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'Afoa'kova, 18 (A.A.) -Rumi teblii: meti ve Sovyetler Birliği hükUmeti müme:silleri iki hükumetin sulhu idame bahsinleki müşterek 
''lctd arasında derin fikir teatisine vesile teşkil eyle- arzularını bir kere daha teyit eylemiştir. I ki hü-

Qrı -,. .. ei ziyaret için Sovyetler Birliğine g'elmiş kumet şurasını tesbit etmişlerdir ki Sovyetler 
ı 1 tırL• H · · k·ı·s "l M miştir. Samimi bir hava içinde devam eden bu fi- 1 .... k "OvQc/ .Rıye arıcıye ve ı ı araçog unun os- Bir igini ve Türkiye cümhuriyetini ala adar etlen 
~h Q ~kameti, Sovyetler Birliği ile Türkiye kir teatisi, Sovyetler birliği ile Türkiye arasında- meselelerin birlikte tetkiki için istikbalde de te-

. "''Yeti münasebetleri hakkında Türk hüku- ki dostluk münasebetlainin değişmez vasfını ve ması muhafaza c~leme şayanı arzadur·,, 

iki hükllmet aradaki temasa devamı 
şayanı arzu bulduklarını ilôn ediyor 

~üzakereler neden ~~~~~~~-~ 
neticesiz k'lldı ? 

Sovget tekliflerini 
lngiltere ve Fransa ile mevcut 

taahhütlerimizle 

Moskovada 
anı~a 

Olınamasmın Telif etmeğe im-
3 s b b' kôn ı;törülemiyor ; " e e ı 

~ ~~~: Fatih Rıfkı Atay Başvekil Parti grubunda 
ti' ~'lih • 18 - BugUnkU (Ulus) • t• • h tt• 

1 'ıı hı~lfltı Atay imza.sile ıu vazı ye 1 ıza e 1 
~~rJı.ı ar etınıştır: Moskova; 18 (A. A.) - Tasa Türkiye hariciye vekili iatas. 
~ 1ıt ~ii~~ hariciye vekili Sara- jansı bildiriyor: yonda Sovyet hariciye halk ko-

'I ~ 'ltet Ank"aradan MoskovL Türkiye hariciye nkili Şük· miseri muarinleri Potemkin ve 
~ · () ıa eQeU 27 giin .llmuş- r:i Saraçoğlu, refakatin.de bari

. ' a.:ıer h !Xıandanberi bUtUn dik - ciye vekaleti genel sekreter mua. 
~ ~ttıe ilticlye vekllimlzle dost vini Cevad Açıkalın, birinci daire 

