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f "ansız kıta/arının Alman arazisine girdiği teeggütetmektedir. Fakat Sigfrid 
Qffı yarılmış değildir, Fransızlar bu hat ile Fransız hududu arasındaki 

arazide ilerlemektedirler 

Almanlar Varşovaya 
süratle ilerlediklerini 

iddia ediyorlar 
Yarşova üç koldan 

kilometre 
sanlmış, şimaldeki 40 

süratle şehre 

Krakovi 
• • Beri ının 

har1ı cereyan cclen salıa~·a ~imaldcn cenuba 
<loğnıbakı~ .• 

ita/ya, l spanya, Japonya 
Bitarafhklarını henüz resmen 

lngiltereye bildirmediler 
Paris, 7 ·- lsviçre gn7.ctelerine j bir şey yoktur. Binaenal~yh Fran. 

göre, resmi Alman mahfelleri haı- saya, kendisine taarruz vaki olma -
bin mevziile5tirilebilcceğini göster. 
meğe çalışmaktadırlar. 

Alman hükümeti dahilde ve ha -
riçtc efkarıumumiyedc Fransa ile 
İngiltercnin Lch!stana yardan için 
sonuna kadar harbe devam etmi -
yeccıği kanaatini uynndırmağa ça -
lışmaktadır. Almanlar bu propagan 
dala:-ındn Röyle diyorlar: 

"Almonyanın Fransadan istediği 

dıkça taarruz ctmiyecektir •. Hatta 
İngiltcrcye karşı da aynı §Ckildc 
hareket cdilı.>cektir.,, 
Fransızca Pöti Pnrizycn gazete -

sine göre, Almnnyanm bundan mak 
sadı ı:ıu<lur: 

Almanya, Lchistanda kısmi bir 
muvaffakıyet elde ettikten sonra 
araya girecek mUrüvvcfüar bir mu

( Devamı 4 itrıciidc) 
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llir J,ch piyade alayına.";fmcnsup iank ı1cfi t.oım ... 

Pransız Ba51ruınandanı general Gamelen ne Leh Ila5komnndnnı 
• MareşalRidz - SmJgli 

Bir mebusumu~ İtalya 
hududundan' 

geçemedi ''«t'.' 
Kendisine gösterilen 

sebeb, İtalya aleyhinde 
propaganda yaptığı 

iddiasıdır 
Cencvrcdc toplnnncnk '.\lillctlcr 

Cemiyeti müzaheret kongresine 
iştirak için geçenlerde Avrup:ıya 

giden ('.oruh mebusu l\lnzhnr Müfit, 
ltnlynnl:ır tnrnfınd:ın çıkarılan miiş

külrıl yiizündcn scynlı:ıtini yarıda 

bır:ıkm:ığn mecbur olmuş n bugün· 
(J)evamı 3 ıi11c:ıi1Jc) Mamar MU11t 
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HABER'iN Aziz okuyucularına 
H aber bu lmlırnnlı ciinlcrıle çabuk rn dOb'TU haber ,·ermekte ' ~ . 

bii~iik mm·ııffakısct kazandı. Bu muvaffakıyeti sayın okuyuculan 
hiı:bir gazeteye gôsterll~cycn bir tc,·ccciih ,.e takdir alakaslle kar
şılaihlar. Bunun minnctdanyız. Ancak, kağıt buhranının her gün 
şiddetini arttırrnı:l olnınsı bizi kağul stokumuzu idare ile lrollanmak 
va:d)·etınc dii.,iirmiiştür. 

Biitün talcblerl knrsıla:rn.mworuz; satıcıl:ırtnuzdan birçoğu 
.saatle rle bekledikleri halci~ teni · dairemizden eli boş dönüyorlar. 
Bunun İ!'.: in (HAB E R) geliıı geçici mü\e7.ziler c1cb-il, esaslı tC\-zl teş. 
kil:i.tmda bulunan müv('zzilere satılmayanlar geri alınmamak kayıa 
\'C ~artilc n•rllmcktc olıluğunılan gazetemizin sadık karile ri ( Ha· 
h<'.rl, kcıı.dilcrince maliım olan bir müvezı.ic ısmarlamış bulunmalı
dırlar. 

nu takdirde hö) le talebler karsı ında bnlun~k mU\·ezzllc.r, 
gazetelerini miişterlleri mikda.nnca alabilirler; lıiz de bu suretle 
bu ılnntılı günleri Jıcr okuyueumuzu gazctc!.İZ bırakmıyarak atlat. 
mış bulunuruz. 

Hem okuyueulamnıza, lıem mcmlcl<ctlmizc lrn~ı almıs olduğu
muz \1l7.İfo de sC'l.1eyc uğramamak i~in ih tiyar ettiğimiz bu Udblrl 
C\ gili okuyueulanmızın nııı.zur gürcecl. lerindc siiph e e tmeyiz. 

'Resimle Büyük Lugat toplayıcılarile,Jozef Bal 
samo romanı okuyucularımıza 

• l:tıkanda izah ettiğimiz scbeplcrd<'n ilofoyı gazet{!mlz ayfa· 
ları eksilmiş bulunuyor. Za.nırct clolayısllc altı sayfa olarak lntt,ar 
ettiğimiz giin lr·rılc Ucsimli Jfüyiik J,fıgnt'lc Jozcf Bnlsamo'yu neş • 

. rf'dcnıiycccğİ'l. 

Sl•kiz sa:\ fn ~ıldıi\mıız glinlcrile bnnlnn bugün olduğu gibi mU· 

~
. nn\ ebe ile oln1yacaksnm. Bu nıU5knt \"llnyct knrsıc;rnda bizi affet • 
tnl'niıi ılilcr1z. 
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ihtikar rdam olunmalıdır! 
Yazan: M. DALKILIÇ 

MEMLF..KET.tN milli imanını i~crden ıa.rsınak ,·ata~ biyane
üd.lr. Geçen amumi harbin acı denıleri blzt uy:ınt1' tutmalı· 

dl1'. 

. 
i 
: 
i 
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Emin olunuz ki Uıtlkira ka1"11 tedh.I, ve teyakkuz tedbirleri 
alınmadıkça milli müdafaa tedbirleri asla tam olrtnı-: olmaz. i 

İhtikar bir bozgundur. Ona karşı mani tedbir, biu:at mllli mü· c 
dala.ada~ 

itte daha ortada lıJçblr vahim sebep olmaksızın, halktan bir 
kısmmm safdllceslno bir erzak ihtiyatı gayretine dü~meslndt"n 
yiyecek fiyatları ve hele katlycn ortada bi~bfr saik yoklien bir~ok 
cua ftyatlan, şhndiden lhtikarm oyuncağı olmaya başlamıştır. 

lhtlkir, ge(CD harbin alçaklar "O alç:ıklıklar yaratan 
lezzetiyle 11lmdiden damağını ~tmağa başlnmıı-itır. · 

Hükômctin memleket mildafaahma alt olduğunda tek İl'IS1lnm 
tereddlde dllfmiyeceif bu hlyaııete k&IJl en ~lddetll tedbirleri 
almuı elzemdir. 

Bonon ~in TürldJede lbtfka:mı ldammı Uiio eden aeele bir 
b.nan zaruridir. 

..... -·------·------------------------------·------

l\f. Zekeriya Sertel l>ugün Sovyet 
Rusyanın vaziyetini izah ederek, bu 
devletin son znmıınlarda bazı ihti
yat tedbirler olmasını lobil sönnek
tc, ı.4.lmRnya ile yaptığı aı.lemi tecıı
vüz paktına Hu-:yıınıo da tamamen 
inanmaması neticesi Leh hududuna 
ıısker yığdı~ın:ı işaret ederek: 
Rusy:ının Turkiye ile olan '1ost. 

luğunda !lnmiml olJuğunu k:ıydedl· 
yor n Rusyanın bitaraf kalmasını 
Balkanlar icin bir g:ıranti telılkkl e
diyor.,. 
CIDIHURlYET 

Yuna.s Nadi bugünkıl J:iaşm:ıkale· 

sinde p:ıtlıyon harbin Türkiyeyo ııi-

VAK.lT 

Asım Uıı "Dltarnflıklan, bilarnrlı· 
ta fark var,. başlıklı ) az ısında ts
vlçre ve Holandanın lıitnrnfıı!(ı ile, 
İtalya ve BuJgarlstnnın hilar:ıflığı a
rasında fark olduAunu söyliiyor ve 
İtalya citer hakikaten hilonıfsn bunu 
resmen ilAn etmeli ve pu~ııyn ynlmı~. 
fırsat gözliyen biı- insan kılığından 
çıkmalıdır,, diyor. 

Liman 
• • 
iŞSiZ 

amelesi 
kaldı 

rayet edip etmiyeceğini tetkik edl- l~_eminat u"'cretlen· aerı· 
\'or ve Al:dcnizle Bolknnl:ırın statü- e 
kosu bozulmadıkça harbin bizden .LL:..~ veriliyor. 
uzak olduğuna işaret ederek, ltıılyo 
hitaraf kaldıkc:ı harbin yalnız şimal· Limana ccnebl vaparlannuı ıellşi 

ıı:zııldlğınd:ın Jşslz kalan liman ame
le ve dört ue,vlct arasında mev1.ii 
l.nlnc:ığt nrliccsiıu: varıyor. lelerine bir yardım o.bnak fizere li· 
-------------· man işletmeleri wnum müdürJÜitil 

~1 - . 
ftÜ· :::o 

lıunlann evvelce kendilerinden ke· 
silen temin:ıt Ocretlerhu seriye' ver. 
meğe karar vermiştir.Ameleler hiç ol 
mazsa bu suretle bir müddet kendi· 
lerini idare edebileceklerdir. 

H A B E R - Akşam Posta9t 

Donanmamızın ;. 
kazandığı · 

Deniz subaylan 
eleisi 
geldi Heybe!ide yeni mezun

lara diplomaları verildi 
Deniz harp rnektebini bitirt::n Memleketinde seferberlik olmadığını ve BulfYa· 

,,.,. b l d' . l • b h • . f k ı w .., 
1 

r, .... nç su ay ara un merasım.e rıstanın u arpte oıta ra a acagını ! 
diploma verilmiştir. Diplomala- tekrarlıyor 
n mektep komutanı kurmay albayı 
Ruhi Develioğlu vermiş ve me· Bulgaristanın A.nkara elcisi M., istasyonda Blllgar sefaret ve I 
:r:unlıı.ra hitab~n bir nutuk söyle . Krıs~of bu sabahkı Scmplon eks· I konsolosluk erkanı .arahndan :... r· ı 
miştır . presıyle Sofya.tlan şehrımize gel- §ılanan M. Kristo;, bi~ muharri.ni. 

Buna talebeler':ien Muzaffer miştir. zin suallerine şöyle cevap verır.i-. 
Tayfun arkada" lan namına söyle· Sefir yolda, ayni trende bulu· tir: 
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1la11ata dai.c: 
diği bir nutukta mukabele etmiş nan İtalyan sefareti başkatibiyle ''- Bir ay kadar evvel mezu:ıi. 
ve genç denizcilerin hepsi de and uzun bir mülakatta bulunmuş ve yetle Bulgaristana gitmİ'itİm. Bit
içmişlerdir. Davetlilerin biife<le kendisiyle konuşmalarr Sirkeci is· tabi bundan ist~ia.de ederek hü. 
izaz edilmesiyle merasime nihayet tasyomına ininceye k<:ı:lar devam kfımctimle temas r.tti:n. Me~•ıni-
verilmiştir. etmiştir . yetim bitti!ti için Türkiyeye dön . Düşünce~ e 

Bu sene donanmaya iltihak ed'!n B .. k düm. Bu akıjam Ankarava gide -
genç subaylar ıwnJardır: ~ ır motor aptanı rek va2'ife ba~uıda btıhınacağrm. 8 IL:'llE'.\I yanılıyor mı)I 

GOVERTE KISMI :Sul.11;aric::~nda seferberlik veva ~s-ı lıanıı öyla !ft'liyor kı çofu 
Ş"k ou 'd u•• r u•• 1 d u" Kerı tahşıdat VO}ctıır. ml"mleketım :;eler hl'lll''ız Jıoı•be 1• 1 ., ,.0 .. u ran Avengin. Muzaffer Ko. • . 

1 1 • b" h ld t c ı an. mı~ '" 
ral, Muzaffer Tayfun. Orhan Ka- .a~amıv c sa ·ın ır :- e mu a :ın sulhıııı kurtııldııAıı h:ılıcrini" 
raman. Muzaffer Erman, Necati Dün sabah Kantarcılarda bir şekıl<le ı:ah<im<ıhrma <levam et- ı ... esiııf lwkJi,··w nu hd!d rte tıı 
Tümer. Orhan Da!ay (İkinci), cinayet olmuş, Mustafa isminde rr.e"t""·'lir. Herkes işi gücü •le meş· hn11rl:ıııııırı.,;nın çok uııın sil 
Süleyman Ba::ar, Remzı Ertan, yirmi üç yaşbrmda bir genç eski ~ııl•för. olmnsındııı.dır. Jlnzir:ın sonıı 
Ya~up Enön, Cavi::l Tcksov. Kad- bir kin yüziinden Sai·h hminde bir Tiirk · Dıılrrar rr"in:isc>betleri lıaıta ılalııı t'vn·I 'pallı:rar tehd!I 
ri Az (üçiincü). Adnan Tezcan motör kaptanını tabanca ile kal. tam m:in::1~ivl" ,..~rmal ve do.,tluk cak cyliıl h:ı~ınu:ı harbi ı.lt.>j;L 
(birinci.) binden vurup öldürmüştür. çer,.f'vesi ir.indedir. 191' de lıüdı.sr.lcr ~ok clalııı 

l\"AKlNE KI<=Mı Hadisenin sebebi evvelce arala- Bul,,.ari"t<ınrn bitaPF!rğını ilan ıddşaf t'lr:ı:~ıi: .Sarny • Bo .. 
1 .:> ettiaini bilivorsumı7.. Buna ilave ı rm.da bir kavga olması ve l\fıuıt:ı- " AYushır)a \'l'l ı> 1 ·•1•11111 ül.lııdı 

Kenan Ertopug. Sedat inal, fanın Salihten dayak yemesidir. edt""f'k hiı- hir rö7ii""' voktıır. " ile biiyiik ı],wlelh•rin lıil'ihirl 
Hurşid Öngün, Vedat Angxn, Ek· Muh::ırriri-nio: B·•lrr;:ır ~,.firin~ hnrh açmaları :ını'!ntl.ı nııc:ı 
rem, Ta.,~n, Saı'm Akag-ı (ikı"ncı"), Dün motör kaptam Salih nak • !talva harl>r ,...:. li >i tal{(-tircie 

r- 1 tf~. ı... ı 1 haHn ı;ıt•ı;nıi')oli. O ~aman işın ~ 
İhsan Okan, Nesı'mı' ~~ıku··. Turgut e ıgı ı.;azı eşya arın parasını a - BulP"Rrla.rın rarıl b;r V:!•ı',.,..t "la. u k ·· K -'· " ıııcıı ilk günlerde unıu~ılmışlı. 
Giray (birinci), Refii Turanlı (it. :1~ udzerhe antarcılakrdaki bahçeli caklıırım ve bu ko-nc::ıı !11CmJ .. k~tir. buki hu ~erer bütiın ıeııınıuz, 
çüncü}, Mehmet öztekin, Ali O- t ~e ~ esap Y

1
apar en Mustafa sonlln!ı kı\rla~ hitaP'lıat.,t muha- tos :ı~ ıorı llır ü:uil hovası ıı; 

kan, Sinan Erdogwan. ara mı an vuru muştur. faza edip etmiyeceı;ini de sormu•· k 
Hadise derhal ad1iyeye akset • ., :s geçmi5ll. O iiınidi bir türlü ·• 

O • d tur. mek i~lcnıiyoruz. lfakkııııız Jıı 
ınış ve ün akşam ağır cezada Degw erli Bulaar diplomatı, bu Pan· UmumAı idare h k b l ,. mu? Kaybettiğimiz şey, sulh. mu a emeye aş anmıştır. Muha. suallere cevao verm~k ı"st"m"'mı·~ ı · i 
k ·..ı..ı· k - .. ... :ı dnr kınııclli i<li ki onu r ıııı 

Heyeti• eme lUA.ıla ma anu:ıcn mütaleası ve tebes!'iimle muk;ıbelt- ederk •. , · ı .. d f • · b k k:ı~·ırdı~ımııa hir liirlü ilıtim:ı 
Ankara 7 - Cumhuriyet h:ılk par· :tmu a aa ıçın ugüne almış· - .An"ar;'lva vamıcıva kadar mek blL·nıiyonız. Sad<'<'.!' bir 

tisi umumi idare heyeti dün sene! mzunwetim devam f'de .. ,..ktir. Bir bir kiıtıu~ olalııh.c! ... 
sekreter Fikri Tuzcrin reislisinde '!lefirin mezuniveti bitmeden beva- *,. * 
lopl:ınmıştır. Polis birinci "-Ube natta bulurı ...... asmı muvafık bul _ - · ı T · F • ı :ı: 

1 
:\(J f, ERE ıle ran<on, ... 

