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Başvekilimiz Dedi Ki: Anlaşmıya Varılamamasının Sebebi, Sovyet Rusya 
Hükumetinin Hariciye Vekilimize Yeni Teklifler Serdetmiş Olmasıdır. 

Rusya ile Olan Munasebatımız 
Eskisi Gibi Dostane Esaslarda 

Berdevam Bulunmaktadır 

ll"f\'ekll Dr. Refik Saydam 

Finlandiya 
S. Rusya 

Sovyetler Finlan
diya İ Je Anlaşa

bilecekler Mi? 

Ş. Saracoğl"U. Geliyor 

Vekiller Heyeti Reisicumhurun 
Riyaseti Altında Toplandı 

Toplanbya Mareşal Fevzi Çakmak Ve B. M. 
Meclisi Reisi A. Renda Da İştirak Ettiler 

Ankara : 17 ( A. A. ) C. H. Partisi B. M. 
Meclisi Bugün "17 /10/939 ,, Oğleden sonra 
Reis Vekili Seyhan Meb'usu Hilmi Uran'ın ri
yasetinde toplandı. 

Kürsüye gelen Başvekil Dokfo fik Say 

dam Moskova'da Sovyetlerle Hariciye Vekili-
• 

miz arasında cereyan etmekte olan müzakere-
ler Hakkında berveçhi ati izahat ve beyanatta 
bulundu: . 

Hariciye Vekilimiz Moskova'ya giderken 
Sovyetlerle aramızda ne yolda bir muahede 
yapı:abileceği iki Hükumet beyninde görüşü!· 
müştü. Moskova'da bu esaslar dahilinde cere
yan eden müzakerelerin bir itilafa varması 
mümkün olmamışf.r. 

Bunun sebebi, Sovyet Hükumetinin Hariciye 
Vekilimize büsbütün yeni teklifler serd etmiş 
olmasıdır. Bu yeni teklifleri Türkiye ile İngiltere 
ve Fransa arasında Sovyı::tlerin vukufu dahilin
de tekarrur eden esaslarla telif etmek mümkün 
olmadığı gibi emniyetimiz bakımından bize ve
rilen garantilerin bizden istenen taahhütlere 

(Arkası S üncü sayfada) 
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Çemberlayn 
Beyanatta 
Bulundu 

Londa, 17 (A.A.) - Bu&"ün A· 
vam Kam.aramnda, son dütman 
hava lıücwalan bakkında beya
natta bulunan Çemberla7n demf4-
tlr ki: 

FJr1h Ot Forfh ü.zerine dün ta
arruz eden dilpnan tayyareleri on 

iki veya d:r.lıa fazla idi. Blllllar iki- , 
şer veya üçer ta.17areden mürek
kep vuptar halinde blrlblrl ar
dından taarruz etml~lerdlr. Obüs 
parçalanndan iki sivil balif llU'd· ı 

1 te yaralanmqtır. Sivil emlik ha
sarları da ebemmiyetllzdlr. 

insanca u.ylat Sotthampton ve ı 
Edinburl'h lı:ruvaı:örlerlle Mobavk 
destroyerlerlnde olmuştur. Sise 

blJdlrm.ekle müteesslrlm ki, ÜQ su- ı 
bay ve 13 asker ölmüş ve 31 as· 
kt-r ıtır ve lkJ subayla 11 asker dt l 
hafif yaratanmı,ıu-. 

Sol am loıı ~e dlnbur~b Jmı. 

vazörlerlndekl ha"ar halUtlr ve 
bu fili «eml derhal denize a<:ılabl
lccek vıu.lyetıedlr. Mohavlt desko-
yerlotn yarası da sathidir. ı 

Ham tayyare fllolarımu: derhal 
düşmanla harbe tututmuştur. na,
man tayyareleri ayni umanda ha

va müdafaa bata.ryalanmuın da r 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

-- - - -
Polonyada Harp 
Devam Ediyor 

Faris, 17 (A.A.) - Polonya se
faretilıaneısinin öğrendiğine göre 
rnun tazarn Polonya kı1aları Llt
vaTl\)'a lıudutlan civannda kain 
Suvald1ti rnıntakasında ve Kar
patlarda Alınanlara ve Pol.esya 
eyale' i ile Biafovw..ıı'nın sık ağaç 
lı dağlarında Sovyetlere hMa mu
kavemet etmektedirler. 

r--

Fran sa erdunnan plflarlan ketlf esnasın da 

ar 
• 

Alman Tayyareleri lngiltereye 
• 
ikinci Bir Defa Hücum Ettiler 
İngilizler 13 
Hitler Dün 

Alman 
Büyük 

T ahtelbahiri Batırdılar, 

Taarruz Emrini Bildirdi 

Anlıgan Beri Gelsin 

Biz, Türkçe Yazıyoruz, 
Neden Anlaşılmamış? 
AŞAatDAKI SATIRLARI ALAKADARLAR SIR DAHA 
OKURLARSA ITHAMLARINI GERi AKACAKLARDIR 
Evvelki ıünkü nüshaml1da, talebe

nin •az maskesi tedariki hususunda 
kola.7llklar sösterJlmealni temenni e
den bir yazı J'amıt.Ştık. Bu yazmm 
py.,.I ıu idi: 

Bazı mektep lda.reel talebeye to71e 

demltlerdlr: 

- Şv kadar mücldet ı,lnde h•Dlnlıı 
blru P• mulıeal alacaklUIJS, 

Talebe, mekteplerin bu emrini se
Up velilerJne sjylemişl"rdlr. Vtlller 
de, 6 Ura verip nasıl maske aladtl.· 
larmı düşünmefe bqlam.J.flardır. 

İtte bu hadiseler bizim 1tulatımıu 
kadar da aksedince. hem velileri 
mii4kül vulyellen Jıurtarmak, hem 
de talebeyi bir .-u maslıeslııe daJo• 

(Arkası 3 üncü .. 

Ri 
onuşan Adam 

tarsınız· iltifat eder, sa.iınızdakin• 
&Ü}tims~Ninlı.; herkfıl usnıu · otu~ 
rurken o öyle bir güruUü eder kı, 
her kafa.dan blr e:; f:Jkıyor whabına 
ka.pıhrsınız. 

Jtoılbukl ort.ahkt.a c;-ıtı yoktur. -
i le . .\.vrupa. kamından konusan a 

dama \>("ozedi. G~len sc lerln , duyu
.. ·· ııüıerio nereden celdli:l. na• 

lan curu da) 
(Arka!C;ı 3 üncU sayfa 
SELAMİ İZZET SEDES 
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu 

GENERAL KEMAL 

Müfettişi Emekli 

KOÇER 

Planın tatbkiııde dikk_atli b" 
Junmak gerekli idi· Üstu.T).8. -
rekler yülclenmek Üöaraç.fıa
yorıılarla miua:ly.~·ı üfeklerin a 
şırnak düsi;_...rasJJda sevkı ırn 

e e \<"··" gırnıı.ş olacaktL Heor f :/. _,.angıcında güçlükler Q<Jk 
. 

1
Cem.U de kaçakçı kaıfi1ede 

ıdi. Kamyonların başında Maçka 
ya gittiler ve müdüre kürekleri 
sevke ba.şlıyacaklarını söy led.i -
1er. Küreklerin çıkarılma.sı mü
saadesi &lınmı.ştı. 

Mavzer ve o·omatik tüfek'leı 
saııdıklarile bir yandan kürekle 
rin istif edild.ıği yere taşımyor 
dn. Muhafızlar kürek giibi esa -
sen satılmış bir nesne i1e hiç a
lakadar olmuyorlardı. 
Yanaşan kamyonun allına si

lah sandıkları, üstüne kürelcler 
yerletşiri.1di. Minareye kılıf bu -
lunmuştu. İkinci kamy<ın da ya
na~tı ve ayni sureüe yüklendi. 
sivil elllıiseli gürbüz enler bu san
dıkarı kolayca ve büyük b:r eıl 
ca!bukluğu ile kamyonlara veriyor 
du. Herıkes ne büyük ve hayırlı 
işler gördüğünü biliyorıdu. Ah -
mçt Efendinin dilekleri yerine ge 
tirilmi.şti ve açılan ıbu izde Cemi
le ve arkadaış:.arm.'.l da veni bir 
vatan! hizm.,ıtin ifası i.çin güzel 
bir fırsat v-er.lmi.şti. 

Buna, gizli al.ndığı için, bu 
yurdıın işile alirkaşı ol.mıyanlar 
hırsızlık diyobllirler. Fakat bü -
tün "tıu lı,.•reketler o kadar kut
si ve kutsi olduğu kadar da o 
kadar tEihlikalidir, ki, müteşeb
bisledni takdirle ve hürmetle an
mamak kalbi! değildir. Vu vak'a
nın kahramanları Çankınlı Mü
lazım Ahmet ve başçavuş Cemil 
şoföıller ve erlerdir. 

KAYNAKLARIMIZI KURU
TAN DARBELER 

İşgal, en ufak bir askeri teşeb
il:>üse kıoyul.mak imkanlarını da 
elimiul.en almış glbi idi. Kahra
man bir millet mefluç bir vazi
yete so.kulı:nak iSteıırni:şti. Tür.k, 
yalnız hakkına ve imanına l(iive
niyordu. 
Tüfekwriınizin makanizma -

ları. toplarımızın kamaları mem
leketin her garnironuııda toplat
tırı~ortlu. Bu ciniyane hare -
ketler için sefil vasıtalar yer yer 
çalış1yor.'.artlı. Kontrol heyetleri 
kollarını şarka ka.dar da uzat -
ml'Ş!ardı. Erzurum garnizonunda 
da · toplaıttırılan kıymetli silah -
!ar, rnakanizma ve kamalar da 
koville KaıfkasyOJdaki işgal ordu
suna teslim edi)ınek ü:ıere yoıl.a ., 
çıkarıl.mıstı. İs arJbulun. düşman 
elitcde g:.Zli bir vasıta olan Ferit 

hüküme i, bu kararları bütün ı 
kuvv0til-e okşamakta idi. Kat'i 
kararı verrr·ek haıkkı mille<tin -
d'r. Hakimiyet, on.undur. Bu öl
dürücü icraata boyun eğmek is
tcmiyen Erzurum, bu hiyaneti 
haber aılmca !ertip ettiği bir müf 
rezeye bu namus kaçakçılarına 
fili bir ders vermeyi kararlaştı,. 
rıyor. 

Dekıovil, Deveboynunda mil
letin ruhundan kopan ve hare -
kete geçen müsellah bir kuvvet 
taraf.ndan durduruluyar, kaçırı
lan teQhizat geri a!ımyor ve ka
çıranlar da layik o'.lduklav mua- ı 
meleve t.21bi tutuluyor. Bu saye
de Erzurum garni2ıonu elinden \ 
siJahıru bırakmamı.ştı. 1 

• 

Gnıpun en «etenı uyesı btnba,1 
(Albay) Bilal 

Birçok askeri mıntakalarıda ol
duğu glbi i.stanlbulxia da makaniz
malar ve kamaı'.ar toplanmıştı. 
Mahdut miktardaki asker, inzi
bata memurtlu ve bunlara s'.lfıh 
verilmişti . ..Kuvayi inziba. iye. 
deni..'.en soysuzlara silah vEril. -
yordu. Bu kuvvete intisap eden
ler arasında zmni meslekini giz
liyerür lüzumlu ~ey ieri kaç.r
ınak hususunda faydalı olaibiliYor 
larıd.ı. 

Anarloluda kamasız birçok 'op 
!ar vardı. Bazı ıeknik eıemanla
rımız mahir us .. ala.r1mıza 1 ray
lardan ve dem.r bı·oklarından is
tifade ederek, kama yaptırmnk 
çarelerini aramışlardı. Evet, de
nize dfu;en köpüğe sarı.l!riard.! 
Burada muvaffak olan arkadaş
lar da vardı. 
Grup~an da kama t~ep edJi

yordu. El.de edilelı:iienler göıırle
ril.mişti. 

Zeytinburnu kama için b!ok
lar hazırlıyaıbil:rıdi. Fakat bu fab
rikalar, şöven bir muhafız kuv
vet elinde >di. Mekten arkada
şım binbaşı Ethem, sık; taikibaı a 
rağmen, is enen 95 karna gövde
sini hazııfuyabileceğini temin et
ti. Ancak, büyük şalımevdanı iş
letmek kin bir fırsat aramas , bu 
işi bir müdıdet uzatmıştı, Niha
yet, bu zat bazı arkada~!arile bir
likte ça'ısarak !15 kama blokunu 
bize teshm etti. Bu blok:lıar da 
derhal sevkedildi. 

Bu arkadasların himmd!erini 
takdirle yadetmek icap eder. 