~e ~ al'astndaki muza.kereler reisi F eridun Cemal Erkin ve hu 'it lıa~lannuştır. Bu an-ada susi kalem direkt örü Zeki Po
~ ~tt• rler , rivayetler, oayi - Jar olduğu halde dün saat 18,10 
~~~e~bltirnt teYid, kimi tefsir, da Moıkovadan hareket etmiş· 

eu b ed.ildl CUmhuriyet tİI. 
l§veltilinin dilnkU par-

DekanozoY, ı&o.lcova Sovyet i
kin.:i rd .i ı..no-+-. hariciye halk 
komise ·: w • .. ._..,el sekreter muavi 
ni Sobc~v. :-:ariciye halk komi· 
.erliği protokol tefi Boğkov, 

Moekova kuman.danı general Re
viakin, ba1ta Ali Haydar Aktay 

(Devamı ( tincUde) I 

y Eık, uı.,._, 4 tinctıde) 

~ ıller Heyefi 
•re~ ı ~a Çakmağm 

D·· IŞtirakile 
~ ~Q~_n toplandı 

4eı-ı -., 17 
"~ lı~Yetı <A. A. ) - İcra vc-

lskoçyanın şimalinde 
Arkad adaları 

bombardıman edildi 
t,~~~le~ ' bogün, saat 14: de 
'~t 111iı1 Reisicumhur b met 

c ~ ~~ıı "'r.setınde B " Yiik MiL 
ıı1" ı ~ \11 111 ltetsı ' u. 
§1' t~~'l.I Ccneı Abdlilhıilik Ren· 

~ll l-'e\'zJ l\urnıay BaıJkanı Ma- Londra, 18 (A. A.) - İskoç-

lngilizler Alman tayyarelerinden 
ikisini düşürmeğe muvaffak oldular 

l>lantı 
d' ~ e lıır t~ Çl\Junak'ın da iştira.. yamn şimalinde kain Orcad ada:. 

~,. a __ r_ap_m_ı_ııt_ır_. ___ ıa_nn_d_a._d_iin_a_ıt_ı _ke_re_ t_eh_lii_' _e_işa_-

!.~ . Sonteşrinde 
,?~ ~~~~i~aller yapılacak 
j~~~o~ bq1l>() ~rhnde ihtiram sükutu olacak, o gün 

llt\~1"'ans haberlerin den başka ne~riyatta 
"8.Ca.k (l."azmı • ündtde) 

reti verildiği bildirilmektedir. Ya 
ptlan . akmlar eanasmda iki bom
ba, hususi binalara isabet etmiş. 
tir. Bunlardan biri Flotta adası -

Her tarafta hava bataryaları i
le harb gemileri Alman tayyare-
lerini pek yüksekten uçmağa ic. 
bar etmiştir. Başaşağı cUretkara
ne bir iniş yapan tayyarelerden 
biri düşilrülmüştlir. Diğer bir tay 
yare de Hoy acla.sma düşürülmüş. 

tllr. Paraştitle kurtulmağa mu -
vaf!ak olan bu tayyarenin pilotu, 
osir edilmiiftir. 

(Alman tayyarelt-rinln faaliye
tine dıür dl jÇer haberle r S ~ 11111. 
famnı*lır.) .. 

Tle&ftt gemJlerinin etrafmda. bor:!an tahtelbahir hücumondan korumak üzere mütcmııdlycn do. 
laşan İngiliz t-Orpltolıumdan iklsL •• 

Almanlar garpta 
kaybettikleri 

• • • 
arazıyı gerı aldılar 
Deniz Kurdu I 

Fakat Royfer Ajansına göre 

Bu bir Fransız 
hezimeti sayılamaz 

Çünkü n1üUetikler insan zayiat, 
vermeınek prensibi ile hareket ediyo 

Muharriri: Jack London 
Mütercimı: Efdal Nogan 
.Jack London'on bu emsalsiz 
eserini Haber okuyuculan 
yarmdan itibaren Haber eU
tunlannda merakla, heyecanla 
takibe başlıyacakla.rdıl'. 

Deniz Kurdu 
§imdiye kadar eşine tcl'ladilf et 
mcdl,•inh.: bir l)aheserdlr. 

BiR FiDAN 
MESELESt 

Değerli muharrir Kenan Hulfı

sinin bugün 5 inci sıtyfada bir 
b lkayC!§fnl bulacakıı;mn. 

Londra; 18 (A. A.) - Garb 
ı cephesindeki son inkişaflar hak-
1 kın.da tefsirlerde bulur.an Roytcr 
ajansının askeri muhabiri şöy-

le yazmaktadır : 
"Geçen harble şimdiki harb .::. 

1 

rasmda esaslı bir fark vardır. 

:-;imdiki harbde ta biye ehemmi
yetleri ikinci der~.::...te olan mevzı
leri müttefikler her ne bahasına 

>·et vermektedirler. Binaenaleyh. 
Sar mmtakasımn büyük bir kısmı 
nın Almanl:ır arafmdan isirdadı 
bir Fransız hezimeti mahiyetin.de 
tela~ki edilmemelidir. Müttefik 
!er, Hitlerin askeri şef:erin müt.: 

leası hilafına olarak sefirin müta 
tına büyük bir taarruzda bulun 
masım bekle:n~ktedirler. 

IIitler, 'bel:d Majino hattına ya 
----------- olursa olsun müdafaa edilmesi la ?tlacak büyük l.ıir taarruzun husu 

Alman elçisi 
Fon Papen 

Bugün Ankaradan 
geldi, Berline gidiyor 

(Ya.mı S lndlde) 

z ımgelen bir arazi mahiyetinde le getirccf'ği :n;ınevi tesirin böyle 
telakki etmemektedirler. nir hareket için yapdacak feda

Bu prensip anlaşrlmcwdığ: için karlıklan tlMi eciecf'ği lranaatiıni 
yUz binlerce insan clmi.i~tür. be~Iemet<.tedir. N:ajiııcı battınıda • 

Şimdiki harlı.de mit tef ık kıı- cılaca!c hır gc<liğın n:ruicviyat • . ~ 
man<lanlar her şeyden evvel in- J zerinde pek büyüle bir tesl:ri ob:'" 
ean·-hayatmı lrorumağa ehemmi- (0........ f ~e) 



.. ~ •-.t'· • ~ .. • • • ,. • 
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Vakit 

p 

ıerin lı•,ı~_:ık:~ {bulumıyorda.• BOŞilflmak Şişli telefon 
Asım U.s..bı:ıgünkft mil.kalesinde, 

"Sulh taarruzu,. ile 1,'.'sulh" teklifin 
tab'&1eri ~arrsl.ndmd mana !arkını 
tetkik etmektedir • 

Gene ate~ ahlacak, Almanya •:ı 1lR- f d 1 nında mah~edilec~ .bir m~u~.t ~:a-ı ıususun a an aşan 
nıyordu ve bunun ıçın yuzumuze ı 

sanfıralı 
ihtikArla mücadele 

faaliystı 
gülüyordu. Şaşm1yoruı, çiinkii Füh- ~Kan kocalar kolaylıkla.: 
rerin ağzından iştiyoruz iri gayeye l bil ki 

Beyoğlu telefon numa
ralanndan bir kısmı 

değiişyor 

iki ticarethane 
muvakkaten kapabldı Pek az bir frakla bu iki terkibin 

ayni manada.kullanıldığını, halbu
ki §ekil itibarile biribirindcn ayrı 
olan bu terkiplerin mefhuınlorırun 
da başka başka olduğunu kaydeden 
mu.hArrir, sulh teklifinin, harp ha
linde olan memleketlerden biri ta
rafından karşı tarafça kabul edil~ 
bileceğine inanılan şartların usulü 
dairesinde diğer tarafa bildirilm~i 
olduğunu, sulh taarrUZilllda ise ha
kikaten sulh yapmak niyeti olma
tlıfını, asıl maksadın hasım tara
fın harp kabiliyetini zaafa uğrat

mak, sonradan siH\hla yapılacak 

ıaarruzlann daha müessir olabilme
si için düşman cephesinde manevi 
istihkAmhırı yıkmak olduğunu ve 
böylece sulh taarruzunun modern 
harpte silahla yapılan taarruzlar
dan şekil itibarile farklı fakat tesir 
itibarile farksız olduğunu tebarüz 
elUriyor. 

Yeni Sabah' 
Hüseyin Cahil Yalcın, "lliller na:. 

zarında Türkiye,. başlıklı makale
sinde, Almnıı:ra nazarında Tlirkiye
nin mevkii ne oldolunu tetkik edi
yor. Muharrir, bu mevkii anlamak 
için ·diplomatlar tarafından hal ve 
yaziyetin, zamanın icaplarına göre 
söylenmiş ı.özlerden ve gazeteler ta
rafından neşredilmi, mnk:ılelerclen 
ziyade Hitlerin daha iktidar ıııl·v''ı
ine gelmeden evvel yar~lmaL: ht1.~ 

(f~ n:ııi hareketine bir İncil şek
linde verdii'ti Mein Kampf eserini 
kai'Jştırmnk ve burada i1har olunan 
kanaatlere bakmanın daha doğru 

oldnğunu kaydetıikte~ sonra, bu e
serinde Bitlerin; umumi harpte Al
manynnın Avustcırya 'e Türkiye i
le ittifakını hic ho, gônnedilini, 
S>lriıların büyük birer hata olduğu
nu. Türkiyeııin ittifaka girmesi Al
manya için tehlikeyi fevkalade bir 
nisbette arttırdıjını .!ôylediğini i,a
l'et ediyor. Hilseyin Cahit Yalçın 

tllllnml harpte Almanların bizi b&T
tie sokmak için ellerinden -s geleni,, 
yaphklarım, Çanakkale munttaU: 
yetinden sonra da Bedine giden. 
7üik heyetini hükümdarlara.,.JAyılr. 
bit' tarzda istikbal ettiklerini. n 
K'Ulülemmarede ,İn.qiliz generalinin 
ürafnnızdan e:.ir edilmesi üzeri-• ne iki zaferin çok parlak bir ~elu1· 
ile ktıtlulandığını ve Türk heyetine 
çok nıtıht.eşem • ilframlarua bulunnl-
<lnğunn 've o :ı::ımanlar ihtimal ki 
~man ordusunda nefer sıfatile hiz
met eden HiUerin~ de hiÇ;,şüphesiz 
tiizim :z:ırerimizden sevinimş .. -0lnt:a· 
ğmı, şim i ise büfüo btı hizmetlere 
bir telu;ı:ıe vuruldu~unu~yazıyor ve 

* _-\ - ..,,, ... 
mnumt,.,h:ırpte Tütkiyenin Alman 
toprakl::ınnı mfidnfaa için G:ıliçya
~a. Çanaltkalede, !nkta süı>ilrge. 
tohumu yiyerek nasıl • tarp1Jtlğını 
-ve buna mu'!i.1bll Hillerinkitaliınch~ 
tımumi harpte Turki:reYİ•Almanya-
• k b- ~ .... -k ....... 
nın :ı nın ı emen ı r i:\U.IU diye gös· 
!erdiğini anlatarak ~öyl;;~iyor: 

"Hitl~r bizlerin lıirer • srıımt old~ 
lumu7.ll '~öyliyen 'cüml;.,inin nltın
~aki fıkrada Almanyanın .r- cihan 
harbinde "çürümüş devletlerin k:ı
Clan:ılan,. ile ittifak etmiş oldu~u
!lu söyliyerek Türkler ır hakkındaki 
Jı:ıl·nrt.>tinl itmam etml<1tir. 

Jfalhukl gazeteler FührerJn ellin
e! yılclönümü münasebetile Alman
J'l!Yll. giden Türk heyetine, Hitlerin 
(At:ılürke hayranlığından, Türk 
milletine muhabbetinden bahsetti~ 
ğini yarnıışt::mlı. Ilitlcr, yukar1ki 
rısatırlan .yazdığı ve Türkleri böyle 
tezyit n t:ıhkir ettiği rnman .\ta-
ürk sağdı, l\lillt Tiırkiye cumhuri-

7eU rnncize:.ı'' fn~ibte pnrlamıstı. 
'Fakat ellinci scnci devriye ıesit. e
iffldiiıi sırada Almanyanın ve ırn-

erişmek için her vasıla meşrudur! ayn a ece er. 
Fakat Türkler 191 t deki mertlik- Anbra, 18 - Bo§anma kanu-

lerinin, sadakatlerinin, fedakiirlık- nunda bazı hükümleri değiştiren 
lannm lliller tarııfından nasıl te- ıproje Başvekalete verilıni§tir. 
liikki edıldilini biliyorlar.,. 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, bugünkü ma

kalesinde, İtalyanın Balkan .işleriJe 
ciddl surette meşgul olmağa başla
dığına delalet etlen emarelerden 
bahsederek llalkanlarda Sovyet ve 
İtalyan menraallerini gözden geçi
riyor. Muharrir, Balkan memleket
lerinin münferil knldıkca daima 
sağdan, soldan gelecek cereyanla
rın, tazyiklerin tesirine tabi olma
ğa mahkO.m bulunduklarını .kayde
derek şöyle diyor: 

"Dün Balkanları korkutan Al-
man istilası idi, bugün Sovyet ve 
lıalyan teı;iric.lir. Tuna 'e Balkan 
memlekelleri bütün bu tesirlerden 
uzak, müstakil bir varlık halinde 
ortaya çıkmak mecbul';yelinclediı

ler. Bugünkü siyası vaziyet de bu
na çok müsaittir.,, 

Cumhuriyet 
Nadir Nadi, "Şiddetli ~rpışma

lnr arifesinde,, bnşl:klı nıalrnlcsin

de, bir hucuk aydanberi kar~ılıklı 
elense etmekle vakit geçiren pelıli
vanların kapışma s:ıati artık yaklaş 

tığını kaydederek lın sayede şimdi
ye kadar birçok dl'vletlerin vaziyet 
teri etrafında devam eden şüphe ve 
vüzuhstı7l. !ıın bir dereceye kadar 
ortadan kalkabilece'.,ioi tebarüz et-
tit'iyor. 

Çorlu yolunda kaza 
Bi rotobüs yolcusunun 

kolu koptu 
Edirne, 18 - Edime l:ktıse.t 

fiıketi otobtıiııerlnden la.mailin L 
daresf:ode'ti ,'15.!.numaralI 9 otobüs 
flııtad>uldan gelirken .,,, Çorlu ile 
LQleburga:z arasmda karşıdan ge. 

l len :LmeburgazJC>2h,1ftkası kam

r ycoİa ~~ - otObüste bulu -. ' ' ' nan bir )'Olcmıun kolu koparak 
bmyonun';içtiıe '1üıdıir .. fli.la.riılşbr 
t Y~ ~Nın' b~ :halde~ Çorlu 
'lıastaMeine kaldınlımş tahkilatta . , . 
bqlamnıştır. 

... 
Hudut ve' s8.hiller 
Umuın~niüdürlüğü 

Ankara, 18 (Hıisuısi) - Hu
dut ve salıiller .ö umum ,. mildilr 
muavini SaIMıaddin Emil mezknr 

: müdtirliiğe terfian t-8-Y1n edilmiş-
tir .: ~r:.~ ..,.);ı r. 

" • . ~ ~-·qı,:.ı~t t "' 1:J ,,/....J', .. 

-0--

, Erlien .. tedrisat"kararı 
tatbikatiııı köntrol 

Melcteblertte• Ant koDtrollar ya. .. 

prlacak ve e.rkm tedrisat saatle
rinde taıebelerln ve~ muallimle_ 
ıin derslere vaktinde. gelip geL 

~ ~ w • 
mediklerl araŞt:ri'Ilıı.ctır. Lüzum 

. göriUürse leş m~e"'dersıe. 
1 : •• 
re b1:raz geç ~. 

Proje ile medent ıkanunuinuzun 
132 inci madde.si taldil edilmekte 
ve 134 üncü maddesine ilave ya
:pılmaktadır. 

Projenin en mühim hususiyeti, 
bundan sonra karı koca karşrlıklı 
olarak aynlma arzu ettikleri tak
dirde salahiyetli mahkeme bu 
karan verecektir. Mahkeme kar
şılrklı arzu üzerine hiçbir başka 
sebep ar.ımıyacak ve boşanma 

karan verecektir. 
Yaln'IZ iki tarafın da yirmi beş 

yaşını doldurmu~ olmaları, aksi 
halde ebcveyruerinin müsaal:iesi
ni almalan lanmdır. Ebeveyinler 
müsaadede ihtilafa düşerlerse, 

ba:ba.nın müsaadesi muteber sayı-
lacaktır. " 

-<>-

Evliya Çelebinin 
kabri 

Şişhaneden başka bir 
yere nakledilecek 
Belediye Evliya Çelebinin Şi.5 _ 

hane kara.kolu yanındaki kabrini 
o civarda başka bir yere nakle. 
decek ve merhumun ölmeden ev
vel gösterdiği arzuya göre bir a
ğaç altına defnedilecektir. 

Prost böyle tarihi krymetl olan 
eserlerin .Yerlerinde buıı.krlamı • 
yacağx, fabt lle.şka · yerlere nak. 
!edilerek muha!aza edilebileceği 
fik:ıindedir. 

Galip Efgani hakkında 
yapılan tahkikat 

Yemenli tüccar olduğunu iddia 
eden Galı"'b Efgani hakkındaki i
kincl şube tahkikatı dün bitirll
m:iştii-. 1930 senesinde işlemiş ol.. 
duğu iddia. edilen suçlar haklan.. 
da t.akı."bat yapılm.Mm.a iınkAn 

yoktur. Çünkü beş senelik mUru
nı zaman. müddeti geçmiştir. Ga
lib Efg3.ni Ihtiyaten nezaret al -
tındadır. 

Beyazıtta belediye bir 
kahve yaptıracak 

Belediye Beyazıdda.ki ~ab bi-
• nalart ve kahveleri yıktıktan son 
ra bura.da büyült ve şark mimari 
tarmıda bir kahvehane inşa ede-
ce-ktir. 

---<>-
Haliçte bir sandal battı 

Alinin idaresindeki kılavuz 

motörü dün • Y c:ıni'J önlerinde i -
çinde dört yolcu hulıman 3265 
numaralı sandala ~arak batır
r:ıı:ıştır. Yolcular '.kurtanlmıştır. ---<>=-

Hataya ğö~erilecek 
.. mektup ve teliı:aflar inkılap müzesi 

· Dahiliye vekAleti,~ Hata.ya gön. Şişlideid inkıln.b mUzesinin 
derileee1c mektub ve telgrafla.nn cumhuriyet bayramında. a.çılmasL 

• 
:i tizerine Antakya yerine Hatay .ke , na çal~ta.drr. Burada Ata • 
· limesinin yazı:lınasını alakadarlara tUrkihı kata!'alkı d& teşhir edll&-

t bildirnıiştir. r ,-.t:1 .J, ' ,,, ! cektir.. " 
' • ~ , .... t" ~ • 

mrrn;BU~uıı:DillbiJt!D!E~-~!I* 
l' l'kl•~ 'I 

- Neden giymiyecek ml~i!D? Gi· ı -Yediği haltı doymadın. mı1 
yerim zahiri Üç oluzuu:ı. girn.ıedirn - Ne dedi çocuk? 
ya. • _ , !---;- Gelinlik .J..ıza hiıHi çocnk diyor. 

- Demin gün:ıhıı dtın balısedi- Dizkapnklarına kadrır çıplak lıacnk( 
yordun a sü;urıı. Jur.~ Vallahi bu eve melekler - gir-"' 

- Beuim sö.ıiım sablına 1ıll n· mez. 
yol.... . - !fani demin ~ııp1:a istiyordun 

Yazan: Neı;lhe i\luhiddin - Dernclc ~uın·l 1 i r 5tır>ka ııl•:un ıı. kadın. 

-10-
ha? 
pencereden sok:ıga .. ~ı.ı;) ::cak.sın - O ba~ka bu başka canım. 

" - Konu :komşuya zaten 'kepaze - Neye atayım y:ıkı~ır5a prkiıla 
Veysi U'ita kızına dönerek: 
- Annen bunamış - dedi • Sen 

bana ne dedin bakı:ıyım? oltluk. gircrinı. Heuı k:ı<lın ~ • •. ı ı• •i 
- Hiç le kt.>paze olnıadılc. Sen yııpmak dR siinncli c;Nife liı·. ll:i 

<ıünyayı görmüyorsuıı ııyol.. B:ık giizi'ım hcl.ill:ırınn ~·'L~lcııiıı'..t uıye 
bilişiklerin hııcı Mu~tafa kasket al- emrec1ermi5 .• 
dı. Karısına ıl.ı rııan:o ~:ı;;ıJin~or. 1\:ırı koco mün ka•ıı <'d"rl·cm 

- Tion~rv:ır pal':t drrlim. · r-"-

- fü•ıl •ı lf.a ohun'.' .. Papn di· 
:ye ııyazın:ılı 1.ilisenin papazına der 
!er. 

Telefon şebekesinin Beyoğlu 

