıı hır harekete karşı hDrrl· 
ele ve istiklAllerıne Aşık Balkan 
illetıerlnln derhal ayaklanacak 
ukaddeıı mukavemetlerinden bat· 

a bu mınlakada sıatukonun mu
fazosını lstlyen garp demokrasi· 

!erinin ve sene bu nııntnkada biç 
olmazsa şimdiki vaziyetin denmı· 
nı tercih edeceli muhakkak olan 
Almany mın ve kendi emoi)etl nok 
tai nnzarın lan f'ene bumda nılye-

Yugot lav heyeti piyasa· 
dan miihim miktarda 

mahsul alacak 
iki gUn evvel ıehrimize gelen 

Yugoelav ticaret heyeti piyaaa • 
dan külliyetli miktarda pamuk 
pa maddeleri ve zahire almak 
fsteme~tedirler. Fakat bu madde

lerin harice gönderilmesi mene • 
dildi-inden heyet hilkQmetimiz -
den müsaade iateyecektir. 

Son Alman - Yugoslav ticaret 
muahedesine göre, bu malların 

Yugoslavya yolile Almanyaya 
cideceği anlaşılmaktadır. 

---0--

Yapak fiyatlan düşmüş 
Şehrimizde bulunan lktısat 

Vekili ve Ticaret Veklleti Veki· 

ın d~ışıııe ıne -41ı;I ) ırcı kalmı

., acak olan Sov) el Ru ) anın he aua 
kntılmak lftzımgeldiğıni işaret erli
)ur '<e diyor kı: 

"Türkıyeyi Balkanlardan ayrı ve 
ya ayrılmış glbı göstermeğe çalış· 

nı kta hıçhir ısahcl l ulunnıadığını 
sôl lemeAe hacet bile yoktur. Türki
) <'n ın Hallrnnlardaki me' kii fiili 
bir hııkikntıir ki fııraıiyelcrll' her· 
taraf olamaz. Butün Balkan! tar 
Türki)eyi Balknnl.ırın lcnıellaşı 

denılecck kııdar ehemmh elli bir 
uz' . sn) arlarken bu h:ıkik.ıtı gör· 
mezliklen gelmenin lemin erle· 
celi hıçbir fa) da yoktur elbet. Bı· 
zim kan ıntımiıe ~oı e, Avrupa ah· 
vali lıal)a)ı Hıılknnların staliıko· 
sunu muharazada hiç htisnasız bil· 
tün lhlkanlılıırla mesai birliğıne 

sevkedecek bır şekılde inkişaf et
miş huhınu)or. Hissl)al bir tarafa 
hır kılınca ortada olanca çıplııklı· 

ıllle )alnı:r. bu reıılite kalmaktadır.,. 

Tan 
M. Zekerı~ a Sertel, bugilnku ma

k le sın de Halk ınların bılaraflıAı 
meselesını lclkık etmektedir. Mu· 
barrir, Sov)cUerin Bıilkanlara in· 
mesinden ve Türk - Jngıliz ve Fran 
sız anlaşmasından sonra orta) a çı

kan bu meselenin hl'tlô yalnız Dal· 
kan devletlerini değil, Balkanlarla 
alfıkadar memleketler mııtbunt ve 
ricalinı ele ışgalde devam eylediii· 
nı kn) dederek Balkanların bu ha~ 
le kola) Jıkla bitaraf kalahılecekle

rinl, çunkü gerek kendılerinin, Me
rek Balkanlarla aUikadar devletle
rin menfaatlerinin Balkanların bi· 
taraf kalmasını icap etllrdllf nl te· 
barili ettirmektedir. 

v fltni Sabah 
Hüseyin Cahlt Yalçın, Papanın 

son tamimini tetkik ediyor ve Pa
panın her tilrlil cismani ve dilnyevl 
menfaat ve endişelerden lzlde )'ilk· 
set makamından beşeriyete bay· 
kırdılı hakıkatln şu olduAunu lca) • 
dedlyor: 

"Harbin sebebini milfrlt ırkçılar· 
da ve nasyonal sosyallzmde am-
mak lizımdır." 

Türk - Rumen ticaret 
m\\z•ke e 

Tatil q\,iln~.ştbeqle teahhUr 
uğrayan Türk • Romen ticaret 
müzakereleri buıün öğleden aon 
ra Tophane kötkünde tekrar bat 
layacaktır. Romen heyeti Buna· 

yı gezmete gitmitti. Bu sabah 
şehrimize dönmüştilr. 

----<>--
Başvekilin teıekkürü 

Ankara, 31 (A.A.) - Bqv~ • 
kil Doktor Refik Saydam, Cum -
huriyetin 16 ıncı yıldönilmU mü· 
nasebetile yurdun her köıesin • 
den ıönderilen tebriklere tetek • 
kürlerinin ve kartılıklı tebrikle · 

rinin iblifma Anadolu Ajansını 
tavsit buyurmuılardır. 

il HüsnU Çalar, dün yapak tile - Bir tashih 
carlarmdan üç ki§ilik bir heyet Dünkil eayımızöa Tophanede 
tarafından ziyaret edilmiıtir. He Ömer iaminde bir çocuğun Flo -
yet ihracatın men'i ti.zerine da • ber tabancaaile kazaen arkadaıı 
hil! fabrikalann yapak fiyatlarını Adnanı kammdan yaraladığını 
çok dilgilrdüğünil ve zarar gl>r • yamqtık. Bir yanlqlık eseri ola
diilderini, bu yolda tedbirlerin rak yazıda isimler yaııhf yer al· 
almmaamı rica etmltJerdlr. Ve - IDlftlr. Yaralayan Ad.nan ve ya · 
kil. tüccarlara valdlerde bulun • f ralıamıı da ömerdir. Böylece dti 
IDQftur. zeltiriz. 

'ABER' l·N EıD E B 1 ROMAN 1 • 

24-

\ \! ne yapacakt? Bır 

~eye başvurarak çocuk bakı· 
cılıiı yapmak, battı burada ha
karet ve tahakkQm altında yaşa
maktansa bir evde çalışmak bile o 
na munis geliyordu. Böyle bir iş 
buluncaya kadar illn vermek ôte. 

e beriye çırpınmak Jhmıdı. Mum 
ün olsa bu gece kaçacaktı. Fakat 

buluncaya kadar nereye sıtına-
aktı? 

Uzun uzun bır çare ararken bır 
enbire özleri c;evinçle parladı 

li n-, amado batırma gelmişti. 
vini hili •ordu. Aradan epeyce' 

ra._~ .. n 
F. .,;" ~-ini hı.ı'acatma mtindi 

ık bır endi~ kalbini tnmalı-

yordu. Ya Eli başka bir yere git· 
tiyse!! Ah onu bir bulsa bütün bu 
kanpk işlerin düzeleceline emin. 
di. Gözüne bir türlü uyku ginne· 
di. Yavap kalktı bir kat elbise 
ile birkaç çamaşırını büyük el çan 
tasma yerleştirdi ve giyinerek sa
bahın ilk ışığını beklemtie bqla· 
dı. 

• * • 
Zeynep Elinin kapısını , çalar. 

ken gün epeyce ağarmıştı. Kapı 

hemen açılmayınCa yüreğini müt· 
hiş bir heyecan kapladı. Acaba 
kimseler yok muydu? Eler Eliyi 
bulamazsa nereye gidecekti? Eski 
kapının pash ziline bir daha do
kundu. Biraz daha bekliyerek içe
rı kulak verdi Hele çok ı,ükür met 
divenlerden a~r bir vücut iniyor· 
du. Niha}et içerden demin kaldı· 
np kapı aÇtlmca Elinin şı man 
kısa bovlu anac:ıle karştlaştı. Se
vinçten kadınm bnvnmuı attlarak 
~du: 

Madamcıtını E-lı nettde? 

H A B E R - Akşam Postaa 

~~ t 
Erzurumda kar başladı1 
Lodosun tahribatı pek fazla' 

Şehir Meclisi 
Bugün içtimalarma 

başlıyor 
Şehir mecliai kış içtimalarma 

bugilo saat 14 de bqlıyacaktır. 
BugtlnkU ilk toplant?da vali ve 
beled1yc reisi bir nutuk söyllye -
cektir. Bundan sonra daimi encll
men azalan seçilecektir. 

Çok çocuklu ailelere 
ikramiye 

Maliye vekaletinden çok ço· 
cuklu annelere verilecek ikrami
yeler hakkında alakadarlara bir 
tamlın gönrlerilmlştir. 

Resmi vesika ile 6 veya daha 
fazla c;ocut,u olduğu tesbit edilen 
annel"'re ileıde bu çocuklardan 
ölen de ot'"a ikramiye 
biltlirılrnic:tir. 

verilmesi 

Birinci Devlet reaim ve 
heykel sergisi açıldı 

Ankara, 1 - Birinci devlet re· 
sim ve heykel sergisi dUn saat 17 
de sergievlnde Maarif Vüili 
Hasan Ali Yücelin bir nutku ile 
açılmı§tır. Davetliler araamda 
Başvekil Refik Saydam ile bul 
vekiller, İngiltere ve l'rana bU
yUk elçileri ile kordiplomatiğe 

mensub diğer zevat bulunmuetur. 

Kapıcılar okuyup 
yazma öğrenecekler 

Belediye apartmw:ı ve han ka
pıcılarmm okuma yuma bilme • 
sini mecburi tutmağa tarar vv
mlştir. Bilmiyenler balkevlerine 
devam ederek üç ay içinde bu .. 
raltl haiz olacaklardır. 

Bu genci kim öldürdü? 
Bir hafta kadar evvel Galata· 

da sokak ortuıııda bir gencbı ce
sedi bulunnuq ve bUtUn tabkib.
ta rağmen cinayet failini buL 
mü mUmkb ol•mamJiUr. PODia 
mak~IJl Alinin hemşerilerinden ),ı
zet. Mustafa, ve ldrla iamfnde Oç 
klflden ıUpbelenmelrtedir. 

-~-

Fuhşa teıvik edenler 
yakalandılar 

Beyoğlunda Yorgi ve Dimitri 
isminde iki kişi 21 yqmdan tn
çUk genç kızlan fuhga teşvikten 

suçlu olaralt yakalanmlllar ve 
adliyeye verilerek dlSrdUncU sor
gu blklmlifi tarafmdan tevkif e. 
dilmlşlerdir. Bunların ıtmc:Uye ta
dar 20-30 kadar ıenç km bq -
tan çık&rdıklan IOylenmektedir. 

Çöp müteahhidi 
cezalandınlacak 

Şehir çöplerlnbı mnteahhld ta
rafından ada açıklarına dökülme. 
al lizımdır. Halbuki Dd sUn ev
vel lodosu bahane eden mUteab
h!d çGpleri Sarayburnu açıtlarma 
dölmıDt ve çöpler aahillere dol -
muıtur. Liman reisliği bir zabrt 
tutarak mnteahblc:Un eesalıumuun 

için belediyeye g&ıdermlftir. 

* • 
"Elinin annesi sabah karanlıtın· 

da deli gibi boynuna atılan bu ga· 
rip ziyaretçiyi uyku sersemliği ile 
tanıyamadı. Korku ile geri geri 
çekilerek sordu-

- Beni bopcaksın? Ne istiyor· 
sun? Kimsin sen? 

- A madam beni tanunadmıı 
mı? Ben Zeynep değil miykn? E
linin mektep arkadaŞT Zeynep? 
Kadın gözlerini UMturarak 

kayıtsızca tekrarlıyordu: 

- Zeynep Zeynep? tanamadrm. 
Ey ne olacak? 

- Eli nerede? 
Eli yok hurda, o şimdi çalı 

§fYOr. 
- Nerede çah~ıyor? 

Ta Be~'Oğlunda? 
erede otunıvor? 

Bevoğlunda dedim ya .. Bura 
sı çok uzak geliyor ona. Bir pan 
ı:ıironda oturuyor 

- Aman macfam bana Elinir 
~ctr~inı verinfı. 

Bin mQşkilJ!tla kadmdan adr~i 

Civar Umanlardan dün aaklııle. 

şen lodos fırtmuma ait alA.ka -
darlara yeni h~hı•rler gı>lmek -
tcdir. 

Zonııuldakta 
Evvelki glln Zonguldak lima· 

nında bannamıyan 10 gemi fırtı
nayı açık denizde geçirmek için 
açılmışlardır. Bunlardan Zongul. 
dak vapurunun lnağzından iki mil 
açıkta makıneleri bozularak un -
dad i.stemiş, Erol şilcpi yetı erek 
makinesi tamir edilmiştir. 

Karamnrsel~e 

Pazar gunü saat 15 te çıkan 

fıı-tmada Ereğli köyü sahillerinde 
demirlı bulunan lzmite ait Haşi -

mln ild tonluk Hildaverdi yelken· 
lisi karaya düşerek parçalanmış
tır. 

Yine burada demirli Karamür. 
sele bağlı Süleyman Gürbüze a
lt Cihan motö"'\lnUn de bUyUk di· 
rekleri parçalanmış, deniz~ dev • 
rilmiştir. Tosuna ait kUc;Uk CC'y-

uğrıyan Uğur vapurundan güçlük 

genç bir Türk terçllmanmı Ani o.. 
?'\Ak A•biz almJJ, 'l'Ot'k te~Ums· 
nm kurtarılmasma fmkln hA.sıl 

olmamış ve dalgalar araamda bo
ğulmuştur. 