-o-- mu"du'·rlu"gu".. muvorum. Bu itibnr1 
..... o :ı:arnı1na ~a~·a pazar süııü harp 

İstanbul 1•Ik tedrı·aat ı kadar beyanat vermi··,.r .. ~im. Ma-
stnnbul emniyet birinci şube mii· zur görmenizi rica eo:1erim... de· lor. Harekatın inkişaf eıınenı 

müfettiş kadrosu dürliiğüne Nevşehir k:ıynıakaını E mi~tir. nıasına hayret cı.leıılcr \ar. Ban 
1stpnbu1 ilk tedrisat müfcltişli~i dip tayin edilmiştir. tabii geliyor. Karşılaşan ku\•\' 

kadrosu 2• mı:rettişten 21 müfcltiş· -o-- Den· iz ~~r~e!~~;t1~r1:~~~kar~e~~~ ö;~e liğe çıkarılmıştır. Siirt maarif mü- Kartpostalla muhabereı ., idi k ı · f Q ki barblıı sonuna. kadar bir dürü Ali Rıza ile Gazi terbiye ensli çoga na fya Jn a 
tüsü mu:ılliın st:ıjyerlerinden Eşrer ı • • . randırma harbi,, olm:ısına jmkiı 
b ··r tH 1.11 t . tl'l • 1 Dahil ve hariçte kartpq6talla •. , • . . . ~ ~ır._ Bi)yl~. on sene, be}ki...aahıı 

u mu e ş 1 < ere ayın e 1 nıış er· posta muhaberatı çok artmı~tır. Sıgorta prımlerı tekrar sürebilir. Sinlı'lerlın~zi mah\·ld 
dJr. Fakat Galata gibi en mühim yükseldi , * * * 

--o- merkezlerde bile kartpostal bu - RKAD:\ŞLAHDAN b" · b 

Gıda maddele- lunamamaktadır. Bilhassa Avru_ Harp ,·oıiyeti üzerine Akdcnizde A ... · · ırı 
l uh b ki ı;igorla primleri yüzde ikiden ye- be niçin "Umumi harb paya yapı an m a eratın kart-

Pazar günü mühim 
reş müsabakaları 

yapılıyor 
Şehrimizde bulunan Bulgar gü • 

ı eşçileri Feriştanof ile Banko!, Ka. 
ı adağlı Eskoviç, Fransa Piyer 
Konstam, Habegll Kasun Tafari, 
İspanyol Mnryano, Alman Vllll ile 
Tilrk gtireşc;:ilerl arasında pazar 
giinU Taksim stadında mllsabaka -
ıar yapılac:ı.ktır. Mlls&bakalardaıi 
sonra ecnc bi gilreşçile:r. memleket
lerine döneceklerdir. 

lllraç mallanmıza vapur 
bulundu rinde 

postalla yapılması bazı memle· dibuçuğn, Aıncrikııya gidecek mal· dtğimi sormuştu. Avrupa miıtc bo 11 u k var ketlerin muhaberata sansür koy- lorda dn ) üıde üçten ona çıkmış· ıten ancak dördü harp halinde 
masmdan ileri gelmektedir. tır. Baltık denizine sigorııı kabul kUer işe karışmıyor, bitaraf k• 

Güreşçilerimizden TekirdağJ.r. Ka· 
ra Ali, Molla Mehmet, Babaesklll 
lbrahİID, Manisalı Halil, MUIAyim 
ve Dina.rh Mehmet karşıla§acak • 
lardır. 

Gece maçlan l>aşlıyor 
Galatasaray - Fcnerbahçe, Be -

yoğluspor ve Şişli klUpleri a.ra.mn· 
da.ki gece maçlarma federasyonca 
müsaade verilirse cume.rtesı günü 
gecesi başlanacak ve ilk maçı Fe • 
ı erbahçe - Beyoğluspor yapacaktır. 

---<>--
.Vahap izmire futbol 

monitörü oldu 
İzmirli futbolcu Vahap 165 Ura ma
aşla. İzmir mıntnkası futbol monitör 
ıuğüne tayin edilın.i.~Ur. 

lhracafçıJanmız Amerikan Eks-
porl Layn ve Holanda vapurlan ile 
anlaşmışlardır. Bu vapurlar ihraç 
mallarımızı harice taşım:ıAı kabul 
etmişlerdir. Bn vaziyetle en mühim 
bir mesele halledilmiş sayılınııkta· 

dır. 

Herhangi bir sıkıntı 
ihtimali mevcut değildir 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar dün Ticaret Odası reisi ve 
umumi katibi ve mmtaka iktısat 
müdürüyle görüşmüş, kendilerin • 

-o- den piyasa vaziyeti ve yiyecek, 
Üniversite Rektörü içecek maddelerinde ihtikar ya-
. . . . _ pılıp yapılmadığı hakkınıda malU· 

Ilırleşık Amerıka ve Belcıka bu· mat almıştır. 
kfımetleri. ornlannda k~dukları ha· Temaslarından sonra gazeteci
ke'!1 ko:nısyonundaki b~tar~r a~nhğa tere beyanatta bulunan LQtfi Kır
ü~ıvers~te re.ktöril Cemıl BılseJı seç· dar bazı kimselerin son vaziyet-
mışlerdır. terden istifade ederek bulanık su· 

---o- da balık avlamak istediklerinden 
iktisat Fakültesi dört bahsetmiş ve sonra her türlii yi

sınıf olacak 
yecek ve giyecek maddelerin mem. 
leket ihtiyacını çok uzun mild· 

Ünh-ersile iktısal faküllesinin bu det temin edecek kadar bol oldu· 
)'ıl dört smıfo çıkarılması kararlaş· ğunu, meseli buğday, zeytinyağı, 
mıştır. Lazım gelen hazırlıklar ya. pirinç ve bu gibi maddelerin hari
pı1maktndır. ce bile sevkedecek kada,r fazla 

istihsal edildiklerin!, §imdi pek 
Efgan sefirinin ziyareti fazla istoklan bulunduğunu ilave 

etmiştir. 
Şehrimizde bulunan Efgan sefiri 

dün vali ve belediye reisi l,Qtri .Kır· 
darı ziyııret etmiştir • 

Lüzuımuz yere fiyat yükseli _ 
şine sebep olanlar hakkında ~id
detli cezalar tatbik edilecektir • 

_,___ 
İpekli kumaş kaçırırken 

yakalandı 
Evvelki sün Köstcnceden gelen 

Daçya vapuru :rolcularıea lnn tanın· 
mış bir aileye mensup bir kadının 
üzerinde muhtelif ipek!i kumaşlar, 
kadın bluz ve korııhinezonları bulun· 
muştur. Bu eşy:ıları viicııdun:ı <.oran 
kadın adliyeye teslim crlilmiştir. 

-<)--

Mirac gecesi 
İstanbul müflü1üi;iünden: 
Eylfılün onuncu pazar günü Recep 

ayının yirmi allı!ıına miisadif ol<tu· 
ğundan mezkur p:ızar günii :ıkşamı 

{paz:ırlcsi gecesi) J.eylei :\Iirnc ol· 
duğu ilan olunur. 

Cephede mevlevı 
taburu 

Romanınuu koyamadık. Oku 
yucularmuzdan özür dilerb. 

edilmenıckledir. !arını ilan ediyorlar. Doğnı ... 

Mahkemelerde sürat 
temini için .•• 

Adliye vekili Fethi Okyar müd· 
deiumumlliklere mühim bir tamim 
yapmış ve muhakemelerin milm· 
klin olduğu kadar kısa bir zaman. 
da bitirilmesinin bir meslek pren
'ilibi haline getirilmesi yolunda 
çalışmalarını bitirmistir. Ayrıca 
hakimler için bu yolda yeni bir 
kanun hazırlanmaktadır. 

--0--

istanbul vali muavinliği 
lslanbul rmniyd miidi.irlii~üne ta 

rin t"rlilt'n. \•ali muavini l\luzarrerin 
Y<'rine vali munvinli<:!iııc vekaJeteıı 

miilkiyc müfctıişleriııdeıı R:ıif tnnrı 
gclirilınlştir. 

inşaat malzemesi 
İnşaat malzemesi çok pahalılaf· 

mıştır. Müteahhitler evvelce Uzer. 
!erine aldrklan işlerin ihale para
sına zam istemOO:tcdirler. Bu yür 
den ihtilaflar çıkmakta.Ur. 

hiçbir millet rahat değil, hep 
dişe içinde. Bugün hiçbir d 
harbJ kendinden pek uzak his 
yor. Hepsi: -'Acaba biz ne 
ğtz? Acaba biz ne yapaca~ız?,, 
düşünüyor. Bu, belkl harb hali 
dir ama hiç ~ilphesb sulh· b 
değildir. Umumi harb delilse 
muml sulbsuzluk ... Bu da da 
Ccna bir şey değil • . ııı. 
B ''r;ONLERDE yalını 

clüşv nilyoruz; biç bir 
başka bir şeyden bahsetmek 
değil. Bundan şikayet etmiY 
Birkaç aya kadar harp hali rnil 
leşince ond:ın bahsetmiyecejtiz 
alışacağız; onu tabil bulacağı 
sıl o müthiş olacak. 

~ . . 
Ben daim:ı "A • la • maa,, 

ve öyle yazarım. Son JJ{lolerde 
zılarımda "Al.men•, "Al·man 
ye çıkıyor. !\fani olmak kabil 
Fakat "kababalln,, bende ol 
bilinmesini isterim. 

Nurullah A 
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Zeynep, ayılmak, dö~kten, oda·ı çıkmadığı için, Hasan odaya girin·ı 1 ~m. Zeynep sarhoş ıoldu. · titretiyordu. 
dan fırlıyarak, avazlarla.a~laya ağ· ce, b, günı;ş görmüş gibi seviniyor- ·ı IIasan, onu, kendi istemediği Hasan el çırp~ak tiirkild 
laya, yollarda koşma!<: ıstıyor, fa- du. Gezebilen, tarlaya giden, top- ! şeyle[i bile yapacak kadar gevşek. küye geçtikçe, Zeynep, 
kat kıpırdamıyor, gözlerini açamı· rak belliyen, çapa yapan, SOJ•ıkta, l keyifli görünce, çiftetelli oynaması· tarisinin bol e~eklerini sa 
yor, ağlayamıyordu. S'onra ruhuna ayazda çalışan kadınlara imreniyor nı istedi. Her teklif gibi bu da ilk bir alev dalgası gibi ctann 
derin bir sessizlik, vücuduna yor· du. önce Zeynebin ylizünü sararttı, son Yorulup yerine oturdulu 
gunluk çöküyor, hiçbir şey istemi· Yüreğinde iki çeşit duygu vardı. ra. Hasam kızdırmaktan korkarak. yüre~inde bir çocuk ruhunun 
vo ve dUşünmüyordu. Biri kendinden başka herkesin ya- 1 oturduğu yerden kalktı. !iğini buldu. Küçükken dil~ 
• VI ~yışma özeniş, öbürü her §eye kat· Ocak çatılı yanıyordu. Alevler o- oynadığı zanan da tıpkı böy 

Zeynebin hayatı gece l"U~1arr gibi lanı~.. - 9 - danın drvarlanna ışıktan çitler ör- ~uz bir sevinç duyardı. 
karanlıkta. yaşıyarak, aydınlıkta Güııdil7leri çorap örüp, ocak ba- müştü. Zeynep, çocukluğundaki dü· Hasarım çakır g~zlerinde 
aklanarak ve uyuyarak geçiyordu. şmda uyuklamaktan u~anıyor, ak· Zcynebe i!k günler, bu çOk zor dal vücudunu sallıyarak odada gez· ğünleri, ~rada oynadığı çHtetelli· ~im~ekler çakıyordu: · 

O, kilçük yaşta b::ışma yediği yu.'ll şam IIasanm gcti;dii{i kırmızı ren1t· geliyor, ve "klirp:! k.tz:.ım,, diye ku· dikçe, H.:! an co;uyor. kısık kalın leri, zeybekleri hattrhyarak kollan· - Sen böyle g{izel 
rukla ezUmiş, susma}?, boyun eğ- li sırmalı urbayı giyip, dıvarôaki lağı~ı di)iyen, belini koparırcasına sesile şarkı söyliyerek, içiyordu. nı iki yana açtı. zaman öğrenmiştin? 
meyi öğrenmişti. Hao;anm kapat- kiic;ük aynada süslenirken dostunu saran erkekten ürküyor, iğreniyor- Bir akşam, Zeynebin elini tutarak, Ha~an, rakı sofrasının başında Zeynep, bütün gôt3UnQ db1 
ması olmuştu. Akşam kararlık çö- değil. l:oca:;ım bekledi~inc keııdlni du. Sonralan. ahştı. Hasanın yüzü· ağzına zorla bir kadeh rakı dökmüş, oturmuş, kısık ~sile bir oyun hava· bir soluk alıp bıraktı. Bu 
kerken, Hasan geliy'or, ocak başın- inandırmak için yonılııy'ordu. nü güler görmese, yüreğine bir ü· taze kadının kızaran yana.1darı. ~u- sı sc>yliycrek el çırpıyordu. Zeynep ardına gizlenen kuruntuları 
da, Zeynebin kurduğu rakı sofrası- Hasan, odada, kınnrzı urbalı ta· ıüntü dü~üyor, onu da kayhetfl.lek- zülen çeki'; gözü ona, duyd'Jğ:.ı ke· oynama~a ba~la:iı. Biribirine sürt· -:len, cevap verdi: 
nm başına oturuyordu. Hasan, ge· ze kadını yalnız bulunca, çocuk ten korkuyordu. yifin en büyüğünü tattmnı~tı. O tüğü parmakları . Hac;anın sesine u- - Ninem sağdı. Bizim köy 
ince, süt ana odaya girmiyor, onla· gibi seviniyor, onu b:ı~ma hasa- Kırmızı ipe)di entarisi. siyah ör· geceden sonra, ·Zeynebe yan zorla.