BİR ZAVALLI İLE MUBAV~E 1 
l!aPbive nezare' i cümle kapı

sındaki kule.er, muzir te.şkilatı 
canlandırmaık vazifosini alanla -
rın faaliyet merkezleri idi. Mey
daııılıktaki ç~d rlarda da aza ~y
dı muamele:eri cereyan ed:yor -
du. Memleketin ..:_ordli çocuk.a
rı bu katil kulelere her geçi<; e 
is.ihkar nazarlarını atmayı unut
muyorlardı. Bir zaman ol.muştu 
ki, barakalardan b:rkaç aı·da bir 
dağıtılan maaşı almadan önce bir 
taahhü tna.me i.Jr.:zasııu da şart 
lroym uşlarci;. Bizim hinıbaşı Fa
ik, o yoldan geçmeden maaşi al
mak çaresini bllil.anlartlandı, aç
tığı. çığırdan biz arkadaşlarını da 
istifade ettirdi. Biraz son~a •a
ıbiatile açıkta kalınu;tık. Türkçü 
Ziya, burada birQ<Jkları gilbi biz
den de yardımlarını eısiııgeme -
dL 

(Arkaaı var) 

EDEBi ROMAR: 48 

Jarll Bir Kıs abah 

t K D A M 

Tr~IJe Pasosu İhti~arKomisyo- Dün Haliçte 
vaktinde nu iki Dükkanı Feci Bir 
Yapılmıy.or Kapattı Kaza Oldu 
Denizyolla rı İdaresi Tale-
beyi Paso İşinde Müşküf 

Vaziyette Bırakıyor 
Denizyolları İdaresi mektep talebe

lerine vereceği vapur pasolarının 

muameJelerlııl yalnız saat 13 ile 15 
arasnıda yaptığı ve bu saatlerde de 
talebeler mekLepte bulundukları için 
bir çok talebeler hilii. pasolannı ala
mamışlardu. 

Muamele saa.Unin 15 il~ 16 arası
na alınması ve böylelikle mektepten 
çıkan talebelerin muamelr:ye yetiş

melerinin temin edilmesi ls~nmekte
dlr. Ayrıca idare Teşrinisani ayından 

sonra paso muamelcsl yapmamaia 
karar vermiştir, Bn vaziyette ders 
aenesJ or'3.suıdıı. şehirden bir saytlye 
yerine taşınmağa mecbur kalan me .. 
mur ~ocuklan lam biletle mektep -
Jerl:ne devama meebur kalacaklar -
dır. Bu kararın da değiştirilmesi için 
alakadarlara mü.raeaaUar yapılmak -
tadır. 

----O<'-·---

BELEDiYE 

Yapı~acak inşaat Ve Mimar-) 
l ları l esb.t t.diidi 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar 
dün öğleden evveı imar işleri mUdlir· 
lüğünde meşgul olmuştur. 

Na.fıa Vek.lileU Şişlide yaınlmaSJ 

kararJaşan hastahane binasının pro· 
jelerini kabul etmiş olduğundan be-
lediye inşaat haurlıklarile 

olacaktır. 

meş:ul 

' 
Kağıt Depolarındaki 

Stoklar Kontrol 
Edilecek 

1\llntaka Ticaret Müdiirliiğii tara. .. 
fından thtlkılr yaptıkları anlaşılarak 

ihtikar komitesi vasıtasllc isimleri vl
fiyete bildirilen bazı tüccarlar hak
kulda. cesalar verilmiştir. 

Taksimde kalay ticareti yapan Hü
samettin malı olduğu halde :Dahalı 

fiatla satmak maksadile sakladığın- ı 

dan ve nalburlarda kalaycı Kara -
kin Kuyumcuyau fazla fiatla mal 
sattığından dükinıa.n bit"er ba.fta 
ınüddetle kapa;tıJmı tır. 

Bundan başka çivicller ilC kii.ğıl 

tüccarları dün toplanan ihtik:ir ko
mitesi tarafmdan dtnJe.nmişlerdir. 

Bunlardan klğıtçılar 31 Ağustostan 
e.vvelkt fiatıardan pahalı mal saı -
mamaları hakkında.ki tavqiyeye karşı 
itiraz. ederek İzm.!t fabrikasından pa
halıya mal aldıklarını ve bunlarla el
lerinde.ki eski m:ılları kanştırdıkları
nı ve şimc1t de bunları biribirlndeıı a-
7ırarak ayrı ayrı satmanın mümkün 
olamadığın ikri sürmüşlerdir. Fa -
kat bu ihtlkii.r komitesi tara.tından 

varit görülmemiş ve konıite bütün 
kiğıtgıların depolarında. kontrol yap

mağa. ve hakikati anlama.ğa. karar 
venııJ.ııtır. 

Kan·ola F;atıarı Yüksf!li· er 
Dahilde yapılan karyolaların fiat

ları da gittikçe yüksıl!llmektedir. 
Bunu birkaç büyük fabrika. yap -

makta ve ellerinde 9ok eskiden ıwti
rilinbj olan ucuz demir çubukla.r oJ
dnğu halde fiatla.n yüzde elliye ya
kın arthrmaktadırlar. Evvelce 85 li
raya.- 9a&Llan karyola1a.r sebepsiz yere 
10 Un.ya. ıı:ıka.rdmı.şhr. 

BU- Sandal Parçafancfı 
4 Krşi Büyük Bir Teh

like Geçirdi 
Dün öğle iiwerl Haliçte leei blr de .. 

oh: kazası olmuştur. 
İçinde 4 yolcu olduğu halde Azap

kapıdan Yemişe lııareket eden 3265 
numarah sandala Alinin idaresindeki 
kılavuz motörü çarpm1.ş:tır.. Neticede 
SM.Wlaldakilerin he»Si denize dökül ... 
müşlcrse de kurtarılmışlardır. 

Müsademede sandal <fa parçalan -
mrştır. 

-00000--· 

MA R F 

D ·n Ya~ılan T~p'antı 
Dün l\laar.ilte Tevfik Kot'un baş

kanlığı a!hnda, Geden Terbiyesi mu
a!Um1cri bir toplan· ı yapm 

Topl.:ınhda Cumhuriyet bayramında 

l'CSmi geçide iştirak edecek mektep

ler ve bunlann Ankaraya ıröndere -
cekleri izci adedi tespit edilmiı;Ur. 

Her mektebin Ankara.ya. 4& i:ır.~i 

göndermesi. kararlaştırılm.Jştır. 
Bütün İstanbul mektep talebeleri 

ve izciJeri resmi .-e.c;:ide iş~lrak ede -
ccklerdir. 

·---O<J•----
ADLiYE 

Baiurk&y Tahsildarının 
it t.ha rnmes· 

Bakırköy Evka[ tahsildarı Hakkı 

siınmet ve ihtilas .suçile tevkif oluna
ziınet ... ve ibULl.s saçile tevldf oluna
rak 2 inci Ağırceza mahkemesine 
verilmişth'. Suçlu dün başlanan mu .. 
hakemestnde eümıünü ink:il' ekn~ 
Ye: 

Taksimle Tepebaşında birer liyat
ro binas1 yap1lacağmı 1 bunlardan Te
pebaşındakinln ulak mikyasla olaca· 
tını yazmıştık. Taksimde yapda.cak 
ilyatro blnasmm projesi Fransız mü
tehassıs mimarlarından Leon'a hazır· 
lattırılacakhr. Leon projeyi memle- DENJZ 

j Savarona Yatı 

«- lfastaht:ndmı narayı götiif'eme
tlim» demiştir. 1\-Iulıakeıne şahit celbi 
'için başka bir güne kalmıştır. 

ketinde ta.ınamhyaeak ve bilahare 
şeh ... ·~i.,e geUrecekUr. 

Tepebaşmdaki tiyatro blnasınm 

projesi Türk mimarlan tarafından 

ha.:nrJanacaktır. 

Belediye, Beyazıttaki İnkılap mü
zesinin Koska ta.rafındaki köş~ine 

Şık Sitilinde bir kahvelıaııe yaptıra
caktır, 

Er nzin MEselesi 
Hususi otomobillerine benzin veril

miyeceğine dair henüz İstanbul bele· 
diyesine bir tebligat gelmemiştir. 

vpJ;.ç l.:.r n t..üracaatı 
Keııek tüccarları belediye vasıta

sile Ticaret Vck<iletlne müracaat. et
miş ke"Pek ihı·.-.cın.a, mür,aadıe edilme. .. 
sini istemişti. 'J'iiccarların bu tale -
bine henüz cevav gelmem!ş olduituıı
dan tekrar ikinci bir miiracaat yapıt
mtŞtır. 

mı Ö"i!nü·ı l anziıri 
Eminönü meydanının tanzimine ta· 

Up çıkın:ıdığı i~Uı belediye bu işi keu
disi )·.:ıpacaktır. Meydanda.ki elektrik 
kabloJa.rnun yerleri tamaıncn dej'ış -
tlribnl<;tır. Su borulal'ı ile telefon 
kablola.rmtn yerleri değiştirilmektedir. 

Ankarada {Ji. üsülen . , 
Eeletire ı~IEri 

Ankarada bu1unan İstanbul borsası 
muliasebeclst ~luhta'll beledlye tara
fından yeniden Aııkaraya. ıönde.rilen 
işleri de takip edecektir. Bu yÜ'lden 
mphasehecinio seyahati un.yııcalr -

tır. 

Bir milddetlenberi i.tıııye havwt
farı.rula temb:Jenen ve etrafınclald kll'
Dıazı kısmı yeşile lloyanan Sa.varona 
yatı kavuzdan ctkmut, Bebek önle -
rinde de:m.trlemlş&Jr. 

Serssl Mayinler 

Dün.,ü O.omob Kazası 
Dün Maslak yolunda feci bir oto -

mobil kazası olnuı.şktı·: 

Şoför Bürhanın idaresindeki oto • 
mobil, 1\-Ieeidiyeköyü civarından geç
wıekt.e olan ·ralı.ir lMB.inde bir~e ~ar· 

parak ağır surette yaralamışhr. 
Suçla şoför dün aJ[şam Adliyeye 

verllmlş ve tevkif olunmuşlur. 
Dün ha.di!t mahallinde :taıula.n- ke-

Kal'adtnizde Podfma. mevkiiniu 12 / şiften yaı-alwuı, kan.dan sonra oto -
mil a~ıklannda. ;reni bir serseri mayin mobilin artında. ıo mef:ı;e süriiklen -
•aha görülmüştür. Son günlerde ma- 1 diği tesblt olunmuştur. 
Yınıcriu çoğalması endişe o.yandır - ·ı Şoför, hidisede bir kabahati olına-
maktad1r. Bütiin vapnrlum gece '1,ğını, yara.hyı yanındaki arkadaş -
cü.ndUz denizierl tarassut için nöhei- larının kasden otomobilin üzerine it· 
'i kullanmaları kaı·arla.şını~tır, / iikleriıti iddia etmiştir! .. 

S r \.;pıru Lıı aımı ıza 
L€İtli 

İzmir körfezinde iŞlcyen ve Alınau· 
yada. yeni iru!a edilen Sur vapuru ha.
vuzl;uıına.k ~in limanımıza g2lınlı;.tir. 

Va.nur temizlendiği için bugün İznıire 
gidecektir. 

Şirket.ha ıriyenin 
~ef .:s eri 

Ramazan 

Şirketi Hayriye JcLı.resi Ramazan 
münasebetlle her s:ece köprüden Bo· 
ğaza saat 24.15 te iki vapur koymuş
tur. Vapurlardan biri Rumeli dJieri 
Alla.dolu sahilinin bütün iskelelerine 
u,tra.y2cakb:ı· . .BUndan başka- Ramazan 
devamınca Beykozdan her ırün saat 
19 da hir vapol' kalkara \ Anadolu 
iskeJeferlne afrayarak Iövriye. •e -
lecektir. 

POLI 

Yaıtu'n f aşlangıcı 
l'eıı.imabalWde otnr~ terzi Aris 

karısı ı\gavni; diin beuzinlc karyo -
ladaki tabtakurularıuı temizl~rken 

ynki.ıjı kiD.ritt.en benzin şi.lje::;i ateş 

almış ve ı.ıtcıı tahtalaruı bir kısmını 
yaktıktan sonra söndürülmü.ştür. 

Ağaçıar T uluştu 
Mahmutp~ada Ta.rakı;ıılarda otu 

ran Gülsüm dün evinin bahçesindeki 
ocakta. c;aaıaşır yıkamak üzere ateş 

yakarken bacaya bitişik olan ağaqlar 
tutuşmuş ve derhal yetişen itfaiye ta
rafuıdan söndürülmüştür. 