Limanda bulunan Ttrı vapuru 
iş yapamadığından denize açıl -
mıştır. 

Erzurumda kar başladı 
Erzurum, Sl - Dün geceden 

ltibareD Erzurumla mUlhakatma 
kar yağmağa bqlamııttr. 

Her taraf karla örtWUdUr. Ya
ğTş hcllı1 devam etmektedir. _. __ _ 
Beyoğlu halkevinde 
Beyoğlu Halkevi bu yıl salon· 

larında halka verilecek konfe • 
ransların programını hazırlamıı· 

tır. ilk olarak yarın aktam saat 
18.30 da doçent Recai Okandan 
tarafından "Amme hukukunda 
tanzimat devri" mevzulu bir kon-
ferans verilecektir. 
herkese açıktır. 

Konferana 

'" Oeuız) ulları Uınum müdürü 
le yolcu çıkarılmış. fakat vapura JJ.ırahım B.ıyborn bu sabah Ankara
yolcu verHememlştlr. lstanbula '111n ~clırınıize tlönıuiışlür. 

• İstanbul - Berlin hava seferleri 
hareket eden birçok motörler yol- lıugün tekrar bnşlanıa~ladır. İlk 
lanna devam edememit ve Ka • tn) yare bugiin saat 16,20 da Ber-
vak köyüne iltica etmişlerdir. lınden \ eşllk5yc gelecektir. 
Tekirdağında • Kaptan ve makinistler cemiye-
Liman dışmda demirli bulunan ti umumi heyet toplantısı rlün ya· 

bir al U · iki t 1 ik" ı>ılmış ve eskı ıdarc lıe)eli hesap-
tane ç ve anes ışer f · ib dil . . ları munl'ızam sörulerek ra e • 

tonluk dört yelkenli karaya dil - diklen, sonra yeni heyet seçilmit· 
ıerek parçalanmıştır. tir. 

Silivride Sellmpaşa köyU ön • 
!erindeki şamandıra da demirle • 
rini koparıp karaya düşmüştür. 

LımaDJmızda 
Şiddetli lodostan Kadıköy iake

leai kıamen, ve Maltepe iakelelll 
tamamen harab olmuştur. Dibi' 

Bartmdan limanımıza gelecek o • 
lan Mer.sln vapuru Amasra llma
nma mimmıftır. Bugün gelmesJ 
beklenmektedir. Vapur seferleri 
de alt üst olmuştur. Pazar gUnU 

buradan lmroza ka.İkacak olan 
Tayyar vapuru seferini yapama -
DU§Ur. Konya vapuru dün bir 1 
11ve ııeferi yaparak yolcularını 

göttlrmUftUr. 

Evvelki akeam lmıitten limanı
mı&& gelen Uğur vapuru bUyUk 
tehlikeler geçi.rmiş ve yandan 
gelen dalgalar vapurun kamarala. 
rma kadar girerek yolculara kor
kulu anlar atlatmrtpr. 

Geçen haftaki fırtmada köprU
nUn Kadıköy mkelesi yanmda ba· 

tan yelkenlinin dün çıkanlmaama 
başlanmıştır. 

Hopada bir tercftma n 
boğuldu 
Hopa, 31 - 24 aaattenberi de

nizde tiddetll bir fırtına hüküm 
sürmektedir. Et.lbanlrm yaptır _ 

makta olduğu iskelede çalışmak
ta olan W lngill& mUhendiai ile 

• Cnh crsite rektörlüAU. Ebedi 
Şef Ataturkiin olüınünün seneı dev· 
riyesi olan 10 ikinciteşrin cuma gü· 
nü üni\"ersite konferans salonunda 
yapılacak ihtilal proırrnmını hazır
lamaıta haşlamı,tır. 

• Gazi köprüsünün muvakkat 
bbut- mumiılea 'i~ıılkW: ~ 
lıRlSi'ii f.DPlhı;ıp~tpdJ~·HM g.i_, WP,]An• 
d:ı Unk19>anı ve Azapkapı taratla· 
rındaki yollara da parke döşenmek 
ıedir. 

• Bütfin mtnmr ve muallhnlerln 
uugün tevzi edilecek lklnclteşrla 
maaşları yeni barem cetvellerine 
"Öre verilecektir. 

• Dörduncfi umumi mftfettlt ıe· 
neral Abdullah Alpdolan tehrlmize 
ııelml' ,.c dfin vali ve belediye ~ 
isini zi)"aret etmiştir. 

• Uzak köy ve nabiyelerden mah· 
ktmelere getirilecek tahltlerin vak
tinde hazır bulnnabllmelerl için bu 
ıdbi davaların olleden tonra yapıl· 
maları alAkadarlara teblil edllmlş
tlr. 

• Devlet müesseselerinde çalıfan 
mtmurlardan yabancı dil bilenleri 
imtihan etmeı. Ozere Ankara n Is· 
tanbulda birer komhyon teşkil e
•lilmlştlr. 

• İngiliz kredisinden htlfade 
ile kıırııla<'ak tersanenin Hallçte mi 
yoksa Bl'ylcoz ile Pa,abahçe aras1n· 
rla mı ın,ası hakk1nd11 tetklkltr va· 
'lılmnktaclır. Bıı:r,ı mfl•rhrsımılnr H11 
llcin mDtemadlyen dotmaımı mnh· 
zurla flÖrmelı:ledlrler. 

• Tanzimatın yüziincn yıh cuma 
günü üniversite konferans salo-
nunda kulhılıınacaktır. 
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aldıktan 10nra biraz nefes alarak 
çtktı. 

çaldı. Birkaç saniye eoma kapı 

açıldı. Yukardan kapının ipini çe
ken yaşlı kadın merdiven sahanlı
ğına dayanmış, bakıyordu. Genç 
km görünce etrafında dfinden kal 

Pazar 
GAZETELERDE 

bir telsraf, p 
ilden kanunun tehlike, 
bildiriyor. O kanunu 
takım zorluklar çıkar 
zararını mucip oluy 
için kanunun ıslahı 

muş; ıslahına imkAn 
büsbütün kaldırılaca 

Bu habere sevineni• 
nı bilirim. itiraf edey 
lardan delilim; çok 
üzüldüm. PazarlıAı y 
nunun bazı tacirleri, 
sellmeite sevketlilin 
delilim. Fakat pazar 
çirkin, en fena huyla 
ve muhakkak ona m 
lazımtlır. 

Asırlardanberl pa 
bir memleketın, kan 
edilmez her malı, üz 
söre ödemesi elbette 
birUnm hilelere ha 
fın halkı istismara k 
lydi.O kanun ilan edi 
it zorlukları hepimiz 
duk; buna raltmen 
çünkfi sa>·esl bizim 
büyilk yaramızı led:ı 

BOYilk şehirlerimi 

Jaşmayı yasak eden 
vardır; o da elbette 
zararını mucip olm 
çin kal"lı? Çirkin bi 
tidatıik alameti idi, 
dırıldı. Pazarlık d 
zünden, bir ipti 
'u olmuı yüzünden, 
~ıya Qlursa olsun 
Türkiyeııio A' rupat 
olmasını isUyoruz, 
llübaliUkten kurtul 
ruz. Pazarlık ise la 
çirkinidir. Avrupan 
seselerini alın, yaln 
lilnil bırakın, ıark 
korkunçlulu ile dev 
Puarııtı yasak e 

edilir edilmez pa 
kalkmaz, daha uzun 
der, birtakım hllel 
kendini sizler, baş 
Fakat onu sene an 
dan kaldırabilir: o 
yavaş yavaş alıtılır 

zarlıAın ne oldulu 
bir nesil yetişir. F 
kacak olursa, yani 
yetin me,ru miless 
girecek olursa ılanl 
gelecek nesiller sen 
rak yetişir. "Pu:arl 
bammill ede1im de 
ketin daha kola> lık 
et-il bir zamanda 
eden kanunu tatbik 
dt düşDnfılebllir: f:ı 

doAru ıfeAilcllr: pu 
derse onu yasak ed 
sene, yiJz sene, beş 
da busQnU zorluk 

Bunun için ffazet 
mm o habere inan 
nım. Paurlılı usa 
kaldırılması, belki 
maddeten znrıır t'l 
geçehilir; fakat me 
btırik bir manevi 

Zeynep Tepebaşında tram· 
vaydan indılden sonra elindeki 
adres yazılı kağıt parçasını ilk ö
nüne çıkan garson kılıklı birine 
gösterdi. Adam biraz düşünüp et
rafına bakarak eliyle üst tarafta. 
ki sokaklardan birini i~t etti: 

N 
mı~ sürme artıklı çürük göz ka. ı--------ı 

- Şu sokağa sapınıı. Tekrar 
sağdaki sokağa giriniz. Birinci. i· 
kinci üçüncü evler değil son taraf· 
taki apartımanın yanındaki eski 
evin kapısını çalınıı. Madam Man 
niğin pansiyonudur orası. 

7..eynep bu kolaylıt-1 o kadar se
vinrniştı ki derhal yürüdü. İçinden 
derin bir oh! çekti. Hiç yorulma. 
dan Elinin evini bulmuştu. HattA 
sımdiden ev sahibinin ismim bile 
öğrenmişti. Demek işler yolunda 
gıdiyordu. Bu erken \akit elbet 
Eli evinde olaqktı 

Müsterih adımlarla sokağa gir-
dı Ye eliyle koymuı gıbi kapıyı 

paklannı büsbüttın burutturarak 
bir tek gülümseme ile ~ sor 
du: 

- Hoş geldiniz kimi anyorsu· 
nuz yavrum? 

Zeynep bu güler yüıle karfdaş· 
.marun verdiği bir samimiyetle san 
ki gurbetten yeni kurtulmuş bir 
gönlün bütün hasretile, buruşuk 

~'ÜZÜnün katmerİerinde henüz yı. 
kanmamış pudra İzleri parlayan 
bu iyi kalpli kadının! boynuna 
atılmak ihtiyacını duydu. Fakat 
sabahleyin Elinin anneşin • 
den gördüğü soğuk mualemelenin 
benzerinden korktullf için daha 
temkinli davranmak istedi. Dur 
dutu bütün bir sami~ ~nde 
dalgalanarak: 

(0....... ..... ) 

Vapurla iıke 
aılasara 

EyUbde De' .. 

oturan ve Fener 
lebealnden olan 1 
nastuiya dün F 
yanqmakta olan 
mış, fakat vapurl 
na aıkışarak ezilm 
milştUr. MUddeium 
yapm.aktadır. 

Proıt ~ursa 
Şehircilik 

dün Kadıköy ve 
Binde tetkikler 
günlerde Bursaya 
va meydanmm ner 
mest hakkında et 
tadır. 
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harbin Sovyet Rusya 
genişliyeceğini sanıyor 
~nla beraber bitaraf kalmak azminde bulunduğunu bildiriyor 
~~I M © O © t ©. lF ..... R.G·~~ett· 
bı~ 
;ıAtıoA· 

lı~rı·. 
ı, L 111tlcn gelen h:ıberkrc gö· 
liı'e ~~-li11~cki lıütün Leh :ıhali lalı 
ketliıı1.1ılr11 ı~Lir. Uunların yeri ıw 
ılt~ en ve Çckuslov:ık şchiı·lerin 
1 !tctir·ı 
tcektir 1 ccck yahut..lilcr ycrleştiri· . . 
" l'uliıı·k . . l3 ı· ·~u~ , . en ~azctesıııın er ın 
t" ~ .. ,,. 
ı l•ra; 1_ııe naz:ıran, 1 e~·lülclenl..ıe· 
~~ ~Ü !ld.ı hnpsedilmiş olan iki ilfı 
llı~ıe .z .\alıudi t.lün ailckriııı gör-

rın . . 
"Qı·a ., c 'ukıl lıı rakılıııaksızıu Po· 

' .\;ı "u·· 1 ·ı · 1 ·•· L,. "' Ilı crı ıııış cruır . 
Cj 1 ~lıv<I h"'k" . l h r er· u · uınetı A ınan mu :ı· 
aııı ıne "ı·ı ı· r· ... İl·e "' emvu ın tas ıycsı ıçııı, 

~~I , ... llcz:ırcliııde itl:ıri lıir teşek· 
'ı ııl~Uıla gctirnıistir. 

ll!(i[. • 
t k·w ız diplomasisi mnh:ıfilin-
1rı.' 1 ı·cııl' -.(iy]eııd:ıline ~öre uzak 
~ \"·ı· . • <.) 

•le 'l' · zıyctiııc d:ıir ol:ıruk Londra 
ı ı. Ok,·o 
~~r•r l arasındaki müzakenıtın 
reni, ıaşl:ınıası husuJunda 1 ııgil

ı~,,~ 1 
Vuziyclinde bir değişiklik . ~. 

~ l~~ .. ı ' . 1 -nıı cı]ıJıııiş olun Pulonyu aru· 
~elıı1 j ~'.1 121 murahhas Mosko\'aya 

~lır " 1 ıı HI·'. uunJar, Lıu ak~:ıııı topla· 
ı 11 

1 'sek Sun·et ırıcclbinin ccl-
~ . -

1 1ıı~ I· '~tırak Cllcct•k terdir. nu iç
i• '•1 l 
~sı. >u ııtınlal-alıırılan Sovyel 

•l\~ ·ıı 
1 • y· 1 ıakı tasdik olunacaktır. 
'ı t·ııj S< ı . . .. r ı ıiJ 1 ı\·yet c rısı, uc se are 
l ıa ılc hirliktc uiiıı salıah Sof

~t·lıııiştir. 