1 
yar<if şıkırdıyor. ince belinin altın· ~elince dü~nlerkurulurdu. 

bırat ~rdu. rak, saçım. başmı o){şuyo:-, seviyor- gülü lxışr. ç"'kik kara gözle.ile, tar- yan yalwmı,.ak birer iki~er k:v:i·"1, daki yuvrırJ::ı.l; 1 ... ır;1 1 .,•T1r c"vire çe- le beraber giderdik. O zaman 
L.-........ ~~~~~:.::.:::.:..._ ___ ......!..:..:::.::~::z.:.:..:.:.!...:~:..:..:.:...~'.:.::.::::..:..::.:..:..:..:.:.ı:::.:::.:.....::.::::...::.::.:..:....:..::::..:.:.::.:.::.:.::.~::~=:..:..:;:.::~,;,:~ . ··. ..,.. .. s.leı:inL>.J.lijı=JJ.U--___ .ı.,ulj.J,' 
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Cephelerde dünkü Anlatan: or.N1HATREŞAT BELGER. 
- 9 - Yazan: SABlH ALI.ÇAM 

rr a ifil S O ~ a S il< ~ ır D ~ 
'. OD Ne fayda ki l(ana\gitmek ve ken_ Canlı bir müze... Çünkü hafıf 

~ ~ ~ ~\ ı..lime lıir istikbal ~·nrnnak lazımdı. hafif, tatlı tatlı esen meltemleri 
C:i U Ne .l\farsllynda, ne de, diğer Avru_ bütü • bu yapraklar, çiçc-kler, ko _ 

-~ lnfil a n · 1t ©)J iP tr e~ o o lf11 cdl c= • ' :~m:m~~~~;~'·:::.:'.:~·';::ı:r~~ :ir~;f.;·~:~: ~~~~,i~~~o~:;~:r: 
......-.; ~., &- -~\ ..ıek cüz'i olan sen·utimin büyük bir 
~ ~ ~ ~~ ı<ısmı erimişti zaten ... ,onun için, pe~~!ıı~;~~:t~~;~~~ul~~~~~~·e~~~ 

l
llrnhurreisi 
l'l ön ·· 
~et elçiaile ~ 
4 •a.a.t eörüıtü 
~kar 
bıı 1• 6 (.\.A.) - Ilci~i-
~ r hınct f nö,nü bugün saat 
tı,,.So,·yct büyi.i:. elı;i'\İ Tl'· 

•ır ı kabul elmişlir. 
saaııen lada süren hu kıı· 

~1hari<':~·e Yekıli Siikı-ii S:ı· 
ı rl:ı h.,,.,r ı-, .. • •••••••• '•er· 

' 

vyet - Japon 
Pakta mı ? 

. la.r birer faraziye 

~ lk telakki ediliyor 

1
tt· .. _6 (A.A.) - Röyter 

• rı o,rendiğine göre, Lon-
'ıııf •~n resmi mahafili Sov. 
' tel ıl~.Japonya arasında bir 
~ cıvuz paktı projesi mev

,. &ıı •olduğundan malümatsız· 
ı.!"~t hakkındaki §ayialar 
v.~ztye olarak telaicki edili
t 't ıa Mcskova-Jaki Japon 
tir pkyodan talimat gönde. 

~ 'ı~ akat bu talimat münha
lı~d. nçuko ile Mogolistan hu
llı~tlcrine ait olup böyle bir 
~" zuu bahis de~ildir. 
Ce ~ •daki Sovyet resmi maha
~ı~:• böyle bir pakttan ade:. 

•t ~cyan etl'r: ":tedir. 

.rnebusum uz 
1~a hududun·· 

!~rı geçemedi 
loQ" ( Başlarafı l incide) 
~ aıı,ı~ on elle şehrim ize ge1· 

ı •r Alilrıt lıir nıuharririnıizc 
&ıı~Hemiştir: 
te lldan Bud11pe5leye varınca 
dıın)olunun kapalı olduğunu 

~•ıııı,İc l_tal.radnn ~rynhıılirrıe de
~lij ı,tediın. lınl)a hııdııılıın· 
tı bili nıe,·kiindeki lı:ıl~aıı ıne

en· ~. lok 1 lrnrakol:ı dııvel ederek 
"'de anıa ,·a~onıırıda hıılya a-
"ııı, l>topagandıı ~ aptığınıı id
tr,;· ~unun doğrn olm:ıd ığını 

Cene' reye gitmek üzere 
dtvaın edip edemi~eı·eğimi 

0( Ce\'ap olarak seyahatime 
ı,~ı~·acaklarını, anc.-ak bu lak
\;ı lltuaıneleyc lrnyınak ı tıra· 
/aeaklarını, )OIJıı rahatsız 
Jirn ihtimali mc\'cuı hulun

Uediler. nu ~arllar altında 
devama imkan görmedi· 

ltl~ri dönmdi tercih ettim. 
'-~Yanların diğer bazı yolcu-
tt(l~nda da ayni şekilde mua• 

t lerfni işittim.,; 
L.. t lılüfitten enci Cenevrcyc 
ı.:"11>. tıı0huslardan Ahmet İhsan 

.................. , tel rner henüz a\'clcl et-
lr, 

~\Q konnnsi)onelle 11 Jrak-
4~~ bir Hindli dok lor Te zeT-

11 bP•nın muhtelif yerlerinde 
tı: ir çok Tür.k allelcri n 

&e~ırcli müsteşarı Knut.sen 
_flll ~ "-adır, Avrupadaki talebeleri· 
~ ~lll kafilelerinin )'arın gelme-
r >"or. 

~e ııelenler 
'riltıı h~ı Semplon ekspresi ıe
eı. .. ,:dan Te 1ki :ragondan lba
'h~ltt lelrnişllr. Bu trenin mem-
f"\tıı lttirdilf 18 yolcunun ço
...._- r, 
·"""lar tı,l'tı arasında Mı.sır kr.ah ).fa-

' I' ltua akrabasından prens 
lttı ''ikası "prenses l.e) la, lrak 
bt, \!inüınes~illerlndtn Holan-

tıı._I\ •1Urnah, be~ Iraklı seyyah, 
e.ı. ııı lltuhteli f yerlerinden lt al
~4lı~k eksprl'"le yoluna dcnm 

~la Stler nrdır. 
tı._ '°l"•ı:lan •elrhilen yolcular, 
~ı.:""~ 'lrı:lularının l.fıksem

llt. rınıJa yedi noktadan Al· 
, tt taarruza ıeçliklerinl, hatıl 
• tlr~·ha~1t3 arak Alman topra'k-
t~ır. ıli.ıcrini lşilliklcrini söyle-

• 

bir an evvel Ahmet CeMıeddin pa- bir alaimsağma şeklinde inerdi. u_ 

Almanlar Krako ~i şeht ~ ni al ınışta r t i::nv:a:!ı~~:: 8b:ı :~:mp~;~: 1 ~~;~~rn r:~~u:y:n~~~~ ~~~~~~a8:·u~~= 
il\ nı çizmek gcrc!:ti. n~zden gt'çerlcr; g~lg7lcrl, ~er yU· 

L h h 
" k "' t k · V d 1 1 Q k.I ,. 1.s züncı, ressamların hıçbır okrjon ha.. e u ume mer ezı a• şova an r t.'metre cenubi şarkıda 1 tanbuldnn aynldıktnn,sonra, !itasında bulamıvacaklan bir tatlı-

L bl h 
· k 1 --------"-------, ' P tcsadlifkrin, meçhullerin ar _ lık ile dokülürdÜ. 

U ın şe rıne na 10 UndU f"- ~ I - - - .u, ·nda koşmuııtum. Lefkof;lcde yer Arabada giderken, manzar:mın 
P:\ris, 7 - İngiliz gazetelerinin Uaııim:ırkn ~elıirkrintlc de :ıyııi ted· ,- _ ••Jı.ş _ 1 f - f '-l leş~ ek üzcreyk ·n, birdcnbir..ı eli _ seyrine doyamıyor, hattfı bcnı 1s-

Lükseııılıurg ve Hal'tlaki ıııuh:ıhirle- lıiriıı :ılııı:ıc:ıHı , c lıoiıılıanlıııı:ıntl:ın ~~· ·• IJtll('llt,'- mc g -.ıen bir mektupla Ahmet Ce. k_endcclye~en ~fo:Silyayn kad·ır gc· 
rlndcn aldıklıırı mnh'.ıınaıa ~üre Mıı· ıııiileHllil lı:ısarııı 1.ıkrılıc·1 ıııo lıin tıren gcmıdckı cglence dolu haya 
Hno ,.c Ziğfrid lıall:ırı arasında \'ok kıırnııa lı.ıliJ ıılılııl;u hilılirilmektc- ' liılcd1. n paşanın mektubu ile ha • lımı anmıyordum bile -
~iddelll bir tuııçu ale~i lıaşl:ııııışıır. •Pr. DJŞ \ HIJ\. \: yntımrl yeni bir ufka açılması vaa_ Nihayet, villimm bah~csfnd(ln i· 
Bu toııı:u ateşi ~lusclle ınınl.ıkasın· • lrnk l1':;küıncli Almnııyn ile si)n- <l' · 1 ·şt e · · d'k B Lehbtanda si ıııünnselı1''ıııı kesmiştir. Bu knruı ını n '' ım. ç :1 gır ı · urası dn, bakmılı top 
da olmuş ,.c hülüıı gece <le,·aııı el üzcrıne Bnğıla.,llaki Alrıınn elçisi dun Fakat\ bu himayenin, bir an evvel ragın ve tabiatın bir ııahcseriydi. 
mişllr. 1.ıınılnı, 7 - Alnınıı kıtı.lnrının Le· lflilf bl 'kı"ld t ... kk k t · • Beni, tcsadilfen pencereden gö -Bnğılnıtaıı nyrıh.nıştır. r \ e nı"a u e mesını Fr:ın'iıZ re~ıııt tchlilli•ı(' 0 iirc Frıın· lıı·,ı·ııııl·ı CI>"" ı"Jnı leılikl"t'I. ııııl·ışıl 1 ren Ahmet Cela"lettı'n pnoa, h""""n 

t! • ·' ' • '" ' ' • · • • lliikı·cş sinl'llL'lh.ırınıln Frnnsa vr ıöztedlğim çin, ertesi sabah erken- 1 ...,.. "'"''" sız lıııılutlııııu·ı öte'iiıtılc, cephenin ıuakl:ıılır. Leh hü'.lııucı merkezi, al kata inmi§ ve kapıya kadar a· 
muhtelif .rcrlcriııe güre ,iierliyeıı ilk , .ırşovaııııı 1 ıııı klloıııclre ccııııhu lngıllcrc lclıi\ıclc,nünı:ıyişlcr .r:ıınl· den garın °J olunu tuttum. detn koşarak gelmiş. 
Fransız ıııi.Hrczcleri her· ıarofla oto ~:ırki-;incle l.\llılin şehrine nnklcdil· nıışlır. \. . . İsta.~yon t 'a, şehir gibi kalabalik Birbirimizle antrede tclfilci ettik. 
malik silalıl:ırla ,.e islilıkıim ve ':ılı- ııı~tir. \':ır~u,·uı.nki ı·ı·ııchi sefaretler • lngillz kraıı,,m:ı.:reş:ıl elbısesın~ idi. Hamalla.\ n, halkın telô.ş ve gtt. Paı:;anın yüksek insanlık ve alaka. 
ra ıııe\'zileriy1c knrşıl:ışııınklııılır. ,.e lıu ıırada Tiirkiye sefareti de şe· g'.yı~ıiş ul:ır:~k tliiıı :ıı:ıv.ıı ku.n-.l'llerı rillttisüne lok 'o motiflerin manevra .smdnn ° kadar mütehassis olm03 -

ll:"·:ı kıınetlrri f:.wliyl•li k:ıra lı:ı· hır ılı-;;ınılıı ha\'U t:ıurruzl:ınııd:ın gızlı k:ır:ırgahını zı~"Url\l ctmıştır. · · · · • - tum ki gözya.~lanmı zaptedcme -
rekıiti.)le lrlib:ıl lı:ılinrledlr. nislı• .. ·len mn,ıın )'erlere t:ışınıııışlnr· • Eku:ııür hük(ııııe\~, \Avrupa an- .seslen, tren \ ~ ıdUklennın çıglıklan dim. Fakat o da benim kadar mu -

Screrlıerlik ,.e hiiliin lıirliklcrin ıtır. \';ırşornya ıh:ırn taarruzları de- lnşııınzlığınılıı hil:ıraf 1.'{llnta)"a knr:ır karışıyordu. teheyyiç idi. 
nakil ,.e yerleşme harekeli normal nnn ecliyor. \'erıııiştir • \ Nihayet, kat: ~-m:ıız hareket etti Ve diyebiliıim ki Ahmet Ccla 
lıir lııml:ı ılc,·:.111 l'diyor. Alımın kıtular.ı dün saat on ikide • llclçika i\y:ın meeli \İ. <le kr:ıl:ı ve bu gürültU a:'t. minin güzel ve a.. lettin Paşa, rahatsız bulunan refi: 

Uığer lıırafl.m Fransız kıtalarının Kroıkoviyc gir.ııYişlerclir. Alm:ııı men· hımısi s:ıliılıiyellcr veren 1 \ılnunu k:ı· caib atmosferine \veda ettik kasının bütün dimağına ve kalbine 
şiılıMlı Jııı· ıop~·u aıeşiı~i ınülc:ıkip lı:ılarınıhın gclcıı lınherlcre güre Si- lıul etmiştir. T bak ı \ ·. verdiği ıztırabı sanki ~nutmuştu. • Hol:ındn h:ıricl,·e mü~te "". ırı fon . r. en, ım ı ve\ yemyeşil. bir ta llk ıa· fı "U oldu·. 
t:ınkl:ırın himayesinde Sarlıruk ci- lcı~a kiııııilen Almanların rliııe geç· ., ·"" b t d ~ rnk l ., 

ki 
· <l. h ı. \'cisz:ıcckcr, Hol:ında üzerinı\f\'n u· ıa ın ortasın a so •ıya 1 erli • "- Anlnl b"'<;rnn ""lenlen· ..• ,, 

hclınıll'll .o\l111:ın toııra - anna gır ı- ııır, "I ır .ı ...... ıl•n l.l' kılal:ırı çıırn· , , "!:? .., ... 