Tr< mvayda für Kavga 
Şişlide tramvay deposunda. kontrol 

Kenan lle bilet almak ist.iyen iram -
vay ınüştcrllerlnden Silleyman kaqa 

ctını.ı•rdir. Neticede Süloyman Ke
naıu dövdüğünden yakalaıımtŞtı.r. 

l!I - BIRINCIT.E:;,ıu., 1939 

'' K VGAM,, 
Yaza~: 

vlet Reisi: ADOLF HİTLER l 
-------Tefrika : 18 -------'-

Propa ğanda Nekadar Kuvvetli Olursa, Halk 
Arasına Fikri O kadar Kuvv~tli Yayar. 
MU.,adeleyıe girişmeden ev -

vel. onlara dedim ki: Bul(iin ilk 
defa olarak hiQbir _şey tanıma -
dan, gayemize sadık kalacaıksı -
ruz. Salonu teı'ke1ımek istiyen -
!erin ancak ölüsü çıkacaktır. U
nutmayınız en güzel müdafaa ça
resi hücumdur. Ilk Olestrüksi -
y-0n hareketi gördüğünüz z"rnan 
üst1erine atılac,.ksın;.z. 

O gece fırtınalı b'r geceydi 
Salor.rla bağırmalar, fez:yaıt, bo
ğuşmalar oldu. Bira ka;delıileri 
haıvalarda uçtu. Hatta silah bile 
atıldı. Bu me<;hıtl ellerin attığı 
silah !ar la taraftarlarımdan bir -
kaçı yaraland.ı, fakat saıyılannın 
az olmasına rağmen mücadele sa
hasına hiiıkim olrlufar. 

Y:rımi dakikalık bir fasıiladan 
sonra ben nu tkınna devam ede
bildim- Zaıb•ta bu gürültülü içti
maı dağıtmağa ıı;eldıği 2aman re
is Hermann F.i.ser içtimaın bit -
tiğini Han etmişti bile. 

-8-
PAR'l'ININ iÇ TEŞKİLATI -
TARAFTARLAR VE AZA -
LAR - KOBVRG SEYAHATİ -
27 iKiNCİKANUN 192.3 GÜ-

NfT - 8 İKİNCİTEŞRİN 
DARBESİ 

Alınan amele partisine intisap , 
et• iğim ilk günden itibaren pro
pağanday a ehemmiyet verdim. 
Bir an evvel h<li.kın vatanıper -
ver hislerini uyantlırmaık, mak
sadı yaymak, taraftar kazan.maık, 
mümkünü olduğu kadar çok ta
raftar kazanmak lazımdı. 

Nih,.yet öyle bir an geldi ki, 
1:ıerrim parti i.;;leri.le da.ha ciddı, 
daha yak.l).dan m2.,,gu! olmam M
zmıgeldi, daıhili ıeşkilatırn;z bü
yümüş, geni.şlemL<;ti. 
Ağustoo 1921 de bu işe de b* 

lad;ım ve ilk olarak alı~kanhkla 
azaların tesis ettikleri parlaman
tari:zmi yıkm"k üzere mücade
leye giriştim. 

İdare heyeti umımü:ye ta•afın
dan seçiliyordu. Bir reis, bir ikin
cireis, bir muıhas•p. -bir ikin.ci ınu- f 
hasip, bir katip ve lbir ikinci ka
tipten ]baretti. Propaganda şeii 
ile 'bir iki arkil!daş daha idare he
yetine alınmı.ııtı. 

Bu heye:in nıüzakereleıi mec
lis müzakerelerinin ayni idi, ay
ni hatalaı·a düşülüyordu. Karar
lar e.<seriyeLle veriliımı bu su -
retle kim~e mes'ul olmu~·ordu 
Prop~ü , a. ~!,'.'.fi olmam i'i.ba

rlle her liitediğimi yap.amıyor
dum, her an, propaganda ile a
lakasız, prq;ır .::arJda nedir bil
miyen Qir tak.ın k:rrı.sC'~eri11 llni
n.i almam !azını goıliyordu. 

'Bu hal öyle mantıksrndı ki, ni
hayet idare heyeti içtimalarında 
bulunmamağa başladım. &n ken 
di noktai nazarıma, kendi fikri
me göre p.ropı>gandada devam e
diyordum; bu iş'en anlamıyan -
lan işim<ı karıştırrn1yordııım.. Da
ha do~ruısu ba~aılarımn işine ka
nşmcyordum. 

Yeni nizamname kaıbul edi![p 
reis olduk.tan sorıra bu manasız 
tarza nihayet verdim. Ekıseriye -
tin karaTı ırerine tek kL<;in en ı:nıes 
uliyetini ikame eottim. 
Artık idareyi elime almıştım. 

idare heyeti azalarına iş veriyor
dum ve onlar mes'uliyeti teker 
teker üstlerine al_arak iş görüyor
lardı. Ancak benden emir alıyor 
ve ancak 'bana hesap veri)"oıılar -
dı. 

tdare tek kişinin eline geçince 
miinaka:;aya mahaıl kalmadı, ha
reıkete geı;ildi. 

Azimli tek kişinin idavesine ge
çım bir parti mü.hiş bir partidir. 
Bütün mes'uliyeti üzerine alan 
:bir şı>fin vaziyete h:lki.m o..ınama
sına, mücadeleden muıafier çıl<
manıascna i!llkan yoktur. 

Parti maddi yoksuzluktan kur
tuldu, iyj~e b:r yere yerleşti, dö
şemelerini tamamladı, bundan son 
ra da bir gazete satın alındı. Bu 
evveıa hat ada ikı sonra her gün 
neşrol.unan Vö"kisoher Beolbaclı
ter gazetesiydi. 

Bu iş te, başar~Ldıktan sonra 
partinin taraftarları ile azaları 
arasındaki sarih farkı tebarüz et
tirdim. 

Tarafta11lar. erişilmek istenen 
gaye hakkııırla parti şefi ile rnu
taıbıkt•rlar, azalar ise bu işte fa
al rol oynarlar. Taraftarlar esas 
fikrin ne olduğunu biiirler, aza
lar bu f;krin yayımına gayret 
ederler. 

Propaıganda taraftarlarla sayı
sını çoğaltılır, bütün halka hi -
tap eder, teşkilatta harbedecek 
kıt'aları, fe1lhedilecek kaıleye hü
cum edip alacak orduyu hazır -
lar. 01."dunun zaferi de disiplin 
ile kııbiLdir 

(Arkası var) 

. . 

Dış Politika 
. - . ~ 

Tür kiyenin Sulh 
Hiz retleri 

Geçen. a1m lttrtnde. baılJJyan Av
rupa harbin.:bı devam eden ıeyrl. 

yarın için ne &1bl neticeler dotıınır· 
sa, dolunun, Tiirk1ye Cumhariyeı.i
uio ve Türk milletinlıı, milli mevcu
diyetini. va:rhğmı, sulh ve. müsaleme
ti koru:mak azmile 7irümek ka· 
rarında. sebat edeeeğfnJ. huaııhğ:m. 

mUlellerin Jamur •• iikfmile, lı;eııdl 

lsliklilinl tııuıbafan pyeshıdeıı ay
rılnuya.o.fmı teharii.a ettinaek iste
riz. Türk tarihl, bugüne kadar teca
vüzkiı· siyaseti, h<l.diseferl kaydetnıc
mi!)ti-t, teeaviialert.n aleyh.inde bul"Pu
ınuştur, \n:llli mevcudiyethıe, istikloi
Hnc karşı yapılan tecavüzleri ise da· 
ima tarde7lern.iıtUr. 

Tüı·kiye, coğrafi va:ıiyeti iUbnll~ 

.ıepen aslt1arda olduğu gibi, büyük 
siyasi teşekküllerin ve iktMadi ce~e
;Janları•ın, mücadeklerinin telaıtl 

•oktasmdadır. Şimdiki bupte dahi, 
ayni cereyanların Ye m11ht.elif akide
lerin telaki cereyanları arasında bu
lu.nan TilrkJye, lstltlittnt, milli var• 
lığını, mevcuııityetlni mahafa.za.yı e
P9 ta.tanla, •evam eden haııMll, m ... 
rayet dairesini genişletmemesini te
min ma.k.sa•ına. ıröre ha(eiet eyle -
metfedlr. 

Mallariv Te gayrimuharip millet
lerle, blllıD'll'fe çarpopn .qa.ı, lltaa1, 
iktısadi cereyanlarla, ayrı, ayrı, fa.-

ret ıı:an Peyman, ıbu sefer kuru 'bile herif hayır efendim, 'benim Pevıman cesaretini topladı: sa, kirn6e kimseye p<ıra vermeğe kıııt loQıdlıl Wr eJU1a lielil eyluen 
otun •bioiılişine ve satışına da ne- h~aıbınn doğrudur, han>mefen• - Başka birini tutma!!a ne ha" yanaşmıyordu. Bu i;Şten de iinıit m•Jaedeleı:te, Türkiye CiiıHurlyell, 
zaret , i ve bittalbi bu yüzden di b:r vaııılı.şlık ya-p.ml*i der çıkar cet, işe bizzat sen· kendin neza - kesildiken.t sonra Peyman kocası dttu mlllcllerin, ıievlet!eria ıwm.u.-
kazan ıan para da evve:ı!<i sene - işin içinden. ret edemez misin? Böyl.e:liık.le hem ile yaJınz 1<;ılmaıktan fırleta kor- lımnm IHlv:<llaini, emıdyeL •• iti-
lerinkir.e n:sbetle fa-Lla o'du. Ni- - Sen de o zaman aın:bardaki ayhk v-errnekten 'kurtulur, hem kar olmuıŞtU· Genç adaım sıkıntı madmı kavvellenıilmılş. •"11>1Ul, Bal-
lı t h t kt. Jd • lt P L-uı·· . ı_..,,... tartt S'- ,,__ı •,.. • kaıİbr, K.a.l'aılenia, J'aJWl Şaril; \'e. · aye ;;sa ve ı ge ı ça ı. ey- ma= u yenı ,_,.an ırır n. de mahsul hırsızlığının önüne ve çaresi=ıgın verdiği. as~iyet 
man yine gizli gizli hesap tuttu Böyle göz göre de aldanmak olur 1 Şarki Atdeande _..ıma.ma""'• ı..-

m ,, ya'. geçmiş olurduk. Ne -0Jur sanlki, ve hGŞnusuz uıkla hi<;ibir şeyi be- m~e ~-ıı, Au•P"da avııeı;- aıı. ve !Tasanın vetmi.ş arırba yfrkü ~ 1 '-' · ·· ·· 1 ·~ •-•-- -
Ga"•bt"n ·--·Lı·ı tu··kenıni<.tı·. Hı"d- bu kadar güç bir iş deği ,..,! ğenmıvor, onune geene çatıyor, dHekl·- ve ·--~e&t ile ııa-ı L--- .. -. eksid h.3ap vediğ"ni meydana •· ..-.. .,. kes" k k d ~ ,_... •• ~ . "1ami lzz et - Metharet Ersin çıkaroı. M~sekıyi Galibe söyle- deUe yurri.vuğunu masaya indir- Bu teklifin üzerine k.opan fır- ıı.er - 1 asıp avuruyor u. nı;ap dalal ,.u....Uat elmuş1ıu. 

- Sız kadınıla1 di. Galıp öfktÜP..di: di: tına o karlar büyük cııldu ki, Pey- Bir ak<a.m yemekten son.ra bal.- 1117; bu ...,1<1a<1&. Mesııagero. Trlbu-

lıiklarsınız Yanal:Jbi! ~ h 1 nıyorsun, "'tedi<>in kadar m~°". ul C ''-" - Pek"a", an•·~ı1dı, senin de- man >~in büsbütün sarpa saraca- konda otururlarken Peyman k-0- na, sıa-. eorrlera Della sera ribl 
işi kırk y~1dır yamp ma - ~ " ...,., - anım, ne vapayı.nı, e"""wen "'- '""" . k M k nd" . .._,__. d ıeı U 

u ol. Yalnız öyle h.esap mesap tu- ne a~ıı·r•. Ben sana bu ,~•~re ,Lur- dimn olocak. Bir iki yu··z liraıı;n ını anlı.varak sesinı esti. aa- caısının e ısıni, go-...m e mer İlalyan pae er e, Balkania<da fa. 
Şimdi duru•p dururken sadaka ' """' •u ~-- h · lk" · ld • i ı· tayım diye b~ından 'büyük iş- nunu sokma demedim mi? işte h<ıtın için bana yeri göğü biri- rnaiib işin eihlıi namu.>.lu bir adarn amet mı, ten ıt mı, ne o ugu şisl iıa•7• • Yase ini, f~lzmin endişe-
den ne di}·e şüpheleneyiıın de o- <kalkışma denıe'k istiyorum. boşu boşuna kendine üzünltü çı- birine kattıracak, o kadar maoh- lbulamadık:lar i~:n Hasamn yeri- belli Qhiuyan lbir ifade ile süzdü- ıerinl paki ve izaiı eylcye.u Frans•nm 
nu kontrol ebmek için ayrıca he- s in yerinde olsam mah - kardın. sır:ü yeni lba~tan eMen geçirtti- ne de başka ibirini bulup kıoya - ğünü favketti, korka Jı:orka genç «L• TemP•» 'azeteslnn yazılarını ın-
sap tutayım anlıyamıyorum. Bi- Uurdum.- su··ı ı·~ı·ıe m•.,ı;ul o- y, rece'··ı·ı1 . An·" vere de ış· ı· büs _ -·"'ııl ul k sa•• bahis ıncvzmı yapmak l!leiJlk. 

