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Almanların büyük çapta bombalara. hedef olduğunu söylcdilderf Almanlann hasara uğrattıklarını süylcdilderi. 
İngilizlerin yalanladrğı İngiliz h:ırb gemisi Repulse tngfllz donanmasından. Southampton m:hhsı 
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büyük taarruz plii 
insanca zayiata bakmaksızın 

' 
Majino hattını yarmak 

Alın 'lnların Rhinden Mose 
kadar ·bütün hat boyunca 
harekete geçeceği anlaşı y r 

. ilk taarruzl~rında 200 ölü verdiler 20 tank kaybettiler 
ıS<ı~: ~,ta ...... ~ · Üç lngiliz ve bir Alman gemisi arasında şiddetli bir deniz harbini seyreden balıkçılar 
I{ 1J'arclmne mubbD taarruza ~eçen fngf1İ7. tayyareleri • • • • 

:;.·,~m · ,~ usus! .oıomo:IAlman harp- gemısının battığı nı söyliyorlar 
"~ - · :billere ·benzin . lskoçyaya hücum eden Alman tayyarelerinin rakiplerinden 

111
" 4/ : verilmiyecek üçü kurtarıldı, biri hastahanede öldü 
' "1.anya· a~nzın 'Sarfiy~t ını tahdit - • ı· · • }} "' d 

1,.~ ~~:~~in~:::~:.:~:; ~t!~~f~~:;i~~!~~~:,~~~~;~ lngı iZ .amıra l~l çarpışma a 

'
:, ~~~;~N0e, .• ~_~,~~a!mı!I f.~k~~~:=i~ :!~~:~rin~uh:;:\'. ö ı e n ı e r i b 1 1 d i r i y o r 

~;,~''""., ... v.,.. __ ...,.__.., rakile ~urulan• bir komisyon · tet· 

,jıe ~ r:ı-~11 "e ~p ettiği heaer ın- ki katım bitirmiş ve .raporunu ha· A 1 m an pi an ı n ın tatbiki 
ıııtr~ ~~U ha tansaya ~·olan ba ıırlamıştır. Tatbik;ta geçmek üze.. 
rilp d~i tJ>de Yalnız So\-yetlerİn re . y~p'ılacak kanun layfhasına Öu s t o D D 

~e ~'<il. il.l'dllnnıı temln etmek rapor esas olacaktır. ~ o r,::::\\ o r,::::\\ 
d~, ~ ııı~'Ya ve İtalya ' ile bir· Komisyonun· -~:: taleasına göre, ~ U U U U 
11
0 J >t~~ , 'tere.k bir ulh teklifi taksi araba1 arı, i~ledikleri yerlerin 
s•' ~ .\ı ~tile harbin mes'ulL nufus miktarı ve nakliyat ihtiyacı c b • 'ıwl 1 

·tı'ılt I~ Ottı1~Ya fü:ertnden ataca- gö;;önünde tutularak tahdit edile· , e va ı n a o a g ı 
~tııf ~~·~~ •o Sonr. bu mee'ullyetln cektir,. ' · 

~-~ '~ dU litıın ~ aya &it olaca· Banliyö şimendifer mmtakala
e 1 ':'cretı b eJd.ey.dL ttalyanm rında, tren hatlarına muvazi ola
eııl -; ~ llıiıııı tı Pl'OJcnln tahakku.. rak otobüs servi~leri yaptınlma-
0~ ~~e l<'rıııı 01du. nu dda tn~iltc· ması, tra~\·ar bulunan şehirlerde 

uııı' ) ls~ta lizerfne yükleUI- otobüs nakliyatının kaldınlması, 
e~~ '1'~1) eıı ntea'uliyet Alman.. hu~ust otoı:nobillere benzin veril-
t .• ~~ 1 81l'tıncla kaldı. J memesi de komisyonun teklifleri 

ıı' (b 
• .ş e'·amı 4 UncUde) arasındadır. 

·Cl ·ııf 

;i~:· llıı/garistanda 
• ,,1F Q8'- A h l kl 
Ni,·~tan:erı '!-zır_ ı ar 

• Londra, 16 (A. A.) - Harbin 
başmdanberi ilk defadır.ki Alman 
tayyareleri bugün lngiltereye 
gelmeğe muvaffak olmuştur. 

Alman tayyare~cri daha Edin· 
burg civarmda hava mUdafaa . 
toplannm at~ile karşılaşmış . ve 
İngiliz tayyarelerinin h1lcumuna 

' uğra.mıetrr. Müdafaa o kadar mü.· 
esair olm~tur ki mUteaddld Al-

Deniz Kurdu 
Muharriri: Jack London 
Mütercimi: Efdal Nogan 
J aek Loodon'un bu emsa.lslz 
oaeriııl Haber okuyuculan 
Peıtembe gUnUndcn itibaren 
Haber aütunlannda merakla, 

, .. ~~aıırı t yolcular, sevkedılmek üzere 
,~~4ay an~n vagonlar üstünde 100 Alman 
f:~ ~~ !:tesı, 4 ağır batarya top görmüşler 
11jıe YYar l . heyecanla takibe ba,lıyacaklar. 
'f/.~ il e erın Çek ve · ~olonya malı olduğu dır. 

orfl. \~ltt :ıııud,3ettenbe anlaşılıyor . . Deniz Kurdu 
d "~~ .~lllaıııar-a ri Pranaada 1 yeti bu sa.bahki semplon ekspre. &dili 

~ı ti lleı..l'tıtcr F' a bulunan albay • sile Parlsten· gehrlmtte gelmiştir: 1lmd17e kadar etlno tcs et. 
ı>f, 'il ıı. a21ı Ak • , mccllifuiı bir ~alıtc1erdlr. 

,,: 'li ltı..., ... -· çer riyuetin ~ Heyetin diğer azaları yarbay ve. 
il ~- • ti' 1 ertJl&r.t&r·he"lıı • ( • , (J>enmı 4 Unciide) 
~ 

man tayyaresi dlişUrülmUı ve di
ğerleri İngiliz avcı tayya.releri ta· 
rafından Şimal denizine silrül. 

, mtiştür. 

Taarruzu nereye yapblar ? · 
· Londra, 16 (A. A.) - Almım.. 

lann tayyar~ hUcumu Fo~ k~p 
ı rU.sü ile Rosyth mmtakasm& ya -
pılmış olduğu beyan edilmekte
dir. Forth köpriisline hiçbir bom 
ba isabet etmemiştir . 

. Üç Alman tayyareeinin dlltU • 
rüldUğü söylenilmektedir. 

Alman tayyarelerinin !skoçya 
sahillerindeki hedeflere yaptığı 

hUcum tc~cbbUsUııde eivil halk • 
tan kimse ölmediği gibi hasar da 

(Denmı 4 UncUde) 
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1939 Amerikası 
Andre Maurois'nm 

Türkiyede neşir hakkını 
IIABER't bıroktıl• 

Seyahat habralan 
Yazısı 6 ınct sayfada 
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Almanların ıı~r bombarılmı.an tayyn:-c!erlncten O:f d bo~s 
;v.ağ<lmyorlar 



.! 

'/aki! 
Asım t;.s, l.ıuguııkii makıılcsincfo, 

liitlerin sulh tnnrruzunun .akim kal· 
mıısııidnn sonrnki vaziyeti tetkik 
ediyor. Muharrir, knrnrgilhını garp 
cephesine nakleden Bitlerin bfiyük 
bir. ıaarruz hnzırlndığı şüphesiz ol· 
ılıığunu, çünkü ciddi lıir sulh ka
rarı verebilmek için kış me\•simi 
ı.;irmezden enel büyük lıir taarruz 
lınrekelini mutlaka tecrübe edece
ğini ve bu taıırruzd:ı muvafrak ol· 
ınak veya olmamak ihtimallerine 
ı::öre de sulh şcrll:ırının tabii başka 
uaşka olncağını, binaenaleyh Avru· 
pa 'Sulhunu tanzim etmek için bir 
konferans toplanmıısı ancak önü
müzdeki kış içinde konuşulnbilec ... -
ğini kaydederek: 

''Alınan devlet rei inin garp 
cephesinde hüyfık lıir tanrı uı. ile 
muvnflnk olmak ümidi l.esilrnedik
çe İngiltere Ye Fransıının istedikle
ri kati ve fiili sulh teminatını ver 
ıneğe razı olamaz,, diyor. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cnhit Ynlçıo, "Avrupa

ııın derdi,, başlıldı maknlesindc, 
Jıugünl.ii hnrptcn A Yruııanm ne za· 
ınan ve nasıl kurtulııcııj1ını hiç kim· 
senin bilmediğini kaydediyor ve 
hu derdin kaynağını ortaya koya
rnk dünyayı bu dertten kurtarmak 
yoll:ırının daha isabetle düşiinüle· 

lıilecej:llni yazıyor. :Muhıırrir, ıır:ı

nılan bakikııtin harbe tııkaddüm e
den zam:ınl:ırclaki fikir ve siyaset 
cereynnlarınd:ı bulunabileceğini 

söyli:rereli "nıızi felsefesinden bnzı 

parÇ:ıınr n:ıklediyor ve nelfcede şu 
hükmü veri:ror: 

''Dünya y:ı nnzi istiHısın:ı ve Al· 
man yumruğuna boyun e~ecektir, 
yıı ondan l."Urtulmak için ~arpışa

cııktır.,. 

Karadenizde serseri 
bir mayn 

Karadenizdc !nebolunun !nce 
burun mevkiinde bir serseri ma
yin görülmüştilr. Mayinin imha.s1 
için bugün bir milfreze gönderil_ 
miştir. Vıı.purlara da tels'izle ma
JOmat verilmiştir. 

--<>-
Eminönü meydanının 

tanzimi geri kaldı 
Eminönü meydMmm tanzimi 

iı:in. açılan mUteaddid münakasa. 
ve pazarlıklardan bir netice aıı_ 
namadığmdan, belediye meyda -
run tanziminden şimdilik vaz • 

geçmiştir. Meydandaki bazı ~u .. 
kurlar doldurulacak: ve kış böyle 
geçirilecektir. 

-<>-
1223 l>ozuk ekmelC 

müsadere edildi 
Belediye milfettL~leri tarafm • 

dan diln Şifli vo civarındaki fı
rınlar Uurinde ant bir kontrol 
ynpılmış ve pişmesi fena veya ark 
Jeti noksıı.n olarak 1223 ekmek 
:vo 119 francaln müsadere edil .. 
m:işflr4 

---0-

IGitpt'an: ve makinistler 
cemiyeti 

Kn.pta.n ve maJônistler eemiye .. 
tinin husust idarelerde çalıuan a· 
zala.rı tarafmdan tekrar açılması 
iÇ1n rcsml makamlara mtlrncaat 

-~tir. 
-0--

Döviz fiyatlan 
~nknra, 17 - tıdnciteşrin ayı 

için vasati olarak tesbit edilen 
döviz flntlan şöyledir: 

1 sterlin !S lira 29 kuruo, 75 
santilD\ 100 dolar 130 lira 41 ku
l'UfJ, 715 santim, 100 Fcansız fran. 
g:ı 2 lira 99 kuruş 75 santim. 

Yazan: Nezihe 'Muhiddin 

-9-

-..Ama siz ranıılık bir insan de· 
iUlsiniz •• mzınızn rransızca öğret· 
mek"isU)·orsunuz. 

- Evet İli anladınız kızıma fran 
sızca öğretmek istiyorum :ımma vı: 

15.kin madam dedirtmem ya. 
Mad:ıın dö Mareşal bir knh'k:ıha 

attı: 

- 'Evlenmemiş küçük lıir kıı:ı 

m:ıdam denmez matmazel denir. 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi,\ "Asker millet,, btıŞ".. 

Jıklı ınııkaJeslnde, bugiinkü harple-'" 
rin cephe gerilerini de artık cep
helerden farksız lı"le getirdiğini 

ve yeni bir insanlık ııiz:ınıı l."Unı· 

hıncayıı kncl:ır rnlışi olm:ı~a do~ru 
giden hu çeşit h:ırıılcrin devam e· 
dcceğini knyılcttikten sonrn Türk 
milletinin oldumol:ısıyıı asker mil· 
lct olduğunu işaret ediyor. 

Muharrir, cedlerimizin yüksek 
lınrıı knlılllyelindcn bahsederek u· 
ınuml harlıi ve J tlkliil a,·aşıncla 

Türk milletinin gösterdiği yekpa· 
rellği ve kahr:ımnnlığı :ınlnltıktnn 
sonra bugünkü Anup:ı ,·aziytllni 
Türkiyenin en kenar köyündeki vn· 
tandıışın bile bfiyük hir uyanıklık 
,.e isabetle takip etliğini ve hlidl· 
seleri en "doj:lru şekilde muhakeme 
eylediAini, lıunrln dn Türkün as 
ker nılıunun Jı!ıkinıiyeti göl'lilclü
ı.lünü tebnrüz ettirmektedir. 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, bugünkii yıı· 

zısında, Hitlerin sulhu tem in el· 
mek ç:ırelerini bir h:ırtntlır düşiin· 
düğiinii, ~·Unkii llitlerin sulh taarru· 
zu ile cliinya cfkiın unıurniyesını 

k:ız:ın:ıcağını lıesaııladığını, halbu
ki lıüliin bu lıe<;:ıplar lıoşıı çıkınca 
şimdi ıliişünınck sırnsının Almnn 
deYlet reisine sclıll~ini kaydetmek· 
tc ve Sovyct - ,\Jrıınn nıliıı:ı ctı:ıtını 

:ınlnttıktnn sonr:ı, htı<lisrlerin Sov· 
~·et Rusyanın ctr:ırını r:eııiş tıir sulh 
çemberilc çc\'İrerck Iı:ırrıtcn uznk 
knlm:ığ:ı ç:ılışlığını SÖSICl'CIİ~İ llİ YC 

böyle bir So\'yel Hıısynnın Alman· 
ya ile askeri hir itlifak ynp:ıca#ı 
tahmin cdilemi:rccrl(ini, bin:ıena· 
leyh Almnny:ınm sorp de,•lcllerilc 
tek Jı:ı~ınn düvfışmcği .ı;ıör.e ıılm:ık 
mecburiyetinde olduğunıı tebarüz 
ettirmektedir. 

Numan 
Menemenci Oğlu 
Mesleğe gırışinin 

25 inci senesi 
Dün gece kutlulandı 

'.Ankara, 17 - Hariciye umumi 
katibi Numan Rifat Menemend. 
oğlunun IDC1llcğe girilinin 25 inci 
yılı dün gece Karpiçte verilen 

bir ziyafetle kutlulannu~tır. Zi
yafet sırasında Başvkil ve Ha· 
riclyc Vckileti vekili Dr. Refik 
Sayldamirı Numan Mencme.ndoğ· 
luna gönderdiği fU mektup okun 

mtJ1tur: 
"Azizim Numan, 
Hariciye mesleğine girdiğini

zin yirmi be!inei senesini tamam· 
Jadığı:nız bugün, sizi senckrldcn.. 
beri hariciyemizin kıymetli bir 
uzvu olarak tanımaktan duydu -
'ğum iftihara ilave olarak, tesadü
fen vekalet vekili sıfatiyle de teb 
rik etmek fırsatını bulduğum için 
çok bahtiyarım. 

İştirak ettiğiniz bütün mühim 
siyasi müzakerelerde, Türkiye 
cumhuriyetinin haklarmı ve ha· 
lis makıatlannı yüksek kiyaset 
ve zekanızla müdafaa ve daima 
müıbet ve parlak neticeler almak 
taki büyük gayretlerinizi ve 
salıtmalannızı iftiharla yadc'de. 
rim. 

Her zaman şahidi olduğumuz 
dürüst faaliyetinizin, bundan son 
ra da memleketimiz için daima 
hayırlı neticeler vereceğine kani 
olarak, daha çok uzun seneler 
için muvaffakıyet <!ilerim. 

Baıvelal 

Hariciye Vekil eti vekili 
Dr. P..ef ik' Saychun 

Veysi uslanın kan başına çıkmış· 
tı: : 

- Yoo! orasını karıştırmayın .. 
Ben kızımı buraya mıılmazel ~·ııp· 

mağa getirmedim hem artık bu ırır
Jorı lııraknlım dıı hesabımıza h:ıkn· 
hm. Aylık demek dört liradan n-:n· 
At olmıyor. 