~ra.ğda karışıkhk 
ır kl]i ölmüş, 6 ki'l' 

yaralanmış 

· lı.llıst 
il t Crdam 31 (A.A.) - 28 Csr· • 
~di.: 1nde Pragda vukua gelen 
ı-. ~eler . d b' k' . ··ı ·•ı[j, netıcesin e ır ışı o -

~. G 1 . 
l:ıı•t '1~i ağır surette yaralan · 

~ it 
QQtd" • • 'l Llrahların ikisi .Alman, 
~a~t~ ~Cktir. - Bu haberi Telgraf 
,,.. esın · 
·•ıt'tte . ın Prag muhabiri ver -
Yataııı!ır. Çeklerden birçok hafif 
~al\1~ 1 r da vardır. Kahve ve lo-

tıl\ ar kapatılmıstır. 
tıı ~art · # 

•arı esı sabahı hayat n-ormal 
ıata 

Ç k ~ını arzetmiştir. 
tıı~Si, ~tikümetinin bir kararna • 
1ıı• ll"ıilli • A • 

~~l camıanın resmı nışanı 

~i~ilrı~s.na. cım3.k üzere bütün Çek 
tı-4~t' <trının takılmasmı menet -. •r 
ı\y~. 

teı,ı_ ' l tnu}ı ,_. . .. .. 
• ttiı avır, cumartesı gunu 
•• Cdi} · • ' c.. ın1ş olan eşhasın sıddet 
lı •<:ala d ~ 
llıtırıı- 11 ırılacaklarını, fakat 

1~ilıa~1 llı.~hiyette hiçbir tedbir 
lııiş1i Cdılrniyeceğini ilave et -r. 

~~lll 
tı., Urlar arasında 

~tr 11,\<tra 
1 •\~td • 1 - Mektupçular ve 
~t " ilrlar arasında · t · '"hıt yem ayın· 
~· lllıştır. 

t' l\Ji 
1 Si,.. ~ tnektupcusu Osman Nu· 

<\ "~ba. # 

1 
~ıııı ll ' l:-.'Iardin mektupçusu 

at.ı ELltı•n · ki k k 
"arı --~sıre, es ayma am 

tıı~~ N ~C:.i B" "l s· b P. •tı.ıp m ıngo e, mo 
:::ııı~e}Usu Muzaffer Mardine, 
~, ~ır 

lı lııi l.l· .nıektupçusu Süleyman 
•q'· 1ths M 

t il ~- e, ardin defterdan 
~tt~ar1 ~at Maraşa, Bingöl dcf
}~;ı tleft Urhan Mardine, Trab -
,, 

1~~e ,,erdarı Reşat Balıkesirc, 
-~ı ı..ıcf • tetd terdarı Aziz Trabzon 
~ ~İtiı:ı.a:lığına tayin edildiler. 
ç '~tik tı sınıf maliye müfettişi 
'r~ tahsilat ·· d .. 1 .. - ·· 
~ 'ş ~ mu ur ugune, 

111 l~iye ay~a.kamı Ömer Naci 
ı, 'ti tej trıufettişliğine, telgraf 
tal\ heye~· muavini Fuat yüksek 
h }' teıı:> 1 azalığına, Rahmi Ok -
"' t.t'"'f . ı,' "e tn"" ışleri reis muavinliği-

!\ h ilden t tk'k · ·· ·· il) 'Yet· e ı cnstıtusu 
a~ ı re· . H tıı ~t\ t ısı adi Yener de 
tı~ ~tkik v . 1 . 

ııı· · l)ı·· e arama ıs en u -
·~ı tı::ıtırı·· ~.. ~ 
· ~'<li u~ur.~ tayin edil -r, 

Almanya ile Sovyet mü nasebetlerlııi ve Türk • 
Sovyet konuşmalarını anlattı 

ve sulbü yapmamak için hareket 
lerine yeni müeyyideler aramakta· 
dırlar. Son zamanlarda bu iki hü. 
kumet zimamdarları kendilerini 

' 

Finlandiya heyetinden 
Müzakereler tehdit edicı 

bır mahıyet ahrsa 

ı<e ndısine bıldirmelerini 
rıca etti 

Heyet dün 

1\loskova, 31 - Sovyetler Birli· 
ği Ali Sovyetinin beşinci fcvkala. 
de toplantısında halk komiserleri 
heyeti reisi ve hariciye komiseri 
Molotof yoldaJ tarafından verilen 
rapor okunmuştur. Molotof bu ra· 
porunda üç noktaya temas etmek 
tedir. 

Birincisinde: Beynelmilel vazı · 

yette son iki ayda fevkalade dcğı 
şiklikler husule geldığini kaydet· 
tikten sonra Almanya ile Sovyet· 
ler birliği arasındakı anlaşmadan 
bahsederek ademi tecavüz anlaş 
masınm senele. dir Jevam eden 
gayritabii münasebetlere nihaye1 
verdiğini bildirmiş ve tahaddüs e. 
den dostluğu 28 eylfılde Moskova· 
da imzalanan misakın ileriye gö· 
türdüğünü kaydetmiştir. 

demokrasi hukukunun şampiyonu 
olarak ileri geçirmeye çalışıyorlar. 
Bu cümleden olarak İngiltere hü 
kO.mcti kendi3i için harp gayesi o
larak ''Ilitlerizmin yok edilmesi· 
ni,, ilfın etmiş tir. 

Mosko-
l
akşam 

vaya VJrdı 

!kincisinde: Polonyanın askeri 
inhidamı ve Polonya hükumetinin 
dağılması ışaret edilmekte ve şöy 
le denilmektedir: 

"Polonya zimamdaranı sıra:ıı 

geldikçe hi.ıkümetlerının, sağ anı· 

lığından, ve orc.;ularının "kuvvet 
\'e kudretinden., bahsetmekte pcr. 
hiz etmemi-ılerdir. Halbuki Polon 
ya evvela Alman ordusu \'e arka
sından Kızıl ordu taı alından indi 
rilen birer darbe bir Versay cenL 
ni olan ve ancak idaresi altında 
ekalliyelterı tazyik sayesınde yaşı
yan bu hükumeti tuzbuz ha~ine 

inkılap ettirmiştir. Artık Almanya 
ve Sovyet birltği arasında ananevi 
siyaset telakki olunan prensipsiz 
oyun usulleri tamamilc iflas et
miş vazıyettedir.,. 

Üçüncü noktada Moloto( Av-
rupada başhyeın umumi harpten 
bahsetmektedir. Beynelmilel vazi. 
yeti cezri surette değiştirmiş ola· 
rak tavsif edilen harbin tarihçesi ya 
pı . makta ve önce Almanya • Po. 
lonya arasında başl:yan bu kav· 
gaya Fransa ve !n~ilterenin de 
iştirak ettiğı söylenmektedir. Fran 
sız, lngiliz garantilerinin Polon
yayı yok olmaktan kurtarama:lı. 

ğı, zaten bu garantilerin ne gibi 
şeylerden ibaret olduğunun kımse 
tarafından bilinmediği zikredil 
mcktedir. 

l\lolotol burada şunları kaydet 
mektedir: 

"lngıltcre ve Fransa hükümetl<' 
rı tarafından bu yeni \·aziyet~crıni 
muhik göstermek ıçin Polonyaya 
karşı yapılmış olan taahhütlerin 
ilen sürülmesi ciddi bır esasa is:ti
nat etrniyen harekettir. Bugün 
herkes anlıyor ki eski Polonyayı 

yeniden ihya etmek me.;elesi mev 
zuubahs bile olamaz. Bu sebeble 
şimdiki harbi Polonyayı ihya ga· 
resini takip ederek idame ettirmek 
mecnunane bir hareket olur. Fran 
sa ve İngiltere hükfunetleri bu 
noktayı pek iyi anladıkları ha1de. 
gene muharebeye netice vermemek 

Bundan anlaşılıyor ki, gerek 
tngil terede ve gerek Fransada ·bu. 
lunan harp tara ftarları Almanya· ' 
ya karşı eski din muharebelerini 
:rndıracak bir tarzda bir ideoloji 

muharebe;;i ilan etmişlerdir. Eski 
zamanlarda moda hükmünde bu· 
lunan dinsizlere karşı harp hepi-
11iz ı n bildiğiniz gibi halk tabakala. 
rr içın [eci neticeler doğurmuş ik· 
tL;adi ıflaslara ve milli kültürle. 

1 

rin harabisinc sebebi ye. t vermiştir. 

Bu harplerin bundan başka birer 
netice vermesi zaten ımkan dahi· 
linde deği~di. Fakat bunlar kuru. 
nu vu~tada vaki olmuştu. Şimdi 
Fransanm ve !ngilterenin müte· 
ha!donı sınırının yeniden yaptık· 

· arı da bizleri bu eski hurafeleri 
ve kültür y1kıntılan devrine ve 
kurunu vustaya doğru sürükle
mek değ il mıdir?,. 

Molotof bundan sonra Hitle. 
rizmın kabul ve ademi kabulünün 
cebirle yapılamıyacağını işaret 

etmiş, Finlandiya • Sovyet müza· 
kerelcrinden bahsetmiş. Türk -
Sovyet konuşmaları üzerinde dur -
muştur. 

Türk - Sovyct konuşmaların· 
dan bahsederken Türkiye ile yal
nız Karadenıze münhasır olmak 
üzere karşılıklı yardım misakı ak.
detmek ve harp esnasında Kara· 
denizi düşman gemilerine kapa· 
mak teklifinde bulunduğunu \'e bu 
teklifin kabul edilmediğini ilave 
etmiş, müteakiben İngiltere ve 
Fran:;a ile al<dolunan muahedeye 
g;eçmı']tir. 

Sovyct ta~ ve hariciye komıserı 
harbin henüz ilk safhalarında ol· 
duğunu, takat daha da genışlıye. 

bileceğinı söyliyerek SO\'yet Rus· 
yanın bıtaraf kalmak azminde bu· 
lunduğunu lebarüz ettirmiştir. 

Leh başvekili Londrayn 

gidiyor 

Londra, l (Hususi) - Daily 
Tclcgraph gazete.;inin yazdığına 
göre, Leh Başvekili ve başku -
mandanı Vladislav Sikorski ya · 
kın;:Ja Londraya gelecek ve bun · 
dan bir müddet evvel hariciye 
nazırı Zaleskinin başvekil Çem · 
berlayn ve hariciye nazın Lord 
Halifaks ile yaptığı temaslara \ 
devam edecektir. 

Finlandiya murahhas 
dün akşam Moskovaya mütevec
cihen Hclsinkiden ayrılmr§ ve ge
ce Moskovaya varmıştır. 

Heyet hariçte şayi olan riva -
yetler hilafına eski heyetin ayni
d'ı. 

Kopenhagda çıkan Social De _ 
mokraten gazetesinin Helsinki 
muhabiri, Firlancliya tekliflerile 
Rus istekleri arasmda mühim 
fark mevcut olduğunu yazmakta
drr. 

Bazı noktalar üzerinde ısrar -
dan vazgeçmiş olan Finlandiya -
nm yeni tavizlerde bulunmasına 
imkansız gözüyle bakılmaktadır. 

Diğer taraftan Bern mahreçli 
bir ajans telgrafı şu haberi ver
mektedir: 

Bcrn, 31 (A. A.) - Meue 
Züreher Zeitungun Hclsinkideki 
muhabirinin öğrendiğine göre, 
Moskovadaki son toplantı sırala. 

rında Amerika sefareti erkanın

dan biri Finlandiya murahhas he
yetine Reisicumhur Ruzveltin hu
susi bir mektubunu vermiştir. B. 
Ruzvelt bu mektupta müzakere -
ter tehdid edici bir şekil aldığı 

takdirde kendisinin haberdar e _ 
dilmesini rica etmiştir. 

Sovyet matbuate 
Amerikaya karşı 

bir mücadeleye 
ş1ddetli 
gırdi 

Paris, 31 (A.A.) - Havas biL 
diriyor: 

Moskovadan gelen müteaddit 
haberler, bir kaç gündenberi ora
da maLbuatrn Birleşik Amcrikaya 
karşı şiddetli bir mücadele a<,;tığı· 
nı göstermektedir. 

Rus efkarı umumiyesine veri
len bu yeni direktifleri izaha ya-
rayacak bir çok faraziyeler ileri 
sürülmekte ise de, Pittman proje. 
sinin kabulü keyfiyeti aranılan 

sebebi kafi derecede aydınlatmak
tadır. Sovyet Rusya, Birleşik A -
merikanın tam bir istinkaf vazi -
yeti almasına intizar ettiğinden 

Almanya ile bir dereceye kadar 
elbirliği yapmayı kabul etmişti. 

Binaenaleyh, Sovyet matbuatının 

bugünkü neşriyatı, efkan umu
miyeyı şimdiye kadar tesbit edi
lenden gayri bir istikamete sev
ketmeye matuftur. 

itimada şayan k§tin 
Üçyüz liranın yankesecisı 

Zabıta, İş Bankasında feryadı basan katiL:n 
suçlu olduğunu nereden anladı? 

Zabıta garip ve dikkate değ~r 

bir emniyeti suiistimal hadisesi
n. meydana çıkarmıştır. 