kısmında.ki fazla müracaatlan 
karşılamak üzere yaptınlan bü • 
yük Şişli santralının tesellüm 
muamelesine bu gün başlanm.ış • 
tır. Santral iıışaatmda fennt bir 

k118ur olup olmadığı tetkik edil -
mektedir. Bu tetkikat on güne 
kadar tamamlanacak ve netice 
matluba muvafık çıkarsa yeni 
santralın açılma mera.simi yapı • 
lacaktır. 

Yeni telef.)n rehberine bu san. 
tralm açılışmdan itibaren kulla -
nılma.k üzere 2000 abone numa
rası ilave edilmiştir. Ş~li santra
lına bağlı olan bu numaralar 8 
rakamı ile başlıyor. Bu tarihten 
sonra, evvelce 35 numara ile a
ranılan Beyoğlu abonelerinin bir 
kısmı Beyoğlu, bir kısmı Şişli 

aantrallarma bağlanmış olacaSuı
dan telefon muha.verelerinde bu 
noktanın gözönünde tutulması ve 
yeni rehbere baltılmrtdan telefon 
edilmemesi bildiıi.liyor. 

Şişli santralı icabında. 10.000 
kadar abone ihtiyacını karşıhya
eak §ekilde tertibat alınmasına 

müsait olduğundan şehrim.izde 

başka bir santralm. inşasına lü -
zum görülmemektedir. 

Pangalb poeta idaresi, santral 
binasının alt katma taşmm1ştrr.' 

Binanın ilst kısmı tamamlle tele
fon işletmesine aittir. 

Karyola satışlarında da 
ihtikar mı var? 

Karyola fiatlarmda yapilau ih
tikarm yalnız boyalı lA.ke karyo. 
lalar Uzerinde olduğu ve bunla'~ 
rm bir müddet evvel sekiz buçuk 
liraya satılırken lüzumsuz yere 
on liraya. çlkanldıkları anl3Bılmış
tır. 

llıtikA.r komisyonunun bu yol ~ 
da tetkikler yapı:nası beklenmek~ 

tedir. 
o 

Yeni çeşni ile yapılacak 
ekmekler 

Değirmenler dlinden itibaren 
yeni tip un işlemeğe başl8Jlll9lar
dır. Fmnlar önümüzdeki pazarte
si giinünden itibaren yeni çeşnL 
de ekmek çıkaracaklardır. Yeni 
un. çeşnisinin yüzde on beei sert 
buğday, yüzde onu çavdar ve yüz 
de yetmiş beşi de yumu~nk buğ. 
ds.ydır. Aza.mi rutubet miktarı 

yüzde 13 olacaktır. Ha.mı:tiycıt 

binde beşi geçmiyecektir. 

Hatayda belediye . . 
seçımı 

Antakya, 17 (A. A.) - Hatay 
da. yapıl.makta olan belediye ae
çimi, Antakya müstesna olmak il.. 
zere, diğer kam ve nahiyelerde 
sona ermiş ve C. H. Partisi na.m. 
zetleri ittifakla seçilmiştir. 

Seçim Ant.akyad& birkaç gUn 

daha . devam edecektir. 

lhti.kirla mücadele komisyonu. 
nun, tiC$1'i şarUara riayet etme. 
dikleri için i'limlerlni vilayete bil 
dirdiği mil~eselere cl":ı;ala.r ve -
rilmeğe başlanmrştrr. İlk olarak 
Taksimde kalay tüccarı HUsamed 
din ~zler ile nalburcularda Ka
ra.kin Kuyumcıyanm dUkkAnlan 
birer hafta kapatılmıştır. Bun • 
lardan Hüsameddin elinde hiç 
mal bulunmadığmt söylemiş. fa _ 

kat araştrnna.da diikk5.nmda. 380 
kilo ııaklr olarak lrn.Iııy bulunmu~
tur. Kara.kin ise futa fiatla mal 
ııattığı i~in cı-,.;nla.ruruştrr, 

A unrPa<lan dönen ta le
be lere vazife veT'ildi 
Orman umum mUdUrliiğü he • 

sabına Almanyanın muhtelif şe _ 
ı-.lı:lorinde tahsilde bulunurken 
memlekete çağrılan 18 stajrer ta 
lehe mubtcı~ü vazifeler a.lmıglar • 
dır. 

Sal!haddin !nal, Savni Huş, 
Muttalib Uslu, Hilr.met Ün, Ali 
Topçuoğlu Orman !akülteııi asis
tanlrğma; 

Hayreddin Kaya.cık, Kemal Sa
vaş, Muhtar Barlas, Refik Er _ 
dem orman fakültesinde çalrşınak 
üzere !:ıtanbul orman milhendis _ 
liğine; 

Adil Gökş.in devlet orman iş -
Ietmesi Eskişehir revirine, Niya -
zi Kural Düzce revirine, Niyazi 
Tanay Daday revirine, Turgut 
Giinsav Kıırabilk revirine, Kema.1 
Giinen Alaçam revirine, !zzet Ar_ 
seven Çoruh revirine. 

Mustafa Saikaya. Sa.kıp Sür • 
meli Bolu orman mektebi mualliuı 
liğine, İbrahim Gürgen Bursa or
man mektebi muallimliğine ta -
yin edilmlşlerd.lı-.' 

Trakyamn zirai kalkın
ması tedbirleri 
görüşülüyor 

Trakyanm meyvactlıktaki kal -
kmmasrnı temin için dün de Bü~ 
yilkdere fidanlığında. bütUn Trak.. 
ya maat mtidUrlerinin iştirakiyle 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantı.. 
da. köylerde nümune bahçeleri te 
sis edilerek köylUye buralarda 
muhtelif mcyva ağacı yetiştirme 
usullerinin gösterilmeei kararlaş
mıştrr. 

Bugün Maltepe tütün wlah is -
tasyonunda, yarın Halkah ziraat 
mektebinde ve cuma. gUnü de or~ 
ırıan fakUlt~Pinde birer torlantı 

yaprlacaktrr. .__. __ 

Amatör modelciJer 
arasında müsabaka 
Türk hava. kurumu modelclllği 

teşvik maksadile bu sene Anka -
ra ve lstanbulda e.matörler ara -
sn:ıda birer milsabaka ~acaktır. 
Müsabakalar önUmüzdeki ay için_ 
de yapılacaktır. t5tlra.k edenle _ 
rin modellerini kendileri yapmış 

olmaları şarttır. 

Açılacat kurslara pa:rum ola -
rak i3tfra.k edilecektir. 

... 

Bugünkü Avr 
a!'spresile gele 

Avrupada barb çıktığı 
denberi intizamını kaybed 
rupa Sempkın treni garb c 
sinde Alman umumi taat 
nun baslaması üzerine 
tarifesinden alakasını taı 

kesmi§tir. 
B1ıi:ilnkü S~mplorı treı 

saate yakın fCCikmc ili! g 
ceırfr:. 

Konvansiyonel treni sad 
saat gedkmi§tir. Alman " 
larının katara geç bo:ğl 

buna sebebiyet vermiştir. 
İsviçrede tahsillerini ya 

hükurr.etten geri dönmek 
alan talebemizden doı·t k;~ 
grup, iki Alman iş ada 
Yugoslav taciri bu trenle 
terdir. 

Bir miiJddettcnbcri Al:n 
bulunan Türk avukatl" 
Lutfi Sav konvansiyonelin 
getirdiği yolcular ara 
Lutfi Sav, AJmanyada 
olan iki Türkle Almanlar 
da çıkan davalarda müdaf 
yapmış ve bunları netice 
miştir. 

Davalardan birinin 
Alman kadmile evli olan 
kiin memlekete avdeti d 
kakhndan ayrılmak iste 
Mahkeme, Türk davaı;ını 
ğini haktı bularak kadıntn 
masına karar vermiştir. 

Diğer bir davada alaka 
bir Türk taciri iddiasrn 
ÇPkmıştır. 

Türk borçlan taksitleri 
denmesi için buradan ma 
yaa etmek üzere kurula 
ko - Türk Şirketi memu 
dan Abdürrahim bugün 
ze gelmiştir. 

Şirk()t, memleketimizd 
den kömürü alına müsaa 

asli isin hükumete mütr 
mi .şir. Şirket buni:ian baş 
leketimizden geçen sen~ 
gibi çok miktarda üzüm 
satın almak arıusundadı 

--0-

Denizyollannd 
talebe pasos 

almaktaki güçl 
Deniz yollan idaresi 

lilere vereceği pasoların 
lesini her gUn saat 13,5 f 
ra:ıı yapmakta ve bu. sıı.a 

beler mekteblerinde oldu 
dan puo aJamamakt.a.ciırl 
melenin akşam üzeri Y 

, 1'tenmekted1r. Ayrıca tdıı 
rinJısa.ni ayından sonra P 

- Bizim familya adımız nedir? 1 tığı gibi kızının üstüne hücum etti. m.iyeeekör~ Sene orta.SJ1l 
- Yani ne demek Jıııtiyorsuo! Veysi. usta ara.y~sirmişti~Zeynep birden sayfiye yerlerine 

""-.Mesela ;senin adın Yeysi; korkudan ağlayacakb. Bab:ısının ·caJı: ınemur çocukları tıı 
e ba~ka ııdı~ yok 'ID.U? himayesinden ' cesaret alınca~· ~ "'a.lmalt ·mecburiyetinde k 
"' -Var-göbek·a<suncıMehmettir. - Adlamu~çinde "'dö.""'pls:nla--' - rmd •bütün 

- . Oh ,iY!.tişte • .j1.l~met uıl adın rın kanlan, da niad.ı..olunnuj~Ha!" .,. ~ sene paso 
Veysi de familya lakabı? mallar g.ihi kırmızı kanlı mı"oıa'İim1 ,.1~.:Y!lPıJ;na.st istenmekte 
· - Öyle gibi bir· _,ey:: Büyük pede Kadın~ çılgınlar gibi kendini"'je~ ----------
timin' ismi Vcr•i imiş. lere atın111tı. · ,... ·r 

- Miikemmel işte bundan .!onra - .Bir. yaşıma Ciaha. Birdim · a 
adımıza dö :Veysi diyelim. dostlar! Kanın mavisi, yeşilf" o~r· 

Veysi usta yüziinii u=abp sakalı- mu hiçll Bu kıza etaba neler .. ö~~ 
nı kaldırarak: tecek1er •• Ba~ımıza neler açacaklar.: 

- Söylediğin sözlerden bir şey Ah Veysi usta sana bir şeycikler ma C 6 
anlıımadım doğrusu! demem.. . llahcr okuyuculaöı, X!} LI 

- Anlamıy:ıcak bir şey yok pa- Adamcaitız da bu mni kana 11aş- ·tanırlar. Dıı kudretli pnli" 
Alt taratımızriaki Arnp ranııının Zeynep ~iirill!ilü lıir \iİıİİ}İi:l~ kıı
kayyumu gclınınc ş:ıııı.,. : lıuış .. Bu ındlln içeri girerek l>alı:mıı:ıı önün 

- Anne ;ı~,:1!l deme\ baba de- pa .. ayy baba. Bizim madam söyle- mıştı. Fakat o \karısı gibi çal ('ene sinin yar 1 n h:ışl• 
di: İsimlerin aruında "dö,, olmaı- de~iltli. Yerlerı!e çırpınan kari'sıııa: mız yeni: ir macerası .... ,;-: 

mah:ıllcnin içinrle srnden h~ı~',a de iğ:ltli: 
cblem~iiş, es!ı.i kıyafelle dol. ş:ın - Bonsuvar baba. 
kim kaldı? Annesi hitlıletle: : 

- Orası öyle Vl'b:ıli senin boynu- - Ne dedin ne de elin? Hay dilin 
n:ı olsun. Yarın :ıhı •I e srııdeıı he· kısl;açlııra /.!·!~in. 
sap sorar-.m inıa:I:ıh.. Y ,, ı;i u •., ~ene h'd kt!r"H~i: 

- Vay !len m::ınlo, "lnnkn ı!h·er- 1 - Çöcıısa inkisar tlı~c <.lemı;_dim 
misin'! l mi aaaa? 

sa o insan insan sayılmazmış ... Adt - Kuzum dur baknlım - diyordu: maceraları (tibi içiniz,ıı-ıı 
sn:nlırmış .. Nicin biı de adt sayı- Kıza soralım bi:ı:e anlatsın ıu mavi bir sinema seyreder ı;it>f 

Yeysi u~·:ı kııruına: '· d •· E b ı. • lıılım? Bundan sonra sana Mehmet "an ne emeldir? 1 et .uir hıkoıe- den siz de sürüklcneccl« 
- Lfı'ordımızı l.;ar . :ırma .. Den dö Veysi deriz. Bana da Zeynep dö li var bu sözün.. . Periembe gUnU I!...\ 

kızımla konuşncnğım. - dedi. Veysi clctlcr .. Annrme de madam - Bu yaşl1t böyle hıkmetJer~yu- 3 U .. '-lf 1 ırıu' . . . neu .,~,, ~"' nP 
- H:ılııı ıalcn benim de size söy dö Ycysi... ınıırllaı-sa hır ıkı sene sonra var\ > ,.,.;·, ,. .. l'ıirJı. 

ll~·crck bir şeyim var. ,ı K;ııl ın ;ırlı'k dayanamadı. Man((a- hayrını sör kızının. \ ~ I'/ .,C' ,{ 
1 

...,.,, 

" - Sö7le kız.un.· hn kenarındaki kJ.ZitU1 mapyı kap· (Devamı var) ,... '• •• • 4 
• •<ro 

9 
• •• ....., • 

mckfir. 
- Hay diyemez ol emi. 



ava ve deniz kuv
etıerinin faaliyeti 
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Müdafaa Nazırları izahat verdiler araziyi aldılar mı 
k..~a ~Alman tayyarele- ve orta çapta bombalar isabet et- sonra tahtelbahir, arka arkaya üç 
f'llllıııı·ı sahılierine bir akında miş ve bilhassa bl.r saHıharp zırh· dört torpil daha atmış, bunların 
hıi~~ ~.dır. Bu seferki hücum Iısı hasara uğarımştır. isabeti gemiyi önce yana yatır · 
elki gu il' hasar olmamıştır. Bu taarruz neticesinde bir hava mış sonra da batırmıştır. Royal 
1~tı h n Yapılan ilk taarruzun harbi de olmuş ve bombardıman Oak, limanın nihayet inde demir. 
1ll kanı akkıll<!a Çemberlayn tayyarelerimiz bir düşman tayya- li idi. Bu itibarla, birçok subay 
1~ti~ k'~rasıncta izahat vererek resini düşürmüşlerdir. ve tayfa, kurtarma tedbirleri al -
'"· ı. rlrth Düşmanın . =ddetli müdafaa ate. mağa vakıt kalmaıdan boğulmuş-

trııı ed Of Forth üzerine dün şine rağmen tay:·arelerimiz, biri }ardır. 
'· en d" 'll.i \·e} Uşman tayyareleri müstesna olmak üzere kamilen üs- ölenlerin sayısı subay ve tay • 

§er \·~Yail .. daha fazla idi. Bunlar !erine dönmüştür. fa olmak üzere 800 dür. 
~ &tu llÇer tayyareden mü- Alman resmi tebliği de şudur: Royal Oakın ziyaı nıeticesin • 

taaPlar halinde biribiri ar· ''İngiliz deniz kuvvetlerine dün deki zarar ne kadar ciddi olursa 
, ar1~111z. e:mişlerdir. Obüs de yeniden muvaffakiyetli taar· 
i.~alaıını n ıkı sivil hafif suret ruzlar yapılmıştır. Futh of Forth 
'ıltt da ı~tır. Sivil emlak ha. da bulunan iki • 1giliz harp gemi-

lt· , ehem-. . . . · 

olsun, büyük harp gemilerimizin 
emniyet marjı yine bütün geniş -
liğini muhafaza etmektedir. 

."'lllCa .. uuıyetsızdır. sine ağır bombalar isabet etmıştır. 
·nı... Z<lyi t So H d f' ı k tı· Royal Ookın mevkiini tayin i· :urg0 k a tthampton ve ava a ı top arının uvve ı a. 
O~·~rle . ruvazörlerile ?\Iohavk teşine ye dü5man avcı tayyareleri- çin yaptığımız sıkı araştırmalar 

Fransızlar bu yoldaki 
Alman iddiasını 

reddediyor 
Pari.s, 18 - Almanlar evvel-

ki gün Fransa cephesinde taarru
za geçmiştir. Bu hususta Fransız 
resmi tebliğinde şu malumat ve. 
riliyor: 

"Dün, ikindi vakti, Almanlar, 
Sar'ın şarkındaki mıntakada, tak 
riben 30 kilometrelik bir cephe 
üzerinde, kuvvetli bir topçu ate. 
şiyle beraber taarruza geçmişler
dir. Hafü gözcil kuvvetlerimiz, 
vailleleri icabı muntazam suret -
te gerilemişlerdir. Ateşimiz düş -
maru muayyen olan hat üzerin_ 
de durdurmuştur. Fransız ku_ 
mandanlığı, Polonya ordusuna do
layısiyle müzaherette bulunmak ~ e tn~~nde ~!muştur. Size bil nin faaliyetine rağmen muvaffaki- şimdilik semere vermemiştir. Fa· 

.. laı.a.\, u .. tee::;sırim ki, üç suba ... · yet elde edilmiştir. Hava dafi top- kat yakında iyi bir neticeye va -f" "'<i,r J maksadiyle Alman arazisinde ta-
111.~ "ba 01lrnüş ve 31 asker a"l-gır larunız dün, ikisi İngiliz olmak Ü- racağımm kuvvetle ümit ediyo -
l'll " y arruzi vaziyet almış bulunan Fran 

&- Crıı a 11 asker de hafif zere beş dü~man tayyaresi düşür· ruz. 
(.b~~1Hır. müşlerdir. Alman denızaltı S~\·ari- Harp gemilerimizin siyanetini 
.~ltrin~to~ ve Edinburgh kru· si büyük Royal Oak ve Repulse artirmak üzere muktazi bütün 
~ ı(j &t ;kı hasar hafiftir ve zırhlısının Scapa Plov körfezin- tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler 
~ '(''aı~~lderhal denize açılabi. de torpillendiğini bildirmektedir . son harpte çok müessir olmuştur. 

ıı%ı Ya tectir. Mohavk destro· Şimal ve Baltık denizlerinde, ti. Seapa Flow, Orkney adaları • 
~ ·ıqrp t rası da sathidir. cari harp, son hafta zarfında mu· nın •deniz üssü olup, büyük harp· 
· n,aa~Yare filolarımız derhal vaffakiyetle devam etmiştir. lngi- ten scnra, münhezim olan Alman 

lay,.a ar\)e tutuşmuştur. Düş !iz kaynaklarından gelen haberle- filosu burada batırılmıştı. 
~ '~e· 3 · · ld llıuct rı ayni zamanda re göre. sadece 1 teşrınıevve en 

1 a~r~ ~(~a bataryalanmızın 15 teşrinievvele kadar geçen za
ar \ıı\a.ı Uğ'!'Anııştır. Biri balar- man zarfında, atlas denizinde ye· 

tı boından olmak üzere dört di vapur batmlmış~ır. Bu gemiler 
•tuı,,..1• tnbardıman taV''aresi ceman 54.996 tondur. Aralarında, 

"''l t" . J llı~tea ~Ur. Bundan ba~ka di- Fransanm en büyük sarnıç gem: ;:;i 
~ ~ra ~~it düşman tayyaresi olan Emile Nuguet de bulunmak

tıV: ~nın &rarnıştır. Bunlardan tadır ... 
İ e 'ıltııa,1 Alrnanyaya döneme. 

.tııllıı (<l~Uhtemeldir. 
f ~ ~ıı d. Un) de saat 6,30 da 

~tıl' -~<in {)rt düşman tayyaresi 
si \Ya Scapafü.. üzerine bir 
' ~ Pıln ı~ ~~~·~an ıı~t~r. lronduke zırh· 

ıl~. ~i b~tıa ıkı bomba dü~müş 
ı~U ve tı ı hasara uğramıştır. 

'. "'İ ı İlıtı 0t cı: Yaralı vardır. t~ v ,,,~ g~ ~ugu üzere, !ronduke 
et' i ll\ınl .olup 1930 deniz mu
tti ~ .. } tclıJ~·cıbince silahlarından 
~ı lr ~tıı<ı ış, zırhlan kaldırılmış 
i ~R~ıtıi ~dan beri mektep veya 