- Olmıyor. Bir lira da yemek ı· 
sıtmak oldu beş. 

- Mad:ım bizim Zeyıırp yeml'klc· 
rini cvlnclc yer. Zahmet etmeyiniz. 

- Peki öyleyse üç lira da hn iinl 
formn için '"erccck~iniz. 7.cynep pi 
ynno öğrenmek istiyor mu? 

- A>·h~ı kaça. 
- Uç lira .• Çok ucuz. 
- Hayır pl~·nnoyn lüzuın ~·oı. 

şimriilik. 
Yeysi u~ta yedi lirayı mn~anııı 

üstüne smı.ladı. 

' H X lfE ~ - XKp.m Posfll> 

Cumhuriyet bayramı hazırlık -
Jarlyle meşgul olan komisyon dün 
ikinci toplantısmı yapmıştır. 

Bayram günü mera.sime, vilayet 
makamında valinin yapacağı bir 
resmika.bulle b~lanacaktır. Yapı 
lacak geçit resnılnin çok parlak 
olma.ınıa çalışılmaktadır. Şimdi -
den şehrin muhtelif yerlerinde 
taklar inşasına başlanmıştır. Bay 
rıı.m gecesi Taksim bahçesinde in. 
17Mı bitmekte olan bilyilk gazino· 
da bir balo verilecektir. Kaza 
kayma.kamları da dün belediye 
reis muavini Lütfinin ba§lı:anlı -
ğmda toplanml§lar ve bayram 
bazrrlıklariyle meı;gul olmu~lar _ 
dır. Buglin de saat 15 de maa • 
riftc bir toplantı olacak, beden 
terbiyesi muallimleri mekteble -
rln geçit resmindeki vaziyetlerini 
tesblt edeceklerdir. 

Yen~ benzin ve petrol 
fiyatları 

Yeni benzin ve petrol fiatla.n 
diln alakadarlara bildirilmi3tir. 
Yeni fiatlııra. göre çüt teneke 
benzin eskisine nispetle 2 kuruş, 
çift teneke gaz 10 kuruş pahalı· 
laşm.I§tır. Perakende fiatlara. bu 
zamlar tesir ctmiyecektir. Çilnk\i 
benzinin litresi başrnn. ancak beş 
para, ve petrolün de 15 para bir 
fazlalık olmaktadır. 

8 aylık çocuğunu düşü
ren kadın tevkif edildi 

Sirkecide ahçı 'Mchmcdin ya • 
nnıda çalL:ıan Cemile isminde 
bir kadm ha.kkmda çocuk dil1ıür. 
mekten tahkikat yapılmaktadır. 

İddiaya göre Ccmielnin karnı bir 
mllddet evvel gittikçe ~rımiş. fa.· 
kat• gUnün birlnde bu ~Hğ:ln or
tadan kıJybolduğu görillmilştür. 

Cemile soranlara: 
"- Ben evli değildim ki, gebe 

olayım. Kam.mı. size şi§ göriln -
mUştür., diye cevab vermiştir. 

Fakat gUnUn birinde Ccmilt'dcn 
birdenbire bir kan boşanml§ ve 
gelen doktor kadm.m 8 aylık ço • 
cuğunu dilşilrdüğünden bu hale 
gelcliğini söylemi~tir. f 6 :u:lliycye 
ak9et:mlş, Cemile bu defa. da: 
"Nohud dolu bir çuval kaldırdım 
da ondan kan bop.lldı,, demiştir. 
Fakat Sultnna.hmet birinci sulh 
ceza mahkemesince tcvkü edil • 

mifJtir. 

Yeni Şehir meclisi 
azası 

Mebusluğa. seçilen Galib Bahti
yarın yerine şehir meclisi azalı
ğına vilayet parti katibi ffikme .. 
tin getirilmesi kararlı:ı.şmıştır. 

Tramvay ve elektrik idaresi mu· 
rakıplığma getirilen eehir mec -
li.si azasından Ekrem Töriln ild 
vazifeyi yapmasına. bir mani ol • 
madığt anlaşılmıştır. 

--<>--
Eski beş kuruşluklar 
Ankara, 17 -Tedavülden kal

dırılan es.ki bronz beş kuruşluk 
ve 7üz paralıklar yılba~mdan iti
baren malsandrklarr ve bankalar. 
da kabul edilmiyecektir. 

Obeler dü la bü11ö moııami Piyero 
Pret mua la:ı lümö pıır ekri: ön

nm 
Yeysi ust:ı akşam ezanından son

rn anahtarla kapıyı :ıçıp eve girdi· 
iii zam:ın çıngır çıngır bir ses kula
l:ınn çarptı. Gülüm<1eycn bir yüzle 
ı:ışlıkla durarak JUknrd:ıki oclnd:ı 
neşeli neşeli şarkı söyliycn kızmı 
dinledi. Zeynep Fransız mektebine 
lı:ışlıynlı altı ay gcçm işti. B:ıb:ısı 

hem iflih:ır, lırm lı:ı~Tet hem ele 
lıirnz istiğfar:ı henziyrıı bir hnrc
J:cılc b:ışını iki yıına snllıyarak ara
lık kapısından ışık sı"!:ın tnşlıktn

ki odayn sirı!i. Karısı mangalın hn
şınrln ef'kıirlı efkarlı ~1inıleki kara 
m:ış.'l:rla killleri korıştırırordu. Yey 
si uı>l:ı kcn'!i ktndine mırıldanıyor
du: 

1 - Ma~:ıllah bizim kız frenkçeyi 

zırai 

Dün Umumi müfettişin 
mühim bir toplanh 

i~tirakile 
yaptı 

• Traükya mıntakasmm zirai 1 Hayvan yemi olarak pancar, 
kalkmmasx hususurida mühim ka... ~lgam -ye Sudan çayrrnnn ekil. 
rarlar vermek için dün YeJilköy j meai de teıvik olunacaktır. köy .. 
Tohum ıslah istasyonunda bir lünUn önütıde sıksık zirat teerü
toplantı yapılmıştır. Toplantıda. 1 beler ve tohum ekimi yapılaeak
Trakya umumi müfettişi general tır. KöylünUn bilgisini arttırmak 
Kdzım Dink, Tohum ıslah istas- ic;in kurslar açılacak ve köylüye 
yonu müdürü Mirza, umumi mü· zirai ilet temini için tedbirler alı.. 
fettişlik ziraat müpviri ~vket, nacaktır • 
İstanbul ziraat müdürü Tal1sin -------------

Kazım Dirik ve Edirne vilayetleri ziraat mü. 
dürleri hazır bulunmuşlardır. 

Zirai kalkınmayı alakadar c. 
den bir çok işlerle çeşitl i ziraat 
usulleri ve mahsulü ktymetlcn
~iirme çareleri hakkrnda kararlar 
almmı§trr. 

Bunlardan başka Trakyanm 
her tarafmda keten ~l<lımesinin 
teşviki de kararlaşmıştır. Köylü· 
ye ıslah istasyonu tarafından to. 
humluk olarak kır yoncası dağıtr. 
lacak ve her köylüye kendi ihti
yacı için bir dönüm yonca ekme· 
si tavıiye edilecektir • 

Ha ,~::.i ~:şek fabrikasın
daki infilakın 

muhakemesi başladı 
Bundan bir müddet eV\-el Bey-

lerbeyinde Hakkı Fi§enk Jsmiııdc 
birinin tapa fabrikasında in!il:ik 
olmuş 11 ki"i ölmUı, 12 l:i'i dl'.' 
yaralanmıştr. Bu hldisenin muha 
kem~ine diln ağrrcczada bqlan. 
mıştrr. Fabrika eahibi Hakkı Fi
uenk mahkcmt'de maznun olarak 
bulunuyordu. Okunan iddianame
ye göre cumhuriyetin 15 inci dö 
nüm yılı mUnasebctile inlıisarlar 
idaresi fabrikaya 40 bin havai fi 
acngl' uımarlamqtır. Fak.at Hakkı 

Fi..~nk bu işte ihtisası olmadığın
dan işi Hakkı Bomba isınlnde bi. 
rine bıralmuştrr. Bu adam, bir 
gün i'çilcrden birine kendisini iş. 
ten çıkaracağmı l!<Sylemiş, ~i de 
teessilrilnden elinde bulunan ve 
havan içinde bulunan baruta faz
la. taıyik yapmış ve böylelikle 
b3.rut ateş alarak etrafa mrayet 
etmiştir. Birçok ameleler kendi -
lerini denize atmışlar ve birçok
ları da yara bere içinde kurtula.. 
bilm.ielerdir. 

Muhakeme şahitler için. ba§ka 
gUne kalmıştır. 

--<>-
Gümrük memurlarının 

terfii 
Gümrük memurlarının terfi • 

leri için Ankarada bir komisyon 
kurulmuştur. Terfiler bu komis
yonun yapacağı tetkiklerlden son· 
ra kararlaşacakt:rr. 

* Gümrüklerde atajiyer olarak 
çalışaca.Jdann bütün şubelerde 

ıtaj görmeleri ve ancak biltün 
muameleleri öğrendikten sonra 
memuriyete tayin edilmeleri ka.. 
rarla~ıbr. 

Bir tayin 
Ankara, 17 - Münakale vekl

Joti hukuk mUşa.virUği kadrosun
daki nçık bulunan memuriyete İh 
san Arar tayin olunmuştur. 

Dün vali ile beraber 
şehrimizi gezdi 

Trakya umumi müfettişi geno 
ral Dirik dün vali J.,Utfi Kırdar. 

la beraber Unkapanmdaki ban 
tarihi eserleri ve Taksimde açıl
makta olan yeni cal:ideyi gezmir 
tir , 

----0-• 

Edebiyat fakültesini 
· bitirenler 

üniversite edebiyat f akültes!. 
nin eylül dnresi imtihanlan bit· 
mi~tir. Bu ytl edebiyat fubeaİn'" 
den: Cahit, Mustafa Güraes, Ali, 
Kalbiye, Fikret, Mellhat, ŞükrG, 
İbrahim, Ahmet. 

Tarih ıubcıinden: Şnki, 7Ahi.. 
ıde, Ömer ,Şükriye, Atabay, Halit, 
Muzaffer, Şerefnur, S r d t le a. 
Belkiı, Muhittin, Ali, Ekrem, Nl 
yazi, Yusuf Ziya. 

Coğrafya ıubetinden :Sabalwt. 
Samime. Bedia,Eama,Zcld,Fet. 
hiye, Muzaffer, Şinaıi, Fahriye. 
N~rime, Macit, Seniha ,İsmail. 
Valiha, Macide, Şazi, Rüveyde, 
Saibe. 

Felsefe §Ubcainden: Ayten, 
Hermine, Turan. 

Romanoloji enıtitüsündan Sı

dıka, Etf, Sümer filolojisinden 
Münire mezun olmUJtardrr • 

Diğer fakültelerin imtihanlan 
ayın 26 ıın.lda hitam bulacakttr4 

Universite bu sene diğer yılla· 
ra niabetle çok iyi bir randnnan 
vermi1tir. Diplomaların merasim 
le verilmesi dütUnülmektcdir. 

Bütün fakültelerden mezun o.. 
tanlar 250 yi geçerse diplomaları 
Baıvekil Refik Saydam verecek. 
tir. 

Kaçakçılık yapmak 
iıtiyen bir kadın 

yaaklandı 
Evvelki gi.in limanımızdan A.v. 

lQnyaya kalkan İtalyan bandıra

lı Aba.zya vapuru yolcularmklan 
bir Arnavut kadmxrun teU11ı va· 
ziyeti, muhafaı:a memurlannm 
şüphesini uyandırtmf ve kadı • 
nın üzerinde araştırma yaptı.muı 
lardır. Neticede memleket dahili.. 
ne çıkarılmaar memnu olan bir 
çok krymetli madenler ve bu ara
da 1 O tane kalın bir şekilde imal 
edilmiş altın bilezik ile beş tane· 
de platin yüzük bulunmu§tur. 
Kadın vapurdan çıkarılmış ve 
beşinci ceza mahkemesin-e veril • 
mi§tir. 

Mll~A~C·'W"l:U:C•lllltt()l!f l:IOl:i•DMW& 
iyice söktil. 

Sonra kıırısının h:ıline dikkat e· 
derek: 

- - JI:ıyrolıı cfktırlı gibi görünü
yorsun hatıınculhım, nen var? 

- Daha ne olsun istiyorsun. ı;:. 
vin içi frenk kilisesine döndü.. 
Daha besmele! şerif çekmeden şu
nun cıyak cıyak söylediAl naneleri 
işitir de keder etmc:r. olur ınuyum? 

- Kccler er:lccrğinc sevin kadı· 
nım. \"ercliğimi::: pnra b:ı.!.: haynva 
silmedi. Kız bülbül gibi şakıyor 
m:ışnllah! 

- Mas:ıllah rlc'.'·ip clurnıa. Allah 
aşkınıı. Yerc!iğimi'Z para keşk i ha· 
'aya gilse;ı:cli, alnımızın ter ile kn· 
zandığımız p:ırıı bize rehennem k:ı· 
pıl:ınnı ııçıyor ela senin hAllt ııAzın 
knlnld:ırı~dn. 

Kadın cevap i-;ter gibi mahzun 

gü7.lcrini l·ncasının yüzüne kaldı· 
rınca m:ı,ayı clindeıı atarak hay· 
kırdı: 

- Aman gözlerime inıınamıyo-
nım a do~tlıırl S:ma olanlar olmu~!l 

Evet kad.nm şıışmakta h:ıkk ı var· 
dı. Vey<;i ustnııın ba,ında kulııklan 
n:ı k:ıdnr geçmiş bir melon şapka .. 
Sakalı d.ı 'ıafir tertip sh'rice kesil
mişti. Kadın dizlerini döverek si· 
nirli bir knlık:ıha attı: 

-- Kırk yıllı!: \'eysi usta olduğu· 
na bin şnhit ister ayol. Tıpkı hnlık· 
çı lstavrinin ihtiyar baba:.ına dön· 
mil5<ıün. Haydi bunu k:ıhtıl edelim. 
Yrı ... rr.~e'·-· - • lınd ne iste-
din? Sünneti şerlCeyc karşı aeli· 
nir mi biç ... ? 

- Sus b:ıltınp durma lrnnu kom· 
şu kavga ediyonır. ~anacak. 