d 1 1 1 
. R l r:ın l:t'"':ırelerin h:ıngi mcm-,&.kcte yor, Fransanın gUze[ cenub manza- Ben de size nnklcttigımv· ha"dıs" e -

ğı hihlirılnıckte ir. lıı 111 ıerı O· rılnıı'j, lııırası Alınan kıla arı t:ırn· • u ıııa rnıl~ 0 ,ıı bile ,·crıııcklcılir. Fran- fınıı:ııı ·ış.ıgt ohınıııuştur. Alm:ın do- men ... up olıhıi;u meselesini ten,•h· i- ralnrı sonsuz bir rü; .._\ gibi gözle _ ~eri kesik kesile ve heyecanlı bir 
sızlarııı, Alnı:ııı ıııul\~veıııcl tlerece- ıı:ınııı:ısı\ llııllıkta lıir J.ch ılcniz:ıllı çin <liin nkş:ıııı llol:ındanın Be.~ın ıime doluyordu. ' ünde ile söylüyordum. 
~ini denemek ve Zil(rriu huıtıııı.la brı gemisini \lıalım11-:tır. Ilu suretle ha- elçisini knhul cıııılşlir · ' Fakat bu harekeUi ,·e canlı pa.. Cümlelerime yekun ccktikten son 
ae··ı"t lıulııınk g. ··esini tııkitl el tikleri ıırıl:ııı l.1'!11 denizaltı acmilcri ih·ii • Huzvellin talimatı üzerine, deniz noram ' k d tm' .... , T ra, aynı suali Ahmet Cclalettin Pa. .. • ., .. "k l ·ıı . L a ço evam e "'"· ren tek l d aııla~ılıyor. hİılnıaoktudır. / nınkamları Amen ·ıı sn ıı erı oyun- 1 ,_,_i ' §aya rar a ım. Znvnllmm yüzün-

ca mul\nrip memleketlere -ıat 1 de Kan'a gew.üv1bulunu - den bir keder bulutu geçti ,.c zor 
Gıırr hııılll'lııı11lııki Alın:ın 'jclıirle· L>olo\'cn \şehrinin ynnmakta oldu·· v:ıımrlnrın lıarekellcrini murakalıe yıp. .. du. · ~ işidllir. bir sesle: 

ri tahliye e•lilıııişlir. ~11 hilıliril?~vor~ '1 " için snlıil muhafaza ve h:ırp gemile· ~;tasyonda, beni meşhur Dir:uı :- Prenses ~k hastn, dedi ..• 
lngilterede Lehi nıeıılıa!arı, Leh hnşkuııı:ında· ri \'C Jı:ııtii tnyy:ırclcr \'ıısıı:ısile cl:ı· Kel ~\'.;yan kar§ıladı. Onunla. afal:i Refikama bakı:.n bUlUn doktorlar 

l.Qn<lıa, 7 - tııııilir. 'e . Fransız 
donanma lrnınanılanlıkları Cchclİ.it
Lıırıkta 133 lıa!'p gemisi t11h5it elnıi~· 
lerdir. 

lngiliz i.slihh:ır:ıl nezıırellnce re.'!· 
men lıildirih.liğine göre Alman tay· 
yarrlcri diin s:ılı.ıh erkeııden lıısille
ren in şark sahillt!rinıle öıiilıııü1tür. 
Fak:ıt hıı tayyarelerin nıeııılekcl ıçi· 
ne gıl'llılileri leslıll Nlilmenıişıir. Hi~· 
bir ~crıle hı~·hir h:ıs:ır olınaıııışlır. 

Alınan Ilı~ y11rrlcri11in ıııiiıl:ıf:rn ııteşı 
üzeri ııe lııı111h.ı ·al ıııaıl.ııı \.'.ııçl ı l.:ları 
anlıı~ılı~·or. 

in 'ilız' lııyyan·leri de ılün gece, 
.\lııı:ınya iızerintle keşir uçuşları yap 
mışlıır, lieyanııameler atmışlar \'l' 

hiç lıir taarruza uğraıııaılan salimen 
hareket \islerine ın.ınıiişlerılir. 

lnıclliz tayyarelerinin Herlini lıoın· 
hıırılınıan elliliinc <l:ıir ecnt'hl mem· 
lekellcrıle çık:ın hıılu:rleri, hlilıha· 
rat nez.ıreli lckzip etmiştir. Du h:ı· 
bt'l'lcr lrnliyen esassızdır. 

lıııtillere hükiııncli, Alıııanyn, So\·. 
yel nusya \'e Lehisluıı hül..ünıetlerill' 
me\"eul ılen iz a nlıışm:ı larile gi rın iş 
olıhıliıı ıa:ıhhlılleri ıııiiıldctsiı ular:ık 
ilııa etmiştir. 

lnl{illcre hüklııiıeli, E.,lıjer"in yan· 
lışlıkla t:ıyy:ıre ile hnınlıarılıııınnın. 
dı&n dol:ıyı D:ıniııı:ırlrn hiik\ııııetinc 
tct'~sfırlcrini lıilılirıııi~lir. 

Alman Ajanaına göre 

nınııı \is~if.nclliği ~ olund:ıki Bcrlin imi de'"riyelcr tesisini cnıretmişlcr· bir L°U sözden sonra hemen\tbir u- evvela bir 5cy söylemek istemiyor-' 
lıaiırrk\.rıııı yıılıınlaıııaklaılır. Lehli· ılir. .' anı\ lar, ısrar edince bafllannı iki 0 -
ler ccnfılııı g:-rlıicle aılı·den r:tik Al- 1 rabaya atladık. T~lıi.kl zam ynk- muzları ara.sınıı "Öme-k, "tıbbın 

• A\·am kamarası, arasında il ı:ı- b 1 - h '" ma~ı .ku ?dil.erine 1111ıkn"eıııet ettik· lat rc:-.ıni de bulun:ın Lir çok kanun !aştıkça \ 58 r_rsız ıgmı. art:Jyor, ~Ah· aczinden dolııyr, biz de sizin kndııı 
lerını L~rıyorlar .. Plonsk ve Şie· l:"ıyilı:ılnrrnı kabul ellikten sonra mel CeJa\ettın Paşa ile bir an ev_ müteessiriz ... ,, ecvabmı veriyorlar 
5anov istikanıeliııde ş11ltlelli ıııııhn· toııl:ıııtısını tıılil 'etmiştir. , vcl görUşı'OIZk istiyordum. Refikamın hastalı~ı. hele bu SO!l 

rclıcler cereyan edi)·or. • Bir Japon askeri heyeti Ilom:ı· Dlran Kc'l. ·kyana sordum: günlerde -çok ilerledi .• Bi_itlin clğ 1 

J.odz, IPiotrkO'f. Tom,oıne\", M:ızo\ ru gelmiştir. lki üç ıırın 'kal:ıc.-aklır. - Nereye \l-idiyoruz? !erini basil dö koklar kemirmiş! 
'ki rnınl Jkasile ıTarno\'1111 garbında • Alın:ıııy:ıda ıüliiııcü <lükkiııılnrı _ Villa dö : esterel'e. ' :Silmezsin Nihtıt, deli gibiyim.,, 
~·uk şı<lılelli l.ılrtnıuh:ırclıcye ıuıuşııl· İşte ;,imdi siz '. bu ~..nıa• dö Jeste- Ahmet Cclalcttin P~da.n l ı 
ınuşlur. ş•rnalde Torun·Sierpo- Po· kııpnlılmı~tır. Tiryakiler cıgarasız \ < sözleri işidinfe, di.Hmill ucuna f!elc. 
ıo~kıı haıtı\ncla (düşman •hiçbir terak- kıılmışl:ırclır. Tereynğına yüzıle ylr- rel~ bulunduğu -~rden~bahse'de - ü~ünıteselliılnkırdılnrmm bir arn 
ki k:ıyılel.nlcrrli~tir. c;tlyni:ı kıtaatı, nıi resiııı konıılrmışlıır. Bütün yiye- ccgım: 1 dagıldığmr, Meta. tutukla.ştığmıı H 

O:ınzııt nıılnı:/ırn,ı müfreıelerile çar· cek maddelcrlnc istihliıki aıallmnk Gezdiğim memlek(~erin, pek a - truakatimin!bu kadar ynkın ve mü-
oı~nıııklnıUr./ ınaksndilc vergiler kom.lmnktndır. zmda bile, bu kada harikulade ellim bir felaket karşrsındıı hemen 

Beri in 'JO/ Leh tayynre!li tarafın • Aınrrikn .siyasi m:ıhaf.ilindc he- dekorlu bir· tabiat p~ "I ile kar ülas ediverdiğini anladım. Çaresiz 
dan borııbaı ılıınnn eılilmiştir. Fakat y:ın oh111ılıığıın.ı gdre, reisicumhur taş d d" bilirim • sustum. 
.\lınnn.mcnl ı:ıl:ırı böyle bir bomhar- Huzvell hılnr:ırtık kanununun taılili şı _ma ı~, ~~ye • Villa dö Lestcrclin bulunduğu yer 
ılıman lolııJ·ılığınİ hilılirıııcklcılirler. için pnrliıınrııtoyıı hemen ılnvcl el· • Villll. do _Lester.el,t<le~ye•"" ne~kad~~ .~zel .olursa olsun;-göz-
1.ehliler sqn iki günıle 3:> tayyare ıııirc<'ekıir. Hci'>icıınılıur il<i, ilı; sınden hafif meyılll yollarla'~ ~ lerimin onundekı hayat faciası, ba· 
'ii'liirnıü~h rılir. h:ıfta beklcııll·k fil,rinılctlir. selen bir tepenin Ustündey~. U ~ husus benim gibi hekim bir insanın 

--------------- fuk hattmıı kadar uzana.ii1sah~ar) ~~~~-d~ .bütün .çıplalclığile gö _ 

,, Ath enia .. yolcularından 105 kişinin yem~·eşildi: ~aka~ bu ye,U~~l· ibir ~~~:ç~~~;~~~u~hiycmi derin 
edebılmek ıçın; hır renk Ustünde' Villa. dö Lestcreldc bir ny kal • 

akibetinden haber yok lircn binbir renk oyununun iltlmar, dık. Nihayet, meş'um saat çaldı: 
gözlerimi kamaştırıyordu, dersem Villa dö Lesterele geldilcten t.run bir 

oldukları mübalağa etmemi3 olurum Yuka.. .SY sonra., Ahmet Celiı.lelün Pa.~a -
demiştir ndan aşağıya do;;.,.,, bakıld w _ nrn refika:ııı,gözlorini kapadr. 

Londra, 6 (A.A.) - Avam Ka·ıtarafın.dan kurtarılmış 
marasında bugün öğleden sopra ümidini izbar etmiş ve 
A thenianı n torpillenmesi hakkın- ki: 
da tasrih:. tta bulunan bahriye na· ı ·:- B~giin ~ahit olmu.ş~u: ki, 
7!ırı Çörçil ', vapur kaptanının ve felaket h~r. de?ızaltı gemısının ta· 
:rnrtarılanı bir çok İngiliz ve A •. arruzu netıcesınde vuku bulmuş -
merikan yı •lcuların ifadelerine na- tur. Denizaltı gemisi torpilini at_ 

• • 0 • ~ ıgı va Pl\Cnsesın nagmı tahnit ettirdik 
kıl,. ıçı~c renkler ve biribirlerine~ 1203~mayısmm sonlarma doğru Mı~ 
hankulade bir desen armonisi için ~ıra ,,dönmek kararını Yerdik. 
de yaslanmış peyzajlar görülilyor- Ara, yerde.şunu da :::öyliyecrğim · 
du. Bu renklerin kontrastından ':ve Kan'da\ikcn Nise gt'C'mi!'l, Pro _ 
bu descnl<'rin üsliıbundnn insanm ~~addcz Angl«:'dc gl"zmiş v 
başının dönmemesi mUmkün de • ~x:~=~akı meşhur tepC') <' zaran felfü etin evvelce zannedil - tıktan sonra suyun üzerine çıkmış 

diğinden d lha büyük olduğundan ve vapurun güvertesinde patlayan 
Alnian 11j:ıııs11\A ıtiirc JMıiı'rıziı korkulabile :eğini ve yolcu ve mü- bir de mermi attıktan sonra bat -

lngıliz l:ı~ y:ıreleri larRfıııd.ın h<.İnı· rette bat 10 5 kişi akibetinden ha- İnakt:ı olan vapurun etrafında do
bar~ıııııın eılilıııc'i ii1.erine 1.iııı:ın· ber bulunq .adığını söy\emiş ve rna lasmıştır. Hadiseyi tevsik için bir 
dakı nnırcpol:mıı ılnııılnrııı:ı 1>'.ıni· amafih bunlardan bir kısmının ha- ~ok A.merikalı ve tne:ilizler maz -
m:ırkıı ha)·ralil:ırı ""' 1111 1111,ıır. llıfier • dise esnasn ,:ıa civarda bulunan yat hatalar imzalamışlardır.,, 

ğildi... Buralara alt ı1ntıbnlarnnı söyle . 
Burada, tabiat, yarattığı her §e. mek \._lstcrst'm, Villfı dö Lcstcrcli 

yin, yaprağın, çlç<'ğin, kokunun, ch·an\lıakkmdn. dahn hafif bir li _ 
ışığın adeta canlı bir müzesini vü- :;ıuıc'tekrar ,etmek lazım gelecek 

cude getirmişti. (De\·anu '1Ll') 

,'N'evyorkta liaczeClilen 
Alman paraları .... •, 

Newy.ork. 7. - A. A. - Dün 
N~~·ork~banka ve müba.yaacıla. 
rma•52lhaciz talebi tl"bliğ edilmi.,
tir. Miktarı takriben 25 milyon do 
lara\baliğ bulunmakta olnn bu ha· 
clzler, Alman banka ve müessese. 
!erine aiddir. 

-0-

Avru!)adaki Ameril<alı
ların dönmesi icin 

• c -
V:ı~ington, 7 ,(A.A.) - ArucriJ...a-

lıl:ırın A nup:ıtl:ın memlckellcrinl' 
dönmclcri'dolayısile "Prec;idenl Ruz 
vclt'', "Oriz:ıba,. Te ")!nııhallnm. 

gemileri Avrupay:ı;h!'susi scy:ıh:ıll r 
Y~~-:ıc:ı~l~ır:. ~da~~5ka her hı· 
rı uç lıın yolcu n:ı'kledcbilecck ol ı ı 
diğer dört gemi, hu ıı!rta'içinde ha
reket 'edeceklerdir. 

Speiicer, Dianc, Hamilton ,.c 1n • -
ham adındaki dört sahil muhafızı r 
miyc, her birinde birer tayyare ol_ 
duğu halde Atlas Okyanusunda m v 
z\ almak emri verilmiştir. Bu mcv 
z.ileri.n nerelerde almncağı mnliım 
değildir. 