~~~Stu olarak kullanılmakta 
~· r. 

t"ı 'bat 
~-•. lıııt aryalarının ve harp 
" ' ate ·ı . \ ~~~U .. ~ 1 ~. hır düşman tay-

. t~ a ur. .ruırnuş ve diğer biri de 
• ,ı ı.; til'<ıını t 

eı· "sın· 

lngiliz Bahriye Nazırının 
verdıği izahatı 
Londra, 18 - Bahriye nazırı 

Vinston Çurçil, ·Avam Kamara -
smdaki beyanatında, geçen cu • 
ma günü dört Alman tahtelbahi · 
rinin muhakkak surette tahrip 
edildiğini bildirmiştir. Bu dört 
tahtelbahir meyanında, Alman • 
ların, harakat sahası geniş olan 
en büyük tahtei~ahirlerinden iki
si de dahil bulunuyordu. 

Nazır, harbin başındanberi on 
üç Alman denizaltısının batını -
dığınr beş tanesinin ciddi suret. 
te tahrip edildiğini söylemiştir. 

Çurçil, Fransız donanmasının 

da çok faaliyet gösterdiğini fa -
kat bu hususta rakam zikretme · ı. ' ı~~'·ır.. ş ır . ., 

. .r.c' -.. r ,, 1 bazı mahafil, bu ha-
y J~ '-'tı.a . r nin kenoisine düşmediğini ilave 
~,, h ~tJrt ta ış ırak eden on iki etmiştir. 

1~ı•• tj • ~ dijfü .. Y.Yare::icn yedi tane
.rt ' 1 /' ~li:truıcıuğünü söylemek"te
rv ! lt• ... eadd' 

Müdafaa Nazırımn inhatı 

Alman tahtelbahir 
mandanını taltif 

ku-

Bertin, 18 - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

Royal Oak zırhlısınt ve zırhlı 

kruvazör Repuseyi batıran deni • 
zaltmm avdetinden sonra, bu ha
diselere dair olarak resmi: bir 
rapor vermek imkan dahilinde · 
dir. 

Tahtelbahir süvarisi Prien tah· 
teJbahiri ile Scapa Flow körfezL 
ne girmişti. Orada demirli bulu
nan Royal Oak ve Repulse İngi· 
liz harp gemilerini torpilledi. 
Maynların ve ağların mevcudiyc· 
tine rağmen, denizaltı, fogilizle _ 
rin mukabil taarruzundan kurtul 
mağa muvaffak oldu. 

Bu sabah saat dokuzda, deni -
zaltı, bir Alman limanına girmiş
tir. Alman bahriyesi kumanda · 
nı amiral Raeder, limana gelmiş, 
tahtelbahir efradını birinci ve i
kinci sınıf salip madalyasile tal • 
tif etmiştir. 

Hitler, tahtelbahirler başku • 
mandam Komodor Doenizti, hiz
metlcrirc mükafat olmak üzere 
amirallığa terfi ettirmiştir. 

~~· . ııı SUk ıt düşman tayya-
ti 1 ı,.~iııe -~tuna şahit olanların 
tt: 1 ~~ ~ sa &ore, dü5ürülen tana
.• ,, !ı t lıad_Yısı Yediden fazladır. 

Bundan son-ra söz alan Lord Bir Alman vapuru n ptedlidi 

'• ı ~'"' · 1Sele · cD ' t»..>ııek rın Sıhhatini kon-
> .,ili ' tn" 

1ıı• ' " 1• lt\ana . Uşkül olduğundan. 

Chatfield, Royal Oak harb gemi· 
sinin, 14 teşrinievvelde, saat 13, 
30 da, İskoçyamn şimalinde, 

Scapa Flow'da bir tahtelbahir ta· 
... ~ıt t:L '<ltı , . ., .rıı. icabında hakiki ır "1 ~t '"nı b' rafından nasıl batırıldrğını anlat. 
~11' ;: ta, ll1ek .. ır resmi tebliğle tas· mıştır. 
o' lı. ~nı ~zere, şimdilik mahdut Chatfield, limanın müdafaa ter 