0 ., - eotm~ arı>ba yükü •buğday- "" """'' il""-' ar. adamın yanına sok ara sor 
lirsin ki, 0ben her ise burnunu so- kılmıyor "j !a•a hi~ te 1·yı· ba- a.d ? bü"'tu··n yu··=··me «o··,;;.m. b··,•aştır- "h d,.,,.,.,, · 'l'iirklye siyaseti, c.,.ubo Şatlri. 
kan kadınlardan hlç lın11!.aıımam. ra aılınan "satün • r ;;;,r , Snn- dan zar / r.ız ne k ar. " -·~ "" Ağustos ru a'.)'etine ~.,,," am- da: cenubi Avrapadakl ko~lan, a .. ı-

p kl t .. k a.ı· - " l om ~n, herha~ıde masam. ca ile Galip ciıftliği yahıııdi ile Şa- - Bana niçiır öyl~ tuhaf lu - ıarı olan k1i•ük, h-·ı birlikte bü:rük 
eyman ya aşan ırtınayı ön- 1(1 pe m um değil. 'X_e ıııtti- epe~·ce bıı şçy tutar. Ga-Jip dediğini yaptı, mahsulü ,,_ f aaı· ? • ·~ 

!emek için kocasının boynuna sa-ı sen götı kulak oluman iş ··lele dinin e.:.U.dcn kurtarıp ya baska h"a bakı;V'Qrsun ıp. ve kovvelll mUletıl!1'1e, yekpare •e 
ld t•· • - Peki, bu kadar .bir parayı yeni ıbastan tarttırdı ve n<ıticede bir müesseseye, yaıhut ta zengin Galip, sarıki kenıdi kendme ıı:o- müttaıııt devlet ııallnde, Avrupan,. 

rı, ı: ur,ü olur. -...... l hiçe saya.cöık vaziyette rniyiz't Hasanın verdiği hesap ile 'hakiki dostlanndan birine vefaen fe- nn~uyormuş g>bi: bu kısmını, akidelerin miiPdeıne 
- Ben seQin her işine burnu - Pevman koca.;mın ta.vsive:.ini Gaı· kıl kt ma.lısul araısında Pcymamn tah- _, 

km k t ' ıp yu.ıru·u arını sı ı: ra~ etmelk maksadile öt.,ve l:ıe- _ Hi~, d-", birdenbi~e -·"-in sahnesi haline getirmekten, başka mu so uyorUım i... Fakat çift- uttu, çWtliğin süıt işine bizzat ne- AJ.l mininden daha fazla fark olduğu "' -v ~ """"' " .,._... 
ıli<>in i~lerile ug-ro.,,,.,ak.tan lıoş- zar t t · b 1 d ğiliz; .,ah belasını versin, de - riye 1ıaşvu.rmağa başladıalr. Fa- gözüme ilişti de ... Zavaı.ıı J>eY - devlellerin siyasi lhtlrılslıırmı> g-ö~ 

"' • -.-·· e e mıye aş a ı. Çok geçme- b ·.,; dem· d ·· 1 d" meydana çıktı. Galip şaşırmış b ıa ~- k tuı 
Lanıyorum. "'"·r bıın·• da ala"ka- d h --'-- ya, una ı, ın e so.v c ım kat nev. ~ teşE:llibüs ettileme ir man ne hale aeilrn.i• diye diJı!iiln· harp sahası yaımıa nn=n 8"' -

"""'"" G en ayv..,_,·ın süt verimi ar.t- d ,.,. ".; olm1>k · · ı· kıimı:s.tı. Karısma: ·'- " • 11~ aıı n"'-
L ___ _;d~ar::!..,::o;:;:lın~a'-'m:!!!.ı ..!i.s~t~em~ı~·~~rsa!::i!!.~!.!:nd~3!'!....J~2:!!lL~~_!!?:!~!!:..i~~!ı....~J_;:~e:!n!in~e~g~"~j~r~r~-}J~~ıç~ı~n:e~ıın~-J.-ıt~~~~:J~~~~~~~~~Jş~e~;e~m~u~v~aff~a~k olamadılar. Çift - düm. mağa, münatcre ... enge, •. -.•-,~ rrtı§, sa'!ış m~kama orinmK>, bu senı·n k b '«ana "idip te - Bu va'l!iyet dahilinde 'herifi "kA- b ara k lbe~•ıe oa 

""-...,,.., ac ara a yu.. " ta· ,ba r yok. Fa- lijl;in vak1ile t~e-•r· hin edilmiş olıma- Poııy:man sa<;larnın d>btne ka - teri siı ~· ve 112 • ~-ab -
U~u.....,.....,,ruuo.d;a..ıfe-J...dıır...k:ı.ı~~~t~"~-k~~!!!!;S,.~._,,,..,,.l_:"~ş:m:•:k:tı:r,~ta=rz,;.ln~d~a~la~VS1~·~ııiof2111l!!!~ı~11r!. ___ .JJ a · r •-.e e edi: 

ırnıti llll\IAJ[ 



Harp Şiddetlendi 
(Baş taralı ı inci sayfada) 

Parls, 11 (A.A.) - Cephede Alm&a 

bataryaları. c6ya nerelerde bulundu
tunu belli etmek istemekten korkar 
l'lbl •Orünmek ye b11 ıuetle Fra.nsıa 
bataryalarının taarruza. ceçn1elerine 
&ebebiyet vermek için süküt etmek -
tedir. Motörlerln mütemadi bombar
dımanları, Alınanların '-1.rrm:a cec· 
mek lçln &&oklarını toplamiilkt:l ol -
dukl•n a.nnuu levlU etmektedir. 

l\toselte ile llaardt ormanı arasın
da 15 ili '5 1411 u&unluflllıdakl bir 
hat üzerin~ icap eden başlıca Uuarat 
yapılmlftu'. 

Bitlerin insanca vukubulacak tele
fatı ka.t'fy7en nazarı ltlbal'e almıya -
rak !\lagbaot hattını yarmak içiu AJ
manyanın aarfed.ebileceil bütün cay
rcU bu noktadan •östermefi dil.yün -
mekte oldu.fa inUh<iı mcvcattar. 

ber ancak bfr satha.dan ibaret bulun
maktadır. Hareklt kuvveUi topçu 
yardımı ile beraber piyade hücumla
rından ibaret olup büyük zırhlı cU

zütamlar hariç kalmak i:ure, nle!Ade 
tipten takriben 8 - 9 fırka tara.tından 
yapılmaktadır. Düşman, Maglnot hat
tının çok ilerisinde işgal edilmiş bu
lunan mıntakadakl ıahra istihkam -
tarının teşkil ettiti ilk Fransız mu -
kavemet hattına ulaşmağa hiçbir su
retle muvaffak olamamış, otomatik 
silahlar ve topçu ateşiyle uzak me -
saferle tutulmuştur. Düşman, zay'if 
bir iş&al altında bulunan ve Alman 
kıt'aıarlyle temas teınin eden küçük 

gözetleme yerleri hatıarını geçebil -
miştir. Bu mevkilerin müdafileri, 
düşmanı ıeçlktiricl hareki?tlerc de -
vam ederek munla:ıam blr ric'ai yap
mışlardır. 

ALMAN TEBLİCiİ 
Berlin, 17 (A.A.) - Ordu baş

kuıraıı.aanlıjiı tebliğ ediyor: 
Fransız k•taları ıs.ihk:imlan -

m12 önünde şimdiye kadar iışgal 
ebmekte oldukları Alman arazi
sinin büyük bır '<ısn:ını tı:Jıliye 
etmişler, hududa, ve hududun ge
risıne kadar çeki;mişlerd.r. 

İngilıt deniz kuvve 'Jerine dün 
de yeniden muvaffakiyetli taar -
r1.1zları yap.lrnışLır. Fri•_h of Forth. 

Çemherlayn 
Beyanatta 
Bulundu 
(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

ateşlne uiramışt11'. Biri bataryalar 
tarafmdaD ebnak üzere dört dl&Ş
man bombardım;;m tayyaresi dU
tıirüJmüş1.Ur. Bundan başka. di
ler nıtiıeaddl\ dlİfllWl tanaresl 
de hasara utramışttr ve bunlardan 
bir kaçı..nın Almanyaya döneme -
mi• olması muhtemeld.ir. 

Bugün de saat 6,30 da takriben 
dört dii.pna.n ta7yaresi tarafından 

ScapatJov ü.zcrine bir taarru:ı ya
pılmıştır. İronduke zırhlısının ya ... 
nına ikl bomba düşmiq ve ceml 
bazı hasara uğramıştır. Ne ölü ve 
ne de :rarah vardır. 

l\tahim oldnla üzere. İronduke 
eo;;kl bir gemi oluJJ 1930 deniz mu
kavelesi mucibince sllihlarından 

tecrit edilmiş! zırhları kaldınlmış 
ve o umandanberl mektep depo 
geml~i olarak kullanılmakta bu • 
Junmnştur. 

Sahil bataryalarının ve harp 
rr-mlslnlu a.teşl1e bir düşman tay
yarecıi diişürülmtiş ve diğer blrf 
de hasara ufranuıhr. 

Almanların bu &.ibiyelerinc göre 
bir hüküm vermek Jizım Cl'lirse AJ
manlann &hln Te l\foselJe'e kadar 
imtidat eden bütün hat uzerinde ta
arruza ceçmelerJne lnt.l.zar olanabl
leeetl iddia edlltblllr. Faka\ Alman
lar, sevkülceyş bakımından müsait 
olan Ud •e,.a üç noktadan tazfikte 
bulunacaklar. buralara tanklar sev
kedecek1er, ta7a.7re dafU bataryalan 
mlh-a1yk a ine tutma.il: üure çok 

atağıdan acaoak tayyareler röndcre
ceklcrdir. Bu. t.a7yarelerJn ikinci bir 
nzlfesl de Cayyare dafil topların fa
altyetlnl lr.endtıerlnden eonra •clf!ce.k 
o1an bombardıman tayyareleri üzeri
ne ~ekmek olacaktır. 

da:ou.unar. iki J:ngıliz harp gemı- -----------

Fransu:lar, h:.i.disata karşı koymak 
J('in ihtimamla hazırJanmı~lardır, Al
man tanklarının m:ıyln tarlaları tize
rinden veyahut Fransız bataryaları 

ateşinin yalayacağı mıntakalardan 

ge.çmek mecburiyetinde kala.cağı tah
min edilmektedir. Alman tayyarele
ri. bfr kurşun obüsü barajına earpa
caklardır. 

!lfAJİNO RATJ'TNDA 30 BİN 
iNctı,iz, 

Ekselsior razetesine &'Öre, İnclllz 
kıtaah 1\.taz!not hattının bir kısmın
da mevki almq bnlunmakl&ılır. Eter 
Almanlar bu mıntakaya taarruz ede
cek ohıra "-lannu fncıı. ordu
•ıwwı 30.000 kifUlk bir kuvveu..ı, 

modern sllihlan kullanmafl ötren -
mit olan, a7nl samanda düşmanın 

tizerlne hlo Jclmaenfn Te hlpblr ma
kinenin .--ı,.eceıı bir aıet ve öliim 
tufanı 7atdırM'J\k ba.W• bulu.nan 
Ma&1nol Jıattmın biitün karışık me
kanizmalarını ııolı: 171 bD.. İn&111z 
efradını 'hulacakhr. 

Bu 3UOO İnı"llldere Parlsle Al -
naanlarm mösademe "eım.ek muburl
Yelinde kalaaakl:m lı:Ullelerln pltclar
lan nazarfle ba.kılm.alı:tadtr. Cok sa
ınao nomeden Fransaya 32 tncııı. 
fırka~n «ehnfş bntunacaktır. 

SAIUtENN SARKTNDAKİ 
lllUUAllEBB 

Dün Sarn'Jn şarkında, H kUornet
reHk bir cepl1e üzerinde yap11an ta
arruzu, Mosclle'ln (11.rkında.kJ taar -
1'U7un aklbettne ufr<lmıt ve Fransu 
tnnkavemet battı önünde kınlm11br. 
Şura ını kavdc-tm•·k Jl1a'1dl'" ki ı-.lj_ 

tün bu harekat Atman araainde, l\la· 
&"lnot hatta boyunca cereyan eımış; -
til'. l\Iaa:-ino& UUı, bu muharebelerin 
eeı-eyan elliil mıntakadan yirmi ki _ 
loınetre mesa.tedrdir. Fransız muka
vemet hatlı, lank, defi sllii.hl,...l7le 
doludur. Almanlarrn zırhı. vesait kul
lıuunak istememeleri de belki bu ıe
~ıılen ileri ı:elmU,Ur. 