(Devamı 'W') 

ilerliyor. ~ 
Perapalas oteli sahibi ~ 

dan muhamekeye verilen~~ S 
tüccarlarından Galip Ef~Jlı~ 
Emniyet mOdürl~ ~~~ 
ve 930 senesinde kendisirll?,6 
şehrimize geldiğini ve ha~ 
dilerini dolandırdığını iddi' 
Sirkecide Nurhanda ~ ; 
lan halı tüccarı B. Piyo5~ 
eski Aydın oteli sahibi ~ 
yüzleştirilıniştir. Otel sahj~ef'~ 
Efganinin 930 renesinde _-.J 
yattığını ve bayan Pi~~ ~ ~ 
kendisini nasıl dolandırdlb" ~ 
tatmışlardır. Galip Efgan! 
natlan nddetmiştir. . ~ 

Fakat resmt kayıtlardııı:.~ 
rafl~ tetkikinde de o zaıı~j 
rimizıe gelen zatın Galip tf 1 
olduğu anlaşılmıştır. potiS IJ 1 

ci §Ubede hakkında il 
kat yapmaktadır. Bu ıa~e# 
olduğu hakkındaki rivaYe ,JJ 
dereceye kadar doğnı old 
nüz belli değildir. ~ 

Acı bir ölüfl1 
)!uf'') 

Türk Hava Kurunıu "tı 1'ff1 
lcrlnden Baha Salt dtı ,fl
kalb sektesinden ansr%111<t11) 

miştir. Cenazesi yarı.rr ~1~ 
Beyazıt camiinden ıcıl ·st' 
Silivrikapıdaki aile ]<ııbP 
defnedileeektir. ~ 

Muhtelif sahalarda ff!~ 
te büyUk hizmetler fi~ ··~il~il r 
lan Baha Saidin bu anı o 9~ 
lcaini olduğu kadar d~! el 
tanıdıklarnu lda müteef!J 

tir· 
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Büyük Millet Meclisinin 
• dünkü toplantısı illler, Staline Almanya ya yar- Dikili felaketzedelerine yapılacak 
lnı t • • • • •• d ct• yardım görüşüldü e mesı ıçın mesaj gon er l Ankara,17-Büyük .Millet\zed~lerinih.~i).açl~rınauygunbir 

~1eclisi dün Refet Canıtetın baş- şekılde tevzıını, Zıraat bankasının · St 
1
.. .. b . I AA~vvvvvvvv~"""""',.,,..,..,..""".,..... 1 kanlığında toplanmıştır. bu zelzele mıntakasındaki borçlu-

s a a > !ar üzerinde tazyik yapmamasını a 1 n 1 n U m e J > T 11 k s t İlk sözü alan Maliye ,·ekili, ye-ur Ovye istemişlerdir. Bundan sonra Sıh· 

• • • 
• ni ihdas edilen büyük elçilikler 

hat vekili Hulusi Alata~ söz almış 
--.... _.İİİİiiiiıiiiiiii••J d v b f dolayısile hazırlanan ve devlet ve Iclfıketzcdelere yardım için al-

~~\ım•••n ıu • ., .. ,,,.,,. V0 r 1Q1 C0 Va 1 n ~en 1 gÖf ÜŞffielef İ :e~::~~~~n~: ;~~~k~:~~~~ t~:~~~ dı~~:::a~i~~ ~~ı:~~~ştırBaşvekiı 
bıııana irelınckterlir. Tahliye i· o 1 d u g" u s o• • y 1 en 1 yor üç numaralı cetvelin hariciye- Refik Saydam, zelzele felaketi do-
)ıl'tı:ıi ıı On ııemı gelmi~ \"e dl· Saraçoğ 1 unun, ye ait kısmında tadilat yapılması- layısilc !\lilli müdafaa vekaleti. 
r 'dilıııeek~inin geJme~ine de in· na dair olan layihayı ~leclisc ar· nin Dikiliye bir istihkam bölüğü 
~:~::~§~:e~u~~~u:}~~::u~~~~.: Garp cephe s ., n de d u·· n k u" fa a ı ı· yet Gşaefceeng~ı"0 ibl eı" lddı.er ,· 91 "ıyöorur· - ~:t:~~·;a k~~:i~i o:~:~::~~la~:: gköndelreredk tül~n mlda~sulününsken· r~ıı da~;~en habrdar dğildir. ·az atın an çıôan ıgım, a er 
llıı~tl·ı hı 1

Ye nezareti efkllrı Bir Bükre§ telgrafı, zedelerine yardım edilmek üzere olanlara 15 ~n izin verildiğini, 
crıtriı1 'Yecann \'erecek yalan Londra, 17 - Hitlerin bükü· sükunet devam ederken gerilerde Maliye veka.Ieti bütçesine 300 bin ve köylü elindeki pamuk mahsu· 
~ hııan~eşrinl Yasak etmiştir. met, ordu ve fırka ricalile te- Zigfrid hattına ldoğru ilerleyen Türkiyenin müttefik- lira fevkalade tahsisat konulması lünün de çıkar çıkmaz köylüden 
~lcr tau ~ hakkında şiddetli ma.slarda bulunduğu ve Sovyet makineli kıtaların yollara akse. leri aleyhine hiç bir hakkındaki Hiyiha mliz?kere edil- satın alınacağım söylemistrr. Mü-erııe (ill·k olunacaktır. k b l d · "'• · 
ıııc nı\·e · . . İtalyan ricalinin de iştira.kile bir den ıcııkları, cepheye geniş mile. §ey a u etme ıgını mi~tir. Bu sırada Ne\'Zat Ayas zakerelerden sonra kanun kabul t Ok111 rsıtesındc sıyasl :s 
3~ııı11a nn 'Prore ör Burckhıır<l konferans akdine çalıştığı anla. tarda sevkiyat yapıldığını isbat haber veriyor ~ (Bursa) Ahmet Aldemir (İzmir) edilmi~. pazartesi j}'ÜnÜ toplanmak 
ttrıı Oldu~ ' 
n lnır 1 ııu halde burada ve- eılmaktadır. Hitler, cumartesi etmiştir. ' Mo·kova, l6 (A.A.) _Türkiye söz almışlar ve bu paranın felaket- üzere Meclis dağılmı~tır • 
.,tlıııııeı • ~>roresör Burcklı:ırd, günU hususi bir kuriye ile Stali- FransIZlar kafi mallımat alır la h k"l Sük S ~l 
"!:ııııı Şohreu haizdi ariciye ve ı i ~ ·· rü aracog u 

ar ııa~ t • · ne bir mesaj göndermiştir. Stali- maz h-en takrı"bcn 100 kilomet- b ·· So t k · l h t" llaııı~, ~e ede bugün rıkan bir ..... ugun vye omıser er eye ı re 
ııı.ı_ ~.e · " nin cevabı belli olmamakla bera.. l"k h · "dd tr bi to.v-u 
l"" kuıı göre ltalyan donan· re 1 cep eyı ! 1 e 1 r n isi ve hariciye komiseri Molotofu 
1Jaf an 1ı ber bunun mUspet olmadığı an- · 1 ı 1 d ır !!enı· an 20 ila 200 ton· ateşı a tma a mış ar ır. saat 16 da tekrar ziyaret etmiştir. 
llıa1n t ı ve clestroyerlerden laşılınaktadır. Hitlerin mesajı Almanların elinde bulunan Mülakat iki saat sürmüştür. 
~ıJ;ı~llktnraına E'C'misi olarak Sovyetleıin yardımlarını istemek- kesif Bien ormanı bir perde vazi· Umumi intıba müzakerelerin 

,ı_ olıınn ı·. Bunlar bu işe göre teydi. 
""loıı cııktır. fesini görmekte ve Fransız tayya henüz bitmediği merkezindedir. 

hd Sulh taarruzlarının akamete · 1 k r. an h" relerinin ke .. iflerine manı o ma - M"" k ı d d < lcar·ı ıcrct eclcn Alman ğ d Al L :s uza ere er ne en uza ı ı ı u rama.s1 karşısın a, man ma 
"nııu es diln akşam Sclıar tadır • Londra, 16 (A.A.)' - Times 

a)' ru ·1 G buatı, artık sulh ümitlerinin ta- d .. 
a rıtı . 

1 
c ötenh:ıfen • Lon raya gore gazetesinin diplomatik muhabiri 

S ını_ş_ti_r.______ mamen kalktığını yaı.maktadırlar. 
d 1 b• h b Londra, 17 - -Röyter ajan. '-'azı'-'or·. 

() Stokholm en ıe en ır a ere " " VYef R göre de Almanyada Rusya ve 1- sının Faristeki muhabiri garp Sovyet-Türk konuşmaları netice 
fk US Ya talyaya. karşı btiyük bir hiddet cephesinde bir Alman taarruzu- ye yaklaşmaktadır. Molotof • Sa· 
ıg:s Y ... urduna Asker ve infial hüktim sürmektedir. Sov. nu pek yakın görmektedir. raçoğlu görüşmelerinin uzun fası-
•ııad yeUerin bugUne kadar Alınan Muhabir, bütün Alman cephe- lalara uğramasını, müşkülattan 

'ı°'ko ıgını Söylüyor menfaatlerini baltalamamışlarsa lerinde yapılan hanrlıklan say- mütevellit zannetmeğe mahal yok 
1 biıd~~ 1 6 (A.A.) _Tas a. pek yakında böyle bir hakikatle makta ve toptan bir tahmine göre tur. Sovyet tekliflerinin, Ankara 

, lic/0r: Manchester Gu. karşılaşılacağından korkulmakta Almanların 800.000 • 900.000 tarafından Londraya ve Parise bil-
e 1>0,t a C:hronicle ve y orks- ve ltaıyanm çelik misakın gizli , askeri seferber etmekle meşgul dirilmesi keyii)·eti, Ribbentropun 
t~ttclcgaıctcl~ri ve diğer ba· maddesine dayanarak bitaraf olduklarını ilave etmekte olduk. ziyaretinden ileri gelen teahhürler 