l l:~ ·ermekle iktifa etmiş- ti batı arasmda, tahtelbahirin ne 

~~~Ya sah' . suretle sokuımağa muvaffak ol -
ıııı,, ~l()h ıllerıı: ·:!hücuma uğ. duğu henüz bilinmediğini ilave 

Paris, 18 - 17 ilktcşrin tc bli
ğir.d e lı.tlan~ik Denizinde bir AI· 
man ticaret vapurunun Fransız • 
lar t::ırafrndan zaptedildiğini bil
dirmektedir. 

Van Papen 
'~'<ll!Q avk t . :;_ . an

1 
Jo orpıdo muhribinin etmiş ve bu soh' ışun mesleki 

~ ıp. l[t bom Almanyanın Ankara büyük el-
· ı 11. 15 k /, ba parçala- bir kabiliyet ve bir cüretkarlık u b çisi fon Papen bu sabahki eks-

t!tnı· r anından birini nümunesi sayılmak icap ettiğini dEf 1~ Ve f presle Ankaradan şehrimize gel. 

1 
~ltq \'e at etmiştir. söylemiştir. miş ve Haydarpaşada konsolosluk 

· ıı ı.. 'ttıl Chatfield, sözlerine "'U suretle "l~I itrın d"kl " erkanı tarafından karşılanmıştır. 
i'r ~'tı ver ı eri devam etmiştir: ~f.ı· lı at . Fon Papen bu gece saat onda 
ııı•ı '4~lin Tahtelbahirin, Royal Oak'ın semplon ekspresile Berline hare-
r ~ ı\ı , 17 (A . . iskele tarafına iki torpil attığı ket edecektir. Bu ani seyahatin 

rL ll'ıan t .A.) - 17 ılktesrın ve bunlardan yalnız bir tanesı'nı'n b •J "lt 1 ay} • scbc i hakkında sefarette ademi 
~ l ı·r "çu ·areleri Scapalf!ova provaya isabet ettig~ i anlaşılıyor. ı · t b 

sız fırkalarını, Almanların yeni -
den taarruza geçmeleri ihtimalile, 
on beş gün evvel başka mevzi _ 
lere nakletmek kararını vermiş • 
ti. 1cab eden harekatın heyeti u
mum.iyesi 3 teşrinievveldenberi 

ikmal edilmiş bulunuyordu.,, 
Taarruza piyadeler iştirak et -
~ ve hücum 8-9 fırka tarafın. 

dan yapılmıştır. Fransız menba. 
!arından verilen mal~ata 1'Öre 
Alman ileri hareketi, Fransız top
çusunun muhtelif çaptaki topla _ 
rmın ateşi altmda yapılmıştır. 

Alman piyadeleri, geçtikleri saha 
üzerinde, mayn tarlalariyle karşı
laşmışlardır. Fransız istihkam 
efradı, bu tarlaları vücuda ge _ 
tirmek için, ekseriyetle patlama
mış Alman maynları kullanmış -
!ardır. Bu maynlar, eyliıl ayında_ 
ki Fransız ileri hareketi esnasın -
da külliyetli miktarda ele geçi • 
rilmiş olup, ayni neviden Fransız 
mühimmatına ilave edilmişti. Al
man taarruzu, Fransız kıtaları 

tarafından hazırlanan ilk muka -
vemet mevzii önünde durmuştur. 

Bütün bu harekat Alman ara. 
zisinde, Majino hattı boyunca 
cereyaa etmiştir. Majino hattı, bu 
muharebelerin cereyan ettiği mm 
takadan yirmi kilometre mesafe-
dedir. Fransız mukavemet hattı, 

tank: defi silahlariyle doludur. 
Almanların zırhlı vesait kullan • 
mak istememeleri de belki bu 
sebebden ileri gelmiştir. 
Alman tebliği 
Alman tebliği bu hususta diyor 

ki: 
"Fransız kıtaları istihkamJan

mız önünde şimdiye kadar işgal 
etmekte oldukları Alman arazisi
nin büyük bir kısmını tahliye et. 
mişlcr, hududa, ve hududun ge -
risine kadar çekilmişlerdir.,, 
Fransada terfi edilecek 
askerler 
Fransız başvekili Daladie dün 

öğleden sonra general Ga.mleni 
kabul etmiştir. 

Daladye, cephe gerisi hayatına 
daha lUzumlu olan kimseleri ted-
ricen ve imkanın müsaadesi nis. 
petinde memleketin iktısadi ha -
yatına iade etmek maksadiyle, 20 
teşrinievvelden itibaren, 1909 sı • 
nıfma dahil yedek subaylarla er
leri terhise karar vermiştir. 1909 
smıfmm terhisi nihayet bulduk -
tan sonra, 1910 emıfma dahil 
yedek subaylarla erler1 keza ter
his edileceklerdir. 

... ..., 

Aıuatan: Or. NiHAT REŞAT BELGER. 
- 42 - Yazan : SABiH ALAÇAM 

Reşadı'n cü\usunda babam 
vapur la kaçırılmak istenmişta 

Babamın mübarek na~ını ls· 
tanbuia yolladım! Dikkat ediyor. 
musunuz, götürdüm demiyorum. 
yolladım diyorum! çünkü, o vakit 
iktidar mevkiinde bulunan İttihat 
ve Terakki hükfuneti; beni, baba· 
mm cenazesine refakat edemem~k 
ıstırar ve ıstırabında bırakmıştı. 

Bu mi~aı, ne kadar acı bir vakı
adır. ~enelerce, binbir tehlikeye 
göğüs geren rn memleketinde meş
rutiyetin teessüs etmesi için bütün 
varlığile çalışan bir vatandaşı;ayni 
iddialarla ortaya atılan ve inkılap 
tarihi içine giren simalar. hükumet 
otoritesini ellerine aldıktan sonra, 
milli hudutlar dahiline bile sokmı. 
yorlardı! 

Ben, vatan haini miydim? 
Hayır 1 
Ya ne idim? 
Sadece mütedil ve demokrat bir 

muhalif! 
Fakat İttihat ve Terakkinin 

kurduğu tabancalı siya-.et, taban· 
calr siyasetin meşndyet zihniyeti 
bunu hazmedemiyordu! 

Bu elim hadise, mazinin çoktan 
nisyana uğrıyan hatıraları arasın· 
da beliren öyle bir yaradır ki acı
sı hala gönlümdedir .. 

Profesör doktor Nihat Reşat 

Belger derin derin -!üşündü. Son. 
ra: 

- B u çeşit elim mecburiyet· ·
rin ve ev basıp arama gibi mua
melelerin, istipdat zamanında ta· 
bii olduğunu, geniş bir müsamaha 
mantığı ile kabul etsek bile, dedi, 
meşrutiyet devrinde tekerrürünü 
aklınıza getirir m!y Jiniz, acaba? 

Maalesef bunlar da oldu! Hatta, 
ailemin başına daha ağrr vakıalar 

da geldi: 
Nitekim, Mehmet Reşat V. cü.. 

lfis ettiği zaman, meşrutiyet için 
bin bir tehlikeye göğüs geren ba· 
bamı ittihatçılar tevkif bile ettiler! 

Mehmet Reşat V. cülus esnasın 
da sarayda bulunması için baba
ma haber yollamış, o da gitmiş. 
Bütün ev halkı, babamı, "arzı teb
rikat.,tan sonra eve gelecek diye 
bekleyedursunlar, zavallıcık İzzet
tin vapuruna bindirilmiş! 

Hadise şöyle olmuş: Sarayda 
babamın elini öpen Hafız Hakkı 
bey (paşa) demiş ki : 
"- Beyefendi, İzzettin vapuru

na bininiz .. Herkes orada. Hün. 
kar da gelecek!,. 
Hafız Hakkı beyin (paşa) sö

züne inanan babam da kendi a· 
yağile muvakkat mahbesine git
miş ye yakasını. ailemin saraya 
müracaat etmesi üzerine, ancak 
on iki saat sonra kurtarabilmiş! 

İttihat ve Terakki erkanı , pek 
hürmet ettikleri babamı ne için 
tevkif ettiler diye düşünüyorsanız, 
bu sualin cevabını \'ermek çok ko· 
!aydır: 

Babam, daha Abdülhamit II. 
tahtta iken İttihat ve Terakki lehi
ne birçok hareketlerde bulunuyor 
ve bilhassa o vakit veliaht olan M. 
Reşat V. ile de temaslar yapıyor

du. Bu sebeble, yeni padişahın 

itimadını kazanmıştı. 

Fakat, ben İttihat ve Terakkiye 
muhalif olduğum için, İttihat ve 
Terakki erkanı kendilerine çok 
yardımı dokunan babamı tesirim 
altında kalarak aleyhlerinde padi
şaha bir şey söylemesinden ihtiraz 
etmişler, onu muvakkaten hünka· 
rın gözünden uzaklaştırmayı dü· 
şünmüşlerl Akıllarına da yukarda 
anlattığım "hileişer'iye., gelmiş! 

31 mart hadisesi patlak verdiği 
zaman da, İttihat ,.e Terakki erka 
nı, mü~evvik imişim gibi, hrs<ı.t· 

tan istifade ederek beni yakalamak 
istemişler! Tam kaçtığım gün evi 
ba5mışlar. 

\'armcaya kacıar her yen aramış • 
!ar ve beni'bulari1adıkları için pek 
mahzun olarak geri dönmüşler! 

Bütün bu hadiseler pek güzel 
gösteriyor ki meşrutiyet olduğu 

halde, memleket tam maııasile de· 
mokrasiye kavuşmamış bulunuyor 
du. 

Siyaset oyunu, bir bomba kadar 
tehlikeliydi! 

.l\itekirn, ben de Pariste oldu
ğum halde bile, duyduğum tees· 
sürden dolayı 1914- • 1918 harbi 
patlak verinceye kadar hiçbir siya 
si faaliyette bulunmadım. 

Gerek Fransız matbuatının neş· 
riyatından, gerek vatanımdan al. 
makta olduğum haberlerden, ltti· 
hat ve Terakki hük(ımttinin itti
fak tarafına meylettiğini anlıyor
dum. 
Vakıa, 1stanbuldaki hükumet, 

Çarlık Rusyasından gelecek bir 
teh!ikeye karşı cephe alıyordu. 

Kanaatimce, O:;manh imparator· 
luğunun, Almanya ve A Yusturya
Macaristan imparatorluklarının 

yanında yer almasının başlıca sa. 
iki, buydu. 

La.kin, Osmanlı imparatorluğu
nun bitaraf kalması Ye ittifakı mü 
sellese iltihak etmemesi daha ha
yırlıydı. 

Aradan birkaç ay geçti. 
1914-1918 harbi başladı ve Os

manlı impr 'orluğu da bu badi· 
reye karıştı. 

Artık, memleketimin bir hayat 
ve memat mücadelesinin karşısın. 
da bulunduğuna kaniydim. 

Her vatandaş gibi, bana da dü 
şen vazife, iktidar mevkiinde bu · 
lunan hükfunete, fikirlerim ne o 
lursa olsun, muhalefet değil, mu 
zaheretti. ' 
· 1914-1918 harbinin sonuna :.a 
dar, muhalefet ile, iç politika ce 
reyanlan ile atak? ke:.;tim. eli· 
me geçen her vasıta ile, memleke
timin hadimi olma~a çalı~tım. 

Vakta ki 1914-1918 harbi "ittL 
fakı müslles.,in mağlubiyeti ile 
neticelendi ve bildiğiniz veçhile 
milli mücadele başladı. O zaman, 
bu harekete iştiraki \'atani bir 
borç, mukaddes bir vazife bildim 

·lf * * 
Prof. ~r doktor Nihat Reşat 

&!gere veda \'e teşekkür ettim. 
Hafızam sayın üstadın sözleri ile 
doluydu ve gözlerimin önünde 
heyecanlı bi.- mazinin bin bir ha· 
disesi geiçtre~mi yapıyordu sanki.. 

SON 

Stokholm konfe
ransı bugün 
toplan ı yor 

Paris, 18 - Şimal dcvletleı i 
reisleri bugün Stokholmde top -
!anmaktadır. 

İsveç hariciye nazırı Sandlcr, 
şim:ı-ı memleketleri devlet reisle. 
rinin yapacakları toplantı arefe -
sinde aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

"- Burada toplanacak olan 
dört devlet reisi, istiklallerini \'c 
bitaraflıklarınx muhafazaya az . 
metmiş olan şimal memleketle -
rini temsil edeceklerdir. Sağlam 

bir an'aneyc istinat eden bu lı~t. 
tı hareket yarınki konferansın 

tarsin edeceğine eminim. Diğer 

devlet.lerle iyi geçinmek arzumu· 
zu da tcyid eyliyecektir.,, 
Diğer taraftan Finlandiya ile 

Sovyet Rusya arasındaki müza -
kerelerin Finlandiya ıçın çok 
müşkül şerait içinde devam edc_ 
ceği anlaı;ılmaktadır. Finlandiya 
murahhas heyeti yarın w•ya cu -
martesi günü tekrar M:oskovaya 
gidecektir. ''lıl " ş } ma uma cyan edilmekte ve yaL 

,·Ilı Utıan 1 ·.a_Pmı5lardır. Koy· infil3.k -dahili sebeplere atfedil · nız elçinin Almanyada kısa bir Z \ Yl - 4fHl2 mıııınral ı soför rh· 
•1 !11. ltvaffak' ngıJız harp gemı'ler·ı- k 

1 
ı· 1. . 1 1 • • Taharri ve teYldfim için gelen· 

'<!f me tedir. nfilak maddelerinin müddet kaldıktan sonra memle _ ıyt• ınıı ;ay ırtlıın. Yeııi,ini :ı];lC'a- l 
~---...',._.._ı~·~etı:.ı.IL..' ..DL·c....1a.a· ı:uıı.z...:~·a....Lı:w 1 i(ııntlan c.-;l..i.sinin lıükınii yoldur. erin miktarı 20 ye yakmmı~. Hat-

Dün Finlnndi~·ada passü mil . 
dafaa manenaları yapılnu.ş•ı . 

Dünden itibaren ışıklı roUln ' · 
·a.sa.k tır. 

-~-~~~~um~u~~~r~.~~k~e~t~~~b~e~d~b~·n~e~c~~~-i~b~il~ill~'n~·ı~m~e~k~t!e~-~---------~H~ı~ı/~d~s/~-1~~~~ aram~~kim~~ 



S-ON DAKiKA 

Fransız müstemleke1erinden 
2,5 milyon asker çıkanlabilecek 

Paris. 19 (A.A.) - Senegalli mebus Diuf, bir :nutuk söyliyerek 
Fransız müstemlekelerinde çok mıktarda askeri malr.eme bulunduğunu 
\'e garbt Fransız Afnkasm:rn bir milyon asker çıkarabıleoeğini soyle. 

ırıiştir. . k 
Müstemlekat nazın Mandel, Fransız mu temlekelerinin iki buçuk 

mil\'On a ker ve 500 000 i~i çıkarabileceğini beyan etmiştir. 

Bugünkü Fransız tebJjği · 
Paris, 18 (A.A.) - Umwni kararg~ tebliğ ediyor: 
Cephe ,hattındaki elemanlar, ~e faaliyet göstermişlerdir. Birçok 

pusu hareketleri cereyan etmiştir. l)ü~anın gerisinde yollarda ve 
~imendiferlerle çok miktarda nakliyat yapılmaktadır. 

lngiliz zırhfısını batıran fahte1bahir 
süvaris\nin ~nlattıkrarı 

Londra, 18 (A.A.) - Alman 1 ,Ualann ara ından kolayca geçe· 
radyosuıuın bildirdiğine göre f rek Scapa Flo\I" körfezine girdik. 
"Royal Oak,. zırhlısını batıran Körle74e .iki harp ,gemisi gördüm. 
Alman tahtelbahirinin kumanda - 1 Ve iki torpil attıktan sonra liman 
nr, tayayrc ile Hitlerin neZ<iioe dan çıktlqı. lki infilak işittim. Şi
gitmiş ve kendisini hususi me.ra- mal istikametinçle en uzakta bu. 
simle kabul eden Hitler, kWı1Ulll- lunan lngiliz gemi inden bir su 
dana yüksek rütbede bir nişan ver sütunu yükselQi. Bir c:aniye sonra 
miitir. diğer bir geıµi de infilak ederek 

Tahtelbahir dün saat 9 da üssü- göukn kayboldu. Biz uzaklaşır
ne avdet etmi~ir. Kumandan be- ken lng;i,liz projektorleri tahtelba
yanatta bulunarak demi§tir ki: hiri aydınlatmakta ve denizaltı 
"- İngilizlerin tesis ettiği ma. boınbalarr ~U~~ta idi. 

Moskova müzakereJeri 
(BiL§ tarafı 1 incide) 

oıduğu halde Türkiye büyük el. 
çiliği memurları, lngiltere büyWt 
elçisi, Fransa maslihatgüzan, I
ran büyük elçisi, Afganistan bü
yük elçisi, Romanya elçisi ve Bul-

aristan elçisi tarafından selam. 
lanmıılardır. 

Şükrü Saraçoğluna Sovyet ha
riciye halk komierliği yakın şark 
d İre5i şefi Navikov ve Türkiye
ııin Moskova büyük elçiliği müa 

ıunmutadır.,. 

HllkQme~ ittihaz edilen ha~ 
ket tanmı taaviben bey~tta 

bulunan bazı hatlbleri de dinle • 
dikten sonra grup w;numl ,heye _ 

tince e~ilin beyanatı mütte -
fikau t~\ib olwıdu. Ve riyaeet~e 

celae.ye ıı.ilıf.y.et verildi. 
Ecnebi ajanslann ve,dijt
Jeri haberler 
Moekova, 17 (A. A.) --- "Ha-

vaa .. : 
tc~a.rı Karabudak da tela.kat et. TUrkiye hariciye vekili ŞUkrU 
mektcdir. Sa~oğlu, anla§mayı imzalamak. 

Sovyetler Birliğinin Ankara bil swn bu akşam Moekovadan .An _ 
yük elçisi Tarantiyef de TürkL karaya dönmektedir. 
ye hariciye vekili ile beraber Türk mahafilince, Saraçoğlu _ 
Türkiyeyc hareket etmiştir. nun Türkiye hUkümetUıi mllzake. 

Moskova ıistaayonu Sovyet- relerin cereyanmda.n haberdar et-
Türk bayraklariyle süslenmif bu- mek üzere Ankaraya gittiği ve 
lunuyordu. Peronda bir askeri kı her iki tarafça teklif ve mukabil 
ta 'J'Jrkiye hariciye vekilini se. teklifler yapıldığından iki hiikıl-
limlamıştır. metin de bunlan tetkik edecek -

Başvekilin izahatı Jerini söylemekle iktifa olunmak-
Ankara, 17 (A. A.) - C. H. taiır. 

Partisi B. M. Meclisi grupu bugün Moskova, 17 (A. A.) "Havas.,: 
"17.10-1939" öğleden sonra reis Tiirkiye hariciye vekili Sarır.. 
vekili Se)iıan mebusu Hilmi Ura. coğlunwı .A.nkaraya döni,ltll JıUk~-
nın riyasetinde toplandı. metine tifahl WUıatta bulµnmak 

KUrsı.iye gelen ba.şvekij. Dr. lle kararından ve ayni zır.mandaı bu • 
fik Saydam Moskovada Sovyetler gilnkU h.diseler ~de memleket 

Kara bir Yıl· 
dönümü 

Ankara, 18 - Ebedi Şef Ata. 
tfirlrln öHilllünün dönüm yılı mü· 
naMlletile :aıemlcıketia ber' tara • 
fında ~lacak ilıtifaller için 
programlar hazırlanmıştır. 
Bbedi Şefin hayata gözlerini ka
padığı gün ve saate tesdüf ede,n 

18 iiknci~rjn cuıpa g\inU saat 
dokuzu beş geçe bütün Halkevle
rinde, Parti 91erkezlerinde ve 
mekteplerde ihtifaller yapılacak -
tır. thtifallere her yerde aynı aa
atte Ebedi Şefin manevi kuzu -
runda bet dakika t;tzim ve min _ 
net sükutu ile baılanacaktrr. 

Müteakrben hatipler söz alarak 
Ebedi Şefin hay.atını, memlekete 
ve millete yaptığı hizmetleri an
latacaklardn;-. Aynı gün radyo 
ajans haberlerinden başka ne§ri· 
yat yapmryacaktır. thtifallerin 
sonunda Milli Şef ismet İnönü -
nün 21-11.938 tarihinde Tür!c 
milletine hitaben iraı:l ettikleri 
beyannameleri okunacaktır. Ay
nı beyanname radyoda da tekrar 
edilecekt;ir. 

J,.eb kı.t.tıluı bili hJt.rp 
edi~or 

Paris, 17 (.A.. 4.) - Polonya 
sefarethaneslnin 9ğrendiğj.ne J'Ö _ 

re muntazam P.olonya k~n 

Litvanya lıududlal'I civarında lr.A
~n Suvaldki mmt~ıı,şıpda ve Kar. 
;patlarda Alın~~ ;ve i>oleeya 
.eyaleti ile AitıJoveaaıun !IJk .,ğaçlı 
dağlarında S<>vyetlere ll;ı&ıa mu -
]qı.vemet e~t~ler. 

Ameirkada bir adli 
hatanın kurbanı 

Sanfransislı:o, 17' (A. A.) --
Varren Billings, bundan bir müd
det evvel tahliye edilmiş olan ar
kadaşı Tom Monny gibi tahliye 
olunmuştur. Her ildai 1918 sene
sinde bir bomba atarak 1 O kadar 
insanın ölllinUne sebebiyet vermiş 
olduklarından dolayı müebbed 
hapae mabk(lm edihni§lerdi. HaL 
t ki bu cinayetle ala.kalan ol _ 
mayıp masum idiler ve adli bir 
hataya kurban olmuelardı. 

Çinliler bir :u.fer 
kazandılar 

Çunking, 17 (A. ·A.) --- Çin 
kıtaatı Şanainin cenubu §&rkiahı. 
de ikinci bir zafer daha kazana
rak Çangze mmtakumclald bü
yük Japon taarruzunu kanlı bir 
muharebeden sonra tam bir mu.. 
vaf!akıyetle tardetmi§ttr. Çin a
jansı Japonlann 10 bin kadar za. 
yiat verdiklerini ve muharebe sa
hasında MOO ölU bıraktıklarını i-
18. ve eylemektedir. 

le hariciye vekilimiz arasında ce- hariciade d&ba uzı.ııa mij.ddet kal. --___,..- - --
reyan etmekte olan müzakere - mayı muvafık gijmıeıneainden İ!=.İ Svoçenko, mahalli ziraat daire-
ler h3'Utınaa berveçlıiati izahat mUnbaiatir. si şeıi !\agomi, mahalli teşekkuller 
ve beyanatta bulundu: 1 7 ) , · mümessilleri ve gazeteciler tara-Lon.dra, ~ (A. A. 'Röyter: 
"- Harici)e vekilimiz MoN,o _ Moı9koyanın saWıiyettar maha- fından karşılarunıştır. 

vaya giderken Sov;1etlerle ara • filinde beyan olunduğuna göre, Ziraat vekili Muhlis Erkmen, 
mızda ne yolda bir muahede ya- SarıQQilu Rus tekliflerini yeni- Tas muhabirine verdiği beyanatta 
prlabikıccği iki hükümet beynin - cı,,a t~ edilmek Uzere Anka. demiştir ki: 
de glbilfülmüştu. Ya.kovada bu raya giitilrmektedir. " Şehrinizde ikarnetimin ilk 
esaelar dahilinde cereyaa eden Moeltova, ı 7 (A. A.) o. N. B.: dakikalarında, Sovyetler birliği-
mllzakerelerin bir itilifa vamuuıı T~ye büyük elçı.si ecnebi milletlerine Türk milletinin selim 
mtımlrlln olamamıştır. ~eteailere yaptJiı beyanatta !arını ve samimi dostluk hissiyatı-

Bunun sebebi, Soyyet hilkume. Ttirkiye hariciye vdtill ŞUkrU Sa- nı bildirmekle müftehirim. Sov. 
tinin harici) e vdlllimize bu.htL racoğhınun bu akşam Moekova _ yetler birliğine gelişimin hedefi 
tün yeni teklifler serdetu»§ olJQa- daJJ weket edeceğini ve Sara - So~yetler birliği ziraat sergısını 
sıdır. Bu yeni teklifleri Tilrklye CıQğlu ile Molotof ara.auıda 23 gUn .ziyaret etmek ve Sovyetler birliği-
ile İngiltere ve Fransa arasnda deaberi cereyan eden muza.kere. nin zırai başanlanm tetkik eyle-
ııovyetleriıı vukufu dabUinde te. lenn 11eticelendiıilmem11 olduğu - mektir. Sovyetler birliğine ilk defa 
kan'ilr eden e.ularla telif etmek nu söylem-.ur. olarak ıelıyonım. Fakat memleke-
mllmktin olmadığı gibi emniyeti. Ztr~•t Vekilimiz Moıkova tınııln muvaffakiyetlerini daima 
miz ba.konından bize verilen &'- ı d büyük bir al~a ile takip ettim. 
rantilenn bazdeıı i.stenm t.aah- yo,uD a k 1 

M .~-· 11 (AA) T Hariciye Ve i i ne zaman 
hütlere tekabul tmemekte bu - 0 ""''"-a. · · - a" 
lunduğu ve boğazlar Uzennde de anın t bildınyur : gelecek ? 
TUrkiyenin beynP.lmil ı umumi ta_ Zıraat sergı inı zıyaret etmek u- Denizyolları l9lctınoainin Gu 
ahhütlerinden başka hı.ikümler • r..ere l\l~o' ;ıya gelmekte olan ncysu v~puru. Hariciye Vekili -
den tevakki etmcği esas ittiha7. Turkıye ımıat vckıli Muhlı Erk- miı Şiikrü SaTKoilunu Rusya • 
eden si)asetine Sovyet metalibi men riya~tıode mebu::; ;lükru Es.. dan aerirmek üıere dün gec~ 
u~ görUlmediği cihetle Türki- mer w Sadri Ertem, haricıye \e- sabaha doiru uat üçte O:iesaya 
ye - Sovyet Rusya mUzakeratmm kaleti mumessili Ce\at ülken \e hareket etmiştir. 
bu defa Moekovada lııtacı mUm _ m"harrir Suat Dervişten ıııürek- Sovyet eefiri M. Terentief de 
k1la 8r : CL lçep Türk heyeti dün vannetia Hariciye Vekilimizle birlikte ge· 

• Anlaşdmıya 
vanlamamasının 

sebeplerı 
(Ala§ tMafl 1 IDCide) 

ti grupUDdaki beyanatı tızerlne 

intişar eden tebliğden anlaş11a.. 

cağı üzere "H.ariciye Vekilimiz 
Moekovaya gitmezden evvel iki 
hUkfıınet arasında görUşUlmüş o
lan esaslar dahilinde bir itilii.fa 
varılması,. ıuU111kUn olmamıştır. 

Gnıp tebliğine göre bir itil8.fa 

6
:

1 pv~~ııJj Jgan. PiamAumunt _ _:;. 
AnnabeUa ve LOLMS 

ile beraber henüz çevirdikleri ~in ve e~ J 

Şlnııcaı 
Ot:a 

~beserini ıyann aqamöan dtibaren 

SARAY sinemasınd 
Göreceksiniz. Mevzuu: Parisin gece hayatmL .. Sefahat 

varılmamış olmasının '*>ebi, Sov. rini... Gece otelle-ri ve otellerde gizlenen earan ... Sattıl 

'~~~~!k,·a·d•ın•l!a~r~ .. ~S~ev~e!n!!!k!a!d!ın!l!ar!.! .. ~ö!'!ld!ü!r~e!n!!!aı!k!l!ar~--! .. !! yet hükumetinin hariciye vekili
mize birtakım yeni teklifle,r scr
debnic§ olmasıdır. HUkumetimizin 
bu tekUfleri kabul etmemek mev. 
kiinde ,kalmasının sebebleri şöyle 

Bu akşam 
lıul"8a ~tir: 

~ - Türki~ ile İngiltere ve 
Fraua araamda, S<ıvyet dostları.. 
mızın vukufu dJbilinde tıı,karrUr 

eden esaslarla tezat teşkil etmiş 

ME:LE 
ohnalt. Sinemasında 

2 --- Emniyetiıniz bakmırndan 

bize verilen garantiler, bizden is

tenen taahhütlere tekabül etme -

Nefis valsleri En güzel aşk 
harikulade 

mevzuu - şahane aan&ıaıl 
melodileri ile 

mek, 
3 --- Boğaılar Uzerinde TürkL 

yenin beynelmilel umumi taah -
hüdlerinden başka hükümlerden 
tevakki etmeği aa.s tutan ai.ya.sc. 
ltitıe Sovyet talebleri uygun olma

3 va ı s 
Baş rollerde : 

YVONNE PalNTEMPS • PIERRE Fd 
malc. Baletler - Konse,r ve Dans orkestraları - Zengin ve 

saıhne~r. Bu aebebler iki kQm§U devlet 
araaııula hemen hemen inkılabla
rımızla yaşıt olan ve hiç şüphesiz 

devaaı etmekte bulunan dostluk 
ve itimat ı-abıtalarma, yeni vazi.. 

DiKKAT : Bu gece için localar aatılmıftır. Nwnaralı ,__.._... 

nrzr evvelden aldırınız. MELEK Gişesi sahahtan jtibareJI 

yet.in tehlike ve ihtilat ihtimalle- •r••-BU HAFTA •••• 
rile JPUtenaat1> bir kuvvet ve JÜ- SAKARY A'da 
mul verilmesine uıanl olmuştur. Yine ,zengin bir program 
Bununla be~ber, grup tebliğinde 1 --- LUiSE RAJNER 
de taarih edildifi üzere: .. Sovyet- H.vBERT YOUNG 
lerle olan mUnıuıebetlerimiz eskl- MELVl'N DOUGIAS 
si gibi dostane esaslarla berde. ile bt:rabcr temall ettiği 

vam,. bulunmaktadır. GENÇ KIZLAR 
Ancak kendi mnn emniyetini, Fnınsızca söz! il filmi 

ve bu em.niyet aabaama taallük 2 - tNO GtGL.l 
eden kara ve deniz bölgelerinin 
sulh ve muuniyetüıl JDUda1'aa e
den, bUtUn münasebet ve taah • 
ldldlerini 'aneek bu pyeye hasre
den TUrkiyeııln davaaile, hiçbir 
emniyet. ""wb ve ınaauniyct dava
sı menfaatleri araaında bir tezat 
ve tenNuz mevcut olmıyacağına 
şUphe yoktur. 

Türk politJ.Qaıııın bu değişmez 
karakteri, bilha.ua Sovyet dost -
larmı.ız tarafından .takdir edil
mekte olduğuna da eminiz. VazL 
yeU taarih eden bu tebliğin, zik
rettiğimiz es,a.slar dışmda her tür 
lil tefsirleri önliyecek bir vuzuh 
ve •&JDiuliyet üadesinde olmasını 
memnuniyetle karşılamıyacak o -
laıı yoktur. Yalnız TUrkiyenin 
h•yati bir ehemmiyeti haiz olan 
müstesna mevkii değil, bu gUnkü 
buhranın nazik hususiyeti dahi 
vuzuh ve :Jamimiyet istemekte -
dir. 

tarafından oynan.mı§ nefis 

SAAOET DO'ŞMANI 
~--~~~~~~ 

Almanlar garpta 
kaybettikleri yerleri 

geri aldılar 
(Bal) tarafı 1 incide) 

cağı muhakkaktır. YalnıT. mütte 
fiklcr. böyle bir şeyin imkD.nsıı ol
duğunu bilmektedirler. Böyle bir 
şey olamaz. Çünkü Majino hattı 
da Siegfried hattı gibi elastiki. 
dir. Majino hattına çok m~kdarda 
msan ve malzeme feda ıetmek pr 
tiyle girilebilirse de bu noktaya 
kadar gelebilen düşman mecalsiz 
kalmış olacak ve hattın gerisinde 
bulunan büyük müttefik orduları 
nın mukabil taarru7.una uğraya
::aktJr. 

( Garh ceplıe:,,İ lıarPkaıına ıla 
ir diğer haherlC'r :l iindi de) 

Tel: 40B6I 

, SOMER SiNEMASI MODORiYETi 
Vaki yüzlerce talep ve arzu üzerine BU GON MATiNELERDEN ITIEARı'!a-

ıinemacılık tarihinde müstesna bir temaşa ... Bu sene ayn ayrı programlarda gör\il!DÜf 
muazzam filimi bir programda takdim ediyor. 

ANA KALB\ 
1 ~ı~~j~!c~~k!\, (Serge Panine) 

GEORGES OHNET'in büyük romanı ve 
FRANCOISE ROZA Y ile PRENS TROU
BETZKOY tarafından oynanmış Paris hayatı· 

ve PIERRE RiCHARD WlJ..ol""' 
tarafından fevkalade bir tarzf:la ve 
dar çevrilen filimlerin en zcn-gin ve e(I 

şemi tarihi süper fibn· nın dramını gösteren bir harika filmi 

ilave olarak: YENl EKLER JURNAL'.da: ."il. HITLER'in Var§ovaya giri§i, 21 
'1attı üzerinde Fransız ordusunun hücumlarr, DUC de WINDSOR Fransız İngiliz 

cephesinde. 
Seanslar : ANA KALBi : 2.30 - 6.30 da SAMiMi ANLAŞMA : 4.30 Ye 

matinelerinde her iki filim birden 

Hami§: SAMiMi ANLA~ı"U filmi bu sene başka hiç bir Beyoğlu sinemasınd• 

tini bildirmitlene de bu hususta 
§ehrimiz resmi mahafilinde ma -
lümat olmadığından kendisini a.. 
lacak ıemi doğrudan doğruya 

Odeaaya gönderilmiştir. 

Gilneysu, yann sabah Odesaya 
varacak ve ancak yen1 bir em~r 

~österilmiyecektir. Telefon : 42851 

Şiıkrü Saracoglunun Romen 
hariciye nazırı Gafenko ile görü· 
şeceği haıberlerini teyit eden ye
ni bir telgraf da yoktur. Bu iti • 

barla vekilin cuma günü şehri -
mize gelmesi beklenmektedir. 8 '* tımrt»er lo\ycUerle o. vapuru ile Odesaya gelft\İ!=.tir Zi· leuktir. 

~;,....~------la.!L....mıll!!!!~~·~t~mı~ız~~Cflk~~Uı~l___Jcı~· b~i~~ra~a~t~\~~~k~il~i~\~'e~r~~~fa~k~a~t~inddc~~i ~ze:'~'a~t:,!..~A~j~a:n:ql~~:r.~Şükrü Saracoğlunun 
.._...__,,,.-,.._ı..~LlJ.ı;l~ınta&toıcxWL2.1~ 

Ve-kil, ııynı gun akşaMı Anka 
hareket edecek ve Sov etle-
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-~ bdlr Jtlk QIODUDdaD 
~kep, vagon lı.ııpıları suns1J.1 

NUJeclen: Fetld KARDEŞ , 

tarda baydut ttrterhıln yibG lfbi 
kaba çiıgilı göri ndO. 

Sakalı en aşaKı bir haftalıktı. 

"'6- Hlnc.lıstanda duııyaıun en eskı ınsıınları arasında 
• - 26 - Ya:an: L. Baıch 
S5 yılını nhp!er ara!lında geçınulş bir Alınan seyyahı 

Bir fidan diline benzer kalın "- asker mahafııasında bir 
~ ka iıtas701ıa lfriyor. Vaıonlar
~dınlar ve çocuklar vıırdır. 
41-. r uınurnı harptu ı-·ran:.auın 
'-ıııd' i...U altında bulunan kıs· 
'1ııc1e an Fransa hükQmeti idare
~ kalan kısıuına nakledilen 

Ba~ında yırtık bir kasketin altın
dan saçları f ışkımuştı. 

Kaynana 
yapraklı bir ağaç gördük Yazan : Kenan HulQsl 

a.,. &ıı ıuuhacidericlir ve Alman· 
~~aiındau aevkolwıuyorlar. 
-.._ " luUık bıyöslermll. Al· 
"le askeri nıahmlan Fransada 
~Uk ı,ıerinde Ç11lı$hrılamı· 
~ranıııları Franaaya son 

fst e karar vermı,ur. 
'•d •srondı kn1ul1r açılarak 
lts;lllar dış:ırı çık.ı)·or. Tren is-
llir onua hir saat dumcaktır. 
~dı:l•nan sıhhiye müreıtişi, 
ilin ların haline acıyarak, tre· 
da llluhafaznsına memur jan· 
~ l'Jbaıarın kunıandoııı ol:ın on· 
"•tıh Yaıon kapılarının se> a· 
lllaa cısnasında açık Lulundurııl· 

ı.. 111 ı cınrcdh·or "lllh • • 
'1ıııa acırler arRsmda Frınsuaz 
•ar : •dında bır de gene kız 
ı.llıı 1 vagonda lıul .. rn.ın 't: Laş· 
"-ıa da Marta isminde lıir kadın 
.. tı beş ııltı fahişenin sotoşma· 
tk"fflrıa lllnruz knlıyor. ''a;:ondn 
~ok tevzii sırasında :Fransuaz, 
Ilı tocukıu bir kadına ''ha)'di 
tQk~dlp Yiyecek alın. Hen ço· 
ttıa •ra bakarım, ,di)·or. Yemek· 
UJ. '<>nra herke~ hazım reh:l\·e· 
tra .. ~~kuya dalmıştı. Yalnıı 

--..z uyanıktı. 

~ ~ üzeri tren Safiye vardı 
S def harekettenberi belki yir 
~ a olarak asker yüklü 
't &..!.~ için esas hattı a· 
2~ i1zere bir manevra 

"' altııdı. 
' :;:nıerin geçişi, yirmişer da· 
\il' ıla ile tam bq saat sür-
~~~ kalbi sıkıntı içinde 
, :k~ıne söylendi: 
~ -""'1> daha bitecele bememL 