Çi:t('kpazarında cam ticaretha· 
nesi sahibi Alberin 35 lira maaş
lı ilya Yahya isminde bir katibi 
vardır. Alber dün katibin·e 2683 

lira para vermiş ve bunu iş Ban· 
kasına yatırmasını söylemiştir 

Tüccarın katibine emniyeti var 
dır. Bu sebeple sık sık bu şekil 
de mühim paraları kendisine tes
lim etmekten çekinmemektedir. 

İlya patronundan paraları al -
dıktan sonra onun gözleri önün
de bunları ceplerine taksim etmiş 
ve iki yüzlük ve iki de ellilikten 
mürekkep 300 lirayı da pantolo -
nunun arka cebine koymuştur. 

Böylece iş Bankasına giden ka · 
tibin birdenbire acı bir feryat ko· 
pardığı duyulmuş yanına koşanlar 

300 lira bulunan pantolon cebi -
nin iç çamaşırlarına kadar bir ji· 
letle kesildiğini ve paraların da 
çalındığını görmüşlerdir. Hadise 
derhal pofü~e haber verilmiş ve 

Yeni Ticaret 
Ve'kilimiz 

Ticaret Vekili Cezmı 

Erçinin yerme 

Nazm ı f opçuoglu geldi 
Ankara, 31 (A.A.) - Bir 

müddettenbe • 
ri :-ahatsız bu· 
lunan Ticaret 
Vekili ve An -
tal ya mebusu 
Cezmi Erçin, 
rahatsız· 

lığımn devamı

na ve tedavi 
ihtiyacına meb
ni vekalet vazi· 

Yeni Ticaret fesinden istifa 
Vekilimiz Nazmi etmiş ve yerine 

Topçuoğlu Aydın mebusu 
Nazmi Topçuoğlunun tayini yük 
sek tasdike iktiran eylemiştir. 

HABER : Yeni Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoğlu Mülkiye Mek
tebi mezunlarındandır. Uzun 
müddet ticaret ve ziraat işlerile 

meşgul olmuş ve bilhassa mem -
leketimizde kooperatif hareketi -
nin yürümesi için çalışmıştır. 
Aydın incir ve ziraat satzş ko

operatiflerinin başında gösterdi· 
ği faaliyet memlekete çok fay -
dalı olmuştur. 

Millet Meclisine, beşinci devre 
A . dın mebusu olarak girmiş ve 
Mtclisin İktısat Encümenin::le 
ameli bir ihtisasın verdiği kud -
r· · ~ temayüz etmiştir. 

Ticaret hayatrmrzm icap et · 
tirdiği tedbirleri bulmakta ve tat 
bik etmekte muvaffak olacağı 

muhakkakt.r. Ke':l,:iisine muvaf
fakıyetler clileriz. 

Denizcilerin terfi 
İmtihanları 

Kaptan, makinist ve diğer de· 
nizcilerin terfi imtihanları bun · 
dan sonra mayıs ve ikinci teşrin 
aylarının ilk haftasında yapıla -
caktır. İlk imtihan önümüzd~ki 

mayıs aymda olacaktır. imtihan
lar Ortaköydeki Deniz Ticaret 
Mektebinde yapılacaktır. 

l ik~t.ci şube memurları işe el ko -
yarak bir iki saat için-de bu hadi
senin düğümünü çözmüşler ve 
yankesicinin bizzat ilyanın ken -
disi olduğunu meydana çzkarrmş· 
lardır. Katip suçunu itiraf etmiş 
ve Kuledibinde Fmdık sokağm -
da 26 numaralı apartmanın ikin
ci katındaki evine gidilerek 300 
lira bir kumbara içinde bulun -
muştur. 

Katibin, paraları patronundan 
aldıktan sonra derhal evine git
tiği ve 300 lirayı kumbaraya koy 
duktan sonra da İş Bankasına ge 
Iip bir jiletle kalabalrk arasmda 
pantolonunun arka ııebini kesti
ği ve feryada başladığı anlaşıl -
mıştır. 

Fakat işi kumaştakı kesikle
rin etine kadar derin bir şekilde 
kesilmiş olması meydana çıkar -
mıştır. Çünkü yankesiciler tabi • · 
atile bu şekildeki kesmeleri, içeri 
ye işliyerek kurbanlarının canını 
yakmıyacak şekilde yapmakta -
dırlar. 

Nevyork sergisine 
hediye ettiğımiz 

çeşme 
Vedat Nedım l ör 

bu münasebetle bir 
nutuk söyledi 

Nevyork, 31 (A.A.) - Ana -
dolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Memleketimizin Nevyork şeb -
rine hediye ettiği çeşmenin tak • 
dim töreni, Cumhuriyetin 16 ı ıcı 
yıldönümü vesilesile yapıldı. \ e· 
dat Tör, davetlilere hoş gel
diniz dedikten sonra büyük Ti'd~ 

cihangirleri hakkında lıir e~ r 
hazırlayan meşhur muharrir Mü 
Cooku tanıtmıştır. Mis Coo~, 

Türklüğe derin bir sevgi ve an
layış ifade eden nutkunda, Türk
lerin asaletini, Yunanistana ge -
len ve ancak ecnebi entrikaları· 
nın kurbanı sayılabilen Rus ve 
Ermeni muhacirlerin sitayişli i -
fadc!erinden daha iyi tanıdığını, 
Türklerin garp tekniğini benim -
sediktcn sonra kendi asil kültür• 
lerini canlandmnağa başladıkla • 
rmı, serginin- yegane artistik bi
nası Türk pavyonunun buna can 
lı bir şahidi olduğunu ve bunun 
gibi muhafazası icabettiğini söy
lemiştir. 

Büyük elçimiz nutkunda çeş -
me başlarının çok defalar kalp 
maceralarına sahne olduğunu an 
latmış, hediye ettiğimiz çeşmenin 
Türk • Amerikan milletleri ara -
sındaki sevginin bir sembolü ol -
masmı dilemiştir. 

Belediye meclisi reisi yedi bu· 
çuk milyon Nevyorklu adına te
şekkür ederek, terakkiyi seven 
iki milletin bugün birbirine her 
vakitten ziyade yakınlık duyduk .. 
!arını, Türk çeşmesinin yeni pat"' 
kın en güzel bir nüvesi olacağı
m bildirmiştir. Nihayet de türk -
çe olarak · bu çeşme başında Türk 
milletine selam ve sevgiler - de • 
miştir. 

Sergi namına ecnebi iştirakleri 
reisi Ruzvelt Türk milletinin 16 
Cumhuriyet yılındaki hamleleri -
nin hayret verici neticelerini an· 
latmış ve Asya ile Avrupa arasın 
daki yolların bekçisi sıfatile in -
sanlığa karşı mesuliyetlerini ta · 
mdığtnı en parlak bir surette is
bat etmekte olduğunu dünya yii 
zünde sulh ve istikrarın büyük 
amili olduğunu söylemiştir. 

Akşc:m Tüd:ler büyük elçim' 
zin rt>i.:li~i ;ı:tr• , •. ~ ~oı·lan .. ,.,• 
bayrın• ;,., .. ~ sı ... , ri.n-. 

uan c'o:a~ı :.~rıı.n...W... O:il.,. ıüı,- . 

ri;r . 



J1eclis bugün 
açıhyor 

ltalya kabinesi 
(Baı tarafı 1 incide) 

mal Ünal (1 parta), Cavit Ural 
Tiğde), Dr. Sadi Konuk (Bursa) 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale), 
kazanmışlardır. 

Parti grupu idare heyeti üyelik· 
leri için yapılan seçimin ta nifin· 
de cc:ki üyelerden Abdülhalik Fı·· 
rat (Erzincan), Rasih Kaplan 
{Antalya), Damar Ankoğlu (Sey
han), Emin lnankur (!çel), Şük· 
ru Koçak (Erzurum), lsmet Eker 
(Çorum), Atıf Tüzün (Çoruh), 
general Ihsan (Giresun), Kfirnil 
Dur5un (lzmir), <>kseriyctlc scçit 
mi!;lerdir. 

Ruznamede başka bir şey ol· 
madığmdan saat 10,30 da i!;timaa 
nihayet verilmi~tir. 

Müstakil grup ta toplandı 

Ankara, 31 (A.A.) - C,H.P. 
müstakil grupu reis vekilliğinden: 

c.H.P. müstakil grupunun 31. 
10.939 tarihinde, reis vekili lstan· 
bul mebusu Ali Rana Tarhamn 
rcislil::rinde yapılan toplantısında 
Türkiye büyük Millet 1\ıleclisinin 
yeni içtima senesi için müstakil 
grup idare heyeti azalıklanna: 
Konya mebusu Ali Rız.'l Türel, 
Muğla mebusu Hüsnü Kitapçı, ,·r. 
Rize mebusu Fuat Sinnen intihap 
edilmişlerdir. 

(Battarah 1 incide) 
olarak memnuniyetle karşılamak 
ta, kabine azasının, bir ka!t serK· 
dir bir milli hayata yeni bir ham· 
le verebilecek kabiliyette yeni a· 
damlar tarafından istihlU edil • 
melcri bu anane iktızasın<lan ol
duğunu söylemektedir. 

Roma gazetelerine göre, yeni 
kabine erkanının mesaisi, hilhH· , 
sa, memleketi her türlü ihtimale 
kar§ı koyabilecek m.Addi ve ma
n~vı bir şekilde hazrrlamaya ma· 
tur olacaktır. 

Lavaro Facsıta gazetesi Du -
çcnin sözlerinin hakiki mana1a -
rile telakki edilmeleri lUzumunu 
ecnebi memleketlerin artık anla
maları iktıza ettiğini yazıyor. 

Duçe Venedik sarayının tarihi 
balkonunda gelecek defa görün -
dilğü zaman bunun beynelmilel 
vaziyeti izah için değil, belki, 
tarihi ehemmiyeti haiz kararları 
tebliğ etmek maksadile yapılaca· 

Bütün gentll~in nıuan dikkati
ne: Heyecan, macenı, sergüze~t 
fllmlcri nıcraklılarırıa: 
~11 Century Fox lilm şirketinin 
hu mevsim icin hn:rırhınmış tn 
ı;uzcl filmi. 

Arizona Kaplanı ... 

BAŞROLLERDE: JEAX WJT· 
HERS - HE'Nm· WJLCOXOl'
J.EO GARRtI.I.O 
n:ışt:ın :ışa~ı: Heyecan korlm ve 

deh~et filmi 

Bugd'ln 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında BAŞLIYOR 

,-~ MüVEZZi ARANIYOA 

1 
lsı:ınbulun her semtinde gazete sııtncak ınüvczzllerc ihtiyaç 'ar, 

nJkdl tcmin:ıt "\"C hüsnü nlıHik nsi knsı şarttır. lstb·enlcrin lst:ın
hul Anknrn cndclcsi O!l-1 Aıl:ıkl h:ın ı~crdi Selek ili\ıı '\"C Teni Tiii

'"'' •wnl,. l"İİl"rf''l:'lf. --=-............................... . 

gmt İtalyan milletine lbildinni§ · 
ti. f talyan milleti vaıiyet lüzum 
gösterdiği takdirde nuçenin bu 
vaadini yerin~ getireceğine ka -
nidir. 

Almanlar uas1l görüyorlar 
Berne. ı - Havas ajansı bil· 

diriyor : 
Berlin siyasi mahafili Musoli • 

ninfo kararla~hrdığr geni! kabine 
değişikliğine, sadece bir ''nöbet 
dcği§tirme" mamısı atietmelcte 
ve la§izim iktidar mevkiine geli
tindenbcri bu usulün ltalyada 
cari olduğunu söylemektedir. Bu 
mahfiller, bu hadisenin ha.tici si
yaset balmn.ından bir mana taşı • 
dığuu red ve inkar etmektedir -
ler. Bununla beraber, Alman ha· 
riciyc nezaretinin noktai nazan 
Berlindeki Alman ve yabancı ma 
hafilde, Duçeıün aldığı tedbirle -
rin türlii türlü muhaverelere mcv 
zu tetkil etmesine mani olma • 
maktadır. 

D. N. B. Alman ajansı bildiri
yor: 

Roma matbuatı ajans Hava~ 
tarafından yapılan bir beyanatı 
kaydetmektedir. Roma matbua -
tının Parise ve Lcmdraya verdiği 
haberler Franaeda maneviyatı 
daha fenala§trraıbilecelc mahiyet -
tedir. Havas, siyasi mahfilleri. 
Pariste Mmolininin harici siya • 
sete dair olan nutkuu 28 teırini
cvvcldc ıöyleınemlc muntazır bu· 
lunduklanru bildirmiıtti. Bu ü -
mit, biç bir esasa istinat etme • 
mekte ve Fra.nsanm harbin istik
bali üzerindeki ümitJerinc uygun 
bulunmaktadır. 

Fransada akisler 
Paris, ı - İtalyan kabinesin· 

de yapılmış olan tadiJit. Franaa
da İtalyanın başhca lcayguaunun 
bilhassa Almanyaya kartı çolı: aı
kr siyasi bir istiklal muhafaza et
mek olduğunun yeni bir emma • 
resi addedilmektedir. 