, ~~riti.,h United Press kalmasına Juzılma.ktadır. lannt söyledikten sonra şunları le, Sovyetlerin Baltıktaki meşgu-
\ Sov --..ııca.sya hududu bo. Harbin uzamamasını temin için ilave etmektedir. liyetlerine inzimam etmiştir. Tür. 
'h~/ct htalarmın kuvvet. Alman propagandası yeni bir te· Umumi surette tahmin edildi • kiye hükumetinin, Balkan hük(t-
. \>elijj •. Yaptıkl.uma dair ola- eebbUsc giri§lnlotir. Harbin uza- ğine, düıaıan, Polonyada ya2tıfı metlerini ali.kadar eden maddele 
itler : 1 bir haberi neşretmek- masmın Bolşevizmin yaytlmaınna ilk taarruzda tatbik edilen tabi- ri, kendilerine tebliğ ettiği mu-
lııq' lı ha.be yarryacağını, Sovyetlerin genişle. yelerin aynini tatbik edecek, ya. hak.kaktır. 
~~· i'onu r, Moskova rad. metıinin bu neticeyi doğuracağı ni tanklarla harekete geçtikten Saraçog-lu - Gafenko ı~,11t iıta na. atfedilmekte ve 
~~~i t<i 'Yon tarafmdan teyid fikrini ileri 11ürmeye <.:alıvmakta· sonra topçunun ve tayyarenin hi. görüşecekler 
t~ ilja .. ~ltnrnektedir • dır. mayesi altmda müsademe kıtala· Londra, 16 (A.A.) - Bükreşten 

h
"' ıto;~r, gerek bu haberin, Sovyet elçisi Halıfaksla n kullanacaktır • Röyter ajansına bildiriliyor: 
~ ıı:o._.a d go··ru·· •tu·· İngı" liz tayyarelerinin Saraçoğlu ile Gafenko arasında t • Pıla.zı b ra yosu tarafın.. Y 

ı:~d~ı u husustaki neşri • Londra, 16 (A. A.) "Havas'': Almanya üzerindeki uçuşu ya Köstencede, yahut Karadeniz-
")\ llın t .. ı. v de bir mülakat '-'apılacağı ve bu 

'~" "'1ild·ı.· cuırik maksadiyle Sovyet elçiai Maisky bugün ög- Lon-dra, 17 (A.A.)- Bazı ln- " 
• 

16ı "k mülakatın Türkiye hariciye vekL ~ d a§ı ar ve gareze leden sonra hariciye nezaretine giliz gazeteleri, İngiliz tayyare. 
il! Olduv Jini memleketine götüren gemide ilt. gunu beyana me- giderek lord Halifaks ile görüş • Ierinin, dün gece Almanya üze. 
~lq mUı:tu··r. . "d vukubulacağı tahmin edilmekte-
~ " rinlde uçtuklarına daır, teyı c-
" ~ Ç k Zannedildiğine göre bu konuş· dilmi .. haberler neşretmektedir • dir. k h kk d 
" e ··ı · · u :s Tu""rk - So•"-·et pa ·tı a · ın a ••t nıu tecısı ma iki memleketin ticaret m na- · d b hu '" ll•h ler Şimdıye ka ar u · susta rcs katı" hiçb"ır tafsilat verilmemesi, febr· · ld" sebetleri ve Tl1rk - Sovyet, Sov- · · d"l · 

Yad ıınıze ge ı mi hiç.hır tebhğ neşre ı memıı- gerek buradaki gerek diğer Balkan fi~. atı y yet • Finlandiya müzakereleri gi 
-.ıll~ers· ugoslavyaya ka- tir. memleketlerindeki resmi mahafili· l!ıiit: ı.,'leli C!k .. 1 ·ı . bi glinUn meseleleri hakkında cc- Den"ızlerde harp 
bı1::1e1tep . mu tecı erın· reyan etmiştir. mütereddit bırakmaktadır. 
§t~~(i }\~kız ki~ılik bir ka· Berlin, 17 - D. N. B. Alman Bununla beraber umumiyetle 

~·~ınıiıe ınv~nsıyonel tre- Garp cepesinde dün- ajansı ve Alman radyosu, İngiliz iyi haber alan mahfiller, Türkiye. 

!~tine ~llllıştir. kü faaliyet lerin 32.000 tonluk olup 1912 de nin, müttefikleri menfaatine aykı 
M~!(h,.., stadı vererek es· -'enı"ze ı"ndirilen Repulse zırhlısı. n birbir sev_ kabul etmediği kana-~ _ '<ll{ p Paris, 17 - Garp cephesin~e ~ :r -
ı.} bu asaportlarile seya· nm bir Alman denizaltısı tara- atini izhar etmektedirler. "'<t!rl.ı gen,.ı dün bütün gün fasılalarla topçu 

l-'r "4(ta -'lr er burada bir fından tahrip ediD:ligvini ve bu Alman diplomasisi ah. n So düellosu olmuştur. Ağır Alman 
ı._·~~a D" nra Suriye yoluy. zırhlının saffrharp harici edildi- muvaffak olamıyacak 
~~ (>ıdecekI topçusu Mozel üzerinden Fransız nk 
ıJ'l h.,._-· er ve Alman- b" h gvini bildirmiştir. Paris 16 (A.A.) - Bugü Ü -""'ll ecf gerilerini dövmekte, ıl assa . 

~ en vatandaşlan- Londra, 17 _ Almanların Re. Fransız gazetelerinde Rusya-Fın-

·~eCekJ~erdı"r. Rutroff köyünü bombardıman et. . "h ·ı·t 
Pulse zırhlısınt torpilleyerek safı tandiya diplomatık ı tı a m yanı ı mekted.ir. 

• Qrıı~r0 -.. harp harici edecek şekilde hasa- başında Saraçoğlunun Kremlin 
~ Bu mıntakada Almanlar bazı 

f'tli" \ııPuru hnkkıııdn _ı ra ug-rattıkları hakkındaki ha • sarayında yaptığı müzakereler de 
~ı \J I•• .. baskın harekatı da yapmışlaııdır • 
• :rıall"ı,,,.r· 'YI iLAN herler burada istihfafla karcılan. büyük bir alaka ile takip edil-.. ~ " .... Fransız kumandanlığı ani bir ı.- ~ 

<le . 1stan1n 13 • mektedir. 
llıırıı b urgaz lırna· arruz ihtimali karşısında bütün· mıştır. Ordre gazetesinde Pertinaks, 

''ı, L ulunan Alman ihtiyat tedbirleri almıştır. AmiraUık resmi bir tebliğ neş-
\' ey O nndırah retmemekle beraber, bu haberin Türk - Sovyet müzakereleri hitam 
aıılırıı it B U R G Burada şunu kaydetnıek lazım bulunca, neticenin bir taraftan 
llıııı~: laınnbuı ,, dır ki, bugünkü cephenin man· tamamen uydurma ve Alman pro 

l arı "~lııı, 1.atı a nıahsus olan pagandasının yeni bir icaldı oldu- Fransa ve İngiltere ve diğer ta-"a Qıı "' zarası 1917 deki siper harbinin So 1 b" l"ğ" ~~ar, "iız 11 son sefer limanı ğunu söylemektedir. raftan da vyet er ır ı ı arasın. 
~~ boşa~anı gümrük an· manzara.sına hiç benzemez. Nitekim dün akşam Hood zırh. da bir nevi köprü tesis edeceğini 

aııın makta oldu~unu Şimdiki mevziler derinlemesi • ve Türkiyenin bu köprünün mes-
~I nnzar ·ı 1 ~.ı • 1 d k · ·· lısının bombardıman edildiği yo· \lı 2 • ı ı tı ama ar· nC11Jir ve ıler er e e ııerıya mun • nedini teşkil edeceğini bildiriyor. 

•lıltıı arı ltı 1 ederiz. ferid tv\Ctalar bulunmaktadır • lundaki Alman haberi ayni şe-
ıı lıı. l ha uınaıa M b r-v kilde tamamen hı"l&.fı hakikatti. Alman diplomasisi bu köprünün 

tL 1'11 ~ a li)·e • gore, u ha- Schnesberg tepesinin Alman- il 1 
•ııııd llııı 20 sınden, on gün Batan zırhlıdan kurtulanlar inşasına mani olmağa ça ışıyor, 
ijllırn~ıı 'liharellnkteşrin 1939 ta· lar tarafından işgali her halde fakat Türkiye tarafından derook· 
"'tı ıı; l.ı n h h h '-- · 1 Faris, 17 - Havas a1"ansmm . ... a (i "atcs· ' urgu limanı emen emen mu are)JÇıız 0 • rasilere kar~ı yapılan taahhütlerı 
1 Gc: ~trfne tğ tarafından bu muıtur. Çünkü bu mevzi adeta bildirdiğine göre Royal Oak zırh tehlikeye düşürmeğe muvaffak 
, O~te~ lconıını ır bir antrepo- evvelden tahliye edilmicti. Mu. hsının süvarileri Ben ve Niskolls k d ğ 

1 
· 

'ıtı.1_ ll()r. 1 acaı.:ıır s olamıyaca tır. Zira, o u mese e ı 
~11." " edı · • hacimler orada kenldi kullandık- kurtarılmış1ardır. · ·1 rt tı-i11~_.oı~ere 1. >ırlerinl ittihaz bütün vüsat ve ehemmıyetı e o a· 

"ı.14hb "C~ı'fi· l lan harp vasıtasiyle, torpillerle Batan gemide ölenlerin cena. ld"V" 1 .1. f"l n •io:rı ıı" ed·ı· .ie mal sahip- ya ~e ıgı zaman ngı ız ı osunu 
~ ntınc 1 ır. karşılaşmışlardır. zeleri dün Londrada büyük me- müzaheretindeki avantaj Ankara 

~iııı'il f: b .. 1_. lt~c:~aPuru İstanbul Fransızlar, cephenin ağaçlık rasimle kaldırılmıştır. hükumeti için pek büyüktür. 
"" '

1
- "'t"" • !!ı k d kl k l Batırılan ticaret gemileri fi' "'la 11 .,.\tiç ~e .ki sırtlarında ur u arı apan ar 

rııııı.: ır §erı vasıtasile bazı esirler almışlardır. Faris, 17 - Alman deniz altı. 
l't'lt'fon ~~ ~7~~t Karanlık basar basmaz Alman lar tarafından batırılan 8 Fran

cephesinin geri hatlarında büyük sız vapurundan 8 kişi ölmüştür. 
bir faaliyeti baılanuş iJk hattaki Taarruz eden denizaltılardan bi.. 

rinin battığı sanılıyor. 
Gressholm isimli Norveç va -

puru bir mayna çarparak batmış 
ve tayfadan 3 kişi ölmU§tür. 

Şimal · r:nemleketleri 
konferansı 

Yarın sabah toplanacak 

Musolini ile 
Ruzveltten 

Sulh tavassutunda bulunmalarını rica 
etmeyi kararlaştıracak 

Stokholın, 17 - Burada yann alarak meyus bir halde HelslnJd. 
sabah Norveç, Danimarka, lııvcç ye dönmUııtUr. 
ve Finlandiya devlet reisleri ara_ İsveç dahilinde ecnebilerin 15C _ 

aında, dört hükümetin hariciye 
nazırlarının iştlraklle mühim bir 
toplantı yapılacak ve son vaziyet 
dolayısile Baltık memleketlerini 
alakadar eden meseleler görUşU. 
lecektir. 

1 
ynhatleri tahdid edilmi"lir. 

Danimarka ve Norveç kralları 

hariciye nazırlarile birlikte dUn 
hu.susi trenle ,buraya gelmi~ler • 1 
d~ l 

Bilhassa ecnebilerin liman, de -
miryolu ve fabrika. fotoğraflarını 
çekmeleri, not vo kroki almaları, 
çok miktarda eşya nakletmeleri 
şiddetle yasak edilmiş, ibu gibi 
suçlan işliyenlcre para, hapis ve 
tard cezaları tatbik edilmesi ka -
rarlaştırılmıştır. I~ebilerin ika
met tezkereclri icabında ynlmz 
muayyen bazı mmtakalar için mu Finlandiya cumhurrelsile hnri -

eiye nazırını bugUn hususi bi. 
tayyare Stokholme getirecekt:r. 
Bu yük.sek ziyaretçiler İsveç kra
lının misafiri olaeaklardrr. İsveç 

kralı tarafından misafir devlet • 
reisleri uerefine verilecek ziyafet 
ten sonra müzakerelere başlana • 
caktır. 

Görüıımeler yarın akıam tn· 
mamlanacak, :F'inlandiya cuınhur
reisi tayyareyle, Danimarka \'C 

Norveç kralları gece ekspres 
trenleriyle memleketleri.ne döne
ceklerdir. 

Şimal memleketleri konferansı 
adı verilen bu Baltık toplantısın_ 
da Ruzvelt ve Musoliniden umu. 
mi bir sulh için ta\•assutta bulun
malarının rica edilmesi başlıca 

görüşme mevzuu olacağı temin 
ediliyor. 

Finlandiya hükümeti, Sovyetler 
Birliğinin teklülerini gizli tut -
makta ve yalnrz ecnebi memle -
ketlerde bu hususta yapılan neş. 
riyatın esassız olduğunu bildir • 
mektedir. 

Finlandiya nazi partisinin :Şcr
line gönderdiği heyet, bu mem
leket menfaatlerinin Alman saha
sı haricinde bulunduğu cevr.bını 

teber olacaktır. 

Serbest liman mıntakasmda ça.. 
ıı~an Almanların uzaklaştırılma _ 
Jan İsveç gazeteleri tnrnfmdan 

1 ileri sürülmektedir. Ahvali bazı· 
ra dolı:ıyısilc kurulan yeni halk 
iktısadiyatı nezareti dilnden itiba
ren faaliyete gcçmiııtir. 

Paşa bahçe fabrikasın· 

da yapılan yeni bira 
bardakları 

Belediye Pa~bahçe cam ve şişe 
':•brikasma iki ölçüde nümune bi· 

1 ra bardakları yaptırmıştır. Tek 
1 ,·c duble olan bu bardaklar yalnız 

1 
bira satı~mda kullanılacak ve bi· 
ralann pahalı satılmaması da ko. 
!ayca kontrol cclilecektir. 

Maceradan 
maceraya 

t c>frlkıunızm sonunu ya.ruı derce· 
deceğiz. 

M1i'h..,.--...,. •.ııllllllııllllı.ıllllilll._ .. ... ~ 
:::::: ............ 

::::::::::1: ==== ...... ............ ····-··· ... 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji,}( ırıklık ve bütün aP.rılarınızı derhal 

keser. lc1tb1"d1.\ P"ÜJ'cJe 3 kase alinabilir 
Her yerde pullu kutuları ısr:ırl:ı isteyiniz. 

LL&lı -



Bulganstanda 
Askeri hazırhklar 

(Bas tarafı ı incide) 

terin "r Receb ôu_:elik ve Hilsnii. 
N'aildir. 

Fazh Akçer, heyetin Franaa. -
dald işleri muvaffakıyetle tamam
nlmıe olduğunu, dönerken hiçbir 
güçlü~e uğra.madıklannı, harb 
\"'aziyeline rağmen Fransnnrn her 
tarafmda sillrünet hilküm sürdü· 
ğünü söylemiştir. 

Gerek heyet nznlarının, gerek 
diğer ~·olculann yolda en çok dik 
katlerine ilişen nokta, Bulgaris -
tandaki askeri hazırlıklardır. Yol 

cular. bilhassa Sofya istasyonun
da Almanyadan yeni gctirilm~ 

\•e Bulgaristanın §imal tarafları· 

na se\•kedilmek Uz.ere marşandiz 

treııiqe konulmuş 100 askeri la.y_ 
rare görmüşlerdir. Bu tayyareler 
Polonya ve Çekoslovakya malıdır. 
Almanlar tarafından bu iki mcm 
leket işgal edilirken müsadere o. 
!unmuş ve sonra üzerılerindeki e.s 
ki memleket işaretleri siynr lbo -
ya ile kapatılarak yerine Alman 
markrun yazılmıştır. Tayyareler -
de gamnlı haç i.§areti de bulun
maktadır. 

Bundan başka yine Almanya_ 
dan yeni gel n dört batarya ağır 
top yüklil bir tren, tam teçhizat. 
h Bulgar askerleriyle dolu müte
addid katarlar Sofyadan §imale 
doğru yola çıkarılmışlardır. 

Yolcular, Bulgaristanda asker_ 
lik çağında birçok işçilerin de 
yeni yaptınlan yol in3&atmda ça. 
hştınldığını görmüşlerdir. Bul -
garlar AJmnnyadan getirttikm 
malzeme bedelll'rini bakin, üzüm 
\'C diğer mahsullerie ödemişler -
dir. 3ugünlerde Almanyaya Bul
ı:aristandan yüzlerce vagon üzUm 

~·e muhtelit iP.tidai madaeıer gön 
lerilmesinin sebebi budur. 

Londrada tahsilde bulunan ta.. 
1ebcmir.den beş kişilik bir gnıp 

e~presle memleketimize dön _ 
n-;.l§tür. 

Yolcular Jngilter~)i Aimanlam 
b.?1ll müdafaa için fevkalade ted 
birler alındığını, :herkes.in so -
ğulrkanlılıkla ve tam bir emni -
':}-etle var.iyetin inkişafını takip 
ettiğini söylüyorlıı.r. '&lebemize 

bir cemile olarak ilngiliz hilkume
il tarafmdxn parasız birer :gaz 
:mıuik esi :verilmiştir. 

Hadiselerin 

tefsiri 
(Ba~ tarafı 1 lnclde) 

Şimdi Hitler ı;arb ceph~lndo 