' 
lopçu ve 

Sigfrid 
gerisi 

HABER - llpm Posfası 

tayyare ateşile 

hattı ve 
dövülüyor 

(Ba§ta:rajı 1 incide) dlr. Fransız ve İngiliz tan·arcleri etmiş ve şimdiki ihtilafa tamamen de bulunmasının muhtemel 
taft8Slt'm yardımlle euilı mesele _ dUn taarruzdan e\·vel ve harekat es· lıilarar Irnlmağa karnr yermiştir. 
s1n1 mtlzakere masasına. naklctmeği nasında Sisfrid hattını şiddetle hom Nihai zafere kadar ... 
ummaktadır. bardım:m etmişlerdir. J.ondr:ı, 7 (A.A.) - Sabah g:ıze· 

Gazete ~yle denun ediyor: Bu sabah Pariste neşredilen bir leleri, İngiltere He müttefiklerinin 
'1ddia edebiliriz ki, bu manevi tebliğde kısaca ş&yle denilmektedir: Bitlere knrşı muharebeye, nihai za· 

taarruz, akamete mahkfundur. ln - "Fransız !lmvvetleri Alman budu. ifere k:ıdar devam edeceklerini yaz· 
giltero ile Fransa., Führerin hatta dunu geçmişlerdir.,, nıaktadır. 
kısm! bJr milvaffakryet eldo etme - Fransız kıtııları hududu geçmişler Gazeteler, Hitlcrin pliınmın şnrk-

7 EYLÜL - 1939 

Bakınız, 

mi yordu. 
Arkadaşım bana: 
- Bu kıza sizin gibi bir 

lazım 1 dedi. ~ta. 
- Ben'?! Koca?! :Bu 1' sme ve yulruz Polonyayı esaret sc de henüz Sigfrid hattını yamış de- ta kail netice almak için garpta mu· 

altına almak için değil, aynı za - ~lllerdir. Bu hat ile F~.ns.ız ,akk:ıtcn tcdnrül v:ızlyctte knlmaöı Bu vaziyette ... Ne 
manda Avnıpada müsamaha ile ba.. hududu arasındaki Alman arazısınde \istihdaf etmekle olduğunu yazıyor· O, ısrar etti: . 1Jlll' 

delilik!·" 

kılmru;ı gayriknbil bir hegemonyn bulunuyorlar. 1 b1l"h _Oh, eğer sı"zı'n se-•etinlZt-"" tesis h tt gerisini lar. Gazeteler, A manyanın u are • • il"r 

"-•A--~~~~.ino asla milsaııde etmi- FransızlltopBç~sı~ a lıln ntec altı tngillere '\'e Fransayn sulh teklifin- de olsaydı bu izdivaca soktall !"~. 
"""~'"nur dövmcktec r. u un yo :ır v • ..:.., _________ ....,.._________________ dUşw· 

İngiltere ile Fra.nsMm umdeleri, olur.clum. Ve yaşımı da . f:t' 
d-'-- ı--~ nn alınmıştır. b·rdır· ~· 

G.ı.1.1.lA §U 
0 

'""'-Auc: Hitlerin teftişleri s o N o A K • K A ri bir iç sıkıntısını ilave ediniz; mezdim. Zaten ya§ımız ı ,eıı 
.,Sonuna kadar, Jiltlercl Almanyn Berl'ın, 7 (Radyo) _ Hitler 1 ne halde bulunduğumu anlarsınız. kat bulunduğum vaziyette ya vı 

ya tama.mile galip gelinceye kadar,, r.n.ın, J 

Epoque gazetesinde okunmuş _ dün Grandevçe gelerek orada bu· Bl: doktorlardan biri: "Çiğ et ve gin bir kadınla evlenme lr 
tur: lunan Alman ordularım tftiş et. alkol!.,, diyor, bir diğeri de~ ''Süt but da hiç evlenmemeliyiı:n', e bil 

Alman erldl.nıharbiyes:inin hiç ol· miştir. A 1 1 . . k ten başka bir şey içmeyiniz!.. Arkadaşım, biltlin talaka~~; d" 
~ düne kadar, Fransa. ve hat _ Alvazmiyaentlara göre son askeri m a n a ra g o re ş ar . . . J d B' . d' b . . • b' dehli 1n emrını vcrıyur u. ır sonuncusu, ız ıvacm emm ıçın ır ol• 
tA giltereyc kaıııI tamiri gayri- ket 
kabil bir harekette bulunmama.k galiba müracaat ettiğim yirminci ğil, pek makbul bir hare u · 
emrini alınış ve bu emri yerine ge- Berlin 7 (Radyo) - Baş.kuman h • d • doktordu; evvelkilerden ıdaha ma· cağını isbata çalıştı. on1dallı g 
UmıJş olduğu n,.•ıildl.rdrr. danlrktan bildiriliyor: Bomberg c e p e s 1 n e va z 1 yet kul bir c:ey söyledi: !erek ayrıldım. . ı.ı • 

B "'..:bi • §ehri alınmıcttır.. Kıtalanmız şi- " UP"" unun SC'uc , nedir? ÇünkU Po - :s - Tabii bir hayat yaşayınız!. Uzun söze ne hacet, gün dacı lonya.da uf;rnyacaklan zayiatm dere male doğru ilerile.mektedirler. ka ., 
ceeinden henüz .....,ç-ıl olnn A'---•-r Dün ger. vakit Şiçano kasabası da ı Berlin, 7 (Radyo) - Salahiyettar ve bitaraf asker.i makamla· Dedi. Bu nasihati takip etmek rir.dc izdivaç talebine ar gt· 

6-~ ~ :& • k 1 k · · S • d 1 • k aileııt• garb cephesinde muharebeye gi _ elimize geçmiştir. Dünkü muhare. rın ifadelerine göre Leh ordusu mütemadiyen gerı çe ı me mec· pek hoşuma gıttı. ervetım e rııı memur ettım. Gere tcı•Jll 
ri§meden evvel kuvvetlerini tazele- lerde 18 Leh tayyarsi <lüşürül - buriyetinde!3ir. Almanların şimdiye kadar ele geçirdikleri yerler en sıhatimden .daha iyi bir halde de- rek servetim dolayısile genÇ 
mek im.kfuunt muhafaza etmek is· müştür. mühim .sevkulceyş noktalarıdır. Alman kuvvetleri Nere:ı: nehrini ğiPdi. Bunu. nla beraber baba~.dan annesi hemen raı:ı .old.u· ~•ğ. 
Jfyorla.r. General Branşiçz, Krakovinin de geçerlerse Leh ordusunun Vis tül nehri tnıntakasiyle bütün irti. kalan r.iftlık duruyordu. Tabu bu Fakat .. Kız reddettı. O, 11-

Almanlarm lbu oyunlan, meydan alınmasından dolayı bir beyanna· batı kesilmiş olacaktır. :& 

~· ~ kazanmak için Al - me ile orduyu takdir ve tebrik et- Batırı lan bir balıkç ı gemisi siftliğe çekildi~. ~ur~ya, badbambın 1 rurdu da... . . ~irıııele ı· 
.u.ı.a.uıarm 'UÜyfik mikynsta· bit' nıa _ miştir .- vefatından, yanı yırmı sene en e· Genç kıza kcndımı se ~ 
:nevra çevirmelerini bekliyebiliriz. Varşova üç koldan sarılmıştır • Belgrad, 7 (Radyo) - Kope nhagldan bildiriliyor: Dün akşam ri gelmemiştim. Köşk har~p bir çin altı ay çalıştlm. Bu ayl~ faıcat 
P'ransa hUkfımeti, tehlikeyi gör - Şehirden top sesleri işidilmekte _ karasularımızda Alberg adında bir balıkçı gemisi batırılmıştır. haldeydi. Fakat her tarafta biten için ateş, korku, ümitsiılilc ı,_ . 
ın~r. Zarlar, atılmıştır • .AJman- eli Alman fabrikalarını muhafaza 1l ya, her ne bahasnıa. olursa. olsun rZoblino kasabasında Slovaklar otlar, çalılar benim zevkimi kaçı. saadetle doluydu. sa'd't U 
mani olmn.k istediği şeye §ahit ola- bir Leh tayyaresi ldüşürmüşler.dir. Berlin, 7 (Radyo) - Büyük Alman şehirleri topçu kıtalariyle racak şeyler değildi, bilakis .. Hat- ı Nihayet evlendik ve bU şırS b 
cakhr .ki, 0 da umumt hıırbdir. (Askeri vaziyete dair "Son da- kuşatılmıştır. Büyük fabrikalar ağır bataryalarla muhafaza edil- ta bunlara dikkat bile etmedim .. devam etti. Eğer kanrndıı 3~1' 'ıı 

İktısadi harp kika sütunumuzda ve be§İnci say· mcktedir. Köşkün önüne gelince, yalnız, mübhem bir hüzün, bir da 1' t• • g 
Parls, 7 - .Alm:ınyayı fkfis:ıCicn fada malUnıat vardır.) Lehistana istikraz burada geçirdiğim tatlı çocukluk g<irmeseydim bu saadet pe 
1 d Roma, 7 (Radyo) - Berlinden · d" ·· d" 1 ı ak f ınn ll'C erek h:ırbi kaznnm:ık gayesi- Londra, 7 (Rndyo) - İngiliz - Fransız - Leh anla• t"na& muci. günlerimı. uşun um. 1 marn o ac tı. yııs ı:ıı' ı 1 ·ı bildirildiğine göre Alman kıtaları r · · 

e ngı tere ve Fransa !tıaliyeto geç- · 1 hince, tnriltere Lehistana istikraz suretiyle 8 buruk mil"'on S'terlin ÇHtlikte altı ay oturduktan Acaba izıdivacından ıne tiif• k ü b Krakoviyi aldıktan sonra şıma " ;r J · ,w 
rnc • zere ulunmaktndırl:ır. 1ngil- 1 · d t vermiştir. sonra ıyıce toplanmıştım. Artık dı? Ve beni ümidinden bar-
•crede bu yolda te~killit vücuda geU- doğru yürüyüş erme evam c - 8 ff ki b"ld. • ( ~ · · k de· 
• ilmiş ,.e lm ı~kiltıt Prıınsa ile de mektedir. İtara 1 artnl resmen 1 1rm1yen er önüme konan her yemegı yıyece lü mü bulmuştu? . .,-e 
em:ısa geçmiştir. Diğer taraftan, şimalden inen Lo d 7 (R d ) İt 1 is J b ' t f k 1 kadar iştilialr idim. Fakat insan, Maamafih bana öyle giılıt..j bil' 