ALlllAN ESİRLER.İNİN 
SÖZLEllİ 

Franaı•lar larafmıla.n eolt edilen 
Al.mu askerleri, mulıwremata b&f • 
ladıktuı blrkao hafla Mnraya kaclar 
l'ransa ile inrtıtere'nln harbe rlnllk
lorlnln kendllerlnd.. saltlandıfını 
aöylemltlenlir. Harbe baş1ad1ktan son
.ta vukaareJen hidlseler de kendlle
riuden sakh tutulmuştur. Bu hld19e
leri, Alman eılirlerl •im41 ~ • 
ı rdir. 

Bu Almanlar, Fransa ile Almanya 
&raSlnda hlçbr saman harp çıkm_ı7a
oaiına, ~nkü Führ-er'ln bnna Rt'fU 
kat'lyede m:i.nl ola.cağına inanmakta 
idiler, .EsJrler, Almanyalldı Sov.t'ef.ler 
Blrlltı ile lılr paki lıma eıtli;lai ha _ 
beor aldıkları zaman hayret etmişler
dir. Askerlerden bJrJ ltwuın herhalde 
Fiüırer"ia clJplomatü: bir manevrası 
olduğunu ve ha suretle hiç hof).an -
madJğı Sovvetıerl avucunu lc,lne 
almak lsled.IJlnl •6ylem4ı1r. Bir di
ler de şuntan söylemltür: 

cBolşevJkJerle itti/ak e.lerek Fran. 
aya ve İılaillettn karşı harbe gir • 

nıi! olmamıza tmkin 7oktur. Eğer 
böyle bir te7 nrsa kal"p.Şa]ıJdar cı· 
kablUr. Fakat daha ,ıınıU defll. Al _ 
ru:ınlar, kl"ndikendlleriııe .Jilıfıihımek 

kablllyeUnl kayJıetmı.ıenıır. İnkisar
la ka11daşacaklarını anlamak için bir 
müddet daha g-eçmesı ilamdır.• 

Paris, 11 (A.A.) - Askeri vaziyet: 
Fransız kıbab. Alman araz.isinde 

~arpqmıya devam etmektedir. Al -
rnnn kıt1aları tarafından oldukça ge
niş bir cephe üzerinde dün yapılan 
hareket ebemmlye\U olmakla bera -

sine ağ:r bombalar isabet e . miş
tir. Hava diı.J'i toplarının kuvvetli 
ateşine ve düşman avcı tayyare
lerinin faa·ı.iyetine rağmen mu -
vaffak•yet e.de edilmı..şt.r. Ha -
va dafi topları.mız dün, ikisi In
giıiz 01mak üzere beş dü.şman 
1ayyaresi düşiırmüşierdir. Al -
man denizafü süvarisi büyük Ro
yal Oak ve Repu..se zırhillarının 
Scapa Piov körfezinde torpiJ..en
diğ.ni bil:dirınektedir. Şimal ve 
B:ılt.lc denizlerinde, ticari harp 
son hafta zarfında mı.tvafiakiyet
le devam etmiştir. İ: , _jz kay
naklarından gelen h,.,,u.eı:ıe göı:ıe, 
sadece 13 Teşrinievveu:len 15 teş
rini evve!e kadar geçen zaman 
zarfında, AbJa,s denızinde ywi va
pur batırılmı.ş.ır. 

FRANSIZ TEBLlC;i 
Faris, 17 (A.A.) - 17Teşriniev1 

ve! sa>bah telbli~i: • 
Dün, ikindi vakti, M:manlar, 

Sarreın şarkındaki mıntakada, 
takriben 30 kLlıame.ı:ıelik bir cep
he üzerinde, kuvveUi bir topçu 
ateşiyle beraber taarruza geçm:ş
lerd.ir. Hafif gözcü kuvvetlerımiz, 
vazife!eri icabı muntazam suret
te gerilem~lerdir. Ateşimiz düş
mana muayyen olan hat üzermde 
dun:lurulmuş.ur. Fransız kuman
danl.ğı, Polonya ordusuna dola -
yısLe nıüza.herette bulunmak 
maksa<iiy le Al.man arazi.sin<le ta
arruzi vaziy~t almış bu.lunan 
Fransız fırkaların!, Almanların 
yeniden taarruza ge.çmejeri ih
timaliyle, on b~ gün cvve.I, b~ 
ka mevzilere nakleillıek kararı
nı vermi~:i. İc:ı.bcden harekatın 
heyeti uınumiyesi 3 teşrlnievvo!-, 
denberi ikmal edilmiş bulunu -
yordu • 
Düşman ileri hareketi, Fran -

sız topçusunun muhtelif çapta 
loplarının ateşi alt nda yapılmış
tır. Alman piyadclt>ri, ~çtikkri 
saha ü:<erinde,mayntarlalarJe kar 
şila~mı.şlard 1 r. Alman taanuzu, 
Fransız kıtaları tarafından ha -
zırlanart ilk mukavemet mevzii 
önün.de durmuştur. 

HAVA FAALİYETİ 
Londra, 17 (A.A.) - Alman 

tayyareleri Frith of Forlıh üze -
rine bu sabah yeni bir akın Y8'1>
mL::Iard:ı. Alarm, saat 11,12 de 
baslanıış ve 11,30 da nihayet bul
muştur. Sa t 11.20 de Boness'de 
de tehlike işare i verilmiştir. A
larm, saat 12 ye kadar devıım et
miŞ" ir. 
DÜN 7 ALMAN TAYYARESİ 

DÜŞÜRÜLMÜŞ 
Firth of Forth üzerindeki ha

va hücumu esnasında İnıgiliz tay
yareleri tarafından düşürülen 
Alınan tayyarelerinin, resmen bil
dırildiJti üzere dörtten fatla ol -
ması ihtimali ku.vvetlidir. 

Gayri resmi bazı mahafil, bu 
hava hücu.ınuıuı iştirak eden on 
iki ila on dört tayyareden yedi 
tanesinin dili;ürültlüğünü söyle
mektedirler. 
ALMANLARIN DÜŞÜRDÜKLE

Rİ TAYYARELER 
Bertin, 17 (A.A.) - Mayence 

ile Franfurt arasında tayyare da
fi bataryalar, bir İn.giliz bornbar
dunan tı;yyaresi düsürmfu,lerdir. 
Alınan tayyare dafii batarya • 

lan, dün de Gernıs.1:ıeim yakinin
de Fransızların bir istikşaf tayya
resini dili;ünnüşlerdir. 

~NGİLlZ TAYYARELERİNİN 
FAALİYETİ 

Londra, 17 (A.A.) - Hava Ne
taretinin bildirdiğine !(Öre İngi
liz tayyareleri dün Almanyanın 
,;ıa~inde ve şimali gaıiblsinde mu ı 

Finladiga 
S. Rusya 

(Bn;ı; taraf1 1 inci sayfada) 

be cünü l\toskovaya cldeceğlni de ay
nca bildirmektedir. 

FİNLANDİYA DELEGESİNİN 
SÖZLERİ 

Kopenhag 17 (A.A.) - Moskova 
muzakcrelerinde Flnlandlya delegesi 
Paa.sivlki, Soclal demokraten cazete
slne yaplığı beyanatla, Stallnln Rus -
Flnlandlya müzakcrelerlne ha.zır bu· 
Junduiunu ve müzakerelerin tama -
men dostane bir hava içinde ecre • 
7an ettiğini blldlrmlşllr. 

ŞİMAL DEVLETLERİ REİSLERİ 
TOPLANTISI 

Slokholm 17 (A.A.) - Şimal dev
leUcrl reislerinin Stokholm'da yapa
~kları toplantı hazırlıkları blbnştlr. 

İsveç hükümet merkezi baştaıı başa 
bayraklarla s1Jsleııecek Knl sarayı ve 
resmi binalar &-ece done.nacalr.hr. 

* Rclslnkl, 17 (A.A.) İyi lllalUınat al-
makta olan mehafil. Paastklvl'nln 
l\Ioskovaya hareket etmeden evvel 
StokhoJm konferansının hitamını ve 
Kalıtonun Delsinkiye avdetlnt bekll
yebllecefini beyan etmektedirler. 

vafiak.ve_tli keşif uçuşları yap -
mışıardır. Bu t.iıyyare,erden tıiri 
İis:;une davet eunerriliştir. 

Londra, 17 (A.A.) - Lord Cihat -
field, Lordlar Kamarasında, Ko7aJ 
O.ıt.k harp kemlsinın, 14 TqrinlevveJ
de, saat 13.30 da, Sko(yanın E;iına· 

liıade Scapa Flov'da bir tabtrlbabil' 
la.rafından batırıldığını soylemiştir. 

CJıalfleld, limanın müdafaa ter· 
Ubatı arasında, tahtclbahirJn ne su
retıe sokulm:ıi"a muvaffak oldufu 
henüz bilinmediğini llfı.ve etmiş ve 
bu sokuluşun mesleki bir kabiliyet 
ve bir cUretki.rlık nömunesl saydııııa.k. 
icap etllilnl söylemiştir. 

İNGİLİZLEll BİR AL'lAN BAP 
GElllİSİNİ BATIRDILAR 

Oslo, 1'1 CA.A.) - Reut.er ajansın
dan: 

Balıkçılar üc, İnrtllz ve bir Alman 
harp Cftllbt arasında V11k:oa relen 

bir muharebeye şahit olmuş olduk· 
larını ve Alınan harp remtslnln Nol'· 
veç'ln prp sahilinde bitaraf sular

da batmq olduiunu söylcmektedlr. 
!!erlin, 17 (A.A. - D. N. B. Ajan

sı bildiriyor: 

Führer, hlıtelbahlrlcr Başkuman
danı Komodon Doeniıt1, blmıetlerlne 
mük;ifat olmak üzere Amlrallıta ter
fi etllnniştlr 

Alman bahriyesi Başkumandanı A· 
mlraJ Raeder, &o7&1 Oak zırbhsını 

batıran ve Repalse knıvazöriinü tor ... 
pllleyen tahtelbahir efrad1nı bJrinci 
ve ikinci sınır sallp madalyaslle tal -
lif etmiştir. 

İNGİLİZLER 13 ALMAN DENİZAL
TISINI BATl&l\UŞLAR 

Londra, 17 (A.A.) - Vlnslon Chur
chill, Avam Kamarasındaki beyana
tında, ceçen Cuma cünü dört Alınan 
tahle1bahirinln muhakkak surette tah· 

rlp edUdlğlnl blldlrmifllr. l!u dört 
tahtt'lbabir meyanında, Almanların, 

h&rekil salıuı cenlş ola.n en hİİ;J'ük 

tahlelbahirlerlnden ikisi de dahli b11-
J11u01ordu~ 

Nazır harbin başındanberl on üç 
Alman d .. ıaaıt.suua b&lınldltuu bet 
lan•nln ciddi nretle lalui• edillil
fjal •J'iemlştlr. 

fKJ>Ai\ 

aş ve ili B ya at 
• 

" 111 iaralı 1 inci 5a7fada) 

tekabül etmemekte bulunduğu ve Bo~ .. f -
. d d r- k . b 1 ·ı 1 ar uze-rın e e ur iyenın eyne mı e umum.. h 

hüilerinden başka hükümlerden tevakki et~1:.: 
esas itiihaz eden siyasetine Sovyet metalibi 
uygun görülmediği cihetle Türkiye - Sovyet 
Rusya müzakeratının bu defa Moskova' da intacı 
mümkün olamamıştır. 

Bununla beraber Sovyetlerle olan münase
batımız eskisi gibi dostane esaslarda berde
vam bulunmaktadır. 

Hükumetçe ittihaz edilen hareket tarzını tas
vibeden beyanatta bulunan bazı hatipleri de 
dinledikten sonra grup umumi heyetince Baş. 
vekilin beyanatı müttefikan tasvıb olJndu. Ve 
riyasefçe celseye nihayet verildi. 

Vekiller Heye.i Toplandı 
n.ıoskova, 17 (A.A.) - Türkiye Hariciye \ rekili Şükrü Saracoilu l\los

ko,•ada 23 gün süren bir ikamelten aonra Slvastopot yolu ile Ankaraya r;tt ... 
mek uz.ere bu akşam M&kovadan hareket e&mlttir. 

So\·yet1erin Ankara Büyük Elcisi Trcod.id' keıulblne re.fakat etmektedir. 
lllosltova, 17 (A.A,) - Ha~as- ; 

Turklye Hariciye Vekili Sararoğtuoun Ankaray dönüşü hükümetine şifahi 
izah:ıtta bnlnnmak karannd:r.n ve ayni zamanda bu&uhkü h.MIL.e•er ieiode 

memleket harlclnde daha uzuıı. müddel kalmay1 mu,·afık cörmemblnden 
münbal•tlr. 