büJ ük bir taarnı:r. hareketi bazır
lukca ltarb mes'uli)'etinin bütün 
ağırlığı da ~ylece Almanyanm 

ilz<•rinde yüklenmı, dunı~·or. 
Alman de\ 1et rei.,inln <1ü~ijnce

.,i, büyük ta.arrulla İngiliz \'e 
Fran u cı.>phelerinl '<arsmak, Al. 
nıanyayı lıarb mf>S'uliyctinılen 

bii)·ük bir askeri 7aferlc kurtar

maktır. lrıı;iltere '~ t··ransayı rc
bir \C iıldet önünde boyun eğme_ 
ğe met'bur P..tmektir. 

An<>-ak unatıuamak lazımdır ld 

çok r..ayıf olan bu ilttimalin bir 

de ak.,i \ardır. Bu da büyük •a· 
arnının nau\affak olmamasıdır. 

Almanlann cllcrindt ohw her 
tiıirlü talırib \'a.'iılal:ınrın rağmen 

bö)·le bir taarn11d:ı. mU\"llffak oı

oıamalarıysn ma~lüb olmaları 

demek ola<'ııklır. Zira bu sonb:ı

harda nıU\·arfak olamı)an taarru
zun gel<'<'<'k ilkbahar. yaz 'e soo. 
ultanlu. mU\ affaJ.; elmasına arbk 

imkan l<nlmıyacak ,·e tsbii olarak 
harbin mes'uliyeti Almanya alt•y
•ıac olarak t.ir kat dalıa ağırla
ı,uaktır. 

llASAX KUMÇA \'I 

, ..........•....•..•.....• 

! x 9 
~ y . b. l enı ır macerada 

Haber oku~·ucul:ırı. X9 u pek iyi 
tııoırlar. Bu kudretli polis h:ıfiyc· 
sınin peı-şembe günü lıa~h~·:ıcrığı
ııııı yeni: ir ın:ıcernsı, sizi, büliin 

1 

nı:ıceralatı 8-İbi içinizden sarncıık, 
bir sinema seyreder gibi pc5in· 
aen siz tle iiriiklcnccek~iııit.. 

P~cmbe ~ünü llABKR'in 
! üocU :!lılfesine .mnltakkak ~ 

;.!tiz :ge~diriıili_ ~ , ....... ,,.,, ............... ._ 

Y UP-"osl ~ vva · 
Buliaristani Ba1kan antan

bna almıya calışıyor 
Londra, 16 {A.A.) -- Dcyli Tel· 

graf gazetesine göre, Helgı:ad hü
kı.'ımeti, Homanya ile Macari tan 
arasında muvaftakiyetle neticele· 
nen U\'assutundan sonra, ~mdi 

.Bulgaristanı Balkan antantına gir 
dirrnek için Ronıan):a He Bulgaris 
tan ara-ında 'Ui\'as utta bulunma· 
ğa ,ç.alışmaktadır. 

Bitlerin 
tarruz 

büyük 
plôoı 

Sovyer kltaıar ı jBılete büyük ikr• 
Vilno'nun tahliyesine vurunca 

ba~Iadılar Ortağı p~ral~n al.ı~ .. ;, 
x Polis garıp bır hMıSCJ ..... 

'Jitvanya kuvvetleri harekete katına başlamıştır. K~c. 
geçtiler Çiviciler içinde Kayserılı 

Kaunas. 7 (A.A.) - Hariciye Mehmedin oğlu Halil ilt 
(Ba:; tarafı 1 iarlCle) \ kar çıkmaz hMtaneye scvltPdil - ııezaretirKle, Litvanya hariciye na· 

vukubulmadığı dahili em.niyet ne.. dikleri bildirilmektedir. 1çleıin - zrn He Sovyet sefiri ara<:ında, kahvede yatıp kalkan . 
zaretinden bildirilmektedir. 

Almanlara göre taarruz 

nasıl oJdu ? 
Berlln, 16 (A. A.) - D. N. B . 

tebliğ ediyor: 
l6 t~rinievvelde saat 14.30 ile 

15.30 arasında. Alman bombardı-
mnn tayyareleri Firth of Forth 
da. İngiliz harb gemilrrine laar -
ruz etmiştir. İki lngitiz kruvazö-
riine büyük çapta bombalar isa_ 
bet etmiştir. Taarruz, şiddetli ln 
giliz müdafan ntc§ine ı-ağmen ya 
pılmrştrr. Alman tayyarelerine 
hücum eden lngiliz a:vcı tayyare
lerinden de ikisi <lü§ilriilmüştUr. 

1ki tayyaremiz geri gelmemiş -
tir. 

İngilizler teyit ediyorlar 
Londra, 16 (A. A.) - Bahriye 

nezareti tarafından bu akşam nefi 
rolunan bir tebli*de Alman tay· 
yareleri tarafından Forlih Uzcrine 
yapılan taarruzda İngiliz harb ge 
mileri yakininde bombalar düş _ 
müş ve Southampton kruvazörün 
de üç, Edinburg kruvazöründe 
yedi \'e Oobavk destroyerinde <le 
25 kişi ölmü_ştür. 

Tebliğde taarruza iştirak eden 
12 veya 14 Alman tayyaresin -
den dördünün dü§üriildüğü tasrih 

olunmaktadır. Bı.ı düşen dört 
lıı~~·arcdcn ilçilnU İngiliz tan.are 
!eri dil:;ilrmUştilr. 

Alman tayyaresi nasd 
düştü 
Londra. 17 (.A.. A.) - ForUı 

ıkö.tfezi taarruzuna J§tlrak cdcn 
bir AJman bombardıman tn;'}'are.. 
.sindeki dört kişiden ilçünü kur -
ta.muş olan İngili% balıkçı gemi -
sinin mlirellebatı, bu ta;•yarcnin 
nasıl düşürüldüğlinll §Öyle anlat
maktadtr: 

"lngillz avcr tayynrelerl ıtara • 
fından takip edilen büyük ve sL 

yah bir tayyare g'örclü.k. A vr:ı tay 
yareleı'.i, bu siyah tayyarenin ~·a-
nına gelince etrafmda dönmeğe 

:t<e ate§ .etmege başlndılar. Siyah 
ta;•yıt.ııe bir.de.nbirc tepetaklak o
larak denlı:e düştli ve süraUe bat 
mağa ibB§ladı. 'l'ayyıırenin dü6tü. 

den biri ölmüştür. kar<:ılıklı Yardım ve \'ilnonun ter- Beyoğlundaki Zengin gı 
Ölen'er 1 ki p .. 3ktlar~na" aıt vec;aık teat'i edil· geçen ay ortak olarak ' 

bilet alm15lar ve neticedC l.hndra, 17 (A.A.) - Firth Of I mLtır. Muahede menyete gırmiş-
- bin lira ikramiyeyi k Forth üzerine, Alman tayyarele. tir. Lil\ anya, bugün, tcrkedılen 

ri tarafından yapılan akın netıce- arazinin askeri ışgalınc ba~lamı'ıı· dır. ndi 
sinde bir zabitin ve 13 babriyelL tır. Litvanya kıtaatı \'ilno şehri· Piyarıgo biletinin kc J1' 

• 1 • 'lla -mdan i~tifade eden " nin öldüğü resmen bildirilmek- ne. çarşamba gunü gırece >lır. r;B.., 

k 1 1 . t k b de!<i biletle gic:cye müra~ tedir. 12 kişi de ag~ ır surette ya. &>\ yrt ·ıta arı şe m er e a~. k 
\'e 10 b;n lirayı alara 

ralanmıc:tır. lamışlardır. . hed. . 
-s • ~iş" ahibıne ı}'e ' 

Ölenler arasında Mohcıvk muh Polon yanın Lıt\ anyadaki e' ;ı ))iğer taraftan amele}. 
n'bı'nin süvarisi yüzbaşı Yolly de ~ liği lai'.\H•<iıldığinden, rncrnleke.tte. ,_ __ _, .• .t: 

vük ikramiyenin KCDUııc•· 
bulunmaktadır. oturan Polonyalıların rnenfaatın• luilunu duyunca Halili 

Bu taarruzun hayrete şayan l hımaye \·azı.resı_. ln. 3i.liz kon~lo-· 
d ed 1 kat bulamamıştır. 

ciheti, Edimburg gibi bazı ma- !uğuna le\ ı ı mıştar. Dün polis ikinci şubeYt 
hail-de tehlı'k• düdüklerinin du · d hal 

'"' '" sinde başlamış olan hakiki taar- c.aat ctmış ve ı!f "' 
yulmamış olması ve halkın ha. ruzu ehemmiyetle tebarüz ettir. ">aşlaıımı;: fakat Halili gt~ 
va muharebesi yapıldığını bil- mektedirler. mak kabil olmam1c:tır. 
miyerck tayyareleri sükünetle Almanların Majonoya ..Jı1.t;< olduğunu t5bat ;çiti 
seyrctm,sidir: ı 1 taarruz planları nenır 'lhit gö:.tcrmektedir. fiil 

Taarruzu tren yo cu arı Faris, 17 (A.A.) _ Cep~ıc.:;\. .ıi}etie aranmaktadır. 
seyrettiler 1 Alman batary·aları, guya nere - E · · "ktfj 

· rganı ıstı Londra, 17 (A.A.) - F~ I !erde bulunduğunu belli etmek 
köprüsünden geçen trenlc11dekı 1 istemcl~ten korkar gibi göriın • :~1i lede kazanan l 

Ankara 16 (A. \.) -yolcular, Alman tayy.arelerinin mek ve bu suretle Fransız batar • d 
'i vüzdc 5 faizli 1933 l'.-fe-

1skoçyaya yaptıktan taarruzu, yalarının taarruza geçmelerine ra~ tah\•ille,.inin 1:ı ürı~ 
bütün tefcrrüatiylc seyretmişler- sebebiyet vermek İ!:in sükut et· ye keşide~ bugün 16·10 
dir. mektedir. Motörlerin mütemadi k<-

7 
bank.aı;ı idarei nıer1't 

Bu köprü, Alman hedeflerin.. bombardımanları, Alınanların ta. maliı;e v:ekfileti. merkeıı: 
den birini teslc. il etmekteydi. a ermek ı·r..n' tanklarını ton · " 

• arruz g :r-· :: -nüme ı:illeri Ye noter :'...t 
Yolcular tayyarelerin yüks'!. ' lamalı:ta oldukları zannım tevlid icra edilmiı:;tir. Bu k~ıCI"'. 

lip alçalarak nasıl bombe attıkla· ı etmektedir • miye isabet eden tah\·iUt 
nru iyice görmüşlerdir. Nehre 

1 
Mozelle Haar<lt ormanı arasın- zılarmm mımaralarile İ5i 

bombalar düştükçe büyük su da 65 ila 75 mil uzunluğundaki 
1 

ğ .ıı •• d 
tar an aşa ıw ır. 

sütunları yükselırıek'teydi • bir bat üzerinde icap eden başlı. Hunlardan başka zS9 !f. 

Repuls hasara uğramadı ca ~hzarat yapılmıştır. , ııe de 1'20 şer lira ü-111 
L'Ondra, 16 (A.A.) - iForth fi Bitlerin insanca vukubulacaı< 00 etmiştir. 

zerine Almanlar tarafmdan ya- ~lefatx katiyen nazarı itibara al. 19113~ numaraya 30 
pılan taarruzu !bildiren bahriye nııyarak Mnjinot hattını yarmak J 13335 nu.maray.a 15 tıı 
.nezaretinin tebliğüıı:te Royal O. için Aimanyanın sarfedebileceği 43545 numaraya 3 bin ıııi 
aka taarruz eden Alman gemisi. 1 b:.itün gayreti bu noktada göster 1 numaraya 3 bin lira, ı.:t, 
nin Repulse zırhlısına da taarruz 'I mekte olduğu intibaı mevcuttur . maraya üç bin lira, 11 
ederek ağır 1lurctte -ha. i Almanların bıı tabiye1crinc gö. 43543, 64307, 7l846. Ji• ~~ 
sara uğr•ttığı hakkında Alman re bir hüküm vermek laznnge • maralara da 9W zar -ti~· ı }·o 
iddiasının mi.nasız bir uydurma lirse Atmanların Ren ve Mozele çtkımştır. :dl ~a 
.o-lduğunu beyan etmekte ıve teb- kadar uzayan bütün hat üurlnde . - d;.ı ka 
4iğde zikredilen vakaw ıharıicinde taarruza geçmelerine intizar olu. rmm lfoscllc CJvann ~ 
ne Repulse ne He diğer herhangi nabileccği iddia edilebilir. Fakat lanna ka.r§t Fransız. (f 

bir harp gemisinin hasara uğra.. Almanlar, scvkül::eyş bakrmdan kabil harekete geçmı!.ıi 
madığı tasrih edilmektedir. müsait olan iki vey.a üç noktadan 

Bir Alman harp gemisi tazyikte bulunacaklar, buralara 
battı tanklar sevkedecekler, tayy?- 4 

Oslo, 17 '(A . .A.) - Röyter a- dafii bataryaları mitralyöz 

lara 200 telefat verv 
tank almışlardır. 

Almanyanın planı .. 11 
cevabına bal/ 

Londra, 17 (Radyo) 
jansmdan: şine tutmak üzere çok aşağıc.. 

ğü ~·ere geldtğimlı; za.nıan milret- Balıkçılar, geçen cumartesi gü. uçacak tayy.arcler gön'Clerilecel-: ' de bazı ma.hafilde s~r 
göre, Hitlerin StalinO ~ 
mektuba Rusyanm \'c .... r, 
vab merakla beklen...- > 

tebatmdan üç kişinin bir tahlisi_ nü iiç İngiliz ve hir Alınan harb 11 lerdir. 
ye Rimidino tutunduklannr gör - geıniAi ar.a.a.ında ;vukua gelen bir Bu tayyaı;elerin ikinci bir vazi- 1 
dük. G aralık üstümüzden a1çak- muharebey,e §ahld olmuş oldukla· fesi de taayyare dafii topların ~ 

·•••••••••••••••••••••• tan uçan bir .Alman tayyar.esi rını \'e Alman bari> gem.isinin faaliyetini kendilerinden sonra 
-- • daha geçti. Fakat ~ av.cı Xorve,.in garb sahilinde bitaraf ıgelec-ek olan bombardıman tayy;o 

Slalinin cevabına g6rC '# 
mn planlnrmda bUyü1< 

Sl~'J'.:M.A I' RJJii iBÜl'J.d<; BiR ZıUER l>AHA KAD>E'l'MEDi . .. 
tan'll.releri .tarafından takip edil. sularda. batmış olduğunu söyle - -releri üzerine çekmek olacaktır. 

GünlerdenlMsii hiitün htanbul LA 1_E YE akıyar... mekte .old~ndan ı;n.r.ka doğru rnektedirler. Fransızlar, hadisata karşı koy. 

E M I L z O L A N iN D E H A S 1 N D A N •yoluna devam etti. Denizdeki üç Muharebenin vnkua geldiği mıı 
1 

.mak jçin ihtimantla hazırlannu§· 
JE:AN GABiN - SLM<>NE SIMON'.an lıtudretiıwkn doğan kişiyi ıkurtardık. Üçü de yar.alı i· halde .bir 1ngiliz tayyaresi de bu-

1 
tardır. Alman tanklarının mayn 

eli. Bunlardan biri gö.zünden. dL Iunuyordu. iki taraf 1lrn!lında toıı 

1 

tarlaları üzerinden veyahut fran Hayvanlaşan insan ğerj kaburgalarından. liçüncilıill atet,;i teati <Cdllmiştir. Denizden sız bataryaları ateşinin yalaya -
Bu ~ahe1<.-Jer §Bheserini de kolundan yar.alanmıştı. Yara - bir duman sütunu yükselmiş ,.e .cağı mıntakalarclan geçmek mec-

Yer bulamıyan 10 binlerce halk eönnek ıçrn sız tiler.. l~Ierinden en yqlısı gemi. . l eli . · sabır hkJ.a 1 lılar bize hararetle teşekkUr et. İngiliz gemileri muharebe mevki_ buriyetinde kalacagw ı tahmin edil. 

L-•-ı· 1 .inden ıuzaldaşıp git.nıiş er r. mcktedir. Alman :tauyareleri, bir sıra 0~ ıyor... m1zin patmııuna parmağındaki ~ R .. 1 · ;; 
Bugün L A L E Sincmasınl:la muv.affakiyetle dev.am ediyor. mu"1ıürlü altın yüzüğü hediye et- Oslo, 17 (A. A~~ - O) er. kurşun obüs barajına çarpacak -

!li.ve: En son dünya ha.bcrlerı a ve ti..,. mil a"'.n..dan gelen bir inf.ilAk i· · METRO JURNALd 1 Sahilden Oksocy fenerinin 10 :laııdır. 

R E ,N K :L t M l K E W A L T D 1 S N E Y lerln .. .,.,..... Exelsior gazetesine göre, İn. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--Y~a.ra:_::l~ı ~ta:):')~'Al'C;;cı;· ~;k~ar~a~y~a;_çı afülmi§lir. Bordasına menni ıisa. ~ .. giliz kıtaatı M.ajinot hattının 
J•••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••ı bet eden .sahr:mçlı bir ~·apurun bir .kısmını:ta mevki almış bulun-

• yanc:Uğı zaıuı~clilmektcdir. maktadır. Eğer Almanlar, bu mm 
Senenin ilk büyük Türk Filmı Bı·r 1ngı·ıı·z tayyaresı· ka d 

ta ya taarruz c ecek olurlarsa, 

Alıahın Cenneti. =~~:ü~~~!.A.) -Maycnce ~~~~~l;:~ik~;;:vv:~~.su::~ 
ile Frankfurt arasında tayyare da· dc.rn .silfilıları kullanmağı öğrcn

fi bataryalar, bir İngiliz bombar· miş olan, ayni zamanda düşma _ 
dıman tayyaresini düşürmü)er. nın üzerine hiç kimsenin ve :hiç-

Türk artistlerinin !8iıeseridir. ~ dir. Tayyar-enin mürettebatıından bir makinenin geçe::Oi:yeceği bir 

• ••••••••••••••••••..,•••••••••••••••••••••• üçü .esir .edilmiş, b~ri telef -0lmu~- ateş ve ölüm tuf.anı ;yağdır.acak 
EN NEFfS V ALSLARI - EN GÜZEL .AŞK MEVZUU - ŞAHANE DANSLARI 