Mussolininin ekseriya bu kabil 
tadilat icra etmiı. olduğuna. ip.· 
ret edilmektedir. Yalntr: bu defa 
istifa etmi! olantann kiffesinin 
İtalya ile Almanya arasında en 
sıkı bir anla§ma meV"CUt olduğu 
zamanda vazife başmda bulun -
muş olduklan dikkate şayan gö • 
rülmcktedir. 

lsviçrede 
Horn, l - Gazeteler yeni ka

bine dışmda kalanlann Alman 
dostluğuyla t.anmnıış olöukiarmı 
tcbana ettiriyorlar vo Almanya
nın Roma elçisinin alemde BerlL 
ne çağınlmMmr kabini) değfşik
liğiylo alakadar görüyorlu.r. 

LALE Sineması 
Yann ak~r.mdan itibaren: Senenin ikinci ıüper filmine baılıyor. 

HENRİ BATAiLLE'm Fransız 
edebiyatına hediye ettiği ÇILGIN 

• Piyesini Fransanın en kudretli artistleri 

BAKiRE 

VDctor IFrancen - Annle Ducaux 
Çılgın bir aşkla bezcnerek .. Öldürücü bir kıskançlıkla süsliycrek ... ve heyecanla kudretlendirerek 

Sinema dünyaırna bir şaheser yarattılar ••• 
Fevkalade ilave: İlk defa gelen son harp raporu Alman tayyare Ierinin lngiliz filosuna hücumu ... 

Litvanya ve Vilnonun işgali ... Zigfrit ve Majinoda harp RENKJ.t MİKİ WALT DİSNEY 

.~BU FJLM PEK YAKINDA Ankara ULUS SiNEMASINDA gösterilecektir.~ 

~Yarın akşam SARAY sineması ... 
Şimdiye kadar görülen bütün güzel aşk filmlerini gölgede bırakan ... Kadm, için yeni 
müt'ssir bir mevzuda yaratılan Annelerle maşukaların kalplerini titretecek olan ... 

EBEDi \'EN SENiNiM 
(STELLA DALLAS) 

Fransızca sözlü şnheıcrini ta!u!im ve ıtıyın mütterilerinin görmelerini haısaten 
ediyor. Ba .•·ollcrde: 

BARBARA STANWYK - JOHN BOLESS 
BUyük bir aşkın ... Büyük bir ıztırabın ... Büyiık bir jhtlrasrn romanı 

8 !- - Biletler e-vvelden ıahJmaktadır. • 

Molotofun nutku 
vaziyeti değiştirmedi 

tılmıştır. Diğer taraftan Fransız Saint Viııccn~do açıkta de.miri~ 
tayyareleri de büyUk keşif uçuş- olan bir Yunan gem~~nde; ' 
lan yapmışlar ve tayyareler sa- ment vnpurunun c:ü, arı ... ı fi . 
limen Uslerine dönmUilerdir. ~ürdü~ünü sö\·Jemi)ir. GerttİC1 

(Baştarafı 1 İncide) 
tiğimiz ihtirazi kayıtları kaldıra. 
rak, buralarda diğer devletlere de 
tahkimat için müsaade verilme::;ini 
istedik. 

Molotof, Sovyet tekliflerinin 
kabul edilmediği takdirde tehlike· 
li neticeler cloğurabilec.eğini de ila· 
\'e cyl<'mişti. 

Molotofun nutku ve 
Amerika 
Nevyork, 1 (A. A.) -- Nevyork 

Timcs yazıyor: 
İtalyan kabinesinde vukun ge

len değfşikliklorle Molotofun nut 
.ku ~diki harb için bilyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Almnnyanın 
eski ve yeni nrkadn.5lan bitaraf 
kaldıklarmı iUl.n etmek için ilk 
fırsattan istifade etmişlerdir. 

.Molotofun nut..kunda Bitler için 
hoı;a gidecek hiçbir şey yoktur. 
Bu nutuk, Sovyetler Birliğinin ye 
gine menfaati kendj vn1jyetini 
kuvvetlendirmek vo beynelmilel 
nüfuzunu gcni~lclrnck için hali -
hazırdaki ihtil&ftan istifade et _ 
mekten ibaret olduğunu gösteri • 
yor. 

lta.Tyanm ve Sovycllcr Birliği
nin hakiki maksaUnn llitlerin 
ba~lta taraflarda. meşgul bulun -
rnasmdan istifade ederek işlerini 

yilriltmektcın ibnrctlir. 

Hitler cepheye hareketini 
tehir etti 
Paris 1 - Bitaraf mahafilden 

gelen haberlere göre Bitlerin garp 
cephesine hareketi tehir <.'dilmiştir. 

Sauür f iddetlendi 
Londra, 1 - Times gazetesinin 

i tihbaratına göre, sansürün şi<l· 
detlendirilmesi üzerine. Bcrlindc 
bulunan bitaraf ecnebt muhabirle· 
rin vaziyeti müakillieşmistir. Al· 
man Hariciye nezaretinde, ecnebi 
muhabirlerine malamat Yermek i· 
çin haftada iki defa yapılmakta 
olan toplantılardan da yazgcçil. 
miştir. 

Sovyet sefiri lsveçten de 
murahhas mı istedi 
Stokholm l - Deyli Heralcl ga· 

zetesi istihbaratına :ltfen Stok· 
holmdaki Sovyet sefirinin lsveç 
hük11metini Moskovaya bir heyeti 
murahhasa göndenneğe davet et. 
tiğini yazıyor. Salfı.hiyettar lswı; 

mahafüi, böyle bir davetten haber 
leri olmadığını beyan ediyorlar. 

(Molotofwı 1111tkım11 ı•c Rıuı·fl· 

tirı Fi'1lôrıdiya heyttine miirncaalı 
lıabcrini 3 ihıcii sayfamızda oku· 
yımuz). 

lngiliz Kralı İngilterenin 
Roma sefirile görüşlü 
Belgrad, 1 (Radyo) - İngiliz 

Kralı dün İtalya İngilterenin Ro
ma sefiri Perci Lorcni kabul et· 
miş. uzun müddet göruşmüştür. 

Ameıika 275 milyonluk 
bir bütçe kabul ediyor 
Belgrad, 1 (Radyo) - Ruz\'elt. 

önümüzdeki hafta içinde toplana· 
cak olan Amerikan senato undan 
275 milyonluk bir bütçenin kahul 
edilmesini istiyeccktir. Bu para 
ile eski harp gemileri tamir edile· 
cek ve Amerikan sahillerinin ko· 
ruııması temin edilecektir. 

Harp meclisi bu hafta 
içinde toplanacak 

Londra. 1 - Harb Meclisi bu 
hafta içinde toplanacaktır. Bu 
husu~ta icab eden bütün 
!ıklar ikmal C<lilmiştir. 

Garp cephesinde 

hMlr· 

Pari.s, 1 - Cephelerde va1Jyet 
~öyledir: Havaların düzelmesi sa 
yesinde faaliyet kısmen b:ı.<]la

mıııtır. Alman tayyarelPri ilk de
fa olarak },ransız topraklan Uze
rinde keşif uc;uşlan yapmıı1lar, 

fakat Fransız bataryaları tara _ 
fınd&n l~lerlndcn bir tayyare dU
E.ıllrlllmU~. birkaçı da hasara u~ra 

G~r.c ııükiınct !çlndc g<'çmiş _ ifade ine gör~. Harris, cl~~ 
tir. amiral Shet>r cep kruvazürtl. 1 

Berlin. 1 - Alman tebliğleri- frndan batınldı&rım, kendisi~~ı,lf 
ne göre, cephelerde dün topçu fa- Sennakinistin kruvazöre aıınoı;. 
nliyeti olmuş \'O dört düşman tay nm, kruvazörün isminin Staff 
yaresi dilşür"jlmUısttir. [inde değiştirilmiş olduğurıll· b 
Almanların bitaraflara gemide onbir inçlik topJarl~ 
hücum edeceği tekzip torpil kovanlarını gördüğıirıU 
edihyor latmı~tır. rfJ 
Am.sterdanı, 31 (A. A.) - Cl;ment vapuru iki to 

Berlintlen alınan malü.mata göre batmadığından topla batır•ı:;; 
l"'!ı:ımf Alma.1 n.ah,tfiıi, Almanya- tır. Sonndan, Harris ve Se ~ 
mn yakınd:ı bitaraf devletleri kinist bir Yunan vapuruna a 
tehdid edecek oUyiik bir taarruz ma edilmişlerdir. 
icra tdec<ığin,., dair olan şayia _ 
lıın t ekzib c:•:11•kkJir. 

Alman kıtaatır.ın Hollanda hu
dudunda tnhfild ectılmiş olduğuna 

dair olan haberlere gelince, Al -
man mnkamatı namına söz söylc
meğe salahiyPttar olan bir zat, 
Fransız ecphe~inin nispeten kıım 
olmasmn binaen Alman kıtaatı • 
nm yayılmak mecburiyetinde knl 
mıs olduklannı söylemiştir. 

lngiliz askerlerinin 
tatıh 

noel 

Londra 1 - Fran adaki lngi· 
liz kıtaatı efradının noE'l tatili 
bir kfınunuewel<lcn itibaren haslr 
yacaktır. 

Denizlerde 
Alman denizaltılarmın 
yeni faaliyeti 
Kopenhag, 31 (A.ı\.) - D.N.B. 

ajan r bildiriyor: 
Berling~che Liotende gazetesi, 

Oslodan aldığı haberlere gfüe, Al· 
man tahtelbnhirlerinin .ı\tlas deni· 
zinde yeni rnuvaffakiyetlcr kaydet 
tiklerini yazmaktadır. Bu gazete 
diyor ki: Norn.-ç bandıralı Bar
clalana vapuru, Facialı bir seyahat 
lt'll sonra dün 0 ... 10 limanına gel· 
mi,.tir. \'apur mürettebatı, Finis· 
ter burnu açıklarında İngiliz bnn
clırnlı Clon::-chi hns vapurunun 37 
kişiden mürekkep tarfa~ını k~tar· 
dıklarını anlatmaktndırlar. lngi 
!iz vapurunun bir Alman tahtel 
bahiri tarafından batırıldığı sii)
lemnektedir. lngiliz tayfa ı, Clan· 
chidoln vapurunun J.1 teşrini<.',.. 1 

\elde diğer 2·1 vapurla berahcr l 
Cebclüttarıktan ayrıldığım söyk. 
mişlerdir. Alman tahtelbahirinin 
taarruzu ant olarak ba~lamı~. kn· 
fikden beş ~emi batmıştır. Cla· 
chilholn hu meyanda idi. 

Batırılan lngiliz gemiıi 
Londra 1 - Batırılan 4.Cı66 

tonluk lngiliz bandıralı (Cairn 
mova) vapuru mürettebatından 

kurtulan 41 ki~i bir snndala bine· 
rek 1 ngilterc sahiline çıkmağa mu 
\'affak olmuşlardır. 

Korsan kruvazör ismini 
değıftirdı mi? 
Londra, 1 (A.A) - Ca tcndans 

vapunı mürettebatından biri, 

Galip Efganinin 
muhakemesi 

Perapalas otelini dolandırdığı 

iddia edilen Galip Efganinin mu· 
hakcmesine diin devam edilmi§ - 1 

tir. 
Pyosyan isminde bir kadınla 

otelci Osman tarafından 930 se • 
nesinde tekrar memleketimize 
gelen Galip Efganinin kendileri· 
ni dolandırdıkları iddiasile açı • 
lan iki dava hakkında müruru za· 
man dolayısile ademi takip ka -
rarı verilmi~tir. 

Bundan sonra Türk tütiin li · 
mitet şirketi miiclürü Safvetle 
tüccar Sezai Ömerin ve kambiyo 
dairesi şefi Namık Durazın ~hit 
sıfatile celplerine karar verile -
rek muhakeme haıka ~üne hıra· 
kılmıştır. 