kuvvetler de saatte 40 kilometre n ra, a yo - aya, panya ve aponya ı ara a a- . - hh t' • • bi . .. • .dıt ,. '• • 
IIerşeyden evvel .Almanyanın har- caklarım tngiltereye resmi surette billdirmiş değillerdir. hasta oldugu .za~an sı . a ının rın r sevgı gosterı~o~ ·r;o ~ . 

~~~~:~~~~i[iu~t.:~elc:·~,~'. :::~~~t h:;~va:vv::::i" Bu s~ abati k·ı t0bl'1gv lere ga··re vaz·ıyet :.:::i~e:~:~r o;~~~a,Sı!~::t :~ :n!ö~::~:r:a:~ke:~~nlınl~ 1 

~ , labilmek için iyi uykudan ve iyi cap etmezdi. O halde? ..., bt• 
Saliıhiyettar mahafil, b"tıgOnkn Al seferber ·cııııw 

ııan .. •anın l!H4 sene · dekı' .Alm"n- Londrn. 7 (Radyo, saat 12,45) - Son tebliğlere nazaran aSkert iştahdan başka bir şey lazım:lır. Karşıma dikilen bu istı , •• 
1 

eğe! 
J .. Roma, 7 (Radyo) - Knhiroden razı erk d dlr d ,. ' _.it 

:ıdan dah:ı ziyade kolaylıkla yar:ıla. bildirildiğine göre, Mısır ho.va kuv· v yet §U m ez e : . . _ . . Çiftlik bana sıhhati vermişti; ni o kadar tazip ediyor ıı ütıY'w 
abileceğini beyan etmekte ve Al- vetleri seferber hnlc .,.etirilmiıştir. Bu sabah ı:arlste. neşredılen t 0?-~gd.e ı:'~ız kuvvetleruun karada f k t • is ve hüznü almamıştı ... bu düşüncem olmasaydı, d 

., ve lınvadn fanliyetlcnne devam et tigı bıldırılıyor. Kıtalar tııyyarelc - a a 1 c )<tıll1• • 
ıanyanın şimdi bit:ıraflıklannı ilıin Diğer tnrnfta.n, Almanyanın Ka.- rin yardmıile ilerlemektedir. N" yapmalıydım? Gezmek, avlan. en bahtiyar adamı olaca ıı ıııı 
tmJş olan Jıazı memleketlerin y:ır· bire işgUderi Almanyaya dönmek Berlinde ncııredilen tebliğe gö re, şarki Prusyndan ilerliycn Al - mak, yemeJt,, uyumak pek basit Bu aşk bana hayat, yal~._,e ııe.· 
hmuıa gü,·ennıiş oldu onu ilfıvc ey- lizere dlln J{ahireden hareket et _ ,111'-' 
l"mektedirlcr. miştir. mnn kuvvetleri ~u. sabah V81'5ovad an 30 mil ~~f Pde ~ulunuyOl'I~r?ı. şeylerdi. yat değil, gen~lik ve gen~ e~ftl· 
Diğer tnrııftnn Alııınnyanın iktisıı- Cenubi Afrika ilanıharp Varşova telsızı bu sabah Alman kuvvetlemun henuz Krnkovının Artık ailem efradından hic kim- raber iman ve heyecan " ·~ 

ıo kilometre cenubunda bulunduğunu bildirmiştir. k k. kra· S k" . . da d 111 ve yı~ı, 
l vaziyeti, çok naziktir. Son aylar etti M h • b • • • f se yoktu. Yalnız, pe uza a an ı yırmı yaşın y ı • . bilfP' 
•rfında m:ılırukatın snnayl işlerini u· · I m I r ·Istı a bam olan bir kaç kişi, mir.asa kon- ya§ında olmanın kıyrnetın1 

mine kfıfi olmadığı görülmüştür. Londra, 1 - Cenubt Afriknnm 1 d eJ 
':ırp hu kifayetsizliği arttırmnkt:rn Almanya ile harbe girmiş oldUb'U mak için ölümümü beklıyor ar ı. yordum. utcte 1> 
ıli k:ılmıy:ıcaktır. Dcmirlolaln mal resmen bildirilmektedir. Londra, 7 (Rndyo)' - Almanya nın Sanfransisko elcisi yii7.b:ışı Fritz Evlenmek! .. Bu, aklıma getir - İzdivacım ldolayısilc ~ift eıtilef 
mcsi de, resmi Alman r:ıporfannn Bugün Alman elçisine pasaportu Vicdemann istifa etmiştir. diğim bir şey değil<li. Bir kadına şey değişmişti. Eski koşk ! c ıı•• 
lZarnn noksandır. Almanyanın se- verilecektir. (Haber - M:ıliım oldıığu üzere, Viedcm:ınn Hitlcrin en yakın nd:ımı ~endi ismimi vermeği ~üşünmü - mişti. Eski sessizliğin ~~rı~pj tf, 
•n harpte şark ve garp cepheleri Mayn barajı sayılırdı. Geçen seneki A\·nıpn buh ranıncL'ı Almanya namına J..ondr:ıdn· yorC:um bile .. Hem, kalbim ta. yat kaim olmuştu. ÇUnku.1 nef~ 
:ısında fıdcta mekik dokurcasına Kopenhag, 7 (A.A.) - Alman ki tcmnsl:m ile siyasi miılıim bir rol o~·nıımıştı. Elçilikten istif:ısınn c· mamen ölmüş değil miydi?. fikamın yanında her şc~11 ..... :91• 

.kcr scvkiyatı yapmasına .Alman radyosunun bir mesajına göre lırmıııiyet vermek ienp eder.) ınıJtı..-
·mlryoll:ırının fcvblade mnkem- Alman sahilleri ile Aeroe adalan Binaenaleyh, hiç kimseyle gö- ve parlak olmasını iste t edi' 
liyetinin medar olmuş olduRu ha- arasında beynelmilel küçük Balt Torpillenen vapurun yolcuları riışırıüyor. yalnız, işlerimi yoluna naenaleyh çok misafir daVearıııJ/. 
l:ıtılmaktadır. Illnncticc, mü.5ahit· arazisi methalindc bir mayn ba- J.ondra •. 7 - (Radyo) - ~ortc ~iz ı;~hillermdc ba~ırılan l ngi.li~ ,.~. koymak için arasıra civar şch~e yorduk. (~ 

r, Yaktile Alman tabiiyetinin mü- rajı vücuda getirilmiştir. purıı. "Ilosnın,, yolcıılıırındn~ hır .k~ rııe ~lun akşam lngıl.tcre~·c gctırılmış yaptığ:m seyahatlerden başka hıç • • -.-................ .... 
1·yiz vasfını teşkil eden kütleler Karaya oturan Alman tır. Kazadan kurtulanl:ırın soylcdığı ne gore, vnpur, ıorpıllencrck hntırıl- bir yere gitmiyordum. Yegane eğ· •.t 
linde nakliyat icrn etmek imktını- torpı'a,osu mıştır. BU AKŞAıT• 

lencem bu seyahatlerdi. ı malik olmaksızın, aynı z:ım:ınd:ı t 9 da 
ıhtelH cephelerde harbi idame Kopcnhag, 7 (A.A.) - Bir Al· Bir gün şehirde, bu şehrin ileri sa a çıl' 
nenin arzetmcktc olduğu müşkü· man torpidosu, Fredericada kara- Roma da k i Semplon ekspresi gelenlerinden "xx .. gillerin oğlu Fransız gilzellerinin eıı 
ın Alm:ınynnın şarkt:ıki harbi ya oturmuşttır. Torpido, bir Al - işlemeğe başlıyor "xx'' ile geziyorduk. (Bu zatın is· dırtıcısı 

k " ld - k ı .. ti 'k J man gemisinin fevkalade gayret. 1 1 1 ce ım un o Ul(ll ne ıır sıırn e 1 ·ma • • e ç ,·si . mini söylemiyeceğim; yalnız be - R afi 
nck arzusuna ıı~kim olup olm:ı· leri sayesinl:le yakalanıp tevkife· ng 1 iZ Roma, 7 (A.A.) - Reşmen bıldl- "İrr. t".('Cllkllık arkaıJaşıır. olduğunu Viviane om 
~· su:ılini irat etmektedirler. Bun· dilmekten kurtulmuştur. Gemi, • •1 rildiğine göre, bugünden itibaren ·· • :r • . r , • 

1 
S ' tııııı' 

11 başka, lnsiliz - Fransız donan- torpidoyu yüzdürerek onu kanuni İtalya hariciye nazırı e İsviçre ve Fransa. ile doğruda.n doğ- bilmcnız kafı.) "l 0•1.la, an:ıeı;ıy e Fransız a na . 
ısının ez.ici fnikiyeti, sahillerin müddet zarfında Holanda sulan görüştü ruyn. rlmendifer mUnakalatJ yapıla_ beraber bir ağaç gölgesine otur - hakiki incİ&I 
kiki surette nlıluka edilmesine mc haricine çıkarmağa muvaffak ol- Roma, 7 (A.A.) _ Romnda.ki İn_ cnktır. Simplon Oricnl ExıJl'css, muş llir genç kız gördük. Melek k i'I 
r olacaktır. Birçok Alınan gem ilen mu~tur. giliz sefiri Sir Percy Lorraine, Pnri.s - İstanbul yolu Uzeırlnde mun gibi saf duruşu, fevkalade güzelli- Arka s o .... 
tmlmı~tır. Almanyada deri stokları Kont Ciyano~'U ziyaret etmiş ve tazam seferlere ba§hyacaktır. Bu ği gözümü çekti.. ~ 
\lm:myanın iktıs:ıdl istikl&Jinı müsadere edildi mumaileyh ile 20 dakika knJar gö- ekspres, birkaç gUndenbcri ancak B ' k d f .. .. d tik v L A. - L 
imkün mertclıe temin etmek içın rilşmll§tilr. Milii.nodan hareket etmekte idi. ır aç e a onun en geç · . c 
rşik bir siyaset takibi derpiş celil Berlin, 7 (A.A.) - Alman ga. • her geçt ikçe, gözlerinin güzellıği 

zeteleri, bütün deri stoklarının B u 1 ta b ı h "- · • · Şti. Faknt dnh:ı harbin ilk günle· nu ak am: Ut n s n u aı"ı 

1 
karşısında daha derin bır ıncızap d 

k . d mil!ıadere edileceğini haber ver - a 
ıdenitibarcnhnlkınbirta·ımcı. mek~erlir. SARA y s·n m sında hissettim. Sinemasuı 
tekayyüdata t:ıbi tutulmasına lü· Binnetice ellerinde deri bu- 1 e a Maamafih, arkadaşıma bu kı- di1%J~ 

ın görülmüştiir .• "ilınyet bazı esas- lunan t .. ::irler ve fabrikato'"rler btı zın kim olduğunu sonnaldım. Ne 1 En son u-::.;ı 
maddelerin fıkclnnı l üzünclcn seri ı Ayrıca: - JutJl""'" 

, r h:ırp yapması, Alm:ıny:ı icfn lıir derileri satamıyacakJarı gibi işle· Yeni mevsimin ilk açılış programı olan için soracaktım? Çiftliğe dönün. baberl.eMri .:ıki~~t;;°alt P~ 
temiyecekler:i'r. d · d'" .. d" ku R k1 ,..,, 

•cburiyet halini nlmı~tır. Bu itib:ır c A su s AV c 1 s 1 1ce, aıma onu uşun um, uy m- -~ - en ı ---~ / Mıs1r ve lr:ık ile miinasrbatının Romanya bitaraflığını da rüyama girdi. = :::= ::::=:----
kıtnı, !evk:ıtrırle ınülıiın hir hrıdi'>e tekrarlıyor Altı gün sonra gene şehre in· ız • 

BüyUk macera, heyecan vo hcleca.n Fransız filmini yeni 1940 ,~ - HMjll' R :~. t""'"' 
, ldeılilınektcclir. Roma, (HRdyo) - fhikrcştcn hil· dim ve genç kızın kim olduğunu E. SADİ 'f.EK Tı)tınd•·.-

G h · d dirildiğine göre, Humen milli müdn· R. C. A. Ultra • Violetc makinesiyle görecek "-e alkışlıyacaklır. _ 
arp cep esın e 1 F · u · anlam ak iri n. bütün siyasi ma • nu .. ece Tepebaşı 0 !an meclisi dün knıl Knrolün riyasc· Başrollerdl' ~ En mllkenunc ransız nrtiS en :ı ,, •ıYOP 

Londra, 7 - Gelen haberler Fran- haretimi toplayarak her çareye GAlB AR~~,;.d~ .A 
'ıkıtalarınınAlman topr:ıklıırına ti_'.ldde toplanim•:,~·c umumi ''aıb·eıi Mı"re"ılle Baı·ın ve Jean Murat başvurdum. Vod.vil~ 

rdiklcrini teyit eclcr mahiyettedir. ı;oı en seç rmış ır • 

l Ç nu"ndenlıcrı' "lozel mınt:ıkasıncla Ilükrcş, 7 (A.A.) - Krnl tarafın. 1 Babası mahkeme azasındanmış. ., '" Yaşadığımız heyecanlı saatleri ... Silfıhlarm muharebesi... A:tkm 
llşı·t edilen Fransız kuvvetleri dün d:ııı davet edilmiş olnn nıız.ırlar mec tlç sene evvel vefat etmiş. Şim:li 

milcadelcsini t.as\ir eden hissi bir mevzuda. bir şaheserdir. Tilr- ı ldctli lılr topı;u ntcşini müteal>ip lisi, Calinesko ve G12fenkomın be~ nel anasiyle beraber, küçük bir gelir-
k · kiycnin en geniş ve en muhte§em salon~ olan SARAY S!NEMA:-ın t:ıarrllzn seçmiş ,.e S:ırbn.ı ı · milel rnzbet hakkınd:ı 'ermiş olduk ıe yaşıyorlarmış .. Hillusa zavallı 

kametinde ~ürü~·erı:k Jmduclıı gc. l::ırı izulıatı rlinlenıişlir • 1 SINDA en mUntehn.p ve en güzel flimlcri göreceksiniz. kızca,ğrzın, güzelliği, letafeti, tab· 
ıp muht~lif derinliklerde ilerlemiş- Meclis, diploınıtsi s:ıhnsınd:ı s:ırfo- Ru al.'5alll için crlerlnizl C\'Yehlen aldınnız. . . . . h d y 

i lll•m•••••••••••••••••••••••- sili, terbiyesı,. er şeyi varı. al. r. Fransıı kıtalnrı molörlu kunet-1 Jıınan faaliyetin, hııdııtlnrdn lltih:ız j ı 
t"rin \C tnyynrclerin himnye~indc- edilmiş olan :ı~kcrı tcdlıirlcrl t:m· iı> n"rz seyizi yoktu. Bu sebeple şi:n· ı 

• 

ma~) 
Alemdar sıne ,aJi 

Bir Kavuk deıJ 
I çki kaçakçılar;pr' 

T ,.,...,.,,,., ,.,.,,.,,,P.,,,.n 



Orman ınsanları arasında 102 I 
~il· l. l J ifa • • lJuıch ıııtını uoh~ıter ur aır111Ja ocrirmlt bir A mun ıe~·ytı • 
tı'tUe gördüm ki b'oyn~ndan ratımıza mal olacak darbeler vura 
ı...'ri alınmış olan bu ıhtiya· caktr. Onun için bu adamı mutlaka 

. ~n bunı5uk goz kapaklan ele geçirmemiz lazımgeliyordu. 
ihtiyar maymun gibi sarkmı~ Hansın tamamile kendisine gel· 

• b~~lcrinden yaşlar gelmişti miş ve acı bir tebessümle gülmekte 
~ . r şey söylem:!:l~n. yalnız )'ÜZ olan Cuan·~iyi bir e\'IAdı gibi derin 

Ze korku \'ekinle b:ı!<arak, to !lir şefkatle kucaklayıp bağrına bas 
t topallıya çel:ilip gıtti. mış olduğunu görünce ciddi bir su· 
~sen Haımlar arac:mda artık ~ette mUteessır oldum. 
0toritemı şiddetle kullanmam Ne Hans. ne tahiatin kör kanun 
~aaı gö;ıtermem de l~zımgeli · lan pençesine düşmtiş olmaktan 
~Zira Cuan·gıye ~·apılan sui oaşka hiçbir günahı olmryan bu za· 
bırct"nbire cümlemizin emniye- Yallı genç Hana kızını, ne de kendi

, Ortadan kaldırmıştı. Cuan-~1· mı elbette ki feda ctm. ye ra?ı ola· 
llı!ithış bir fi.şıkı olan eski rei mauhr. 

1 ~ardeş oğlu made.m1d onu en Halbuki. d"ğer taraftan. bu hadi 
~ı t~irlerle böylece öldür:"1~ se scbebile \•ahşilerin A:leta kan da· 
~r vermı;>ti. O halde hepımı- vaİarına istemek'-izin kanşmtş olu· 
~Yatı tehlikedeydi . yorduk 1 
vımanıarda vahşt bir hayvan gi· l\leydanın tenha köşe1inde bu fa · 

, ~'!Yarak yalnız intikamdan ba~ cia cereyan ettiği sırada Hanalaı 
1 ~.Şey dü~ünmiyen bu adam. el· korkunç ve ~kun a\'aılarla. artı~ 