ve HA.RİKÜL:AOE MELODİLERİ İle 

VALS 
Size "AŞK VALSiNi,, da .. BOYOK VALS,, ı da UNUTTURACAKTIR. 

BA.ŞROLL:ERDE: YVONNE PRINTEMPS - PIERRE FRESNAY 
Baletler • Konserler ve dans Orkestr.alan • Z~in l'e muhteşem şaheserler. 

Y~nn akşam MELEK Sinemasında 1 DiKKAT: Loca ve Hu•u•i koltuklann bugünden ald=., rica olunur. 1 

tur. halde bulunan Mojinot hattının 
Alman tayyare dafi bataryaları bütün .kar.ışık mekanizmalarım 

<tün de Gcmrsheim yak.unnda çok iyi rulen ingiliz efradını hu. 
Fransızların ;bir i. tik~( tayyaresi· lacaktır. 
oi düşürmüşlerdir:. Mürettebatın
dan bir.isi telef ol.muı:;, mecruh o
!an ikisi de esir edilmiştir. 

İtalyanlar büyük itaarruzun 

başladığına kani 
Roma. 17 (A. A.) - Bu Ra

baliki gazeteler, Almanların .Mo. 
selle'in §arkında giri.8miş olduk· 
lan bıarruz ve A1man tayyarele. 
,-inin ~ngilt<ereyc .karşı ıyapm13 -ol
dukları ilk hücumla garb cephe. 

Bu 30 bin İngilize Pariste Al. 
.manların müsademe etmek mec 
buriy.etintle .kalac.aklan :kütlelc -
ıilin ıpiş.l:larlar:ı nazanyJe bakılmak 
tadır. Çok zaman geçmeden ıfran 
say:a 32 İn.giliz fırkası gelmiş bu. 
lnnacaktır. 

-200 ÖJü 20 tank 
Londra, 17 (Radro) - IBu sa· 

:ba.hki Fransız askeri tebliğinde 

bil:Iir:t1.'..c.nme göre, Alman 'J(rt.ala • 

§i.klik ı0lacağı kuvvetle 

görüldüğü gibi hesneıt ~ 
"illeceği de söyle.nnıel';/, 

Silah sahşı f I 
Vaşington 16 (A>·~~ 

.kumete müzahir olatı 

Jisi liderleri ıbitarafl~ 
ıtadili hakkında hü1' 
e.tmiş olduğu Hiy~ha~ 
ğişilı:1ikl-er yapmaga ~ 
mişle.tl:llr. Bu değiflC 
memleketlere pe§in ~ 
zın satışı yasak eune 

Binaenaleyb, silah ,,rrP 
nun kaldırılmasına a ıfJ'f'. 
la beraber ticari kre 

tıe 
olanların da bu sure ;c 
. 'h ki . _,Ji1111' ıltı a arı temın eu 

tadır. ifİ '.4. 
Mebusa meclisi $1- 11: 

ad, meclisin bu ikaouıııırı" 
deceğine ithnaklı: oıdı.ı 
mıştır • df' 
ltalyanın yeni LoJI jtl: 

Londra, l6 (ı\./'>..),~ıçiEJ 
I..ondr.a yeni büyük .e 
nini y:arın hariciye 11 
derek mutat ziyarette 
tır. .,-o'ı 

Sh·asi mahafilde ıne ati 
:. b . t ~ te gorc u zıyare .. J:ı~. 

ltalyan büyük -0lç1sı~ 
bazı meseleler haid' ~ 
har-eketini tasrih ede !{tt 

elçinin Homadan har~t 
vcl Mmôıini ve J;~~ 
yapılığı mü!akatl3 

lamam talimat a1~~er.~ 
Londrada ~üphe ed1 
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Hindistaoda dünyanın en eski ınsanJnrı arasında 

-25- Yazun; L. Bu!ch "rflr-: kadar yük vagonundan 1 de Lilde kocamx brraktım. Alman· 
lapg1~ ep, vagon kapıları sımsıkı I la.111 mecv..ui i§ taburlarında kal· 

35 vıhnı vahşiler arasmrh geçlrnıi~ hir Alman seyyahı 

'1ffs . Gsker mıuıafazasında Qi, dı. 
ı 1... • •ılfl3yona · · · 

S;hırbaz bazı tohumlardan 
"<lllnıf.a gırıyor. Vagonlarda Bır başkası dert yannuştı: 
le, fQıa r ve çocuklar vardır. Bun- - Ben nereye gideceğim? Kim. 
~ • U'1ıi harpte Fransanm .t1L sem yok. 

insan- ağac yetıştırmişti 
~:gali altında bulwıan kıs Daha sonra. frenleri iyi tutmı· 
ıi'l<le ~aFransa lıülı1'meii id~rc- yan tren, meyılli. ~ı~ ~oklan gıder· 
~ra~ı lan kısmına nakledılen ke:ı vagonlar, bırıbırıne çarpınca 
lq, 1 ı nıu/ıaci; lcridir ve Alman- müthiş bir p:ınik o!mus. kadınlar 
Ç;ı"ka::afından sevkolım:!yorlar. tekrar ha&rınp çağmnağa ba51a-
"'ll1ı 14 kıtl1k baş göstermiş. Al. mışlardı: 
G&ker~k~ i ~ıakamları Frat1$ada - Bizi öldürrn~k istiyorlar! 
c~ F'r tçlerıruJe çalıştırılamıya Fransu:ıı l>u t ... · ıi.~rn da manasız 
lııfğ, kan. ızları Fratı.;C}'a gönder- 0lduğumı anlat•:nağa kalki)tnca 
lıı <nar vermistir 

dt..ı asyo11ıta k , : · la k k ır~ne M-ııt:ı onu Almanların müda 
-.. ııor ap ıar açı ra' a· c·· d" tl . dal · "" dı§.ırı k , T . ıı ıye ı 1anı etmış, Y1".·"n , ~ı 
.n.ı~ b Çt-.\<tT. ren ıstas- ..ı·w k 1 l d f h' 
ıır~ a ir saat d ' kt B" A, · 11gcr ·aı r1 ar a a ışenın tara. 
ı~" sılıJıiye .. 'atat:~ ktr.d ırla ı- fını tutmuşlarciı. i\Iazür anne. genç 
<ıllliııe muı ışı, a m rırı k ld . • acı•·ar k · . 

/ 
·ıza m1n aımı : 

·ıııa J a ·, t•cnın mu ırıfaw. 
1ııı_ t>ıe'1ıu1 • •. 1 

1 
k - Ses çıkanr ıym. Bunlar ko-

--.q~ 1aıw.arma arın u· 1 , k' . , ~·ı 
~' anl ola b nuşu aca.\ ·:mst er aegı . 
.. ~ın n on aşıya vagon ka· N kad .. t"' 1 .. .. d 1 lı,,, .. l>ı seyalıal esnasında a k - e - ar uc; urum~ e o :a ye· 
-~dt1rıı/m A.ı· çı me!{, bu ~eyyar hapı$hanenın sa· 
'"lliL · asını emr~ıyor. 1 • I · d b" h · · \.>· ll{lcHer -.J .(ın enn e ır aırm rcaavetı u. 
ı~ • arl"stıw,a Fransuaz d k 1 b' "d 

&Qr 7 adınd b d k ya.ı mnış, avg;ıcı.arı ır mu det 
ki a ır e genç tz · · sak' 1 · · · D h 

"'ıda vag1rufa bulunan ve başla- ıçm -ın eş:ım;ıştı. ışarm er-
rlotı b Mrı.ıa isminde bir kadm o. ~aı~e. çok so~k!u; fakat vagonun 
ııo eş aifı f alıisenitı sataşmaları· ıçerısın<lc, hele ~amanların üstün· 
teıı"ıııru.! ka/ıyo~ Va 

0 
d ek /, de yakıcı bir hararet vardı. Sama· .tii . g n a me ~ . k ku 

tııkfıl sı.rasmda FratıS?ıaz, beş ço· nın pıs o sum~ lse ahsılmıştı. 
)j~t:ır kadma ''/ıaydi siz gidip (Devamr vo.r) 

tıııs d' alın. Ben çocuklara baka- ZAYl - -Csküdo.r nıalmürHirlüğün 
" 'Yor. den aımııkta oldultum tekaüt maa-

lr~rke 
>'trjl\Q s koşmuş, yalnız genç kız 
t~k ~~ kıpırdamamı~tı. Yenmi. 
ktul'c.· ır halde si'l:'ah bir hamur 
~I ' J 

~hıcıu··· o.an bu ekmekler onu tik
l}'o d 

~:ııerı r u. Başını çevirdi. 
~rt:t dolu olarak yerine dönen 
, ş bu:ıu gördü ve söylendi: 

ba~l ırrıarık! beğenmiyorsan bari 
na~1~ da iğrendirme! 

~ımın 337 sıra numaralı cüzdan, 
berat ve tfllhik mührümü ıayi el· 
tim. Yenilerini çıkartacağımdan 

hükmü olmadığı ilan olunur. 
lklisai vc/;6.ieti Ankara mıııtrrka-

st memuriuetinden miifckalt Arif 
Hikmd '/ı.'ouan Urfana. 

Bunların hep:.i başka tiı. !ü 
oldular .. Sebebini anlayamıyorum. 
Bulıa - Rutı:,•i dehşetıe dinliyor. 

dum. Bu adam bu kadar ya1an 
söylıyeoılir miydi? 

Diraiı , onun, benim Dahuranga· 
ya fenalr..i~ yapaC<:liıma inandığı 
için hemen bu yala111 uydurduğu· 
na ve beni bır tuzağa düsüreceği· 
ne dahi hükmettim. Hintlinin he
y~c~ 1la tüzülüp gerilmiş olan yü
zün<> hayret ve şüpheyle b::ıkmak.. 
layuım. 

Fakat Buha - Rutinin yüzü son 
derece ci1di ve adeta korkw1ç bir 
hal ahnıştr. O da sanki bu yeti§tir 
diği Jarip ağaç insanlardan kor
kuyla bahsediyor gibiydi. 

Benim şüphelerimden katiyen 
habersizmiş gıbi davranarak dal
gın bir halde devam etti: 

- Yaptığım aşıların neticeleri 
muvaffal~ olunca fevkalade sevin
dim. dedi. Fakat vücuda gelen 
mahlUkların .hiçbirisi diğerine 

benzemiyor! tamamlle ba~ baş· 
ka .. Ve çok ç:rkinl Oh! Çok çirkin 
mah1ı1klar! Bahuranga bunları bil 
mi yor! 

- Bilmiyor mu? 
- Hayır! söylemedim! Ben bu-

nu ondan gizli yaptım! Beliti gör. 
mek ister! Oh! görmemelidir. Bil· 
memeliclir! 

- Niçin? 

~iıı hır kadın, konuşulan şe· 
lafa ~;re dair olduğunu bilmeden 

rışt1· ........ 1-1 • 
r.- alı.kt 'Var kadıncağızın! 

Sıvas atölyesinde yııpılacak muzayyak hau tesisatına lüzumu olan 
malzemenin teslimi ve buuların mahallinde montajı 27·10-939 cuma günQ 
saııt 15,30 <.la Ankarııda idare binasında puarlıkla ihale edilecektir. 

rarısu 
t°dlt)tr ~ <ll kemine h!kim olınağa 
~!)~ v; farta daima böyle yapı. 
~·ordu herkesi kendi tarafına çeki
~l · ~leyhane ve umumhane 
kaa1~~Illda elde ettiği tecrübe ile 
dıı() atın Fransuv.a karşı duy-
}'a b~ ~tnpatiyi unutturmağa ve 
l'tıtı\ıa{~n1Patiyi izhar ettirmemeğe 
ltaıb alt_ oluyordu. 

~oı ar:ı Fransuaz her lırsatt.a 
k~\lı;etıe da~larmm maneviyatını 
k~erıe .ndınneğc, ıstırabları ve 

l'ren rı teskine çalışıyordu. 
tonıın hareket ettiği zaman, va. 
'~ delik ~lindeki küçücük 
ta a! eıerinden birinden bakmak· 

Paıarhk mevıuunun mecmu muhammen bedeli 45500 liradır. Bu işe 
girmek lsliyenlerin kanunun tayin etti~i vesikalıın hamilen aynı gün saat 
15,30 d:ı komisyon reisliğine müracaatlan llzımdır. 

Şartnameler parıı:ııu; olarnlc Ankarada Malzeme daireııinden, Hayd~ 
paşada Te5ellüm ve sevk şefliğinden da~ıtıJmaktadır. (8500) 

Deniz Fabrikaları Umum müdürlüğünden 
lşçi revirlerinde cahştınJmak üzere 210 lira ücretli iki lalıib ile 108 

lira ücretli bir ev:ı:acıy11 ihtiyaç vardır. İstekli olacakların ycdlerindeki 
vesaikle birlikte Gölcilkte bulunan Deniz fabrikalan amum müdürlü~üne 
müracaattan. (8396)' 

* * * 
15.1G birincileşrin 939 tarihinde intişar eden nüshafarımnd:ı Deniz 

fabrikalıır umum müdürlüğün On Gölcükte bulunan işçi ve revirlerinde ça
lışmak üzere alınacak ec:ı:acl ücreti .sehven 180 lira ya:ı:ılmışlır. 108 lira 
olduğu tashihen ill'in olunur. -

Askerlik bahisleri 

- \yu:J<ü çok çirkm mahl\lklarl . 
!i ;)ıri Dahmanı;aya ber..ze.ı.-niyor! 

Hıntıi sıhirba.~ birdenbire bana 
doğru kuru ellerini uzattı. 

- Eğer dedı, Bahurangara bir 
fenalık yapmryacağına söz verir· 
sen, sana m~ydana getirdiğim bu 
yeni insanları göc;teririm! 

Hnitli sihırbaı artık kokusu
nun tiryakisi olduğuna şüphe kal. 
mıyan kachn ağaca mutlaka bir 
fenalrk ya9acağıma kati surette 
kanaat getirmişti. Buna nereden 
hükmcttiğ'.r.e hayret ediyordum. 

- Ç.O!~ garip, Buha · Ruti, çok 
garip! Senin Bahuranga ağacına 

karşı hiçbir suiniyet beslemiyo
rum! Bunu nereden çıkarıyorsun 

anlamıyorum! l\faamafih, madem· 
ki ısrar ediyorsun.. pekala .. Söz 
veriyorwn! 

Hintli sihirbaz artık kokusu
sanki birer tutam fosfor atılıp a. 
!evlenmiş gibi yanıp sönen müthiş 
gözlerle gözlerimin içine baktı. 

Sonra dudakları acı acı yırtıldı. 
Adam sanki ruhumun içini gör

meye çalışıyor ve benim kendimin 
bile hissetmediğim meyelfuılarmu 
henüz şuuruma çıkmamış en gizli 
hislerimi görmüş gibi ve verdiğim 
söze inanmamı§ görünerek kinle 
başını sallıyordu. Kuru parmak
larile sakallarını kaşıdı. Sonra 
kendi kendine cevap veriyormuş 

gibi: 
- Maamafih, diye söylendi, 

böyle bir arzu duyduğun zaman 
dahi verdiğin bu söz seni harekete 
geçmekten menedecektir! Israr e-
dersen müthiş bir hastalık haline 
geçeceksin! 

Hintli sihirbaz bu sözü o kadar 
kinle söylemişti ki Met.a titredim. 
Adam beni galiba ipnotize etmeye 
~ıyordul 

itiraf ederim ki ben o anda 
kadın ağacın neşrettiği kokuyla 
sarhoş olduğuma hükmettiğim i.. 
çin gözlerimin önünde gördüğüm 
bu gök ağacının hakikat olup ol· 
madığıru anlamak, bunun için de 
Hintli sihirbazın bu ağacın tohum 
tarından yetiştirdiğini söylediği 

insanları görmek merakından baş
ka hiçbir şey dü~ünmemekteydim. 

(Devamı var) 

Gül ve 
Boşanacaklardı. kat'! kararları. 

nr verml.ş bulunu. arlardı. Seviş

mişlerdi, fakat bir kaç aydrr biri. 
birlerinden nefret ediyorlardı. Bü 
tün tanıdıkları onlara nasihat 
vermeğe çalışmakta idi : 
- Sizin yaptığınız çrlgmlı:k ! Ay. 
rılmanm icab edecek kadar va· 
him ne oldu ki? 

Bu .suale Rana ve Fuat, birbi
rine uygun cevap veriyorlardı: 
- Bu kadar vahim ne m1 oldu? 
Anlatmakla bitecek şeyler değil 

ki ! 

Kadın kocasmm bir sUrU kusu. 
nınu M.yıyordu: Kocası onu ih
ma t ediyordu. Evlendiklerinin 
ilk zamanlarındaki gibi onunla 
ali.kadar olmıyordu. Esasen ıa
va.llı Rana. Koca.smda kendisine 
karşı hiç bir zam.an candan bir a.. 
18.ka görmemişti. Halbuki herke
sin kocası öyle mi idi? Vallahi 
akrılarmm üstlerine titriyorlar, 
bir dediklerini iki etmiyorlar, ar
zularmt daha onlar söylemeden 

keofetmek dirayetini gösteriyor • 
lar. Fua'da gelince; ah o Fuat. 
tahammül edilir bir adam değil
di. Ranacık böyle bir kocaya tam 
on uzun sene nasıl ta.bammUl et
mişti? Onunla beraber geçen ae.. 
nelerine şimdi yanıyordu. 

Fuat da, karmma kusurlar 
bulma.kta, Ranadan aşağı kalmJ,. 

yordu. Onda ne kusurlar yoktu 
ki! Bir kere en büyük kusur ola.. 
rak kocasına katiyen iti:aıat et. 
mezeli. İşinden dönerken mesell 
bindiği otomobil kaza.ya uğrasa 

da adamcağız mutadmdan yamn 
saat geç kal!a onu bekleyen glL 
~er bir yUz değil, kavgaların en 
fe<iline hBZJI"lanllllŞ asık bir surat 
olurdu, izahat falan istemeğe ne 
Ilizum vardı; Fuat mademki geç 
kalml§t?. bunun sebebi ancak bir 
11haltetmek,, ola.bilirdi Zaten za
vallı koca, karmmın mitralyöz 
gı"bi işleyerek kurşun yerine her 

biri kalbe kadar işleyici ağır it. 
hamlar savuran çenesi karşmmd.a. 
izahat verebilmek mucizesini g&
t.enııış bile olsa ve yirmi sekiz &

det peygamberi cennettdd ma
kamlarında rahat.mz edip onlan 
c1A şahit ikame etse Rana gene 
sözilne itimat etmezdi. Başka 

kusurlar mı; Fuat ta kammm 

'~n kadınlardan biri: 
~r d~ Sovör artık görünmüyor! 