Arşidük 
Daladye ile görÜftiitf 

. ıı• Londrn. 1 (Hususı) - ·d' 
... eıı• 

burgların orta A vrupadıı " ~JI 
jktidara geçmek icln yap il 
teşcbbilslcr hakkında gaıet 
yeni malümnt vermektedir. I 

''Daily Telegraph,. ın ysJl!uO 
na göre, nrşi~Uk Otto bir J1\ 'fl1 
det evvel Parisc gitmiş ,,e uıf' 
vekil Dala.diye ile iki saııt 9 

J( 
bir görüşmede bulunmuştur. ı• 
disi bugün Paristo bulunıll~,. 
dır ve mühim temaslara de' 
mcktedir. 

ottO 
Diğer taroftan nrşldUk ıd 

nun Londrada bulunnn kS f' 
arııidük Hobcrtin do yakııı0" te 
risı-. gideceği haber vcrill1'18k 

dir. ~ 

tngiltere 
Amavutluga bir başko.,J" 

tayin etmek istıyor 

F,'6)..., 
Londra, 31 (A. A.) - ~ 

ajansının diplomatik rnuh• rsı' 
göre Britanra hiikümcti }. , 
vutluğun hükumet mcrkcsi ırf 
Tiranada, şimdi bir başkoıı'° ~ 
tayini mümkün olup oıınad pr 
İtalyan hilkfımetinden sorıııuf tıl' 

Bu teşcbbüsiin başlıca sc~ll1 
rindf'n biri, Arnavutluğun O' 

yaya ilhakından beri pek faıi' cif 
lan idari güçlüklerin harbdl'~ 
layı şimdi artmakta buJun111 

dır. '1 
Arna\•utluktaki eski cı~i ti' 

.ı\ııdrcv Ayan ayrıldığınd~ 
bu vazifeyi tek başına kO it 
'ekili Ganlbc ifa ctmcktcclll'~~ 
giliz: hükumetinin bıı tl'şrt> tl 

G hı · · ··k·· - J fiOrtfll am cının yu unu ıa 

matuftur. ____ _./ 

Bulgar. Dostlarııııa 
·el') 

(Baş tarafı 1 ine~ tıııl" 
üzı>rindc tesirini gösternııff, ~ 
ların bir kısmı çok mlişkUI ~ 
~·ete diişmÜ§lerdir. 

biııı-" 
Bugiln gcl!'n yolcuların ed~ 

sa na1.arı dikkatlerini cl'lb ıısf' 
mühim bir nokta. A vnıpa~8 #, 
bin başladığı zamandanbcrı ~ 
ri hazırlıkları pek zi~·adC ııi".' 
Bulgaristıının son gilnlcrde e'ltt 
lerln bir kısmını terhis ct1'1 
olmnsıdır. .,, 

Yon! Bulgar hükfımetinlP• ~ 
kan mcmleketleıfoc k~rŞtcd~ 
dostane bir siyaset takıJ) 

umuluyor. ı' ' 
BugUnkii konvansiyoııeliJldıiıs1_' 

tirdiği yolcular arnsındR ~ I' 
tunıcsine rıkan Çekoslov&l'jııııaP 
ki genç aarkırı kadın. bir bB 4' 
profesör ve iki Türk tale tJP; 
varılır. Konvansiyonel. ı.·ııl< ıot' 
iki saat gecikmi§tir. sun• ,ol 
kezi Avrupada yapılan sıkt · 
kontrollan sebeb olmuı.ıtur. 
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35 yılını \'ahşıler araı;ında se~lrnıış bır Alman seyyahı 
ne ternız 

••• ..... 2'1 
nıafıaı~lk~4nım 1915 -
~ esı!'ldeki bu evin 
ı ayn h .. 

Müteahhit gene ayağa kalktı. 

Baştan ayağa titremekteydi. Kor· 
kudan mı, hiddetten mi, bu belli 
değıldi. S\tratı buru~tu. Ba_ğırdı: 

İnsanlar, 

bugünkü 
arz değişmelerinden 

hale gelmişlerdir 1 

Aldatılan kadın 
~ 'r'aı 1~tr hususi-
!t 1-,h nıı kapısında ba 
'h~ a o· :..-; v c.Oze çarpıyordu: 

?,, ASl'ENHUT 

~}~U~EAHHtTLtCl 
l\ap ır defa baktı ve 

1Yı <tçan adam sor-

buraya 

~lliıi 
"ia~ er haber vereyim. 
~ 'Yle itti ve yazı· 

-Haym! 
Hiddetten bu hale gelmişti: 
- Sizi, ker.dimi hiçbir tehlikeye 

maruz bırakmaksızın beş dakika. 
da tevkif ettirebilirim. Ben çoktan 
Fransızların hizmetine geçtim. 
Onların en i}•i ajanlarından biri· 
yim. Binaenaleyh Fransızlardan 

korkum yok. 
- Olabilir. Anlattıklanmzda i· 

nanıhnıyacak bir taraf yok. 
- Biliyormuydunuz? rnükern· 

mel .. Hatta Fransız tabiiyetine bi 
le geçtim. Mazinin hatırasına ~ür. 
meten sizi ele vermiyorum. Orta. 
dan kaybolmak için size lreş daki· 
ka mühlet. Haydi çekilin karşım· 

dan! 

Haym gene sakin ve soğuk kan. 
lı: 

- Evet, dedi, sözlerinizde ina· 
nılrruyacak bir taraf yok, fakat 
~öyledikleriniz doğru değil! 
Muhatabına yakla~tı, yaka· 

smdan tuttu ve bir kahkaha ata· 
rak söylendi. 

- Zengin olduğunuz için artık 
rasusluk yapmağa ihtiyacı:ırz yok 
ve hele Fransızların casusu de· 

- Hayır!.. Fakat evvel! sıcak ı r:ya bı:;ıü .ı::, haHr.e gc -nı::·r 
denizlerin içinde deniz mahlUkla. Evet .. ,insan, sıcak denizlerden 
nndan biri idi. Sizin beyaz alim· ilk karaların teşekl~illüncie ka~ala· 
leriniz şunu biliyorlar mı ki yer· ra çıkdığı zaman yerde surunen 
yüzünde gördüğünüz her hayvan basit bir hayvandı. Fakat bu hay· 
her nebat nevi kadar arz değişme- van diğer hayvanların tabi oldu.~
si olmuştur. Yani, nebatlar ve lan ayni değişiklikleri geçire geçi
hayvanlar bir başka nevi olmuş· re tesadüfen bugünkü hali almı~
Jarsa bunlar muhakkak arzın bü· tır! Diğer bir koldan maymun da 
yük değişmelerinden ileri gelmiş· bugünkü halini aldığı gibi! Onun 
tir! Ve arzda her ne değişiklik o· için insanın ceddi daha az mü!<e:n· 
tursa e:edi surette kalır ve daima mel, fakat gene insandı. Asla may· 
aynen tekerrür eder! Onun içindir mun olamaz! 
ki ihtizazlan arzın muhtelif büyük - Domek tufandan evvelki in.. 
değişme deYirlc i;-de muhtelif ne- sanlar maymun değillerdi. 
bat ve muhtelif hayvan nevi!eri - Asla! Fakat asıl müthiş tufan 
halinde teşekkül etmiş bir defa te· değişmeleridir ki insanı bugünk~ 
~ül ettikten sonra bu teşekkül haline sokmuştur! 
ler aynen tekerrürüne devam edip - O halde, Buha - Ruti, tufan· 
gitmiştir! dan evvelki insanlar bugünkü in· 

insan da ayni arz de~~erin· sanlara benzemiyor mu? 
c:~ mu!ıtclif dt1fümelere uğnya uğ. - Görürsün! (Devamı var) 

Cemal Feyzi ile kamı Meralin, 
burada anlatacağım hikayelerini 
o!turken, sakın karılarını a ldatan 
kocaların müdafii olduğumu san· 
mayın! Ben onları şiddetle tenkid 
ederim. Bir adamın karısını aldat· 
ması bence yalnız tenkide değer 

bir hareket de~il ayni zamanda bu 
dalaca bir harekettir de! İhtiyat. 
sızlıklannın bir gün ayaklarına 

dolaşıp onları teker teker yuvar· 
hyacağı muhakkaktır. lşte o za· 
man zavallılar, kabahat işlerken 

yakalanmış yaramaz çocuklar gibi. 
gülünç bir vaziyete düşerler. 
Şu halde, - bekar olmama rağ. 

men - Bu neviden kocaların aley· 
hinde bulunduğuma artık emin 
oldunuz. Fakat Cemal Feyziden 
bahsetmeğe kalkıştığım iı;in onun 
böyle bir koca olduğunu itirafa 
mecburum. 

Karısı, bu temiz kalpli güzel 

öıı~._:~rak içeri gir
Ue a "'rue oturan bir a. ~ilsiniz. 
1~? ~ağa kalktı- Siz bu masalı bac:kasına anlatın. 

kadın izdivaçta ~k talisiz çtlrnıış. 
aldanmıştı. Fakat onun yerinde 
kim aldanmazdı ki? Cemal Feyzi 
dünyanın en sevimli erkeği görü· 
nüyordu. Zeki idi, yakışıklı idi, ol. 
dukça iyi para kazanıyordu. Tatlı 
ve cazip bir konuşması vardı. Me· 
ralin ailesi, kızlarını, istikbalinden 
emin olarak bu gence vermişlerdi. 
Genç aile ilerisi için ümit verecek 
bir yaşayış sürüyordu. Cemalin 
kansını sevdiği muhakkaktı. Bu. 

kansına karşı olan muamelesin· 
den, sözlerinden, velhasıl herhalin. 
den belli oluyordu. Fakat ne y:ıp· 
malı ki gördüğü her güzel kadına 
alfilca duymak, hemen ona !şık o· 
luvermek gibi ~k fena bir huyu 
vardı. Hele ookakta güzel bacaklı 
bir kadın gördü mü peşine düşer. 
yüz bulmasa bile dizlerine karasu 
ininciye kadar peşinden gider, İ§İ 

gücü unuturdu. 

~ · Ceketinizin rozet il~ğinJ:~d ~u kır· 
ld •. ~~Y;rdu: mızı Jmrdcıa iddiama bir delil· 
~dınız astenhut, de- dir. Fransızlar da bizim gibi a. 
leırd~ Scınınm. Sizi janlanna para verirler, fakat ni· 

den çok mern· ~an vermezler. Vastcnhut eğer siz 
~ onların hizmetinde casus olsaydı· 

ter;. · çekilmesini isa nız size asla ni=n vem1ezlerdi. O· '"«leot ~ ~ 
~'ıııtıa Urdu. Bu adam turunuz. 
~ k~dar, gözlerin· 

:"< tiıQ.' §t~an biriydi. 
'1.._. ttıiz Hayın' 
"'l tı!d . • • 
~ Uğu gıbı mösyö 

~atıberi.. 
~ ııu~nberi siz çok iler
~ ~~.: Görüyorum bel· 
l~ J 

~ ~ca b evveı siz boğa. 
~. ~atmış bir hilçük 
~~di efitn Kassel de 
, \'erd· ve "kendisine 
il( ,un. Bu sayede 

~~~itti litlere girişip 
~~~ ·•• dedi. "Fakat 
~"tan llda çalışmasını 

ınae .. ğ 
sı n ıyı topo • 

llıu ~rını verdik. Es· 
t lt~:k em civarında 
llt ı-~1?~ Yapabildik. 

Koltuğa doğru hafifçe itti. Vas. 
tenhut oraya yığıldı. 

- Hayır Vastenhut, bizimle be· 
raber olmaktan başka senin için 
kurtuluş çaresi yok. ,!3ir kızınız da 
var değil mi? Onu nerede evlendir 
mck niyetindesiniz? Pariste mi? 
Tabii düğününde bulunmağı pek 
istersiniz. Ço'c da seversiniz değil 
mi kızınız:ı? 

Casus kekeledi: 
- Hayın! bana vaat ... 
- Mösyö Harın derin. 
- Bana \'aadetmi~lerdi ki... 
Hayın yumruğuyla masaya vur· 

du: 
- Mösyö Haym deyin, kızdır· 

ma}''ln beni! 
Vastenhut yutkundu. Duraladı 

ve nihayet: 
(Devamı var) 

Dudaklarım halkalarla zarif bi; çift gaga şeklinde sokmıış cenubi Af· 
rikalı bir bayan 

Merale böy1e ~ık olmuş, evlen
dikten bir sene sonra öir bastcası· 
ru da gene böyle sevmişti. Fakat 
Cemal bu gelip geçici alakalara 
büyük bir ehemmiyet vermiyordu. 
Ayni zamanda birkaç kadınla meş 
gul olabilen kalbinde en büyük 
mevkii gene ~arısına ayırmıştı. O· 
na karşı muamelesinde hiçbir za. 
man d~işiklik olmuyordu. 

Meral işte bu sebeble uzun za· 
man hakikati öğrenemedi. La.kin 
hakikat ebediyen gizli kalamazdı. 

Bir gün ortaya çıkıverdi. 
Meralin ne müthiş bir sukutu 

hayale uğradığını tasavvur edebi· ~tlitiz ısıncten büyük 
~ · Fakat sıkı bir 
\ıi;.ı.;U buıundurulması 
ı. ahlaksızın biri· 
v~ 1· 

.. . ",#i,, • ~ • •.,., . - .~ "(~ ' • • • • " -' ~ - -· :t!•4 .• -. ·~ •• . .. ' ~~· . . . .... 

~ r \rast nh 
tıliei k e. utun haya. 

Ra elızneler üzerin· 
aıııa/et sakin bir ta· 

1
Y<>rdu. Devam 

~ 
,.:<Selın~nasilc rnuvaf. 