~ı\nltaı:t, 17 (A.A.) - İcra Vekilleri lleyeti, bng-ün, saat 14 te Başvek:i.let
tr Rtlı.lcumhur ismet inönü'ni.in riya f'Unde, BU~ hk M.iHet Metllsl Reisi Ab
dülhalik ltenda ve Genel Kurmay B kanı Alare:sal Fevzi Çakmak'ın da 
bt~ırakile bir toplantı ya1nruştu. 

l\fos:ko\•a 17 (A.A.) - -D. N. B.- : Türkiye bi.i.yük elçlsf ecnebi .razeteclle
re yaphfı beyanatta Türkiye naririye Vrklll ükrü Sara('Oğlunun bu akşam 
Moskovadan hareket edecciinl ve Sarac:oitu ile M6lolof arası.nch 23 cündt·n
berJ cereyan eden müzakerelerin netlcelendlrllememiş oldu.tunu söylemiı:;Ur. 

Havasın Verd'ği Haber 
Moskova 17 (A.A.) -Jlavas- Türkiye Darlciye \'ekiU Şükrü Saracoğlu, 

anlaşmayı imzalamak_ıım bu akşam ıo kovada.n Anka.raya dönmektedir. 
Türk mehafillnce, Sara.coi"lunan Türkiye hükiımct.in5 müzakereteı-ln ce

reyanından haberdar etmek üzere Ankaraya glttlfl ·ve her iki tarafca teklif 
ve mukabil teklifler yapı1dı.imdan iki bükümeUn de bunlan tetkik edf'cek ... 
lerinl söylemekle lkttra olunmaktadır. 

Röyter'in Verdiği Haber 
Loudra, 11 (A.A.) - -Röyter. ".\tos.kovanın salihlyettar nıehafilinde be

yan olunduğuna göre, Saracoğ1u Rus teklinerlnl Ytnidtn tetkik ediJnıek Ü7e ... 

re Ankaraya götürmektedir. 

Anlıyan Beri Gelsin 
(Ba' tarafı l inci sayfada) 

kolay sahip kılmak i~tn, bu memle
ket mevzuu.na elt aldık, kolayltk &'ÖS
terUmcsl nokta!lnda 1ıı;rarla durduk. 

Fa.kat, dü.n bir retikimlzde okuduk 
ki, maalesef bn neşrly&lımı>, İstan
bul Maarif Jdaresf tarafından yanlış 
an1a!5ılmıştır. Burada. bize cevap ve
ren İ!lltanbul l\faarlf Müdilrüniin kul
landıfl lisanla konu."l&lım: 

Ya, bizim o yazımızı dikkatle oku
mam~lar, yahut ta, anhmak icıteme
mlşlerıllr. 

Biıe kadar ako;;eden hidise ~udur 
ki, bir kısun mektep idaresi. talebe· 

ye, birer caz mao;;:kesl tedal'lk etme
lerini resmen blldlrmt ... ırrdir. Yani: 

- Ahnı11.n1z, iyi olur, tlemrml~ler. 
- A1arak~1nn, dem••1erdlr. 
Bu kadar kat'i iradede milb~lata 

etmedillmlıl, aynen hakikati so:vle -
dfğ'lmb:I btlhasq, ta ... rib etmt-k ist.erlı. 
Bizim bfldi~imtJ Türkct"ye ~re, u.n
nr-dlyoru7: ki, mektep tdarrlerlnln bu 
Uadesi kat'iyet l-'e mecburiyet m&na ... 
sun ta?:ammun rder. 

Eğer, talebe irin ma~ke almak ın,.r
bltri df"in,.e. )taarift('kl toplanhda 
verl1en talimatı drmek oluyor ki bazı 
mf'ktep müdürleri yanh, anıam-.ıar 

yahut ta talebeyi mutlaka bir maske
.,.e nlıtp kılmak tcln, bi:rte bir l'ÜMa
fl ve-rmr-ğl lüzumlu c-örmU.lenllr. 
Bunların kabahati biz.de mi?. 

Batti.. bil bu satırları yazarken, 
.,..n.ımıza re1en bir arkad.. ayae::a 
fÖyı., söyledi: 

- Birkaç &"iindür heltlm kuı 111 •ke, 
diye tutturd11. Mekleplea sıkıotuvor
lannış!. 

YultanOnbul i'esblt ett lınlı hli.· 
dlselerl Maarif, Müdürliifüniin )'an
i" aehabt ve cidden C"&ri• ve t.ee.u
rii nıuclP cördütümüs ifadesi hUitı. 
aa u1dnnt1t yaunuonıs. Ve .kaıuuai 

menua.fJ. anlAm.ak istememek gibi 
bir Hham.a da tüpbeslı reddedlyorua. 
İcap ederse yarın caıeteye kısacık bir 
lli.n koyalım. .istanbulda, ka~ talebe 
velillnin bu şek.tide maske aldırmak 

istl7en ('Ocuklan tarafından tazyik e
dlldftl meydana cıbm. Nerede kaldı 
ki, daha .. im.diden, 7ukanda bah:set ... 
iftJmiz hicllaelerle alakadar bazı ve
llJerln bim ve adresleri ci.ımlel mah· 
fuzatmuz meyanınd&dtr. 

F.ter me..-.;ele iddJ:ımızı dtlUJerle 
kuvvetlendirmeie k.ahrsa bizim için. 

bundan daha kolay bir şey olamaz. 
Dunkü Son Posta refikimizin de ikin· 
el sayfa ında: .ister inan, ister inan ... 
ma» sütununda br çok meklep lda
reltrinin talebr-ye ı-az maskesi alJn ... 
ma~'lnm mecburi olduiu şeklinde e -
mir verdiğini co teren ga~·et sarih 
bir yazı vardı. 

Son Po la rr_fikimiz o yazıda m('V· 
zunbabi!t edilen veU mektep müdtirö., 
hulasa, bunların hepsi de mi yalan 
yaxıyor \eya Öyli.ı.yorlar? .. 

Bütün bunlardan sonra, şunu soy
luyellm ki, biz, blltün l&J beye cu 
ma..!;k.esi tedarik edilmesinin mttburi 
olması kanaatinde bulunanlardauız. 

Yani, ileri sürüldütü g'ibl, ga:ı ma.!;
kesinin «Lüzum ve ehemmbretlıt hak
kında talebeye telkin yapılmaslle ik· 
Ula edilın 1 ta.raldan deflllz. Ev -
nıkı .-... kil TUınıuda da 1-el ettl
ilınb .-~ı. bütiia dtinJ'a bİİ;J'ük şehlr

lormde, ook&klıırda maııkeııb dolapn 
1""an >'Ok.. Davamuı lekrariıJalım: 

Maske mecbari olınaJ.ulır, h.kat. a
lmırken kolaylıklar göstertlmelldJr. 

Bir -ekel m....ı .. ı üserilıde, 

ba ka<lar illi& tivraıunlt, likrlalol 
ıoiiyledliiaım içil>. tislelik bir de ka

ballaW çıkıu.k ... İşte bizi •ütussir 
eden nokta ... 

lif Bu Akşam .M. E L E K Sinemasında 
Nefi• Val•!eri - En güzel Aık Meıızuu - Şahan• 

Dan•lan ve Harikulade Melodileri ile 

3 ALS 
Ba, Rollerde : 

YVONNE PRINTEMFS - PIERRE FRESNAY 
Baletler - Konser ve Dana orkestraları 

Zengin ve muhta,em sahneler 

D/KKA T: Bu gece için Localar •atılmt1tır. 

Numaralı koltuklarınızı evvelden aldırın11 
MELEK Gişesi Sabahtan itibaren ,~ıKtır. 

Tel: 4C868 
' 
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S\İ .. n_;_ "" K Ô - ı-" ın. emal ke' . M h 
nın a aretle 

Maamalih daha kı-'!1 Takdirle Seyretmişt· 
dan evvel Atatürk 4 giiı. 1 

su alınan viicut nahiyelerinı ı; 1 :İlk suyun alının _ 
retle oradakı ıst:ra,:ılan şikayet rissin:gen de buıuı:ıll<la dokt°.r 
etmişti. Bu şikayet ediş anlıyan- ıJCernaı Öke'ru u.ş, profesor 
lara yeni bir tehlikeyı,' tekrar su ı - ı 0 m"'1aret ve ~ a su ııh-ş.nı tak<f · • 
toµlanmaf!a başladığını _ııosteren sız mute.. ır~ sey-
bir ifadeydi .. Maamafiı tedni muyordu. BtN,,4 sınsın.ı1 F 
heyeti bü'.ün varh~ile krizi kar- da ce.i.bedilmiş b~~uld ~ . ran 
şılamağa, menetmiye ~r~ı.. Prof!!SÖ>r Eplnlıer İS"I~: uıun-
Tllbin.ler heyeti tarafındaıı her- Kriz sıracsında 0 da "'iı?. ara

1
-

Rfin verilen eünlük lromüni.kel.?r- ye:le birlikte buJ.unmuş, "'iJ1 

deki değ~ı!Ü;k (1) ve bunların nvuşturulmasını mu:eak'.p Ata-
muhteviyatındaki vahametin de- türkün yer>iden ~!anan sudan 
recesi hükıimet<-e nazarı dlk.ka- şitiyeti sırasında ikinci bir su 
te alınarak neş:;!et"ioo, efk~ u- 1 ma ı,tni konsülte eden hekim!Ere 
mı.ımiveve bunların bildi:rilıııesi- iştirak etrni,<rti ... 
ne izin ~·e emir verildi.. İşte, ille Ebedi Şefin 24 tl~rin saba-
<lefa 12 İ.kte$Tin tarihile ayın 17 hı, v:zı 'a sırasında , ine mü -
inci günü intişar eden ilk komu- davi hek!mlen:IE'TJ sordu~u: 
nikeleri dii!erleri takip etfi. - İkinci tı'r su alma içi:n ba-

Bu asabi kriz tam üç gün .!iir- zırlık yaptınız , !? 
mu;<. 19 İlkteşrine kadar dı>vam- SuaJne hekım;er-
lı ihtilaçlarla Atattirkü yormuş, _ Evet! 
b itap düşürmüştü. NMızm inli - Cevabını venrıi!,tler, ılk su alm 
zamsızlıih. refesin kriz devirle-- <lığı zaman duydugu hıı:f '.f.ik ve 
rine ;::öre azalıp çoğalarak kfilı ıztırabın dinmesini denemiş bu-
tahamrnülfcrsa bir sürate çık - hınan Ebedi Şef te: 
ma.s .• kah duyu1ıımyacak kadar - Bunu mümkün olan süratle, 
azalması hekimleri 'büyük tela- derhal iera eriiniz! 
şa düşürmüşken 19 İlkt.eşrinde Emrile hemen yapılnı. ını is-
tedrici bir düzelişle hastalık nor- tiyordu. 
mal seyrine geldi. İ0te, birir.ci su almadan H gün 

Ebedi Şef krizi müteakip ken- sonra, 24 ilkteşrinde ) ine müda-
dilerini tophyarak göıılerini açın- vi hekimlerden hazik nr<>fe;Qr 
ca gecenl.erı hatırla!T'adı. yalnız: ı M. Kemal Ökeni~ etle iki".ci hır 

- Epey uyumu.şum; saat kaç su alma operasyonu yapıldı .. 
\'llrl Aswl \"e hazmi arazla birlık;,te 

.5öz.erile kriz esruısında geçen-• İik:teşrinin 16 ıncı günü başla • 
lerin farkında bulunınadıJ!ıııı bil- yan buvuk k;.7. Ataturkü üç gün 
dirnıişti. Yalnız, yatağın muay- üç gece devanın ih:i15çlarla zili-
yen bir noktasında, su almma - yetin son haddine çıkard.ktan 
dan evvel gözlerin alışllğı 5rtü- sonra yavaş ya\•aş süküna yüz 
nün al:_ndaki; Ebedi Şefin ı:ös- çevirm~ Atatülk üç g~ sü-
tererck şikayet ettikleri nokta- ren derin bir da~ınlık ve asabi 
da yine eski şişlik belinrıi.şti. nöbe~eri savuşturınWj!u.. Ayın 

Bu, yeniden su toolar.masına 19 uncu ııünü başlayan Salah, 
deWet eden bir tezahür, suyun müdavi hekimlerin verdikleri im 
alınmasından evvı>lki şeklin ay- münikelerde bildir.!roi.ş, esasen 
nını ırösteren 'bir beı!:riştL 23 Ey son vaziyet üzerine neticenin va-
hile kadar süren kriz'n zafiyeti, hametini takdir eden hükümet 
Atatürkün yeniden sudan şika- böyle bir hal karşısında hasta-
yet etmesi'.e hekimlerin 'ekrar lığı gi:ı:lev:şin mes'ulivetini kav-
bir su almağa leşeibbüslerini in- rayarak 16 hkteşrinin ertesi Rfi-
taç etmişti. nünden i!fbaren devamlı surette 

(1) l\lüdavl heyet her cün ...... 
akşam i.kl vi%lte yapıyor, b• Ylaüe
lerde hastalrtın 'ICTrbd ltir kenünlk.e 
lir hilkümete bibliriyonl•. 1l. Y. 