~n a . bana da ani ve ha •çtikleri içkilerden ya'"t •arhoş bit 

~ARA y Sıne ıı.ası hatde arinlennP. devam c:ıiyortar 
'\I Jı. Hiç şüphe.,iz bu gidiş1 e bütün 1 ll\evsimi irin '! eyllilc tcsa· 
td ~ f-Janalar. çoluklu çocuklu. gece) .. ~ · en yarınki perşembe :ık§amı 

:~ t;ılgrnlıklnr içln:le ~cçirecekler. erte· 
"· rtıUşterilerlne kapdarını açr si sabah hiçb!ri bir işe yaram-ız bit 

llra" . d . • kin. sarhoş. k 'ilçe gihi bir hale gele· 
ı ııncmasın a, ycnı mcv ccklerdi. 

her sene mutadı olan aynı C· k d" hal"ınd .. 
Uruma~·an k u-:m1n , ltvk ve saadetle açmak için d 

~ bulunan Cuan·ginin aşıkı için f 
a bir faaliyet .vardır. ·inavetlerinı ika etm.!k üzere bun· 
, il ııncrna sarayının, öı ü:nUzdc 1an da11a m-:isait fırsat \))am:ızdı 
~Ck .. \1C her vakitten (azla hali· Onun için Cu:ın gi i!t fı:leta aşık 
~ gu

1
nlerindc muhtaç .oldu~u: :iaşltk etmekte o!an ve biran vazi· 

~ tıcş eyi temi.ı ve ke:ıcrlerımı- yetı unutm•t'} buhııı'lıı~tına ~üplı
• ~ bir saatçik olsun unutmak bulunmryan lhnsı derhal yanımrı 

..., Cttip ctmitt otduır.u ince ve 
•ıh ~ 6 -;ağırdun: 
~ programın fevkaladeliği _ Han ! de'.ii ın. Şim ii :"('rnantilı 
lllda adetleri pek çok olan .,ek .,aı..nclerile vakit geçirilecek sr i'lıı ttı•• d"k .. ,.. .. ıı 

ı .. Uşterilcrinin 11a:r:arı 1 • ra değil! Rakibin olan herifin ku 
b;;~i celbe. kendilerini ancalt 1umıuş bir halde olduğunu görü 

r etmek noktayı nuann • ~·orsun! Cuan·givi öl':iümıek isted: 
~~li~uın görüyorum ği gibi bi'7-leri de te'Ui7-liye~?3inr 
\lo. ily'ın hazırJadıg· ı zengin h k' 
~t -;üp e yo · ... 
4ıı:aın arasında bu sene seçmiş Hans birdenbire kendini toparla 

gll !ilmlcr meyanınıda yalnız 
~l~rı. fevkaladcliklcr.i~i te:i· 

t fı olan bir kaçının ısımlcrınl 
ltd b' ~ e tliriz: : ,t11t Eilmi yahut MiREfLLE 

'&lı-.t ve JEAN MURAT, bize 
~ lıs A. VCILERI'nın bütün he· 
•: 

11ların1 yaşattıktan sonra bu. 

~lvtA.NE ROMANCE'ın oy · 
.t.ı'tı CEBELUTARIK CASU • 

. 't: Q~ AN GABlN ve MlCHEL 
~~~ GA.N'ın temsil ettikleri 
-~~ 'l'E:T•ın büyük romanı MER· 
~ AllASI, GARY COOPE • 
~ b~ntadığı KOVBOYUN AŞ. 
~~~Yiik ilahi sanatkar GRETA 
tıcl' 0'nun yarattığı MlNOŞKA 
~l' Oa, PRANCEN'in GUN 
~lı~kEN'ni, vıvtAN RO . 
\ CE:'in oynadığı ve PIERRE 
' Otl''in aon romanından ikti· 

'dilen KANLI G'fJL, TYRO· 
it> l>OVER ve SONJA HEN· 
~I\ oyııadıkları, tKtNCt KE. 

'~· ~DVtGE FEUlLLERE'in 
~l 1 \'ENt VATAN, ANNA • 
~c lA.'nın ŞtMAL OTEI .. t. 
<t:'ilt.\ GU1TRY'in ŞANZELJ • 
I~' lANETTE MAC DONAL-
4 ~RODVA Y SERENADI, 
~ı, tJnl?TTE COLBERT'in ZA· 
~~· CLARK GABLE'in temsil 
~C~ liARP MUHABlRt, MAU. 
ltJ~ CliJl:VALtER'in ıon filmi 
~'P"t gibi bUyük filmler bunu 

bQ ~eceklcrdir. lki kelime ile; 
tıı ~Uk vıldızların en iyi filmle· 

' 
1
ti Amerikan ve Fransız ma· 

1tt t~1'dan itina ile seçilmiş film· 
tll t.crilecektir. 

\ ~ ~bayet, sinema mevsiminin 
~lUc zaferi, sinema saJonunur: 
~ ıı~ dolduran ve her sını f 
~tlcclbeden istanbulda en ~yi 
~~ e~rniz tarafından oynanmıc 
\ ~1.~rntcri ile fevkalade bir su 
ttJııı Urkçeyc çevrilmi§ filmle· 

tktcd' 
~t ır. 

\~\>t l.A.liIN BAHÇELERt 
~Cluf\ ile MECNUN, K:AHVF 
b~~ELt, LOREL ve HARD" 
~~c~ız ARKADAŞLAR, Uç 
t t\VRAcı POLts HAFtvi · 
~:Ç AHBAP ÇAVUŞLAR! 
~b~~~· TAR.ZAN. MAYMUN! 
lll:ı ·· ve saıre ... 

m15tı. 

- Ne yapalım. kaptan? dedi. 
- Yapılacak şey yırtıcı bir hay· 

van kesildiğine ~Op~e olmıyan bt· 
:anf herifi yakalamaktır! 

( Dtt•amı var) 

fstanbul Akşam Kız Sanat 
OKuJu MüdU· IUğünden 

Okulumuz.da talebe kaydı ka 
bulüne 1 • ıx • 939 gününden itiba· 

ren ba§lanmııtır. 
Fazla malCtmat almak isteyen 

terin okula 9 dan ( 16) ya kadar 
mür<ıcaat etmeleri. ( 6886) 

hela? saydıktan sonra sinc'l'I· I 
t 'd'~lı)'l'n muvaffakıyctten şüp r" 

tlır tni? 

H A B E R - Akşam Postası 

P. T. r. Umum ıYiüdürıügünaen: 
bi zuhur etmıyen 20.00L aC.:et ~ 

mim ve 8C.OOC adet 4 mtın ki ce ·•ar. 100.000. at"et alüminrum man· 
:an bir av içinde pazarlık!a alınacaktır. 
· 2 _ 1ıuharr ... -nen b:?del 8000. mm-akkat temı:ıat 600 lira olup pa· 
ıarlık 16 eylUl 939 cuma.-tesi günü saat 11 de Aru:arada P.T.T. umıun 
mfidürlUk bin:ısındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ~artnamelerin· ıı;ôrmek üzere met:ıi saatleri zar
tmda hergl.ın Anl\arada P.T.T. tevazuu ve lstanbulda Kmacryan ha· 

rnda P.T .T. ıt>vazım ayniyat ş~""" müdürlüklerine müracaatları v-: 
pazariığa işt ·ak etmek üzere ikincı ırıaddede yazıl: . gün ,·e saatte ko· 
misyonda h~:· ı-uıunmalan •:an olunur. (40fö} (6657) 

ls'an~ul Etektrik Tramvay ve Tünel ış:etmelerı 
Umun mUdürlüğüııden 

Tramvay varidat kontrolü ve statistik şubesine müsaba.1<a ile iki 
memur alınacaktrr. Müsaba!<aya gireceklerin en az lise veya muadili 
bıı mektep tahsili görmüş olm:ı.sı şarttır. 

lmtihan l ı eylQI 939 pazartesi günü öğleden evvel Bey<;>ğlunda i· 
dare merkezinde yapılacaktır. Milsabaka)·a girmek istiyenlerin aynı 
günde saat 9 da 5 inci katta tramvay zatişlerine baş\'Urmalan ta· 
umdır. (7026) Umum müdürlük 

J ıst. Komu.an ığı Satınalma Komısyonu ılAnları J 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler hayvanatı için 1280 ton 

,yulaf satın alınacaktır. İhalesi 1 lcyllil 939 pazartesi günü saat 
15 yapılacaktır. Muhammen tutarı 65280 liradır. ilk teminatı 

4514 liradır. Şartnamesi bedeli mukabilinde verilecektir. İatcklile. 
rinin ilk teminat makbuz veya mektuplariylc 24go sayılı kanunda 
yazılı vesikalariylc beraber ihale günü ihale saatil)dcn bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarının Fındıklıda komutanlık satına]· 

ına komisyonuna vermeleri. (6547) 

Karini icra r.Icmıırlultundnn: 
Bir horçtnn dolayı mahcuz oluıı 

paraya çc\'rilnıcsiııc knrnr ''eril~ıı 

Pendlkdc Lalldot caddesinde 25U 
metre m lkt:ırın<l:ıkl ıırsa 9-10·939 ta 
rihinc müsacllf pazartesi günü sanı 
14 le ııçık :ırttım10 ile satıl:ıcatıııı · 

dan t:ılip olanların kıymeti muham 
ınenesi olan 1000 liranın yüzde yedı 
buçuk nisbctinde pey akça~lylc vı
-sarln ıııncsini görmek isllyenlcrln ta· 
rihi lliından itibaren sörcblleccği \it 

ışbu gün arttırma bedeli muh:ım 
men kıymetin l'fızdc yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en son nrttıra. 

nın taahhüdü baki kalmak üzcrı• 
arttırmanın 15 ~ün daha uzatılarak 

lstanbul C. Müddeiumunıtllğinden 
lstanbulda bulunduğu anlaşılan 

Artvin sorgu hakimi Cemil Könenln 
hemen mcmuriyetimizc müracaatı • 
nm gazetenizle ilA.ıımr dilerim. 

6/9 / 939 

:!f·l0-939 tarihine mü~:ıdif salı günii 
ııyni saatte k:ıti ihalesi yapılacağın· 
ılan ipotek sahibi alacaklıl::ırla di~eı 
ıllıkndarların gQyrlmenkul üzerinde 

ld haklarını Caiz ve masrafa o.it idd ! 
ulannı evrakı müshile ile 20 gün i 
çinrlc mcmuriyetimize bildirmeleri 
aksi halde hakları tapu sicllleril ı 
'lahit olmadıkça satı, bedelinden 
hariç bırakılacakl:ırı ilAn olunur. 

G i Z Li V AZ İ FEoEN 
HARiCiYE 
- 19 -

Sözlerine bu şekilde ve g'ayet 
mukni bir irade kullanarak devam 
etti \'C bu mahirane sözlerin netice· 
si fon Paperue Hitler arasında tan· 
hl bir mu,akat temin etmeğe mu
vaffak oldu. 

Yirmi dort saat, mareşal Hinden 
ourg, mukavemetten vazgeçerek, ye
ni kabineyı kurmak vazifesini Hıt
.ere verdi. 

HiUer başvckıl olmu~tu. 
Bugün, bahsettiğımız bu tarihi 

mülaKatların Rıbcntropun Berlin
Dalhem'deki lüks apartımarunda 
cereyan ettiğı biliniyor. Fon Papen, 
Ribentropa öorcunu orada ö:iedi. 

Bundan sonrası artık tarihin da· 
ha doğrusu üçüncü Rayş tarihinıı. 
malıdır. Fakat burada, zamanında 
herkesi ~şırtan bir kararnameden 
kısaca bahsetmek lüzumsuz görü!· 
mese gerektir: 

Yeni hükUmetin ilk çıkardığı ka
rarnamelerden biri, şampanyadan a 
ımmakta olan \ergi ve resim.eri bı . 

;ırpıda kaldıran kararnamedir. 
.Nazi gazeteleri, Almanyaya esk. 

neşesını ıade etmek dilşilnce3i! t

r'ı.ihrerin buna karar vermiş oldu 
ğunu yazdılar. işin içyüzünü tabii 
ancak alfı.kadarlar bilir ama bu ka 
rarnameyi bir mükfıfa~ ~ınde tef· 
sir edenler de oldu. 

lS BAŞit-..'DA 

iktidar mevkiine geçince, Hitlerin 
... adık dostu fon Ribentropu mffJİm 
mevkilere getireceği muhakkaktı 

Ripentrop evvelft silahc:ızla • .ma i~· 

!erinde Almanyanın komiseri oldu 
Bu ünvan önceleri fahriydi, faka! 

NAZIRLIGI NA 
Çevren: FETHi KARDE~ 

mütcaldben birinci derecede bir c· 
hc.mmiyet iktisap etti. 

H itler, Cermen feodalitesinin ana 
nevi haklarından uzaklaştmlmağa 
:m~ay kolay razı olmıyacağını çok· 
tan anlamıştı. Rayşver muhalefetin 
başlıca istinatgtüılarından biri o!· 
du&ru gibi hemen tamamilc eski ai· 
leler evlatlannın elinde bulunan 
Alınan hariciyesi de başka bir mu 
halefet unsuruydu. Parti harici işle
re kan~ak istiyordu. Halbuki 
genç ve tecrübesiz naziler, Vilhtlm! 
trassc'dc (1) istihfafla karşılaru)"Ol" 
lardı. 

Hadiseler, meslekten yetişme di~ 
romatlara hak verdirecek gibi oldu. 
Filhakika epey uzun zaman, Bitler 
tarafından resmi vazife ile ecnebi 
memleketlere gönderilen müm~il-
er muvaffakiyetsizlikten muvaffa· 
'ciyetsizliğe düştüler. 

Meselft Hanfstaengel'nin bilyük 
'>eceriksizliği unutulacak gibi değil· 
dir. Amerikada Harvard ünh·ers.i· 
tesi mezunlarından olan bu zat Fiih 
rerin şimali Amerikada ilk f evkalcl
de mümessili olarak gönderilmi~ti. 
Vazifesine vaktile tahsil ettiği üni
versiteye Hitlerin 1-ir bününü hedi· 
ye etmek ve nasyonal • sosyalizm 
etüdü için bir burs vennek teşebbils 
lerinde bulunmakla başladı. 

üniversite bu teklifi şiddetle red· 
detti, ha.dise gazetelerce de duyuldu 
ve Hanfstaengel zemini yoklama
dan yaptığı bu tesebbüs neticesinde 
partisi için milsbet propaganda bek 
terken umduğunun aksi oldu. Aleta· 
cele Amerikayı terketmek mecburi· 
yetinde kaldı. 

Cinsi Mik. Muhammen bede. ~ 7.,5 temi. Eksiltmenin şekli 

Dr. Rosenberge gelince Londray<ı 
gitti ve Ingiliz meçhQl askerinir 
mezarına, kocaman bir gamalı h1t 
la süslü bir çelen.le koydu. İngiliz es
ki muhariplerinin kahramanları:ır 

karşı bu heklenmedik hürmet n:ş:ı 
nesini ne kadar şiddetle prot.estr et 
tikleri henQz unutulmamı~tır. 

Lira Kr. Lira Kr. saati 
Tütün tozu çuvalı 6000 adet 1605.- 120. 37 pazarlık 14,SO 
Kereste muhtelif ebatta 40 M3 1630.- 122. 25 açık ek. 16,30 

1 - Şartnameleri ve çuval nfimunesi mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme hi· 
zalannda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

Ti - Mt ·mmen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltme 11-9-939 pazartesi günü Kabataşta Ievanm ve mübayaat şubesindeki ahm komis· 

yonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hcrgün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - lstcklilerin eksiltme için ta}in edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte mez 

kOr komisyona gelmeleri. (70.37) 

Binöirini takip eden böyle H1i· 
eler meslekten yetişme diplomat 

lan iddialarında haklı çıkarmakt .. 
iken fon Ribentrop nazi partisi · 
masında bir yıldız doğdu. 

(Devamı var) 

(1)_ Alman hariciye ntzareti 

-
"' 

Karatavuk avt . 

8 

[ , , .:Jn;:;:> 

(L,,,,, ... "JJJ;J 

l'ı La eh•••• au pdtlt coq de bruv•r• 
11 &nootınu Palrlng aıroa A• Die ••••Jagd 

1. SIGINAK (gözetleme 
. yeri) 

L P: l'abti m. 
ı. ı: the shooter's screen 

( (the bliı.d, the scrccn) 
ı. A: der J agdschirm 

} (Schlrm) 

12. AVCll 

2. F: le clwı8eur 
2. t: the ehooter 
2. A: der Jllger 
S. T'OFEK (sltah) 
S. F: le fu.sll 
8. ı: the gun 

3. A: d83 Gewehr 

4. VÇ AY AKLI PORTATiF 
1SKDILE 

4. F: le trepled pllant 
4. l: the foldJng camp - etool 