ı ":t-.a.n . ıs bulunuyorsu· 
~~hıı. ınşaatı bile yap· 

~~~~ı:musıu olma. 
hı~':'1l>« rı muvaffaki· 
.. ~'Yor. 

'~'?tıı r!~~ za gelip "ne is· 
dn, ·de-· · 
""'tl"1Ju ""§tiniz, bu 

~nu isbat et-

~ ~l<lerıt 
'':.bana şöyle 

, ~ ... ~ ltı.Qrınde Vasten· 
~ %~ i~te şk~at çıkar
,, biz sıze bir dos· 
~ ~lan de~. aldığı pa
~ ~llrıl ' bızırnıe mu· 

• ~ 11lderı ar ~Yesindc o· 
~~ ernın olabilirsi· 

t lılttan 
• \ sonra devam 

il~ 
ı ~· };'aı._ l'ldanberi k · ""<lt b' ço 1-\' naz ırkaç kişi ve 

ilstenn <lrıında siz da· 
~ }'~unuz. Bunu 

~hır~ vı ~a söyle· 
---., SUıtefehhüme 

bakımından 

Kış sebzesi Lahana 

Lfıhnayı sevmeseniz bile 
kı§ gel:nce ondan bir kaç de
fa olsun yiyec~ksiniz. Kapus -
!:asından hoşlanmasanız da 
!;ağyağlr, ve etli, zeytinyağlı 

ve pirinçli dolmasından biis· 
hütün vazgeçemezsiniz: Kış 

mevsiminde sebze bulmak ta 
kolay olmaz. 

Zaten, doğrusunu isterse
niz, ldhnayı sevmemek hata
dır: Eski zaman hekimlerinin 
söyledikleri gibi türlü türlü 

dertlere deva olrr.asından değil. Bu zamanda lahnanın hastalı
ğa ilaç olacağına isterseniz inanırsınız. Fakat en yeni he
kimlerin biyoloji ve kimya tahlilleri yaparak çıkardıktan 

neticelere göre lahna pek faydalı bir yemektir. 

Bir kere vitaminleri bakımından: Bayağı Jahnarun ye
şil taraflarında da, beyaz taraflannda da A vitamininden yüz
de 800 ölçüye, Bl den 40, B2 den 100 ölçüye kadar bulu
nur. C vitaminindeıı beyaz tarafları yüzde ancak 30 miligram 
verse de ye§il taraftan 90 miligram verir. Demek ki lahna
nın her tarah insanı mikroplu hastalıklardan korur, çocuk
lan büyütür, sinirlere sakinlik verir, yediğimiz şekerin işe 

yaramasına hizmet eder, hem de dişlere ve kemiklere kuv
vet verir, 

Lfilınarun kıvırcık yapraklı cinsi olursa A vitamininden 
3000 ölçüye kadar verir. Kıvırcık lfilmanın bazı cinsleri bu 
vitaminlerden 42.000 ölçüye kadar verdiğinden ıspanağa bile 
vitamin bakımından taş çıkartır. 

. •. ~..,...,;:..,..,.~,~.._.,-,, .... ~ ~ • . -. ... t . • ·· . '. • •. 1 • · , .,. • • I · 

Yazan: lOr. G. Ao 
Madenlerine gelince, on iki madenin hepsi tamamdır. 

KUkUrdünün çokça olduğunu çoktanberi herkes bilir. Fakat 
çeliği de yüzde 3 miligrama kadar çıktığından hatırı sayıla
cak derecededir. Manyeziyom madeni yüzde 20 miligramla 
ona - ·gençliğe yaradığından dolayı - bütUn sebzeler ara· 
sında ehemmiyetli bir paye verdirir. YUzde 0.002 miligram 
iyot madeniyle insanın aklına ve güzelliğine hizmet eder. Çin
ko madeni 1.5 miligram olduğundan çocukları olnuyan erkek
lerin işine yarayacak en iyi sebze lahnadır. Fosforla kireç 
arasındaki nisbet biraz bozuk olmakla beraber ikisi:ıin de 
miktarı bolca olduğundan istifade gene ehemmiyetlidir. Bü
tün madenlerinin neticesi olarak alkalenlik derecesi ancak 
4.30 olmakla beraber ıekerli hastalara ekmekten daha iyi 
gelir • 

Beslemek cihetinden kudreti devede kulak kabilinden 
ise de Iahna çokça yağ çektiğinden gene kuvvet verecek ve 
bilhassa insanı kışın iy_i ısıtacak bir yemek olur. Karnı tok 
tuttuğu da ötedenberi sahittlr. 

Hazım cihetinden lahnanm §Öhreti pek iyi değildir. An
cak bu da ancak kendisinden ziyade çok yağlı pişirilmesin
den ileri gelir. İngilizlerin yaptıktan gibi, lahnayı dört par· 
çaya ayırdıktan sonra tuzlu ıuya koyarak, kök tarafına çatal 
batacak kadar yumu§8yınca ıudn çıkarıp ve üzerine erimiş 
tereyağı koyup yeyince hazmı kolaylaıır. 

Lahnayı böyle tuzlu ıuda haılarken, tencerenin içerisi 
dolu olmasına ve kapağının ilzerine ağırca bir taf koyup 
muhkem surette kapalı olmasına dikkat edilirse vitaminleri 
de kaybolmaz. Madenlerin bir kısmı suya geçse bile o su ile 
çorba yaparak madenlerinden de istifade etmek kolay olur. 

li rsiniz. Düşündü; a~ba ne yap. 
malıydı? za\·allı kadın pek yurnu· 
şak huyludur, e;ürültü ve rezalet 
çıkarmaktan müthiş çekinir. Üste* 
lik kocasın·n p:şman olacağını ve 
tekrar kendisine döneceğini de 
umuyordu. Susmağı ve beklemeği 
tercih etti. 

Fakat Cemalin çapkınlıkları 

bir tek değildi ki! Onun macer.L 
sının sona erdiğini anlayıp tam 
se\incceği sırada bir ba~ası baş· 
hyor, zavallıyı tekrar ÜrJ)İtsizli~e 
düşürüyordu. 

Cer.lal Feyzinin eve geliş gidi' 
saatlerinde olan değişiklikler, ka· 
nsına karşı daha dikkatli, daha 
nazik aavranmağa başlaması, Me
rale, onun yeni bir maceraya 
girmiş olduğunu anlatmağa kMi 
geliyordu. Hem bundan daha e.. 
min bir işaret de vardı: Cemal 
karısını aldatmak üzere olduğu za· 
manlar ona bir hediye almak ade
tindeydi. 

Meralin rnilcevherleri gittikçe 
çoğalmakta, arkadaşlarını gıpta.. 
ya düşürmekteydi. Fakat bir gün 
Cemalin mali vaziyeti bozulunca 
işlerin rengi değişti. Artık eve gel· 
diği vakit neşeli görünmüyor, dü.. 
şünceli duruyordu. 

Meral içten içe sevinmekteydi. 
- Böyle hesaplarla uğraşırken 

yabana kadınlan düşünmeğe 

vakit bulamaz, diye düşünüyordu. 
Bu tahmini doğru ç~ ben· 

zemekteydi. Cemal Fey~ birka( 
haftadanberi akşamlan dışarı çık. 
mıyordu. 

Lakin bir gün gene De§eli bir 
halde eve gelip kansının eline bi 
mücevher kutusu vererek: 

- Senin hoşuna gideceiini tah 
min ettim de .• diye söze başlayın· 
ca Meralin ümidi sönüverdi: 

- cem.1ıin değişeceğini sanmalr 
la ne kadar aldanmışım. lşte gt 
ne başladı. Fakat kocamın işle. 

bugünlerde çok kesat. Böyle biı 

zamanda bu kadar kıymetli bir be. 
diye vermesi çılgınlık. Kabul et· 
mem acaba doğru mu? 

Üzerinde güzel bir pırlanta pa· 
nldıyan }'ÜZüğü •tekrar kutusuna 
yerleştirdi. Kocasının elini tuttu 
ve çok samimi bir tavırla: 

- Beni dinle Cemal, dedi. Sen 
iyi bir kocasın. Fakat bu hediye· 
yi kabul etmiyeceğim. 

-Niçin? Ben, sevgimi sana 
isbat etmek ihtiyacını duyuyo. 
rum. 

- B·1nun ba~ka yo!leın da var. 
Esasen bu het-:}elerin niçin veril· 
jiğini maalesef biliyorum. 

- Fakat. •• 
- Bırak sözlerimi tamamlrya· 

}''lm. Ben seni olduğun gibi kabu' 
~diyorum; meziyetlerin ve kusur· 
arınla beraber .. Fakat kendin 

!rnbahatli gördükçe bana hediyr 
vermeni doğru bulmuyorum. 

Eskiden fa-ıa para kazandığır 

için sesimi çıkarmıyordum Şimd 
vaziyet öyle mi ya? l~erin iyi git
miyor. Bu yüzüğü al .· -: kuyumcu 
ya iade et. ~-Ter zamanki mü~teris 
Jlduğun için kabul eder. 

Cemal Fcy:i o günden sonra ka· 
rısına tam manasile sadık kaldı. 

Nakleden: Fethi Kardeş 

~
~·~~h~~ ŞEHIH TIYA"lHUSl ' 

t~•f)tj,JI! nugün gfindüz: Komecl ~ ' 1j kısmı 14 te Çocuk Tlya: 
Jil rosu. Gece 20.30 dıı : 

HiNDiSTAN CE\'IZl 
TEPEBAŞI DRA:\I KlS:\11 

Gece 20.30 da: Azr:ıil Tatil yapı ye, 
HALK OPEREl 

Bu ak~:ım 9 da ( Kadınlann bı 
ğendi~i) Ynznn: M. Yesari 

RAŞlT Rl7.A E. SADİ TEK 
TİYATROSU 

Bu gece Dokırk5y S:ıkııanııcı Si 
nemasında (Nur Baba) 

Alemdar Sineması[ 
Mari Antuvalt\et 1 

Dünya ha~.vdblen 
.................................... » 

• 



• 6' H 'A B E R - lişam Posia.ısı 

............................................................................ ~( 
---------------------------------------~s> P\ '• l ·' tfazon t Müferrih ve midevidir. MiDEYt ve BARSAKLARI, temizler, MtDE ve ı) •ıQ 
_vı meyva uzu SAKLARlalıştırmazve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK. MlDE BV 

ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE EKŞiLiK ve yanmalar1ndıl 
emniyetle kullanılabilir.Mazon isim ve Hcw~ marliasına dikkat. 

,~I~I9~ P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - ldnre ihtiyacı için 100.000 adet hük uandı kapalı zarfla eksilt

meye çıkarılmıştır. 

Aknan milli takımı Bulgar milli 2 - ~luhammen bedel (i500) mlıvakknt teminat (5G:?,;ı) lir:ı olup 
eksiltmesi 19 birincikiinun 939 salı günü saat (lG) da Aııkıırnda P.'l'.T. 
Umum müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat meklu· 
lıile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat ( 15) e 
kadar mezkur komi~yona vereceklerdir. takımını 2-1 yendi 4 - Şartnameler Ankarada P.T.T. levazım, İstanbuldn P.T.T. leva· 
zım ayniyat şnhe~i müdürlüklerinden hcdclsiz olnrak ,·erilecektir.!!l007) 

~Jlya. 31 _ Gilnlerdenberi 
:nerak ,.. heyecanla beklenen 
Almanya _ Bulgaristan futbol 

l&rşılaşmruıt 20000 kişinin önünde 
dıtın Sofyada ya.ptldı. Bu maça 
mflll takım forması olan kırmızı 

~. y~ pantalon ve beyaz 
;orapla çıkan Bulgar ekipi şu şc
.ıt:llde tcrtib edilmişti : 

lfa.ıınlkof - Moganof, Ormanji -
el. Starnbumcf, Ncdetkof, Pet -
rol, - Angelof, Lozanof, Stoya
aof. Bclokopof, Yordanof. 

Alman milli takmıI da §U kadro 
IQ,;;llUıaya çıkmıştır: 

'1Klodt • Janes, Ballman, Kup_ 
•er_ loN, Kltliııger • Lehner, 

~!ktelllertle bu s&1eki 
spor hareketleri 

GeQCD hafta içinde Anka.raya 
ciden Istanbul maa.r:if mUdUrlfiğü 

beden terbiyesi umumt kfitibi 
Vehi, mekteblerin yeni sene spor 
faa.UyeUerlni tesbit ederek dön -
milştUr. Bu sene mekteblerin ya
pacakları spor hareketleri gayet 
.,U.stir. Bu münasebetle · evvel
.. tesbit edilen flketilrlerde bazı: 
:tadilit yapıla.ra.k maarif vekaleti 
taııafmdan lstanbula bildirilecek
tir. MUsabaka.lar azami mart ayı 

içinde biterek şampiyonlar belli 
~lacaktn-. Bundan sonra İzmir, 

Ankarn, İstanbul mektebliler şam 
pfyonlan 19 mayıs gençlik hayra 

mmda Ankarn.da karştla§acaklar 

ve bu suretle 939 - 940 senesi 
Türkiye mcktcbliler birincileri 
taayyün etmiş olaeakhr. 

--0--

Ankara muhteliti 
bayramd~ ı~tanbula 

gcııyv. 

ÖnUmUzdeki şeker bayramında 
Anka.rn muhteliti lstanbula gele
rek İstanbul muhteliti ile iki mü
sabaka yapacaktır. Bu musaba _ 
kanın rcvanşı kurban bayramın

da Ankarnd:ı yapılacaktır. Müsa· 