~Uha. 
t'tir trem Karinyana ancak 
'sYnt.;" birinde nsı1 oldu ve 

'~~· a durdu. Vagondan va· ;r tnıir dolaitı: 
~i<>n!ardan •nilmiyec:ek. . 

Or ~bit bir ~ cereyan edi· 
•Ydı. Vagonun açık ka· 

· Franauaz, k:ıranlıkta göl 
'lr tidi~ geldiklerini görüyor. 

S 2abit kısa emirler haykırı· 
~ ~agondaki jandamınlardan 
~ )Ol aUadı. Fr.uuuaz uyu 
~ irakda~lanrun üzerinden 

1'ta kapmın yanına gitti. 

Fakat bu kaba görilnü~ rağmen 
mavi gözlerinde öyle yum ışak bit 
ifade vardı halinden öyle bir 
mahcubiyet akıyordu ki Fransua· 
zın korkmak akhna gelmedi. 
Yabancı adam pşdacak kadar 

yumupk ve tatlı bir sesle 90rdu: 
- Bir yerinizi acıttmı mı mat

mazel? 
Fransuaz cevap verdi: 
- Hayır. Fakat kalkarsanız iyi 

olacak. 
(Deva.mı Tar) 

Askerlifre davet 
DeyoAlu yerli askcrlık 

tlen: 
şubesin· 

1 - 31G:334 (dahil) doğumlu ls· 
liını cnnlan mu,:ızıaflık hizmetini 
henüz yapmamış ı;üınrnk, t:ınk, l1a· 
,.a, muhabere ve islilık6rn eratın 

askere sevkedllece~i evvelce ilan e· 
dilmlşti. 

2 - Bunlardan başka 31G:333 (da 
hll) doAuıuluları.lıın, keıa muvııızar 
lık hizmetini henüz yapmamış olan 
na~lı> e ve sJ\ ari cr:ıt lr. -ı:ıvri is
Um erat askere sevkedlleooklir. 

3 - Yukarda ,·azılı do~nm ve ın· 
ntflardan olup han tebıilll almak 
suretile ı}nbe emrini! girenlerden al· 
tı ay 't'e daha fazla hizmeti kalanlar 
da .sevkedilecektir. 

4 - Çafrılaolardan askerlik ka
nununun 86 ve 89 uncu maddeleri· 
ne tabi olmıyanların n:ıkdl bedelle· 
rf 24 blrincıte,rin 939 akşamına ka· 
dar kabul edilecektir. 

6 - Suhede toplanma glinll 25 bi· 
rinclt94rln 939 sabahıdır. 

1 - Nakdi bedel vermek lstiyen· 
lerin naiyeUeri incelenmek üzere 
tlmdlden ~ubey mOracaatlan Ulo 
olunur. 

Davet 
tmnlftıJ n:ıOddtumumlltltndttıı!: 
lstanbula ıeldli;• anlı~•lnn E<llr

ne sorgu hAkimi Murteza Apaln11n 
hemen memurhretimiıe müracaatı. 

Anta,dan Hintli Bahuranga ağa- idi ki mehtap buradan içeriye sı· 
cının müthiş kokusunun tesirin. zarruyordu. Onun için zifiri karan· 
den kurtulmu~ olacaktı ki yüıü· lıktı. 

nün dakikadan dakikaya değişme- İhtiyaten cebimdeki tabancayı 

teri geçm i~ Hintli sihirbaz tekrar sağ elime almış ve parmağımla 

eski yüzünü almıştı • tetiğini açmıştım. 

Gene bir rahip gibi ve hayırhah, Sık ağaçların arasmdan gayet 
masum ve acı tebessümile tebes- güçlükle yürüyorduk Buha. Ruti 
süm ediyordu. önümde ellcrile ağaç dallannı 

Kuru esmer elini omuıuma koy. aralık ede ede ilerliyor, ayni şe-
du: kılde ben de onu bir adım geri· 

- Arzın zavallı mahltiku! dedi. 
Eğer yetiştirdiğim insanlardan 
korkmazsan bunları görmeyi iste! 
Yoksa. hiç görme daha iyi! 

- Buha - Ruti ! Buha • Ruti. 
Beni meraktan daha ziyade deliye 
çevirme! Sihirbazlıklarını göre· 
yim! Ben hiçbir şeyden korkmaz 
bir adamım! Bunu iyi bil! Haydi, 
böyle mahlftklann varsa hemen 
gidelim! 

Hintli sihirbaza hiçbir ~yden 

korkmaz bir adam olduğumu ga. 
yet manalı bir tavırla ve kasden 
kelimelere basa basa söylemiştim. 
O gece beni ba_ştanbap şaırtacak 
şeyler görmil' ve dinlemi' olma· 
ma rağmen kendisinden zerre ka· 
dar pervam olmadığını ona anlat
mak istiyordum. 

Buha _ Ruti bir müddet tered· 
düt etti. Sonra bize hA.l~ alık alık 
bakmakta olan Hintli uşağımı 
gösterdi. 

- Yalnız o aene burada bekle
sin! dedi. 
Uşafmı Cavadiye tekrar oradan 

kımıldamaması için emir verdim. 
O vakit Buha • R.uti önüme geç

ti: 
- Haydi gidelim! Beni takip 

et! dedi. 
Ve tekrar Sik ağaclara daldık. 

Bu girdiğimiz yerde ağaçlar o ka. 
dar yüksek ve Meta dallan biri· 
birine dolanmış gibi sık bir halde 

den takip ediyordum. 
Böylece dolambaçlı bir şekilde 

bir hayli yürüdük. 
Bir müddet sonra alaçlara tutu· 

na tutuna çukur bir. yere inmeye 
başladık. Burada ağaçlar seyrek. 
leşmeğe başladığı için ortalık ay 
151ğiyle hafifçe aydınlanmıştı. 

Nihayet gene etrafı a~açlarla 

çevrili dar bir yere çıktık. Burada 
eskiden bir bataklık olduğunu der 
hal anladım. Zira yer çamurlu 
idi ve üstünde gayet büyük yosun 
nevinden otlar fışkumı~tı. Ay bu· 
raya uzun ağaçların tepesinden '.~a 
yarak vurduğu için bu bataklık 

yerde garip, donuk bir l~uk var· 
dı. 

Buha - Ruti bu daracık meyda.. 
nın ortasına do~ yürüdü. Mey· 
danın ortası birçok ağaç dallarile 
kapatılmı~tı. 

Hintli sihirbaz iğildi ve eliyle 
bu ağaç dallarını bir kapak gibi 
kaldrrdı. 

O anda, mehtabm sönQk ışılın 
da, bu yosunlu çamurların üstün
de gördüğilm manzaradan ürper· 
dim. 

Evve!A gayet bodur, yaprakla
rı gayet kalın, etli ve kaynana di· 
li dediğimiz nebatm yapraklarına 
benzer, dikenli §ekilde acayip, ga. 
~·tt çirkin bir a~aç görmüştüm. 

(Devamı nr) 

lm.rab eıtzıı evinin aenalik t,l)p. 

lantmnda wya incir •!açtan dl
kilmeeini te;klif eden Murat Mu· 
rat oğlu bir hatta conra hemen 
ite balladı. 

Sıııede yilz yirmi bin kilo so
lan. ıırooo kilo bakla. sck!:en bin 
kavun. bir o kadar karpuz, buğ • 
day ve mısır veren ada da incir 
fidanı niçin yetiştirllmesin ?. Mu. 
rat Murat oğlu hu fikri o kadar 
hararetle ınüda!aa etmişti kl kt
lmç balığına çıkacak mahkümlar 
lçin ağ parası, Kanca ve yedek kt
am:ı.lar buLımayan idare bir 
hafta sonra Murat oğlunun emri
ne 5000 incir fidanı vermişti. 

Murat kendJsi de bir fidan gibi 
ince ldi. Onu görenltr bir ağRçtan 
koparılmış bir dal zannederlerdi. 
Bir yaprak üzerindeki damarlar 
gibi de gilr ve taze btytklan var. 
c!r. Yalnrı: glSderf ye§il ve bir çl. 
nl kadar aydınlıktı, Bunun lc;in 
olacak ki ilk zamanlar onu bir de. 
nlzcl zannederek balığa çtkarmJI• 
tardı. Halbuki, Murat tarlada bir 
ökUz gibi dikine çahpıasmı blllr; 
ekin zamanı haftalarca ~ye 
girmezdi. 
Uzatmayalmı, Murat Murat of

luna bet bin incir ftdanı ile bera... 
ber bir de yardımcı bir müfreze 
verdiler. Ba, on ftd klflltt bir 
mUfreze idi. San badanalı malı • 
~mlar evtnln lhlflnde mUfreseyi 
birer birer g5zden ~I. hepei
nln de g&:lertnfn lçhı.e baktyordu: 

- Şaka de~. dedi; SOOO fidan 
ar'kada~lar!. iki hafta içinde on· 
hırt dllanJt olmalıyız. Eler lçln!z 
de benimle bef'abel' oaJJllD&k t.te
meyen biri '9U9 !. Ha!. Ta
mıun !. Demeıktt yok!. ,11 halde. .. 
Hemen ite bqlayablllrfs. •• 

Murat Murat oflu adada fidan. 
' !arın dikileceği yeri kendlll lnti-

Japon denizinde 
Bir kahramanlık menkibesi ~ ~0~a iki sıra olmuş kırk 

~ İki§er ikişer ayrılıp bir 
tİcli~ . n peşinden askervari Bu sene içinde çok ]Ola fuıla. 1 l y . H k t O ğ d vuifetiıd dilfUnmilf o devirde 
't~Clndannaıar onlan vagon larla Amerikalıların (Squalua), - - azan. I me a 8 a 1 henüz deniwtı cemilerinin müs.. 

\l>~orlardı. İngilizlerin _(Thetis? ve F~ıa· mit 1384 tonluk bir gemi idi. U· J si içeriye dolan aular dolayııiyle ~akbel h_ar'Plerde. mühim b~ ye.~ 
Jı ~ n bulunduiu vagona la.rın (Fhemx) deni.Jaltı cemile. nk Şarkta Hindiçint sulannda gemi nakıs sephiye alarak batmıı ııgal edip edemıyeceli hali mU 
~~ · anm peşinden ilci sivil rinin birlbiri peıine batmalan yaptı°" bir manevra esnasında tır. nakatada. olmuı ve bun. un hak.· 
~ "'''~lrdi. Fransuaz vagondaki ·- enf uh lif ~~ta onlann karşılastıklan dUnya efldnumumiyeainde kuT. battı ve mürettebatmdan hiçbiri. Suyun fazla girmesine mani kında millpet ve m ı m te 

1 ~Ya ıa,tan pşkın baktık· vetli bir heyecan uyaddmh, mat" li kurtarılamadı- olunmupa da zait sephiye temin ::~reyanlar bulunma~ ~a:ı 
f' t.I.._~ buat uzun uzun bu facialardan Henüz çıkanlanuyan bu gemi. edilemediğinden getni yüzdilrü iıkkate alarak . kendı g~ 
~~en biri uzun boylu, bahaetti. Deniıeilik tlemi hill ler bogünUn kuvvetli tekniği aa.· lemenıiıtir. .'a~ı_nm denizaltı ge~ennın 
u ~biriydi. Bir adım attı, aya. bu ku&lann lıakikt teknik ~ yetinde yakın bir atide çrkarıla- 56 ton maimahrecinde bulun .. • .ıtıkbali hakkında nevmıt olanla-
:,~ l'atan bmı arqtırmakta ve netiıeıeyi me. cak ve kualarm hakikt esbabı bu ocmiyı' içindekilerin hayatır " kendi tezlerini müdafaa uha· 

ı..... bir kadına ilişti ve " ..s. • • b" · ı kil .ıı 
uoYu.nc:a Fransua.zın Ozerine ralc ve allka ile beklemektedir. anlatılacaktır. kurtaracak kadar ıüratle çıka· ın-ua ıyı ır mıaa tef e~eee. 

~. Söylene IÖylene elleri Hiç fUpbesir denizaltralrk ta· Buıün herkesin ıulh zamanı mak o devrin vesaiti ile miimür. !~nden korkmuı ve geminin h~n· 
,ı,;I ~ ~ıt..~rulurken Fransuaı rihi bugünkll müteklmil teklini vuife uğruna kurban giden bu o!amamıı ve gemi ancak milrette. .:ı arua~ ba~i~ı eaulı hır 

"il "5\1 "__._ .1....x....1 alıncıya kadar böyle 
1 
yüzlerce denizaltı bhramanlarmı hUr - bat klmilen öldUkten sonra çtk<l- eurctte ısa~ ctmitti.r. 

ıı... "e,,,.. .r"~uaı uvas• .... up otur- , ı B t1 ı~ı l ·ı--1 
'111 bı,~"lotıUn yeni yolcusile bu· kurban vermiıtir, Halbuki; hatr metle andığr ıu tıırada denizaltr rılabilmiştir. u ıure e vuı ~n hmw 

~ ~ geldi. Yüzü, genç kıza ratrmızı yokladığımız halde he. cıhfm henUz pek iptida! bir saf- B ettikten ıorıra 81Unciye kadar 
~sert ifadeli, sinema· men ekaeriyetle hafızamızda kuv ha arzettiği !devirlerde Uzak Şar. u gemi halen (Kure) U•U· intibalarmı yunuı. mUrettebatm 

vetli izler bırakmıı hiçbir deniz- ktn mütevazi köşesinde cereyan bahrisindeki denizaltıcılık mek. havuızlıktan ve riltubettcn çek. 
SEHIR TİYATROSU altı faciası hatırlamıyoruz. Bu _ eden bir baıka kahramanlık men- tebinde karada hatıra gemisi ola· tikleri ntırabı görmekle duydu-

nuınn aünduz komedi günki! kazalara kup gösterilen kibesinJ naldetmeği faydalı gö- rak muhafaza edilmekte olup ay. tu bilyilk acıya ve fakat her bi· 
kısnıı •aıt u te. Çu. bu alaka biraz da denizaltı tek. rUyorum. ni zaman-da Japonların milli dini riıinin blltiln rıtıraplırmı haz 

': 
20 

cuk tiyatrosu: Keloğlan. niğinin çok ilerlemiı ve mkiıaf olan (Şintizm) esaslarına g5re n iftiharla tarife çatıımı1ttr. 
'l',;ob da: llindist:ın Cevizi. ctmiı olmasındandır. ICAMUTAN SAKU.MA KtM? de Japon dcnizaltıcılarının ma· Komutanhk nafrru tam mlna. 