4. A: der Jagdstuhl 

5. ÇtGIRTKAN KABATA
VUK BAGIRIRKEN 

5. F: le petit coq de bra. 
y~re lançant son appel l 
l'a.mour 

5, t: the palrlng blackcock. 
disptaying hfmself 

5. A: der ba.lzendc Birkhahn 

E KulObed•n avctltk (aV) 
f"ı &.a ch•••• au c•lban• h Shootlng • Decov 
Shootlng) t'rom a Hut or Shed Aı Dle HOtt•n• 
Jagd 

1. Gtı"llE KLtiBESt 

a mazgal deliği 

l. F: la cabanc d'affüt 

a Ia fente par lnquelle 

on lire 

ı. t: the rook - sbooUng but 

(the eagle • owl ıhed, 

the sbootingshelter, thc 
ambush shed) 

a the loophole 



Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

Marmara Cuü Bahri K. Satınalma Komisyonundan : 
ı _ Deniz erleri ıçın s:~Q.ı1dlo ı:adeyağı, açık eksiltme ile ve bu 

ıJrtide satın alınacaktır. 
2 _ Eksiltmesi 14 eylul 939perşembc günü saat 15 de l zmitte 

Tersane kapısındaki komisyon bi nasında yapılacaktır. Şartnam~.:;ı 

1ergün komisyonda görülebilir vebedelsiz olarak alınır. 
3 _ Yağın bir kilosunun tahmin: fiyatı 93 kuruş olup ilk teminatı 

336.25 liradır. 

4 - isteklilerin 2190 sayılı kanunun istedıği, bu işle alakadar ol· 
duklarına dair ticaret vesikası \"e ilk trminatlarile birlikte muayyen g:r 
\"C saatte komisyon başkanliğma müracaatları. (6710) 

* * * 
Marmara Cssü Bahri K . Sa bnalma Komisyonundan : ,.. 

ı - Kara erlerinin senelik ihtı yaçlarından 60000 kilo bulgur, k~
pah zarf usulile eksiltmeye konu' muştur. 

2 - E ksiltmesi 14 ey!Ul 939 perşembe !!Ünü saat 16 da lzmiıte 
Tersanekapısındaki komisyon binasında yapılacaktı r. Şartnamesi her· 
gün komisyonda görülebilir ve bedel siz alınır. 

3 - B ulgurun bir kilosunun tahmini fiyat ı 11.50 kuruştur. l lk 
~eminatı 517.50 liradır. 

4 - Eksiltmeye i~tirak edecek isteklilerin, 2490 sayılı kanunun is· 
:ediği bu i~le alfik::. iar olduklarına dair t icaret ,·esikalannı ,-e yukarda 
'11iktan yazılı teminatlarile birlikte ha11rlıyacakları tekli 1 mektupları · 
nı muayyen gün vr saatten tam bir saat evveline 1rndar komisyon baş· 
kaniııma vemıeıc- · (6711) 

*** 
- Mevcut keşif ve şartnameleri mucibince muhammen bedeli 

1782 lira olan deniz harp ol<ulu ve !Lesi jimna:ıtıkhanesinin tamiri 11 
~ylQI 939 pazartesi günü saat 10 da Kasımpaşada deniz le,·azım satın· 
ılma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat tutarı 133 lira 65 kuruştur. 
3 - M.evcut keşif ve şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
{-İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde icap eden 

vesaikle birlikte belli gün ve saatte müracaat etmeleri. (6920) 

1-Mevcut ke§if ve şartnamesi mucibince tahmin edilen bedeli 
2809 lira 60 kuru~ olan Deniı harp okulu \·e lisesinin muhtelif yerle-
rinde linolyoml.arın tecdit ettirilmesi 11 eylül 939 pazartesi günü saat 
11 de Kasmıpapda deniz levazım satınalma komisyonunda açık ek
;iltme ile yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 210 lira )f2 kuruştur. 
3 - Mevcut keşif ve şartname- si Uıergü n mezkur kom isyonda görü 

"ebilir. 

4: - lstcklilerin 2490 sayıiı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e· 
Jeceklerl vesikalarilc bir likte belli gün ve saatte müracaatları. (6919) 

* * * 
I - Tahmin edilen bedeli (4848) lira (40) kuruş o~an (11500) 

,ilo beyaz peynir, 23 eyIQI 939 tarihine ra'thyan cumartesi günü sa· 
ıl 10 da açık elı:siltme ile alınmak üzere ek-siltmeye konulmu~tur 

2 - llk teminatı (363). lira (63) kuruş olup şartnamesi komisyon 
jap li~ ~olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve:ıikalarla ve teminat 
makbuz veya mcktuplarile birlikte belli gün ve saatte Kasımpa~ada 

bulunan komisyon başkanlığına müracaatları. (6961) 

* * * 
I - Tahmin edilen bedeli (468t0) lira olan sekiz kalem boya 

malzemesinin m evcut şartnamesi mucibince ~l-9·939 p~r~embe günü 
aat 10 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakka t teminat ı (3513) liradır. 

3 - Şartnamesi hergün is saati dahilinde ~31 kuruş mukabilin 
de deniz levazım satmalma komisyonundan alınabilir. 

3 - ! stekliler.in 3490 sayılı kanunun tarifatı cl::ôilin-le ta,z:11 ~-

PLA..~Ş 68 

1. A : dle Krlihenhiltte (Uhu-, 'I 
Schie.13-, Ansitz-, Lau_ 
er., LuderhUtte) 
a dle SchleBluke 

r '%. çıOmTKAN 

:?. F: le grandduc (l'appe_ 
lant m.) 

• %. 1: the eagle - owl (here: a 
decoybird) 

%. A: der Uhu (Auf; Reizvo
gel) 

S. KAZIK (<lir('k) 

S. F: le piquet 

3. t : the stool 

S. A: die IUückc (Jule) 

4. VURULAX KUZGt:~ 

4. F: la cornellle touchee 

, 4. 1: t.Jie wounded rook 

4. A : getroffcnc Krii.hc 

5. ÖLDt3Rt3Ut0Ş (ölnıii~) 
KUZGUN '(karga) 

5. F: la corneille tuec 
.(morle) 

r 4U 

:>. l : the dcad rook 

;;. A: tote (vercndetc) 

Krii.he 

,Y 

G. YURUl..\X KUZGU~.\ 

TC~r:m.tı\ ı;nE:x A
(;J\ Ç .. 

G. F : l'arbre ııı . servan t de 
perchoir aux comeill<'s 

que l 'on cha~se 

G. t : thc forked trec (a 
perch .,oı the rooks th:ıt 

are to hP sh('lt) 

G • .\ : der Fa:tbaum l Sitz... 
platz ''ir zu !'!ChieBende 

TMihenl 

7. cır:mTl\ \ Y I f.ETIRh· 

Gfrrt '-:! 'tr(:t: \'ARI. 

7. F : la hottc servant au 

tnınspo:-t du gran duc 

7. i : the bar.ket (for carryinı; 

thP ea<?lr •w·n 

';'. ,\ : nPT fragkorb l fi.ıı den 

l.Jhu) 

H "K. B E R- :Ak"şam Postası 

nu AKŞA~ı= Maçkada 

Küçük Çiftlik Parkf'nd' 
MüNiR NUREDDiN KONSERi 

CAZ KRALI GREGOR 
\ 'C ELY1RA MAYJ<:X bu ak~nmdan itiba ren h e rgün sahn c mi7.lll' 

••••••••• ~luhtclir rnryctc num:ırnla rı ••••••• 

tık 

teminat 
189,75 

233,78 

38,25 

145,88 

Tahmin 
bedeli 
2530 

3117 

5310 

19,45 

Hastanelerin yıllık ihtiyacı için a· 
tınacak 1980 kilo beyaz peynir, 
350 kilo kaşar peyniri, 3400 kilo 
reçel. 
Hastanelerin yıllık ihtiyacı için a· 
lınacak kuru üzüm, Üryani erik 
kaysı ve zerdali. 
İstanbul birinci yatı okulu için nü 
munesi vcçhile yaptırılacak 60 
karyola. 
llk okulla:- için bastırılacak 9 ka
lem evrakı matbua 

Tahm in bedelleri ile ilk teminat mil~tarları yukarda yazılı işle:-

ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. i hale 11·9·939 pazartesi gunu 
saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve mua 
meltıt müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat m::ık

buz ,·eya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümen· 
de bulu .. ı 1aları. (6747) 

* * * 
Yalova - Karamürsel yolu tamiratında kullanılmak üzere taş ih· 

zarı 2190 numaralı kanunun 46 ıncı madde inin B fıkrasma göre pa
zarlığa konulmuştur. !hale 11-9·939 pazartesi günü ~aat 14 de daimi 
encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 698 lira 44 kuruş ve ilk 
teminat ı 52 lira 39 kuruştur. Şartname ve zabıt ve muamelat mü:lür
lüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 939 yılma ait ticaret o:h;;ı ve· 
sikası ve ilk teminat ma'c"'> n \'eya mektupları ile ıhalc günü muay· 
yen saatte daimi encümzn:l~ bulunmaları. (6912) 

decekleri ka::nlı teklif mektuplarını en geç belli gün \"e 5aattcn bir 311: 

evvel Kac:ımpaşada Dı Lv. Sı \I. Ko. başkanlığına vermeleri. (u:.'31 \ 

PL,\:-.·ş G8 

Ankarapalas- İzmir 
fELEFON : (3438) 

ızmirın en modenı, en temıı ve .?n muntazam aı l e 

yuvru;ıdır. Konfor. temizlik. ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fc\'kinde otel yoktur. 

Banyolu. kalorıfcrlı. müteaddıt firı.,c.rlı old .• ğ.• gı. 

'Jl nefü. yemekler veren lokantayı. pas~ahaneyı ve kı 
··aatlıaneyı havıdır. 

I A'' t .. . ~~ . . i . . t . ' , t " .ı... " 
' ' ·' . . 

OLKU 
K t\ \ 'iT JIU,\i\IEU::st~E n.\~LA.!'OllŞTm. 

.\ ılre-.: Car-.ılm•ıı Ti ' n• ro rP.ı l ılrsi. T,..,,.. ..... ,,. "0!11 n 
.. 111:1 .. ıımı ..... ll!ll~e+llli••mecı•ıı::mm1• .. ee .. • .. m!!'!IM .. imll .... •~ ... ~ 

- - --- -- - --------
Nafıa Ve~aiet;nc· en: 

I 

16·9-939 .:umartcsı gunü saat 11 de Anka. ad:ı .i\:afia vekaleti bl:;ıf.. 
sı ıçinde ma.zeme mli~Jii-Iüii'{i orf:ısmda toplana:ı malzeme c~~ . 

~ ~J 
komi yonun..ı C"'lla:ı (18000) 1 1:~1 muhammen r"'Ciellı l:,taO ~ 
Yuk:.:ek ~luh~ndis m:!kte!Jinde1

·: d~poya te.:ılım ;artile 800 t.ın Sof111 

1 ···niırünün kapalı zarı usulile ek ·ilıme ı yapı 'acaktır. 
Ek":>ıltme şartname ı ve ıelerruatı betlclsit olarak malzeme ırı .. ~ 

lüi:ıiinden alınabilir. 

luvakkat teminat 135C liradır -·ııdl 
isteklilerin teklif mt.!ktupıa-ı n· m·a'•kat t .. -=· ı~t ~a-tnaırıZ51 

yazılı ,·esıkalarla bırlıkte aynı ırün -.aat 10 na k dar rrJkbuz ırıııı" 
l ind~ komi yona ,-e·mele .. i lfızım·lıı ( 11371 (6751) 

r-' 
Muhammen bedeli 18.000 lira olan 100 adet sabit t elgraf ~1( 

nesi ve bant sarıcı 20110 / 1939 Cuma günü saat 15,30 da kapalı 
usulü ile Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat jJe
30 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14• 

kadar komisycn reisliğine vermcle ri lazımdır. ıt•'° 
Şartnamel~r n~rac;ız ohrak An 'rnrada Malzeme dairesindeııı 

1
) 

darpaşa.:la tesellüm ve sevk şefli ğ;nden dağıtılacaktır. ~ 

\'I 

AS:<ERı F~B~IKA.~Ö 
UMUM MUDURLOu 

1LA.NLARI 

3 ıo fon ısveç Halll 
03 .n i rı a ın ıca < 

Ta.ımın edilen bedı!li 51000~ 

F 
Et yiyen (IAhime )lerl tuzakta tutmak •cana
var kapanı~ 

olan 310 ton l:' reç ham ~~~ 
J:;keri fabrika'ar umum roı.ı ıı 
:{il merkez satınalma komı::ıY0 

1 
::a 25 "-939 pazarte.:ıi günü 53~1 F: La capture des carnassiers au move n 

d•une pi..:!ıge (u•un assommoir. o un traq t.' nard 
ı: catchlng aeastıs ot' Prv by m ea n s of the 
oead - Fall Aı Der Raubwildfang mit d e r Rrü 
gelfalle taus Holzprügeın» 

1. SIRIK 
ı. F : la porche (l'assom

moir m.) 

1. 1: thc benm tbnt fıılls 
down 

ı. .-\: die Fallstange 

2. l\tr.i ş 

2. F: la t raverse 
2. t : thc ndjusting ::orss.bar 
2. ,\: der Stellstab 

3. D.\ \'AK (mc-.net) 
3. F : ll' support 
:t t: the spindlt 
3 . ı\ : der Rperrstab 

4. n:rJıi. 

·I. r : la clcclcnch<' (la M
tC'ntf>) 

4. t : the lower cross-bar 
4 • .\ : din Zungc 

.;, ı:: l'appat 111. (l"nmo-ce /.) il 

5. t : the h&it 
5. A : der l\:öder (Anbil3) 

6. ÇATI ( üst ) 

6. I": le tolt 
6 . l : thc roof 
6. ı\ : dns Dach 

(n~ırlık) 

7. 1~: l ıı cherge de pierres 

7. t : t he stonc ( to weight 
down the roof) 

7. A : der Stein (zur Be-
schwcrung) 

8. zırnılf<;Y,\ (liıhinıc, ııis 

kolmn bir hnyrnn) 

8. F : in m-ırte (la martrC': 
un cnrnnrıc;\C'r, une bele 
nı•Pnte) 

R. t : thP mrırtPn (a beR"t nf 

8. \ : clC'r r.• ,.;ı ~ r f "İn Ilaub-

liC'r; Raulıwild) 

413 

de pazarlıkla ihale edilec;
1
r. 

• "~~ k u}"fi !)I ~artııam:!.;ı ~o.J ·uruş ın '' ı'l ııı 

,oıni:ıyomlan verılir. Taliple~~, 
,·akkat te."llinatı olan 3800 h 
2490 sayılı kanunun 2 ,·e 3 .~' 
:naddelerındeki ves:.tikle kof11 ,5~ 

• ip :il 
cu olmadıklarına ,·e bu ış ~ f t 

::lar tücca:"dan olduklarına d:tı ., 
ret oda ı vesika:ıile mezkür ~\~fi 
,aatte ko.'llisyonda bulunfll:l 
1fü)92) 

f ı c tre t Ve {a eti ıç T4c3r 
u.nu 11 ,.,ü~üriüğünd~~ 

Türkıyede ya lsl l sıgortfl. 

l lc me~gul olmak üzere kanll;~e 
~ümler daırcsınde te cıl e w(. 

j bu"Ün faaı:yet halinde btl 
~a ~~onsiyer sigorta şırketi~İıı s' 

idye umum \'e!cili haiz old~ c'' 
:liyete binaen bu kere ınuıil _

1
, 

kendisinin gaybubeti esıı~-t e 
laız o1duğu bilcümle saUihl} c. 

• (C el 
btimale mezun olmak üze . l\l 

1 
tin 1 t~>ı~ul tali acentası b~-il 
';arabet Ağya Veziryanı ve" 

1 •w • \. '1 ı• • t • •n ett·:~·nı .,ı ' ··rr·-: . ır . ·ııı 

1• r· . · k"t lcı1 "ey •\·et ;;•gorta ~ır .. d:t 

..!• tış ve mü-:ı.kab:! i ha!d'1~ lı'. 
ıaıiran H)~7 ta·i'ıli k::ı1Ul1 1 

," 

' . ( k .. ·· 1 .. olf1l e·ınc mu,•a ı · goru mJ5 
.lan olunur. 