bakn.lar lik maçlarına halci g<'tir
mcmek şnrtiyle yapilacaktır. 

Eyüp icra memurluğundan: 
Bir borç için mahcuz olup satıl· 

masr mukarrer bir kanape iki kol
tuk bir boy aynadan ibaret eşya· 
nm telH11iye ve ihale pulu rüsum· 
lan müşteriye ait olmak üzere. 
15..11-939 gunune rac;tlıyan 

ça113ffiba gunü saat 12 den 16 ya 
kadar Galata Perçe\'Iİ sokak La· 
civert han 4 N. 1ı odada açık art
tırma ile satılacağmdarı taliplerin 
\ akti mezkfüda orada ha~ır bulu. 

... ~.ak memuruna müracaatları i· 
:::ı olunur. 

Gelle!Kh. Coaeo, Szepan, Urtıaıı. 

Bulgarlar Almanların Za.grep
tek.i son muvaffakıyetlerinl gözö
nündc tutarak daha ilk anlarda 
hlkim.iycti almak için seri bir 
oyunla hUcuma başladılar. 

Bulgarların bu sıkI ve sürekli 
hücumu karşısında Almanlar bo_ 
c:a1&r gibi oldular. Alınan kale

cisi vole bir şütü güçlükle çevi
rebildi. 

Hücumlarmı ~ı.klarla inkişaf 

ettiren Bulgarlar gittikçe daha 
ziyade ağır basıyorlar ve Alman 

mildafaa.sı bu tehlikeli akmla.n 
ancak kornerle kurta.rabiliyorlar
dI. 

Devrenin onuncu dakikasından 

sonra Almanlar açılır gibi oldu -
lar. Almanlar topu havalandır _ 
madan oynuyorlar ve derin pas
laşmalarla rakiplerine lehli.keli 
anlar yaşat.IyorlardI. 21 inci da -

itikada Bulgar kalesinin önünde-

ki ka.rı.şık vaziyetten istifade e -
den Alman sol açığı kuvvetli bir 
şiltle takımının ilk sayısını kn.y • 

detti. Bu gol Bulgarların kuvve! 
mn.neviyelerini sarsar gibi oldu. 
Nctekim Almanlar bu vaziyetten 
istifade ederek 39 uncu dakikada 
ikinci gollerinl de yaptılar. 

İkinci haftaymda Bulgarlar la

kımlarmda ufak bir değişiklik 
yapmışlardI. Netekim bu değişik
liğin semeresi 27 inci dakikada 
kendini gösterdi ve Bulgarlar bu 

1 ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ı Anıarı 1 
Komutanlık birliklerindeki hayvanlar için şerait ve e\'safı dahilinde 

96000 kilo yulaf satın alınacaktır. Acık eksiltme ile ihalesi 3 ikinciteşrin 
939 cuma günü, saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatle 
Fındıklıda komutıınlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (8471) 

* * * 
Koıuutanlık birlikleri için S•OOO kilo patnteı. şerait ve evsafı dahilin· 

de satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 20 ıeşrinisani 939 p:ızarlesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 3906 liradır. llk teminatı 
293 liradır. hteklilerin ilk teminat makbuz vey:ı ınektııpl:ırilc belli .:ün 
ve Aatte Fındıklıda komutanlık :cıatınalnı:ı komisyoıınnn ı:ıelmelcri. (!)030) 

• • * 
Komutarıhk birJikleri ihti~·acı için şerait ve nsafı dnhılindc (i42000) 

kilo kuru ot kapıılı zarf usulile satın alınacaktır. lhalcsi 20 lkincileşriıı 
!l39 paıartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 10663 lira
dır. llk teminatı 14 7• lira 73 kuruştur. Taliplerin ihale günü ıh:ılc saatin· 
ılen bir saat evveline kadar ilk.teminat makbuz veya mektuplarile tektir 
mektuplarını Fındıklıda komutanlık !latınalma komisyonuna vermeleri. 

(!!031) 

* • * 
1stıınbul komutanlığı birlikleri ihtiyacı için 533000 kilo sanınıı .sallıı 

:ılmacaktır. Kapıılı zarfla ihalesi 21 ikinciteşrin 939 s:ılı günü s:ıat 11 de 
yapılacaktır. ~uhammen bedeli 8794 lira 50 kuruşlur. İlk teminatı fı60 

liradır. lsteldilerin ilk teminat makbuz \~ya meklııplarile teklif nıeklup · 
!arını ihale günü ihale saatinden bir saat evveline knd:ır Fındıklıda ko
mutanlık ~atınalma komi~yonuna vermeleri. (!)032) 

dakikada ilk ve son gollerini 1 Dr. iRFAN KAYRA 1 
yaptılar .. ~undan ~nra Bu~~arl~r RÖNTGEN MOTEHASSISI 
berabcrlıgı temin ıçin bilyuk bır Türbe, Bozkurd Kıraatha-

gayret sarfettiler. Ancak biraz 1 nesi karşısında eski Klo:l Fa-
da şan~ızlı~n tesirilc sayı çik:r- rcr sokak No. 8 - 10. Öğleden 
mak mumkun olmadı ve maç --1 sonra 3 ten 7 ye kadar. 
Almanların galibiyetile sona erdi. 

'ose 

Nafia Vekaletınaen; 
inşa ah ilanı 

1 -Trnky:ıda '•1stanbul·Slranca Saray,. "Poyrıılı-Dcınirkiiy,, "Tekir dağ - Gı:-liholıı iltisakı., ve "lfaılıııı
köy - Çaı:ılcn - Çerkeskör,. yolları in5a:ı1ı ayrı ayrı ol:ırnk \'C paz:ır !ık surelilc ckı.illıııc~ c çıkarılmıştır. 

2 - Her yolun keşif bedeli ile mııv:ıkkat teminat miktarı ve p:ızark tarihleri ayrı ayrı aşağıda gösleril· 
ıniştir. 

Keşif bedeli 
Yolun ismi 

Lira K. 

A - İstanbul - .Slrnnrn - S::ır:ıy yolu 1.576.G30. 43 

il - Poyrıılı - Demirköy yolu 383.i53. 23 

C - 'frkirtlai! - Gclıhcıln ilti~nkı 
yolu 

il - Hndımköy - Çerkrı;kö~· yolu 

495.627. 60 

455.282. 00 

Muvakkııt 

teminat 
Lira K. 

Pazarlığın yapılnca~ı glin ve saat 

61.049. 00 6-11-939 tarihine müs:ıdir pazarlesi 
günü saat 10 da 

19.100 13 6-11-939 tarihine nıüsadir pazarlesi 
giinii ııa:ıt 16 dn 

23.5i5. 10 7-11-!l:ıo tarihine miic;nılif snlı giinii 
saat 10 dn 

21.961. 28 7-1 Hl39 tarihine ıııiisııdif salı ı;iiııii 
saat 16 dn 

3 - nu yoll:ırın pnz:ırlıkl:ırı Nafia \•eki'ılelinde .Sosc \'C Köprüler Re islijti eksiltme komisyonu oılasınd:ı 
'.ıpıl:ıenktır. 

4 - Talipler, bu dört yol i5in den • ' 1sıanbul - Straııea - Saray,, yolu evr:ıkını (50) lira, "Poyralı - 1)6 • 

mirköy yolu., evrakını (19,20) lira 'Ye '•TeklrdnE\ - Gelibolu illisak yolu,, enakını (2 ı,i8) Jim \'e Ha
dımko\' - Çcrkrsköy yolu., e\·rakını da (22,761 Jirn muknbilindc aılı geçen reislikten nl:ıhilirler. 

5 - htrkliJ~rin p:ızarlık tarihi nelen en nz beş J.:Ün c\ \'el bir istida ile N:ıfin vekaletine miiracant cdc
rrk hu ı.ıibi lnşnalı :r:ıpahilecekleri ne dair müleahhillık ehliye t vesikası talep etmeleri lilzımdır. 

li - Pıızarlığa iştirak eıll"cek in liplerin, he~inci maddede bahc;cdi len ve'>tk:ı ile Tknrel Oclııo;ı ve-;ikıı<;ı 
ve tcnıinnl ınrklııpl.ırilc hirliktc mu :ı) yeıı giiıı \ "C ım:ıllc Konıis)on reis Jiğı odasında huhınııı.ı),ırı ıııııktazi· 
rllr. (5401) (f.738) 

1 Askerı Fabrıka ar umum 

ı 61 Kalem makkab almat·ak ııı. 
Tahmin cdılcn lıc<leli ( 15.500) lira ol:ın 164 kaJcıtı 11 . yo 

r:tbriknl:ır umum, ıııuılürliiğü merkez satıırnlm:ı konu~ S' 
~·arşanıba güniı sanı 14,30 ela pazarlıkla ihale cılılecckllr·ill'ı 
-;ız olarak koıııisyond:ın ,·erılir. Taliplerin muvakkat ıc111

1 ri 
lira (50) kuruş ve :.!Hlll mıınar:ılı k:ıı~unun .2 ,·e 3 ıı_~nıld;d~~ 
le konıbyoncu olın:ıdıklarııın 'e lıu ışlc ıılakad:ır tucca . ,o 
ılnir Tic~ırct oılusı vrsik:ı~ilı• ııwzkıir ~iin ve s:ı:ııte korrııs. 
l:ırı. (8Gll9l 

* :(. ·~ 
500 TOS Sll'RATD0SUD ALIXACı\I\ td 

Tnlıınin cd!kn lıccleli (50.00llJ liı·a olan 500 ıon :\ itr~ ~ 
f:ılırikalar ıımııııı rııiidiirliiğü merkez o;atınnlm:ı komisY~11 

ç:ırşnmlı:ı ı:ıiinii s:ıat 15,30 da p:ız:ırlıkl:ı ih:ıle edılece~tı[;r 
lira (50) kııı-uş muk:ıbilındl' ko•ııisyondan ,·erilir. Tnl'.P S· 
teminat olan (3i:>O) lira ve 2400 num:ırnlı kanunun 2 ,c ,ııt 
olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkur gün "c sJ d 
deki vesaiklc komisyoncu olmnclıkların:ı ,.e hıı i')le :ılA1'~ 
mür:ıca".lllnrı. (8i15) A 

Sinir ağrıları, Baygınlık, Çarpıntı, .8'~ 
mesi, Uykusuzluk ve sinirden ilerı g 

tün rahatsılzıkları dindi rit· 

1 Denız Levazım satınaıma Komısyonu 11 

Marmara Üssübahri K · Satınalıtıa 
Komisyonundan 

K. Fasulye ilanı rıı 
l - Kar::ı cl'lcrjııiıı ilıtiyıJçlanndıın ol:ııı ·15000 ıaJO J;~Jı 

25·10·!l3!l giiııünde yapılan kapalı znrf cksiltmesiıı<lc lC 
11 

kuruş fiyat :1 iiksck ı;lırlildüğiiııdcn yeniden p:ızarlıklıı sııl~ ıl 
2 - Pazıırhğı 3 ikincilc5rin 039 cuma giiııii sıınt H,3 

"anc knpı5ınclaki komisyon binasında y<ıpılacııkıır. . 0 
3 - .ilk ıeıııinatı 523.13 liradır. Şarınaıncsi Jıeclcl~'ı 

'ondan :ılınalıilir. ~-
4 - P:ızarlığa lşlirnk edecek isleklilcrin 2490 suyıJı 11e 

i;i hu işle alakadar olduklarını si.isi eren ticaret nsikaııır ,.tıt 
karda :1 azılı ilk teminat makbuzlarını muay,·en gün ,.c sıı 
hnsk:ınlığın:ı \'l'rmclrri. (8973) 

* )(: * ~: 
ıU . .H. \ '. Deniz lkrl•e1. satın alnıa. komisyonu0 

1 
/ 

1 - Tahmin edilen lıeıleli (25250) lira olan iki adC tı• f 
paz:ırl!kln n_ıüıınkıısıısı ~-11-!!3? turih.inc rasllıyan :nrş:ı~ilet' 
tc vck:ıtct hınasıııd:ı mııteşckkıl korııısyoııumuzda ıcra e ıeri' 

2 - 126 kurıış hede] ile şartna nıesini almak istiYC:S9' 
münak:ıs:ıyn girml'k istiyeıılerin <le belli ı;ün ve sa:ııte, 

11
,fl' 

ruşlıık ilk tenıinnl ,.c knnııni vc~iknlıırile birlikle korııisY0,,sı 
(5• 

* * * ııoıı 
Ilchcr kiloSll 

tahmin bedeli 
20.000 kilo süt 11.50 
10.0uO kilo yoğurt ın.50 ff' 
1 - Hcybcliadndn bulunan Deniz Harp mcklcbi ,.e ~ıı' 

ğı ihtiyacı için yukarda cins ,.e miktarlarile beher kil05• 

len bedeli ve muvakkat teminatı yıızılı iki kalem yiyecc~1~ı' 
kincileşrin 93!! larihine rnc;llırnıı cuııınrlcc;i günü saııl 
~illıre ile alınacakıır. 111 

2 - Şartnamesi hergüıı parasız olnrıık, komisyo~dn?ıe ~f 
3 - 1stcklilerin ~ l!lO sayılı konunda y:ızılı vesııık 1

1,,,ı 
gün ve saatte Kasııııpaşnda lııılun:ııı Deniz levazım saııoll 
na rnüracantlnrı. (8893) 

* * * oıı" Ilelıer kilosu 
1
. 

• b dC 1 tahmın c 
0 40.000 kilo süt ıo.& . .1 

30.000 kilo yoğurt 15.5°_11of"; 
1 - Yukarda cins ve mikııırlıırı ile beraber beher \u 

edilen hedcli ve muvakkat temlnnlı yazılı Qlnn iki kıılcfll dt ı 
citeşrin 9:!9 tarihine rn'Slln·an cum:ırtcsi J.ıiinii s:ıııt ıı 
alınneııktır. ,ı•' 

2 - Snrtn.nm~si lıerE:ün parnc;ız olıırnk kornis~·o!ı~lıı;r ti~ 
g - İ<>leklılcrın 2~!!0 c;ayılı k:ınıınıın ınrifntı ılnhıJıO 1 t 

!eri ı.nıınlı tl'klif ııı<'klııplırıııı Jı,,Jli ~iin "" s:ı:ıllı-n ]lir ~:ı~S~ 
koıııis~on lı:ıskaıılıj:!ııı:ı ınnklııız ıııuk:ıbiliıııle \cnnrJer1• 