1 GÜ fiN TENKiTLERi j 
Karnından Konuşan 

Adam 
(Ba" tarafı 1 inci Sa)·fada) 

..ı g-eldic"i belli detll l<L Bu korkan9 
karın o)·unu ort.alıia bir mezar sü.
k:inu yayıyor ve bu garip !'ükün i
çin~ ciinler. haftalar. aylar bekle 6 

m('k kalbleri üzüyor. 
Dünyanın dört bucaiında Wl !'la

dalar uyandıran nutuklara, ..ıuktar
da Khk ('alan ku.r~un 5lerin~ .. ku -
tuplara kadar gurle)•en top uiullula
rına. feryatlara. fiı'anlara.., ah ve 
vahlara raimen Avrupa 51.:sslzdir, 
cünkü karnından ko!luşmaktadır. 

Avrupa arhk can sıkmata b:ı~lıyan 
bu k:ınn konmma51 oyunundan vaz 6 

rec;lp atıın1 açsa da. tath tatlı konuş· 
sa ... 

SELAl\ıt İZZET SEDES 

Bu Ne Grrip 
İştir? 

(Ba tarafı 1 in<"I ayfMI&) 

ken ea biiyük )latayı ela a7aJ ı:amaa
da )'apmaltla ve h11> i >tialtl ile 
•ötürdüfü et:ra,-ı: l'erlye Ietirmek ko
layııtmı ii<retı ile dahi olsa riiaıer---. Bu bir ku..ur iken ve halkıa d.a e-
Jindekl tek sebil tare eş7asuıı üa-
kW:lara &"eltrip araba vapuru ile kar
llJ'& reçirmek o1doğUJ1a .C'Öre en ba
slt blr ilin bile yaıJİııad.An yolu ka
ııam&k ve alikadarları bir başka ted
bir blllmaktan g-afli bırakmak büYiil< 
bir haksızlık, halk hukukunu hfre Jn~ 
diren bir tutumdur. Bu haJe rset ve 
hayret etmrmrk ha.Jdkatrn eldtn 
mlyor! 

ızın çııkluliun
uhamrned adında

i tefrikamızı kovama
dık özür dileriz. 

HACCACI ZALİM tefı-ikamızı 
ıbugünden itibaren 4 ün
cü sayfamıl'lda bulacak
sınız. 

f-.ı"ılll~Wll~-----llL'-...;l 

sabah ve akşam rapor~annı gaze
telerle efkan umumiyeye teb -
!iğ etmişti_ 23 üncü Rfinü bildlri
Ien komünikenin son cümlesi· 

(Arkası var) 

ı Zk«ğcvıcd] 
Yüz Milyon Perdelik 

Bir Oranı! 
Amıtrikamn U.Uoriya tthrinin bU -

mem lıaJl&'i dafındaki bir matanıda. 
&arihte-n ancekl 1:anıanlanta ya!pl'aa 
.iuaola.ra ait bir ka.fata.s.a bu.lu.nm ... 

Böyle <'ski zamandan kalma, köhne, 
li.aJKsı öriuncek aitarll örü:lmü$ blr 
lll&farada, tabii jakelatay, sillndlr 

ppb, -- arpln_ manikür lalu
mı filan ba.llm:ıcak dettJ a. cihetle 
ya tarihten ÖD.Cl"'ye a.lt bir insanın ka
fatası, yahut yine o zamanlara ait 
herhangi bir hayvanın kaburca kr -
mi1tlert bulunat-ak.,. 
Amerttanın bu köhne matarasında 

bulanan bu kafatası, bulanlara mİI -
baret olsun! Tabii onu bulanlar, tm. 
dl ondan ne türlü istifadeler edecek, 
eolı: e ki zamanlara dair ondan ne 
Uhamlar alacaklardır. 

Fi.kat tarihten Oncekl zamana alt 
olan bu katatasını şimdi ellerlne Ke -
rtrmt, olanların yerinde ben olsam 
ona su sualleri sorardım: 

- Ey ('Ok eski :ıamanla.nn karuka
fası. söyle bakalım, şu dü.ııy&da, sı

zla amanınızd.\ da böyle politika .. _ 
lerl, ehli, aşikar ıtıilaklar. ıwanu. 
nota "tUmatom tran1palan,. b1m. ol
ma maddeler, ~ömüıı-t tanaıan, 

zayıfl çullanmak. sallan ıaantara 
bashrmak ve nlhayrt dallt bud 
clhan harpleri e .. r ••J"d.a. v butiın 

lııllnJar o zaman da olu °' Jdly,,,. ıte~ 
killeri. bfcfmlerl, c.·r•~ kaideleri 
naaJdı? 

ki mumallt>yh 
ruı...,-,. "~ suali..- karı;ısında dile 

olsa onun. büttln bu cıualitre 
receil cevap fudur: 

- Bıı sbledlklerlnmn hepsi, mev
zu iUbartle, o tam.an da aynen olu
~u. Fa.kal, 1alnu o amanın ah
uesi. 4ekoru. ak-tf'C a _ _.."J, mtzan.enJ, 
aaakJ'ajı ıw.ı.a idi• 

Şa h.&Jde dram 1 ili • dıram, deil
IJetl J'•lnn nhnr, dekor, akseıiUYar, 

akan sen aaky aJ •e artistlerin .- ... 
hısları... Öyleyse buoır. derler: 

ciman oğlu!t 
Dram 

100.000.000 
Perde 

0S:l1AN CEMAL KAYGILI 
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ı KJIJ~ç IKi Kardeş, Karşıla~ıu,J 
Ellerinde Ya ın 

S l Y
an Sürüye Meydan Okuy9r~ir balta, 

O U ~ ,or, her mızrak, 
. · · \ Her kılıç d'· · d 1Wd ..ınman ve kardeşı ıçm . . _ .. 'll.Ş!Ilesı e genç 

urr lısur .bulundukları bır 1!'~1iliıra bir adını daha iil<'r-
ta.mamen :;a dakika sonra ele °?':& ımkB.nını veriymdu. 
1bu ev~ b ~uıt ölüm muftı.ak - Fırat nehri, kulak.lan gıcıkla -
geçme ve Y yan bir şırıltı il<' biraz uzakta a-
kaıktKırtull ~ı kallmaıruia kLyor, kraşı.k1 sahilil>e uiuka ka-

~ ~ kika sonı:ıı.ın ede- rışarak kayibolan niftıayetsiız bir 
. Bır~~ç :apıtl' • ,l\,bdurrah - çöl bu hadisenin cereyan ettiJti 

vın ! 0
: v,,.ni parçalıyacak- kanı sahil ile · kendi arasında a-

kır ~ ,,. şılına.sı güç bir hail vazifesi giı-
ce~ .... ı~ kıstırıJnuıı gilbi yaka - rüyoııdu. 

1RaJ< ve ölmek Albdurrahma- İki kaııdeş için kurtuluş, ancak 
nın jlJll'Uruna dokundu. fıratın sa'hiline kadar gidelbilnl:ek-

Ölüm karşısın.da b.ile gururu- te ve nehre atilarak karşı sahile 
nu düşünecek kadar cür'etkiır o- çıkaıbillnekte irli. 
lan bu yirmi yaşında.ki delikanlı Onlar, iş.te bunun için son gay-
kenrlisinden küçük alan kardeşi retılerini sarfediyorlar, karşıla -
Halidi ko1wı.dan yakaladı. rında insandan ve ölümden mey-

Dişlerini g~ırdattı. dana ııelen duvarları keskin kı-
- H8'1ıit ... Halit .. , Dedi, bu da!>' lıçları ile yıkarak ilerleıniye ça-

daracı!ı, e'VJl,e, düşmanlanmızın !ışıyorlardı. . . .. 
ayeildan alltınd& çiğnenerek kat- Bütün köy halkı, i.şlerını guç -
lroimekten ise şerefimiZ}e öle - !erini brrak~lar, yü:clerce ~-
:tim. Kııl.ı.Qlarıınrıı çekelim. Bizi nin iki kişiye, iki genoe hücumu-
beklzye.ııJıerin kucağına, katille- nu ve iki de<likanlının _yütleree 
rin kolları ve mizrak11an arasına si.yahhya meydan <>kumasını hern 
atılalım· Haye.tl!llllZı ve şe:refuni,.. takdir hem de deh~t içinde sey-
zi sonuna kııdar müdaıfaa ede - :ı-ec:liyoı!lardı. 
lim. KimbiJir ıb<illti bu suretle Albdurraihman iki yerinden ya-
ellerinde:ıı de kurtu!l:ınwı oluruz... ralanmış, Halidin ise artık müca-

İki kardeş ağlaşar>ak kucaklaş- deleye devam ede~k takatıi k:ı:l-
tılar, vedalaştılar. mamıştı. 

EJıllerinde yalnız kılıÇlan oldu- Son pir gayretle ileri atı'lan Alo 
A"ıı hak!e kırılmak üzere olan ka- durrahman, Halide: 
pının arkaıımda mevki eldıılar. - Fmıta ... Fırata... .. 

Dışaı:ıda Jıfila, gittikçe artım in- Diye 'bağırarak bir yıldırım su-
tikam ~eleri yükseliyordu rati iie düşmanların sa:filarını 

Nihayet kapı, mütllıiış ibir tara· yanlı ve nel\ıre atıldı. 
ka ile parçalandı. · Halit te Abdurrahmanı takip 

Muhasara edeıııler, eıllerinrle kı- etmiş, mecalsiz kalmasına rağ -
hçlan, baltaılan, açılan kapıdan men son bir kurtuluş ümidi ile 
içeri atıldılar. o da Fıra ta atılmıştı. 

Ve ... Atıılmalan ile beral\ıer de İki karrleş, yüzerek ne!hri bir 
geri çekilın~ri 'bir oldu. sahilden öte sahile katetmiye uğ-

Biraz evve siyahlılara evin yo- raş>y>OI'lardı. 
lunu kapayan kapının yerinde Ellterinrlen kaçırdıkları avın 
şimdi valdaşacak olanlara ölüm hüsranı içinde tekrar şaşırmış o-
y>0lunl! ,ııösteren iki aslan vaııdı. lan askerler bir müdrlet sonra sa-

EllE.'rinrle yaılın kılıç iki kar - hile koştular ve kaçanları il:na 
deş, Ai:ıdurrahman ve Halıit, kar- için kandırmağa başladılar: 
şılannda soluyan bu sürüye şim- _ Dönünüz ... Diyorlaııdı . AI-
di ~eydan okuyorla:rdı. tık size hiDbir şey yapmıyacağlz. 

Hil; beklemedıklen bu h~ket Sadece bize tee!im olunuz. Al>-
siyaılıhlan şıuıırttı. Ve kısa suren du:llah !bin Ali ikinıizi de affutti. 
'bu şaşkın1ık anı ara.Sında içlerin- Badema Arabiatanda nı,iisteriıh 
den 'birkaç tanesi Abdurr'.'11ma- ve hi~bir takföata maruz kalma-
nın kıJıcı aıltın.da can verdı. dan yaşıvalbileceksiniz. Geri dö-

Düşı:ııanın bu şaşkınJığından · 
,_ l•-ımd nünüz .. 

istifade etme.. ""' ı. Fakat bütün bu ya'lancı vaitle-
Aıbdurrahıman ve Halit, derhal re Abdurrahman inanmıyor, kar-

ve yaıylarından fırlayan oklar gi- şıki sahile bir an evvel yetişmek 
lbi yüzlerıce as:keril'\ ortasına, ölü için vüzmekıte devam edi::;ilrdu. 
mün kucağına atıldılar. Kuvvetten kffiilen Halit: 

Bu, müthiş bir kahramanlık _ Ben dönecei\'iın, dedi. Belki 
manzarası idi... hakikaten söy ledikJleri doğru .. 

İki kişi. .• Jiiri on sekizinde di- Belki bizi affetmişlerdir ... 
l!eri yirmisinde iki delikanlı, el-
~rinde yalnı:z yal'ın kılıçlan;yüz Abdurrahıman kardeşinin bu 
leree mizrak, yatagan ve ba!ıta safiyetine güldü: 
!hücumu altında tek başlarına - Geride ölüm .. İ'leride necat 
ça:rııışıyorlar, mütemadiyen sağ- var ... 
larına, solıJarına, önlerine yığ - Dedi ve yü=esine devam et-
dıkları düşınan cesetlerini çiğ - ti. .. 

(Arkası var) niye çi.ğniye ilerliyorlardı. 