tı?ttıu z vagonda bir kıyamettir 

Ç;ı~rttı!'~ herkes ağlamağa, bağınp 

1 'l'eıa., g~ başlamıştı. 

Harpte r1ıalzerne 
~a ela ~e feryatlar öteki vagon. 

tlibil'l..ı sırayet etmisti A~·aklan 
~ "l\le b· ~ . J 

lı'~lez.~ ır ~dm sinir buhranile 
' tepııuneğe ba~ayınca 
~' lll~ hayknnuştı: 
' oluyorsunuz? Cesaret! 
M..~l'a dönd~~:-" .. d" .. " i 1:~cttta "QSuıuuzu uşunun. 

~ () ~genç kıza ilk hücumunu 
? '1>~· ~Yapmıştı: 
~llln ~~il Fransada değil mi? 

~lt· hhinde parası olursa me· 
1 er,__ A-iib• ,,.,fuç mesuttur. Ama 

~aıl fakirler ne yapsın? 
'-~~~ -~ir ses: r . SQ,yluyor, demişti. Ben 

1Yatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 20,30 da 
Tepeba,ı Dram kısmı 
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Sururt a Zırdeliler. Yazan: 
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t1Şf1' Riı 

tı Tl A E. SADi TEK 
~il: ll lece 1{.1' A~ROSU 
~~. ~lCiarınddıkoy Hale sinemasın· 

eı:rısıı t an Utan Vodvil 4 per 
arn saat 20,30 da b~lar 

4ıka Veda 
lJçrırum 

sürprizleri Yazan: 
Leb ordusunun umulduğundan 

pek çabuk yıkılışının sebebleri 
arasında, AJmanla.r tara.fmda.n, 
motörlü ve zırhlı kıtalar, alçaktan 
uçan tayyareler gibi mod<'rn harp 
vasrta.laruun kesif bir şekilde is~ 
timalile Mareşa 1 Smigli Ridz kuv
vetlerinde hılsı !olan şaşkınlık en 
başta. gelenlerden. 'biridir. Leh la.. 
t.aıa.rmm, piyadeleri hücunı. edec 
tayyarelere ve hUcum arabalarm 
dan müteşekkil kıtAla.ra mukave
met edecek kifayette muhtelif 
harp vasıta.Janna malik bulunma.. 
dıklan b·11gUn muhakkak olan bir 
keyfiyettir 

Harple werl ma.heme ile dilş
m.anda. uyandmlacak §aşkmlı:k ve 
stirpriz iki tUrlü olur: 

1 - Muharip ta.raftan biri, hiç 
bir muharebede kullanılnıa.mIŞ, 

binaenaleyh basmmm teda.ftli biç 
bir vasrta.sı bulunmayacak yep 
yenl malzeme ve siliUı kullanır. 

2 - Evvelce maıo.m olan sil.8.h
lan .kullanır. Fakat bunla.rı yem 
U8Uller tatbik ve aynı zamanda 
karşı tarafm tahmin edemiyeceği 
kadar ~ok miktarda istlmal eder. 

İlk §ekildekl ısUrprlzden 

1914 • 1918 ha.rbinde müteaddit 
defaler fstifo.da edilmiştir. 

AJJne«!laı: .BeJçJkad& LiY.e:I ıniks-• ı 

ta.hkP.m mevküni sür'atle düşür • 
mel: ıçm, sulh z::ımanm .. 

da ve son derece gizli tutarak 
kara harplerinde o zamana kadar 
hiç kullanılınam.JŞ bilyüklilkte 
topln.r imal ct.ınişlerdi. Bu topla.. 
rm 38 lik ve 42 lik muazzam mer
mileri Belçika istihkamlarnıı u 
za.me.nda. tahrip etti Çünkü istih
kamlar bu mermiler hiç hesa.ba 
kablmaksrzın inşa. edilmişti. Bel • 
çik& istihkAmlarmm hiç biri bu 

topların iki günlük bombardnna
nma daya.nama.dı.. 

1915 ıllsanmda Alma.nla.rm P'. 
landr da ilk gaz hticumları Fraıı • 
mzl.an, gaza ka.r§ı hiç bir koruyu. 
cu tedbir almamış bulundukla.n 
için bUyük bir şa.şkmlığa uğrattı. 
Mamafih bu şaıkınlı'k mevzii kal
dı ve Franmz ordusu için da.ha 
vahim. neticeleri mucip olmadL 

İngilizlerin 1917 de Kambreye 
hücumlan, İngiliz fabriltala.rmdan 
çıkmış Dk tanklarla yapıldığı cJ.. 
betle Almanları bu yep yeni s:L 
J.A.h karşı.smda kendilerini müda.
faa edemez va ~iyette bıraktı ve 
bu sayede muv:ı.ffaık oldu. Alman
lar o mma.ıı ts nkls.rı durdurm.ağa 
muktedir hiç bir silAha malik de. 
ğillercli. Fa.kat bu hücum iyice 
haz:ırüuımadan ve çok dar bir. 

cephede yapıldığı için bUyilk bir 
netice vermedi. 

lkin.ci şekildeki ma.Jreme silrp
rlzleri daha millıbn neticeler ver
di. 

1914 ağustos vo eylülUnde, u.. 
mumi harbin ilk safhalarında, 

Fra.nmz ordusu, Alman mitralyöz
leri ka.rş:ısmda böyle bir 
uaşkmhğa uğradı. Man -
çurl harbinden almmfi olma. 
sı lazım gelen derslere rağmen 

Fransız ordusunda hiç kimse, mit. 
ralyöz ateşi barajlarını piyade 
kuvvetile geçmenin imkbsız ol
duğunu düşilnmemişti.. müteaddit 
piyade hücumları Fransrzlara boş 
yere büyük zayiat verdirmekten 
başka hiç bir işe yaramadı. 

Hücum arabalanna evvelA kıy
met ve ehemmiyet atfetme~ 

olan Almanlar, 18 tem.muz 1918 
mukabil taa.mızunda bu yeni si.. 
lfı.hlar bUyük mikyasta kullanı

lınca çok fed bir ~km.lığa uğ. 

radılar. 

• • • 
Almanların şi.t'ndiki silratll hü

cum arabalarında zırh cihetinden 
zayıf olduğu bilinmektedir. Fran
SIZ tank dafii toplan bu hUcUJ11 a 
rabalarmm .zrrhlarmı delecek kud 
rettcdil' veya Fransızlar böyle ol

duğımu .eanmakta.dır. Bununla. be. 

Adnan Noş 
ra.ber hUcuın araba.lanıım Lehie
tan harbinde olduğu kadar çok 
miktarda kullanılacağı hiç hesap 
edilmemişti. Alman motörlU kıta.. 
larmm ehemmiyeti ve kuvveti 
cihetinden oimdi Fransız ve tn. 
gillzlerin her hangi bir sürprizle 
karşılaşmaları ihtimali kalmamış
txr. 
Diğer ta.ra!tan çok alçaktan u

çan tayyarelerle piyade kuvvetle. 
rlne hücum şekil de İspanya 
harbinde tatbik edilmişti. Ancak 
bu bilinmekle beraber, Lehistan 
harbindeki bu şeklin tatbik gemt
liği sulh za.manmda hiç tahmin 
edilmlyecek derecede olmuştur, 

Fakat Fran.ınz ve İngilizler için 
bu yeni harp usuUinUn de artık 
hlç blr sürprizi kalmamıştır çtın
ki bilinmektedir. 

Acaba Almanlar 1939 harbinde 
dllşmanlarma ne gibi ıürprizler 

bamlamışlardır veya lıaztrlamak. 
la meşguldilrler? Böyle bir şey 
imklnslZ<lır, demek ta.bil doğru 

değildir. Alman ordusunun Leh 
mukavemetini kırmak için harp 
tekniklerinin bUtUn vasrtalarma 
müracaat ettiklerine ihtimal veri
lemez. Ancak "Esre.rengiz bomba
lar" şeklindeki iddtalara birazda 
propoganda nazarlle bakmak da.ha. 
doğru olur. Adnan Not 

yasemin 
kendisi hakkında yaptığı gibi Ra
nanm kusurlarını saymakla biti
remezdi. Hepsini söylemeğe ne 
lüzum vardı. 
Yakın arkadaşları Fuat'a nasi

hat ediyorlardı: 

- İyi dU~ün Fı;at. Ranayı sev 
d@ni biliyoruz. Onun kadar an. 
1~tığm bir kadını bir daha ne
rede bulacaksrn? 

Fuat arkadaşlannm sözlerini 
hiddetle ağızlarına tıkıyordu: 

- Çok rica ederim hıma Ra~ 
nanın lakırdısını etmeyin. o deli
nin biri, beni de yakmda tımar_ 
hanelik edecek! 

Ara bulma teşebbüsleri fayda. 
vermedi. İşin mahkemeye inti _ 

kal ettirilmesi kararlaştı. l{arr 
koca, Taksimdeki apartnnanlan -
ru terkedeceklerdi. İkisi de artık 
o apartmıanda oturmak iııtem.1 -
yordu. Biri Pangaltıda bir apar .. 
tnnana taşınacak, öteki Cihangir. 
de bir apartrman tutacaktı. 
Apartmıandaki e5yalarmı ayn 

ayn toplayınca Sı.:adiyedeki 

köşklerini düşUndüler. Bunu evlL 
liklerinin ilk ayları zarfındaki 
müştereken tasarlayıp bir mima,. 

ra çizdirdikleri plan mucibince 
yaptnı:ıuşla.rdı, Küçücük, zarif ve 
sevimli bir bina idi; tam bir aşk 
yuvam. •• Ne güzel de bir bahçe.si 
vardı! 

Oradaki eşyayı toplamak ve 
ta.kaim etmek lizımdı. Bir sabah 
traı:nvayda, vapurda, sonra Ka • 
drköyüne geçince tekrar tram .., 
vayda yan yana oturmamak şar. 
tfyle seyahat edip Suadiyeye git 
tiler. 

Ne gilzel bir ilkbahar gilnüydü. 
Gilne§. ortalığa latif ve okşayıcı 
bir sreaklık. veriyor, insannı ilik.. 
lerinJ mrt.ryor, kanma hararet ve· 
r.lyordu. 

Beş dakika sonra köşklerinin 
tensmda fev.kal8de bir manzara 
ne ltar§ılaştılar. Fuat: 

- A! •.• dedi 
Karım sordu: 
- Ne var? 
- Bak uuraya? 
Köşke uiraınadıkJan ilı:i eene 

zarfında, vaktiyle b.izza.t Fuadnı 
diktiği bir yediveren gülü, gene 
eslciden Rananm diktiği bir yase
minle birleşmişti. Fidanlardan bi 
rinln yukandan. sarkan bir dalı, 
ötekiıün aşağıdan yük.selmiş bit: 
dalına ta.kılmış ve gül fjdanmm 

etrafına, :vasemin adeta. §.şlkane 
bir iştiyakla SarılınI§tı ve bu u .. 
zun sarmaş dolaş neticesinde fi. 
danlardan birinde lannm, diğe _ 
rinde bembeyaz bir çiçek doğ .. 
muştu. 

Tabiat onlara mükemmel bir 
ders vermekteydi; yahut onlara. 
öylo geldi. İki insan aynlmağa 

karar verdikleri bir srrada Dd ne· 
bat birl~lerdi! 

Kan koca, esrarengiz bir bi&
sin tesiriyle ayni zamanda başla.. 
rmt çevirdiler ve göz g00e geldi. 
ler. Her ikisinin ·~ gözlerinde yq 
damlaları: belirdi ve iki nebatı 
bile birleştiren esrarengiz kuvve~ 
tin tesiriyle, belkf do kendilerine 
rağmen. ellerini binöirlerinhı ~ı -
lerlnde buldular. 

Erkek, mnhcub, mmldaııdı: 
- Sana bu güJU vermeme mU

aaade eder ı:ı:lsin? 
Kadm gffif' eaçlarma taktı ıre: 
- Bir saniye mllsa.ade, dedi. 

111 yuemtnı yakana taka.yun. 
BUtiln a.kra.ba ve ta.ıudikJ&n:n 

muvaffak olamadıkları banştmna 
işinde ild nebat muvaffak olmq 
tu! Nakleden : F. Ka.rdetı -Londra ve Parisin en meşh01" 
fabrikalanndan gelen bayanlara 
mahsus mantoluk, rop ve kostnm 
tayyörlük yüksek fantaıi rodJer, 
Moreau, harris, tweed ve saire 
YONLO IUJMA,ŞT..ARIN emsalsiz 

çeşit, cins ve renkleri Beyoğlun
da BAKER ma~azaJannda her 

1 
yerden milsait şartlar Te ucuz 

fiyatlarla sııtılm:ıktadır. 



H A B E R - .Ai§am P08tası 

A m e r i k a s ı lü:ü~~~~~~~~ :~~~1~~~~~~~- ile Sabah, Oğle ve Akşaoı 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazan1şıı ~otı: 2~ 

dişlerinizi hrçalayınız. .,p4t Yazan: Andre M • şu esaslar hazırlanmaktadır. Bugün faaliyette bulunan do-
0 ur o l s umu mi müdürlüğe doğrı.idan kuz federasyon, apor muavinliği. ~~ 

- 2 - j tiıt,, olup olmadıklarmı sordu. 
- Ha şimdi hatırladım. Labo· Sert bir ifadeyle: 

ray değil, Labori, Fernan Labori. - Size itiraf ederim ki azizim, 
O çoktan öldü. dedi. Ben artık üç idemokrat hü-

- Sahi mi.. çok üzüldüm doğru. kUmetin zaruri birleşmesine inan 
su.. Fakat söyleyiniz bakalım mıyorum. Siyasi adamlarınız, 

Fransız efendi. Bu adamı ne diye kalblerin:ie gizliden gizli • 
mahkum ettiniz? ye totaliter devletlerin zaferini 

- Hangi adamı? Zolayı mı? Bu isteyen kapitalistlerle aristokrat. 
çok eski bir hikayedir dostum. larrn emirlerine itaat ediyorlar. 

Sinema bir taraftan çok kuvvet· Cevap verdim: 
li bir öğretme vasıtası oluyor, fa- - Çok kısa, çok manasız ve 
kat diğer taraftan, fena kullanı· çok haksrz bir görüş.. Fransız 

Iırsa. büyük bir tehlikedir. İnsan ve İngiliz siyasileri sermayeye 
oğullarının onda dokuzu bundan kartr siyi müdafaa için takdire 
soma tarihi yalnız beyaz perdeden kieğcr bir enerji ile uğraııp du
öğreneceklerdir. rurken nasıl oluyor da onlarrn 

Avrupa milletleri, ok.umanın sermayeye esir olduklarmı aöy
tatlı ve faydalı yardnnına sığına- leyebilirsiniz. 
rak gündelik hayat sıkmttlannm - Totaliterlere, daha evvel, mu. 
çerçevesinden kendileri~i kurtarır- kavemet etmek gerekti. O vakit
lardı. Amerikada ise okumanın ye lcr İspanya cum.'luriyet ordusu 
rini sinema almıştır. Bunun ne za- ve 40 Çek fırkası ıizin davam% 
ran mı var? Birçok.. mesel~ film için yanr başmxzda yer alacaktı. 
hiçbir vakit bütün inceliklerile ha- - Anlatıldı, dedim, siz Münib 
yatı ve hakikati güzel bir roman anla'§tnasmr affetmiyen Ameri
gibi tasvir edemez. Filin, macera· kalrlardamıımz. Fakat böyle oL 
yı iyi bir neticeye bağlamağa mec.. lduğu halde dahi Milnih anlaşma.
burdur, geniş bir halle kütlesinin 8t zamanında memleketiniz, bu 
arzularına, zevklerine esirdir, mil· mücadelede kendisinden bir şey 
yonlarca seyircisine, yalnız kendi- bekleyıtmiyeceğimizi bize açık 

sine has bir alemin gölgelerini gös- açık bildirdi. Bize tıiWı satmak 
terfr. Bu sinemada bütün şahıslar hakkını dahi me~en bir bita· 
yapmacıktır. İşten başka hiçbir raflık kanunu bile tadil etmedi. 
f;CY düşünmiyen kaba adamlar si- ~ Sonra şinl:ii elimizdeki koz
nemada yasar, hayırhah serseriler larm 1938 eylülündekilerdcn da· 
beyaı perdede mevcuttur. tia hafif olduğuna epeyce emin 

Ekseriya bir haydudun hir- misiniz?. 1938 de İngiliz ve Fran 
metinde olan meş'um kadınlara 111% efkarr umumiyesi dağnıktı. 

bu alemde tesadilf edilir. Orman Bugün tamamiyle birlc!tI1iştir ... 
sdamlarmr, vahşi Tarzanlan ora- 1938 eylülündenberi İngilterede 

da görürsünüz. Milyonlarca genç inşaat ve müdafaa faaliyeti çok 
Amerikalı bu rolleri ha.kild hayat müthiş bir şekilde artmııtrr. Çe
sabneamae oynamağa çalışıyw- rioelovakyayx kaybettik, bu bir 
lar. Bir parça güzel her genç la- hakikattir. Bundan klolayx çok 
zm dimağı peri masallariyle do- müteessifim. Fakat Lehistan 
lu.. Her daktilo kız, kendisini es- 1938 eylülünde bize düıman idi. 
ki aman masalındaki fakir odun- Bugün onu yanımıza aldık. 
cunun kızı yerine kor. - Fransa için dediğiniz doğ-

Ye tıpkt masaldaki gibi· bu- ru .. Fakat !ngiltereden bahsede
gün peri padi~ınm oğlu mev. lim: Çembcrlayn, Con Simon ve 
cut olmadığı için - zengin bir diğer mürtecilerin İngilterOde 
bankerin oğlunu avlamak düşün· bir hızbm tahakkümünü kuran 