~~lt. aşı Dram Kısmı: (Squalus), 1450 tonluk bir ge. imparator Meyji ~e budu addedilmektedir. ıiyle cami olan bu subay kendi 
l\.\sı-r ~APIYOn mi idi. Batmasında amil olan ka. 1910 ıenıeai Japonya.da (Seto. Bu gemiye bu gerefi bahıedcn f&haı ve ailesi için hiçbir temen· 

l l\IZA E. SADt TEK za neticeıiri:ie buğulanla~ m~ naykay) • 1nland sea _ tç denizin. hadise gemi komutanı yilzbaıı nide bulunmamağa mukabil va. 
~ite °tlYATHO.:.ıt; tesna olmak üzere mürettebatın de (Kure) üasübalırisi civavrm. (Sakuma) nm ölürken kaleme ıiyetnamcainin ıon lmımlann'1a 

1111, ~\'Bakırköy Milln·adi ~ine- hepsi Amerikan bahriyesinde da manevra esnasmda bir anza aldığr vasiyetnamesidir. phit olan maiyetinin cerire ka-
ektA) Yod·Hl 3 perde (Çelik çan) tabir edilen tahlisiye ylizünden be.tan (6 mımaralı) B k lan ailelerine yardım temenni et· 

ıı. ı ~ · u genç subay muhakka olan mekle emir ve komuta makamını 
~"il •k IAtl\ OPERETt cihazlariyle kurtarıldı. nenizaltı gemisi milrettebatiyle öllim kar§ısmda itidalini kaybet· 

11 \' '-lll 9 da (Z .. (Thetis), ı 1 oo tonluk bır" g.-: komutanı yı:~ .... (C'-1-·--) __ . işgal eden her askere çok vedz "ııı • S(l ır uelilcr) Yı· ... "'6 .... ....,. ,,_..UUM ._. mcmış ve ölilnciye kadar hatıra 
~cı"drul'f, )'akında: lı.'.adınlA· olup J.iv~tpol Umaru açıklannda kahramanlıklan bugün biltün kt• . bir 3rne1' olmuıtur. 

"'-~ıa_ı>,________ şe ınde bır vasiyetname yazmı,_ ~ u _,.. ı..-ı.. • 1 a ~ yaptığı bir tf""...rü.be dalıp nna- Japon milleti arasında hüzün ve nu~ n ... ı.:nya uc.oınye eri ara. 

41 
aıncb bat tarafrM ıfolıuı sularla ütiharla -4'.1edı0lmektedı·r. trrB. · .. tında olcukça mUtemayiıı bir ,,._ uglm totografları alınmak su 

ernd 1 •akule yakın bir vaziyrtte battı. Deni-'tr gcmı"lennın· • henüz . mevr.i i~r.l eden Japr,n dı-~iraltr 
ar S• " z:ıu rctıyle kitı:ıp halinde n~~redilmiş 

lnemas); MüretteM.trnrlan ıtncak dört kiıi """k iptidai oldugvu o devirde bu 1 b cılan uicerler lı;in h~r ~e1:i~n 

1 

1 
r- c an u vasiyetname !fer denizci- ::iy&de lbrm olın ~r.e'fi lruv-lo (Davia) ma .. k.esi munı verilen ı:at: kendi komuta ettiği denizaltı nin kütliphaneıinde mutl:ıka mev 

b re} - Hardi oksijen cihuiyle lrendilerhıi kur. gemiaile motör çalıştırarak yan cut olp vat'n severliğin ve :nes. ntlerinl bu parlak t:uihl~rine 
~~l'L • ,. _._.1d.l U ..s..w dayan:ırak ll'ttlnnaktadrrl:ır. Al oe gıcuyor tar901 ı er m t~ (97) ki'i dalmış vaziyette au üstü sürati tek aı~u.an ölmez bir ş:ıh'!scri-

fı.n l' 1 abut 1ngiliz bahriyesinin bütün faali.. ile seyir tecrübeleri yapmak is. dir • Kı:m:uıd:ın Sakumımm \"&'Slyet. 
-... ___ ...._ ____ .;! yetine rağmen kurtanlamadr. temi•, fakat motörün hava boru- B ' tn · d k j s u vasıye amesın e genç o· rıameslnl yannld nllsh:unızda bu· 

(Phcnlx), 1930 da ·hıp edil· ıundan; bbu fazla dalma netice- mutan ölürken bile mesleğini ve 1 lacaksmız. 

hap elti. Mete burnu sırllarm.da 
Hcly03to ile gec~leri konuşmak i'" 
çin mUbcndislerin keşif yaptIJüa.. 
n yer ... Daha aşağıda üzüm lı:t1. 

tüklerinin uzadığı toprak 88.ha 
gözUkUyordu. Üzüm yapraklan Ja 
sa birer kol gibi UZ8.IIlIŞ ve yanda 

kalml§tr. 
Güneş onların Uzerlerine vuru

yor; ve karvıda Boz buıım tepe .. 
leri denizin ötesinde mavi bir mr 
le kapalı duruyordu. 

llk incir fidanı toprap mera .. 
simle bırakıldığı zaman bir labah. 
tı. Balıkçı mUfrczeleri prip bir 
şarkı mınldan:ırak denla4e yenl 
dönUyorlardı. Sandallarm bq ta.
raflarında martılar UÇUJWi atı .. 
neş havayı yırtmaya çalıpJordu.. 

nk çukura ilk fidanı Murat 
Murat oğlu bıraktı. Sıcak blr. 
toprak ... Onu görenler ad9ta bDı 
kadını toprağa ekiyor suıeder • 
terdi. Yani, bir çocuk 1Ç8CaJı! 

gıöi heyecanlr, titiz ve uabfydf.. 
tık fidan ..• Baısmı kaldırc!I; et.. 
rafmdakilerin göz bebeklerJni ara.. 
dı; ve belki de onlan a&"medl. 
Birdenbire, dikilmiş 5000 ftd8ll 
göılerfnfn önüne geldi: J'ldıntı12 

bir saniye içinde bUyUdtıler; kocal 
birer ağaç bir kuş gagalarlyle ya. 
ralanmı§, birer kadm alm gibi 
tatlı ve incirlerle dolu birer alaa 
oluverdiler. 

Murat, kendi kendine gUldll1 
ve birden.bl.re uyandı: 

- Artada§lar, dedi; '5000 ~ 
nmıız var ... Çukurlan hem.en. ha• 
z:ırlamalıyız ! 

YQzQ b1r sabah gibi fts w ptt .. 
ribsUzdU. 

Bununla beraber çukur1ann b.. 
sılmam ml111dl oldu. Toprak ııert.. 
tt Bel iflem!yordu. Ustellk kaya 
parça1armı Jarmak,' kızıl toprağı 

sulam&k icabediyordu. H&lbuk1 
mt>.freıede çalıp.nlar udı; ft eu 
yirmi dakika ötedeydi; 

Murat Murat oğlunun en fazla 
dilfUndllğU ~u oluyordu: 

llUfraeye ywguııluğmıu 1161 • 
aettirmemek •.. Kendi kendine 
"Çukurlan bir haftada kazmalı
)'11!" Diyordu. "Ondan atesi ko. 
1ay ! . On gUn sonra buruı tanm
mayacak ! " ve, müfrezeye iatln. • 
hat verdiği sıralar onlara mual 
anlatır; en çokta: - ''Benim eler· 
di bir fidanım vardı? Bir iDdr 
fidanım.,." 

Murat oğlu bu incir fJdam ~ 
MI.mi gQnde yirmi defa alSJSedi
ği halde, her nedense milfrae 
dekiler onu daima dinlemek .ister
ler; kelimeleri bir .zincir gibi bir
birine bağlıyarak dakikayı ta.. 
mamlamaya çalıvırken: - "Ca
nım, derlerdi, §U senin incir fida.. 
nı hikayesi tühaf ııcy doğruau •.• 

Bu incir fidanı hikayesi euydu: 
Murat Murat oğlunun hakika

ten bir fidanı vardı. Bir incir fi
danı .• Daldan ibaret bir fJdan .. 
Onu yepyeni dikmişti; ve:ı bir 

tepe üzerine dikmişti. BUyUk de
ğirmen, çarktan gelen suyun kTv
rılı§ı, tarlada çalıııanlar buradan 
hepsi gözültilr; rilıg~r tepeyi ya-

ladrğt zaman, Murat oğlu eğer 

yonılmu!J8& bir desti su fçmi§ ve 
bir kadınla yatm~ kadar rahat
lık hissederdi. Belki de onu dlker
ken ihtiyarlığını dUşünmUştU. Me
selA on sene sonra... BugUn bir 
tomurcuk olan yaprak~ar bir 
çütçinln elleri kadar bUyUyecek. 
tl. GUneş, yapra.'clar araeına tak:
lacak, eğer yorulursa oraya usa.. 
nıp belki uyuyacak, belki dU15Une
cekti... Fidanı diktiği gtlnlert ... 
Ve gUn~. belki de yapraklar an
ımdan bir fırsat bulup k~calı: 

ohu~ dudaklarmm üzerine ple
c:~ktl. ÇUnkU fidanı dikti~ gilnler 
henüs yeni evlenmişti. Belki ~c 

dall:ır kadar ~uklan olaeaktr? 
Fnkat Lşler hiç de dllı:ündnğ .. 

gi';)l çr~madı. Mı.a-at oğlu:ıun ger
fUllf tn ınufauz r<1.1i. · •• 
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1 mart N evyork. Amerikan ka.. 

dtnlarma dair B ••• ile bir görüş· 
me. 

Ona: 
- Amerikan kadınlan dedim. 

Bana Franın kadmlamdan daha 
hareketli görünüyorlar, daha ha
raretle koca arıyorlar .. Evet, Av
ruı- kadınlannm da gençliğin ilk 
çallarmdan itibaren bu araştırma
ya bafladıklamu bilirim. Fakat 
bu)ıareketlerinde ekseriya ihmal 
vUaır, buan arayışlannı yan yol 

da~er. Amerikalı kadın 
iki C:lnt ~smdaki milcadelesinden 
blr g1ln bile vuıeçmeı. Omrünün 
mahim bir kısmını güzellik mües
seselerinde geçirir_ Satıcı kız, ma· 
nl1d1.rcQ kadın, daktilo yüzlerine 
masaj yaptmnak. yahut saçlarının 
~iuesı.ne para yetl,tirmek için öğ 
~ aevinerek vazgeçeı-. 
ı~. 
BQtQn maiazalarm iltnıan,asked 

ıQildelik emirlere benzer; kadınlar 
ordusunu. harbe çağtran gündelik 
emlr:•"Efer atz?nızm kokusu yiL 
~ saadetinizi tehlikeye koy
m3k istmıiyorsaruz, bizim diş pa
tımm kullarunız! - kitaplarımızı 
okuyunuz. Ve bu suretle kendinizi 
münevver bir adama sevdirmek 
imklnmı hazrrlayınız .• Güzel bir 
ten çabuk koca bulmağa sebeb o
lur .. ,, Amerikada, erkeği baştan 

çıkannak genç kızlara öğretilen 

hakikt bir teknik olmuştur. 
B •••: 
- Evet, dedi. Flkat d~ 

!ılı: fkti!adt 1ebebter yQzQnden btt-
ntt çok tablf buf acaksm!%.

1 

AhJW . 

çi b1r Manı vardı. Fakat :lki de 
lu.rdefi vardı. Birlai kendbinden 
bUyilk, öteki iki yaş kUçüktü. 

Murat. bu orta yaşıyle ildBlnin 
anamda kendlalni vakıt valat 
tılhat buluyor; da.ha doğrusu bir 
yol ortumda gibi, kardeşleri onu 
yalım btra.kıyorlar; üstelik yap~ 
tıklarmı da bozuyorlardı. Neteldm 
bir aabt.h tepeye çıktığı zaman 
fidanın yerinde yeller estiğini 
gördU. Hayır; kökUnden sökUlUp 
çıkanlınqtı. Yansı bıçakla uçu
rulmU1tu. Tue birer damara ben
zeyen kökleri toprağa doğru he
nUz yilrihneğe başladığı anlaşılı

yordu. Demek ki !ida.n tutmuştu. 

lılurat onu eline almadı; ve yere 
eJtlmedl. Ayaltlariyle toprağa 

1İ&Yle bir dokundu; ya.but fidanı 
:ııu; Te kll!rettiği işitildi. Sadece 
o daldkay& kadar yerinde hare.-
ketals durduğu görülen Murat 
cmye birdenbire döndUğU zaman 
hJ%h h~lz koştuğu görUldü. Çarka 
Cirlyordu: 
"- Murat, lılurat oğlu; -.km 

ha ... " Diye arka.smdan aesler du
yuldu. Kansı onu yakalamak için 
koşarken dUı,tU; diz kapaklan Jta.. 
nadı: - "Murat, unutma aenln 
kard8"1erin onlar! ... " Fa.kat ~ 
bfrini duymanu~tr. Belki de ken
di kendine: ••Ma.h.sua yapıyorlar!" 
Diye dUıtıntıyordu: - ''İkbıl de 
birlik onla.rm. ! Beni ra.ha t bırak
mak istemiyorlar!" 

O gün Murat oğlunun elinden 
nuıl.aa bir kaza çıktı J.ete.. Kar
deşlerinden Walnl de c;arlı:ta kıs
tırdı. BUytıfünil öldUrdU; kUçUğü 
kaçarken y&ralandı. 

- Ya ötee.l Murat oğlu; Çark
ta nasıl yakaladılar sonra aeni ? ..• 

- Öteei hlç .. Karon geldi. 
Çarkm k&pısmı kapadı. Ağlıyor
du. Ama keailn U, bir incir fld~ 

nmdan başka Lıenim gözUmde 
hl.o.bir ıey.yoktu ki; .. 

Sonra yaTq ~aval} yannna gel
d!: - "Murat, dedi. dıpnda 
h&Y,tUU bam-la.dan. Eğer ister -
ıen\• 

(lldDci mektub) 

ananeleri kuran kanunlardır. Hal
buki Amerikan kanunları kadınla- 1 
n pek az himaye ediyor, sizde, 1 
yani Fransada her kızın, anne ve 
babasmm servetinde bir payı var- Soğuk algınlığı, n ezle ve teneffüs 

dır. Ve bu his~yi daima alaca~ yollariyle geçen hastalıklardan 1 
dan emindir. Evlendi1i vakit aile- konır, grip ve boğaz rahanızlık-
si ona muayyen bir cihaz ve:ir. lannda, ses kısıklığında pek fay-

Franc::ız erkeği çocukları için ya. dahdır. 

,arveı;aır,ır. vakia buananebeı- lngı·ıı·z Kanzuk Eczanesı· ı 
ki cihan harhinden sonra hiraı 

gev,emiştir. Fakat burjuvalarda BEYOC 1 ANB L ı 
hala devam edip gidiyor. Burada ~ LU - ST U ~ 
vaziyet hiç de öyle ddildir. Bir 

baba isterse evlatlannı mirac;mdan l 1 
mahrum edebilir. Kanun ve anane 1 Denız Levazım Satmalma Komisyonu ilan ları 
ler buna tamamen müsaittir. Ba· \ --------------------------
ba ekseriya ölürken çoc11klanna 
birer dolar mira'\ bır:ıkır, bu onla
rın vasiyetname aleyhinde bir da. 
va açmalarının önüne geçmek için 
başvurulmuş bir çare, :er'f bir hi
ledir. Zira isimleri hiç yazılmamı, 
evlltlar, bu işin bir unutma C!>eri 
olduğunu iddia derek mahkemede 
vasiyetname aleyhine dava açmak 
hakkını haizdirler. Çocuğun elin
den bütün hakkını almak için bir 
dolar miras bırakmak k~fi geliyor. 
Şu halde Amerikada ne miras var, 
ne de cihaz .• Ekseriya pek zengin 
babalar kızlarım evlerine bile al
mazdır.Baba,kmm para kazanmak 
için kendisini yıpratırcasına ça
lı,ırken görse .. •xlan azabı duy
maz. Vakıa müstesnaları da var
dır. Fakat esas kaide budur. Bu 
şartlar içerisinde Amerikalı genç 
kızın cemiyette kendisine bizzat 
bir mevki yapması, daha hareket. 

li ve tabirinizle mütecaviz olması 
bir zarurettir. 

- Öyleyse, dedim, bu muazzam 
servetler kime kalıyor? 