B" ~ .§ A 
ANKARA 

16. 10 • 939 

1 Stulin 
100 Dolar 
100 Frank 

100 Liret. 
100 İsvipreFr. 

100 Florin 
100 Rayişmar)\ 

100 Belıra 

100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 

100 Peçeia 
100 Zloti 
100 Pengii 

100 Ley 
100 Dinar 
100 YeD 

ıoo isveo Kr. 
100 Ruble 

'Kapanq 
5.24 

130.025 
2.96875 
6.675 

29.0570 
69.5425 

21.87 
0.97 
1.5975 

13.1825 

23.425 
0.9525 

2-.495 
30.6125 
31.19 

ESHAM ve TA.HVİLAT 
Tü borcu ı pqin 19.70 

19.53 1938 % =y;mlyeli 

TAKViM ve AVA 

18 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
ÇARŞANBA 

Hicri: 1358 lluml: 1355 

ıo uncu ay Gün: 291 B. Teşrin: 5 

Ramazan: 5 
Güneş; 6.13 
Öğle: 11.59 
İkindi; 15.02 

Hızır: 166 

Akşam: 

Yatsı: 

imsak: 

17.25 
18.56 

4.36 

HAVA VAZİYETİ -

lı'C!fllköy meteoroloji lsLasyonun -
dan alman malfıma.ta göre, ha.va yur
dun bütün bölgelerinde açık ı:e(miş, 
rüzı-3rl~r Karadeniz kı.vdarında ce .. 

Ank~ra Rao osu 
- DALGA UZUNLUCiU -

TA.Q •. U,1'-. lllN lla. El Jhr. 

T,A.P. 11,71 m. HH ltco. P ıtw. 

1111 -. 111 ıı: ... 1111 ıı:w 

18 1 inci Teşrin Çarşamba 
Saat 12.30 Progr:un ve memleket 

saa..t a.yarı. Saat 12.35 Ajans ve me
teoroloji haberleri. Saat 12.50 Türk 
Müziği (Pi). Saat 13.30 - U,00 Mü
zik (Küçük oJ'kcstra - ~f: Necip Aş 
kın). Sa:ıt 18.00 Prorra.m. Saat 18.05 
1\-IemJeket saa.t ayarı, ajans ve mete
oroloJI baberleı i, Saat 13,25 Türk mü

zli"i. Çalanlar: Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Cevdet ç.,ı·~. Vecihe. l -
Okuyan: Sadi Hoş.ses. 2 - Okuyan: 
Safiye Tokay. S - Okuyan: Mustafa 
Çatlar. Saat 19.25 Konuşma. (Dış Po
litika hidlselerl). Saat 19.40 Türk 

müziği (Fasıl heyeti). Saat 20.20 Ko
nu9ma. (Haftalık posla kutwıu), Saat 
21.IO Müzik (Rlyasetlcumhıır ban -
dosu - Şef: İhsan Künçer). Saa.t 22.00 
~lcmJeket sa.at ayarı, ajans haberleri, 
ziraat, cshanı - tahvilit, kambiyo -

Nukut borsası (fiat) .. Saat 22.20 Ser
best saat. S:ı.at 22.30 Müzik <Caz -

- Pi.) Saat 23.25 - 23.30 Yarın
ki p ve kapanış. 

nubi, diğer yerlerde ~ali istikamet
ten hafif, Egede orta kn"""te e:.niş
tir. 

Dün İstanbulda hava açık geçml • 

rüzgir cenubu gal'blden saniyede 1-2 

metre hızla esmiştir. Saat 14 te ha

va tazyiki, 1022,3 mllibardı. Sühunet 
en yüksek 23,2 ve en düşük 11,6 &an
tie'"raı kaydedilmiştir. 

Hatay Vilayetine Gönde
rilecek Mektuplar 

. i' &1.en mek -
Halay vll1yetlne s~~. vUliyetl dl-' 

tuplarm üzerin• .lk'Mlarlara blldlrU
)'e yasılmatnP" ... 

ınlftlr. 

Yanlışlığa Meydan 
Verilmiyecek 

zaman batka vapUJ'lara binmekıedir
Jer. Denli.yollan İdaresi bu vaziyeti 

öoJemek için rıhtım üzerine hangi 
vapurun nereye hareket ettiğini ,gös

teren levhaıar asacaktır, aynca birer 
bi1et ücreti ve hareket tarltesi de ko
nacaktır. 

Bir Akıl Hastasının 
Marifeti 

Kendisinde uzun müddetten·beri a
kıl hastalığı bnlundujıı iddia olunan 

ve Kasımpaşa.da Dibafhane meyda -

nmda oturan Şükrü dün '1 yaşmda 

İsmet isminde bir çocuğun kafa.sına 
bili.sebep &aş ahp yarmı~tır. 

iKDAM 

Diş Doktoru Diyor ki : 

~ 
Kısa bir müddet «RADYO-

LİN» kullandıktan sonra diş-

]eriniz inci gibi parladıktan 

başka mikropların k5ımilen 

mahvolduğunu; zararlı salya 

ve ifrazatın kesildiğini diş et

lerindeki iltihapların durdu

ğunu ve niha7et ağzınızda Hi.

tif bir rayiha başladığını du

.racaksınız. 

Gayet temiz 

Gayet sıhhi 

Gayet ucuz 
Her gün sabah öğle ve akşam 

yemeklerinden sonra gün

de üç defa dişlerinizi 

RADYO L 1 N ile fırçalayınız. 

ASKANİA 
•• 

O içme 
ve 

Regülatör 
cihazAarı ile yükseltilmiş 

çalışma kabiliyeti 

Ölçme cihazları : 
Gaz, hava ve islim için tazyik 
miktarı ve hararet ölçme 

cihazları. 

Otomatik regülatörler : 

Fenni hararetle idare tesisatı 
ve her türlü ikmal tarzı. 

22652 sayılı broşürü isteyiniz. 

Acı Bir Olüm 
Türk Dava Kurumu 1\-JüfettişJerln

deo Baba Salt dün akşam kaJb sek
tesinden ansızın vefat etmiştir. Ce
nazesi bugün Beyazıt camlinden sa
at on ikide k <- .~ ırılaeak Sil.tVJ'ika.pı

dakl aile kabristanına defnedilecek ... 

tir. 
MuhteUI sahalarda memlekette bü

yük hizmetler ifa etmiş olan Baha 
SaJdJn bu ini ölümü ailesini olduğu 
kadar dostlarını ve tanıdıklarını da 
müteesslr etmiştir. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

18/10/939 Çarşanıba günü akşamı 
Saat 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 

* İSTİKLAL CADDESİNDE 
K01'1EDİ KISMINDA 

18/10/939 Çarşanha gündüz saat 
14 de KELoGLAN Çocuk oyunu 
18/10/939 Çarşanıba günü akşamı 

Saart 20,30 da 
HİNDİSTAN CEVİZİ 

---o---
ALK OPERETİ 

'Bu al\ııam 9 da 
( "ELİLER) 
Yazan: Sururi 

Ya.kınxla: (Kaıdı ın Beğendiği) 
M. Ye-sari'nın 

Türkiye mümessili : 

Keşfiyal ve inşaat T. A. Ş. 
lstanbul - Galata : P. K. 1321 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Ke3if, şarhıame ve pl~nı mucibince idaremizin Paşabahçe müskirat 

fabrikasında mevcut yemekhanenin müdürlük binasına tahvili ve tadili işi 

21/IX/939 tarihinde kcJ.palı zarfla ihale edilemediğinden yeniden pazarlıkJa 

eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedeli 23755.84 lira muvakkat teminatı 1781.69 Hradır. 
Ill - Pazarlık 19/X/939 Perşembegünü saat 14 de Kabataşta Levazun ve 

nıübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnaıneler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve İzmir, An

kara Başmüdürlüklerinden 119 kuruş mukabilinde alınabilir. 
V - İsteklilerin pazalık için tayin edilen gün ve saatte % 715 güvewne 

paı:alarHe birlikte mezkfır komisyona gelmeleri ilAn olunur. ·8159> 

()lns 

Rondcl Kükürt 
Asit Sıtrik 
Asit Tartarik 

İyot 
~ ... osfor Biamonyak 

Mlk. 

550 Kg, 
950 
650 

70 
150 

• 
• 
• 
• 

Pazarlık 

• 
• 
> 

• 
Nuvar animal anıpat 50 > > 
Bojole 32 Şişe > ) 

Vcrjenay 150 > > ) 
Alkolozatris 65 > > ) 
Romone ronti 30 > > ) 

Oısillıne ııekll 

sön saat 

20/X/93Q 
« 
> 

• 
.ıll > 

• 

ı~. 

15 
15.30 

16 
10 
11 

12 

I -Şartnameleri mucibince yukarlda cins ve mikdan yazılı clO> kalem 
şarap mayas1 ve eczası pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 

il - Alım şeklilJeı·i, muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksilt
me gün ve saatleri lıiza]arında gösterilmiştir. 

111 - Pazarlık Kabataşta Levazım ve Mübayaet Şubesindeki Alım Ko .. 
misyon.unda yapı1acaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız a1ınnbilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,6 güven 
'"'ııe pal'alariyle birlikte meıkOr komisyona gelmeleri. «8076> 

18 - BİRINCİTEŞRİN 1939 

ı- - - - - -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. ------
Posta, Telgraf ve Telefon 

Umumi Müdürlüğünden: 
Ade1 Tartı siası Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Lira Lira Kr. 

193 40 Kiloluk 7685 576 38 
255 20 Kiloluk 
484 10 Kiloluk 5808 435 60 
600 2 Kiloluk 6400 405 00 

1 - Taahhüdün ademi ifasından dolayı yuıtarda miktarlarile 
tartı sisası muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı olan 
teraziler açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31/lU/939 tarihine müsadif saJı günü saat 16 da 
Ankarada P. T. T. Um:.ım müdürlüğü binasındaki satın alına kvmis
yonunda yapcacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mektubile kanuni vtsikalaı.nı hamilen mezkı1r gün ve saatte o 
komisyona müracaat edeceklerdir. . 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım ve Istanbulda P. T. 
T. levazım ayniyat şube müdürlüklerinde parasız verilir. (7228) 

i S TAN BU L BEL EO 1 r Si N O EN 1 
İlk Mubammen 

teminat bedeli 

0,63 8,40 Aksaray yangın yerinde 11 inci adada 0)40 yüzlü 1,4(, . 
metre murabbaı arsa satışı. 

5,26 70,08 Aksaray yangın -.,.erinde 11 inei adada yüzsüz 17,52 mei-
ı·e murabbaı arsa satışı. 

Senelik kiror. 
0,75 10,00 Yeniköyde Tekke sokağında 14/16 numaralı tarla. 
Tahmin bedelJerl ile ilk teminat mikdariaı·ı yukarıda yazılı i~ler ayrı ayrı 

açık arttırmaya konulmuştur. İhale 2/11/939 Perşembe günü saat 14 de daimi 
encümende yapılacaktır. Şartnameler ıabıt ve muamelat müdürlüğü. kalemin
de görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü 

muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (8563) 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayan
lara mahsus mantoluk, roµ ve 

'kostüm tayyörlük yüksek fan-
tazi ırodier, rnorea,u, harris, 
tweed ve saire YÜNLÜ KU
MAŞLARIN emsalsiz çeşit, 

cins ve renk'eri Beyoğlunda 
BAKER Mağaza~arında her 
yerden müsaid şartlar ve u-
cuz fiatlarla satılmaktadır. 

dan: 
Bir borcun temini ie1in mahcuz Du

var saati, camlı dolap muhtelif ayna 
konsol ve hamam takımı gibi eşya 

Beşlkto.şta Köprübaşı ban1amında 
20/10/939 Cuma günü saat 16 da baş
lanarak açık arttırma ile satılacaktır. 
1\.'lezkfir tarihte yapılacak bjrinci art
tırmada tekli.! edilen bedel mt1httm -
men kıymetinin o/o 75 ini bulmazsa i
kinci arttırma 23/10/939 Pazartesi 
günü ayni saatte ve mahalde yapıla
cağından almak isteyenlerin yevm 
ve saatı mezk:ıirda mahallinde bulu
nacak memuruna müracaatları ilan 
olunur. (21177) 

Davet 
ista-nbul Cumhuriyet Müddeiuaıu ... 

mJliğinden: 

istanbula geldiği anıasılan Edirne 
Sorgu h3kimi Murtaza Apahnın he
men meınuriyetimiz.e müı·aca~-

1 İKDAM 
Abone Şartları 

DAH1Lt HAR.lct 

SMelilı 

• aybk 
a aylık 
1 • 

1%00 Kr- Z300 Kr. 
soo Kr. ıesu Kr. 
IOI Kr. IOO Kr. 
Ut &r. 

i LAN 
TEK sUTUN 
SANTiMİ 

Bidnd Sitııfe 400 kulUI 
ikinci Sahife 150 kuruş 1 
O çüncü Sahife l!OO kunlf 
Dördiincü Sahife 100 ktınlf 
5 - 6 ıncı sahifeler 50 kunıt 
1 • B hı.el Sahifeler 10 kunıt 

Gazetemi:ııde neşrt«rııe. 
cek bilcümle ticari ilanlar yal. 
nız Ankara caddesinde Kab • 
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

~anuni Mümessili ve Neşriyat nı .. 
rektörü; A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son 'l'elgrat Basımevı. 