cesindeidir. ibir siyaseti takip ettiklerini inkar 

Avrupaya giden her Aemrikan · mı edeceksiniz? tngiltereye de
oelikanlrsr kendisini seyyar bir mokrat- demek bir şakadır. tn
§()valye sanır, ve yeryüzündeki giltere, Kraliçe Elizabet zamanın 
haksızlrklan düzeltmeğe kalkar. danberi ayni aileler grupu tara· 
'.A§la yalnız Valterskotun ro. fmdan idare edilen hakiki bir 
manlannm dekoru, yahut !tal- aristokrasidir. 
yan manzaralarının ihtipım içe· - tngiltercnin aristokrat bir 
risiooe düşünebilen madam Bi. büldlmet olduğu muhakkaktır • 
verinin romantizmi bugün mil- Fakat İngiltere, sizin ide istedi
yonlarca Amerikalı genç kızm ğiniz bir siyaseti, yani totaliter 
muhayyilesini tutmuştur. Bunlar devletlere mukavemet etmek ha
da tıpkı Emma Bveri gibi aşktan rici siyasetini takip etmiyor mu? 
imkiru olrruyan bir kemal bek· Doğuştan aristokrat olan Vins
lerler ve bunu hiç bir yetide bu_ ton Çörçil ve Antuan Eden bu 
lamayınca acı bir tztıraba gömü- siyasetine Can Simon yahut Sa
lürler. Bütün bu memleketin, za- muel Horerden daha bağlr değil 
vallı Tibodet tabiriyle ''roman mi?. 
alcyhtan., bir cereyana ihtiyacı Amerikalı karanlık bir bakış-
vardır. la önündeki şaraba baktı; ve: 

24 Şubat. - Evvelki gün ko. - Eskiden Pons Pilat için de· 
nuştuğum fabrikatör, Avrupa iş- rin bir sempatim vardr, dedi. Fa
lerine müdahale}"e muhalif sağ kat ~im:iiki Avrupalı siyasi ytl. 
fikirleri temsil ediyordu. Şimdi dızlardan bir şey anlamıyorum .. 
de çok sol bir muhalifle karşrlaş· Cemiyetlerinizin işlerine aklım 

tım. Amerikada içkinin yasak ermiyor. Herşeyden evvel artık 
olduğu zamanlarda büyük bir Avrupa işlerine karrşmamak isti
şöhrd kazanmış olan Tiventi O. yorum • 
ne lokantasınl::la genç bir Ameri· - Bu ancak şey~'°'nın kafanız. 
kalı muharrirle yemek yedik. da yerle~tirdiği bir fikir olabilir, 

Bu muharrir Amerikan görü • dedim. Söz söylerken . Amerika. 
şünc göre sosyalisttir. Amerikan nm mukadderatı Fransa ve !n
sosyalizmi bedii bir komünizm. gilterenin mukadderatma bağlı 

dir. Fikirlerinin yüzde 80 i Vil- 'değilmiş gibi söylüyorsunuz. Av
yam Mariden, yüzde 40 ı Diyego rupa işlerine aliikadar olmak ve. · 
Ruveradan yüzde 5 i Malrodan, ya olmamak yalnız keyfinize bağ 
yüzde 4 il Froy~::ldan ve yüzde h b·ir mesele midir? Harbi biz 
1 fai Leninden alan acayip bir kaybedersek siz de arkamrzdan 
halita. sürüklenmez misiniz? Mesela 

Xonuytufum nt biraz acı bir farzr muhal olarak İngiliz donan
dillc benden Çemberlaynın iş 1 masınxn, Fransız ord:.ızunun ya. 
başına geçmesiyle Fransa ve tn- rın yer yüzünde yok oluverdiğini 
giltcrcnin gizliden gizliye "fa. dü~ünsek, bizden &oııra Arr.eri-

' 
doğruya bağlı olan umumi k5tip· ne bağlıdır. Af'§iv, resim ve mal. 
lik yerine umum müdür muavin- zeme kısmr da saha ve te11isler 
liği ihdas edilecektir. İsti~e dairesine bağlanacaktrr. l.!1•••••1

••••••••••••••••••••"'"' 

i ı an heyeti,, hukuk müşavirliği, hu. Beden terbiyet1i umum müdiir. I 
susi kalem, mütehassıs mü~vir lüğü, yukarıda gösterilen şekilde 
heyeti, teftiş heyeti de umumi mesaisine devam edecektir. 

1 
Mahalli ga:retelerde verilen malumat hilafına olarak 

müdürlüğe bağlanacaktır. Müdür ser v içi u l M a, it im Roma tı 
muavintiği1e doğrudan doğruya Hilal klubU itiraz ediyor 
alakadar olan heyetler ise şunlar. ı (Romanya Seyriıefain idaresi) 
dır: Hilal spor kulübü genel sckt-e-

1 
Umumi acentalığı, a'8f'ı4aki hususu muhterem balkın itl.i 

Te~kilat muavini, muamelat, nıuanna vazeder. Şöyle ki: terlig~ı·nden •• ı' 
neşriyat, hesap, sağlık ,spor mu- Klübümüzün 15. 10. 1939 pa. 
avinliği. zar günü Fenerbahçe stadıtida 1 

Teıkilat muavinliğine bağlr o- Topkap1 klübüyle yapacağı maça ı 
lan daireler: Saha ve tesisler, sc.. vaktinde gelmediği yazılmaktay
ferbeT'lik, talim terbi}"e, spor maL sa.da da gerek gazetelerle yapılan 

Galatasaray kongresi 
21 tcırinievvcl cumartesi günü 

aaat ~te yaprlacak umumi kon
gre rumamesi ~u şekilde tanzim 
d:lilmiştir: 

1 - 938 • 939 mali raporları
nın tetkik ve kabulü. 

2 - İdare heyetinin ibrası, 

3 - Yeni idare heyeti intihabı, 
4 - Kulübün sportif faaliyeti 

tebligatta TC gerek tanzim cdi. 
len fikiıtUrde tesbit olunan maç 
saati 13 olduğu halde hasbelicap 
saatin değiıtirilmeai varild olsa ' 
bile tebliği lanmgelirdi. İstan

bul bölgesi futbol ajanlığından 

buna dair her hangi bir tebliğ 

alrp.ryan klübümüz ,tayin edilen 
saatte kesif bir kalabalığın da şa. 
hit olduğu ünre sahada hazrr bu
lunmuştur. 

HER CUMA GÜNÜ SAAT15de 
YUNANiSTAN, MISIR, FiLiSTiN Ye SURlYE için "' 

HER SALI GÜNÜ SAAT17de 
Köstence için limarumrzdan barebt eden 

DAÇIA - ROMANIA - REGELE CARO~ 
Posta npurlarıyle icra edilen: KöSTENCE - !STANBV1' 
PiRE - ISK.ENDERlYE - YAFA(fEL 

0

AVIV - HAYFA. 
BERUT ve avdette PiRE • ISTANBUL • KöSTENCE h•ttı 
seferlerinin eıkiıi ~ibi Ye 20 Birinciteırin 939 Cuma ıürı~r.· 
den itibaren icra edilecektir. 
TRANSILVANIA n BASARABIA npurlan IDU'f'allble:' 

seferden kaldrnlmı~tır. Bu münasebetle fiatlarda mühim lıil' 
tenzilit icra edildiğini de muhterem halka bildirilir. 

>T"-1.İt Fazla t.afsilit ' için Gala tada Yolcu Salonu kar1111nda ı.,, 
hakkında umumi heyet azasının 
düşüncelerinin bildirilmesi. 

Keyfiyetin muhterem gazete. 
nizle ilanını rica ederiz. 

hanmdaki yazıhı\nelerine müracaat. Telefon: 49449 
iıııııalam ...................... _. ... _._..-

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - Talibi çıkmıyan 500.000 metre çift nakilli lastikli bronz tel pa

zarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (50.000) muvakkat teminat ,(3750) lira olup 

pazarlık 27 birinciteşrin 939 cuma günü saat 16 da Ankarada P.T.T. u• 
mum müdürlük binasındaki ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartları öğrenmek üzere hergün ve pazarlıAa iştirak 

etmek için 27 birinciteşrin 939 tarihinde mezkür gün Te saatle o komis· 
Yona müracaatlan (5123) (8156) 

~ ı • ~· . ~ •• " • • '.... \ : • . • .. ' ıtl • • 

~.IŞf~nb·~.ı ~~~B~.ie.dly~es.~ :ııa'1.ia~.i 
~4.,,Jı • ,...~_.,,~.~ , · ı.~ ... ·~ , • ,'.•• •,~ ,'·," .; '·, ... -. • .;;J I"' •\ •t-'f"ll~ t........~~ :tf' 

" "' • ,,.. • • , • • • • 6 . ' • .. ,. -!'~". ... 

llk ~luhamnıen 

teminat bedeli 
63,75 

37,17 

850,00 

495,55 

Konservatuvar yatı kısmı ihtiyacı için alınacak sa
deyağı, tereyağı, zeytinyağı ve snbun 
Konservatuvar yatı okulu için yaş sebze 

90,00 1200,00 ,, ,, ,, ,, Karnman kol•ın eli 
102,14 1361,75 ftfniye müdürlüğü ve gruplan için alınacak 21 ka

lem malzeme 
153,75 20.50,00 Belediyece kaldırılacak fukara cenazelerinin ıtasl, 

techiz ve tektin işi. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler 2t9f) 1 

numaralı kanunun 43 üncii maddesine göre temdidcn açık eksiltmeye ko
nulmuştur.İhale 23-10-939 pazartesi günü saat H te Daimi encümende 
yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamel!'tt müdürlüğü knlemincle görü· 
lebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale gfınü mu
nyyen saatle daimi encümende bulunmaları. (8523) 

kanın bürriyeti çok kısa -devam ı 

eder. 
- Vels romanlarına yakı~ır 

güzel bir fantezi .• 
- 1900 de Velsin romanlarına 

yakrşan bir çok fanteziler 1914 
de İngiltere için bir hakikat ol
muştu. 

Amerikalı bir hayli zaman sus. 
tu, sonra samimi bir tebessümle: 

- Parisin veya Londranın hü
cuma uğradığı gün, dedi, bu 
memleketin nasıl lio::rekct edece
ğini kimse tahmin edemez. Bir 
~ok Amerikalıların gönüllü ola. 
rak size yardrma gelmesi muhte· 
mel!:lir. 

Bir lahzadan sonra ilave etti: 
- Ben de hepsinden evvel.. 
20 Şubat - R ile kar§daştrm. 

(R. Amerikada yaşayan ve bu 
memleketi çok iyi tanryan bir 1 
Fransxzdrr.): "Bu memlekette 
yürekten Hitler taraftan olanlar 
kimlerdir . ., dedim • 

- Evvela Bundlar, sonra A
merikada birleşen Cermenler •.. 
Bunların da hepsi ıdeğil, bilakis .. 

Beyaz familya şövalyeleri, Per 
Guşlenin müridleri gibi bazı te. 
şekküller, azami halkın yüzde o· ı 
nu ... 

- Ya sola mensup muhalifler. 
- Daha azdır .. 
- Geri kalanlar bize mi ta-

raftardır. 

- Hayır .• Geri kalanlar rakip. 
lerimize aleyhtardır. 

- Birinci mektubun SODU -

lst. Komutanlığı Satmalma Komısyonu ilAnları 1 

Komisyonumuzda mevcut ş:ırtnamesi mucibince 120 metre 1 parfll: 
ıalnnlzli yerli demir boru ile 4 adet 1 parmak dirselc pazarlık]• ~ 
alınacaktır. İhalesi 1~ Teşrinievvel 939 çarşamba günü saat 16 d:t yııP~ 
cakbr. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satırı111 

komisyonuna gelmeleri. (8514) 

* * * ( Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 26 kalem enakı matbua şartnııll1 
sine göre pazarlıkla tab ve imal ettirilecektir. Pazarlığı 20 birincileşı" 
U9 cuma giinil saat H te yapılacaktır. Taliplerin belli gün TC saaııc fı 
~ıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (8S15) 

* * * İhale günü t:ılibinin nrmiş olduAu fiyat yüksek görülen komut3ııl 
birlikleri için 28500 kilo saman, ~erait n enarı dahilinde tekrar pııı ı 
lıkla salın alınacaktır. İhalesi 18 birinciteşrin 939 çarşamba günü ~ıı~\,. 
te yapılacaktır. İsteklilerin belli gün Te saatte Fındıklıda JcomutanııJ; 
tınalma komisyonuna ge1mtleri. (8516), 

• • • ~ 'y-); 
lbale günü talibinin vermiş olduğu fiyat koınbyonmnosca yii ~,. 

g?ı:men komutanlık birlikleri için 4250'0 kilo kuru Ol şerait Te eTS~fl glf ~ 
hılınde tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 18 birinclteşrııı ıt ı:ıı}aı 
çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ye ı•'1 

"Ctl 
Fındıkhd:ı komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (8517) '--. ,11 

Komisyonda me-çcut şartname:i•:ucibince komutanlık bir!~ ~ 
hayvanatı için saman ~erait ve evsafı dahilinde pmrlllla satın ·~ll}ip • () 
caldır. Talipler bu sam:ınların heyeti umumiyesine Teyabut her ~1!· d ~Uer 
ait olan kısmına ayrı ayrı fiyat teklif edilebilir. PaıarlıJı 20 birin~t~ı S 
939 cuma günil saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerin belli aün Te ' ,. ~ 
Fındıklıda komutanlık satınalma kombyonuna gelmeleri. ~(8518). tıı_~ 

*** "' Komisyonda mevcut şartnamesi mucibince komutanlık_ bir~~-· ~ 
hRyYanatı için kuru ot şeraiti ve evsafı dahilinde salın alınacaktı~~!' -~ 
lipler bu otların heyeti umumiyesine nyahut her birliğe ait 'olan,Jı;~, 
nR ayrı :ıyrı fiyat teklif edebilirler. Pazarlı~ 20 blrincilcşrin 939~·.ıı6' 
günü saat 10 da yapılacaktır. isteklilerin belli gün n saatte Fındı 
komutanlık ~ntınnlma komi~yonuna gelmeleri. (8519) 

1 
Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnları 

ııııt 
1 -Tahmin edilen bedeli (17.509) lira olan (5000) metr:e k•P~~l 

kumaş, 19 birincitcşrin 939 tarihine rastlıyan perşembe günü ~aat 
da pnzarlıkl:l alın:ıcaklır. t\ ~ 

2 - Kati teminatı (2626) lir:ı (35) kuruş olup ~artnamesi bertil 
m i<;yond:ın nhnnbilir. 'J'°r.J 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan korıll$ 
miıracaalları. ( 839ıi) 

* * * rl"' 
1 - T:ıhmin edilen bcıleli (34.452) lira olan (120.000) kilO pi .,,ı 

19 birincileşrin 939 tarihine ra!itlıyan perşembe gürıil · 
~ 

14.30 da kapalı zarfla alınacaldır. 11&• 
2 - ilk teminah2583.90 lira olup ~:ırınıımr~i hergün komi~1° . il 

(173) kuru'j bedel mukabilinde :ılınabilir. ed' l\!ı 
3 - l'iteklilerin 2490 snyılı kanonun tariCatı dahilinde tarıılı1';ııt- q 

cekleri kapalı teklir mektuplarını en geç belli gün vt ~~)l'f 
bir saat evveline kadar Kasım paşada bulunan komisyoıı ı 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri (7721) 

• • • 
l'tln.nnııra tJ'-;süb:ıhrl K. .sntmalma Komhyonundall 

Kömür ilanı ,, s ııı9 
27-9-939 gününde kapalı zarf eksiltmesinde talibi çıkmıyan '°.,~ııı'' 

sömikok kömürü yeniden kapalı zarf u~ulile ek~iltmeye lı;onulrı> r;,~t 
Ek'iiltnıesi 1!) birinciteşrin 939 perşembe günü saat 16 da Jzmitte ıe rd" 
kııpmnu:ıki komisyon hina<;mda yapılaraktır. Beher tonuna tahnılP si ıır 
len riyal 24.50 liradır. Ilk teminatı 376 lira 6() kuruş olup şartnarı;,e 5'1,-ııı 
delsiz ol:ırnk nlın:ıbilir. Eksiltmeye iştirak edecek hleklilerin 249·ı.ıtl''( 
kanunun istediği bu işle nlUkador oldıık!arını gösterir ticaret v~s~, 11ıe~· 
ııı ve yukarda yazılı tcmiııatl:uile birlikle t:ınzim edecekleri trkl• ıs>'"
lup!arını: muayyen sün ve saatten tam, bir saat evveline kadar ıı.olll 
başkanlığına vermeleri • .(7900>; 