- Ekseriya kocanın mirası ze:v
ceye intikal eder. Amerikada er
kek ekseriya kadından evvel ölür. 
Amerikalı erkekler çok çalıştıkla· 
nndan çabuk yıpranırlar? Ameri. 
kalılar birçok defalar çocuklarım 
mirastan mahrum ederek paraları
nı dul kalan kanlarına bırakırlar. 
Şimdi size söyliyeceğim rakamla
ra hayret edeceksiniz. Amerikanın 
servetinin yüzde yetmişi kadınlara 
aittir. Bu, Amerikan borsasmdaki 
buhranların şiddetini, ve Amerika· 
da banka işlerile uğra~nların kud 
retini, bir dereceye kadar, izah e· 
der. 

- Neden Amerikalılar kanla
rını ~larına tercih ediyorlar?? 

dedim. 
- Bu sualinize cevap verebil· 

mek için size orta halli bir Ameri· 
kalının a5k hayatının şemasını çiz. 
meliyim, dedi. Farzedelirn bu A
merikalı knlarla delikanlıların be
raber yaşadığı bir üniversiteden 
yetişmiştir. Delikanlı her akşam 

mektebten kendisine göz koymu~ 
bir ~ız ile berclber çıkar Amerikan 
delikanlısının izdivaç hakkmdaki 
fikri sinemada gördüklerinin hu
dudunu aşmaz. Akşama kadar de. 
likanlmm kulağında ayni nakarat 
tekerrür eder: '"aşk, aşk .... Delikan 
lı hayalinde Florida, yahut Kali· 
fomiya dekoru içerisinde; fildişin
den, gülden ve mercandan yapıl. 
m~ bir mahlQ.kla yanyana geçen 
uıun ve hararetli öpücüklerle dolu 
bir hayatı tasarlar. Nihayet gü
nün birinde bu iki çocuk evlenir. 
Bu birleşme tam bir saaJet değil
dir. Çünkü genç koca kcrübesiz. 
dir. Genç kadın ise ev i;;lerinden 
hiçbir şey anlamaz. Ailenin Pcçim 1 
durumu vardır. Bu ise tabii lioli· 

1 
vutun vaadettiği saadet de;; .• dir. ı 

Ve Holivutun haklı o'.duğuna şüp· 
he yoktur. O halde eşlerini ~er -
ken nata etmi~lerdir. Bu vaziyet 
karşısında genç kadın ava gider. 

<Devamı var ) 

1 - Tahmin edilen bedeli (19558) lira olan (70.000) kilo toz şekPr, 
2/lkinciteşcinı 939 tarihine rastlayan perşemlJe günü saat 11 de kapalı 

zarfla alınacaktır. 
~ - İlk teminatı ( 1466) lira (85). kuruş olup şartnamesi her !'iln 

komisyonda parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun taritatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli 11ün ve saatten bir uat ev
veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon l.ıaşkanlığına m:ıklJuz mu· 
kabilinde nrmeleri. (8249) 

••• 
1 - Denli hastanesine monta edilmek üzere bir adet elilv- makinesi 

21 birinciteşrln 939 tarihine rastlıyan cumarte'li gnnü saat 10,30 da pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Şarlname~ini görmek iııtiy enlerin hergün ve pazarlıtta lşllrak 
edeceklerin de belli gün ve saatte Kasım paşada bulunan kom is yona 
müracaattan. (8455) 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 def• muntazaman 

dişlerinizi fırçalayını:ı.. 

1 Selimiye Askeri Satmalma Komisyonu ilAnları f 
1 

Karadeniz boğazı birliklerinin mek istıyenler herı;un, 'e ıı.~ı. J ~ 

ihtiyacı içio "436 ton marinlhe kö- iştirak edeceklerin de belli gün ,.e 
mürü H.10-939 gününden itibaren saatte komisyonumuza müracaat e
on beş gün müddetle kapalı zarf u- deceklerdir. Kapalı ek<;iltmeye işti. 
sulile eksiltmeye konmuştur. Eksil• rak edecekler teklif mektuplarile 
mesi: 31.10·939 salı günü sa:ıt 15 te birlikte yeni sene ticaret ve<;iöaları 
Selimiyedeki tümen satınalma ko· nı, Te bu işe yeter muvakkat temi
misyonunda yapılacaktır. Tahmin nat makbuzlarını, veya banka mek 
bedeli 637• lira 32 luru~tur. llk te- tuplannı belll edilen ihale saatin_ 
mlnatı "478 lira G kuruştur. Işbu ek.. den bir saat evvel komisyon başkan 
siltmenin evsaf n şartlarını gör- Jıfına nrmelerl. (8410 

* * * 
Selimlye tüm birliklerile Karadeniz bofazı birliklerinin ve Haydar

paşa süel hastanesinin ihtiyacı için aşaitıda cins ve miktarları, tahmin 
bedeli, ve ilk teminatı yazüı 4 lı:alem kışlık sebze 18-10-939 gününden iti· 
haren 15 gün milddetle kapalı zarf usulile eksillmeye konmu,tur. Eksilt· 
mesi 3-11-939 cuma günü saat 15 te Selimiyedeki tümen satınalma komis
yonunda yapılacaktır. İşbu e~siltmenin evsaf n şartlarını görmek isti
yenler hersiln, ve ihaleye iştirak edeceklerin de bili gün ve saatte komis
yonumuza müracaat edeceklerdir. Kapalı eksiltmeye iştirak edecekler 
teklif mektuplarile birlikte yeni sene ticaret nsikalarını, ve bu işe yeler 
ilk teminat makbuzlarını veya banka mektuplarını belli edilen ihale saa
tinden bir saat evvel komisyon başkanlığına vermeleri .(8533), 

Clnsl 
., 

Miktan Tahmin bedeli tık teminat 
Kilo J.!ra Krs. ,i S.: Lira Krş. 

Pra'a 
Lahana 

İspanali 
Kerevi~ , 

70.000 2616 198 45 
50.000 2090 156 75 
20.000 800 60 00 
7.000 469 70 ·- - 35 23 

• • • 
Selimlye tüm birliklerlle Karade-

niz bo#azı birliklerinin ve Haydar
paşa silel hulaneslnln ihtiyacı Jçin 
150.000 kilo yarma me1e odunu ile 
50.000 kilo sürgen fırın odunu ev
s:ıf ve şeraiti dahilinde 20 birinci
teşrin 939 cuma günü s:ı:ıt H te pa
zarlıkla satın alınacaktır. İsteklile

rin helli gün Ye ~a:ılle kail ttminnt 
paralarile hirlil.:te Selimiyedel.:l ti\

men \atınalma komisyonuna gelme
leri. (R532) 

Yatak, yemek ve çalı~ 

odalarile ıalon takımları 

velhasıl her nevi mobilyalar: 
avizeler ve kristal takımları 
BAKER (ESKt HA YDEN) 

mağazalarında teşh ir edil. 

mekte ve her yerden ucuz f f
at ve mUsald şartlarla sa
tılmakta.dır. 

Deniz Fabrikaları Umum ;, üdürlüğünde n 
t~ı:i revirlrrinde çalı,tırılmak üzere 210 lira ücrı ili iki tabib ile 108 

lira ürrelli hir enacıra ihtiyaç nrdır. istekli olacaJ.:l ırın l·edlerind-:kı 
vesaikle bırlikle <:üıdıL:tc bulunan Deniz fabrikaları umum miidiirlüı:ıüne 
rnfiracaall:m. ( S39G) 

* * lif 
1:i,lfı IJirin ei ll·~rin n:rn l:ırilıiııd c inti5:ır eılen ni: hal:ırımızıla Dcnl1 

fııbrikalıır umum ıııüdiirlüğüııün Giilcü:,tc lı11lıın:ıa i~'·" ve rcvirlerinıle ~·n-J 
Jışmak üzere alınacak cc111cı ücreti sehven 180 lira yazılmıştır, 108 Jira 
olduğu ta~hihen ilan olunur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, ~ 
Nevralji, J( ırıklık ve bütün ağrılarınızı derh' 

keser. icabında günde 3 kase alınabilir ~ 
Her ye:.~.e pullu ku~~~.~-ımırl:ı i<ıteylniz~... ~ iti 

=mll:::l::ll :::: r::::::=:r.:tpll ı::: ~.:::~-== •••• - ........ :=a::= ..... ~ 

Fiyat tebdili J 
Beyntlmllel yolcu ve bağaJ nakliyatına ait olup ana batta mer'i p 

101. ' 
Toru-; katarlarınd:ı U7.ttn yolrlan <ıeyahat edecek yolculardan ı;ı\ 

ücreti ıılınması hakkındaki D.D. 107 ?\o. Jı tarifelerle Avrupıı Jı• 
Semplon katarlarında beynelmilel müna<;ebeller için yolcu ve b:ı~•~ 
tatbik edilmekte olan muhtelif tenzilat 16 ikinciteşrin 939 tarihind~ 
haren Iağvedilecektir. Fazla tafsilAt için istasyonlara müracaat cdı 
dir. (8560) 

* • * J • ıııı' 20·10-939 tarihinden itibaren Aşkale - Erzurum kısmındaki JO 
Çiçekli, Kaplıca Erıurum istasyonlarının işletmeye açılacağı ve bU t• 

t ~t ten itibaren stanbul - Erzurum aruında hergUn aktarmasız yulcU 11 
lürlü eşya nakliyatı yapılacağı ve haftanın pazarttsi, çarşamba, c:ıl 
lesi günlerinde !stanbuldnn ve s:ılı, cuma, pazar günleri de Erzurıııtlıs 
hareket etmek üzere haftada 3 defa Erzurum - htanbul arasında )_, 
ve yemekli v:ıgon işletileceği ilAn olunur. (8390) (5242), 

* * • ı~ 
Muhammen bedelt 4900 lira olan HOOO Kg. muhtelif ebatla 0 • 

ve kamyon makasları tamiratına ait susta çeliği 20-11-1139 pazarlt51 

• )-o' nü saat 15 (onbeşte) llaydarpaşada gar binası dahilindeki koınıs 

rafından kapalı zarf usulile satın a lmacaktır. 1 
füı işe ginnek l!'!tiyenlerin 367 lira 50 kuruşluk muvakkat tetıl 

kanunun tayin etıijtl ve~ik:ıl:ırl:ı tekliflerini muhtevi :ı:arna rını ayrıl 
saat ( 14 ı on dörde karlar komi~yon rei~Iilline vermeleri lbırnd1~\ 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dafıtılıtıY 
dır. (8558) 

• • • eli. 
Ueherlntn muhammen bedeli 395 Krş. olan 6000 adet çanı t >' 

dlre~i 1/11/11139 Ça'"'amba g{ln!l saat 15,30 da kapalı zarf usulil il• 
kararlı ldare binasında satın alınacaktır. r 

Bu ı~e gırmek btiyenlerin 1481,25 lıralık munkkat teralnat ııe,1 
nunun tayin ettiiıl nsikaları ve tekliOerlnl aynı liln ıaat U ,SO • • 
Koml~yon Hehli#int vermeleri lhımdır. t 

Şartnameler parasıı olarak A nkaradı Malıemt Dafre.slndeıt. 
darpaşad• Tesellüm ve Sevk Şefliğinden daıtıtılacıktır. (8273) 

ıs . KomutanhğıSatmaıma Komisyonu illntarı 
,,.,,ti 

lhale günQ talibi çıkmayan Ertuğrul kışlasının keşif cetveli ~et/. 
namesıııe göre tamiri yapılaca#ından pazarlıkla ihalesi 2/2 inci.t~şf 
93!> perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli ~ 
lira 9t kuruştur. İlk teminatı 1491 lira 38 kuruştur. Şartname '\'tı ili' 
cetveli her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat i 
buzu veya nıektuplarile 2t90 sayılı k ıııunun 2 ve 3 maddelerinde >

11
, 

vesiknlarile ıhale gününden en a.ı: sekiz gün evveline kadar vilA)·el • 
fen müdürlüklerinden alacakları vesikalarile beraber belli ıün '"e 5 

Fındıklıda Komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. _(8373), . . . ~ 

!h.ale günü. t~libi çıkmayan Selim~ye kışlasının şer.ait .n k_eşlf c;11_ 
mucıbınce tamırı yapılacaktır. lhalc'iı pazarlıkla 2lkıncıteşrın 93

0 
ıl 

şembe günü s:ıat 11 de yapılacııktır. ~luhamınen keşif bedeli .(0.00 il 
dır. llk teminatı 3.000 liradır. Şartname ve keşif cetveli inşaat şubtl, 
bedeli mukabilinde verilir. hteklilerin ilk teminat makbuzu ve1• 1!}l 
tuplarile ve kanuni vesil.:alarıle ihale gününden !'lekir. gün evvel~ 1 

nafıa fen müdürlüklerinden alacakları vesiknlarile beraber bel!i css'1 

saatte Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmelerı. · 

* * * ~ 
!hale günü talibi çıkmayan Çatalcada bir top hangarı ile bit al 

yaptırıl:ıcağından pazarlıkla ihalesi 2 lkinciteşrin !IJ!) perşembe S ~I 
at 14 de yapılacaktır. Şartname'ii, ke~if celveli ve planları her !i111J;~ 
1" de yapılacaktır. Şartnamesi, keşir cetveli ve planları her gurı JJJ ~ 
yonda görülebilir. Muhammen keşif bedeli 20285 lira 9 kuruştur• l 
minııtı 1521 lira 38 kuruştur. isteklilerin ilk teminat makbuzu v~'i' /_ 
tııplnrile ve k:ınunt vesikalarile beraber ihale gününden sekiz goll r ~ 
viliıyet nafıa fen müdürlüklerinden alacakları vesikalari}e berab~,ıf 
gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık satın alma komisyonuna gel 

"8375" 

* * * t' 1h:ı l e günü talibi çıkmayan dcflerd:ırda 1 No. Ju diklmevlıılr139 ı1 
name ve keşif celveline güre pazarlıkla tamiri 24/Dirincite,rin/ 9 ~111. 
günü snat 10 da ihale edileceklır. Muhamıneıı beJclı 2t85 lira .60 ıs~ 
tur. Şarlnamesi ve keşif cetveli her gi.in komi~yonı.ln görülcbilır. ~ (, 
)ilerin ilk teminat makbuz "\"eya mrktupl:ırile 219') "nyılı kanunıı11 :ı~ıı 
maddelerinde y:mlı ve v ihiyet nafıa fen nıüılurllıklerinrle ıı aJıı'rı•' 
vesikalarile bernber belli ftÜn ve "nallc Fındıklıda Komutanlık sall 
Koınisy·onuna gelmeleri. (83i2) 

• • • bırl~ 
. On bir demir bidon pazarlıkla salın alınacaktır. Pazarlığı 17 t sı' 

teşrin 939 salı gUnü saal 14 de yapıl:ıcaktır. Isteklile1in belli flÜ 11 ~ 
te Fındıklıda komutanlık salınalma komisyonuna gelmeleri. (832~ 

* >{: * l 
Aynz:ığada Süvari binicilik okulunda şerait ve kcşlf cctveıı~ril1i~d 

k:1palı manej yeri yaptırıla~n~ın,l:1n knpalı urfüı ilı:ılcsi 21 birın~. sO~ 
o:rn cuııı:ırtesi gı.inü saat 10 da y:ıpılacaktır. Mulıunııııen keşif bed~/~ıl 
lira 90 kııru~tur. llk teminatı 2271 lira 2!I kuru~tur. Şerait ve ke'' · ıı 111 
leri bccle lı :ııuk~ıbllintle aıt ultll.ı;ıı }U h.:dcn verilelıılir.lslcklilerinııı ' 
gününden en az sekiz gtin evvel viliıyet ~:ıfia Cen müdürlüklcrindt ~-~ 
C':ıkl:ırı vesiknlarile bcr:ılıer belli 11ün ve '.'laatten bir saat evveli00 

1 ,rr: 
teklif ıııd .. ıuııl:ırını Fındıklıda koıııutaıılık satınalrna komisyonun• 
leri. (i930) 

•:t-* ot'j 
Şerait ,.e evsafı dahilinde 33,333 kilo 11a1"'ani7.:t saç ııe 1'~3 ıııt1~ ıııulıtelif clıatlu ~·ivi satın alınacağından .ihale~i uçık eksiltme ile~ pırıl~ 

citeşrin 93!1 ıııızarte ·j giinii sa:ıt 11 le yapılııraktır. n,r ikisinin de ısıe 
rıııılı:ırıııııl'n lıeddi 12!1!1!1 lir:ı !llJl..ıır,ı~'ıır. ilk lenı iıı~t ı 07:i l ir:ı dır:ııı >"'~ 
lilcriııin ilk lcnıınal ımıklıuz nya ım•kluplarill• :! l!W s:ıyılı ı.:ııı 1111b\ll 1 
lı ,-e~ik:ıL.ırile beraber ihale giiı.ü ihale :-.aaıinıle Fındıklıda Istan 
mutanlığı satınalma komisyonuna gelmeleri. (7982) 


